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AvIs DE pERTE
M. Khalil AGOUMI,

déclare avoir perdu dans des circonstances 
et lieu indéterminés, le  :

Duplicata du titre foncier 
N° 36/7622 

Prière à toute personne ayant retrouvé 
ce document de bien vouloir le rapporter 

à la Conservation foncière.

Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), en 
étroite collaboration avec la Direction générale de la surveil-

lance du territoire (DGSt), a mis en échec, aux premières heures 
de mercredi 6 octobre, un plan terroriste en gestation à tanger, et 
ainsi procédé au démantèlement d’une cellule extrémiste active, 
composée de 5 individus âgés entre 22 et 28 ans, qui avaient prê-
té allégeance à l’organisation terroriste « Daech ».

Les opérations d’intervention, menées d’une manière simulta-
née par des éléments de la Force spéciale relevant de la DGSt, 
ont permis l’interpellation du prétendu “émir » de cette cellule ter-
roriste qui a opposé une résistance farouche, ce qui a contraint 
les Forces d’intervention à tirer des bombes sonores de somma-
tion pour neutraliser le danger.

Cette opération a donné également lieu à l’arrestation de 
quatre autres membres « takfiristes », porteurs d’un projet terro-
riste transfrontalier.

Lors de l’opération d’intervention au domicile du chef de cette 
cellule, les éléments de la Force spéciale ont veillé à l’évacuation 
et la sécurisation des membres de la famille du mis en cause et 
des voisins en vue d’assurer leur sécurité et prévenir les dangers 
pouvant résulter d’une éventuelle explosion. 

Les perquisitions et le ratissage technique ont révélé l’exis-
tence d’une bouteille et de flacons de divers volumes contenant 
de l’acide nitrique et des liquides chimiques ainsi que des clous 
et des fils électriques et six bonbonnes de gaz, des produits ha-
bituellement utilisés dans la fabrication d’explosifs artisanaux. 

Il a été également procédé à la saisie d’un grand « étendard» 
portant l’emblème de l’organisation « Daech », d’uniformes para-
militaires, d’armes blanches de différents calibres, d’objets tran-
chants, d’un sabre, d’équipements et matériel informatique, outre 
des imprimés, ainsi que des portraits de l’ancien dirigeant au sein 
du groupe jihadiste « Daech » dans la région sahélo-saharienne, 
adnan “abou walid al-sahraoui”.

Avortement d’un plan
terroriste à Tanger

Consulat général d'Espagne à Tanger
Les membres de la CECIT 

Jose Estevez et Ramón Fernández
décorés par l'Ambassadeur d'Espagne à Rabat 

Ricardo Díez-Hochleitner Rodríguez

L’ambassadeur d’Espagne 
à Rabat, Ricardo Díez-
Hochleitner Rodríguez 

s’est déplacé, mardi 5 octobre à 
tanger, pour présider une pres-
tigieuse cérémonie de remise 
de décorations à deux illustres 
membres de la communauté es-
pagnole à tanger qui ont su gra-
ver de leur empreinte le monde 
des affaires et les relations ma-
roco-espagnoles au niveau de 
tanger et de sa région. 

Il s’agit du Président de la 
Chambre Espagnole de Com-
merce et d’Industrie de tanger 

(CECIt), José Estévez, et du 
Président Honorifique de ladite 
Chambre et Président du Club 
des Entrepreneurs Espagnols du 
Maroc (CEEM), Ramón Fernán-
dez, qui ont été décorés de la 
prestigieuse « Croix d’Officier de 
l’ordre d’Isabelle la Catholique» 
décernée par sa Majesté le Roi 
d’Espagne Felipe VI. Cette haute 
distinction honorifique a été 
créée en 1815 en Espagne pour 
récompenser les services à la 
Nation.

La cérémonie s’est déroulée 
dans les somptueux jardins du 

Consulat Général d’Espagne, 
en présence du Consul Général, 
alfonso Manuel Portabales Váz-
quez, du Conseiller Économique 
et Commercial de l’ambas-
sade d’Espagne à Rabat, Javier 
Fernández Méndez de andes, 
du Chef de Cabinet Economique 
et Commercial à Casablanca, 
Manuel Vicente Rodríguez, ainsi 
que de quelques représentants 
de la Communauté espagnole à 
tanger.

Le dispositif organisationnel 
a tenu compte des mesures de 
protection sanitaire, en vigueur.

Ph
 : 

ha
m

m
ou

da

Ph
 : 

ha
m

m
ou

da

Ph : dR

On connaît enfin l’identité 
des ministres qui guide-

ront, les affaires économiques, 
politiques et sociales du Maroc 
durant les cinq années à venir. 

L’équipe de aziz akhannouch 
compte 24 ministres et ministres 
délégués, dont 18 sont issus des 
trois partis politiques composant 
la majorité gouvernementale et six 
sans appartenance politique (SaP).

Outre le poste du chef de gou-
vernement, le Rassemblement 
national des indépendants (RNI) 
a hérité de sept portefeuilles mi-
nistériels au même titre que le 
Parti authenticité et modernité 
(PaM), alors que le Parti de l’Is-
tiqlal (PI) s’est vu confier quatre 
départements.

La cérémonie des passations 
des ministres a eu lieu c

Dans la matinée d’hier vendre-
di alors  que l’après-midi devait 
être consacrée à l’ouverture de 
la première session parlemen-
taire de la nouvelle législature, 
marquée par un discours royal 
prononcé à 16h depuis le Palais 
royal de Fès.

Nous reviendrons plus en dé-
tails sur le sujet, dans notre pro-
chaine édition.

Gouvernement Akhannouch : 
24 ministres dont 7 femmes
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La boucle des législatives 2021 
se referme

Le Parti du Rassem-
blement National 

des Indépendants (RNI) 
est arrivé en tête des élec-
tions des membres de la 
Chambre des Conseillers, 
au titre des collèges des 
collectivités territoriales et 
des chambres profession-
nelles, qui ont eu lieu mardi, 
en remportant 27 sièges.

Le Parti authenticité et 
Modernité (PaM) est arrivé 
en deuxième position avec 
19 sièges, suivi du Parti de 
l’Istiqlal (PI) avec 17 sièges.

Le Mouvement populaire 
(MP) occupe la 4e place 
avec 12 sièges, suivi de 
l’Union socialiste des forces 
populaires (USFP) avec 8 
sièges, du Parti Justice et 
Développement (3 sièges) et 
de l’Union constitutionnelle 
(UC) avec 2 sièges.

Pour ce qui est de six 
autres partis politiques, 
trois ont obtenu un siège 
chacun, alors qu’un candi-
dat sans appartenance po-
litique a réussi à remporter 
l’élection.

S’agissant des sièges 
dédiés au collège électo-
ral des représentants des 
salariés, et sur la base des 
résultats provisoires an-

alors que dans trois com-
munes de tanger, le vote 

s’est déroulé dans le calme et 
sans surprise puisque c’est Mo-
hamed El Hammami (PI) qui a été 
élu comme président du Conseil 
de Bni Mkada, alors que Moha-
med Said ahrouch (PaM) préside-
ra aux destinées de Charf-Souani 
et abdelaziz Benazzouz (PaM) a 
celle de Mghogha en battant largement 
un autre candidat du MP, les élections à 
la présidence du conseil d’arrondisse-
ment de tanger-Médina qui ont eu lieu 
dimanche 3 octobre, se sont avérées 
plutôt houleuses, parce qu’elles se sont 
soldées par la victoire de Mohamed 
Cherqaoui, du Mouvement Populaire 
qui, quoique considéré par ses détrac-
teurs comme un intrus sans aptitude, 
a obtenu 21 voix sur les 23 suffrages 
exprimés. 

au cours de ce scrutin, deux conseil-
lers de l’Union Socialiste des  Forces 
Populaires (USFP) se sont abstenus de 
voter suite à une décision de leur parti 
prise deux jours auparavant.

Dans une déclaration post-scrutin, 
Mohammed Cherqaoui s’est engagé  à 
travailler avec l’ensemble des partis po-
litiques, se disant étonné  des  faits qui 
ont accompagné le processus électo-
ral, dont des accusations qui, selon lui, 
ne sont rien d’autre qu’une «guéguerre 
politique», minimisera-til

Concernant le déroulé de cette élec-
tion, les conseillers RNI-PaM-PI se sont 
retirés au moment du vote, suite à de 
nombreuses tracasseries, insultes et 
coups bas, laissant sur place 23 conseil-
lers seulement sur la quarantaine que 
compte l’exécutif de tanger-Médina. 
C’est ce qui a permis au Haraki Moha-
med Cherqaoui de battre ses challen-

Brahim Bensbih, du Parti 
authenticité et modernité 

(PaM), a été élu, président du 
Conseil provincial de tétouan.

Candidat unique à la pré-
sidence du Conseil, M. Bens-
bih a été élu à l’unanimité des 
membres du Conseil provincial 
(21), lors d’une session présidée 
par le gouverneur de la province 
de tétouan, Younes tazi,.

Cette session, tenue au siège de la 
province de tétouan, a été marquée éga-
lement par l’élection, à l’unanimité, de 
3 vice-présidents du Conseil, à savoir 
Mohamed Said Hajjaj et abderrahman El 
Hayani Zinat du PaM, et Naziha Ghbalou 
du Rassemblement national des indé-
pendants (RNI), en plus de Said Benzina 
du Parti de l’Istiqlal (PI) et Hamid Madani 
du PaM, respectivement secrétaire et se-

Le Rassemblement na-
tional des indépen-

dants (RNI) a remporté 4 des 
12 sièges à pourvoir au ni-
veau de la région tanger-té-
touan-al Hoceima, au titre 
des élections des membres 
de la Chambre des Conseil-
lers, tenues mardi.

Dans la catégorie des 
membres des conseils com-
munaux, préfectoraux et 
régionaux au niveau de la 
circonscription électorale de 
tanger-tétouan-al Hoceima, 
le Rassemblement national 
des indépendants (RNI) a dé-
croché un siège sur les cinq 
qui étaient en jeu, après être 
arrivé en tête de ces élec-
tions, en remportant 657 voix.

Les quatre autres sièges 
ont été remportés par le 
Parti de l’Istiqlal (PI, 529 
voix), l’Union constitution-

noncés par les bureaux de 
vote et les bureaux centrali-
sateurs au niveau national, 
ils se répartissent comme 
suit: l’Union marocaine du 
travail (UMt) : 8 sièges, 
l’Union générale des tra-
vailleurs du Maroc (UGtM) 
: 6 sièges, la Confédération 
démocratique du travail 
(CDt) : 3 sièges, l’Union na-
tionale du travail au Maroc 
(UNtM) : 2 sièges et la Fé-
dération démocratique du 
travail (FDt) : 1 siège.

Concernant le collège 
électoral des représentants 
des organisations profes-
sionnelles des employeurs 
les plus représentatives, 
les huit sièges en lice ont 
été remportés par les can-
didates et candidats appar-
tenant aux organisations 
régionales ou centrales de 
la Confédération générale 
des entreprises du Maroc 

gers du RNI, abdelouahed aazibou, et 
du PI, Mohamed akbib,

Les joutes électorales ont débuté di-
manche matin, sous très haute surveil-
lance des forces de l’ordre, ce qui n’a 
pas empêché de violentes rixes entre 
les conseillers de l’alliance RNI-PaM-PI 
et ceux soutenant le candidat du Mou-
vement Populaire.

Cette élection a été vivement contes-
tée par l’alliance sortie majoritaire des 
élections du 8 septembre 2021, qui a 
considéré que le choix sans équivoque 
des électeurs tangérois a été bafoué 
par l’élection du candidat haraki. Le trio 
RNI-PaM-PI ne compterait pas baisser 
les bras  et aurait  décidé de saisir la 
justice en vue de rétablir la légalité.

En attendant, le proche avenir nous 
montrera si les détracteurs de Cher-
quaoui voient juste concernant ses 
capacités et ses aptitudes jugées très 
limitées et donc  bien en deçà de celles 
exigées d’un président de conseil 
d’arrondissement, tel que celui de tan-
ger-Médina, un poste d’une grande res-
ponsabilité qui n’est pas de tout repos 
et qui exige de grandes performances.

Une drôle de galère dans laquelle 
s’est embarqué Mohammed Cherqaoui 
qui est dans le collimateur, sous de 
puissants projecteurs, et  qui est atten-
du au premier faux-pas.

affaire à suivre...

crétaire-adjoint du Conseil.
S’exprimant à cette occasion, Bens-

bih a affirmé son engagement à pour-
suivre les chantiers et les projets réa-
lisés par le bureau du conseil sortant, 
soulignant que le nouveau conseil 
œuvrera au service du développement 
dans toutes les localités et les collec-
tivités territoriales relevant du territoire 
de la province.

nelle (UC, 508 voix), le Parti 
authenticité et modernité 
(PaM, 447 voix) et le Mou-
vement populaire (MP, 437 
voix).

Pour ce qui est des deux 
sièges réservés au conseil 
de la région tanger-té-
touan-al Hoceima, ils ont 
été remportés par le RNI et 
l’Union socialiste des forces 
populaires (USFP), après 
avoir obtenu respective-
ment 18 et 17 voix.

S’agissant des Chambres 
de commerce, d’industrie et 
de services, dont la circons-
cription électorale com-
prend les chambres régio-
nales de tanger-tétouan-al 
Hoceima, l’Oriental et de 
Fès-Meknès, ce sont le RNI 
(100 voix) et le PaM (86 voix) 
qui ont remporté les deux 
sièges en lice.

(CGEM), qui ont présenté 
leurs candidatures avec 
l’accréditation de la Confé-
dération ou via des listes 
ayant obtenu le nombre de 
signatures exigé par la loi.

au lendemain du scrutin, 
le ministre de l’Intérieur a 
indiqué que ces résultats 
restent provisoires en at-
tendant leur validation par 
les commissions régio-
nales de recensement, en 
vertu des dispositions ju-
ridiques en vigueur en ce 
qui concerne les collèges 
électoraux des représen-
tants des collectivités ter-
ritoriales, des chambres 
professionnelles, des orga-
nisations professionnelles 
des employeurs les plus re-
présentatives ainsi que par 
la commission nationale de 
recensement pour ce qui 
est du collège électoral des 
représentants des salariés.

Le siège réservé aux 
chambres des pêches ma-
ritimes des régions de tan-
ger-tétouan-al Hoceima, 
l’Oriental, Rabat-Salé-ké-
nitra et Casablanca-Settat, 
a été décroché par le RNI, 
après avoir dominé les ré-
sultats des élections avec 
42 voix.

En ce qui concerne les 
élections des représentants 
des organisations profes-
sionnelles d’employeurs 
dans les régions tanger-té-
touan-al Hoceima, l’Oriental, 
Rabat-Salé-kénitra et Fès-
Meknès, les deux sièges en 
lice ont été remportés par 
la Confédération générale 
des entreprises du Maroc 
(CGEM) de Fès-Meknès, et 
une liste sans appartenance 
politique, symbolisée par un 
« vélo ».

1- Chambre des conseillers 
Le trio RNI-pAM-pI remporte 
plus de la moitié des sièges  

2- Fluctuations électorales 
dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
sièges de la Chambre des Conseillers 

au niveau de la région Nord

Election contestée de 
Mohamed Cherqaoui 

à la tête du conseil d'arrondissement 
de Tanger-Médina

Brahim Bensbih 
élu président du Conseil provincial de Tétouan

SuITe en PAge 4
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Mustapha El Har-
rous, du Rassem-

blement national des 
indépendants (RNI), a 
été élu mardi président 
du Conseil provincial 
de Fahs-anjra.

M. El Harrous a 
obtenu les voix de 6 
membres du Conseil 
provincial sur un total de 11, et ce 
lors d’une session plénière tenue en 
présence du gouverneur de la pro-
vince de Fahs-anjra, abdelkhalek 
Marzouki, ainsi que les représen-
tants des autorités locales.

Par ailleurs, abdellatif El Bakkali 

abdelhakim El ahmadi, du 
Rassemblement national 
des indépendants (RNI), a 

été élu, à l’unanimité, président du 
Conseil provincial de Larache.

M. El ahmadi a obtenu les voix 
des 19 membres du Conseil pro-
vincial présents à cette session plé-
nière, tenue au siège de la province 
de Larache, en présence du gouver-
neur de la province, Bouassam El 
alamine, et des représentants des 
autorités locales.

El Yazid taghi, du Ras-
semblement national 

des indépendants (RNI), 
a été élu président du 
Conseil provincial de 
Chefchaouen.

Lors d’une session 
plénière tenue en pré-
sence du gouverneur 
de la province de Chef-
chaouen, Mohammed 
alami Ouaddane, ainsi que les re-
présentants des autorités locales, 
M. taghi a obtenu les voix de 18 
membres sur un total de 19, tandis 
qu’un membre s’est absenté.

Cette session a également été 
marquée par l’élection des trois 
vice-présidents du Conseil provin-
cial, à savoir Hmidou Ben ayad, du 

et Fadoua Zoubir, du RNI, ont été 
élus respectivement premier et deu-
xième vice-présidents du Conseil, 
tandis que Mohamed Hichou Saadi 
(RNI) a été choisi en tant que secré-
taire du conseil, avec Meriem Bour-
za (RNI) en tant que son adjoint.

Il a été procédé également à l’élec-
tion de abdelaziz El Jallouli, du Parti 
de l’Istiqlal (PI), Rachida Bakhda, de 
l’Union constitutionnelle (UC), et 
Fatima Chaâouane du RNI, respec-
tivement premier, deuxième et troi-
sième vice-présidents du Conseil.

Par ailleurs, Lamiae El Haddad 
du PI et abdelghafour El Hatimi du 
RNI ont été élus respectivement 
secrétaire et secrétaire-adjoint du 
Conseil.

RNI, tayeb Mimouni, du Parti au-
thenticité et modernité (PaM) et ab-
delilah Ibrahimi de l’Union socialiste 
des forces populaires (USFP).

Par ailleurs, ahmed amine El Ma-
tioui, du Parti de l’Istiqlal (PI), a été 
élu secrétaire du conseil, avec Fati-
ma Boudiab, de l’USFP en tant que 
secrétaire-adjointe.

Mustapha El Harrous 
élu président du Conseil provincial 

Fahs-Anjra

Abdelhakim El Ahmadi 
élu président du Conseil provincial 

de Larache

El Yazid Taghi 
 élu président du Conseil provincial 

de Chefchaouen

Tétouan 
Le nouveau maire étale 

son premier organigramme 

Le nouveau maire Rniste 
de tétouan, Mustapha El 

Bakkouri, souhaite le grand 
soutien de son équipe com-
munale, pour se lançer dans 
d’importants chantiers et ac-
tions au profit de la popula-
tion de la ville.

ll a ainsi entrepris, depuis 
la passation de pouvoirs avec 
l’ancien bureau communal, 
de fréquentes réunions avec 
les élus, les chefs de services 
publics ainsi que les repré-
sentants de la société civile 
et des partenaires locaux.

Parmi les premiers dos-
siers et les sujets prioritaires 
débattus, il y a celui du trans-
port urbain qui nécessite une 

grande mobilisation et beau-
coup d’ efforts pour promou-
voir ce secteur et améliorer la 
qualité de ses services.

Le nouveau maire s’inté-
resse aussi à l’accessibilité 
des personnes à besoins 
spécifiques, un projet qui 
fait l’objet d’une convention 
de partenariat entre la com-
mune, des associations et 
autres partenaire, et qui vise 
la promotion des droits des 
personnes à mobilité réduite 
et l’amélioration de leur ac-
cès aux administrations et 
autres espaces publics. 

M. Mustapha El Bakkou-
ri s’attache également à la 
réhabilitation de la zone 

industrielle de tétouan, pro-
priété de la commune, dans 
l’objectif de stimuler le dé-
veloppement économique et 
la création de l’emploi pour 
les jeunes, en partenariat 
avec plusieurs institutions et 
conseils élus. 

Ce projet consisterait au 
renforcement et la réhabi-
litation des infrastructures 
de base au sein de ladite 
zone et permettrait son rac-
cordement au réseau d’eau 
potable, d’assainissement 
et de protection contre les 
inondations; son équipement 
de caméras de surveillance, 
outre l’édification de clôtures 
autour du site industriel. 

Le Conseil de la région 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima

 adopte son règlement intérieur
Le Conseil de la région 

tanger-tétouan-al 
Hoceima a tenu, mercredi, sa 
première session extraordi-
naire conduite par son nou-
veau président Omar Moro, 
en présence du wali de la ré-
gion, Mohamed M’hidia.

L’unique point inscrit à 
l’ordre du jour, concernant 
l’adoption du règlement in-
térieur de l’institution a été 
approuvé à la majorité des 
membres présents.

Pour Moro qui s’est expri-
mé à l’occasion, cette forma-
lité constitue « un signal fort 
des composantes du conseil, 
majorité et opposition, qui 
traduit leur volonté d’œuvrer 
ensemble en faveur de l’inté-
rêt général ».

Les travaux de cette ses-
sion se poursuivront lors 
d’une seconde réunion pro-
grammée pour le 14 octobre, 
pour débattre de trois points, 
à savoir : la formation des 
commissions permanentes, 
l’élection des présidents et 
vice-présidents de commis-

sions, et la désignation d’un 
membre de l’opposition au 
sein du comité de supervision 

et de contrôle de l’agence ré-
gionale d’exécution des pro-
jets.

Ph : hammouda

Ph : hammouda
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après une décennie à la tête de deux man-
dats gouvernementaux (2011-2021), le Parti 
de la Justice et du Développement (PJD) de 

abdelilah Benkirane et Saad Dine El Othmani, a en-
registré une défaite surprenante aux élections légis-
latives. Seuls 12 de ses candidats siègeront dans la 
Chambre basse.

Ce résultat serait-il le résultat d’une gouvernance 
mitigée durant les 10 dernières années ?

En tout cas, ce n’est pas l’avis de Saad Dine El Oth-
mani. 

Mais, survolons d’abord le mandat de son prédé-
cesseur abdlilah Benkirane par qui le recul aurait 
commencé, estime-t-on. 

ayant pris la tête du gouvernement le 3 janvier 
2012, Benkirane a dû gérer une majorité vacillante 
et s’est vu contraint de se séparer de collaborateurs 
empêtrés dans des scandales : Mohamed Ouzzine, à 
cause d’un stade inondé lors du match d’ouverture 
de la Coupe du monde des clubs, ou encore le couple 
Choubani-Benkhal-
doun, dont l’idylle a tenu 
en haleine l’opinion, eu 
égard à l’image qu’on 
donnait du PJD. Des 
affaires, pour ne citer 
que ces deux cas, qui 
ont donné du grain à 
moudre aux adversaires 
de Benkirane. Si l’on 
ajoute à cela une série 
de manifestations et 
des mesures, peut-être 
judicieuses, mais impo-
pulaires, comme celle 
de la caisse de com-
pensation, entre autres, 
qui ont altéré le capital 
sympathie de Benki-
rane, on comprend que 
son mandat 2011-2016 
se soit achevé en queue 
de poisson.

Lui succéda alors Saad Dine El Othmani qui a pré-
sidé deux gouvernements durant le dernier mandat 
des cinq dernières années 2016-2021 et qui vient 
d’ exposer un bilan de l’action gouvernementale en 
séance plénière conjointe des deux chambres du 
Parlement, s’attachant à refléter l’image d’une majo-
rité “unie”.

Voyons d’abord quel organigramme s’est tracé le 
gouvernement El Othmani pour mener son action 
dès le départ.

Le programme gouvernemental 2016-2021 com-
portait 38 objectifs chiffrés ayant une relation avec 
les aspects socio-économiques de la vie des ci-
toyens. Le gouvernement a communiqué à plusieurs 
reprises pour présenter les efforts déployés pour 
atteindre ces objectifs. Au finale, 34% des objectifs 
cibles du programme du gouvernement ont été réa-
lisés et 32% ont connu un niveau de réalisation très 
avancée. En revanche, 13 % des objectifs ont enre-
gistré un rythme de réalisation moyen et 18% des 
objectifs ont connu un rythme de réalisation relative-
ment faible, principalement sous l’effet de la pandé-
mie du covid 19.

Malgré tout, saluant le rendement de tous les mi-

baliser le terrain pour les prochains gouvernements 
pour poursuivre la mise en œuvre de nombreux 
chantiers, notamment la réforme de l’Education, l’im-
plémentation du projet de décentralisation, la simpli-
fication des procédures et bien d’autres.

Si l’on n’a pas encore enregistré de véritables 
réactions à cet exposé plutôt optimiste du chef de 
gouvernement sortant, il faut tenir compte des habi-
tuelles interventions musclées des groupes de l’op-
position dans les deux chambres du parlement.

 Certains s’attachent à démontrer les lacunes du 
mandat gouvernemental d’El Othmani qui, selon eux, 
auraient été rythmé par des imperfections ayant im-
pacté l’action gouvernementale. L’Exécutif, avance-t-
on, serait taxé de manque d’homogénéité entre ses 
composantes et de tensions intestines entre les 
partis formant la coalition gouvernementale, ce qui 
aurait créé des blocages et des lenteurs au sein de 
la majorité gouvernementale, en déphasage avec 
les attentes urgentes des citoyens et des opérateurs 

économiques.
On retiendra aussi que 

le taux de chômage s’est 
accru de deux points 
entre les premiers tri-
mestres de 2020 et de 
2021, passant de 10,5% à 
12,5% ? 

Si le gouvernement 
attribue ce recul aux ré-
percussions de la crise 
sanitaire, il faut noter 
que même avant la pan-
démie, ce taux était loin 
de l’engagement gou-
vernemental.

En ce qui concerne la 
croissance, le gouverne-
ment s’était engagé à ré-
aliser un taux situé dans 
la fourchette comprise 

entre 4,5% et 5,5%, mais cet engagement n’a pas été 
concrétisé.

D’un autre côté, pour souligner la droiture de son 
exécutif, le Chef de gouvernement s’est dit prêt pour 
la reddition des comptes. “Autant nous sommes fiers 
du résultat positif, honorable, et même sans précé-
dent dans un certain nombre de secteurs, autant 
nous sommes prêts à la discussion et acceptons la 
critique et la prise de responsabilité” dira-t-il, ajou-
tant :“nous sommes conscients que les attentes et 
les aspirations des citoyens sont très grandes, mais 
nous pensons que nous n’avons ménagé aucun ef-
fort pour servir notre pays et travailler dur pour le dé-
velopper au mieux sous les hautes directives du Roi 
Mohammed VI”.

toujours est-il que Saad Dine El Othmani reste 
convaincu que son mandat touchant à sa fin est «ex-
ceptionnel» à tous points de vue et que, d’une ma-
nière générale, son bilan est « très honorable». 

Il s’est dit conscient qu’il aurait pu mieux faire et 
s’est approprié un adage populaire : “Celui qui pré-
tend que la bouillie est froide n’a sûrement pas mis 
son doigt dedans”.

nistres de son gouvernement, El Othmani a défendu 
“ un plan exécutif ” qui comprend des objectifs et des 
mesures prises dans chaque secteur grâce à une im-
plication collective des membres, malgré les condi-
tions imposées par la pandémie”.

Le chef de l’Exécutif a cité les mesures prises en 
matière d’appui social (Programme tayssir, appui 
financier aux veuves, bourses…) tout en faisant un 
focus particulier sur les secteurs de l’Enseignement 
et de la Santé. «Une attention particulière a été ac-
cordée à ces deux secteurs, tant sur le plan de l’aug-
mentation du budget que des postes budgétaires», 
dira-t-il. 

Par ailleurs, le chef de gouvernement a aussi insisté 
sur les réalisations de secteurs productifs, l’améliora-
tion du climat des affaires grâce aux réformes légis-
latives et organisationnelles qui ont été menées ainsi 
que l’évolution enregistrée par le secteur industriel 
(augmentation des exportations, politique de substi-
tution des importations par des industries locales…) 
et ce, «en dépit des aléas de la pandémie» dira-t-il.

El Othmani a également cité le chantier de l’amé-
lioration du volet de la gouvernance à travers, entre 
autres, le lancement du grand chantier de la simplifi-
cation des procédures administratives qui a franchi 
des étapes importantes et qui sera soutenu par la 
généralisation de la digitalisation de l’ensemble des 
administrations.

Côté affaires étrangères, le chef de gouvernement 
sortant a indiqué, de façon réaliste, que la diploma-
tie marocaine a remporté de grands succès, sous la 
conduite éclairée du Roi Mohammed VI, qui ont frei-
né les adversaires de l’intégrité territoriale au niveau 
international, renforcé la présence marocaine sur 
le continent africain, et révélé au grand jour les in-
tentions et les fausses revendications de nos oppo-
sants”, soulignant, à juste titre, que l’ouverture de 22 
consulats étrangers à Dakhla et à Laâyoune reflète la 
teneur de ce succès diplomatique».

Sur un autre volet, El Othmani a indiqué : «Nous 
avons pu tenir de nombreux engagements pris dans 
le cadre du programme gouvernemental en menant 
à bon port de nombreuses réformes structurelles qui 
impacteront positivement la vie des Marocains», dira-
t-il, soulignant que l’Exécutif a réussi à fixer le cap et 

@par le Dr Abdelhak BAKHAT 

Bilan du gouvernement 
El Othmani 
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Rubrique   
Culturelle

L’Association Al Boughaz rend un vibrant hommage
 au très cher regretté Lotfi Akalay, qui nous a quittés 

le 18 décembre 2019.

Chroniqueur de la vie Marocaine et tangéroise. Plume emblématique 
de la ville du Détroit, cette cité du Nord, à laquelle il était très attaché, 

avait aussi été une source d’inspiration de ses écrits.
Parmi ces écrits, son livre « taNGER, C’ESt taNGER » dépeint sans 

concession avec un style fleuri, poétique et acerbe la vie quotidienne de 
ses congénères. Dans ce livre il raconte son tanger avec amour et humour.

Bonne lecture !
Résumé : C’était notre planète franche .nous étions venus d’ailleurs et 

nous y vivions à l’écart de nos parents et de leurs brumes. nous n’avions 
aucun problème hormis ceux des robinets dont nous touchions la solu-
tion avec l’extrémité de nos Sergent-major. nous avions toutes les cou-
leurs pour nous tous et aucune pour nous seuls. notre soleil de lumière 
ne laissait aucune ombre derrière nous. nous n’avions pas de drapeaux, 
nous chantions la niçoise et mangions la salade marseillaise au chocolat 
dans la salle de musique. nous avions mélangé France, Maroc et espagne 
sans regarder la carte de géographie où ces trois voisins avaient commis 
à la Méditerranée une infidélité atlantique. 

le détroit de gibraltar était le bout du monde et nous ne nous étonnions 
pas d’apprendre que le vaisseau d’ulysse ne l’avait franchi au-delà des Co-
lonnes d’Hercule. nous provenions d’un déluge de barbarie, nous l’ignorions 
dans l’insouciance et nous ne savions pas que l’avenir nous pendait au nez. 
Au moment de nous séparer, nous n’avons rien pu retenir, pas même nos 
larmes. nous avons tout enterré et tourné les talons vers d’autres nuages. 
le temps, qui, dit-on, efface tout nous a rendu inaptes à l’oubli.

@ par Meryem Cherradi

TANGER C’EST TANGER
de LOTFI AKALAY

Enfin! Bientôt des toilettes 
publiques dans les rues de Tanger

L’agence pour la promotion et le développement du Nord (aPDN) a annoncé 
que l’ouverture des plis relatifs au projet de fourniture et d’installation de toi-
lettes publiques pour femmes et hommes à tanger, relevant de la préfecture de 
tanger-assilah, devaient avoir lieu jeudi. 

Ce projet, qui nécessite une enveloppe budgétaire de 999.960 dirhams, s’ins-
crit dans le cadre de la convention de partenariat spéciale qui unit l’aPDN, la 
commune de tanger et la wilaya de la région tanger-tétouan-al Hoceima, portant 
sur l’acquisition et l’installation de structures sanitaires prêtes à l’emploi.

La Direction et l’ensemble du personnel de l’Hôtel Rem-
brandt à Tanger, ont accueilli avec une profonde afflic-

tion et une immense consternation la triste et chagrinante 
nouvelle du décès survenu le 2 octobre 2021 de leur très 
cher regretté confrère 

Ahmed JASSIR 
dont la dépouille a été inhumée, après salat al asr, au ci-

metière d’al Moujahidine où elle a été convoyée au milieu 
d’un émouvant cortège funèbre restreint eu égard à l’observation de mesures sani-
taires imposées par la pandémie. 

En cette douloureuse circonstance, ils présentent leurs condoléances les plus 
attristées à sa veuve, Mme Bouchra ; à ses enfants Nada, Nour et Nermine ; à l’en-
semble des membres de la famille Jassir et familles alliées ; ainsi qu’à tous les 
proches du regretté disparu.

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

Inna lillahi wa inna ilaïhi raji3oune

C’est avec une profonde affliction et une immense 
consternation que nous avons accueilli la triste et cha-

grinante nouvelle du décès survenu en Belgique, après une 
longue maladie rebelle, du très cher regretté Hassan CHaÏRI 
HOURI. 

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les 
plus attristées à ses enfants Mohamed Mehdi, Mohamed Yassine et Saloua ; à ses 
frères et sœurs Mohamed, azeddine, Jamal, Fatima, Latifa et Najat ; à l’ensemble 
des membres des familles Chaïri Houri ; MSamri ; Benyahia, temsamani, Maghraoui, 
Idrissi, Bensouda, Bakkali, Nadi, amrani , Lamaghi et familles alliées; ainsi qu’à tous 
les proches du regretté disparu qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux 
très nombreuses et aimables personnes qui se sont associées à leur deuil et partagé 
leur douleur en se manifestant par leur présence effective, leurs prières, leurs appels 
et leurs messages d’affection, de soutien et de compassion, les priant de trouver, ici, 
leurs sincères remerciements.

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

Inna lillahi wa inna ilaïhi raji3oune

C’est avec une profonde affliction et une immense 
consternation que nous avons accueilli la triste et 

chagrinante nouvelle du décès survenu le 2 octobre 2021, 
du très cher regretté Imam Hadj Mohamed taRFI, fondateur de l’association cari-
tative «IQRaE» d’enseignement des sciences du Coran, et responsable de l’école 
«IQRaE1» d’éducation traditionnelle à tanger. 

En cette douloureuse circonstance, nous nous joignons aux membre des person-
nels et aux élèves des Institutions « IQRaE », pour présenter nos condoléances les 
plus attristées à l’ensemble des membres de la famille taRFI et familles alliées ; aux 
collègues et partenaires du défunt, ainsi qu’à tous les proches du regretté disparu 
qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses et aimables per-
sonnes qui se sont associées à leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant 
par leur présence effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection, 
de soutien et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.

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

Inna lillahi wa inna ilaïhi raji3oune

Hassan CHAÏRI HOURI 
rappelé à Dieu

L’imam Hadj
Mohamed TARFI 

rappelé à Dieu

Avis de condoléances

Nécrologie

Nécrologie

Direction et personnel 
de l’Hôtel Rembrandt -Tanger
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dragénaire, a porté plainte, ce qui a justifié la condam-
nation du violeur, assortie d’une indemnisation de 
80.000,00 dirhams à verser à la plaignante.

Cette victime a confirmé que le bourreau l’avait dé-
contenancée avec des paroles mielleuses avant de lui 
faire boire sa mixture, et de la violer alors qu’elle était 
inconsciente. 

Le criminel a tenté de se disculper en déclarant que la 
jeune femme était consentante. 

uuuuuu  

Chefchaouen 

Un échange sur Facebook 
se termine par un meurtre

après avoir échangé provocations, insultes et me-
naces sur les réseaux sociaux, deux amis ont vu 

leur conflit passer du virtuel au réel et se terminer par 
un homicide.

Cela s’est produit dans la commune rurale de Bouh-
med près de Chefchaouen où un jeune homme d’une 
vingtaine d’années a été tué par son ami à cause 
d’échanges de propos sur Facebook.

La victime et son tueur, pourtant connus pour être 
de grands amis, sont entrés en conflit à cause de com-
mentaires provocateurs échangés sur leurs téléphones 
mobiles.

Selon les éléments de l’enquête, le tueur aurait croi-
sé la victime dans la rue et la querelle aurait repris de 
plus belle entre les deux jeunes gens, mais cette fois en 
confrontation directe. 

après une empoignade et un échange de coups, l’un 
des deux belligérants aurait exhibé une arme blanche et 
asséné plusieurs coups à son adversaire, tombé à terre, 
baignant dans son sang. 

La victime n’a pas tardé à rendre l’âme.
Le criminel qui a aussitôt fui le lieu du drame, a été 

vite retrouvé par les gendarmes qui l’ont placé en garde 
à vue pour les besoins de l’enquête et l’instruction du 
dossier judiciaire destiné au tribunal. 

uuuuuu  

Descente dans un café 
à chicha à Tanger 

Les services sécuritaires de la ville de tanger ont 
effectué une descente, le week-end dernier, dans 

un café à chicha
La police a ainsi arrêté le gérant du café, ainsi que 

19 clients qui se trouvaient à l’intérieur l’établissement.
au cours de cette opération nocturne, il a été procédé 

à la saisie de 24 narguilés et d’une importante quantité 
de tabac à chicha (m3assel).

Les personnes arrêtées ont été placées en garde à 
vue pour violation du couvre-feu. 

Suites de la découverte
d’une tête humaine 

à Tanger 

Les forces de sécurité sont en alerte à tanger, de-
puis la découverte, mercredi 29 septembre dernier, 

d’une tête humaine à un stade avancé de décomposi-
tion. 

Dans notre précédente édition, nous avions annon-
cé que des passants ont eu la désagréable surprise de 
faire l’atroce découverte d’une tête humaine décapitée 
et abandonnée dans un terrain vague de la périphérie 
de la localité de ksar Seghir, dans la province de Fahs 
anjra.

En réalité, selon les dernières informations, cette 
découverte aurait été faite, par hasard, par un agent 
de sécurité opérant dans le port de tanger Med qui au-
rait remarqué ce crâne décomposé, dissimulé sous un 
amas de pierres et de terre. Il en aurait informé immédia-
tement les autorités compétentes et les gendarmes qui 
se sont immédiatement déplacés sur le lieu du sinistre.

aussitôt, des éléments de la Gendarmerie, de la po-
lice judiciaire, et une brigade scientifique, auraient fait 
un ratissage complet de la zone pour collecter un maxi-
mum d’informations susceptibles de les aider dans leur 
enquête.

La tête décapitée, appartenant apparemment à un 
homme quinquagénaire, aurait été évacuée au Centre 
de médecine légale du Laboratoire scientifique de la 
Gendarmerie royale à Rabat, pour expertise légale dans 
l’objectif d’identifier la victime, ce qui permettrait l’ou-
verture d’une enquête sur des bases tangibles. 

En attendant, on soupçonne qu’il s’agirait d’un drame 
s’inscrivant dans le cadre des règlements de comptes 
entre trafiquants. Mais ce n’est là qu’une des premières 
suppositions probables.

L’enquête se poursuit.

uuuuuu 

Nador 

Démantèlement 
d’un réseau de trafiquants 

de drogue aux ramifications 
internationales

La police judiciaire relevant de la préfecture de 
Nador a démantelé, mardi 5 octobre, un réseau 

criminel actif dans le trafic international, par voie mari-
time, de drogues dures, notamment de la cocaïne et de 
l’héroïne.

Il a été ainsi procédé à l’arrestation de deux individus 
soupçonnés d’être en lien avec ce réseau criminel. 

Le premier suspect qui a été interpellé dans la localité 

ActuAlités

de Beni Chiker, dans le nord-est, est soupçonné d’avoir 
transporté six kilogrammes de cocaïne et cinq kilo-
grammes d’héroïne dans sa voiture personnelle.

Le deuxième mis en cause a été arrêté dans le quar-
tier de Ras Wark, pour avoir fait acheminer des drogues 
par embarcation à partir de Melilia.

Les perquisitions menées dans deux maisons situées 
dans le quartier de Farkhana, appartenant à un résident 
à l’étranger, ont donné lieu à la saisie de deux voitures 
légères et une importante somme d’argent en monnaie 
nationale et en devise européenne, provenant assuré-
ment du trafic de drogue.

Les premiers éléments de l’enquête auraient révélé 
que l’activité de ce réseau criminel s’étendrait essentiel-
lement entre Barcelone et Melilia où la drogue est intro-
duite à bord de bateaux de plaisance pour être ensuite 
remise à des intermédiaires travaillant sur un bateau de 
pêche traditionnelle, chargés de l’acheminer vers des 
dealers s’activant à l’intérieur du Maroc.

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

uuuuuu 

Saisie par la Marine Royale 
de 5 tonnes de chira 

au large de Nador 

Un garde-côtes de la Marine Royale, opérant en 
Méditerranée, a avorté, très tôt dans la matinée de 

mardi, une opération de trafic de stupéfiants au moyen 
d’une embarcation nautique très rapide, obligeant les 
trafiquants à se débarrasser d’une importante quantité 
de chira qu’ils ont jetée par dessus bord, au large de 
Nador, avant de prendre la fuite.

La cargaison d’environ 5 tonnes de chira a été repê-
chée et remise à la Gendarmerie Royale qui a procédé à 
l’application de la procédure judiciaire en vigueur.

uuuuuu 

Al Hoceima : 

10 ans de prison 
pour un charlatan violeur 

La chambre criminelle près la Cour d’appel d’al Ho-
ceima a récemment prononcé une condamnation 

de 10 ans de réclusion criminelle à l’encontre d’un char-
latan qui pratiquait la «ro9ya», une sorte d’exorcisme, 
sur des femmes, profitant de leur naïveté. Il soumettait 
ainsi ses clientes, souvent jeunes, à ses fantasmes 
sexuels, en les violant dans la plupart des cas.

Le vicieux malfaiteur a été interpellé dans la localité 
de Bni Bouayach, située à 22 kilomètres au sud-est de 
la ville d’al Hoceima, où il exerçait ses duperies sur des 
femmes qu’il hypnotisait en leur faisant boire une pré-
paration de sa composition, avant d’abuser d’elles. 

La dernière victime de cet individu, une femme qua-

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

SP    RT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

 Assemblée générale ordinaire ? Assemblée 
générale extraordinaire ? Les dirigeants  de l’IRT ne 
savent pas où donner de la tête. Confusion totale à 
l’heure où il n’y a plus d’argent  à la trésorerie.  L’avenir 
du club semble incertain car pour régler les dépenses 
en instance ainsi que les dettes, il faudrait un milliard 
de centimes. Les sponsors qui viennent de terminer 
le contrat ne veulent plus aider le football :Renault 
et Abm, les deux grandes entreprises trouvées par 

l’ancien Wali Mohamed Yacoubi. Il en est de même 
pour Tanger Med dont les responsables souhaitent 
une transparence du comité pour savoir vraiment 

où et comment va l’argent. D’un coté ou de l’autre, il existe une  hésitation 
pour continuer à sponsoriser l’IRT .Quant au parrain officiel d’il y a plus 
de vingt ans l’ONDA ,il y a une lettre d’excuse de la direction générale 
annonçant la suspension provisoire de la subvention annuelle de deux 
cents millions de centimes à cause de la crise des avions. La question qui 
se pose est la suivante :  est-ce la pandémie qui est la cause des dégâts qui 
rongent la formation tangéroise ou est-ce la mauvaise gestion financière 
de son comité qui en est la raison. A vrai dire, à l’IRT,il y a un peu de tout 
devant l’absence d’une politique définie sur tous les plans. Qu’est-ce qui 
se passe dans les coulisses à la veille de l’assemblée générale du 22 
octobre prochain ? Beaucoup de choses surtout après l’éventuel départ de 
Abdelhamid Aberchane et de son bras droit Hassan Belkhaidar sortis les 
mains vides dans les dernières élections. Il est sûr que le président actuel 
ne cèdera pas au chantage des personnalités de la ville pour continuer 
à la tète d’un club « moribond » avec une multitude de problèmes. Il est 
sûr aussi de constater un « j’en ai ras le bol » du premier mandataire de 
l’IRT aux  questions de l’avenir de Tanger après une « trahison » de ses 
plus proches dans le soutien pour sa candidature au poste du maire. Selon 
les règlements en vigueur des associations, Abdelhamid Aberchane  a 
encore une autre année de continuité à la tête de l’équipe. Son mandat 
n’a pas encore expiré. S’il avait voulu, il aurait  maintenu le même comité 
avec le remplacement du tiers sortant. De source bien informée, il ne 
continuera pas à diriger le football et son remplaçant pourrait être une 
surprise de marque. On parle incessamment de l’unique candidat sur la 
table Mohamed Hmami le président de Beni-Makada la commune la plus 
grande du Maroc. D’ailleurs, son entourage d’amis, a expliqué clairement 
que dans ses déclarations, il était prêt à lancer le défi de présider l’IRT en 
dépit  des difficultés. Avec la possible arrivée de Mohamed Hmami, un 
deuxième président politique, la formation tangéroise pourrait changer 
de parti en passant de Ittihad Doustouri à l’Istiqlal. Ainsi,  le football à 
Tanger est toujours politisé , ce qui entrave sa bonne marche. Quant à 
l’avis des supporters, des ultras , des sportifs neutres et des journalistes, 
l’IRT nécessite un changement radical surtout au niveau du comité et de 
l’organigramme administratif. Aux toutes dernières minutes, Mohamed 
Hmami  vient d’exprimer sa pensée en toute franchise : « Si je suis là, ce 
n’est pas pour critiquer le comité actuel. Je suis là pour vous expliquer 
que je suis disposé à prendre les rennes de l’IRT mais en optant pour une 
autre conception de gestion dont l’équipe a besoin d’une façon urgente. 
Je connais à fond les problèmes du club. Deux décisions s’imposent au 
début. La première consiste à travailler la formation des jeunes pour ne 
plus se tourner vers le marché extérieur des footballeurs couteux. L’effectif 
joueurs sera constitué uniquement de tangérois dans l’avenir. Il est 
inadmissible de voir des enfants de la ville réussir dans d’autres clubs .La 
deuxième sera d’ordre psychologique : être plus près des footballeurs à 
Tanger,    dans les entrainements et dans les déplacements pour vivre de 
près leurs problèmes. Le scénario « le président est absent pour mission » 
doit disparaitre » . Maintenant, le problème épineux, qui est à l’ordre du jour, 
attend une solution urgente : comment payer les primes et les mensualités   
en retard des footballeurs et des membres du staff technique qui ont un 
contrat signé.

Portrait
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Q-Pourriez-vous nous donner un aperçu sur votre 
carrière de football ?

R-Comme la plupart des entraineurs, j’étais footballeur 
aux FAR de Rabat dans toutes les catégories. A l’heure où 
j’étais un passionné du banc de touche, je me rappelle avoir 
renoncé au poste de fonctionnaire de la Sureté Nationale 
pour opter à un départ forcé en Belgique le chemin des 
grands maitres formateurs Ghanimi,Louzani…Après une 
brève expérience dans plusieurs équipes belges des 
amateurs, j’ai entrainé au Ghana. Au Maroc, j’ai travaillé 
aux cotés de Garrido comme entraineur-adjoint  au Raja de 
Casablanca. Après le départ de l’espagnol, j’étais engagé à 
l’IRT comme directeur technique.

Q-Quels sont les entraineurs marocains que vous 
avez côtoyés dans votre formation ?

R- Tniouni, Dahan, Khairi, Samba. J’en garde de bons 
souvenirs.

Q-Pensez-vous avoir réussi dans votre mission au 
Raja et à l’IRT ?

R-Bien sûr. Avec Garridou et moi, il y avait le grand Raja. 
Quant à l’IRT, le travail était différent et consistait à dénicher 
les nouvelles valeurs au niveau de la formation des jeunes. 
La responsabilité me plaisait dans la mesure où je devais 
donner à la première équipe huit footballeurs :Akhrif,Abou 
Faras,Ezz (actuellement IRT),Hamaoui (transféré aux 
FAR),Baroudi (transféré à Berkane),Ayoub (transféré au 
Raja) et deux autres évoluant en deuxième division.

Q-En dépit de votre excellent travail à l’IRT ,votre 
départ a suscité une grande polémique. Quelle en était 
la raison ?

R-  A vrai dire, il n’y avait aucun motif valable. A l’IRT , 
les consignes ne viennent pas du président qui appréciait 
bien ma mission mais d’un autre dirigeant qui est le chef de 
toutes les décisions. Comme je déplaisais à cette personne 
pour ma franchise dans le travail, j’ai été limogé .Le seul 
chemin tracé qui s’offrait à ma carrière était le Rwanda.

Q-Pourquoi le Rwanda et pas le Maroc ?
R- Le classement actuel des entraineurs à la FRMF 

donne beaucoup à réfléchir. Le Maroc est le seul pays en 
Afrique  qui ne reconnait pas le diplôme européen UEFA 
A pour les marocains qui doivent présenter le diplôme 
CAF. Ainsi pour moi, il m’est impossible d’occuper le banc 
de touche d’une formation de Botola I comme premier 
responsable du staff technique. Au Rwanda, mes diplômes 
de Belgique étaient homologués avec facilité.

Q-Que pensez-vous sincèrement de la structuration 
de la FRMF ?

R-La FRMF est la meilleure en Afrique sur le plan de 
la bonne structuration. C’est d’ailleurs l’avis aussi de l’un 
des directeurs techniques de la FIFA Arsène Wenger que j’ai 
eu l’honneur de rencontrer au     Rwanda lors de sa visite-
mission.

Q-Quels sont les résultats sportifs que vous avez 
obtenus avec votre équipe APR rwandaise ?

R-Championnat et coupe en deux saisons. Nous avons 
battu le record de ne connaitre aucune défaite. Maintenant , 
je suis à ma troisième année.

Q- Et en Champions league CAF ?
R-Lors de ma première saison, avec très peu 

d’expérience dans le domaine intercontinental, ma formation 
a raté le tour préliminaire. Lors de la deuxième saison, nous 
avons dépassé ce tour et nous attendons un rival difficile 
l’Etoile du Sahel.

Q-Comment est composé votre staff technique?
R-Entraineur :Erradi. Adjoint : argentin. Préparateur 

physique : tunisien. Préparateur des gardiens de but : Haj 
Tayeb marocain.

Q-Comment se définit le football rwandais ?
R-Il s’agit d’un football très défensif basé sur le 

physique.

Q-L’APR ,équipe militaire que vous entrainez, est-elle 
bien représentée à la sélection nationale ?

R-Nous donnons à la sélection nationale treize 
footballeurs dont huit sont titulaires.

Q-Vous suivez bien le championnat marocain, 
comment évaluez-vous  son niveau technique ?

R-Je pense que le niveau de la compétition est faible 
dans l’ensemble. Un championnat qui ne donne pas de « 
produits locaux » à la sélection nationale est à revoir dans 
sa totalité. Avant de recruter l’entraineur, les clubs doivent 
définir le niveau de la compétition pour choisir la personne 
adéquate.

Q-Qu’est-ce qu’il y a de positif dans ce championnat?
R-Il se déroule dans de grands stades aux dimensions 

internationales. L’infrastructure sportive a beaucoup 
progressé au Maroc. Sans exagération, les complexes 
marocains sont supérieurs aux installations footballistiques 
de la Belgique et de la Hollande. Actuellement, le Village 
Sportif de Tanger est une référence dans le monde.

Tribune du Sport

ASSEMBLEE GENERALE IRT :  22 JUILLET

QUEL AVENIR POUR LE CLUB QUI 
ATTEND UN NOUVEAU PRESIDENT?

ERRADI MOHAMED ADIL
UN EX DIRECTEUR TECHNIQUE IRT A RWANDA

Le Rwanda n’est pas le Maroc. Le Rwanda 
est une terre difficile. Le Rwanda lutte et 
travaille pour améliorer son infrastructure 

sportive et épanouir son football. Le Rwanda a le 
mérite de faire confiance à un cadre entraineur 
marocain marginalisé par la FRMF. Erradi Mohamed 
Adil , un quinquagénaire maroco-belge, pour avoir 
vécu dans deux pays, afin d’acquérir une longue 
expérience footballistique, est le manager choisi 
pour entrainer l’un des plus prestigieux clubs 
rwandais l’APR (Armée Patriote Rwandaise).Ayant 
vécu huit années  de formation :cinq en théorie et 
huit en pratique, il a obtenu la licence UEFA A une 
grande distinction européenne à l’Ecole Nationale 
des Entraineurs de Bruxelles.

 Mohamed Hmami
un seul candidat IRT

sport



9ECONOMIE SANTÉ SPORT TANGER PRATIQUE JEUX DIVERSTOURISME

Le Journal de Tanger  •  N° 4179 • Samedi 09 Octobre 2021

tAnger prAtique

CULTE
CHRÉTIEN

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

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

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

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

 HORAIRE DES
PHARMACIES

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORaIRE NORMaL 
JOURNaLIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00
HORaIRE DES PHaRMaCIES 

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

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

HORaIRE DE GaRDE 
PENDaNt La JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

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

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

TELEPHONES UTILES
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Semaine du 11 au 15 
OctObre 2021

Samedi 09 et dimanche 10 
OctObre 2021

•  SAMEDI
Pharmacie Msallah
Av. Sidi Med Ben Abdellah N°45
Tél.: 05.39.93.25.64
Pharmacie du grand stade
Rte de Rabat en face city club
Tél.: 05.39.38.57.50
Pharmacie Fayna
Av. Foret Maamora n°31 Branes II 
Tél.: 05.39.31.18.59
Pharmacie Jebari
Rte entre Mesnana et Branes Kdima 
Tél.: 05.39.31.41.00
Pharmacie Marche de gros Aouama
Lot Amal II, rue Med Salim Bida Aouama 
Tél. : 05.39.95.01.07
Pharmacie meftah Al khir
Cplx. Ratma Tanja Balia prés Rico Costa 
Tél. : 05.39.30.23.82      
 •  DIMANCHE
Pharmacie Jamila
128 bis, Rue de Fés
Tél. : 05.39.94.96.76
Pharmacie Branes II
Av Ibn Zare Branes II 
Tél. : 05.39.31.63.44
Pharmacie Mly Ali Cherif
78, bd Mly Ali Chérif beni makada
Tél. : 05.39.95.67.74
Pharmacie Ramses
Doha dhar kanfoud Mers El Baraka
Tél. : 08.08.56.17.57
Pharmacie la gare Routière
4, résidence Saada derrière la Garre 
Tél.: 08.08.55.48.51
Pharmacie Hay gambouria
Hay Gambouria Aouama
Tél. : 05.39.95.90.39

Lundi 11 OctObre 2021 

Pharmacie Hay Bouhout
Prés école zamakhchari béni Makada
Tél. : 05.39.95.00.87
Pharmacie Bouarraquia
Av. Hassan II prés délégation jeuness  
Tél. : 05.39.37.58.85
Pharmacie narjis
Rte de Rabat stop aprés central litiére 
Tél. : 05.39.31.57.69
Pharmacie Anfas
Rte Malabata pés Hôtel Ibis
Tél. : 05.39.30.11.85
Pharmacie Imam Ali
Dhar Al Kanfoud aprés nouveau souk
Tél. : 05.39.95.44.01
Pharmacie Riad Medic
17 complexe riad Essalam rte de Rabat 
Tél. : 05.39.38.57.00
Mardi 12 OctObre 2021

Pharmacie Zemzem
Lot. Khair Bendibane Hay Bourabaat
Tél. : 05.39.31.00.29
Pharmacie el Yousr
Boulevard Mohamed V, 32
Tél. : 05.39.32.23.17
Pharmacie Atlas
16, Rue Ibn Ardoun Casabarata 
Tél. : 05.39.31.18.40
Pharmacie Irchad
Rte entre quartier Draoua et dar tounsi
Tél.: 05.39.36.39.39
Pharmacie el ghandouri
Bd Mohamed IV prés café cappuccino
Tél. : 05.39.30.13.88
Pharmacie Socco Alto
Au centre de Mall Socco Alto California 
Tél. : 05.39.94.77.08 
Mercredi 13 OctObre 2021 

Pharmacie Annasr
Dar Mouigna en face hôpital Med 6 
Tél.: 05.39.31.08.64
Pharmacie Al Raha
115; Av Tarik Ibn Ziad Drissia
Tél. : 05.39.36.33.86
Pharmacie Ibn Sina
124 avenue Hassan II Marchan 
Tél.: 05.39.93.58.99
Pharmacie Hay Al Manar
Mesnana Rte Satefillage en face l’ENCG 
Tél.: 05.39.31.54.12   
Pharmacie noran
Tanja balia, entre oued Chatt et Doha
Tél.: 05.39.30.28.74   
Pharmacie Sania
Bd Aicha Al Moussafir fin quartier jirrari
Tél.: 05.39.36.13.30
Jeudi 14 OctObre 2021
Pharmacie Hay Ouarda
Av. Mly Ali Chérif Rés. Ouarda Bendibane
Tél. : 05.39.31.67.24
Pharmacie Touzani
Rte de Tétouan en face houmat Echouk
Tél. : 05.39.36.08.46
Pharmacie Aouama gharbia
Rte Aouama en face dispensaire 
Tél. : 05.39.95.62.36
Pharmacie Moustaghfir
Rte Aswak Assalam prés Total Ziaten
Tél. : 05.39.31.07.74 
Pharmacie Cervantes
49, rue Anoual à côté théatre cervantes
Tél.: 05.39.37.13.41
Pharmacie Perle de Mediterrane
Tanja Balia prés houmat Haskouri 
Tél. : 05.39.30.27.32
Vendredi 15 OctObre 2021

Pharmacie Ibn Annafis
Rte de Rabat Kantara sghira Mouadafine
Tél. : 05.39.95.81.25
Pharmacie Al Masjid
Azib Haj Kadour khalij houmat Essahli
Tél. : 05.39.31.03.79
Pharmacie lycee
15 Av. Allal Ben Abdellah Roxy
Tél. : 05.39.94.11.78
Pharmacie Dar Tounsi
Lot Annahda n°146 Dar Tounsi 
Tél. : 05.39.35.29.48
Pharmacie najah
Rte de Tétouan Mghogha Kbira 
Tél. : 06.63.33.93.29
Pharmacie Hay Al Inara
Av.Raouda entrée de l’Ard° 11 Mesnana
Tél. : 05.39.38.34.19

Samedi 09 et dimanche 10 
OctObre 2021

Pharmacie Charrat
Hay Mesnana Rue Taif N°54 
Tél. : 08.08.59.74.94
grande Pharmacie Rif
17, Av Moulay Ali Chérif Beni Makada
Tél.: 05.39.36.37.31
Pharmacie Taferssiti
Hay Riad lot 195 en face école BP
Tél.: 05.39.31.33.72
Pharmacie Ibn Barrajan
Prés BP Branes rte mosqué Imarati
Tél.: 05.39.31.82.71
Pharmacie Dar D’Bagh
Rue Dar D’bagh n° 34 à côté du port 
Tél.: 05.39.94.92.92
Pharmacie Mountassir
Lot Al Majd station Taxi Al Aouama 
Tél. : 05.39.95.23.11
Pharmacie Al Ouroud Malika
Lot. Al Ouroud Malika Aouama
Tél. : 06.38.25.13.57
Pharmacie Al Farabi
Av Prince héritier Angle Omar Ibn Khattab 
Tél. : 05.39.94.66.19
Pharmacie Val Fleuri
prés de l’hôpital Mohamed 5 Val Fleuri 
Tél.: 05.39.37.23.81
Pharmacie Doha
Quartier Benkirane prés Mosqué Rifi 
Tél. : 05.39.35.03.32

BÉLIER : (21 MARS - 20 AvRIL)
Humeur : Admettre vos erreurs vous éviterait bien des ennuis, mettre une 
sourdine à votre orgueil aussi.
amour : Vous vous pencher sur votre vie amoureuse et vous changez cer-
taines de vos attitudes pour avancer résolument vers un avenir différent.
argent : Vous allez avoir le champ libre pour faire le point sur vos dépenses à 
venir, vos actions ne rencontrent pas d’obstacles.
Travail  :  C’est une force puissante qui permet de vous dégager de bon 
nombre de contraintes, en un quart de tour. 

TAUREAU : (21 AvRIL - 20 MAI)
Humeur  : Vous avez besoin de réfléchir en profondeur, d’avoir du temps 
pour vous ressourcer et examiner à la loupe les possibles qui vous attendent. 
amour : À force de tourner en rond, de vous poser des questions, d’avoir des 
doutes sur les personnes qui vous démontrent leurs sentiments.
argent : Si dans votre proche entourage, des personnes tentaient de vous 
faire changer d’avis concernant un projet.
Travail : Vous pourriez aussi passer votre dimanche à ne rien faire, vous ferez 
en fonction de votre humeur du moment. 

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur : Votre inspiration va vous permettre d’éclaircir votre vie person-
nelle. Peut-être de façon radicale, mais efficace ! 
amour : Le ciel devrait se montrer de bon conseil en équilibrant votre hu-
meur, même si vos préoccupations seront plus sensuelles que familiales.
argent : C’est grand bleu sur vos finances aujourd’hui. Arrêtez de vous 
culpabiliser pour rien en définitive, tout se passera au mieux. 
Travail : Vous n’avez guère la possibilité de faire l’impasse et vous voilà 
enfermé. Prenez le temps de faire du sport ou de marcher un peu.

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Humeur : On pourrait vous reprocher une certaine maniaquerie, une indiscré-
tion ou des propos trop durs.
amour : Analysez votre sensibilité comme on regarde les nuages passés dans 
le ciel. Observez votre part intime et laissez-la passer.
argent : En cette journée, vous serez d’humeur objective et tout disposé à repar-
tir du bon pied, pour gommer vos erreurs et faire avancer vos projets matériels.
Travail : Il semblerait que vous ayez tout pour prendre votre temps, flemmar-
der sans être tributaire des horaires.

 LION : (24 JUILLET - 23 AOûT)
Humeur : Vous éludez les vérités matérielles, vous fuyez les contraintes ad-
ministratives, vous remettez en question vos capacités à gérer l’intendance. 
amour : Rien ne sert de fuir ce qu’elle vient vous dire, il s’agit plutôt d’accueillir 
vos émotions, de les comprendre, de les écouter pour les gérer intelligemment.
argent : Vous vous sentez observé lors de toutes transactions financières 
et cela vous fatigue.
Travail : Vous n’hésitez pas à imposer vos règles et à tenter des manœuvres 
de séduction pour décrocher les bonnes affaires qui passent à votre portée.

vIERGE : (24 AOûT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : Vous êtes réceptif à ce qui se passe autour de vous, à ce que l’on 
vous dit, ce qui est parfait pour avancer sereinement dans vos projets.
amour : Vous faites une rencontre prometteuse ou vous vivez une passion torride. 
Ouvrez votre cœur, déployez vos billets doux ou organisez de tendres escapades.
argent : Animé d’un fort esprit d’équipe, vous motivez intensément vos colla-
borateurs, ce qui aura pour effet de multiplier vos retours sur investissement. 
Travail : C’est avec conviction que vous vous levez aux aurores, afin de vous 
attaquer à votre fameux programme.

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Vous êtes sur la bonne voie pour faire évoluer vos relations, apporter 
une touche de douceur dans vos échanges et agir avec patience et diplomatie.
amour : Vous disposez donc de tous les atouts pour transformer cette journée 
en occasions positives. Alors, contrôlez votre gourmandise mais profitez !
Travail : Vous aurez atteint vos objectifs de boulot mais vous aurez aussi 
profité de votre liberté.
argent : Les événements se succèdent à votre avantage dans toutes vos 
démarches alors profitez de cette aubaine pour constituer un pécule qui sera 
très utile par la suite..

SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Vous serez bien inspiré de suivre votre intuition, elle est juste. 
Faites le tri dans votre entourage ! 
amour : Pas de temps mort, pas de vide intérieur mais un sentiment d’in-
tense complétude pourrait au contraire vous habiter.
argent : Vous n’avez guère à attendre longtemps pour obtenir l’aval d’un 
investisseur afin de lancer la machine à faire de l’argent dont vous avez 
élaboré toutes les possibilités de rendement.
Travail : N’hésitez pas à vous lancer dans l’aventure et investissez-vous 
dans des actions qui repoussent vos limites habituelles.

SAGITTAIRE : (23 NOvEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur : Vous avez besoin d’échanges et de complicité. Parlez, exprimez-vous et 
vous repartirez dans le bon sens avec ceux qui vous entourent et que vous aimez.
amour : Vous affichez un magnétisme triomphant, il n’en faut pas plus pour 
capter le regard sur lequel vous aurez jeté votre dévolu.
argent : Vous serez plus audacieux que d’ordinaire dans le cadre de vos fi-
nances, les démarches commerciales sont favorisées.
Travail : Votre objectif est bien défini, vous voilà en forme, fermement décidé 
à venir à bout d’un travail ou d’une compétition. 

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOvEMBRE)
Humeur : Vous êtes efficace, votre ténacité est au rendez-vous. Vous seriez 
aussi bien inspiré de nouer de nouveaux contacts.
amour : Vous pouvez vous rassurer, aucune perturbation émotionnelle n’est à pré-
voir, les astres vous donnent de l’énergie pour réaliser vos projets en couple ou pas.
argent : Les bonnes affaires vous passent sous le nez sans que vous puissiez 
faire quoi que ce soit mais ça n’aura rien de catastrophique.
Travail : Il est tentant de se montrer dominateur ou même manipulateur, ne 
cédez pas à cette envie, elle pourrait vous valoir de sérieux revers dans les 
jours qui suivent.

vERSEAU : (21 JANvIER - 19 FEvRIER)
Humeur : C’est en misant sur l’optimisme et l’ouverture d’esprit que vous 
obtiendrez de bons résultats et que vous gagnerez en popularité. 
amour  : Votre indépendance est parfois lourde à supporter pour les per-
sonnes qui partagent votre vie amoureuse.
argent : Cette journée privilégie grandement les nouveaux accords commer-
ciaux et les développements que vous souhaitez mettre en pratique. 
Travail : Vous ne faites pas forcément dans la dentelle, mais c’est efficace. 
Une réponse s’impose : vous apporter une aide.

POISSON : (20 FEvRIER - 20 MARS)
Humeur :  Les bons aspects du moment vous incitent à vous rapprocher de 
ceux qui vous font du bien, à renouer des contacts et à communiquer avec 
les gens avec davantage de tolérance et de douceur.
amour : Dans votre entourage, si vous ne faites pas les changements néces-
saires, vous vous disputerez.
argent : Vous serez tout disposé à renforcer vos liens et la confiance mutuelle 
indispensable à vos projets financiers. 
Travail : Vous offre de multiples occasions de défendre vos idées et de propo-
ser au regard de tous le fruit de vos efforts mais, dans la mesure du possible.

HOROSCOPE
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  Sam. 09 05:55 13:16 16:26 19:01 20:15 

 Dim. 10 05:55 13:15 16:25 18:59 20:14 

 Lun. 11 05:56 13:15 16:24 18:57 20:13 

 Mar. 12 05:57 13:15 16:23 18:56 20:11 

 Mer. 13 05:58 13:15 16:22 18:55 20:10 

 Jeu. 14 05:59 13:14 16:21 18:53 20:09 

 Ven. 15  06:00 13:14 16:20 18:52 20:08

HORaIRES DES PRIÈRES
du 09 au 15 Octobre 2021



جـريـدة طنجــة ـ الإدارة، التحريــر، الإ�شهار : 7 مكرر، زنقـة عمر بن عبد العزيـز . الهاتـف : 05.39.94.30.08 - 06.62.19.15.54 . الفاكـ�س : 05.39.94.57.09

www.lejournaldetangernews.com : املوقع الإلكرتوين باللغة العربية

اأ�سبوعيـــة اإخباريــــة عامــة ـ متعـددة اللغــات
ت�ســدر �سبيـحــة كل يــوم �سبــت وقــد بلـغــت ال�سنـة 115 منـذ �سـدورهـا �سنــة 1904

الرتقيم العاملي : 0882.0851
الإيداع القانوين : 1/90

العدد  4179
ال�سـبت  02 ربيع الأول  1443
مـوافــــق 09  اأكـتوبــر  2021

املدير : عبد الحق بخـات
الربيد الإلكرتوين :

direct@lejournaldetanger.com
lejournaldetanger@gmail.com

الثمن : 4 دراهم

)انظر البقية ص5(

َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

لطنجة عشاقها ومريدوها، افتتنوا بجمالها 
ووداعتها، وحمل الراحلون إلى مثاويهم نبضا 
في قلوبهم ال يتوقف وال يستكين، لما حباها 
إليها  الوافدين  على  يستعصي  سر  من  اهلل 
من مداشر الحلفاء والصبار، وأباطرة اإلسمنت 
والحديد ولوبيات الفساد، الذي انتشر واستفحل 

وساد.
ولست بحاجة إلى توضيـــح ما جــرى من 
»اختيــار«  بمناسبــة  تفاجئني،  لم  خروقات 
المدينة  هذه  شـأن  تدبيــر  سيتحملون  من 
المحروسة، بأساليب ال ترقى إلى أبسط قواعد 
المدينة   تعرف  لم  التي  والشفافية  النزاهة 
رغم كل  السابقة،  االستحقاقات  لها مثيال في 

الخروقات التي طبعتها.
وإذا لم يكن في اإلمكان أجدى مما حصل 
أن نسأل اهلل سبحانه  إال  فإننا ال نملك  وكان، 
وتعالى أن يلطف بهذه المحروسة التي تسهر 
على مصيرها عين أخرى ال تكلُّ وال تنام، غير 
هذه العيون الجاحظة الشاخصة إلى مصالحها 
اإلسمنتية المعلقة، والتي من أجل التأشير على 
من  على  العطاء  أغدقت  المشبوهة،  ملفاتها 
أطماعهم  رهن  بذلك  ليكونوا  عليهم  راهنت 

ومصالحهم وجشعهم الذي يستفحل ويزيد.
هذا  أمام  طنجة،  مدينــة  شأن  تدبير  إن 
العناية  بفضل  عرفتــه  الذي  المذهل  اإلقالع 
الملك  جاللة  يوليهــا  التي  السامية  الملكية 
وحكيم  شامـل  بتنزيل  لها،  السـادس  محمد 
والثقافية  االقتصادية  تنميتها  مقومات  لكل 
والسياحية، ال يمكن أن تواكبها إال كفاءات لها 
من الحس الوطني والتكوين العلمي والتقني 
ما يكفي ليؤهلها خوض هذا التحدي الصعب، 
اإلكراهات  من  العديد  فيه  تواجهنا  زمن  في 
بهذه  لها  والتصدي  تجاوزها  يمكن  ال  التي 

القنافذ العرجاء التي ال يوجد بينها أملس.
ونحمد اهلل أن العين الساهرة على مصير 
الحاسمة،  المرحلة  هذه  في  المحروسة  طنجة 
ستكون أكثر يقظة وتربصا بكل الذين ستسوّل 
لهم أطماعهم بمزيد خروقات وانتهاكات، بعد 
كل ما اقترفوه من تجاوزات في مرحلة سابقة، 
بمباركة من سماسرة الفساد، ودعم سافر من 
طرف هذا الرهط الذي جنى على البالد والعباد.

نفس  على  نسير  أن  أتمنى  كنت  وكم 
النهج المذهل الذي واجهنا به جائحة الكوفيد 
لوبيــات  محاربة  في  دقيقـة،  علمية  بتقنيات 
الراسخ  القتناعنا  والمفسدين،  الفســاد 
المعركة  هذه  خوض  على  قادر  المغرب  بأن 
الحاسمة، لضمان استشراف أفق بديل لمغرب 
جديد أكثر أمنا واطمئنانا، وأكثر توفيرا لشروط 

عيش كريم ألبنائه وذويه.

اأمل�س” القنافذ  بني  “لي�س 

أعلن مساء الخميس املاضي عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع 
الوطني لألحرار، الفائز باملرتبة األوىل بني األحزاب املشاركة يف انتخابات 8 شتنرب املاضي، بعد حصوله 

على 102 مقاعد بمجلس النواب، متبوعا بحزب األصالة واملعاصرة 87 وحزب اإلستقالل 81 مقعدا. 
الوزراء من طرف جاللة امللك، حسب الطقوس  امللكي بفاس، حفل تعيني  وقد شهدت رحاب القصر 
املرعية يف مثل هذه املناسبات،  ثم تقدم الوزراء  لتحية جاللة امللك قبل أداء اليمني وأخذ صورة تذكارية 

مع جاللته وولي العهد وسمو األمري موالي رشيد. 
وهذه تشكيلة الحكومة املغربية الجديدة: 

• واأخريًا، »حكومة كفاءات« و »عمل واإنتاج« 
بقيادة عزيز اأخنو�س 

»بجنات عدن«  تعد  انتخابية  برامج  • وثالثة 
الوعود؟  تتحقق  • فهل 



يوم  البحـــري  الصيـــد  قطـــاع  أعلن 
الخميس، منـــع جمع وتسويـــق الصدفيات 
 بالمناطق المصنفة لتربية الصدفيات تارغة-

تطوان-شفشاون،  لجهة  التابعة  الشماعلة، 
وذلك إلى غاية التطهير الكامل لهذا الوسط.

والصيد  الفالحــة  لوزارة  بالغ  وأوضح 
البحري والتنمية القروية والميــاه والغابات، 
أنه تـــم اتخـــاذ هذا القرار على أساس نتائج 
التحليالت التـــي أنجزهــــا المعهد الوطني 
للبحث في الصيد البحري على مستوى هذه 
التي  الصدفيات  لتربية  المصنفة  المناطق 
»أثبتت وجود مواد بيولوجــية بحرية سامة 

بكميات غير طبيعية في الصدفيات«.
وتبعا لذلك، أوصى قطاع الصيد البحري 
المستهلكين بعدم التزود سوى بالمنتوجات 
التي  الصحية  العالمة  تحمل  التي  المعبأة 
البيــع  نقط  في  تباع  والتي  تحدد مصدرها 

المرخص لها )األسواق الرسمية(.

وأشار البالغ إلى أن الصدفيات التي يتم 
بيعها دون احترام المواصفات ال تتوفر على 
على  خطرا  وتشكل  للمستهلك  ضمانة  أي 

الصحة العمومية.

البحري  والصيـــد  الفالحة  وزير  أكد 
أن  بالنـاس،  لويس  اإلسبانـي،  والتغذية 
بين  البحـري  الصيد  اتفاقيـة  عن  الدفاع 
“أولوية”  يشكل  األوروبي  واالتحاد  المغرب 
أعقــاب  في  السيمــا  إلسبانيـــا،  بالنسبة 
صدور قرار محكمــة االتحاد األوروبـــي بشأن 
اتفاقيتي الفالحة والصيد البحري المبرمتين 

مع المغرب.
وقال بالناس، يوم الثالثـاء الفارط، أمام 
مجلس الشيوخ اإلسباني، إن “اتفاقية الصيد 
إلسبانيا،  بالنسبــة  أولويــة  تعد  البحـــري 
لما لهــا من أهميــة بالنسبة للصيادين في 
األندلس،  جهة  أساطيل  السيما  بالدنــــا، 

جزر الكناري وغاليسيا”.
وأوضح أن إسبانيا تمتلك في الواقع 93 
أنماط مختلفة، من أصــل  ترخيصا، حسـب 
األوروبي،  االتحاد  لدى  متاحا  ترخيصا   138
بالنسبة  االتفاقيــة  أهميــة  يؤكـــد  مــا 

لمستقبل عالقـــات الشراكـــة القائمة بين 
المغرب واالتحاد األوروبي.

على  الحفاظ  أن  اإلسباني  الوزير  وأكد 
الثنائية مع  االتفاقية سيتيح تعزيز العالقات 

المغرب.
أن  على  شـــدد  السيــاق،  هــذا  وفي 
الصيادين  مصالح  عن  ستدافــع  حكومته 
في  أنشطتهم  يمارسون  الذين  اإلسبان 

مناطق الصيد المغربية.
وقال إن االتفاق لم يتم تعليقه، فهناك 
ساري  االتفاق  خاللها  سيظل  شهرين  مدة 
يحظــى  موقــف  وجود  مؤكـدا  المفعول، 
االتحاد  في  األعضاء  الدول  لدى  باألغلبية 
أمام  الحكم  استئناف  أجل  من  األوروبي 
محكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبي ضد 

قرار المحكمة هذا.
• وكاالت
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مقاطعة طنجة املدينة

ـ امغوغة ـ ال�سواين  بني مكادة 

بنيحيى اللطيف  • عبد 

وَلة َياْلَغاِوي ُكّلْ َما ْجِنيِتيْه ْفْزَماْن ال�صُّ
يْك ْرَغاِوي... اْر ِبنْي ْيِدّ �صَ

ْف ُيوْم اْلْوِزيَعة ْذَياُبو َهَذا َحاْل ْمْن �َصَعّ
يِتي ْحُدوْدْك اإَِذا ْتَعِدّ

ْك َناْب ِذيْبْك ْيَع�صّْ
ْوْتِهيْج ْعِليْه ُكّل ْنَياُبو...

يقول »المجذوب«:

من  كل  شهــدت  معلــوم،  هو  كما 
امغوغة  ومقاطعة  مكــادة  بني  مقاطعة 
ومقاطعة السواني أجواء انتخابية حضارية، 
كان شعارها الشفافيــة والنزاهـة. وهــذا 
في  المطلوب  الديمقراطي  المخرج  هو 
والمصيرية،  الهامة  المحطات  هذه  مثل 
ألنها لبنة أولى أساسية لتدشين انطالقة 
والية جديدة خاصة بتسيير وتدبير الشأن 
المحلي الذي يعلق عليه المواطنون كبير 
اآلمال في كل فترة انتخابية من أجل تجويد 
بتوفيرأبسط  ولو  والعيش  الحياة  نمط 
قضاء  مأموريــة  تيسير  من  احتياجاتهم 
بالبنية  والنهــوص  اإلدارية  أغراضهم 
وتزويدها  السكنيــة  ألحيائهــم  التحتية 

باإلنارة العمومية..
عن  الحمامي،  محمد  انتخب  وهكذا 
بني  لمقاطعة  رئيسا  االستقالل،  حزب 
مكادة، بعد حصوله على أغلبية ساحقة من 
تشكيلة  المجلس.وتضم  أعضاء  أصوات 
المكتب الذي سيدبر شؤون المقاطعة إلى 
الحرايقي  محمد  من  كال  الحمامي  جانب 
الورديغي  يوسف  والمعاصرة(  )األصالة 
)التجمع الوطني لالحرار( عبد اهلل المرابط 
العسري  عمر  االستقالل(  )حزب  باجدي 
الزهراء  فاطمة  لألحرار(  الوطني  )التجمع 
بكور )األصالة والمعاصرة( أسماء بن عبد 
الدايم )االستقالل( فريدة العمرتي )التجمع 
بوحاجة  سعيد  محمد  لألحرار(  الوطني 
)التقدم واالشتراكية( كما تم انتخاب بشرى 
الوطني لألحرار  التجمع  غجغوج عن حزب 
كاتبة لمجلس مقاطعة بني مكادة وبالل 
االشتراكي  االتحاد  حزب  عن  العمراني 

للقوات الشعبية نائبا  لكاتبة المجلس.
بينما حسم حزب األصالة والمعاصرة، 
السواني  مقاطعــة  مجلس  رئاسة  سباق 
سعيد  محمد  مرشحه  فوز  بعد  لصالحه، 
أهروش، بأغلبية أصوات أعضاء المجلس،  

المشكل من 37 مقعدا.
التي  الجلسة  خالل  أهروش،  وحصل 
انعقدت بقاعة القصر البلدي لمدينة طنجة 
ما  على  المحلية  السلطة  ممثل  بحضور 
مجموعه 33 صوتا،  مقابل امتناع 3 أعضاء 

عن التصويت.

انتخابات حتاكي اأفالم الع�شابات والرعب..

انتخاب روؤ�شاء واأع�شاء املكاتب... 

اليجادل اثنان في أن ما عاشته مقاطعة 
السيناريو واإلخراج،  فيلم، غريب  طنجة من 
سيبقى سابقة مثيرة ووصمة عارعلى جبين 
عقود،   منذ  تشهد،  لم  التي  المدينة  تاريخ 
األحد،  يــوم  حـدث  مثلما  انتخابية  مهزلة 
برمتها  االجتماعي  التواصل  وسائل  فحتى 
تشهد أن انتخابات مقاطعة طنجة المدينة 
والتسيب،  للفوضى  بؤرة  عن  عبارة  كانت 
بل سخرت هذه المواقع من أحد المرشحين 
لرئاسة المقاطعة ذاتها، عندما حضربمعية 
وكأن  سيارة،  متن  على  شخصيين  حراس 
األمريحاكي أفالم العصابات والرعب والفزع.

اليوم  في  الطنجي  الشارع  أصبح  بينما 
الموالي لهذه المهزلة يتناقل كالما خطيرا، 
مفاده أن عملية بيع وشراء استهدفت بعض 
لمح  في  جلودهم  غيروا  الذين  المنتخبين 
صاريزن  الواحد  الصوت  أن  خاصة  البصر، 
يساوم  لمن  الكثيــر  الشيء  ويكلــف  ذهبا 
ويفاوض ويدفع أكثر. وحسب ما يروج، فإن 
مرشان(  بحي  بقالة  )مول  المنتخبين  أحد 
تسلم مقابل تصويته لرئيس مزعوم مبلغا 
المنتخبات،   إحدى  أما  درهم،  ألف   70 قدره 
فقد تسلمت مبلغا قدره 250 ألف درهم )كل 
شراء  سوق  في  الخاص  سعرها  لها  سلعة 
الذمم(، مما يزكي شبهات، تم تداولها عبر 
راديو المدينة المتنقل، حول إمكانية استيالء 

طنجة  مقاطعــة  على  المخــدرات  أباطــرة 
األم، ليجعلــوا منها محطـــة خـاصـة بهـم 

و »بمشاريعهم«  المستقبلية.
الجريــدة  تتوفـــر  الصدد،  هذا  وفي 
على معلومات جــد مثيرة، سيأتي موعدها 
أصبحت  أن  بعد  فيهـا،  للخوض  المناسب 
لتفريــخ  خصبـــا  مرتعـــا  الشمــال  عروس 
أنهــا أضحت  إلى حد  والكـوارث،  المصائب 
تضع ذلك »الشيء الالإرادي« في تبانها، مما 
يستدعي التدخل العاجل من طرف السلطات 
المدينـة  حالة  عـالج  أجــل  مـن  المحليــة 

األوان، ذلك  والسيما مقاطعتها، قبل فوات 
الصحية  »الحالة  هــذه  عن  السكــوت  أن 
المختصة  الجهــة  قبــل  من  المتدهورة« 
وتطبيعا  المرض  لمخالب  استسالما  يعد 
واالرتجال  والعشوائية  الفوضى  مع  صريحـا 

والفساد...
وفي انتظار أن يتبين الخيـط األبيض 
عــودة  لنا  ستكـون  األسـود،  الخيـط  من 
الرأي  لتنويـر  دقيقـة،  بتفاصيل  للموضوع، 

العام بالملموس والواضح.
• أ. صدقي

واستفاد مرشح األصالة والمعاصرة من 
انسحاب منافسيه أحمد الغرابي، عن حزب 
العدالة والتنمية، ومحمد حسون عن حزب 
االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية ورضوان 
وعبد  الدستوري  االتحاد  حزب  عن  الزين 

السالم األربعين عن حزب االستقالل.
انتخاب  المنافســة،  خــالل  تم  كما 
نزهة  من  تشكــل  الذي  المكتـب  أعضاء 
وسمير  لألحرار(  الوطني  )التجمع  أشرقي 
الكريم  وعبد  والمعاصرة(  )األصالة  بودوح 
بلخيارة )االتحاد الدستوري( وهشام الكدال 
المناري  وأحمد  لألحرار(  الوطني  )التجمع 
)األصالة والمعاصرة( وسهام أوزين )التقدم 
)االتحاد  الهــردوزي  ونـــادر  واالشتراكية( 
مجلس  أعضاء  انتخــب  كما  االشتراكي(. 
هذه المقاطعة عبد العزيز الخمال  )الحركة 
الشعبية( في منصب كاتب للمجلس وهاجر 

الشيكر )األصالة والمعاصرة(.
وتوفق مرشح حزب األصالة والمعاصرة 
جديد  من  الظفــر  في  بنعزوز  العزيز  عبد 
انتخابــه  بعــد  مغوغـة،  مقاطعة  برئاسة 
المجلـــس،   أعضــاء  طرف  من  باألغلبية 

المشكل من 40 مستشارا.

خالل  بنعزوز،  العزيــز  عبــد  وحظــي 
جهة  مجلس  مقر  احتضنها  التي  الجلسة 
طنجة تطوان الحسيمة، بتأييد ما مجموعه 
جمال  منافسه  بينما حصل  مستشارا،   25
األربعين عن حزب الحركة الشعبية على ما 

مجموعه 14 صوتا.
وتم خالل هذه الجلسة انتخاب أعضاء 
كال  الئحته  ضمت  الذي  المجلس  مكتب 
من محمد ياسين عمران )التجمع الوطني 
منية  )االستقالل(  أحموت  يوسف  لألحرار( 
زينون )األصالة والمعاصرة( حسن العشاب 
)التجمع  ) االتحاد الدستوري( أحمد الزكاف 
بوشعيب  الحميد  عبد  لالحــرار(  الوطني 
البكدوري  فـــدوى  والمعاصرة(  )األصالــة 
بلشكر  وحميدة  لألحرار(  الوطني  )التجمع 

)حزب االستقالل(.
مقاطعة  مكتب  أعضــاء  انتخــب  كما 
القاسمي  البقالي  سعيــد  محمد  امغوغة 
)جبهة القوى الدمقراطية( في منصب كاتب 

للمجلس .
• م. الهنداوي

وزير الفالحة الإ�شباين: الدفاع عن 
اتفاقية ال�شيد البحري مع املغرب 

لإ�شبانيا “اأولوية” بالن�شبة 

قطاع ال�شيد البحري يحذر 
امل�شتهلكني من تناول �شدفيات �شامة 

مبنطقة تطوان – �شف�شاون
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فضاء األنثـى   :

بالرغم من االهتمام الظاهر  بالمرأة وقضاياها في برامج األحزاب 
االنتخابية لالستحقاقات األخيرة،  فإن نسبة المنتخبات  محليا ال زالت 
دون المؤمل، مع حصول تطور في االنتخابات النيابية حيث إن  النتائج 
لم تدفع في اتجاه  تعزيز المشاركة السياسية للنساء على نحو أفضل 
اعتبارا  لكون ترشح النساء لالنتخابات ال زال يواجه تحديات قانونية 
ومالية وثقافية ونوعا من التقاعس من طرف  قيادات بعض األحزاب 
السياسية  التي ال تريد أن »تغامر« بترشيح النساء،  ما تعتبره »رهانا« 

على »الفرس الخاسر«، أو هكذا يظنون !  
للمترشحات   الفتا  حضورا  األخيرة   االنتخابات  شهدت  عموما، 
مسجلة تفوقا ملحوظا بالمقارنة مع االنتخابات السابقة،  خاصة فيما 
يتعلق بانتخابات مجلس النوابـ، وذلك  بفضل التعديالت القانونية 
التي اعتمدتها الدولة لفائدة تقوية آليات »التمييز اإليجابي«  الهادف 

إلى دعم  الحضور النسائي بمختلف المجالس المنتخبة.  
المعاكسة  التيارات  تقاوم  تزال  ال  المغربية  المرأة  أن  والحال 
لتوليها مسؤوليات  القرار سواء في المجالس المنتخبة محليا أوجهويا 
أووطنيا، أو فيما يتعلق بالمساواة التي أقرها الفصل 19 من الدستور.  
متميزة خالل  المغربية  المرأة  كانت مساهمة  أخرى،  من جهة 
الحمالت االنتخابية، حيث ارتفعت أصوات النساء  منددة بالتعامل 
المريب لألحزاب السياسية مع حقها في الوصول إلى تمثيلية أفضل 
وأنسب على مستوى المجالس المنتخبة،  وأيضا في تحملها مسؤولية 
القرار في مجالس هذه المؤسسات، ومنددة أيضا  بالوعود الكثيرة 
جانب  أفضل من  تعامل  أجل  النسائية من  الحركات  تتلقاها  التي 
األحزاب السياسية مع قضايا النساء، فيما يتعلق، خاصة، بالتمثيل 
االنتخابي جهويا ووطنيا حيث إن النساء يعتبرن هذا األمر حقا من 

حقوقهن الثابتة. 
احتلت مكانا متميزا، هذه  النساء    وقد كان واضحا أن قضايا 
المرة، في البرامج االنتخابية لبعض األحزاب السياسية،  ال شك بغاية 
استمالة  أصوات هذه الفئة الهامة   من الناخبين، عبر  إثارة العديد 
من قضاياها وانشغاالتها  ووضع التزامات  واضحة من قبيل  تفعيل 
قانون المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء،   والنهوض 
بالمرأة القروية  والعمل من أجل ولوج المرأة مناصب المسؤولية في 
الوظيفة العمومية  إلى غير ذلك مما قد يقنع المرأة المغربية بأن 

عهدا جديدا يفتح في وجهها األبواب الموصدة لعقود. 
وفي هذا الصدد، تميز البرنامج االنتخابي لحزب التجمع الوطني 
لألحرار وحزب االستقالل  بمقترحات  والتزامات واسعة توفر للمرأة 
ظروف حياة أفضل، إنسانيا  وحياتيا ومهنيا   وتيسر لألسرة إطار  

عيش   مريح،  مع الدفع بصيانة حقوق المرأة واألسرة واألبناء. 
ولم يكن انتخاب امرأة واحدة على رأس جهة واحدة من جهات 
النسائية  الهيئات  غضب  إثارة  دون  ليمرّ  عشرة  االثنتي  المغرب 
بالمملكة بالرغم من تولي ثالث نساء رئاسة ثالث مدن كبرى وهي 

الرباط والدار البيضاء ومراكش. 
واعتبرت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة في بيان لها أن 
انتخاب أعضاء مكاتب مجالس الجماعات يمكن اعتباره منافيا لمبدأ 

المناصفة الذي يقره الدستور. 
وعودا  يكون  أن  يعدو  ال  األمر  بأن  مقتنعة  المغربية  المرأة 
انتخابية، وأن الوعود االنتخابية لها ما لها، وال يوجد ما يضمن فعليا، 
أن تتحول إلى مشاريع برامج قابلة للتنفيذ، سوى األمل في أن تعي 
قيادات األحزاب السياسية في بالدنا أن دور المرأة المغربية سائر  في 
طريق التضخم،  عدديا ونوعيا،  وأن االعتماد على أصوات النساء قد 

يصبح غدا، ميزان االحتكام إلى  الفوز  أو الرسوب.    
ومعلوم أن النساء يشكلن حاليا نصف مجموع المسجلين في 
اللوائح االنتخابية، والذين ناهز عددهم ثماني عشرة مليونا  وفق 
قيادات بعض  ما دفع  أن هذا  ولربما  الرسمية،  األخيرة  اإلحصاءات 
األحزاب السياسية إلى تضمين برامجها االنتخابية  التزامات بشأن  
المرأة وقضاياها وانشغاالتها وانتظاراتها من انتخابات تتكرر، على 
رأس كل ست سنوات،  وتتكرر معها المطالب والوعود واإلحباطات 

والخيبات !....... 

سميـة أمغـار -

النتخابات الأخرية: 

خيبة ُاأمل ن�شائية !... 

عقدت جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة 
صباح يوم األربعاء، بمقرها جلستها األولى 
برئاسة  وذلك  االستثنائيـــة،  دورتهــا  من 
الجهة  والي  رئيسهــا، عمر مورو، وبحضور 

محمد مهيدية.
للدراسة  الدورة  هـــذه  خصصت  وقد 
والمصادقة على النظام الداخلي للمجلس، 
في  متمثلــة  أبـواب،  ثمانية  يضم  والذي 
المجلـــس  واجتماعــات  العامـــة  األحكام 
وتسييره، ومكتب ولجان المجلس وفرقائه، 
للحوار  التشاركيـة  اآلليـات  إلى  باإلضافة 
محاضر  وتقديـم  إعداد  وكيفية  والتشاور 

الجلسات، وبعض األحكام الختامية أيضا.
المجلس  أعضاء  مناقشــة  وبعـد  هذا 
للنقاط المدرجـة داخل هذا النظام وإدخال 
بعض التعديلــات عليـــه، تمت المصادقة 
النظــام  على  الحاضرين  األعضاء  وبإجماع 
ـ  تطوان   ـ  طنجة  جهة  لمجلس  الداخلي 

الحسيمة.
وفي هذا الصدد، وفي تصريح لرئيس 

تأسيـــس  في  للشــروع  الوقـت  حان 
وتكافــؤ  النوع  ومقاربــة  المساواة  هيئــة 
120من  الفصل  لمقتضيات  طبقا  الفرص 
المتعلـق   14/113 رقم  التنظيمي  القانون 
للمجلس  الداخلـي  والنظــام  بالجماعـات 

الجماعي. 
تهدف هذه الهيئـة إلى دعم المشاركة 
مجلس  لدى  استشاري  دور  ولها  المواطنة 
ومقاربة  المساواة  تعزيز  أجل  من  الجماعة 
من  تتشكل  كما  الفرص،  وتكافؤ  النوع 
من  النشيطة  الجمعيات  ممثلي  متطوعين 

الجهة، عمر مورو أعرب من خالله للجريدة 
عن فخره بالثقـة التي وضعهــا فيه أعضــاء 
إلى  مشيرا  الداخلي،  وبالنظام  المجلس 
إشراك هذا األخير لجميع األعضاء سواء من 
داخل األغلبية أو المعارضة، مضيفا أن هذا 
وخدمة  التفاهم  روح  على  يدل   « اإلشراك 
أننا  إلى  أيضا  ويشير  بل  العامة،  المصلحة 
سنشتغل جميعا أغلبية ومعارضة خالل هذه 

الفترة للمضي قدما بجهتنا«.
فاطمـــة  أشـادت  فقـــد  جانبها  ومن 
الشيخي عضوة مجلس جهة طنجة ـ تطوان 
االشتراكي،  االتحاد  حــزب  عن  الحسيمة  ـ 
وثيقة  باعتباره  للمجلس،  الداخلي  بالنظام 
تهدف باألساس إلى العمــل الرابط مابين 
األغلبية  سواء  الجهة،  مجلس  أعضاء  جل 
منهم أو المعارضة، فضال عن اعتباره وثيقة 
تحدد عالقة المنتخبين فيما بينهم، بل ومن 
شأنه أيضا تحديد طريقة عملهم المشترك.

ذاتهـــا،  المتحدثــة  اعتبـــرت  وقـــــد 
أن التجاوب والترحيب الذي لقيته المقترحات 
رئاسة  طرف  من  القاعة  داخل  المطروحة 

من  فاعلـة  وشخصيــات  المدني  المجتمع 
مختلف المشارب لها ارتباط بالجماعــة من 
ومن  المجتمع  مكونات  من  ورجال  نســاء 
نشطاء في المجاالت الثقافيـــة والرياضيــة 
والبحــث  االجتماعـي  واالقتصـاد  والفنيــة 

العلمي...الخ. 
سيتم  الترشيح،  طلبــات  إلى  واستنادا 
والمرشــحـــات  المرشحيـــن   الئحة  اختيار 
تحديدهـــا  التي  للمعاييـــــر  المستجيبين 
على  الموافقـــة  وستتـــم  الهيئة  لعضوية 
الالئحة النهائية من طرف رئيس)ة( المجلس 

مهمــة  وانطالقــة  جيــدة  بادرة  المجلس، 
جميع  بين  التشاركي  العمل  على  للتحفيز 

الفئات السياسية خالل السنوات القادمة.
مجلس  رئيس  نائــب  أشــاد  وقد  هذا 
بقدرة  بدوره  المحرشــي،  العربي  الجهة، 
البعض  اشتغال جميع األعضاء مع بعضهم 
للرقي  إيجاد حلول عمليــة ومعقولـة  قصد 
التي  الملفات  على  العمل  وتسريع  بالجهة، 
تنتظرها الساكنة من منتخبيها، كخلق فرص 
بمختلف  قوية  تحتية  بنية  وإحداث  الشغل 

مناطق جهة طنجة تطوان الحسيمة...
الدورة  من  الثانية  الجلســة  أن  يذكر 
االستثنائية للجهة ستعقــد يــوم الخميس 
جدول  وسيتضمن  الجــاري،  أكتوبـــر   14
في  تتمحور  أساسية  نقط  ثالث  أعمالها 
تشكيل اللجان الدائمة للمجلــس، وانتخاب 
وكذا  ونوابهـــم،  الدائمة  اللجان  رؤساء 
لجنة  في  المعارضة  فرق  من  عضو  تعيين 
اإلشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ 

المشاريع.
رميساء

المجلــس  أنظــار  على  وعرضها  الجماعي 
الجماعــي من أجل المصادقة. 

إحــداث  عن  الرسمــي  اإلعالن  وسيتم 
وتكــافــؤ  النـوع  ومقاربــة  المساواة  هيئة 
الفرص من طرف رئيس )ة( مجلس الجماعة. 

إن دعـوة التعبير عن اإلهتمام يجب أن 
تعــرف انتشـارا واسعـا على مستوى الجماعــة 
والمؤسسات العمومية المحلية األخرى وكذا 
اإللكترونية  والمواقع  الوسائط  خالل  من 

ووسائل اإلعالم المحلية المتاحة.

جمل�س جهة طنجة ـ تطوان  ـ احل�شيمة
ي�شادق على نظامه الداخلي

حـول هيئة امل�شـاواة والهتمـام بهــا..

ت : حمودة
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اأوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

حالـٌةٌ مؤلمٌة، تلك التي طبعـت انتخـاب مجلس مقاطعة 
العــنـف  كـان  الماضي، حيـث  األحـد  يـوم  المدينـة،  طنجـة 

سيد الموقـف خالل هذه العملية التي تمت بقصر البلدية.
وكــنا ننتــظــر أن تتـــم عملــيــة االنتخــاب في جــــو 
بالمسؤوليــة، من كل  الشعــور  عليـه  »ديمقراطـي« يغلـب 
وهي  طنجة،  مدينة  إلى  ينتسبون  أنهم  المفترض  األطراف 
مدينة متمدنة ومتحضرة، البد وأن يكون أهلها الحقيقيون 
الحضاري  بطابعها  وتشبعوا  وقيمها  أخالقها  على  تربوا  قد 
أخرى حيث  لما حصل في جهات  وبتقاليدها األصيلة، خالفا 
أمور  والعنف،  والجهالة  والجهل  والتخلف  القبلية  النعرات 

شكلت الطابع الغالب لهذه االنتخابات.
األحد الماضي، كان »يوما أسود« في حياتنا نحن أهالي 
النبيلة، التي  اآلصيلة،  الوطنية  العائالت  تلك  طنجة،  ورثة 
كانت تحترم طنجـة، حد التقديس، وتغير عليها وتمنع عنها 
كل  تدليس أو تبخيس، وتحمي سمعتها وأخالقها  وقيمها 
ضد كل عمل أو موقف  تلبيس، لتبقى في أعين الكل، مدينة 

الكبرياء والشموخ  والسموق.
وشتان ما بين أهل األمس واليوم،  حيث السوقية والخرق 
والرعانة تطبع أعمال وتصرفات  بعض األقوام التوافه، ممن 
لم يستطيعوا بعدُ »التأقلم«  مع »طنجة الحضارة«،  فكان ما 
حصل يوم األحد الماضي ببناية البلدية،  من تهافت وتداخل 
وتشابك باأليدي ومواجهات واعتداءات على حرية الناس عبر 
العنف  بمنتهى  مسنّ،  مواطن  واختطاف  »اعتقال«  محاولة 
والرعونة،  درجة الخنـق، في تحد سافر للقانون ولمقتضيات 
الشخـص  لتخليـص  انتهت  التي  األمـن،  ولسلطة  الدستور 
والخـوف  الرعـب  من  قصوى  حالـة  في  وهو  عليه  المعتدى 
في  يتورعوا  لم  المستأسدين،  بعض  أن  كما  واالضطـراب، 
سب دين المسلمين، وهي كبيرة من الكبائر  ومن نواقض 
لصون  يدعو  اإلسالم  أن  اهلل( مع  رحمه  الباز  اإلسالم،)ابن 
»ُقْل  تعالي:  قال  به  االستهزاء  أو  الدين  سب  عن  اللسان 
ِ َواآَياِتِه َوَر�ُسوِلِه ُكنُتْم َت�ْسَتْهِزُئوَن . اَل َتْعَتِذُروْا َقْد  اأَِباللهّ

َكَفْرُت َبْعَد اإِمَياِنُكْم« التوبة )65 - 66(.
كل هذه »القلبة والجلبة« من أجل تشكيل مكتب مقاطعة 
المدينة وهي واحدة من مقاطعات أربع، وليست أهمها. ولو 
الثالثي  التحالف  بدل  الحقة،  الديمقراطية  إلى  االحتكام  تم 
الذي انتصب وصيا على الناخبين، مصادرا حريتهم  في اختيار 
رئيـس وأعضــاء مجلــس المقاطعــة، لما حصل ما حصــل، 
ال في هذه المقاطعة وال في المقاطعات األخرى وال حتى في 
المجلس البلدي والغرف المهنية، حيث فصل التحالف الثالثي 
على مقاس  المنتخبــة  المجالس  خارطة جميع  »المتسلط« 
وتصيبهم  ويتشابكوا  ليتهاوشوا  للقطيع  وطرحها  مصلحته 
الديمقراطي  البناء  الفتنة، بينما هم يدّعون المساهمة في 
للبالد ، والحال أنهم ال يعلمون أن الديمقراطية »لعبة« يجب 
والبلطجة  الفتـوة  بأساليب  بقواعدها وليس  معها  التعامل 

والصعلكة.
إنما  وهم  خدمتها  يدعون  قـوم  من  طنجة  على  أسفـي 
أو ال يعلمــون، وإلى  إليهـا، من حيـــث يعلمـون  يسيئــون 
أهلها وتاريخها وحضارتها  باختيارهم  »ديمقراطية« العنف 
نظامُ  الديمقراطية  بينما  والكراهية  والطغيــان،  والعدوان 
حياة  يسودها الحـقّ والعدُل والتوافقُ  والمساواُة والحوارُ 

والحريُة للجميع.

دميقراطية العنف
والبلطجة والعدوان

على إثر وفاة المشمول بعفو اهلل، المرحوم

اأحمـد جا�شـر

)�سدق الل العظيم(

بمقبرة  ودفن   2021 أكتوبـــر   2 السبت  يوم  المنيــة  وافته  الذي 
المجاهدين بعد صالة العصر، تتقدم إدارة ومستخدمو فندق »رامبراند« 
ونور  ندى  بناتهما،  وإلى  بشرى  السيدة  الفقيد  أرملة  إلى  التعازي  بأحر 
ونرمين، باإلضافة إلى جميع أفراد عائلتهم وأقربائهم، راجين لهم الصبر 
والسلوان وللفقيد عظيم األجر والغفران،  تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه 
فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 

رفيقا.

ِ َواإِنَّا اإَِلْيِه َراِجُعوَن  يَبٌة َقاُلوا اإِنَّا لِلَّ اَبْتُهْم ُم�سِ اِبِريَن الَِّذيَن اإَِذا اأَ�سَ ِ ال�سَّ { َوَب�شرِّ
ْهَتُدوَن  } وَلِئَك ُهُم اْلُ َلَواٌت ِمْن َربرِِّهْم َوَرْحَمٌة َواأُ اأُوَلِئَك َعَلْيِهْم �سَ

في ما قبل كان التسول مالذ من ال عمل له، ومن 
أرغمـه الفقر والعوز على ذلك، أما اليوم وخاصـة بمدينة 
طنجة، لم يعد األمر يقتصر على الحاجة فقط، بل ولم 
ما  لمكان  يخرج  أو  يجلس  أن  المواطن  بإمكان  يعد 
دون أن يستهدف من قبل جماعة المتسولين، الذين 
لهم،  »مهنة«  التسول  آفـــة  من  يتخـــذون  أصبحوا 
رغم توفر البعض منهم على إمكانيات العيش الكريم، 

لتصبح بذلك طنجة الكبرى مدينة التسول بامتياز.
الحاجــــة  طلـــب  على  يعتمد  المتسول  يعد  لم 

األساليــب  من  العديــد  ينهــج  بات  بل  فقط 
المهـــم،  دخلـــه  لكســب  والمهارات 

الطــرق  جنبـات  جعــل  الذي  األمر 
العامـة  واألمــاكـــن  والشــوارع 

الذيـن  بالمتسوليـــن  تكتــظ 
الصدقـــــات،  يستــجــــدون 

واحـــد  كـــل  اختــار  بعدما 
المناسب  مكانــه  منهـــم 
اليومـــي،  عملـه  الستئناف 
المراكز  مـــن  بالقـــرب 
التجـــــاريــة  والمحــالت 
المســــاجــد  وعتـــبــــات 
وقـــرب إشـــارات المــرور 
األســواق  بأبـــــواب  أو 

الممتــازة...
المدينـة  شهــدت  لقد 

في  ملحوظا  تزايدا  مؤخرا 
المتسوليـن،  هؤالء  صفــوف 

غضــب  مــوجــة  خلــف  ممـــا 
عنـد  كثيـــرة  وانتقــادات  واسعة 

من  سئموا  الذين  المواطنين  جـل 
مكان  هناك  يعد  لم  إذ  الظاهرة،  هذه 

يقصدونه إال ويجدونه مكـتـظًا بهم. 
نص  الظاهرة  هذه  انتـشـار  مــن  الحــد  وبغرض 
بعقوبــات  المتسوليـن  معاقبــة  على  الجنائي  القانون 
ستــة  إلى  شهر  مابين  تتراوح  للحرية  سالبة  حبسية 
كان  أو  العيش  وسائل  لديه  كانت  من  لكل  أشهــر 
ممارسة  على  تعود  لكنه  عمل  على  الحصول  بوسعـه 
الفصـــل  حســب  وذلك  اعتياديــة،  بطريقة  التسول 
أخرى  فئة  تواجـه  الجنائي، في حين  القانون  326 من 
ثالثــة  مابين  تتراوح  حبسية  عقوبات  المتسولين  من 
أشهـر إلى سنة نافذة حسب الفصل 327 في حالة ما 
ارتبطت الظاهرة بالتهديد أو التظاهر بمرض أو عاهة، 

تعــود  إذا  أقصاها  إلى  لتصل  العقوبة  تتشدد  كما 
المتســول على اصطحاب طفل صغير أو أكثر من غير 
فروعه، أو الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته دون إذن 
القانون  من   328 الفصل  نص  كما  شاغله.  أو  مالكه 
الجنائي بدوره على عقوبات حبسية أيضا تهم كل من 
ما، مستغال  أو حرفة  التسول صراحة كمهنة  يستخدم 

أطفاال تقل سنهم عن 13 عاما.
هــذه  على  نص  القانـــون  أن  من  وبالرغـم  لكن 
وعـروس  عامة  البالد  وأزقـة  أن شوارع  إال  العقـوبـات، 
هذا،  يومنا  إلى  الزالـت،  خـاصة  الشمــال 
تتشـوه جمالية شوارعها وأزقتها بهؤالء 
المتسوليـن الحريصيـن على كســب 
بطرق  وكرمهم  النــاس  عطف 
عدم  من  بالرغم  عدة،  ووسائل 
منهـــم.  البعــض  احتيـــاج 
إذا  المثــال،  سبيــل  وعلى 
المدينــة،  بوســط  مررت 
فستجـــد بعض األطفـــال 
اجتهدوا  الورود،  بائعـي 
مهنتهــم  في  وأبدعـــوا 
الدراهـــم  بعــض  لسلب 
فعــــوض  المـــارة،  مـن 
يقومون  الورود  بـيــــع 
ببعثرتهـــا لتبــدأ حينهـــا 
يتقمـص  التي  المسرحيــة 
»بـائــــع  طــفــــل  دورهــا 
للسرقة  تعـــرض  الورود« 
وقامـــوا  مجهوليــن  قبل  من 
وسلبـــه  وروده  وإتالف  برمي 
كل ما يملك من نقـود، مثيرا بذلك 
يقومون  الذين  المواطنيــن  شفقـــة 
فضــال  هـذا  منـه.  نهب  ما  عن  بتعويضــه 
المرضى  دور  يجسدون  الذين  الراشدين  بعض  عن 
وذوي العاهات المستديمة ودور الالجئين السورييـــن 
الواقـــع  فهذا  ولألسـف  اليــومـي.  دخلهـــم  لكسب 

بتنـا نشاهده بشكل يومي.
المختلفـة  وأشكالــه  بأنواعـــه  التسول  أصبح 
ظاهرة مقلقة جــدا في جل المدن المغربية؛ فإلى متى 
المغربي؟  مجتمعنا  في  متجذرة  الظاهرة  هذه  ستظل 
بل وكيف ستتعامل الجهات المختصة مع هذه الظاهرة 
ومتى  لها؟  وجذرية  حقيقة  حلول  إيجاد  تتطلب  التي 

سيطبق القانون في حق كل ممتهن للتسول؟

•  رميساء بن راشد

مهنة من ل مهنـة لـه
ل.. الت�شوُّ
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)تتمة ص1( 
وهذه تشكيلة الحكومة المغربية الجديدة: 

• عزيز أخنوش- رئيس الحكومة 
• عبد الوافي لفتيت- وزير الداخلية 

• ناصر بوريطة- وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 
• عبد اللطيف وهبي- وزير العدل 

• أحمد التوفيق- وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
• محمد حجوي- األمين العام للحكومة 

• نادية فتاح العلوي- وزيرة االقتصاد والمالية 
• نزار بركة- وزير التجهيز والماء 

• شكيب بنموسى- وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة 
• نبيلة الرميلي- وزيرة الصحة والحماية االجتماعية 

• فاطمة الزهراء المنصوري: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 
• محمد صديقي- وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 
• يونس سكوري- وزير اإلدماج االقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات 

• رياض مزور- وزير الصناعة والتجارة 
• فاطمة الزهراء عمور- وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني 

• عبد اللطيف ميراوي- وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار 
• ليلى بنعلي- وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة 

• محمد عبد الجليل- وزير النقل واللوجيستيك 
• محمد مهدي بنسعيد- وزير الشباب، والثقافة والتواصل 

• عواطف حيار- وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة
• غيثة مزور ـ وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة ـ مكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة. 

وسيتم الحقا تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية. 

 **********

الجديدة  الحكومة  أن  أخنوش  عزيز  أكد   بالمناسبة،   اإلعالم،  لوسائل  تصريح  وفي 
تزخر بكفاءات عالية ستعمل على االستجابة لتطلعات وانتظارات المغاربة من خالل تنزيل 

الورش الملكي الكبير للنموذج التنموي الجديد. 
وأوضح من جهة أخرى، أن هذه الحكومة ستكون، بفضل وجوهها الجديدة »حكومة 
معالجة  على  وستعمل  للمواطنين  الهامة  باالنتظارات  واعية  أنها  مبرزا  ونتائج«،  عمل 

القضايا الكبرى المطروحة للنقاش. 
وأضاف أن هذه  الحكومة  انبثقت من إرادة الشعب، عبر انتخابات عامة كرست المسلسل 

الديمقراطي بالمملكة، وشكلت »البديل  الذي أراده المواطنون«. 
وبرأي السيد عزيز أخنوش، فإن هذه الحكومة تستمد قوتها من تحالف ثالثة أحزاب 
سياسية توفر  لها  أغلبية جد  مريحة سواء على المستوى الوطني أو على مستوى األقاليم 
والجهات، وأنه من شأن هذا االنسجام أن يمكن  الحكومة من تنزيل البرنامج الحكومي 

الذي ينسجم مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد، في  أحسن الظروف . 
وخلص السيد أخنوش إلى تأكيد تماسك الحكومة الجديدة وأن كل المؤشرات تبشر 

»بنتائج إيجابية بالنسبة للمواطن وبالنسبة للبالد«. 
 األحزاب الثالثة التي أشار إليها السيد عزيز أخنوش،    دخلت، مباشرة بعد إعالن نتائج 
انتخابات ثامن شتنبر،  في »تحالف سياسي«  بغاية  تشكيل حكومة قريبة إلى التجانس 
ومجالس  البلدية،   المقاطعات  ومجالس  الجماعية  المجالس  رئاسات  واقتسام  التام،  
الجهات االثنتي عشرة، وتشكيل أغلبية برلمانية  تضمن للحكومة الجديدة، والية مريحة، 
)270 مقعدا مقابل 107  لسبعة أحزاب معارضة، للحكومة(  هي االتحاد االشتراكي )34( 
»معارضة  عن  أعلنا  الحزبان  هذان   )22( واالشتراكية  والتقدم   )28( الشعبية  والحركة 
وغير مؤثرة   أحزاب صغيرة  أربعة  إلى  إضافة   ،)13( والتنمية  والعدالة  للحكومة،  مساندة 
لم تحصل، مجتمعة،  سوى على عشرة  مقاعد، وهي الحركة الديمقراطية االجتماعية )05(،  

وجبهة القوى الديمقراطية،  )03(، وتحالف اليسار )01( واالشتراكي الموحد )01( . 
إذ  أخنوش،  في حكومة  المشاركة  في  يرغب  كان  االشتراكي  االتحاد  أن  واضحا  وكان 
أعلن كاتبه األول ادريس لشكر  في الخطاب االفتتاحي  للمجلس الوطني للحزب أن  »موقع 

لمرافقة  الحكومي  الفريق  من  وجزءا   الحكومة  داخل  يكون  أن  هو  االشتراكي  االتحاد 
المرحلة المقبلة وإنجاح مشروع  النموذج التنموي الجديد. 

ولوحظ أن حكومة عزيز أخنوش أبقت على وجوه قديمة  بالرغم من توجه هذا الحزب 
الخارجية  ببوريطة،  وزير  االحتفاظ   إلى استقطاب وجوه جديدة بكفاءات عالية. فقد تم 
الذي كان مرشحا بقوة للمغادرة، كما الشأن بالتوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،  
الذي تدور أحاديث كثيرة عن فشله في تدبير العديد من الملفات سواء ما تعلق بالوقف 
األولي  مستوياته  في  األصيل  والتعليم  المساجد  على  القيمين  بملفات  أو  اإلسالمي 
واالبتدائي والثانوي. وجاءت قضية الفقيه سعيد أبو علين، لتجر عليه وابال من االنتقادات، 
لدوره في اعتقال الفقيه  والحكم عليه بسنتين سجنا وغرامة مليونية،  بسبب أنه، على 
»الطريقة المغربية«، قام بـ »التزاوك« بباب دار الوزير، عله يعيده إلى عمله الذي طرده 
منه الوزير،  بحجة تحريضه زمالءه األئمة على العمل النقابي، وكأن العمل النقابي »حرام« 

في شريعة التوفيق. 
وسبق لـ”أسرة المساجد والتعليم العتيق” أن ذكرت في بيان لها أن “اإلمام واألستاذ 
ومدير مدرسة التعليم العتيق بكلميم سعيد أبو علين معتقل ظلما وتعسفإ  لنشاطه في 
الدفع بالملف المطلبي ألسرة المساجد وأطر التعليم العتيق ووصفت قرار وزارة األوقاف 
بعزله وإنهاء تكليفه،  بكونه  قرارا “تعسفيا” وبدون “سبب موضوعي إال لنشاطه في الدفع 
بالملف المطلبي ألسرة المساجد وأطر التعليم العتيق المزاولين في إطار القانون اإلداري،  

وفي ظل إمارة المؤمنين”. 
 في حين لم يثر االحتفاظ  بوزير الداخلية والوزير األمين  العام للحكومة  وال بالوزير 

المكلف بالدفاع الوطني أي مالحظات. 
إن  الحكومة الجديدة، التي أسماها أخنوش،  حكومة »عمل وإنتاج«، تواجه،  مع ذلك،   
الملفات  من  العديد  معالجة   في  فورا   الدخول  تتطلب  قوية  وتحديات  صعبة  رهانات 
على  سواء  »المتدهورة«   المواطنين  حياة  بظروف  خاص،  بوجه  المتصلة،  الشائكة،  
كقطاع  الحيوية   القطاعات  إصالح   أو  والجماعية   الفردية  الحقوق  أو  المعيشة  مستوى 
الضريبة من أجل  عدالة ضريبية  للجميع، وقطاع القضاء،  ومحاربة والفساد المستشري 
بالغالء  تنديدا   أصواتهم  أن بحت  بعد  للمواطنين،  الغذائي  األمن  البالد،  وصيانة   في 
الذي يضربهم في صميم قدرتهم المعيشية، في غياب مسطرات المراقبة والعقاب، حماية 
للمستهلكين الذين هلكهم الغالء والفقر والالمباالة  وحماية  أمن المواطنين في الترافع 
و سكن  ومتطور،  صحة »سليمة«  تعليم حديث  في  األساس  لصالح قضاياهم  السلمي  
كريم   وشغل يحفظ دم وجه المواطنين  ويحميهم من التشرد والضياع،  وقوانين رادعة 
تحمي المواطنين من بطش بعض موظفي اإلدارات العامة، حيث تتحدث وسائل اإلعالم 
الوطني كثيرا عن استعماالت شططية للسلطة والنفوذ في غير محلها .. والواقع أن ال محل 

لها في بلد يحترم مواطنيه. ويحمي حقوقهم. 
بسببها  المواطنون  عاقب  اجتماعية   مطالب  مواجهة  في  توجد  الكفاءات  حكومة 
حكومتي  البيجيدي  التي اعتبروها مسؤولة بشكل كامل عن الوضع الذي آلوا إليه من فقر 

وظلم وحكرة. 
المواطنون ينتظرون من الحكومة إصالحات كبرى تمس مختلف القطاعات االجتماعية  
وللريع  العام،  المال  لتبدير  حدا  تضع  وقرارات  االجتماعية    والعدالة  القضاء   ومنها 
السياسي ومنه  »بريمات« المغادرة للوزراء وكبار الموظفين،  واالمتيازات الواسعة للنواب 
ووقف  الوطنية،  للثروية  العادل  التوزيع  و  الضريبية   العدالة  تحقيق  و  والمستشارين، 
تيارات نهب وتبذير هذه الثروة  ما كان منها فوق األرض أو تحتها أو في البحار ومراجعة 
سالليم األجور، ومعاشات المتقاعدين، وحل قضية المتعاقدين بإلحاقهم كليا بالوظيفة 
سوق  في  والتحكم  الحكومي،   برنامجه  في  االستقالل  حزب  بذلك  وعد  كما  العمومية، 
المحروقات  وخدمات قطاعي الماء والكهرباء والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، 

وفق شعار األحرار »أنت تستأهل ما هو أحسن من الموجود أو الموعود«...... !!! 
إن توقعات المواطنين من الحكومة  كبيرة جدا  وأهمها  إيجاد حلول ناجعة   لألزمات  
التي يعيشونها بسبب الجائحة التي عمقت حالة الفقر والعوز والهشاشة التي  يعيشونها   
والتي تدفع  يوما بعد يوم إلى المزيد من اتساع الهوة بين الطبقتين  الفقيرة والمتوسطة 

و والطبقة »الناجية«  من عذاب  الفقر وغدر الزمان.  
الحقيقة أن البرنامج التنموي الجديد  سوف يضع كفاءة  الحكومة على المحك ويكشف 
برامجه  تنفيذ  على  الحكومة   يشكل  الذي  الثالثي  التآلف  ومكونات  األحرار  حزب  قدرة 
االنتخابية التي تعاقدوا بها مع الشعب إلحداث »ثورة اجتماعية وطنية« ، تخرج البالد من 

وضعها الحالي وتفتح أمام الشعب أبواب األمل والرجاء والتفاؤل، واألمن والكرامة !. 

عزيز كنوني 

• واأخريًا، »حكومة كفاءات« و »عمل واإنتاج« بقيادة عزيز اأخنو�س 
عدن«  »بجنات  تعد  انتخابية  برامج  • وثالثة 

الوعود؟  تتحقق  • فهل 
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محمد العطالتي -

اللفظ الفيد

غير  معلومات  تحمل  إخبارية  قصاصات  نُشرت  األسبوع،  هذا  بداية 
مؤكدة تفيد بأن الحكومة المغربية امتنعت عن اإلجابة بخصوص عرض 
من  بعدد  المغرب  تزويد  بشأن  اإلسبانية  الحكومة  به  تقدمت  قد  كانت 
المركبات تبلغ قيمتها حوالي المليون ونصف المليون يورو بتمويل من 
االتحاد األروبي، من أجل مساعدة المغرب على توفير الوسائل الضرورية 
للقيام بالتصدي لموجات الهجرة السرية، إذ كشفت وسائل إعالم إسبانية 

أن الرباط رفضت هذه »الهـــــبة«.
إلى  دقيقة  غير  األقل،  على  أو  صحيحة،  غير  اإلفادات  هذه  تكون  قد 
حد بعيد، لكنها، مع ذلك، تطرقت، ولو بشكل غير مباشر، لموضوع ضخم 
المُهاجر  الهجرة األممية  وشائك جدا اسمه »الهجرة«، وقد عرفت وكالة 
بكونه » أي شخص ينتقل أو انتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيدا 
عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن الوضع القانوني للشخص، وما 
إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية، وما هي أسباب الحركة، أو ما هي 

مدة اإلقامة«.
أن  إال  آلخــــر،  موطن  من  الهجــرة  دوافع  وتنوع  اختالف  رغــــم  و 
الثابت هو اعتبارها ظاهرة بشرية قديمة جدا، وقد يصعبُ العلم بالتاريخ 
الحقيقي لبدايتها كسلوك بشري معتاد. إال أن موضوع الهجرة أصبح في 
السنوات األخيرة، يحتل مجاال واسعا ضمن انشغاالت السياسات الحكومية 

للبلدان التي تُعْتَبر ِوجْهًة مُفضلة بالنسبة للمهاجرين.
الرئيس  تحدث  المنصب،  نيله  سبقت  التي  االنتخابية،  حملته  فخالل 
األمريكي األسبق دونالد ترامب عن نيته في بناء جدار عازل بين الواليات 
القادمين  المهاجرين  منع  بغرض  المكسيك،  الجنوبية  وجارته  المتحدة 
من دول أمريكا الالتينية من الدخول، كما اتخذت فرنسا، في األيام القليلة 
الماضية، قرارا يقضي بخفض عدد التأشيرات المسلمة ألشخاص ينتمون 

للدول المغاربية إلى النصف. 
المعتمد  التكتيك  اختالف  ورغم  وفرنسا،  أمريكا  معا،  الحالتين  في 
من قبل الدولتين، فإن الهدف، المعلن صراحة من قبل أمريكا والمضمر 
بالنسبة لفرنسا، يستهدف حرية تنقل المهاجرين الذي يوصف سلوكهم 
بكونه غير شرعي، وهو ما يبعث على طرح تساؤالت حول طبيعة السلوك 

الذي تعتمده حكومات الدول »المتقدمة« إزاء رعايا الدول »المتخلفة«.
  العتبارات تتعلق بقواعد الجغرافيا وبأحكام الجغرافيا، سيكون حديثنا 
مقتصرا على القارة العجوز دون غيرها من األمم، وعلى الدولة الفرنسية، 

كقوة استعمارية سابقة لمنطقة المغرب الكبير، تحديدا وتعيينا.
لقد قررت فرنسا تبني سياسية، قالت إنها جديدة في مجال الهجرة، 
بعض  احتياجات  وفق  المهاجرين  من  حصص  فرض  في  تتمثل  سياسة 
القطاعات االقتصادية التي تفتقر إلى عمالة أو كفاءة كافية. و عطفا على 
غير  الهجرة  من  للحد  مشددة  إجراءات  »ستتخذ  أنها  فرنسا  أكدت  ذلك، 
الشرعية«، كما شددت على أن  »فرنسا ال تريد أن تعطي إشارات خاطئة 
والرعاية  الدعم  بتحجيم  ستقوم  وأنها  إليها  المهاجرين  قدوم  لتشجيع 

الصحية الممنوحة للمهاجرين«.
ليس في حاجــة ألي توضيح، فهو،  المعنى،  الفرنسي، بهذا  الخطاب 
قد أعلن صراحة، أن فرنسا ترفض استقبال المزيد من المهاجريــن، إال 
العاملة  اليد  إلى  حينما تفتقد لخدماتهم، أي حين يتعلق األمر بحاجتها 
المستوردة وأن تكون بالمؤهالت والمواصفات التي تريدها هي. والمعنى 
وسلوكها  االنتهازية  أنانيتها  عن  بحق  تعبر  فرنسا  أن  ذلك  من  الواضح 
السيــاســة  على  جديدا  ليــس  سلــوك  وهو  المهاجرين،  إزاء  المصلحي 

الفرنسية، بل هو متأصل إلى حد بعيد.
وقائع التاريخ المعاصر، تثبت أن فرنسا، خالل فترة احتاللها للمغرب 
الهند  االستعمارية في  لخــوض حروبها  األهالـي  بتجنيــد  الكبير، قامت 
وبداية  الخمسينات  أواسط  عنها  البلدان  هذه  استقالل  وبعد  الصينية، 
الثانية،  العالمية  الحرب  تبعات  بفعل  منهكة  فرنسا  كانت  الستينات، 
ولم تجد اليد العاملة الكافية في كل القطاعات من أجل بناء اقتصادها، 
فالتفتت مرة أخرى نحو مستعمراتها السابقة لتستورد منها حاجتها من 
المهاجرون  اشتغل  الزمن  من  عقود  وطيلة  »الرخيصة«،  العاملة  اليد 
المغاربيون دون كلل أو تعب، ومقابل أجور هزيلة، واستطاعوا  إعادة بناء 
فرنسا بقوة سواعدهم، فاشتد عود اقتصاد الدولة بإنهاك سواعد العمال 

المستوردين.
للعموم  أعلنت  أوطارها وقضت مصالحها،  فرنسا  نالت  أن  بعد  اآلن، 
أنها ال ترغب في دخول المهاجرين إليها إال إذا كانت لديهم تلك الكفاءات 

والمهارات التي تحتاجها، أما غيرهم فغير مرحب بهم.
في  موقفا  كونه  عن  فضال  الهجرة،  موضوع  إزاء  الفرنسي  التوجه 
منتهى األنانية ونكـران الجميـل، يعبر بوضــوح بالــغ عن نظرة التشييء 

لـ »قضية إنسانية موضوعها اإلنسان«.   

»ق�شية اإن�شانية 
مو�شوعها الإن�شان« !

يد
ط  ال

بخ

-محمد اإمغران
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ط  ال

بخ

ماذا يحدث يف م�شانع »رونـو« بطنجـة ؟! 

يالحظ وجود حالــة استيــاء داخــل 
بطنجة،  حيث  الفرنسية  »رونو«  مصانع 
يسود القلق بين صفوف العمال واألطر،  
بعد أن أقدمت إدارة المصانع على اتخاذ 
تدابير مست أجور العمال وخلقت جوا من 

عدم االطمئنان في صفوفهم. 
فقد شاعت في المصانع أن الحركة 
بسبـــب  آلجــل،  ولــو  بالتوقف،  مهددة 
بصفائح   إليكترونية   اإلمدادات  توقف 
تصنــــع  بالمناولــــة، خـــارج مصانـــع 
مصانـــع  توصــل  »رونـــو«  وتعــــذر 
الرونو  بشحنات منها، ما تسبب في توقف 

حركة اإلنتاج ولو بصفة محدودة. 
 وكتدبير  استثنائي، اتخذت الشركة 
قرارات  تخص  خفض أيام العمل  وخفض 
األجور بنسبة 50 بالمائة بالنسة لنصف 
أيام العمل، بمعنى أن األجر المتفق عليه 
ال يغطي سوى نصف أيام العمل )13 يوما( 

إلى  األجور خالله  تخفض  اآلخر  والنصف 
النصف، مع خصم أجرة يومين لمساعدة 

المتضررين.   
بالنسبة  الطرد  إجراءات  اتخذت  كما 
المساعدين  أو  المرسمين  الغير  للعمال 
وأيضا بالتوقف عن ملء الوظائف الشاغرة.  

يوجد  واألطــر،  العمــال  أوساط  في 
أمام  واإلحباط  والريبة  الشك  من  نوع 
هذه اإلجراءات التي أشيع بينهم أنها قد 

تتواصل  إلى صيف السنة القادمة.  
الجأش   برباطة  تسلحوا  أنهم  ولو 
يوجدون  أنهم  إال  لألمر  تفهما  وأظهروا 
ضرب  أن  أولهما  مقلقين؛  أمرين  أمام 
األجور في النصف،  بالنسبة لنصف شهر 
يضيق  أمر   ،)24 على  يوما   13  ( عمل 
عليهم سبل العيش ويعجزهم عن الوفاء 
وإزاء تعهداتهم  إزاء أسرهم  بالتزاماتهم 

المالية  للغير، خصوصا ما تعلق بالكراء، 
تكاليف  و  األبناء   دراسة  بمصاريف  و 
المعيشة التي تشهد طغيان الغالء في ظل 

صمت مستفز للسلطات المختصة. 
على  القلــق  فهو  الثانــي  األمر  أما 
حال  في  أبنائهم،   ومصير  مصيرهم 
على  اهلل،  قدر  ال  الشركة،  أقدمت  إذا  ما 
يربك  الذي  األمر  صرامة،  أكثر  إجراءات  
حياة عشرات اآلالف من العمال في منطقة 
بالنسبة  الحياة  شريان  صناعية  تعتبر 
على  يفرض  الذي  األمر  قاطبة،  للمغرب 
السيد رياض مزورـ  وزير الصناعة والتجارة 
بتتبع  المنطقة  هذه  يخص  أن  الجديد، 
خاص، وتدخل سريع كلما عرضت مشاكل 
أي  حلوله  تقبل  ال  الذي  النوع  هذا  من 

تماطل أو انتظار.  
ع.ك. 
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بخصوص أزمة البطالـة، أعــود ألذكـر بما سبــق أن أشرت إليه في 
منتصف والية هذه الحكومة ضمن موضوع خصص للحديث عن »بطالة 
الشباب« وقلنا حينها بأن األزمة تشكل قنبلة موقوتة، وأن مؤشر بطالة 
المتزايد..!  االجتماعي  للقلق  رئيسي  وسبب  االرتفاع  في  يزداد  الشباب 
قادها  التي  الحكومة  فشلت  كثير  وغيرها  مجتمعة  األسباب  ولهذه 
حزب العدالة والتنمية وتلقى ضربة قاسية عبرت عنها اإلرادة الشعبية 
نهاية  في  العقابي  للتصويت  ليس  إذ  االقتراع،   صناديق  وعكستها 
المطاف إال وجه واحد!! وسيظل الثامن من شتمبر 2021 يوما مشهودا 
أن  اليجب  كما  ببالدنا..  استثنائية  انتخابات  تاريخ  في  فاصلة  ومحطة 
نغفل حقيقة على جانب من األهمية تخص المعيش اليومي للمواطنين، 
ولسان حالهم امتعاض وحسرة على ضياع عشر سنوات كاملة تعطلت 
وضوحا  أكثر  وبصيغة  بها،  الموعود  االجتماعية  اإلصالحات  لغة  فيها 
المغاربة قوامه »واليتين كاملتين« هيمنت عليها خطابات  إهدار زمن 
وبانتظارات  الملموس  بالواقع  لها  العالقة  مجدية  غير  عقيمة  شفوية 

المغاربة وتطلعاتهم!

ال أريد أن تفوتني الفرصة دون تذكيركم ببعض الجوانب الخطابية 
ماقاله  بالحرف  إليكم  وأنقــل  والالجدوى،  االستهالك  في  الموغلة 
الشهرية  الحكومية  الحصيلة  تقديم  خالل  السابــق  الحكومة  رئيس 
العثماني:  قال  حكومته،  وإنجازات  بعمل  مشيدا  النواب،  مجلس  أمام 
والصحية، حققت حكومته  والسياسية  االستثنائية  اإلكراهات  رغم  »إنه 
ستؤثر  هيكيلة  وإصالحات  الواقع،  أرض  على  وإنجازات  مشرفة  حصيلة 
إن  السابق  الحكومة  رئيس  وأضاف  بتعبيره«،  الالحقة  الحكومات  في 
اإلصالحات التي قامت بها حكومته »ستجعل الحكومات المقبلة تشتغل 
طموحة  واقتصادية  اجتماعية  أهداف  نحو  واضحة  طريق  خرائط  وفق 
خطابا   هذا  أليس  الناس؟!  بمشاعر  استخفافا  هذا  أليس  جدا«،  وعالية 
سلبيا عقيما مليئا بالتناقضات »كمن سكت دهرا ونطق كفرا«، ماذا لو 
عاد الطبيب العثماني قليال إلى الوراء ليتأمل في كالمه الذي انتهى إلى 
نتائج خاطئة وحرك في دواخل الناس مشاعر األسى واإلحباط والكآبة..!؟  
هل ماقاله رئيس الحكومة السابق يعكس الواقع بعد هذا االنحدار األسوأ 
على اإلطالق في تاريخ انتخابات المغرب بالنسبة لحزب ترأس الحكومة 

لعشر سنوات كاملة غير منقوصة..؟

الصادقة بأن  حزب  الشعبية  أقول لكم انسجاما مع اإلرادة  دعوني 
العدالة والتنمية انتهى بالطريقة التي كان يجب أن ينتهي بها..! وعليه 
استخالص الدروس والعبر من محطاته التنظيمية والسياسية وتحديدا 
مخيبة  بنتيجة  الوفاض  خاوي  منها  خرج  التي  الحكومية  تجربته  من 
ومن  وبرامجه وخططه!؟  لسياسته  المتشائمين  أكثر  حتى  يتوقعها  لم 
المفارقات الغريبة أن يتقهقر الحزب المذكور من 125 مقعدا ظفر بها 
سنة 2016 إلى 13 مقعدا الحالية، التخول له حسب نظام مجلس النواب 
مقعدا..  عشرين  على  الحصول  يشترط  الذي  برلماني  فريق  بتشكيل 
الحكاية ومعها تبدأ فصول حكاية جديدة ولكل نهاية بداية..!  انتهت 
القادمة  الحكومة  تستشعر  فهل  المستقبل،  إلى  نتوجه  ان  اآلن  وعلينا 
المغاربة كما بدت واضحة في  التي وضعها  الثقة  المسؤولية بعد  ثقل 
صناديق االقتراع التي تجاوزت فيها نسبة المشاركة عتبة الخمسين في 

المأئة من مجموع الكتلة الناخبة..؟

الجديدة كبيرة  الحكومة  المطروحة على  التحديات  أن  المؤكد  من 
في حجمها، تحتاج بشكل جاد ومسؤول ودون تضييع للوقت إلى بلورة 
مضامينها وخطوطها العريضة.. ولعل من الرهانات األساسية ما يكمن 
في ترجمة أبعاد الخطاب الملكي حول تفعيل مضامين مشروع النموذج 
التنموي  النموذج  جانب   إلى  الميدان..  أرض  على  الجديد  التنموي 
هناك قضايا التحتمل االنتظار، وهو كيف يمكن استثمار الدعم الشعبي 
برامج  تضمنتها  التي  بالعهود  والوفاء  بالتصريحات  االلتزام  بضرورة 
للعمل  يعطي  أن  يجب  الذي  الحكومي  للتحالف  المشكلة  األحــزاب 
افتقدها  التي  والمصداقية  الثقة  وإعــادة  الحقيقي  معناه  السياسي 
المغاربة في ظل التجربة الحكومية السابقة واستثمار رصيد المشاركة 

والحفاظ عليه للمستقبل.

) انتهى(

من صميم المجتمع

كل بداية لها نهاية!
• إدريس كردود

المواطنين انتظارات 
والتنمية.. العدالة   بعد نكبة 

توفي بالديار البلجيكية المشمول برحمة اهلل

ح�شن ال�شعريي حوري
بعد مرض عضال لم ينفع معه عالج

وبهذا المصاب الجلل نتوجـــه بتعازينا إلى إبنيه محمد المهدي ومحمد ياسين 
وابنتــه سلوى وإلى إخوتــه محمد وعز الدين وجمال، وإلى أخواته فاطمة ولطيفة 
واإلدريسي  والمغراوي  والتمسماني  وبنيحيى  المصمري  عائالت  وإلى  ونجاة، 

وبنسودة والبقالي والنادي واألمراني واللماغي وكافة األهل واألحباب واألصدقاء.
النبيين والصديقين  الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع  تغمد اهلل 

والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل المرحوم

احلاج محمد الطرفـي
مؤسس جمعية »اقرأ« الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم 

وتدريس علومه والمشرف على مدرسة »اقرأ 1«
للتعليم العتيق بطنجة

وذلك يوم السبت 24 صفر 1443هـ
موافق لــ 02 أكتوبـر 2021.

)�سدق الل العظيم(

وكل  أسرة  وكذا  طنجة  جريدة  أسرة  تتقدم  الجلل،   المصاب  وبهذا 
مكونات مؤسسة »اقرأ« بأطرها اإلدارية والتربوية وطلبتها بأحر التعازي 
إلى أهل وذوي ومحبي الفقيد، راجين من المولى جلت قدرته أن يرزقهم 
الصبر والسلوان وللفقيد عظيم األجر والغفران، تغمده اهلل بواسع رحمته 
وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 

أولئك رفيقا. 

ِ َواإِنَّا اإَِلْيِه َراِجُعوَن  يَبٌة َقاُلوا اإِنَّا لِلَّ اَبْتُهْم ُم�سِ اِبِريَن الَِّذيَن اإَِذا اأَ�سَ ِ ال�سَّ { َوَب�شرِّ
ْهَتُدوَن  } وَلِئَك ُهُم اْلُ َلَواٌت ِمْن َربرِِّهْم َوَرْحَمٌة َواأُ اأُوَلِئَك َعَلْيِهْم �سَ

ُل اْلَغْيَث َوَيْعَلُم َما ِف ااْلأَْرَحاِمۖ  َوَما َتْدِري َنْف�ٌس َماَذا  اَعِة َوُيَنزرِّ َ ِعْنَدُه ِعْلُم ال�سَّ { اإِنَّ اللَّ
َ َعِليٌم َخِبرٌي  } ْر�ٍس َتُوُت اإِنَّ اللَّ َتْك�ِسُب َغًداۖ  َوَما َتْدِري َنْف�ٌس ِباأَيرِّ اأَ

)�سدق الل العظيم(

)�سدق الل العظيم(

المؤسسات  تعريض  ظاهــرة  تعــود  واألخـرى،  الفينة  بين 
من  أنواعها  بجميع  المخدرات  إدمان  وإلى  العنف  إلى  التربوية 
فيلحقون  المأل،  أمام  عليها  يترددون  منحرفين،  غرباء  طرف 
الكثيرمن األذى بمحيط التلميذات والتالميذ في غياب تدخل صارم 

ومستمرمن قبل الجهات المختصة.
أمس  أول  صباح  بمقرالجريدة،  زارنا  السياق،  هذا  وفي 
بالغة  لتلميذة،  والد  الفرجانـي،  السالم  عبد  المواطن  الخميــس، 
من العمـر 16 سنــة، مستواهــا الدراسي التاسعة إعدادي بمدرسة 
الملك  جاللة  وكيل  إلى  الموجهة  نشرشكايته  في  راغبا  اكزناية، 
بابتدائية طنجـة، تتوفر الجريدة على نسخة منهــا والتي ورد فيها 
بالمنطقة  سبيلها  اعتــراض  تم  دعاء،  القاصرالمسماة  ابنته  أن 
إذ  الذي يتحرش بها  األول  به  المشتكـــى  المذكورة من طــــرف 

يكون، غالبا، برفقة ثالثة أشخاص آخرين،  حيث وردت أسماؤهم 
قوله،   حسب  التلميذة،  والد  قام  الشكاية.وعندما  ضمن  جميعا 
في  يتمادى  به  صارالمشتكى  ضدهم،  قانونية  مسطرة  بتحريك 
إلحاق األذى بالقاصر، دون أن تتخذ أي إجراءات في حقــه من طرف 
في  بشهادتهم  لإلدالء  الشهود  استعداد  رغم  المختصة،  الجهات 

الموضــوع، إن اقتضــى األمر.
االعتبار،  بعين  شكايته  تؤخذ  القاصرأن  التلميذة  والد  ويأمل 
وردع  الموضوع  في  تحقيــق  فتح  الملك  وكيل جاللة  ملتمسا من 
والتالمذة  خاصة  ابنته  إذاية  عدم  على  وإجبارهم  بهم  المشتكى 

عامة.
م. إمغران

ظاهرة ا�شتعمال العنف واإدمان املخدرات 
مبحيط املدار�س..
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الستينيات،  أواخر  الحاجب،  مدينة  إلى  الدارالبيضاء  من  أسرتي  انتقال 
- وعمري اليتجاوز  نوعية في مرحلة طفولتي..إذ وجدت نفسي  نقلة  شكل 
ومظاهرها  مناظرها  في  مغايرة  بدوية،  شبه  بيئة  وسط   - ات  سنو  العشر 
أحضانها  بين  نشأت  التي  الحضرية  البيئة  لتلك  أهلها  وعادات  وظواهرها 

لست سنوات مضين. 
 فتلك االختالفات الفارقة ببن البيئتين، على مستوى شتى التمظهرات، 
حركت بدواخلي فضول المعرفة وحب االستطالع واستكناه ما أسمعــه وأراه 

وأشمه وأتذوقه من أشياء بدت لي، ألول األمر، عجيبة وغريبة .
ومما احتفظت به ذاكرتي السمعية في تلك الربوع األطلسية، حكايات 
 .. الحمامات  من  الحسنـاوات  البنات  تختطف  التي  والعفاريــت  الجن  عن 
ومرويات عن بغلة القبور  » مجغيول« التي تظهر بمدينة األموات في الهزيع 
األخير من الليل لتقتات من الجثت التي تنبش عليها بحوافرها وخنافرها.. 
العقول   ضعاف  مخيلة  سوىفي  لها  الوجود  التي  األسطورية  البغلة  وهذه 
مراقدهم  تتعرض  الذين  األموات  بحرمة  يمس  مشين  سلوك  عن  تكشف 
المتحللة من  الموتى  للنبش من لدن مشعوذات شمطاوات  ينتشلن أكف 
أجل إعداد وجبةكسكس غنية بالميكروبات اليسلم آكلها من األذى ، وذلك 
الراغبات فيه من المغلوبات على أمرهن ،لعلة مبيتة في  نزوال عند طلبات 

نفوسهن .
يحكمها  أسطورية  عوالم  إلى  الصغار  بأحالم  تحلق  حكايات  وللجدات 
المسلية.. الحرامي«  »حديدان  ونوادر  المرعبة..  والغيالن  والعفاريت  الجن 

وحكاية العمالق »عوج بن عناق« الذي يصطاد حوتا ضخما فيشويه وقوفا 
تحت أشعة الشمس وماء البحر ال يتجاوز حد كعبيه؛ وحكايات كثيرة أبطالها 
ويتخذوا  العبر  األطفال  منها  ليستخلص  الجدات  ترويها  ذكية  حيوانات 
الحيطة والحذر من مكر البشر.. والتخلو مجالس الصغار والكبار من مطارحة 
جحا  طرائف  وكذلك  والمديني«  »العروبــي  حول  جلهــا  تدور  التي  النكت 
يلح على  األلغازالتي  أيضا مخزون من  وللجدات  النفوس..  لها  تنشرح  التي 
طلبها األطفال، فيشرعن في سردها تباعا مستهالت قولهن ب: »حاجيتكم 
ؤماجيتكم على..« وذلك مما ينشط الخيال ويحفز على التفكير لدى المستمع 
المتميز  اللغز..وللراديو حضوره  أو يخطئ في حل  الذي قد يصيب  الصغير 
داخل البيوت وخارجها، في المقاهي والدكاكين وهلم جرا، حيث تسمع أغاني 
الحماس  وتبعث  الذوات  من  والكسل  الخمول  تطرد  التي  الصباحية  فيروز 
األمازيغي حصة مسائية يستمتعون  الطرب  النفوس.ولعشاق  والنشاط في 
فيها بأغاني الشيخات والشيوخ، وأكثرهم شهرة آنذاك، الشيخة حادة وعكي 
والشيخ بناصر ؤخويا الذي كان يتغنى بقصة عاشق ولهان باع فرسه وأهدى 

ثمنه لعشيقته صاحبة الوشم الرقيق.. و التي يقول في مقطع منها:
» اهلل اهلل يامي ياحنا اللي مريض آش ايداويه؟

إلى أن يقول:   تداويه شابة صغيرة وال عزبـة كيــف صامت رمضان«.. 
»والعاشق يالعاشق باع عودو وهذاك ليك يارقيقة لوشام«..

احترام  مكانــة  العازبات  الموشومات  من  والجمال  الحسن  فلذوات 
الذيــن  الرجال  باهتمــام  ويحظين  االجتماعية..  أوساطهن  في  وتقدير 
يطلبون ودهن ويرغبون في االقتران بهن.. ونفس العالمات والرموز التي 
تشكل الوشم في وجوه اإلنــاث البالغــات وفي ظاهــر أكفهــن وسيقانهن 
التي  الصوفية  المنسوجات  من  وغيرها  والحنابل  الزرابي  زخارف  في  تتواتر 

برعن  في نسجها.
يجددون  بالحاجب  التجارية  الحركة  يروجون  الذين  السوسيون  وكان 
الصلة بموروثهم الغنائي كل مساء وهم يستمتعون في حوانيتهم بقصائد 
والرايس عمر وهروش ونحوهما، وهي قصائد التخلو  بلعيد  الحاج  الرايس 

من عبرة وموعظة.
 ويجتمع العرب واألمازيع في مناسبات شتى حول قصعة كسكس بالخضر 
متوجة بلحم ضأن أو غنم وبيض مسلوق، وكلما تناولوا ماتيسر من طعام 
أردفوه بجرعات لبن..كما بجتمعون في األفراح على وليمة شواء يسمونها 
تلك  في  مازيغ،  أبناء  بعض  أن  لالنتباه  ،والمثير  الذبيحة  أي  »تامغروست« 
الحقبة،كانوايثيرون عبارة ذات حمولة » عنصرية« ونعرة قبليةزكتها سياسة 
»فرق تسد« االستعمارية البغيضة، يتلفظون بها للتندر حول مائدة الطعام 
أثناء توزيع اللحم، إذ تسمع أحدهم  يحث ضيوفه على تناول اللحم قائال : 
»شنق أعراب« أي امسك العربي بإحكام، فيبدؤون في التهام شرائح اللحم 
بشراسة وكأنهم يشنون حربا ضروسا ضد عدو لدود ينهشون لحمه نهشا 

ويسفون عظامه سفا..
القلوب  فتصفو  اللئيمة  الجارحة  العبارة  تغيب  اللحم  والئم  غياب  وفي 

ويعيش العربي واألمازيغي في وئام وسالم .
ومما يميز أهالي الحاجب في حياتهم اليومية كونهم من طينة الناس 
الطيبين من ذوي الخلق الحسن والتواضع الجم والصدر المنشرح..كما جبلوا 
على إكرام الضيف والترحيب بالقريب والبعيد ..والتحية التي يتبادلها الكبير 
على مدى  دليل  لخير  البعض  بعضهم  أيادي  بتقبيل  وذكورا  إناثا  والصغير 

دفق مشاعر ووشائج المحبة التي تربط بين قلوبهم بكرة عن أبيهم.   

مذكــــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س
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وزارة الرتبية الوطنية تعلن ال�شروع يف �شرف 
منحة “تي�شري” لأ�شر التالميذ

مندوبية التخطيط:  عـدد الأ�شخــا�س امل�شنيـن 
جتاوز 4 مليون ومعدل اخل�شوبة يف انخفا�س

للتخطيط،  السامية  المندوبية  أفادت 
في  زيادة  يشهد  المغرب  ان  الجمعة،  يوم 
عدد األشخاص المسنين، بفضل تحسن أمد 
معدل  انخفاض  إلى  باإلضافة  سكانه  حياة 

الخصوبة.
لها  مذكــرة  في  المندوبيـة  وأوضحت 
بمناسبة اليوم العالمي لألشخاص المسنين 
البالغين 60 سنة فأكثر، يقرب من  أن عدد 
4,3 مليون نسمة، وهو ما يمثل %11,7 من 
نسمة  مليون   2,4 مقابل  السكان،  مجموع 
سنة 2004، وحسب المتوقع فسيرتفع عدد 
عن6  بقليل  يزيد  لما  المسنين  األشخاص 
ماليين في أفق سنة 2030، وستمثل هذه 

الفئة 15,4 %من مجموع السكان.
وأشارت المندوبيــة إلى أن أكثـــر من 
نصف األشخاص المسنين)٪51( من النساء، 
 ،2030 في   52.2٪ إلى  حصتهن  وستصل 
بسبب الزيادة المتسارعة في متوسط العمر 

المتوقع عند الوالدة بين النساء.
وبخصوص التوزيع الجغرافي للمسنين 
عدد  أن  المندوبية  أبرزت  فقد  المغرب،  في 
الحضــري  الوسط  في  سيـــزداد  المسنين  
بوثيرة أسرع منه في الوسط القروي، ويرجع 
ذلك أساسا إلى الهجرة القروية في الماضي، 
وبالتالي، سيتضاعف عدد األشخاص المسنين 
بين  مرة   1,5 بمقدار  الحضري  الوسط  في 
سنتي 2021 و2030، منتقال بذلك من 2,8 
مليون نسمة سنة، إلى ما يقارب 4,2 مليون 

نسمة في أفق 2030.
وسلطت مندوبية التخطيط الضوء على 
المصابين  المسنين  األشخاص  عدد  تزايد 
بأمراض مزمنة وقصور وظيفي في أفق سنة 

.2030
ينذر  المسنين،  األشخاص  عدد  فتطور 
حسب المذكرة، بالصعوبات التي ستواجهها 
حيث  الصحي،  والنظام  التقاعد  صناديق 
سيتعين على هذا األخير التعامل مع كل من 

يـوم  الوطنية  التــربيــة  وزارة  أعلنـت 
اإلثنين، عن الشروع في صرف المنح المالية 
برنامج  من  المستفيدة  لألسر  المخصصة 
تيسير برسم الموسم الدراسي الجديد، ابتداء 
من يوم غد الثالثاء وإلى غاية يوم الجمعة، 

على مستوى الوكاالت البريدية.
األســر  لهــا  بالغ  في  الوزارة  ودعــت 
المعنية بهذا الدعم المالي إلى ربط االتصال 
ابتداء  المستهدفة  التعليمية  بالمؤسسات 
التاريخ المحدد، من أجل الحصول على  من 
وصل األداء موقع من طرف رئيس المؤسسة 

التعليمية.
وأوضحت أن هذا الوصل يحدد الوكالة 
البريدية المخصصة الستخالص المنحة وكذا 

البلدان  بها  تتميز  التي  المعدية  األمراض 
النامية وأمراض الشيخوخة المعروفة بكلفتها 

العالية.
وسجلت انه وفي الوقت الحالي يعاني من 
امراض مزمنة ما ال يقل عن 2,7 مليون من 
المسنين، متوقعة أن يصل عدد  األشخاص 
بأمراض مزمنة حوالي  المصابين  المسنين 
3,9 مليون شخص في أفق سنة 2030، دون 
احتساب العواقب الناتجة عن فيروس كورونا.

زيادة  إلى  غالبًا  الشيخوخة  تؤدي  كما 
اإلصابة  لخطر  المعرضين  األشخاص  عدد 
األشخاص  نسبة  وتصل  الوظيفي،  بالعجز 
المسنين الذين يعانون من هذه الحالة إلى 
وسيصل  الصحة،  وزارة  بحث  حسب   45,7%
عددهم إلى ما يقارب 2,8 مليون في أفق سنة 

2030، مقابل 1,9 مليون حاليا.
وبينــت المندوبيــة مــن خــالل هــذه 
المعطيات حجم تأثير الشيخوخة على النظام 
الصحي، حيث سيزيد هذا الوضع من الطلب 
على الخدمات الصحية و على النفقات الطبية 
في الوقت الذي يستعد فيه المغرب لتعميم 

التغطية الصحية.

اليوم المبرمج للمؤسسة التعليمية الستالم 
منحة برنامج “تيسير”.

من  مستفيدة  أسرة  كل  على  ويتعين 
تقديم  البالغ،  يضيف  المالي،  التحويل  هذا 
بطاقة التعريف الوطنية مرفوقة بوصل األداء 
المعنية، وذلك  البريدية  بالوكالة  للمسؤول 

من أجل استخالص منحة “تيسير”.
احترام  السهــر على  إلى  الوزارة  ودعت 
تعليمية،  مؤسسة  لكل  المحددة  الجدولة 
واالحترازيـة  الوقائيــة  باإلجراءات  والتقييد 
طـــرف  من  الحالي  السيــاق  في  المعتمدة 

السلطات المختصة.
تسجيـــل  عمليـــة  أن  إلى  وأشـــارت 

وبخصوص األشخاص البالغين 70 سنة 
فأكثر، فقد أوضحت مندوبية التخطيط أنهم 
أكثر عرضة للمرض واإلعاقة وهشاشة ظروف 
المعيشة، حيث سينمو عدد هذه الفئة منتقال 
بذلك من 1,6 مليون شخص، إلى ما يقارب 
2,6 مليون في أفق 2030، وهو ما يمثل زيادة 

بنسبة 63%.
األشخاص  ان  إلى  المندوبيــة  ونبهت 
البالغين 70 سنة فما فوق هم األكثر عرضة 
لإلصابة باألمراض المزمنة والوقوع في حالة 
تعزيز  يقتضي  الذي  الشيء  الوظيفي،  العجز 
مع  يتالئم  الذي  والتكفل  الصحي  العرض 

االحتياجات الخاصة لهذه الفئة.
أنه  إلى  تشير  التوقعات  أن  إلى  ولفتت 
وفي أفق سنة 2030، سيصل عدد األشخاص 
البالغين 70 سنة فأكثر والذين يعانون على 
األقل من مرض مزمن واحد إلى 1,9 مليون 
كما  حاليًا،  مليون   1,2 من  بداًل  شخص 
ستصل نسبة األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 
عجز  من  يعانون  والذين  فأكثر  سنة   70
وظيفي إلى 1,7 مليون في سنة 2030 بداًل 

من 1,1 مليون في حاليًا.
)و.م.ع(

المستهدفين من هذا البرنامج والمتوفرين 
الموسم  برسم  االستفــادة  شــروط  على 
بجميع  انطلقت  قد   2022-2021 الدراسي 
غاية  إلى  وستتواصل  التعليمية  المؤسسات 

30 أكتوبر الجاري.
ودعت الوزارة األسر المعنية إلى المبادرة 
البرنامــج  من  االستفــادة  طلبات  بإيداع 
بنسخة  مصحوبة  التعليمية  بالمؤسسات 
أو  واألم  لألب  الوطنية  التعريف  بطاقة  من 
“راميد”  بطاقــة  من  نسخــة  وكذا  الوصي، 
سارية المفعول أو وصل إيداع طلب الحصول 
عليها بالنسبة للمؤسسات التعليمية المعنية 
من  نسخ  إلى  إضافــة  االستهداف،  بتوسيع 

عقود ازدياد األبناء أو من الحالة المدنية.



على  مستعصية  الجزائرية  المغربية  العالقات  أصبحت 
الحل، فكلما ظهر توتر بين البلدين ال يلبث أن يهدأ حتى تطل 
خالفات أخرى من جديد، دائما يتوفر على ما يغّذيها ويمدها 
حدود  تجمعهما  فالدولتان  مستدامة،  أزمة  إلى  أقرب  لتكون 
وتاريخ مشترك، ومع ذلك يبدو أن كال منهما يتربص الفرص 
باآلخر للنيل منه، كل ما يحدث في الرباط يثير هواجس في 
الرسمية،  العالقات  األمر  يتعدى  بالعكس،  والعكس  الجزائر، 
يدخل اإلعالم في البلدين ويزيد من تأجيج العداء بقوة، قلة 
قليلة من ال تواكب موجة تسعير التباينات واللعب على وترها، 
أبرز  من  والصحراء  الحدود  ترسيم  قضيتا  هناك  كانت  وإن 
فإنهما ال يشكالن سببا وحيدا  المزمنة منذ عقود،  المشاكل 
لألزمة، فقد قوبلت مسودة التعديالت الدستورية في الجزائر 
الجيش  عقيدة  بتعديل  المتعلق  الجزء  في  كبير  مغربي  بقلق 
بعض  أن  حتى  خارجية،  مهمــات  في  بالمشاركة  له  للسماح 
تستهدف  وكأنها  الخطوة  يسوق  بدأ  المغرب  في  األوساط 
بطريقة أو بأخرى بلدهم، وسبق ذلك ترقب ممزوج بكثير من 
القلق والحذر من الحراك الشعبي واالنتخابات في الجزائر التي 

طوت صفحة حكم عبد العزيز بوتفليقة.
في  المركزيين  الحدثين  قدرة  بشأن  التفاؤل  يدم  ولم 
على  طويال  فيها  السياسية  الحياة  سيطبعان  اللذين  الجزائر 
أحداث تحول بين الرباط والجزائر كثيرا، ومن جانب آخر، تحضر 
دائما قائمة طويلة من المطالب والملفات الخالفية كالهجرة 
غير النظامية والمخدرات واألمن إلى الحمالت الدعائية، حيث 
تصر الجزائر على ضرورة وقفها، ومعظم هذه القضايا شكلت 
العناوين البارزة النعدام الحوار والتفاهم بين الطرفين، مع أن 
محورا  ليكون  األساسية  المقومات  بمفرده  يملك  منهما  كال 

واإلفريقي،  العربي  اإلقليمين  في  وقياديا  مؤثر 
إلى  إنه سيؤدي  توافقا،  إذا  الحال  فكيف سيكون 
الكثير  يبدل  وأن  واالقتصادي  السياسي  التكامل 
في محيطهما ويعيد إحياء االتحاد المغاربي الذي 

فشل بسبب التوتر القائم بينهما.
المغــرب  بين  الحــدود  إغالق  استمـرار  إن 
والجزائــر منــذ 1994 عقــب تفجيــرات مراكش 
البلدين سيستمر  بين  العالقات  على  وتداعياتها 
أنه  من  الرغم  على  الحــوار،  فرص  إغالق  معها 
هو السبيل الوحيد للتوافــق على حل الخالفــات 

الشائكة، ونبذ العداء والتوتر.
فــفــي أوروبــا مثــال، خاضت ألمانيا وفرنسا 
الحرب  ثم  بروسيا،  حــرب  وهي  مدمرة،  حروبـا 

الحروب  وأشرس  أبشع  من  وتعد  والثانية،  األولى  العالمية 
التي مرت في تاريخ البشرية، ورغم هذا التراكم من المآسي 
واألحقاد التاريخية وماليين القتلى، لم يمنع البلدين من بناء 
وزعامة  الكونفدرالية  إلى  يصل  يكاد  بينهما  ثنائي  ائتالف 
وبمقارنة  األوروبي،  االتحاد  المتمثل في  رائد،  ائتالف جماعي 
المغرب والجزائر فلم تحدث أي حرب حقيقية  الوضع مع  هذا 
التاريخية  القواسم  من  الكثير  يتقاسمان  فالبلدان  بينهما، 
والدينية المشتركة، ومع ذلك تحوال إلى مثال صارخ للبغضاء 
والعداء بين الجوار في العالقات الدولية خالل العقود األخيرة ، 

وهذا العداء في تزايد مستمر.
ففي إطار العالقات الدولية، يجرنا الحديث إلى العداء بين 
الجيران ألسباب متعددة، وهنا نستحضر حالتين: األولى وهي 
حرب  إلى  آل  والجنوبية  الشمالية  كوريا  بين  القائم  العداء 
ضروس خالل الخمسينات وذلك بسبب التطاحن اإليديولوجي، 
وتورطت فيها دول كثيرة، منها الواليات المتحدة األمريكية، 
أما حالة العداء بين المغرب والجزائر، فهي قائمة على معطيات 
مبهمة، فال تملك مواصفات الصراع اإلقليمي وال هي تستند 
إلى الصراع اإليديولوجي الواضح، وتفتقر إلى صراع له جذور 

تاريخية واضحة كما هو الحال بالنسبة لتركيا واليونان.
وعليه، ال يمكن البحث عن جذور تاريخية عميقة للصراع 
أن  إال  بينهمــا،  الجغرافـي  القرب  رغم  الجزائري،  المغربي 
معين  سياق  في  يتطور  طرف  كل  جعلت  التاريخية  التطورات 
كيانــه  على  يحافــظ  أن  استطاع  فالمغرب  مختلف،  ونظام 

سقط  أنه  غير  العثمانية،  الدولة  قبضة  من  ونجا  ومحيطه، 
لفترة  واستمر  مؤسساته  على  حافظ  الذي  االستعمار  يد  في 
الكثير  الجزائر فقد عانت  تتعدى خمسة عقود، على عكس  ال 
سقطت  وبعدها  طويلة،  لمدة  العثمانية  للهيمنة  وخضعت 
الهيمنة  غرار  وعلى   ،1832 سنة  الفرنسي  االستعمار  يد  في 
قوية  تاريخية  شخصية  لبناء  المجال  لها  تترك  لم  المزدوجة 
خالل  إفريقيا  شمال  في  دورها  لعب  من  وحرمتها  للجزائر، 

القرون الماضية.
مع  بدأ  والجزائر  المغرب  بين  التاريخي  فالصراع  وهكذا، 
استقالل البلدين عن االستعمار الفرنسي سنة 1956 بالنسبة 
أما بخصوص الصراع  1962 بالنسبة للجزائر.  للمغرب وسنة 
كل  ارتباط  رغم  إيديولوجي  بصراع  فليس  بينهما،  القائم 
منهما تاريخيا بمعسكر معين، فالمغرب ارتبط بالغرب سياسيا 
وعسكريا واقتصاديا مع تحفظه في قضايا معينة بحكم انتمائه 
السوفياتي  باالتحاد  الجزائر  ارتبطت  بينما  والعربي،  اإلفريقي 
سابقا ثم روسيا الحقا، وهو ارتباط سياسي وعسكري محدود 
يطبق  ال  فالمغرب  النظام،  حيث  من  أما  االقتصادي،  دون 
بالنسبة  الحال  وكذلك  الحقيقي،  بمفهومه  الليبرالي  النظام 
بمعنى  الدقيق،  بمفهومها  اشتراكية  دولة  تكن  لم  للجزائر 
عدم وجود منافسة لنموذج النظامين كما هو عليه الحال بين 

كوريا الشمالية والجنوبية.
فجذور الصراع بين المغرب والجزائر التي كانت سببا في 
ترسيخ العداء يعود حسب رأي بعض المحللين أن حرب الرمال 
المغرب  أن  قولهم  حد  وعلى  بينهما،   1963 جرت سنة  التي 
منحها  مغربية  بمناطق  باالحتفاظ  الجزائر  أطماع  اكتشف 
األخيرة  هذه  تعتبر  حين  في  للجزائر،  الفرنسي  االستعمار 

العهد  حديثة  وهي  المغرب،  من  غادرة  لطعنة  تعرضت  أنها 
باالستقالل وتعمل على تثبيت مؤسسات الدولة.

جيل  في  غائرا  جرحا   1963 سنة  الــرمــال  حــرب  وتعد 
الشعبين معا  لها حضور في مخيلة  يعد  لم  لكنها  الستينات، 
في الوقت الراهن إال في كتابات بعض اإلعالميين وتصريحات 
العداء، فهي حرب لم  السياسيين يقدمونها كمبررات إلثبات 
هناك  ما  كل  والجرحى،  القتلى  مثل  مآسي  وال  دمارا  تخلف 
تندوف، ولم تغير من  أنها وقعت في منطقة صحراوية وهي 
إلى مستوى  ترقى  ال  أنها  كما  في شيء،  السياسية  الخريطة 
البلدين  بين  والعداء  الفرقة  إلى  المؤدية  واألسباب  العوامل 

الشقيقين.
لكن يجب العثور عن مبرر آخر سمم العالقات بين المغرب 
والجزائر، ويتعلق األمر بنزاع الصحراء منذ بدالة السبعينات إلى 
اآلن، وتعتقد الجزائر أن موقفها عادل إزاء جبهة البوليساريو 
التي تنازع المغرب السيادة على الصحراء، وتوفر الجزائر لهذه 
من  وجعلت  المتواصل  الدبلوماسي  والدعم  السالح  الحركة 
هذا الملف قضيتها الوطنية األولى، وال تعتبر نفسها معتدية 
الجزائر  أن  المغرب  يرى  المقابل  وفي  المغرب  حقوق  على 
منه  تجعل  جديد  كيان  إنشاء  أجل  من  إضعافه،  إلى  تسعى 
الجزائر  لتنفرد  محدودة  وموارد  صغيرة  مساحة  ذات  دويلة 
بزعامة المنطقة، وتضمن الوصول إلى الواجهة األطلسية عبر 

دويلة صغيرة لتعزيز نفوذها الجيوسياسي.
وحاول البلدان وخاصة المغرب تطوير العالقات بمعزل عن 

نزاع الصحراء، غير أن المحاولة باءت بالفشل بحكم االصطدام 
الذي يحصل بين الطرفين في الهيئات الدولية، ومنها األمم 
المتحدة واالتحاد اإلفريقي، مما أدى إلى خلق تنافس سياسي 
إلى  والتحول  إفريقيا  شمال  لزعامة  البلدين  بين  واقتصادي 

إقليمية تحدد مستقبل المنطقة.
أي  أن  يالحظ  اإلقليمية،  القوة  مفهوم  إلى  بالنظر  لكن، 
لتنال  الرئيسية  المعايير  على  تتوفر  ال  الدولتين  من  دولة 
هذه الصفة، على اعتبار أن من أهم هذه المعايير التوفر على 
القوة الكافية لتحديد األجندة األمنية للمنطقة والحسم فيها، 
وهذا يتطلب أن تكون هناك قوة اقتصادية تتبعها إديولوجية 
الصناعة  في  متقدم  مستوى  إلى  باإلضافة  مثينة  وسياسة 
تعتبران  ال  وإيطاليا  إسبانيا  مثل  دول  كانت  وإذا  العسكرية، 
والجزائر  المغرب  الحديث عن  يمكن  إقليميتين، فهل  قوتين 
إقليميتين؟ فمهما يكن من دعامة في هذا االتجاه،  كقوتين 
وهنا  قوية،  دولة  إلى  التحول  هذا  أجل  من  يعمالن  فالبلدان 
العسكري  المجال  في  إلى حدما  نجحا  قد  أنهما  القول  يمكن 
إلى جيش  تقليدي  باالنتقال من جيش ضعيف  نسبي  بشكل 
أوروبا،  جنوب  دول  أقلقت  المتطورة  المعدات  بعض  يمتلك 
لكنهما لم ينجحا نهائيا في الصناعة العسكرية وهذه األخيرة 
تبقى شرطا رئيسيا لحيازة صفة الدولة اإلقليمية كما هو الشأن 
بالنسبة لقوى إقليمية مثل تركيا وجنوب إفريقيا وأستراليا، كما 
أنه ال يستطيع أي بلد من البلدين فرض تصوراته وتنفيذها 
في القضايا األمنية اإلقليمية التي تمس أمنها، دون أن يكون 

قد تحول إلى قطب اقتصادي بالنسبة إلى دول المنطقة.
ويبقى أهم مظهر من مظاهر العداء بين البلدين هو إغالق 
بقيت  األول  بالعامل  فعالقة  التسلح،  نحو  والتسابق  الحدود، 
ويعود  طويلة،  فترة  منذ  مغلقة  الحدود 
اإلغالق األخير إلى سنة 1994، وخالل هذه 
السنة ووسط أجواء إقليمية متوترة بسبب 
الحرب في الجزائر، بين الفصائل اإلرهابية 
إرهابية  لعملية  والجيش، تعرضت مراكش 
مغاربة  صفوف  في  وجرحى  قتلى  خلفت 
بفرض  فورا  المغرب  فأقدم  أجانب،  وسياح 
أن  عليه  وكان  الجزائريين،  على  التأشيرة 
المهاجرين  من  كبيرة  نسبة  ألن  يتريث 
الجزائريين في أوربا كانت تقصد بالدها عبر 
بإغالق  الجزائر  وردت  المغرب،  ثم  إسبانيا 
مغربيا  اعتذارا  واشترطت  البرية،  الحدود 
الجانب هو  والمثير في هذا  فتحها،  إلعادة 
البرية  الحدود  إغالق  استمرار  في  التمادي 

رغم التطورات والتغيرات اإلقليمية والدولية الطارئة.
فمن جهة، وقع رحيل جل السياسيين الذين كانوا وراء أزمة 
إغالق الحدود، سواء في الجانب المغربي أو الجانب الجزائري 
شهد  أخرى  جهة  ومن  الحادث،  عن  طويلة  مدة  مرور  بحكم 
العالم منعطفات تاريخية متتالية كحرب العراق والربيع العربي 
وظهور قوة عظمى جديدة متمثلة في الصين وانتقال العالم 

إلى األنترنيت ومختلف الشبكات اإللكترونية.
الملك  رحيل  بعد  والخبراء  المحللين  من  الكثير  واعتقد 
الحسن الثاني باحتمال وقوع انفراج في العالقات بين البلدين، 
ال سيما وأن الجزائر شهدت بدورها مجيء رئيس جديد وهو 
عبد العزيز بوتفليقة، لكن تغيير الشخصيات في هرم السلطة 
البلدين،  بين  العالقات  تحسين  في  تغيير  أي  عنه  يترتب  لم 
المجيد تبون أي جديد يمكن  الرئيس عبد  ولم يحمل مجيء 
األوضاع  أقدمت  بل  البلدين  بين  العالقات  لتحسين  اعتماده 

على المزيد من التصعيد والتطرف في األزمة.
الجزائرية  المغربية  العالقات  في  هي  كما  األمور  وتبقى 
على صفيح ساخن يسودها العداء والتوتر، وأن ال أحدا منهما 
يثق في اآلخر، وأن الركون إلى بناء الثقة بينهما يبقى من أهم 
رحيلها  يأسف على  لم  للعالقات  إعادة سريعة  األولوليات من 
في  رئيسيان  بلدان  والمغرب  فالجزائر  كله  هذا  ورغم  أحد، 
منظمة العمل العربي المشترك، وأن األمل يبقى معقودا على 
استعادة الحد األدنى من العالقات بما يحافظ على استقرارهما 

ومصالحهما واستقرار المنطقة.
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أجمع المشاركون في ندوة نظمتها دار الشعر في تطوان، مؤخرا، على 
قيمة األثر الثقافي الزاخر الذي راكمته الدار، منذ تأسيسها في ربيع 2016، 
مثلما اتفق المشاركون على أهمية ارتياد آفاق جديدة وتقديم مقترحات 
بديلة أو تنويعات على العرض الشعري، بشكل عام، من شأنها أن تحافظ 
على الزخم الذي شهدته تطوان خالل الست سنوات الماضية، بما راكمته 
دار الشعر من إشعاع على المستوى الوطني كما الدولي. شارك في هذه 
والشاعر  اليعالوي،  أحمد  الثقافة بتطوان  لوزارة  اإلقليمي  المدير  الندوة 
والخبير في قضايا النشر واإلعالم حسن الوزاني، والشاعر واإلعالمي عبد 
اللطيف بنيحيى، بينما أعلن مدير دار الشعر مخلص الصغير أن الدار ترحب 
هذه  تنفيذ  في  وتسعى  والشعراء،  بالشعر  المهتمين  جميع  بمقترحات 

المقترحات وإخراجها، بإشراف من وزارة الثقافة والشباب والرياضة.
أقامت دار الشعر في تطوان ندوة عن بعد، تدارست فيها عمل الدار 
خالل الست سنوات األخيرة، واآلفاق والرهانات واالنتظارات، مستقبال، وما 
من شأنه أن يحافظ على اإليقاع االستثنائي الشتغال الدار، على امتداد 
الثقافة  لوزارة  اإلقليمي  المدير  واستهل  والسنوات.  واألشهر  األسابيع 
باالجتهاد  ينوه  وهو  االفتتاحية،  الندوة  هذه  اليعالوي  أحمد  بتطوان 
على  حضورا،  المؤسسات  أكثر  من  صــارت  أن  إلى  للدار،  المتواصل 
الصعيدين اإلقليمي والوطني. وأكد اليعالوي أن دار الشعر ظلت شريكا 
دائما للمديرية اإلقليمية، بإشراف إداري متواصل من لدن وزارة الثقافة. 
وأكد المتحدث أن الدار استطاعت أن تخلق جمهورا خاصا بالشعر ما فتئ 
يتابع تطورات القصيدة المغربية وتحوالتها، مثلما استطاعت دار الشعر 
الثقافية بشكل أسبوعي، وهو ما  أن تكرس عادة التوجه إلى الفضاءات 
يذكرنا بالحركية الثقافية الصاخبة التي شهدتها تطوان منذ ثالثينيات 
فقد  اإلقليمي،  المدير  وبحسب  الستينيات.  غاية  وإلى  الماضي،  القرن 
استطاعت الدار أن تشكل نخبة من المهتمين بالشعر والشعراء في مدينة 
تطوان وغيرها، بفضل االختيار الجيد لألسماء المشاركة، والصيغ الجديدة 
والمبتكرة في التنظيم، إلى أن أصبح للشعر حضور وازن في مدينة تطوان 
فقد  وبذلك،  المغربية.  للقصيدة  االعتبار  أعادت  التي  الشعر  دار  بفضل 
الفرصة  المدينة، وأعطت  الثقافي في  إغناء وإثراء المشهد  ساهمت في 
للعديد من األسماء وللشباب من أجل إسماع صوتهم الشعري. وبفضل 
الفعل  استمرارية  ضمان  الدار  استطاعت  المنتظم،  الشعري  برنامجها 
في  والعاملين  الثقافي  للحقل  المتتبعين  بشهادة  المدينة،  في  الثقافي 

مجال اإلدارة الثقافية، يختم المتحدث.
من جانبه، استعرض الشاعر المغري حسن الوزاني اللحظة التأسيسية 
لدار الشعر بتطوان، بعد مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الثقافة ودائرة 
الثقافة في حكومة الشارقة في فبراير 2016. وأوضح الوزاني، الذي واكب 
أن تأسيس  اإلداري،  المشروع من بدايته، وكان عضوا في مجلسه  هذا 
دار الشعر إنما تم بانفتاح على الشعراء المغاربة، وبتنسيق مع بيت الشعر 
في المغرب، الذي حظي بتمثيلية في المجلس اإلداري لهذه المؤسسة 
الدولية. وأكد الوزاني أن دار الشعر، ومنذ تأسيسها، أصبحت تتوفر على 
الذي  األمر  مجالها،  في  مرجعية  صارت  متخصصة،  شعرية  مكتبة  أول 
يقتضي استمرار إثراء هذه المكتبة باألرصدة الوثائقية ذات الصلة، متونا 

شعرية ودراسات نظرية ونقدية...
لنفسها  إنما استطاعت أن ترسم  الشعر  أن دار  إلى  الوزاني  وذهب 
خالل  من  التظاهرات،  انتظام  حيث  من  سواء  ومختلفا،  خاصا  مسارا 
البرنامج وهيكلته المتميزة، ومن خالل االقتراب من الجمهور، واالنفتاح 
على الفنون األخرى من مسرح وموسيقى وسينما... وخالفا لما يروج من 
حديث عن موت الشعر، يؤكد الوزاني أن جمهور الشعر في المغرب يحضر 
ويتواجد حينما نقدم له منتوجا جيدا، »واألكيد أن دار الشعر قد استطاعت 

أن تقدم هذا المنتوج، بفضل التدبير الثقافي الجيد، بفضل التجاوب الجيد 
بين إدارة دار الشعر ووزارة الثقافة، بما جعل الدار تحترم الوضع االعتباري 

للمغاربة«، يؤكد الوزاني.
بنيحيى شدد على  أهمية عقد هذا  اللطيف  الشاعر واإلعالمي عبد 
اللقاء للحديث عن ست سنوات من عمل دار الشعر في تطوان. كما اعتبر 
بنيحيي أن سر نجاح دار الشعر بتطوان إنما يعود إلى المعرفة العميقة 
المغرب.  في  والثقافية  الشعرية  الممارسة  بأسرار  الثقافة  ووزارة  للدار 
تنظمها  أول تظاهرة  منذ مشاركته في  أيقن،  قوله،  بنيحيى، وعلى حد 
الشعر  بواقع  الطرفين  إلمام  بفضل  كبير،  بمستقبل  تعدنا  أنها  الدار، 

المغربي ورهاناته.
وألن دار الشعر في تطوان لم تقتصر على تنظيم فعالياتها في تطوان 
فقط، إذ انفتحت على طنجة والعرائش وشفشاون والقصر الكبير والبيضاء 
ومكناس وغيرها، وعلى مواقع أثرية ومراكز ثقافية، يقترح بنيحيى تنظيم 
لقاءات شعرية في موقع مغارة هرقل مثال، كما اقترح الشاعر واإلعالمي 
المغربي إصدار مجلة شعرية، ال يمكن أن تصدر إال من تطوان، على حد 
توصيفه، حين استحضر تجربة مجلة »المعتمد«، التي أصدرتها الشاعرة 
الريادة  صاحبة  وألن  األربعينيات.  نهاية  ميركادير،  طرينا  الغرناطية 
الشعرية في تطوان هي امرأة، على غرار الريادة الشعرية العربية في تلك 
الفترة مع نازك المالئكة، قدم صاحب »إشراقات الياقوت« مقترحا بتنظيم 
تظاهرات شعرية خاصة بالشاعرات المغربيات، إلى جانب االشتغال على 
اليعالوي  أحمد  الثقافة  لوزارة  اإلقليمي  المدير  وعاد  المتوسطي.  األفق 
العناية  إلى  إنما يرجع  الشعر بتطوان  السر من وراء نجاح دار  ليؤكد أن 
بالشباب، واإلنصات إلى تجاربهم الشعرية، مشددا على ضرورة استمرار 
الممارسة  استمرارية  لضمان  الجديدة،  بالتجارب  االهتمام  في  الــدار 
لوزارة  اإلقليمي  المدير  وعاد  المغربي.  اإلبداعي  المشهد  في  الشعرية 
الثقافة ليقترح مواصلة االنفتاح على المراكز الثقافية والمواقع األثرية في 
إقليم تطوان، وسواها من الفضاءات الثقافية المغربية، مستحضرا العمق 
ومرجعيتها  شفشاون،  لقصبة  الشعري  واألفق  وزان،  لمدينة  الصوفي 
الشعرية الوطنية، مع االستمرار في تنظيم المسابقات الشعرية، وانفتاحها 
على األقاليم الخمسة التابعة لمديرية الثقافة بتطوان، ضمن المنظومة 
شعرية  وأصوات  مواهب  باكتشاف  يسمح  بما  الثقافة،  بوزارة  الخاصة 

جديدة.
وشدد حسن الوزاني على مقترح إصدار مجلة تواكب الزخم الشعري 
للدار، إلى جانب إصدار منشورات ومختارات وأنطولوجيات، وإمداد مكتبة 
دار الشعر بالمزيد من اإلصدارات، فضال عن التفكير في »إقامة شعرية«، 

على غرار اإلقامات األدبية والفنية في مختلف دول العالم.
تقريرا مفصال،  الشعر في تطوان،  دار  الصغير، مدير  وقدم مخلص 
في بداية هذه الندوة، مع عرض شريط فيديو حول فعاليات المؤسسة 
في فترة الجائحة. وأكد المتحدث أنه، ومنذ ربيع 2016، بناء على مذكرة 
حكومة  في  الثقافة  ودائرة  المغربية  الثقافة  وزارة  بين  موقعة  تفاهم 
الشارقة، سوف تشهد مدينة تطوان احتفالية كبرى بمناسبة تأسيس دار 
الشعر في تطوان، لتكون أول دار شعر في المغرب، ضمن مبادرة الشارقة 
المتعلقة بإحداث بيوت في سائر أقطار الوطن العربي. وقد حرصت وزارة 
الثقافة على المستوى المركزي، كما الجهوي واإلقليمي، على إنجاح هذه 
المؤسسة، مثلما حظيت الدار بعناية كريمة من دائرة الثقافة في حكومة 
الشارقة، فضال عن التنسيق المتواصل مع أعضاء المجلس اإلداري لدار 
الشعر بتطوان، الذي يرأسه وزير الثقافة، بحضور ممثلين عن بيت الشعر 
والفعاليات،  واألشهر  والتظاهرات،  األيام  مرور  ومع  هكذا،  المغرب.  في 
صارت دار الشعر بتطوان واحدة من المؤسسات المرموقة التابعة لوزارة 

وأمريكا  أوروبــا  وفي  العربية،  الدول  مختلف  في  صداها  تردد  الثقافة، 
وبرامج  فعاليات  في  شارك  وقد  األمريكية.  المتحدة  والواليات  الجنوبية 
وسلطنة  المتحدة  العربية  واإلمــارات  المغرب  إلى  ينتمون  شعراء  الدار 
عمان وفلسطين واألردن وسوريا والعراق والجزائر وتونس ومصر والهند 
وكوبا  األمريكية  المتحدة  والواليات  وإنجلترا  وبلجيكا  وفرنسا  وإسبانيا 

وكولومبيا والبرازيل...
كما حظيت فعاليات الدار بمتابعة إعالمية من منابر وقنوات وفضائيات 
وفرنسا  وإسبانيا  ومصر  واإلمارات  المغرب  من  ودولية،  وعربية  وطنية 

وبلجيكا وإنجلترا والواليات المتحدة األمريكية والهند وكولومبيا...
الثقافية  الفضاءات  من  عدد  على  تطوان  في  الشعر  دار  انفتحت 
والحدائق  واألجنبية  الوطنية  الثقافية  والمراكز  التاريخية  والمواقع 
والشواطئ في مدينة تطوان ونواحيها، مثلما انفتحت الدار على خمس 
وطنجة  وشفشاون  لو  ووادي  والمضيق  مرتيل  مغربية،  مدينة  عشرة 
ووجدة  البيضاء  والدار  والقنيطرة  الكبير  والقصر  والحسيمة  والعرائش 
ومكناس، إلى جانب المواقع األثرية للوكسوس والقصر الصغير وتمودة...

ولكنها  أنشطة،  تنظم  لن  أنها  الشعر  دار  أعلنت  البداية،  ومنذ 
تصورات  وفق  الزمن،  في  ممتدة  شعرية  برامج  تنظيم  على  ستحرص 
ورؤى محددة، وبناء على مشاريع مدروسة. وهي البرامج والفعاليات التي 
لتظاهـرات  الحاضنـة  المدن  وباقي  تطوان  في  عريض  جمهور  تابعها 

دار الشعر. 

�شعراء وخرباء يتحدثون عن منجزات دار ال�شعر بتطوان
ورهانات ال�شراكة بني وزارة الثقافة ودائرة ال�شارقة

مع انطالقة الموسم الشعري السابع بتطوان

أخوين  السليكـي  دار  عن 
العربية  الترجمـة  للنشر، صدرت 
ومنطقتهـــا(،  )طنجـــة  لكتـــاب 
 510 في  بيليـــر،  ميشو  لمؤلفه 
رشيد  األستاذين  بترجمة  ص، 

العفاقي وعثمان بن شقرون.
)طــنــجــة  كـــتـــاب  ــد  ــع ي  «
 Tanger est sa ومنطقتهـا( 
zone أهم الكتب الفرنسية التي 
يزال  وال  طنجة،  تاريخ  في  ُألفت 
من  عام   100 بعد  الكتاب  هذا 
1921( مرجعا  ظهوره )طبع عام 
لدى العديــد من الباحثيــن في 

المغرب  وتاريــخ  الطنجي  التاريخ 
عموما.

يتضمن الكتاب عددا من الدراسات واألبحاث المتنوعة. وهو 
في األصل عمل جماعي تشارك في إنجازه عدد من الباحثين الذين 
توقيع  قبل  بطنجة  الفرنسية  العلمية  البعثة  في  يعملون  كانوا 
معاهدة الحماية سنة 1912م، إال أن الكتاب سيصدره الحقا القسم 
السوسيولوجي بإدارة شؤون األهالي ومصلحة االستعالمات التابع 
والتي كان مقرها  بالمغرب،  الفرنسية  للجمهورية  العامة  لإلقامة 
فصوله  وترتيب  الكتاب  تنسيق نصوص  تولى  وقد  بمدينة سال، 
الفرنسي  المستعــرب  بيلير  ميشو  إدوارد  له  والتقديـــم  وأبوابه 

الشهير.
 Tanger est sa zone صدرت الطبعة األولى األصلية لكتاب
بإدارة  السوسيولوجيا(  )قسم  إنتاج  من  عمل  وهو   ،1921 سنة 
الحماية  لنظام  التابعة  االستعالمات  ومصلحة  األهليـة  الشؤون 
سلسلة  من  السابع  الجزء  هو  الكتاب  وهذا  بالمغرب.  الفرنسية 

)مدن وقبائل مغربية( التي أصدرها القسم المذكور.
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وأثناء ممارستها لمهامها العلمية لم تتوقف آمنة اللوه عن التحصيل، فالتحقت بكلية األدب قسم علوم التربية 
والفلسفة واألدب بجامعة مدريد فنالت بها إجازتها سنة 1957م، وبذلك تكون أول فتاة مغربية تمنح لها مثل هذه 
الشهادة من تلك الجامعة،  ثم حصلت على الماستير بنفس القسم ببحث بعنوان )الطفولة المغربية(، وذلك سنة 
)1965م( وبذات الجامعة حصلت في ما بعد على دكتوراه الدولة في اآلداب فنالتها بامتياز فائق سنة  1978 م في 
موضوع )المدرسة العربية في شمال المغرب خالل النصف األول من القرن العشرين(، وهي أول مغربية تحصل على 
هذه الشهادة. وشاركت أيضا بقسم اآلداب بالجامعة األمريكية ببيروت، فرع التربية الفنية لتحصل على الشهادة بها.

 حازت الدكتورة آمنة اللوه على مجموعة من الجوائز واألوسمة من بينها:
 جائزة المغرب لآلداب سنة 1954  عن قصتها » المكلة خناثة«، الوسام المهدوي من حكومة الشمال، وسام 

العرش من درجة فارس سنة 1988م.
لقد ساهمت بكيفية فعالة وبشهادة الجميع في نشر التعليم النسائي بشمال المغرب من 
خالل التدريس، واألحاديث اإلذاعية، والمحاضرات، والندوات، فكانت قضية تعليم المرأة بالنسبة 
إليها هي القضية الكبرى التي وهبت لها حياتها منذ مطلع شبابها. وتقلدت من أجل ذلك 
عضوية مجموعة من الجمعيات والمؤسسات، فكانت عضوا في الوفد النسوي برئاسة األميرة 
عائشة كريمة الملك الراحل محمد الخامس إلى مؤتمر االتحاد النسائي العربي المنعقد بدمشق 
سنة 1957م. وهو أول مؤتمر تشارك فيه المرأة المغربية خارج الوطن. وعضو في عدة لجان 
لها عالقة بالتعليم منها اللجنة الملكية إلصالح التعليم لقاء المعمورة الشهير. وانتذبت للقيام 
بمهمة دراسة لدى المدرسة المركزة للغات بمدريد ومراكز أخرى مماثلة بتاريخ يناير 1970. 

وذلك من أجل االطالع على األساليب الجديدة لتعليم اللغة لألجانب.
وقد دُعِيتْ في مناسبات عديدة إلى المشاركة في الملتقيات العلمية، وكانت عروضها 
متميزة نالت استحسان الجميع، كما ساهمت بإلقاء خطب وأحاديث في ندوات ثقافية ودينية 

بعضها ألقيت بمسجد السنة بالرباط في ذكرى رحيل الملك الراحل محمد الخامس.
وكانت عضوا نشيطا في العمل الخيري واالجتماعي ضمن جمعية االنبعاث، ثم جمعية 
المواساة لرعاية األيتام بالرباط، لفترة طويلة شغلت أدوارا مهمة في مكاتبها رفقة صديقتها 

مالكة الفاسي، وأقدمت في سنة 1987م على خطوة جليلة تمثلت في تسليم 
بيتها الكبير في طنجة إلى جمعية التوعية اإلسالمية ليكون مركزا للدراسات 
القرآنية والبحث العلمي والعمل الخيري اإلنساني. تقول السيدة آمنة اللوه 

رحمها اهلل في مذكراتها عن  وقف منزلها في طنجة للدراسات القرآنية:
» في إحدى الجلسات، وكانت في طنجة، وفي هذه  الدار بالذات، فاجأني 
األستاذ  إبراهيم اإللغي بقوله: أتريدين بيتا في الجنة؟. أجبته وأنا جذلى: ومن 
مِنَّا ال تتمنى أن يكون لها بيت في الجنة، حتى المكرمون في القرآن يتمنون 
ذلك، فهذه امرأة فرعون تناجي ربها: »رب ابن لي عندك بيتا في الجنة«. قال 
والرضى باد على وجهه: إن كنت تريدين ذلك حقا، فأوقفي هذه الدار أو قصرك 
تضمنين  وبذلك  اإلسالمية،  والدراسات  الكريم  القرآن  على  هذا،  الصغير 
لنفسك بيتا في الجنة وتؤمنين لنفسك صدقة جارية تنفعك في اليوم الذي ال 
ينفع فيه مال وال بنون إال من اتى اهلل بقلب سليم... ، فوجئت بهذا االقتراح، 
فقد استشعرت عظمة الفكرة، ولم أكن بانتظارها، فكان تعليقي: ِنعْمَ ما 
أشرت به عليَّ. وقبل أن أتم كالمي، أسرع يقول: إذا فأنت اقتنعت بالفكرة 

فعلى بركة اهلل«)1(.
وفي سنة 2008 عقدت منتدى أدبيًا أطلق عليه، منتدى الجمعة، بمقر  جمعية التوعية اإلسالمية بطنجة، ومن 
أعضائه: الدكتور عبد اللطيف شهبون، والمرحوم األستاذ الشاعر محمد المختار العلمي، واألستاذ المختار محمد 
التمسماني والمرحوم الدكتور عبد اهلل المرابط الترغي، والمرحوم األستاذ عبد الرحيم الجباري، واألستاذ محمد 

القاضي، واألستاذ عبداللطيف السماللي منسق المنتدى والساهر على توجيه الدعوة إليه.
ولم تخرج مدارات القول في ذلك المنتدى عن حقلين هما سيرة المرحومة آمنة بمتعلقاتها، والتصوف باعتباره 

أحوال بدايات ونهايات ، وتحررا من طبائع واتصاال بحقائق، ومنهاجا عبوديا قائما على تحلية وتصفية الباطن.
لقد بدأت  آمنة اللوه الكتابة في المنابر اإلعالمية سنة 1947/1946، ولعل أول ما نشرت مقالة: »نحن والتعليم« 

في مجلة األنيس بتطوان، سنة 1946، باسم مستعار » فتاة الريف«.
وأسهمتِ الكاتبة اإلسبانية تْرينا ميركادير، رئيسُة تحرير مجلة »المُعتمد«، بشكل الفت في إدخال اللوه إلى 
مضمار الكتابة والنشر، فقد بََلغَها، وهي مقيمٌة في العرائش أي قبل انتقالها إلى تطوان، أنَّ آمنة حلَّتْ بتطوان، 
فحرَّضت الشاعر إبراهيم اإللغي على االتصال بها، ودعوتها إلى التعاون مع المجلة، فكان ذلك، وكان هذا اللقاء بين 

اللوه واإللغي مفتاحًا لعقد القران بينهما في ما بعد. 
ونشرت مقاالتها وأبحاثها العلمية الرصينة في صحف ومجالت مغربية كثيرة مثل: مجلة المعتمد، واألنيس، 
واألنوار، ودعوة الحق، واإليمان، ومجلة البحث العلمي، والثقافة المغربية، وجريدة الصحراء المغربية بالرباط، وجريدة 

المحجة بفاس وجريدة الشمال، وجريدة طنجة...

ومن بين مقاالتها نجد:
•  أقصوصة بعنوان: سنانير،

•  البنت المتعلمة: رواية تمثيلية ذات فصل واحد،
•  المنيات األندلسية وشبيهاتها بكيتان تطوان،

•  بعد فوات األوان: كلمة بمناسبة رحيل بطل الريف محمد بن عبد الكريم الخطابي موجهة إلى بعض الصحف 
الوطنية،

•  تطوان الغرناطية: معالم – تقاليد- عادت: بحث شاركت به في الندوة التي نظمتها أكاديمية المملكة 
المغربية بتاريخ 1997م، وهو منشور ضمن أعمال الندوة. وغيرها من المقاالت.

كما ترجمت من اإلسبانية إلى العربية أبحاثا علمية عديدة، منها:
•  نصوص إسبانية حول المغرب في القرن السادس عشر: كتاب الراهب خوان بوستيتا عن 
موالي عبد الملك / تقديم وتعليق: مرسي دسغرثيا أرناك/ تعريب: دة آمنة اللوه/ مجلة البحث 

العلمي/ العدد34/ 1404- 1405هــ/ 1984 – 1985م / ص113 .
•  فصول من كتاب )جوالت بالمغرب( للرحالة اإلسباني المعروف ببديع العباسي )مخطوط(.

•  قرارات المجمع الكاثوليكــي ودورهــا في الطرد النهائي للموري سكوس )مخطوط( 
لطوماس غرثيا فيغيراس.

•  قضية العرائش:من خالل كتاب: “LARACHE” لوسرودريغث خوليا/  مجلة البحث 
العلمي / الرباط / من العدد27 )1977( إلى العدد 28 )يوليوز1977م(.

كما وضعت عدة مؤلفات منها المطبوع ومنها المخطوط، من بينها:
•  الملكة خناثة قرينة المولى إسماعيل ) نالت بها سنة 1954جائزة المغرب لآلداب(. 

•  كتاب عن الطفولة المغربية.
•  كتاب عن تاريخ التعليم العربي بأقاليم المغرب الشمالية.

•  كتاب عن سيرة أخوالها الخطابيين الورياغليين.
القضايا  من  عددا  النثرية  كتاباتها  في  اللوه  آمنة  المرحومة  عالجت 
االجتماعية والتاريخية، فجاءت كتاباتها انعكاسا لطموحاتها، ورد فعل على 

كل ما عايشته ورصدته في البيئة التي نشأت فيها مستفيدة من ثقافتها. 
اللوه لم تنحصر في فن معين، بل اتسعت  وكتابات المرحومة آمنة 
إلى  التاريخية  الرواية  إلى  القصة  من  فانتقلت  األجناس،  مختلف  لتشمل 
المسرح والمقالة الدينية واألدبية واالجتماعية، ولعل أهم قضية اهتمت بها 

ودافعت عنها هي قضية المرأة ودورها في المجتمع. 
كما وجهت سلسلة أحاديث استنهاضية لبنات جنسها في اإلذاعة، عبر 
برنامجها اإلذاعي »فتاة تطوان تخاطبكم..« الذي كانت تبثه إذاعة درْسة 

بتطوان.
والدكتورة آمنة اللوه كانت عضواً نشيطًا في العمل الخيري واالجتماعي 
رفقة  بالرباط،  اليتامى  لرعاية  المواساة  جمعية  ثم  االنبعاث،  جمعية  في 

صديقتها مالكة الفاسية رحمهما اهلل.
وفي مارس من سنة1987م أوقفت بيتها الكبير في طنجة، ليكون مركزاً للدراسات القرآنية والبحث العلمي 
والعمل الخيري اإلنساني )جمعية التوعية اإلسالمية(… وكانت ترعى بنفسها هذا المشروع العلمي واإلنساني إلى 

أن توفاها اهلل.
توفيت الرائدة األديبة، والباحثة المربية الفاضلة الدكتورة آمنة اللوه، يوم عيد الفطر 1436هـ موافق 28 يوليوز 

2015م بمدينة تطوان.
وقد قال عنها الدكتور عبداللطيف شهبون: »درج الناس على الربط الميكانيكي بين واقعة اختيار امرأة السنة 
وبين منجزها المتحقق خالل سنة واحدة، يترجم سبقها وأوليتها. لكن، في حالة تفاعلنا مع منجز امرأة في قامة آمنة 
اللوه تواجهنا حقائق علمية واعتبارات إنسانية وأخالقية، فهذه المرأة اآلتية إلينا من األرومة الخطابية المجاهدة، 
عرفت ميالدها في قصر الخزامى أو الحسيمة، ونشأت بتطوان، وعاشت طفولة غنية، وخبرت تجارب، واعتنقت أحالم 
وطنها بالقلب والعقل، وترجمت أعمالها الفكرية والثقافية والمهنية واإلنسانية وأنشطتها االجتماعية فعال نمو\جيا 
راسخا في أخالق العلم والمواطنة ال يمكن اعتبارها امرأة السنة فحسب، بل هي بالفعل والقوة امرأة عقود من العطاء 

المتوهج باإلشراق في هذا الشمال«.
ــــــــــــــــــــ

1(    مكرمة الدكتورة آمنة اللوه- جريدة طنجة- عدد -3858 السبت 15 غشت 2015م:

• إعداد :  عدنان الوهابي

�ملعا�رصين:من �أعالم طنجة 

مربية األجيال 

وه اللُّ آمنة  الدكتورة 
ت1436/2015م
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•  ساعــات عطـب وترقــب..
إن توقف وسائل التواصل االجتماعي 
عن  البحـث  إلى  النشطاء  بالماليين  دفع 
انقطاع  بعد  إليـه  يلجؤون  بدائل سريعة 
اآلالف  تجد  وليت وجهـك  فأينما  األخرى، 
لتنزيل تطبيقات جديدة يمكنها  يهمون 
حسابات  أنشـأ  من  فهنـاك  رمقهم،  سد 
ومنهم  مبكـرا،  نـام  من  وهناك  جديدة 
المواقــع  تطبيقات  متابعة  إلى  لجأ  من 
اإلخبارية، والبعض اآلخر ظن أن المشكل 
غافلين  خاصتـــه،  األنترنــت  صبيب  في 

بذلك عن المشكل الحقيقي الذي يكمن في اإلدمان الذي يسببه أو باألحرى سبّبه انقطاع بسيط 
في الوسائل االجتماعية الثالث.

المحيط،  مع  الفعلي  التواصل  بقيمة  للتذكير  فرصة  االنقطاع  هذا  المثقفين  بعض  ووجد 
والتأكيد على هشاشة ما يسمى بالعالم الرقمي االفتراضي الذي يمكن أن يختفي في لحظة غير 

محسوبة وال متوقعة.

•  وسائل التواصل االجتماعي في أرقام
تايمز«  »نيويــورك  صحيفــة  تقول 
استخدم  العالم،  أنحـاء  جميـــع  في  إنه 
واحدا  المتوسط  مليار شخص في   2.76
يوميا  فيسبوك  تطبيقات  من  األقل  على 
وفقا  الجاري،  العام  من  يونيو  شهر  في 

إلحصاءات الشركة.
»الواتسـاب«  تطبـيــق  ويستخـــدم 
إلرسال أكثر من 100 مليار رسالة يوميا، 
وتم تنزيله ما يقرب من ستة مليارات مرة 
منذ أن اشتراه تطبيق »الفايسبوك« عام 

2014، وفقا لتقديرات شركة البيانات صينسور طووير.
ومن جهتهم، بلغ عدد المشتركين المغاربة في شبكة األنترنت 10.32 مليون مشترك، هذا 

العدد يزداد نموا بنسبة 61.4 في المائة كل سنة، وفق ما جاء في تقرير للوكالة الوطنية لتقنين 
المواصالت خالل ماي 2015.

أن  أكدت  »إبسـوس«،  بشركـة  الخـاص  األنترنت  مستخدمي  لعـدد  العالميـة  اإلحصائيـات 
الفايسبوك الموقع األكثر شعبية في المغرب بعدد مشاهدات تزيد عن المليار شهريا، يليه محرك 

بحث جوجل بحوالي نصف المليار مشاهدة شهريا، ثم اليوتيوب والموسوعة الحرة ويكيبيديا.

•  أزمــة القــراءة
الُكتب  تحرق  ألن  مُضطرا  »لست 
حتى تُدمر حضارة ما، كل ما عليك فعله 

هو أن تقنع الناس بعدم قراءتها«.
الروائــــي  طاردت   ،1953 العام  في 
لعالــم  رؤى  بــرادبــوري  راي  األميركي 
رجال  فيه  يُخمد  أن  كابوسي، عوضا عن 
في  يُشعلونها  أخذوا  الحرائق،  اإلطفاء 
الُكتب. فالنــاس في ذلك العالم يكرهون 
بمزيـــج  يرمقونهــا  يخشونهــا،  الُكتب، 
منها  فيتخلصون  واالزدراء،  الخوف  من 

ويولون كل انتباههم واهتمامهم للشاشات الضخمة التي ال يخلو منها بيت من البيوت. في روايته 
»فهرنهايت 451، خط برادبوري تلك الرؤية التي حملها مخاوفه وهواجسه من ثقافة تتجه أكثر 

وأكثر بعيدا عن القراءة.
ال يختلف اثنان اليوم أن رؤيا الروائي األمريكي أخذت في التحقق، فاألرقام واإلحصائيات تؤكد 
على شيء واحد اندثار عهد الكتاب والقراءة، هذا فضال عن غياب ثقافة القراءة لدى العرب والمغاربة 

على وجه الخصوص، »إال من رحم ربي«.
تقرير مؤسسة الفكر العربي كشف أن متوسط قراءة الفرد األوروبي يبلغ نحو 200 ساعة سنويا 
بينما ال يتعدى المتوسط العربي 6 دقائق. وحسب إحصاءات منظمة اليونسكو، ال يتجاوز متوسط 

القراءة الحرة للطفل العربي بضع دقائق في السنة، مقابل 12 ألف دقيقة في الغرب.
لقد أظهر االنقطاع الفجائي لوسائل التواصل االجتماعي بأن اإلدمان ليس محصورًا على تناول 
االجتماعي  التواصل  وسائل  إلى  تعداها  بل  المختلفة،  بأنواعها  المخدرات  أو  السجائر  أو  الخمور 
حيث تحول مستعملوها إلى مدمنين عليها من مختلف األعمار والشرائح االجتماعية، وهذا مؤشر 
خطير سلب المجتمعات عقولها، وخلف آثارًا وخيمة على مستوى العالقات األسرية، وظهور انحرافات 

سلوكية ال يُعلم مآلها مستقبال.

في ساعات: زوكربيرغ يخسر الماليير..  ماذا عن األرباح ؟
•  من المعلوم أن خسائر مؤسس موقع التواصل االجتماعي »فايسبوك« مارك زوكربيرغ بلغت 6 مليارات دوالر في ساعات قليلة مما أدى إلى تراجع ثروته إلى 121.6 مليار 

دوالر، ليتقهقر بذلك إلى المركز الخامس في مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.
فإذا كانت خسارة زوكربيرغ 6 مليارات في ست ساعات فقط، فماذا إذن عن أرباحه!

كم لبثنــــا !
•  تعليق أطلقه المغاربة تزامنا مع انقطاع وسائل التواصل االجتماعي لبضع ساعات، وكأنها سنوات بثرت من حياة بعض المستهلكين لهذه الوسائل االجتماعية.

في أرقــــــام !
•  بعدما فقد فايسبوك هيبته بعد العطل الذي أصابه في مقتل، سجلت تطبيقات أخرى كـ »تويتر« و«تيليغرام« التحاق الماليين من المستخدمين الجدد، بحيث اكتسب تطبيق 

تيليغرام أزيد من 70 مليون مستخدم جديد، في حين قام ما ينيف عن 59.6 مليون مستخدم بتنزيل تطبيق تويتر خالل ساعات تعطل الفايسبوك.

ال�شو�شال ميديا: اأ�شد اأنواع »الإدمان«..
تواصل أزيد  بدون  خصوصًا  والمغاربة  عمومًا  العالم  قضاها  ساعات  ست  من 

اجتماعي، ساعات أقامت الدنيا وأقعدتها، حالة من االرتباك والتوتر طالت 
ماليين النشطاء، ترقب وحسرة حبست األنفاس والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة:

ــ ماذا حدث؟
ــ هل أصبحنا مدمني مواقع التواصل االجتماعي؟

ــ ماذا سيحصل إذا توقفت الوسائط االجتماعية بصفة عامة؟
تساؤالت تبدو في ظاهرها بسيطة ولكنها في باطنها معقدة، واألهم أنها 

تسلط الضوء على حقيقة اإلدمان الذي أصبحت تسببه هذه الوسائط.
مرت عاصفة التوقف بسالم لكن تأثيراتها ظلت بارزة بروز الشمس، بحيث ينبغي أن 

يكون هذا األمر دافعا أساسيا نحو ترشيد التعامل مع هذه الوسائل.

• سهيلة أضريف فسحةفسحة
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يعقد  أن  المنتظر  من  سابقا،  أشرنا  كما 
العام  جمعه  القدم  لكرة  طنجة  اتحاد  نادي 
العادي يوم الجمعة 22 أكتوبر بقاعة الندوات 
بالملعب الكبير بطنجة. وتوقعت مصادر مقربة 
في  األخير  الجمع  هذا  يكون  أن  المكتب  من 
مسار عبد الحميد أبرشان رئيسا على المكتب 
أن  المرجح جدا  بات من  إذ  للنادي،  المديري 
مصادر  تحدث  بينما  استقالته.  خالله  يعلن 
أخرى عن نية الرئيس الحالي االستمرار وعدم 
خاصة  السياسيين،  لخصومه  المجال  ترك 
المستشارين  بمجلس  مقعده  ضمن  بعدما 
وعوض به خسارة عمودية طنجة بعدما كان 
مرشحا لها بقوة. ويعيش الفريق وضعا صعبا 
هزائم  بثالث  وانطلق  النتائج،  مستوى  على 
وتعادل واحد قبل أن ينقذ الموقف في الدورة 
الشباب  على   انتصار  أول  بتحقيق  الماضية 
أحمد  نجمع  عودة  بعد  السالمي  الرياضي 
المالية  المشاكل  إلى  باإلضافة  حمودان، 
تسديد  عن  العجز  حد  بلغ  الديون  وتفاقم 
رواتب الالعبين ألربعة أشهر، ما دفعهم إلى 
مقاطعة حصة تدريبية سبقت مباراة الشباب 
السالمي بداية األسبوع الماضي احتجاجا على 
وعلقوا  المالية،  بمستحقاتهم  توصلهم  عدم 
الرئيس  من  وعودا  تلقيهم  بعد  احتجاجهم 
نفى  بعدما  اآلجال،  أقرب  في  بحل مشاكلهم 
عن  التنحي  نيته  بشأن  الرائجة  األخبار  لهم 

رئاسة الفريق.
بني  مقاطعة  ورئيس  البرلماني  وأشعل 
العام  الجمع  حماس  الحمامي  محمد  مكادة، 
لرئاسة  الترشح  في  نيته  أعلن  حين  المقبل 
مناوئة  فئة  وصفته  برنامجا  وقدم  الفريق، 
ألبرشان ومجموعته مقنعا وبإمكانه أن يخرج 
الفريق من أزماته. لكن أطراف أخرى ترى في 
الحمامي ومواصفاته ال تالئم المرحلة واعتبرت 
الرئيس الحالي واآلخر الطامح لرئاسة الفريق 
مدينة  في  فريق  رئاسة  كاريزما  يملكان  ال 
من حجم طنجة، يتطلب المصداقية والرزانة 
وبرنامج احترافي متطور ال يقبل التهاون مع 
مستحقات الالعبين كما هو حاصل اليوم بين 
أبرشان والالعبين واإلداريين، أو الحديث عن 
الفريق  لتعزيز  األحياء  دوريات  على  االعتماد 
األول كما جاء به الحمامي، ألن تطوير الفريق 
بشريا يأتي عبر برامج إدارية وتقنية من خالل 
كل  في  يهمنا  وما  التكوين.  مراكز  إحداث 
هذه الصراعات هو أن يحظى الفريق بمكتب 
وطموحات  المدينة  حجم  مستوى  في  مسير 

جمهورها.

احلمامي ي�شعل اجلمع العام 
لحتاد طنجة قبل انعقاده

أين أنت حاليًا من التدريب، بعدما راج اسمك ضمن قائمة من 
المرشحين لقيادة أحد المنتخبات المغربية؟

وغايتنا هي  تلقيناها،  التي  الوعود  عديد  بعد  ونترقب  ننتظر  زلنا  ما 
خدمة الكرة المغربية ووضع خبرتنا رهن إشارتها.

ينبغي،  وأبناء جيلي لم يكافأوا كما  أكثر من مرة،  نال فرصته  غيرنا 
وثقتنا كبيرة في السيد فوزي لقجع إلنصافنا، ومعه دور السيد جمال فتحي 
في أن يتعامل بمعايير أكثر عدال في انتقاء األسماء، وهو رجل كفء وابن 

ميدان ومؤهل لذلك.
ولم ابتعدت عن الدوري المغربي؟

أمامكم خريطة األندية بالمغرب، دلني على عدد األسماء التي تدرب 
معارضا  لست  وأنا  األجانب،  للمدربين  هناك سيطرة  أحد.  ال  جيلي،  من 
للمدرب األجنبي، فقط ألح على أن يكون أفضل منا بكثير، وأن يكون قد 
مارس على أعلى المستويات، كما فعلت أنا مع منتخب المغرب وفي الليجا 

والدوري البرتغالي.
تقييمك للدوري المغربي؟

متطور واألفضل قاريا بشهادة الكاف، الذي منحه هذا التقييم، لكن 
هناك مؤاخذات على جوانب فنية ومهارية لالعبين، والتي تراجعت بشكل 
مخيف بسبب التعاقد مع مدربين من الصف الثالث، بدليل كثرة اإلقاالت 
والنزاعات التي حدثت وتحدث إلى اآلن. أتمنى إنصاف عدد من الالعبين 
المغاربة المميزين، ومنهم من توج بالكرة الذهبية، مثل الجوهرة محمد 
تيمومي، ولم يحظ بفرصته. مرارا قلت لمسيري األندية المغربية، امنحونا 

الفرصة وحاسبونا بعدها كيف شئتم، ونحن جاهزون.

واقعه  تقرأ  كيف  سابًقا،  المغرب  منتخب  نجوم  أحد  بوصفك 
الحالي؟

بالظروف  محظوظ  فهو  تأكيد،  بكل  ومحظوظ  موهوب  جيل  إنه 
واللوجيستيك الذي ينعم به، في ظل دعم اتحاد الكرة واإليرادات المالية 
المغرب  لجيلنا، ورغم ذلك شرفنا  تتوفر  لم  أخرى  المهمة، وأمور عديدة 
الحالي. حاليا هناك  يومنا  الجمهور حتى  احترام  به، وخولنا  يليق  بشكل 
لفيف كبير من المحترفين بأوروبا، ومواهب متألقة في الدوري المغربي، 
النتائج  المنتخب  يحقق  لم  إذا  أعذار  وال  الجيد،  التأطير  فقط  ينقصها 

المرجوة.
ما الذي تقصده بعدم وجود أعذار؟

أقصد ال أعذار للمدرب الحالي وحيد خليلوزيتش، إذا لم يتأهل لكأس 
العالم، بعدما حظي بدعم غير مسبوق من فوزي لقجع، رئيس اتحاد الكرة، 
مباريات  جميع  سيلعب  حظه  لحسن  بل  واسعة،  صالحيات  خوله  الذي 
التصفيات بالمغرب. كما ال توجد أعذار، في حال لم يتوج منتخب المغرب 
جودة  على  وشهد  هناك،  تواجد  وحيد  أن  خصوصا  إفريقيا،  أمم  بلقب 

مالعب البطولة.
هل أنت مقتنع باختيارات خليلوزيتش الحالية واستبعاده لبعض 

األسماء المهمة؟
ال يهم أن يقنعني، المهم أن يتحمل مسؤولية اختياراته، ويكون عند 
من  يضم  أن  حقه  من  مرارا..  عنه  ودافع  دعمه  الذي  لقجع،  ظن  حسن 

يقنعه، ويستبعد من ال يطابق أفكاره، لكن العبرة بالخواتيم.
ما الذي يميز جيلكم عن هذا الجيل؟

يستحيل عقد المقارنات، أنا مثال انتقلت للعب في الليجا من الدوري 
المغربي، عندما كان هناك 5 العبين فقط يلعبون في أوروبا من منتخب 
مدريد  ريال  نجوم  يضم  دوري  في  تتواجد  أن  يستحيل  وكان  األسود، 
اليوم  وغيرهم.  ولينيكر  وسانشيز  وكومان  بوتراغينيو  أمثال  وبرشلونة، 
يضم  المغرب  منتخب  أن  بل  للجميع،  متاحًا  بات  أوروبا  في  االحتراف 
وأعتقد  بعصامية،  الصخر  في  حفر  جيلنا  هناك..  تنشئتهم  تلقوا  العبين 

أن األمور واضحة.

حسن فاضلحوار السبت

ف�شل” اإذا  خلليلوزيت�س  اأعذار  “ل 
الجيل  نجوم  أبرز  مـن  فاضل  يعد حسن 
ثمانينات  بني  ما  املغربيـة،  للكرة  الذهبي 
الزاكي  وقد سبق  املاضي،  القرن  وتسعينات 
قبل  اإلسباني،  بمايوركا  االحرتاف  يف  بادو 
أن يجد له موطئ قدم رفقة منتخب أسود 
فاضل،  »كووورة«  موقـع  وحاور  األطلس. 
العديـد  حول  التدريب،  ملجال  تحول  الذي 
املنتخب  واقع  ومنها  املهمة،  املواضيع  من 
وجاء  املحلي.  الدوري  وكذلك  حاليا،  املغربي 
املتميز،  املوسم  هذا  عن  نقال  الحوار،  نص 

كالتالي:
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الملحق الرياضي

نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

برشلونة يعلن عن خسائـــر بقيمة 
481 مليون يورو

رسميا  بيانا  األربعاء،  ظهر  برشلونة،  أصدر 
2020- المالية  السنة  نهاية  تفاصيل  إلعالن 

2021، والتي يجب تقديمها للحصول على موافقة 
الجمعية العمومية العادية التي ستنعقد في 17 
أكتوبر الحالي. وبحسب الموقع الرسمي للنادي، 
قام  للنادي  التنفيذي  الرئيس  ريفرتر  فيران  فإن 
وتم  المالية،  بالسنة  الخاصة  األرقام  بتفصيل 
الكشف بأن اإليرادات بلغت 631 مليون يورو، أقل 
بكثير من مبلغ 828 مليون يورو التي تم تحديدها 
في الميزانية. وأضاف البيان: »كانت النتيجة 481 
مليون يورو خسائر بعد خصم الضرائب، ونتج ذلك 
عن انخفاض اإليرادات وعدم القدرة على تحديد 
حجم اإلنفاق«. وأوضح النادي، أن االنخفاض في 
 )-26%( بنسبة  يورو  مليون   224 بلغ  اإليرادات 
النفقات  ارتفعت  بينما  الماضي،  بالعام  مقارنة 
لتصل إلى رقم قياسي بلغ مليار و136 مليون يورو 

بزيادة )19%(. 

قبل  أونانا  لخطف  يتدخل  برشلونة 
إنتر ميالن

عن  األربعاء،  ديبورتيفو«،  »موندو  كشفت 
برشلونة،  إدارة  جانب  من  قوي  اهتمام  وجود 
حارس  أونانا،  أندريه  الكاميروني  مع  بالتعاقد 
أياكس. وأعلن مارك أوفرمارس، المدير الرياضي 
ألياكس، قبل عدة أيام، فشل ناديه في التوصل 
الحالي  عقده  تمديد  أجل  من  أونانا،  مع  التفاق 
عليه،  وبناء  الموسم.  هذا  بنهاية  ينتهي  والذي 
سيكون ألونانا مطلق الحرية في التفاوض مع أي 
نادٍ بداية من 1 يناير المقبل. وبحسب الصحيفة 
مركز  بتعزيز  مهتم  برشلونة  فإن  اإلسبانية، 
الحراسة في صفوفه بالتعاقد مع أونانا، علما بأن 
البرازيلي نيتو، بنسبة كبيرة سيكون خارج النادي 
نال  عاما(   25( أونانا  أن  وأضافت،  الصيف.  في 
إعجاب برشلونة في العديد من المناسبات، حيث 
يعد أحد خريجي أكاديمية »ال ماسيا« المملوكة 
أن  وأشارت،  سنوات.   5 قبل  عنها  ورحل  للنادي، 
أونانا يملك عدة عروض من أندية إنتر ، نابولي، 
أتلتيكو مدريد و ليون. ورغم وجود تأكيدات في 
إيطاليا، بأن أونانا أتم اتفاقه مع إنتر، إال أن الالعب 
الطاولة  على  لوضعها  العروض  جميع  ينتظر 
اللعب  على  منفتح  أنه  وأفادت،  األفضل.  واختيار 
في إسبانيا أو إيطاليا، وسيحظى عرض برشلونة 
باهتمام خاص منه، لكنه ينتظر معرفة التفاصيل 

وتقييم المشروع الرياضي.

تجديــد  يوقـــف  المستوى  تراجه 
روبيرتو لبرشلونة

عن  األربعاء،  إسباني  صحفي  تقرير  كشف 
المتعلقة بتجديد عقد سيرجيو  المستجدات  آخر 
أن  المفترض  من  وكان  برشلونة.  مع  روبيرتو 
يوقع روبيرتو على عقود تمديد عقده مع برشلونة 
في شهر سبتمبر الماضي، إال أن ذلك لم يحدث. 
فإن  ديبورتيفو«،  »موندو  صحيفة  وبحسب 
يوم  روبيرتو  مع  اتفاقه  أتم  وأن  سبق  برشلونة 
األسبوع  في  عقده،  لتمديد  الماضي،  9 سبتمبر 
أصيب  االتفاق  أن  الصحيفة،  وأوضحت  التالي. 
بالشلل عقب هزيمة برشلونة أمام بايرن ميونخ 
عليه  ظهر  الذي  الباهت  والمستوى  بثالثية، 
من  الرغم  على  أنه  الصحيفة،  وأضافت  الالعب. 
اكتمال االتفاق بين روبيرتو وإدارة برشلونة، إال أن 
شخص ما داخل النادي يرى أنه ال داعي للتجديد 
لالعب، خاصة وأنه لن يكون أساسيا مع الفريق. 
وينتهي عقد روبيرتو مع برشلونة بنهاية الموسم 
الجاري، ويحق له التفاوض مع أي نادٍ آخر بداية 

من يناير المقبل.

بنزيما العب الشهر في ريال مدريد
أعلن ريال مدريد رسميًا، اليوم األربعاء، فوز 
نجمه الفرنسي كريم بنزيما، بجائزة العب شهر 
لريال  الرسمي  الحساب  ونشر  الماضي.  سبتمبر 
مدريد عبر »تويتر« صورة لبنزيما، وكتب عليها: 
»بنزيما أفضل العب في سبتمبر، تهانينا«. وحصد 
تيبو  الرباعي  على  تفوق  بعدما  الجائزة،  بنزيما 
كامافينجا  إدواردو  جونيور،  فينيسيوس  كورتوا، 
وماركو أسينسيو. ويتصدر بنزيما، قائمة هدافي 
الدوري اإلسباني هذا الموسم، برصيد 9 أهداف. 
جدير بالذكر، أن فينيسيوس هو من فاز بالجائزة 
في شهر غشت الماضي. وسجل فينيسيوس الذي 
يتواجد ضمن القائمة للشهر الثاني على التوالي، 
5 أهداف في الليجا حتى اآلن. ويتصدر ريال مدريد 
جدول ترتيب الدوري اإلسباني برصيد 17 نقطة، 
بفارق األهداف عن مالحقيه أتلتيكو مدريد وريال 

سوسيداد بعد 8 مرور جوالت من الليجا.

إسبانيول يقلــل ثقــة بيريـــز في 
أنشيلوتــي

األربعاء  يوم  إسباني،  صحفي  تقرير  أفاد 
الماضي، بأن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، 
كارلو  قيادة  تحت  الميرنجي  أداء  عن  راض  غير 
أنشيلوتي في الفترة األخيرة. وتعرض ريال مدريد 
لهزيمتين متتاليتين بدوري أبطال أوروبا والليجا 
على يد شيريف تيراسبول وإسبانيول بنتيجة 2-1. 
وبحسب صحيفة »سبورت« الكتالونية، فإن هناك 
حالة من القلق تنتاب بيريز ومسؤولي ريال مدريد 
مع  مؤخرا  الميرنجي  يقدمه  الذي  األداء  بشأن 
أنشيلوتي. وأضافت الصحيفة، أن مباراة إسبانيول 
شعر  حيث  بيريز،  قلق  أثارت  التي  هي  تحديدًا 
وعدم  الفريق،  في  كبيرة  قصور  حالة  هناك  بأن 
وجود حلول على مقاعد البدالء، على عكس مباراة 
شيريف التي حُرم فيها الفريق من الفوز لغياب 
التوفيق، بعد إهدار عدد كبير من الفرص. وأشارت 
الصحيفة، إلى أن بيريز يخشى أن تتكرر قلة الحيلة 
التي ظهر عليها الفريق في مباراته إمام إسبانيول 
في قادم المباريات. وال يريد بيريز أن يخرج ريال 
مثل  الوفاض  خالي  الحالي  الموسم  من  مدريد 

الموسم الماضي، بأي حال من األحوال.

هاالند يختار االنتقال لريال مدريد
األربعاء  يوم  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
هاالند،  إيرلينج  النرويجي  رغبة  عن  الماضي، 
لريال  االنتقال  في  دورتموند،  بوروسيا  مهاجم 
مدريد ويملك هاالند )20 عاما( شرطا جزائيا في 
عقده مع دورتموند، يمنحه حق الرحيل في الصيف 
وبحسب  يورو  مليون   75 سداد  بعد  المقبل، 
الفرنسي  فإن  الكتالونية،  »سبورت«  صحيفة 
يظل  جيرمان،  باريس سان  نجم  مبابي،  كيليان 
الهدف الرئيسي لريال مدريد. وأضافت الصحيفة، 
أن األقرب هو ضم مبابي مع نهاية عقده مع سان 
جيرمان في الصيف المقبل بدون مقابل، وهو ما 
صفقة  لعقد  أمواله  لتكريس  مدريد  ريال  يحفز 
أخرى ضخمة. وأوضحت الصحيفة، أن التعاقد مع 
أنه  يرى  والذي  ريال مدريد،  اهتمام  يثير  هاالند 
نظرًا  الميرنجي،  هجوم  لخط  نموذجي  تدعيم 
إلمكاناته الفذة بالنظر لصغر سنه. وأكد برنامج 
»الشيرنجيتو« اإلسباني الشهير، أن هاالند اختار 
بالفعل االنتقال لريال مدريد في الموسم المقبل، 
رغم رغبة العديد من األندية األوروبية الكبرى في 

ضمه.

املنتخب الوطني يدك �شباك غينيا بي�شاو 
ويقابلها اليوم يف رابع اجلولت الإق�شائية

خاليلوزيت�س: الفوز يف املباراة املقبلة �شيقربنا 
من بلوغ املرحلة النهائية من الت�شفيات

مع�شكر جديد للنخبة الوطنية
للمواي طاي بتمارة

5 أهداف لصفر في المباراة  فاز المنتخب الوطني بنتيجة 
بيساو.  غينيا  بمنتخب  الماضي  األربعاء  مساء  جمعته  التي 
موالي  األمير  الرياضي  بالمجمع  أقيمت  التي  المباراة  وتدخل 
عبد اهلل، بمدينة الرباط، لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة 
كأس  لنهائيات  المؤهلة  اإلفريقية  التصفيات  من  التاسعة 
العالم قطر 2022. وسجل الهدف األول للمنتخب الوطني في 
أشرف  بوبو،  تراوري  المالي  الحكم  قادها  التي  المباراة  هذه 
الهدف  لوزا  عمران  يضيف  أن  قبل   ،31 الدقيقة  في  حكيمي 
45 من ضربة جزاء، وأضاف إلياس شاعير  الثاني في الدقيقة 
49، بينما وقع الهدف الرابع أيوب  الهدف الثالث في الدقيقة 
62، قبل أن يسجل منير الحدادي الهدف  الكعبي في الدقيقة 
المنتخب  النتيجة، أصبح  82. وبعد هذه  الدقيقة  الخامس في 
نقاط،   6 برصيد  التاسعة  المجموعة  صدارة  يحتل  الوطني 
على  يتوفر  الذي  بيساو  غينيا  بمنتخب  متبوعا  مباراتين،  من 
الثالثة بنقطيتين  الرتبة  الغيني  المنتخب  4 نقاط، فيما يحتل 

من مباراتين، في حين يحتل المنتخب السوداني الصف الرابع 
مدرب  خاليلوزيتش،  وحيد  البوسني  وأبدى  واحدة.  بنقطة 
المنتخب، سعادته باالنتصار 2022. وقال في تصريح صحافي 
رفيعا  أداء  قدمت  األطلس  أسود  »إن  المباراة،  نهاية  بعد 
الالعبين..  »أهنئ  وأضاف  جيد«.  انتصار  تحقيق  من  مكنها 
الناخب  أشاد  كما  والجمهور«.  المنتخب  أجل  من  سعيد  وأنا 
شاعر،  وإلياس  الكعبي  وأيوب  مايي  ريان  بالثالثي  الوطني 
مؤكدا أن فوز المنتخب في المباراة المقبلة، أمام غينيا بيساو 
النهائية  المرحلة  بلوغ  من  سيقربهم  الرابعة،  الجولة  برسم 

من التصفيات«. 
غينيا  منتخب  السبت،  اليوم  الوطني،  المنتخب  ويواجه 
المجموعة  في  الرابعة  الجولة  لحساب  أخرى،  مرة  بيساو 
 12 التاسعة، على أن يصطدم بغينيا كوناكري في  اإلقصائية 

أكتوبر الجاري، ضمن مباراة مؤجلة عن الجولة الثانية.

المدرب  بقيادة  التطواني  للمغرب  التقني  الطاقم  استغل 
لفسح  الجاري  األسبوع  البطولة  توقف  جريندو،  الللطيف  عبد 
المجال أمام المنتخبات الوطنية إلجراء مبارياتها الدولية، ليرفع 
من وثيرة االستعدادات بإجراء حصتين تدريبيتين مساء الثالثاء 
واألربعاء إضافة إلى حصة واحدة برمجها يوم االثنين، ركز فيهم 
فبعد  لالعبين.  البدنية  اللياقة  منسوب  رفع  على  أولى  بدرجة 
الحصة التدريبية ليوم االثنين بملعب المالليين والتي خصصت 
للجري، برمج عبد اللطيف جريندو بمعية طاقمه المساعد صباح 

 Passage Fitness نادي  بقاعة  تدريبية  حصة  الثالثاء  يوم 
المالليين،  بملعب  مسائية  وحصة  العضالت،  لتقوية  خصصت 
مرتيل  بشاطئ  تدريبية  حصة  األربعاء  يوم  صباح  برمج  كما 
خصصت لرفع منسوبة اللياقة، إضافة إلى حصة تدريبية مسائية 
مباراة  الخميس  أمس  أول  صباح  جريندو  وبرمج  بالمالليين. 
إمكانيات بعض  الوقوف على  الفريق، بهدف  أمل  إعدادية ضد 
مباراتي  في  إشراكهم  فرصة  له  يتسنى  لم  اللذين  الالعبين 

أولمبيك الدشيرة وشباب أطلس خنيفرة بالبطولة الوطنية.

عادت النخبة الوطنية المغربية للمواي طاي للدخول من 
للدخول  تمارة  بمدينة  كهرماء  الرياضي  المركز  إلى  جديد 
لمختلف  استعدادا  المركز،  بهذا  آخر  تدريبي  معسكر  في 
اإلفريقية  البطولة  مقدمتها  في  القادمة،  الدولية  المنافسات 
للمواي طاي التي ستحتضنها مدينة الغردقة المصرية مابين 
التأهل  فرصة  عن  بحثا  المقبل،  نونبر  شهر  من   16 و   10
بمدينة   2022 يونيو  شهر  المقررة  العالمية  األلعاب  لدورة 
بيرمينغهام بالواليات المتحدة األمريكية، إضافة إلى البطولة 

للعبة  الدولي  االتحاد  سيقيمها  التي  طاي  للمواي  العالمية 
بالتايالند  فوكيت  بمدينة  المقبل  دجنبر  شهر  في  إيفما 
للجهد  كثمرة  الجديدة  اإلعدادية  المحطة  هذه  .وتأتي 
التقنية الوطنية من  اللجنة  التأهيلي واالنتقائي الذي باشرته 
مكنتها  والتي  السابقة،  التدريبية  المعسكرات  خالل  من  قبل 
من الحسم وبنسبة عالية بخصوص المالمح التقنية والقتالية 
الوطنية  الكتيبة  ركائز  سيشكلون  الذين  لألبطال  المناسبة 

المغربية خالل المنافسات المقبلة المذكورة.

جريندو يرفع من وثرية 
ا�شتعدادات املغرب التطواين



التحاد  العائد  النجم  حمودان،  أحمد  قاد 
هذا  له  انتصار  أول  لتحقيق  فريقه  طنجة، 
األربع  طيلة  متواضعة  بداية  بعد  الموسم 
دورات الماضية تلقى فيها ثالث هزائم وتعادل 
واحد. وسجل حمودان في أول مباراة له بعد 
أمام  مميزا  حضورا  اإلداريــة  وضعيته  تسوية 
الشباب الرياضي السالمي على أرضية الملعب 
من  الخامسة  الدورة  لحساب  لبرشيد  البلدي 
األول،  الوطني  للقسم  االحترافية  البطولة 
اتحاد طنجة بهدفين دون  انتصار  وراء  وكان 
 8 الدقيقة  في  علي  بن  يوسف  أحرزهما  رد، 
وتوفيق إجروتن في الدقيقة 93، وكان هدفا 
رائعا وأفضل أهداف الدورة الخامسة وربما من 
أفضل أهداف الدوري هذا الموسم من ضربة 
مقصية بطريقة استعراضية. وبهذا الفوز رفع 
اتحاد طنجة رصيده إلى أربع نقاط في المركز 
الثاني عشر إلى جانب حسنية أكادير ويوسفية 
برشيد، فيما ظل الشباب الرياضي السالمي في 

المركز الرابع بتسع نقاط.
االحترافية  البطولة  منافسات  أن  يذكر 
األسبوع،  هذا  نهاية  ستتوقف  األول  للقسم 
المغربي مواجهات  الوطني  المنتخب  لخوض 
في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 

بقطر 2022. 
نتائج الدورة 5:

المغرب الفاسي / يوسفية برشيد: 3 – 0 
أولمبيك اسفي / سريع وادي زم: 0 – 0 

أولمبيك اخريبكة / د.ح. الجديدي: 2 – 2 
ش.ر. السالمي / اتحاد طنجة: 0 – 2 

حسنية أكادير / مولودية وجدة: 1 – 2 
الرجاء الرياضي / نهضة بركان: 1 – 2 

الجيش الملكي / الفتح الرياضي: 1 – 1 
شباب المحمدية / الوداد الرياضي: 0 – 0 

الترتيب العام:
1 - الوداد الرياضي: 13 نقاط

2 - الرجاء الرياضي: 12 //  
3 - د. الحسني الجديدي: 11 //   

4 - ش.ر. السالمي: 9 //
5 - مولودية وجدة: 8 //   

6 - نهضة بركان: 7 //
7 - شباب المحمدية: 6 //

8 - أولمبيك أسفي: 6 //
9 - الجيش الملكي:6 //

10 - أولمبيك اخريبكة: 5 //
11 - المغرب الفاسي: 5 //  

12 - اتحاد طنجة: 4 //   
13 - حسنية أكادير: 4 //

14 - يوسفية برشيد: 4 //
15 - الفتح الرباطي: 3 //
16 - سريع وادي زم: 2 //
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خبر األسبوعالبطولة الحرتافية :

النسخة  في  مشاركته  أثناء  قلبية،  بنوبة  فرنسي  عداء  توفي 
المغرب،  في  األحد  يوم  منذ  يقام  الذي  الرمال  ماراثون  من   35
منظمي  بيان  وذكر  أيام.  سبعة  في  كيلومترا   250 مسافة  ويغطي 
حوالي  أكتوبر(   4( باإلعياء  الشعور  في  بدأ  المشارك  أن  الماراثون 
كثبان  في  تواجده  أثناء  جرينتش  بتوقيت  مساء  الخامسة  الساعة 
مرزوكة، واستوفى الرياضي، الذي يناهز عمره الخمسين عاما، كافة 
البيان،  يوضح  كما  السباق،  في  المشاركة  قبل  الطبية  المتطلبات 
وأكمل المرحلة األولى بنجاح دون اللجوء إلى الخدمة الطبية. ووصل 
المدير الطبي للفعالية إلى المكان في غضون بضع دقائق بمروحية 
لمتابعة حالة المتسابق، إال أنه بعد 45 دقيقة من محاوالت اإلنعاش، 
أعلن الفريق الطبي وفاته. وأشار البيان إلى أن هذه هي المرة الثالثة 
في تاريخ السباق التي يتم فيها تسجيل وفاة أحد المشاركين. وأفاد 
البيان أنه »تقديرا لكافة األشخاص الذين شاركوا في هذه المغامرة، 
في  صمت  دقيقة  الوقوف  وسيتم  السباق،  مواصلة  المنظمة  قررت 

بداية المرحلة الثالثة«. 

الدوري اإلسباني
اإ�شبانيول يهزم الريال 

وبر�شلونة يوا�شل تعرثاته

وفاة عداء فرن�شي يف ماراثون 
الرمال باملغرب

شهدت الجولة الثامنة في الدوري اإلسباني لكرة القدم سقوطا 
واصل  كما  لهدف،  بهدفين  إسبانيول  أمام  مدريد  لريال  مدويا 
برشلونة التعثر بخسارته أمام أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين جاءا 
في الشوط األول بواسطة توماس ليمار ولويس سواريز. ومن أبرز 
أتلتيك  مهاجم  ويليامز،  إنياكي  وصول  الثامنة،  الجولة  سجلته  ما 
اإلسباني  الدوري  في  متتالي  203 بشكل  رقم  إلى مشاركته  بيلباو، 
القياسي  الرقم  المباراة امام ديبورتيفو أالفيس. وحطم ويليامز  في 
المسجل باسم خوان أنطونيو الرانياجا )202 مباراة مع ريال سوسيداد 
في الفترة من موسم 1987-1986 إلى 1992-1991(.  ولم يتخلف 
أمام  مشاركته  منذ  محلية  مباراة  أي  عن  الباسكي  الفريق  مهاجم 

أتلتيكو مدريد في 20 أبريل 2016.
واحدة  هزيمة  الليجا  فرق  جميع  فيه  تكبدت  الذي  الوقت  وفي 
باستثناء  وإشبيلية،  مدريد  ريال  آخرها  كان  اآلن،  حتى  األقل  على 
فياريال، فهو الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الهزيمة محليا، حيث 

حقق انتصارين و5 تعادالت في 7 مباريات، ولديه مباراة مؤجلة.
 3 بعد  مورينو  روبــرت  بقيادة  األول  االنتصار  غرناطة  وحقق 
تعادالت و4 هزائم في الدورات الماضية. وكان على حساب إشبيلية 

بهدف دون رد.
كما حقق أوساسونا الفوز األول على ملعبه )إل سادار(، بالرغم أن 
الفريق يقدم مستويات قوية خارج قواعده. وجاء انتصاره األول في 
الليجا هذا الموسم على ملعبه على حساب رايو فاليكانو بهدف نظيف 

وقعه مانو سانشيز في الدقائق األخيرة من المباراة.
ريال  مع  تعادله  بعد  الموسم  في  نقطة  أول  خيتافي  وحصد 
سوسيداد بهدف لمثله في ملعب )كوليسيوم ألفونسو بيريز(، وبعد 
المدرب  أقالت  النادي  إدارة  وكانت  دورات.   7 في  متتالية  هزائم   7

ميشيل. 
يذكر أن منافسات الدوري ستتوقف نهاية هذا األسبوع، لخوض 
المنتخب اإلسباني مواجهات في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس 
16 أكتوبر بإجراء  2022، على أن تستأنف يوم السبت  العالم بقطر 

الدورة التاسعة.
نتائج الدورة 8: 

أ.بلباو / ألفيس: 1 – 0  
أوصاصونة / رايوفاليكانو: 1 – 0 

مايوركا / ليفانطي: 1 – 0 
قاديس / فالينسيا: 0 – 0  

أ.مدريد / برشلونة: 2 – 0  
إلتشي / سلطا: 1 – 0 

إسبنيول / ريال مدريد: 2 – 1  
خيطافي / ريال صوصيداد: 

 1 – 1
فيا الريال / بيتيس: 2 – 0 
غرناطة / إشبيلية: 1 – 0  

برنامج الدورة 9: 
السبت 16 أكتوبر

مايوركا   / صــوصــيــداد  ـــال  ري
)الساعة الثامنة مساء(

األحد 17 أكتوبر
)الساعة  إلتشي   / رايوفاليكانو 

الواحدة ظهرا(
الثالثة  )الساعة  إشبيلية   / سلطا 

والربع( 
)الساعة  ــد  ــدري أ.م  / غرناطة 

الرابعة مساء(
)الساعة  أ.بلباو   / مدريد  ريــال 

الرابعة مساء(
)الساعة  خيطافي   / ليفانطي 

الخامسة والنصف مساء(
)الساعة  أوصاصونة   / الريال  فيا 

الخامسة والنصف مساء(

)الساعة  فالينسيا   / برشلونة 
الثامنة مساء(

اإلثنين 18 أكتوبر
)الــســاعــة  بيتيس   / ألــفــيــس 

السادسة مساء(
)الساعة  قــاديــس  إسبنيول/ 

الثامنة مساء(
الترتيب العام

1 - ريال مدريد: 17 نقطة
2 - أ. مدريد: 17 //

3 - ريال صوصيداد: 17 //
4 - اشبيلية: 14 //

5 - أوصاصونة: 14 // 
6 - رايوفاليكانو: 13 //

7 - أ.بلباو: 13 //
8 -  فالينسيا: 12 //
9 - برشلونة: 12//
10 - بيتيس: 12 //

11 - فيا الريال: 11 //
12 - مايوركا: 11 //
13 - إسبنيول: 9 //

14 - إلتشي: 9 //
15 - قاديس: 7//
16 - سلطا: 7 //

17 - غرناطة: 6 //
18 - ليفانتي: 4 //
19 - أالفيس: 3 //

20 -  خيطافي: 1 //

هذا  األول  فوزه  التطواني  المغرب  حقق 
أطلس  شبــاب  حســـاب  على  وجاء  الموسم 
التي  المبـــاراة  في  لصفـــر،  بهدف  خنيفرة 
لحساب  الرمـل  سانيــة  بملعـــب  جمعتهما 
الدورة الرابعة من البطولة االحترافية للقسم 
الوطنـي الثانـــي. وكان ملعب سانية الرمل 
ليستقبل  عاد  حيث  الفريق،  على  خير  فأل 
بسبب  طويلة  لفترة  أبوابه  إقفال  بعد  به 
التطواني  المغرب  فوز  وجاء  اإلصالحات. 
سجل  الذي  الحسناوي  عادل  العميد  بفضل 

الدقيقــة  في  المبــاراة  في  الوحيد  الهدف 
الرابعة، ليرفع رصيده إلى أربعة نقاط، ويحل 
بالمركز التاسع في الترتيب إلى جانب نهضة 
الزمامرة ووداد فاس وشباب أطلس خنيفرة. 
بمساعدة  تِركي  الحكم يوسف  المباراة  وقاد 

يوسف حجوت وفتيحة جرمومي. 
لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  وكانت 
لالستقبال  الفريق  عــودة  على  أشرت  القدم 
بها  قامت  التي  الزيــارة  بعد  الرمل  بسانية 
ممثل  بمعية  للجامعة  التحية  البنيات  لجنة 

الملعـــب  إلى  االحترافية،  الوطنية  العصبة 
واالطالع على جاهزيته بعد اإلصالحات التي 
جريندو  اللطيف  عبد  واستسلم  لها.  خضع 
كان  بعدما  الجمهور  لضغط  الفريق  مدرب 
على  الفريق  لمباريات  المباشر  النقل  منع 
الخلية  من  طاقم  عليه  يشرف  النادي  قناة 
عدم  في  يرغب  تقنية  بدوافع  اإلعالمية 
كشفها لفرق المنافسة. فيما تدخل المكتب 
إرضاء  المباريات  نقل  استئناف  وقرر  المسير 

للجمهور التطواني.

حمودان يقود احتاد طنجة لتحقيق اأول انت�شار

هدف احل�شناوي مينح املغرب التطواين اأول 
انت�شار وجريندو ي�شت�شلم ل�شغط اجلمهور
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رئيس  الراشـــدي،  بشير  محمــد  قال 
الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة 
العام  مفهومه  في  الفساد  إن  ومحاربتها، 
وأحد  للتنمية  الكبرى  المعيقات  من  يعتبر 
التنموي  للنموذج  الثقافي  الضعف  أسباب 

الحالي.
الفساد تساهم  إلى أن  الراشدي  وأشار 
األمانة  خيانة  بينها  من  عدة،  عوامل  فيه 
وإساءة استخدام السلطة والزبونية، وهو ما 
يؤثر سلبا على قدرات الفاعلين االقتصاديين 
غير  االقتصاد  ويشجع  الفردية،  والمبادرة 
على  الريع  اقتصاد  دائرة  ويوسع  المهيكل 

حساب االقتصاد المنتج للقيمة. 
وأورد المتحدث في ندوة رقمية نظمتها 
الخميس،  المغرب”،  “ترانسبارنسي  جمعية 
النسقية  “الرشوة  بعنوان  دراسة  لتقديم 
انتشار  أن  السيئة”،  للتنمية  كعامل ومؤشر 
بين  للتفاوتات  تفاقم  عنه  ينتج  الفساد 
االجتماعي،  للتماسك  وتهديد  المواطنين 

ويقوض في النهاية أسس دولة القانون.
مستويـــات  فإن  الراشدي،  نظر  وفي 
ارتفاعا بسبب  وإقليميا عرفت  الفساد دوليا 
في  تجلى  ما  وهو  كورونا،  فيروس  جائحة 
عدد من التقارير والمؤشرات. أما وطنيا، فقد 
لم  المغرب  لكن  استقرارا،  المستوى  سجل 
ثالث  إال  الماضية  سنة  عشرين  خالل  يربح 

.)ipc( نقاط في مؤشر إدراك الفساد
وأكد رئيس المؤسسة الدستورية ذاتها 
أن المغرب ما يزال يعاني من ظاهرة الفساد، 
وأورد في هذا الصدد عددا من أوجه القصور 
النموذج  تطبع  التي  بالفساد  العالقة  ذات 
الوفاء  عدم  بينها  من  الحالي،  التنموي 
بوعود دستور 2011 وغياب رؤية لتوجهات 

السياسات العمومية.
هـــذا  أوجـه  بين  من  الراشدي  وذكر 
القصور أيضا، استمرار وتفشي اقتصاد الريع، 

كون  في  يتجلى  الذي  االقتصادي  والتركيز 
المائة  في   50 تحقق  شركة   400 من  أقل 
من رقم المعامالت في القطاع الخاص، كما 
برسم  الدولة  موارد  من  المائة  في   50 أن 
الضريبة على الشركات تتأتى من 73 شركة 

فقط. 
التنموي  النموذج  أن  المتحدث  وأضاف 
تراجع معدل  استمرار  يعــانــي من  الحالـي 
النشاط وارتفاع معدل البطالة، خصوصا لدى 
الشباب والنساء والساكنة الهشة، إضافة إلى 
تعطل المصعد االجتماعي وتفاقم التفاوتات 

االجتماعية والمجالية.
للنزاهة  الوطنية  الهيئة  رئيس  وأورد 
والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن المغرب 
مقابل  التغيير”  “فاعلي  ضعف  من  يعاني 
الرؤية  غياب  عن  ناهيك  المقاومة”،  “قوات 
العالقة  في  المؤسساتي  المستوى  على 
غيـــاب  عنـه  ينتـــج  ما  وهو  القرار،  بمراكز 

التناسق والوضوح.
اقتران  إن  مداخلتـه  في  الرشدي  وقال 
إلى “تدهور  القصور هذه كلها يؤدي  أوجه 
العامة،  والمصلحة  واألخالق  المواطنة  قيم 
إلى  الثقة”، ودعا  التأثير سلبا على  وبالتالي 
العمل على إخراج المغرب من هذه الوضعية 
التي ال تحافظ على مصالح األجيال الحالية 

والمقبلة.
للنزاهة  الوطنية  الهيئة  رئيس  ونادى 
هذا  في  ومحاربتها  الرشوة  من  والوقاية 
تنمية  سكـــة  على  المغرب  بوضع  الصدد 
تشجيـــع  خــالل  من  ومستدامــة  شاملة 
والمنافسة  واالبتكار  التشاركية  المقاربة 
وسائل  إلى  العادل  الوصول  الحرة، وضمان 
القوانين  تطبيـــق  في  والوضـوح  اإلنتاج، 
كأساس لدولة الحق والقانون، وضمان توفر 

المعلومات العمومية.
هسبريس - يوسف لخضر

الرا�شدي: انت�شار الف�شاد يعيق الأهداف 
التنموية ويو�شع دائرة اقت�شاد الريع

اإعــــــــالن
إدارة جريـدة طنجـة أن بحوزتهـا عددًا من  تعلن 
محمد  الراحل  لمؤلفه  باريس«  »رسالة  لكتاب  نسخ 
الباهي، تضعها رهـن البيــع، أعدها امبارك بودرقـة، 
وكل  أجـزاء.  خمسـة  في  وذلك  المشهــور،  المناضل 
من يرغب في اقتناء هذه النسخ وهي محدودة، عليه 

االتصال بإدارة هذه الجريدة.

اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات 
PRIN-T-INK

تأسيس شركة ذا ت المسؤولية المحدودة
عنوان مقرها االجتماعي

شارع موالي إسماعيل إقامة موالي
 إسماعيل رقم 22 الطابق 90000-19

 طنجة المغرب
رقم التقييد في السجل التجاري  : 

119175
بمقتضى عقد عرفي مـؤرخ في 28 يوليــوز  
2021 تم إعــداد القانون األساسي لشركة ذات 

المسؤولية المحدودة بالمميزات التالية:
شكـل الشركـة : شركـة ذات المسؤوليــة 

المحدودة
االقتضاء  عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.PRIN-T-INK sarl بمختصر تسميتها
على  الطباعة    : بإيجــار  الشركة  غرض 

مختلف األغراض والمنتجات.
مــوالي  شـارع   : االجتماعــي  المقر  عنوان 
طنجـة   90000-19 طابــق   22 رقم  إسماعيل 

المغرب.
المدة التي تأسست من أجلها الشركة: 99 

سنة.
مبلغ رأسمال الشركة: 1.000 درهم مقسم 

كالتالي:
درهم   100 بقيمة  حصة   5 لبروز:  محمد 

للحصة.
 100 بقيمة  حصة   5  : برهوشي  لونس 

درهم للحصة.
وصفات  والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن الشركاء :
محمد لبـزور : عنوانـه )1( 29 شارع الحبول 

الوردة  مكناس  50000 ـ  المغرب.
لونـس برهوشــي : عنوانه )1(مسكن تابع 

لثانوية المولى إسماعيل م ج.
مكناس 50000 المغرب.

بالمحكمــة  القانوني  اإليـــداع  تم 
التجاريـــة بطنجــــة بتـاريــخ 29 يوليـــوز 2021 

تحــــت رقــم 08212378965.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل

محكمة االستئناف بطنجة
المحكمة اإلبتدائية بطنجة

ملف تنفيذ عدد 2020/6201/1618
طالب التنفيذ : الصالحي حبيبة

منفذ عليه: المسياح فضول
إعالن عن بيع عقار 

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

2021/11/09 على الساعة 10:30.
الجاعلة  حبيبة،  الصالحي  السيدة  لفائدة: 
محل المخابرة معها بمكتب ذة/ أمينة السنوسي 

طنجة، المحامية بهيئة طنجة.
الغير  للعقار  وذلك  فضول،  المسياح   : ضد 
االقتصادي  السكن  باسم شقة  المعروف  محفظ 
بالطابق األرضي، الكائن بطريق الرباط المسمى 
العرفان عمارة 7 الشقة 03 طنجة، مساحته 65 متر 
مربع )سنتيار( الثمن االفتتاحي للبيع بالمزاد العلني 
ومن  درهم.   300.000.00 مبلغ  من  سينطلق 
أراد الزيادة في اإليضاح وتقديم العروض يمكنه 
اإلبتدائية  بالمحكمة  التنفيذ  بمصلحة  االتصال 

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

مشرف على مكتب التنفيذ المدني 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل

محكمة االستئناف بطنجة
المحكمة اإلبتدائية بطنجة

ملف تنفيذ عدد 2020/6201/1969
طالب التنفيذ : بن الحاج محمد الزموري ناصر 

بن مصطفى
منفذ عليه: الخماس الجباري زهور بنت محمد

إعالن عن بيع عقار 
الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بالمحكمة اإلبتدائية بطنجة أنه سيقع بيع قضائي 
بتاريخ 2021/11/16  العقارية  البيوعات  بقاعة-  

على الساعة 10:30.
الزموري  محمد  الحاج  بن  السيد  لفائدة: 
ناصر بن مصطفى. ينوب عنه ذ/ابن قاسم محمد، 

المحامي بهيئة طنجة.
محمد،  بنت  زهور  الجباري  الخماس   : ضد 
وذلك للعقار الغير محفظ والمعروف باسم منزل 

علوية،  طوابق  وثالث  سفلي  بناء  من  يتكون 
رقم  النجارين  طريق  القديمة  بالمدينة  الكائن 
الثمن  )سنتيار(  مربع  متر   15 مساحته  مكرر   41
االفتتاحي للبيع بالمزاد العلني سينطلق من مبلغ 
165.000.00 درهم. ومن أراد الزيادة في اإليضاح 
وتقديم العروض يمكنه االتصال بمصلحة التنفيذ 

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

المملكة المغربية
وزارة العدل 

المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية

بيـع  عقــار  
ملف تنفيذي عدد: 6201/21-1633
بطلب من: مليكة زهيري ومن معها 

ضد : العلمي اغبالو ومن معه
في يوم الثالثاء 09-11-2021 على الساعة 
العاشرة والنصف )10.30( صباحا بقاعة البيوعات 
بطنجة  االبتدائية  للمحكمة  الرئيسي  بالمقر 
مزايد  وآخر  وألكبر  العلني  بالمزاد  البيع  سيجرى 
موسر للعقار: الواقع بمدينة طنجة، حي الدرادب، 
المسمى   ،G/8137 عدد  العقاري  للرسم  الحامل 
ملك المفضل، وهو عبارة عن قطعة أرضية بها بناء 
يشتمل على سفلي وطابق مساحته 50 متر مربع.

 : مبلغ  في  االفتتاحي  الثمن  حدد 
400.000.00 درهم.

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

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

دفتر االلتزامات ومستندات اإلجراءات. 
ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء 

مع زيادة 3 %.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

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

المملكة المغربية 
وزارة العدل 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

ملف عدد: 2019/8516/197 
إعالن عن بيع عقار

لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م، 
ينوب عنه ذ/محمد لوطفي محامي بطنجة .

ضد : الشركة المدنية شفيق كليميك بمصحة 
الكائنة ب 41 - 43 زنقة برشلونة اإلدريسية 

طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/11/17 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات 
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المملوك 
الرسم  ذي  )نادية(  المدعو  العقار  عليها  للمنفذ 
العقاري عدد 23263/06 الكائن بزنقة برشلونة 
اإلدريسية طنجة، وهو عبارة عن أرض بنيت عليها 

مصحة تتكون من سرداب وثالث طبقات.

حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 1.585.000 
درهم. 

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

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

ملف عدد: 2019/8516/196 
إعالن عن بيع عقار

لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م، 
ينوب عنه ذ/محمد لوطفي محامي بطنجة .

ضد : الشركة المدنية شفيق كليميك بمصحة 
الكائنة ب 41 - 43 زنقة برشلونة اإلدريسية 

طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/11/17 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات 
بهذه المحكمة لبيع بالمزاد العلني للعقار المملوك 
الرسم  ذي  )فايزة(  المدعو  العقار  عليها،  للمنفذ 
العقاري عدد 23262/06 الكائن بزنقة برشلونة 
اإلدريسية طنجة، وهو عبارة عن أرض بنيت عليها 

مصحة تتكون من سرداب وثالث طبقات.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 1.540.000 

درهم. 

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

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

ملف عدد: 26/2012/40 
إعالن عن بيع عقار

لفائدة: البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م.
ضد: السيد عبد الرحيم مقدميش، عنوانه، زنقة 

ابن الغازي العثماني رقم 2 طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/11/17 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
البيوعات  بقاعة  سيجرى  مساء  الثالثة  الساعة 
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو 
عدد  العقاري  الرسم  ذي   )E10 A15 GH15(
المذكور  عليه  للمنفذ  المملوك   125326/06
أعاله، الكائن بمجموعة العرفان، عمارة 10 الطابق 
الثالث طنجة، وهو عبارة عن شقة بالطابق الثالث 

مساحتها 57 م 2.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 
142.500 درهم، وقد قدمت فيه زيادات من قبل 

بمبلغ 3.500.00 درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن. يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 
3 في المائة، وللمزيد من اإليضاح يمكن الٳتصال 

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط     

   ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تنفيذ عدد :2019/8514/1181

طالب التنفيذ : القرض الفالحي للمغرب
منفذ عليه : شركة كساكس طنجة

إعالن عن بيع أصل تجاري بالمزاد العلني 
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/11/11 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات 
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني لألصل التجاري 
الكائن  أعاله،  المذكورة  عليها  المنفذ  للشركة 
المادية  بعناصره  طنجة،  المغرب  ساحة   34 ب 
بالمحكمة  التجاري  بالسجل  المقيد  والمعنوية، 

التجارية بطنجة تحت عدد 4905.
حدد الثمن االفتتاحي لبيع األصل التجاري في 

مبلغ 8.725.000.00 درهم. 
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن. يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 

10 في المائة. 
االتصال  يمكن  المعلومات  من  وللمزيد 

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة 
عن رئيس كتابة الضبط
مصطفى السرغيني
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ 

إعالن عن بيع عقار
ملف تنفيذي عدد:2020/8516/318

لفائدة: القرض الفالحي للمغرب، ينوب عنه ذ/ 
العربي الغرمول محام بهيئة الرباط.

ضد: شركة فيفا بيش، عنوانها الشقة رقم 2 
العمارة C القطعة 2 رياض الوفاق مدينة تمارة. 

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/11/15 بتاريخ:  أنه  بطنجة  التجارية 
عمومية  سمسرة  ستجرى  زواال  الثالثة  الساعة 
بالمزاد  لبيع  المحكمة  بهذه  البيوعات  بقاعة 
العلني  للعقار المدعو )الماللح(  ذي الرسم العقاري 
عدد 06/63000، والكائن بمدينة أصيال، المحل 
أرضية  قطعة  عن  عبارة  وهو  الماللح.  المدعو 

مساحتها 5 هكتار و 93 آر و 94 سنتيار. 
مبلــــغ  في  االفتتاحــــي  الثمـــن  حدد 

2.551.000.00 درهم. 
تقدم العروض إلى قسم التنفيذ ابتداء من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.
يمكن لكل شخص داخل عشرة أيام من تاريخ 
السمسرة أن يقدم عرضا عما رسا به المزاد على 
أن يكون العرض يفوق بمقدار السدس ثمن البيع 
األصلي والمصاريف )الفصل479 ق م م(، ويؤدى 
ومصاريف  المائة.  في   3 زيادة  مع  ناجزا  الثمن 
من  وللمزيد  مضمون.  شيك  بواسطة  التنفيذ 
اإليضاح يمكن االتصال بمكتب التنفيذ لالطالع 

على دفتر التحمالت .
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

عبد اللطيف فالح 
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة
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الفاضل األستاذ  2021 هاتفنــي أخي  أكتوبـر   01 1443 موافـق  24 صفر  الجمعة  صباح 
بنعيسى بلعكيد بصوت حزين يخبرني بموت أخينا وحبيبنا الغالي محمد البغوري.

ُفجعت بالخبر، ولم أجد سلوانا إاّل الصبر واالسترجاع؛ فإنا هلل وإنا إليه راجعون.
فهو  الصّحبة؛  من  سنة  عشرة  سبع  طيلة  الّذكريات  شريط  تستعرض  الّذاكرة  وبدأت 
الصّديق الذي لم تجمعني به مقاعد الدّراسة، وال دروب الحيّ، وال مالعب الكرة.. وإنّما لقيته 
أوّل مرّة، ذات مساء ربيعي، ببيت الشيخ الشريف مصطفى البّقالي حفظه اهلل يستفسره عن 
معلومات ووثائق يُطعّم بها مقاال أو دراسة عن الشّيخ أبي اليُسِْر عبدالعزيز ابن الصدّيق 

الغُمَاري رحمه اهلل.
نظرتُ إليه، وقد استهواني كالمه عن شيخ من جمهرة أشياخي الذين أجازوني، ووصلوا 

سلسلة إسنادي بالكتب الحديثية المسندة إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم.
فكانت النظرة رابطة رُوحية سرعان ما تمتّنت بعد انقضاء المجلس، وتواعدنا على الّلقاء.

ثمّ استضفته بعدُ في بيتي أُلدْلي له بشهادتي عن الشيخ أبي اليسْر.
والفكـر.  العلـم  محـراب  في  الرّوابط  معها  واّطردت  والمواعيد،  الّلقاءات  بعدُ  فتناسلت 

والرّجل خالل تلك المدّة كان يُعدّ بحثه في الفلسفة بسلك الدّراسات العليا بالرباط. 
وفجأة غاب عني طويال؛ فسألتُ عنه، 
ذات  هاتفني  أْن  إلى  خبرا،  له  أجد  فلم 
األساتذة  مباراة  اجتـاز  بأنه  يخبرني  يوم 
بمكناس، وسيصبح بعدُ أستاذا للفلسفة 
بالسّلك الثانوي بزاوية سيدي إسماعيل، 

فحمدت مسعاه، وغبطت مبتغاه. 
مدّ  لكنه  بيننا؛  االتصال  انقطع  ثمّ 
طواياها  أغنـى  لطيفـة  برسائــل  جسوره 
في  النبــش  منها  القصـدُ  كـان  بأسئلة 
سيرتي العلمية، فسايرته في حواراته إلى 

أن توّقفت بانتقاله إلى مدينة طنجة.
طنجــــة،  مدينـــة  في  وباستقـــراره 
ِوصالهــــا،  بيننـــا  العالقـــة  استعــادت 
اّلتي  العلميــــة  المجالـس  واستمــرّت 
الكتــاب،  وُلحْمتها  الفكـر،  سداهـا  كان 

وبالخصوص المخطوط منه.
وخاللها كنـت ألمـس في البغــــوري 
فلسفته وجدله، ونبشه في التراث؛ لكنْ 
شخص  ويطــوي  خطــاه،  الزّمن  يسارع 
عنه همسا  أسمــع  أكـاد  فـال  عني؛  الخّل 

إاّل في الهاتف أو عبر بعض األصدقاء.
ُثمّ يخرج علينا قاصًا أديبا كاتبا، وما كنت أنتظر منه ذلك؛ بل أحسب إنتاجه سيلد مرّة بل 

مرّات على بساط فلسفي أو صوفي.
إاّل أنه فاجأنا وأحسن المفاجأة، وأتقن دروبها، فكان خِرِّيًثا بمسالكها الوَعِرَة.

ودُونك )السّيرة الّذاتية( التي أمتعنا بصُوَِرها، وأطرف خيالنا بحكيها التّراثي الواقعي.
ويستوضح  رموزهم،  يستكنه  والنّقد،  والشّعر  األدب  رجال  مع  الشَّيّقة  حواراته  وكذلك 

مكنونهم. نحوُ كتابه: عطر القراءة وإكسير الكتابة. الذي أنشدتُ فيه حينما أهداني نسخة:
وح ي�صري باْن�صيـاب      وُيْثي يف لواعجــه انت�صابــي ِغذاء الرُّ
ِلـــي ِمْن ُلَبــــاِب ِبِعْطٍر للقراءة فـــاح ُيــْذِكــــي     اأِريًجــا ذاع ُي�صْ

ري الكتابة جلَّ ُيْهـــــِدي     �صنوًفا ِمْن َمَعــــاٍن يف اْنِتــداِب   واإْك�صِ
ـــــْت ِباْحِت�صــاِب   لَّ ـَْذاٍء َتَ باأعــالم الّثقافـــــة يف ُفنـــوٍن     َواأ�صــــ

اَء يف اْكِتَتــــاِب ِحوارات )الَبُغوِري( ِمْن َنَداَها     ِبها الإ�ْصراُق �صَ

أو  إاّل وكتب معرّفا به في محفل،  وكان مهتمًا ومهتبال بمنشوراتي، فكّلما أهديته كتابا 
والعزّة  الشّرف  مظاهر  كتابي:  عن  قاله  ما  ذلك  من  الفايسبوكية،  صفحته  على  أو  جريدة، 

المتجّلية في فهرسة الشيخ محمد بوخبزة، قال: 
»هدية كريمة من صديقي العزيز فضيلة الدكتور والبحاثة األديب سيدي بدر العمراني، 
بدر  فاألستاذ  ولإلشارة  تعالى،  اهلل  رحمه  بوخبزة  محمد  الشيخ  عن  نفيس  كتاب  والهدية: 
العمراني هو الذي جالس العالم سي بوخبزة مدة تنيف عن 22 سنة، مدة كافية لتزويده بما 
طاب وعذب وندر من المعارف والفنون: حديثية وفقهية وتاريخية ولغوية وأدبية، ولّقحه بمحبة 
المخطوطات  بشؤون  خبرة  للرجل  كانت  الوثائق،  وعزيز  الكنانيش  ونوادر  المخطوط  للتراث 

التي عركها عركا، وتافنها لزمن طويل، كما كان رحمه اهلل ظاهرة في عالم الكتب ومعرفته 
أهلته لكي  والمناسبات،  العوامل  له من  العمراني تهيأت  بدر  الدكتور  إن  وأجودها،  بنوادرها 
أن  بوخبزة، وفي شتى جوانبها، كما  الفقيه  لغيره بشخصية  توفرت  ما  تجربة ومعرفة  يراكم 
هذه الصحبة الطويلة عن قرب وكثب وفرت له تراثا غنيا ومفيدا يخوّل للباحث بدر أن يسجل 
سيرة غيرية عن العالمة بوخبزة ستكون من أعمق وأشمل وأوفى السير والكتابة عن النساخ 
والتجارب  والرسائل  األوراق  من  العمراني  بدر  سيدي  لك  كثيرة،  علوم  في  والخبير  الجميل، 
والمفاتيح واللحظات السعيدة والجليلة مع شيخك رحمه اهلل، تحتم عليك أن تقدم هذه الخدمة 
الجليلة والتاريخية والعلمية لعلم كان أشهر من نار على جبل، وترك السيرة الحميدة في الحركة 
العلمية مغربا ومشرقا، وكان بكل المقاييس مفخرة لتاريخ وثقافة المغرب المعاصر، وفقك اهلل 
سيدي بـدر في مشوارك العلمـي الرفيــع، وأكـرمـك اهلل لمواصلـة المسيــرة عن سنـن عالـم 
ال يُبَزّ، فأنت الوحيد الذي يستطيع أن يقدم الكثير عن عالمنا الجليل، ووافر الشكر والتقدير 

على هديتك الثمينة والعزيزة«.
فهكذا كانت الرّابطة اّلتي جمعتنا معا مفعمة بالحُبِّ واإلخاء، والتّهادي والصفاء.

إلى أن ابْتلي بمرض السُّّكري، فكنتُ أجده صابرا مُحتسبا، راضيا بقضاء اهلل وقدره، ينظر 
إلى الموت بأنه أقرب زائر إليه، فيُوصي ويستسمح، ويعفو ويصبر، بقلب ملؤه اإليمان واليقين 

بأّن لقاء اهلل آت، وهو به مرحّب.
ومن العجيب أنه في سنته هذه َقبْل 
كورونا،  بفيروس  إصابته  وُقبيل  وفاته 
ينجذب  التي  األماكــن  إلى  يَحــنّ  كان 
مدرسته  فيزُور  بالغــة،  بحميمية  إليها 
الجراري محضن تلمذته،  االبتدائية بحي 
بحذاء  ويمرّ  بالعرائش،  الّطفولة  ومرابع 
األزقة والحوانيت والمقاهي التي انطبعت 
في ذاكرتـه بُأنس جميل، ومن ذلك أنّه 
فيه  أسكن  كنتُ  الذي  البيـت  من  مرّ 
ببابه  فوقف  سنوات،  عشر  من  أكثر  قبل 
جمعتني  التي  الجلسات  وتذّكر  وتأمّله، 
ذلك  وكّل  وعشيــات.  أمسيـــات  في  به 
صفحته  على  والتعليق  بالصورة  يوّثقه 
خاللهـــا  من  به  فكأني  الفايسبوكيـــة. 

يُودّعها، ويُودِعُها وفاءه الجَمِيل.
زُرته   19 بكوفيـــد  إصابتــه  وبعــد 
األستاذ  بمعية  األولى  أيامه  خالل  ببيته 
تحت  يحدّثنــا  فكان  بلعكيد،  بنعيسى 
وأفصــح  بنا،  ففــرح  األوكسجين،  ضغط 
وسامحنا،  واستسمحنا  معاناتــه،  عن  لنا 
ونحن  سيودّع،  قريبا  بأنه  يقين  وكّله 
نطمئنه ونزرع فيه األمل بالشفاء. ولم نطل المْكَث معه، فودّعناه على أمل الّلقاء به قريبا بعد 

المعافاة.
لكنّ المرض ازدادت معاناته فاضطر أهله إلى حمله لمستشفى دُّوق دي ُطوفار، عندها 
قلقت عليه وكنت كّل يوم أسأل عن حالته في الهاتف، إلى أن بلغنا خبر استقرار حالته، وتجاوزه 
مرحلة الخطر، ففرحتُ وأملت بأنه قريبا سيخرج من المشفى، وأزوره بباقة ورد، مُوَشّاة بأبيات 

أنشدتها بداهة في غمرة التفاؤل، قلت فيها:
ـــــَلى ـــًدا َلـــُه ُتْ مَّ الَّ      ُمَ ـِ بالَوْرِد َيْغُدوَك خـــــ
اَل ِه الأُْنـــ�ُس َو�صْ َاْلبـَـــْدُر َيْحــــــُدوُه اإِْلفـًا     يِف َطيِّ

ُعـــــوًرا     ُيْذِكــــي اجَلواِنـــَح َفاأَل ُيْبِديِه ِمْنـــــُه �صُ

إاّل مُراد اهلل كان ماضيا، إذ اختاره إلى جواره، فخاب تفاؤلنا، وال رادّ لقضائه. والحمد هلل 
على ما قضى وقدّر. وفي ذلك أنشدت:

َراَعــا     َواأَْحَيا ُفــوؤَاًدا ِبُحـــــْزٍن اأَذاَعــــا ِحيــُل ِبِحــــبٍّ �صِ َتنادى الرَّ

اَء ِبَفْخــــٍر َيراَعـــا ــــًمـا     ُيِنرُي اْلَف�صَ َفاأْرداُه َرْم�صــًا َواإِْن كــــاَن َنْ

ْت ِطبـــــاَعا لَّ ــٍل َواإ�ْصـــَراِق َنْفـــ�ٍس    واأْخاَلِق اأُْن�ٍس َتَ ِباآثـــــــاِر َف�صْ

ـــٍقّ اأ�صاَعــــا ِبَتْعليِم َنــ�ْسٍء َت�صاَمـــى ُهَمــــاَمـا    َلِطيــــًفا اأَِديًبا ِلَ

�َصَيْبَقى )اْلَبُغوِري( واإْن َغاَب َعّنا    َعِزيَز َجَنـــــاٍن ِبُحـــبٍّ ُيَراَعى

ـــحُّ َهُتــــوًنا َوَيْزُكــو ِتَباَعا َعَلْيــــــِه �َصـــالُم َغُفــــوٍر َرِحيــــٍم     َي�صُ

فأسأل اهلل عزّ وجّل أن يرحمه ويغفر له ويتقبّله في الشُّهداء، إنّه سميع مُجيب.   

• بدر العمراني ذكرياتي مع الدكتور محمد البغوري رحمه اهلل
ِوداٌد يف �َشَجن
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بسم اهلل العظيم
الذي ال تخفى عليه خافية

اإن احلمد لل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره من �شور اأنف�سنا )س البقرة 188(.
قصة عشتها أياما حبلى في فكري، لحادث مأساوي، مآله حطب جهنم ال ريب فيه، ونعوذ 
باهلل من شرور أنفسنا، هو دين على رقبتي أخاف اهلل تعالى أن ال أنشره إلى المإل عبرة وموعظة 

ألولي األلباب.
- أواخر سنة 1960، شهر أكتوبر بداية السنة الدراسية، بقرية نائية ضواحي مدنية تازة، 
فضل أهلها السكن برأس جبل علوه 2000م عن نهر هائج )بوقالل( دائم الفيضان يأخذ في 
طريقه الشجر والنبات والماشية وحتى اإلنسان الضعيف القوى، إنها قرية باب تيمالو »مهب 

الريح« وأطلق عليها »باب الريح« لعلو المكان، تطل على الوادي.
بنى السكان بتعاون بينهم قسما يؤمه األطفال للتعليم.

عينت نيابة التعليم معلما مزدوج اللغة، يعلم اللغة الفرنسية صباحا، ومبادئ اللغة العربية 
مساء..

ونظرا لتعدد المستويات واكتظاظ التالميذ عينت بالقسم معلما للعربية مساء من الواحدة 
بعد الزوال إلى الخامسة مساء أستقبل ثالث مستويات، حصتان للمستوى التحضيري وحصة 

للمستوى االبتدائي األول وحصة رابعة للقسم الرابع والثالث.
كنت شغوفا بهذا التعيين، حيث وجدت فيه رغبتي أحضر لشهادة الكفاءة، بعيدا عن زخم 

المدينة.
قضى المعلم المزدوج ثالث سنوات، يدرس التالميذ اللغة الفرنسية وهو أهل بها، ويدرس 

مبادئ اللغة العربية، وهو يجهل أسسها ومعالمها.
المؤمنين وأحضر  الجمعة مع  أؤدي صالة  قريتهم، فكنت  بقدومي  السكان خيرا  استبشر 

أنسوا  ولقد  القرية،  يفيد  فيما  تجمعاتهم، 
مني المودة وإخالص النية والعمل الصالح 
وتعليميا  تربويا  توجيها  أبنائهم  وتوجيه 

وفكريا.
الجماعة  نائب  بي  اختلى  أحد  يوم  في 

ليشتكي من تصرف معلم اللغة الفرنسية.
قال :

اقتصاديا،  ــودا  رك تعيش  القرية  إن 
فيما  لنا حال ألوالدنا  تجد  أن  منك  نلتمس 
لفقراء  غذائية  مــواد  من  الــوزارة  تعطيه 
التالميذ والبعيدة مسكانهم عن المدرسة!

قلت له :
كيف أخدم تظلم أبنائكم؟

قال :
تخبر سيادة المدير بعمله الطائش فهو 
ال يخاف عاقبة اهلل، وال تأخذه رأفة باألطفال 

الغالبة.
قلت : لم أفهم قصدك، اشرح لي من فظلك ما تود قوله :

أخشاب  من  وأطنان  المربى  وعلب  جاف،  وحليب  وطحين  ومعجنات  قطاني  تصله   : قال 
الحطب لتدفئة حجرة الدراسة.

ثم استطرد قائال :
من  القليل  فيه  ويضع  الساخن  الماء  عليه  يصب  الذي  المجفف  بالحليب  الصبيان  يفطر 
السكر ويقدمه لألطفال،  أما باقي من المواد الغذائية فينتفع بها وذويه ونحن يوصل  هذه 

المواد على ظهور دوابنا أمال أن تكون وجبة غذاء لألطفال المعوزين.
قلت له :

ألم تشعروه بخطإه؟
قال : أومأنا له، خشية طرد أوالدنا من المدرسة.

قلت له :
ليس هذا من اختصاصي ولكم مقدم وشيخ بالقبيلة له اتصال متين بالقائد يتولى إخبار 

المدير ونيابة التعليم.
لما شاع الخبر بين السكان، اتصل به أحد أصحابه بالقرية وسارع إلى إخراجه ليال بعدما 

جمع حقائبه ورافق معه زوجته وولديه، ثم ترك رسالة استقالته من التعليم بسكناه.

وفي الصباح شاع الخبر كالنار في الهشيم يندب األهالي حظ أبنائهم في غفلتهم وثقتهم 
العمياء في تصرفاته ثالث سنوات يأخذ ما رصد لطبخ الخبز والقطاني لزوجته.

بين سكان  أمره  يفضح  ال  حتى  الغذائية  المواد  من  نهب  ما  المجاورة  القرية  بقال  يبيع 
القرية، وكان بعضهم على علم بذلك خشية عدم ترشيح أبنائهم إلى االلتحاق بالداخلية إلتمام 

دراستهم بالمدينة، وكان يأخذ مقابل تفضيله إلى الدخول داخلية المدينة مبالغ مالية..
نسي أنه سيساق إلى جهنم عليها مالئكة غالظ ال يعصون اهلل ما أمرهم وهو يحمل أوزاره 

على ظهره من أكله السحت..
سيصلى عذابا لخيانته األمانة.

لم يتق اهلل في المال العام، وله أجرته فيصبح أكله من شجرة الزقوم وشرابه من حميم 
يقيد بسالسل وأغالل، كان كل همه عيش أهله على حساب التالميذ.

ال يفتأ عن أكل مال األمة، إنها نار تهوي به في الهاوية أال يعرف أن أكل الحرام في القرآن 
والسنة محرم في كل زمان ومكان.

كيف يستحل مال الدولة لوجه من الوجوه التي حرمها ا هلل تعالى؟ كيف يقبل الرشوة في 
تفضيل تلميذ على تلميذ دخول الداخلية، كيف عميت بصيرته فرنسيته عن الصالة مع الجماعة 

بالقرية؟ ألم يعلم ما قال الرسول عليه أفضل السالم »كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به«
قد باع أمانته ودينه.

قال تعالى :
»اإمنا اأموالكم واأوالدكم فتنة«.

وقال تعالى :
»الال والبنون زينة احلياة الدنيا، فال 

يغرنكم الغرور« ]الكهف 46[.
وقال عليه السالم : »إال إن الدنيا والدرهم 

أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم«.
وقال عليه السالم : يأتي النــاس زمــان 
ال يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحالل أم من 

الحرام« )رواه البخاري(.
وقال :

»إن ال يربو لحم نبتَ من سحت إال كانت 
النار أولى به«، لقد فضل الحرام على الحالل.

ونسي أنه ميت ومحاسب على ما فعل في 
حق الصبية.

ألم يعلم أن الحالل يكسبه قصرا بالجنة 
دائم  ونعيم  يخدمونه  وغلمان  عين  حور  به 

»في جنة عاليه قطوفها دانية« ال ممنوعة.
قال تعالى :

»كلوا وا�شبوا هنيئا مبا اأ�سلفتم ف االأيام اخلالية« صدق اهلل العظيم ]س الحاقة 
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وقال تعالى :
ِعنٍي الَّ  َبــاِريــَق َوَكاأْ�ٍس مرِّن مَّ َواأَ ِبــاأَْكــَواٍب  لَُّدوَن  َ ــَداٌن مخُّ ِوْل َعَلْيِهْم  »َيُطوُف 
َّا َي�ْسَتُهوَن« صدق اهلل  ِم َطرْيٍ مرِّ وَن َوحَلْ ُ َّا َيَتَخريَّ ُعوَن َعْنَها َواَل ُينِزُفوَن َوَفاِكَهٍة مرِّ دَّ ُي�سَ

العظيم ]س الواقعة 18-17[.
وقال تعالى :

»متكئين عليها متقابلين«.
ثم قال اهلل تعالى :

وٍم  َفَمالُِئوَن  ُبوَن اَلآِكُلوَن ِمن �َسَجٍر مرِّن َزقخُّ الخُّوَن اْلَُكذرِّ َها الضسَّ »ُثمَّ اإِنَُّكْم اأَيخُّ
َب اْلِهيِم«. ِميِم َف�َساِرُبوَن �ُشْ ِمْنَها اْلُبُطوَن ف�َساِرُبوَن َعَلْيِه ِمَن احْلَ

واقعة أليمة أثقلت كاهلي وزادت حدتها مع مرور الزمان، ولم يتسنى لي كتابتها نزلت علي 
كجبل ينمو ويترعرع، فتذكرت معالمها ووقائعها فكتبت نجاة من السؤال.
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