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tanger et la région du Nord ont souffert énormément depuis la fermeture des 
frontières du Royaume pendant deux mois. Depuis la reprise des vols aé-

riens, le lundi 7 février courant, les professionnels locaux du tourisme se disent 
soulagés. toutefois, ils souhaiteraient également la reprise des liaisons maritimes, 
autre source d’opportunités pour l’industrie touristique des villes méditerra-
néennes du Maroc.

a l’invitation de la mairie de tanger, 18 ambassadeurs accrédités à Rabat, repré-
sentant des pays du Golf, d’Europe, d’asie et d’australie, et membres de la 

Fondation Diplomatique, ont effectué, le week-end dernier, une visite à la ville où ils 
ont découvert, en compagnie d’une délégation conduite par le maire de la ville, plu-
sieurs sites touristiques dont ceux de Cap Spartel et des Grottes d’Hercule ainsi que 
quelques grandes unités industrielles.

Les diplomates ont également effectué une longue excursion à travers les artères de 
l’ancienne Médina récemment rénovées où ils ont été chaleureusement accueillis par 
les commerçants et les habitants.

Cette visite a permis de faire découvrir à ces hôtes, les potentialités naturelles, éco-
nomiques et touristiques dont regorge la ville , dans l’objectif de faire ranimer le sec-
teur touristique, en berne à cause de la pandémie du Covid 19.
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FÉDÉRATION MAROCAINE

DES ÉDITEURS DE JOURNAUX

alors que des respon-
sables du ministère 

de la Santé annonçaient 
l’inauguration du Centre 
Hospitalier et Universi-
taire (CHU) de tanger pour 
2019, aucune date n’est 
encore avancée à ce jour. 

Ce retard soulève, de 
nouveau, la colère des 270 
médecins résidents qui 
ont observé dernièrement 
une grève de 24 heures. 

alors qu’ils sont cen-
sés poursuivre leur for-
mation de spécialistes au 
sein d’un Centre hospita-
lier universitaire (CHU), 
ces médecins stagiaires 
se retrouvent éparpillés 
dans les différents hôpi-
taux et centres régionaux 
de la ville.

tanger attend donc tou-
jours son Centre hospi-
talier universitaire (CHU) 
dont la première pierre 
avait été posée le 22 sep-
tembre 2015, et que la fa-
culté de médecine et de 
pharmacie dont le projet 
a été simultanément lan-
cé avec celui du CHU, est 
opérationnelle.

Edifié dans la commune 
urbaine de Gueznaya (Pré-
fecture de tanger-assilah), 
sur un terrain contigu à 
l’hôpital d’oncologie et 
bordé au nord-est par la 
faculté de médecine et 
de pharmacie déjà opéra-
tionnelle, le nouveau CHU 
s’étale sur une superficie 
de 23 hectares (89 072 m2 
couverts). Sa réalisation 

nécessite une enveloppe 
budgétaire de 2,23 mil-
liards de dirhams financé 
par le Fonds qatari de dé-
veloppement.

Ce centre hospitalier 
universitaire d’une capa-
cité de 771 lits, compor-
tera notamment un pôle 

« Mère-Enfant », un pôle 
Médico-chirurgical, un 
bloc opératoire compor-
tant 15 salles chirurgicales 
centrales et une salle de 
brûlés graves, des pôles 
d’excellence (urgences, 
trauma center), un labora-
toire central, une unité de 
télémédecine, des services 
de formation, un centre 
de simulation, et d’autres 
dépendances administra-
tives et techniques.

S’inscrivant en droite 
ligne des objectifs du 
Programme « tanger-Mé-
tropole » qui accorde une 
place de choix au dévelop-
pement de l’offre de santé, 
la réalisation du Centre 
hospitalier universitaire 
de tanger permettra, aux 

côtés de la faculté de Mé-
decine et de pharmacie, 
du Centre régional d’on-
cologie et de l’hôpital de 
psychiatrie, l’émergence 
d’un véritable pôle médi-
cal d’excellence au niveau 
de la région du Nord du 
Royaume.

Hôpital de référence de 
troisième génération, ce 
projet participera sans nul 
doute au développement 
des infrastructures hospi-
talières au niveau de la ré-
gion de tanger-tétouan-al 
Hoceima et au renforce-
ment des services de san-
té de base et leur rappro-
chement des citoyens qui 
n’auront plus besoin de 
se déplacer vers d’autres 
villes pour des soins et 
des chirurgies compliqué 
ou certaines pathologies 
difficiles.

En avril 2019, l’ancien 
ministre de la Santé, anas 
Doukkali, avait visité le site 
de construction et annon-
cé que le niveau d’avan-
cement des travaux attei-
gnait 66%. Depuis lors, 
alors que rien ne semble 
apparemment empêcher 
l’entrée en service de cet 
important pôle médical, 
les responsables du mi-
nistère de la Santé ob-
servent un silence radio !

a moins que ce ne soit 
une question d’équipe-
ment toujours en cours, ce 
qui serait compréhensible, 
vue l’étendue du CHU, on 
se demande à quoi serait 
donc du ce retard ?

Le dynamisme du développement éco-
nomique qui s’opère progressivement 
dans le nord du Maroc soulève l’appré-
hension des acteurs politiques dans les 
deux enclaves Sebta et Mellilia occupées 
par l’Espagne, après que le Royaume ait 
mis fin aux activités de contrebande, en 
fermant les postes frontaliers, ce qui a 
engendré une crise économique aigue 
dans les deux présides occupés. 

Le trafic de marchandises de contre-
bande se faisait, il y a deux ans encore, 
par des milliers de porteuses appelées 
« Femmes-Mulets » et de véhicules qui 
portaient cette activité commerciale à 
l’intérieur du royaume où des marchés 
fonctionnaient à plein tube dans les 
villes du nord, mais aussi dans le centre 
et le sud du pays, au détriment de la pro-
duction nationale et des intérêts écono-
miques du pays.

Les marchandises ainsi illicitement 
déplacées vers le Maroc, représentaient 
au moins 50 % de ce que Sebta impor-
tait de la péninsule. Des spécialistes en 
Espagne estiment que des marchan-
dises d’un coût d’au moins 500 millions 
d’euros, importées par Sebta en 2018, se 
sont retrouvées au Maroc. 

Ce commerce était florissant, à tel 
point qu’on avait créé un passage spéci-
fique pour le portage (Tarajal II).

Hélas ! pour le préside occupé où, 
aujourd’hui, il y a des grossistes qui ont 
connu une baisse de 30 à 40 % de leur 
chiffre d’affaires alors que d’autres ont 
carrément baissé le rideau. Les activités 
ont chuté de plus de 70 % » dans l’enclave 
où le taux de chômage dépasse 35%. 

En un mot, la fin du portage de contre-
bande a porté un coup fatal à la situation 
économique à Sebta et Mellilia où plu-
sieurs fonds de commerce et demeures 
sont exposés à la vente à bas prix, leurs 
propriétaires comptant rentrer définiti-
vement en Espagne. 

Cette situation a engendré des compli-
cations aux gouvernements de ces deux 
présides et du gouvernement central 
à Madrid, donnant lieu à une crise poli-
tique difficile à gérer avec le Maroc.

La situation se complique davantage 
depuis que le Royaume a lancé, l’an der-
nier, une série de projets économiques à 
M’diq, Fnideq et tétouan, en créant des 
« zones commerciales » qui attireraient 
des entreprises internationales dans le 
nord du Maroc, le but étant d’employer 
la population locale qui ressent l’ab-
sence d’opportunités d’emploi depuis le 
démantèlement des activités de contre-
bande. 

Concrètement, sur le terrain, les tra-
vaux vont bon train avec, par exemple, 
la construction d’une zone industrielle 
dans le quartier « Haidara » dans la ville 
de Fnideq, où les études techniques 
ont été achevées, et les travaux d’ex-
cavation, de construction de routes, de 
réseaux d’eau et d’électricité, d’éclairage 
public et de désinfection sont en cours. 
Récemment, trois accords d’investis-
sement ont été signés avec des entre-
prises internationales pour revaloriser 
Mdiq-Fnideq.

Des médias espagnols ont indiqué 
que le Maroc mettait la dernière main 
au plan de relance économique de la ré-
gion du Nord, qui a été touchée par les 
répercussions de la pandémie, ce qui 
affecterait négativement la dynamique 
économique à Sebta et Melilla dont des 
commerçants comptent s’installer dans 
le nord du Maroc. 

Les projets sont multidimensionnels, 
mais ils visent un objectif commun, qui 
est celui de créer des opportunités d’em-
ploi pour la population touchée par la 
fermeture des deux postes frontaliers, et 
contribuer à la réhabilitation de la région 
nord, qui est la porte d’entrée du Maroc 
sur les continents européen et africain. 

Retard de l’ouverture du CHU de Tanger :

Les médecins résidents 
de nouveau en grève

Sebta et Mellilia

 Deux ans sans activités 
de contrebande

Ph
 : 

DR
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fortement ralenti par la nature du sol, certaines couches 
étant rocheuses et d’autres extrêmement sableuses.

Ces efforts dureront sans relâche, cinq journées 
pleines, durant lesquelles on exprimait à tout moment 
l’espoir soutenu de retrouver l’enfant vivant. 

au bout de ces cinq longues et pénibles journées, 
durant lesquelles les opérations de sauvetage se sont 
poursuivies, de jour comme de nuit, les secouristes ont 
enfin réussi à parvenir jusqu’à l’enfant.

Pendant ce temps, à la surface de l’impressionnant 
chantier, les parents de Rayan, khalid Ouram et Ouas-
sima kharchich, avec des centaines de citoyennes et de 
citoyens venus du voisinage et d’ailleurs, attendaient 
pendant des heures l’ultime moment, en formulant l’es-
poir de voir remonter vivant le petit garçon, alors que sur 
les réseaux sociaux, des millions d’internautes étaient 
dans l’attente d’une bonne nouvelle dans un grand élan 
de solidarité avec l’ensemble des personnes sur place, 
et tout particulièrement avec les membres de la famille 
du petit garçon. Ils étaient suspendus à leurs Smart-
phones, suivant les événements retransmis en direct 
par les nombreux journalistes présents sur place en 
continu, et exprimant leurs vœux pour la réussite des 
délicates opérations pendant que d’incessants mes-
sages de soutien et d’espoir affluaient de tous les coins 
du globe sur les réseaux sociaux.

alors qu’un véritable suspens s’est installé parmi les 
foules présentes, vers 21h30 de cette soirée de samedi 
5 février 2022, une équipe de sauveteurs en uniforme 
officiel de la Protection civile est enfin montée des pro-
fondeurs de la terre portant une civière recouverte, et 
traversée une haie d’honneur jusqu’à l’ambulance médi-
calisée qui attendait la sortie de Rayan, avec une équipe 
médicale spécialisée prête à prendre l’enfant en charge.

Ces images ont fait le tour du monde, se déroulant 
dans une émouvante atmosphère de profonde ferveur 
de la foule présente récitant en chœur des versets du 
Saint Coran, et s’en remettant à Dieu le tout Puissant. 

Sur le moment, on ne dira rien sur l’état de Rayan et 
l’ambulance a aussitôt quitté les lieux vers un terrain de 
sports proche où, là encore attendait un hélicoptère mé-
dicalisé qui devait acheminer le petit Rayan à l’hôpital 
militaire de Rabat.

On apprendra que, sur ordre du Roi, les parents de 
Rayan ont été reçus, ce samedi, à l’hôtel Sofitel à Rabat

C’est dans la soirée que la triste et affligeante nou-
velle est tombée alors que Rayan était à bord de l’héli-
coptère : un Communiqué du Cabinet Royal annonce 
que «le petit Rayan n’a pas survécu à ses blessures et 

qu’il a été découvert mort au fond du puits ». 
Le communiqué du Cabinet Royal indique que le Sou-

verain a exprimé sa sincère compassion et ses plus 
vives condoléances aux parents de Rayan, M. khalid 
Ouram et à Madame Ouassima kharchich, via un appel 
téléphonique.

Le Roi a également salué le travail effectué par les 
équipes du sauvetage et exprimé sa considération pour 
les efforts inlassables consentis par les différentes auto-
rités, forces publiques, et acteurs associatifs, ainsi que 
pour l’élan de solidarité et la large sympathie exprimés 
à l’égard de la famille du défunt par les familles maro-
caines, dans cette douloureuse circonstance.

ainsi, partout, au Maroc et ailleurs, l’expression de tris-
tesse a remplacé la vague d’espoir.

après l’annonce du décès de Rayan, le Roi et le peuple 
Marocain, à l’intérieur comme à l’extérieur du Royaume, 
ont subi un véritable choc brutal dont les séquelles pa-
raitront encore lors de la cérémonie d’enterrement qui a 
eu lieu lundi 7 février 2022 

Les funérailles de Rayan se sont déroulées en début 
d’après-midi, dans un cimetière proche de son village 
natal d’Ighrane, en présence de ses proches, des auto-
rités locales dont le wali de la région tanger-tétouan-al 
Hoceima, Mohamed M’hidia, du gouverner de Chef-
chaouen, Mohammed alami Ouadane, et de centaines 
de personnes venues faire son deuil au jeune enfant 
victime de son destin, et lui rendre un dernier hommage 
posthume. La cérémonie s’est déroulée dans une at-
mosphère religieuse solennelle. 

En cette douloureuse circonstance, les parents du 
petit Rayan, khalid Ouram et son épouse, Ouassima 
kharchich, ont été consolés et réconfortés par le Sou-
verain, qui leur a dit «Sa haute bienveillance et sa haute 
sollicitude ». Le Souverain a affirmé que « la volonté 
de Dieu est imparable », et sa volonté était que le petit 
Rayan quitte cette terre, à ce moment-là, dans ces condi-
tions-là ! ».

Comme au Maroc, Rayan a ému le monde où une véri-
table vague d’émoi et un élan de soutien ont été exprimés 
à l’égard de la famille du petit Rayan, des secouristes, 
des autorités et de l’ensemble du peuple marocain, par 
les membres de la communauté Marocaine à l’étranger 
et par des centaines de sympathisants étrangers dont 
de hautes personnalités qui étaient suspendues au sort 
de Rayan.

Le drame Rayan a aussi a suscité une grande attention 
de la part des médias nationaux et internationaux, qui 
ont accompagné l’opération de sauvetage depuis son 
début, à travers des reportages directs sur les lieux, où 
ils ont loué les moyens logistiques déployés par les au-
torités marocaines pour tenter de sauver l’enfant martyr.

 ainsi, de ce drame a jailli un sentiment d’humanité que 
nous avions presqu’oublié, traduit par des messages de 
compassion et de condoléances qui ont afflué du monde 
entier, exprimés par des personnes ordinaires, des Chefs 
d’Etat, des ambassadeurs, des personnalités politiques, 
des organisations internationales, des artistes…

« Un enfant de 5 ans coincé au fond d’un puits »: la 
nouvelle fait le tour des réseaux sociaux au Maroc, avant 
de faire l’effet d’un éclair à travers les quatre coins du 
monde !

Emouvante histoire : comme tous les jours, le petit 
Rayan quitte la maison familiale, ce mardi 1er février 
2022, pour aller jouer dans le jardinet entourant la de-
meure située dans la commune rurale de tamrout, aux 
environs de Bab Berred, près de Chefchaouen. Il s’ap-
proche de son père occupé à travailler dans un puits, 
quelques mètres plus loin. C’est la dernière fois qu’on 
le verra vivant.

 «C’est mon puits, j’étais en train de le réparer. Ryan 
jouait à mes côtés. Je me suis rendu compte trop tard 
qu’il était tombé au fond de ce puits. Nous avons alerté 
les autorités...», a déclaré le père de l’enfant.

a partir de là, une véritable histoire humanitaire com-
mence. 

Des éléments de la Protection civile arrivés les pre-
miers, tenteront un sauvetage classique : déployer des 
cordages ou faire descendre un sauveteur au fond du 
puits pour remonter l’enfant. Mission impossible, vu 
l’étroitesse du puits.

Selon l’ingénieur en bâtiment, spécialiste en terrasse-
ments, Mourad El Jazouli, qui a participé aux opérations 
de sauvetage, la profondeur réelle du puits est de 60 
mètres, mais le corps du petit Rayan est resté coincé à 
32 mètres dans un renforcement de 60 centimètres et, au 
dessous, un vide de 28 mètres. Le puits commençait par 
45 cm de diamètre puis se rétrécissait à 35 cm et enfin 
20 à 25 cm 

aussitôt on décide d’une opération de grande enver-
gure : creuser un puits parallèle à celui existant pour 
parvenir à l’enfant. Une cellule de crise est aussitôt 
créée pour coordonner les interventions des différentes 
équipes d’intervention sur place : agents de la Protection 
civile, de la Gendarmerie royale, des Forces auxiliaires, 
des secouristes du Croissant Rouge, en plus de nom-
breux médecins, infirmiers, ingénieurs et techniciens de 
différentes spécialités. Des représentants des autorités 
locales sont aussi présents. a certains moments, on a 
constaté la présence sur les lieux du drame, du wali de 
la région tanger-tétouan-al Hoceima, Mohamed M’hidia 
et celle du gouverneur de la province de Chefchaouen, 
Mohammed alami Ouadane. 

Des bulldozers, des engins de forage et autres moyens 
appropriés arrivent et on commence un travail incessant 
de forage et de déplacement des terres, en prévenant les 
risques d’éboulement. Pendant ce temps, l’équipe médi-
cale suit l’état de santé du petit Rayan à qui on fait par-
venir régulièrement des masques d’oxygène, de l’eau et 
des vivres. 

Une véritable course contre la montre pour l’ensemble 
des intervenants, sans exception, qui ont d’abord dû fo-
rer le sol sur une importante profondeur, formant une 
énorme crevasse. Un tunnel a ensuite été creusé. Une 
progression très laborieuse, car le travail acharné a été 

Spécial

Efforts sans faille, angoisse, espoir...
et choc brutal !

Tragédie Rayan
@Par : Dr. Abdelhak BAKHAT 

Le Roi téléphone aux parents de Rayan, Khalid Ouram 
et Ouassima Kharchich, pour leur présenter
les Condoléances du Souverain

Sur le moment, on ne dira rien sur l’état de Rayan 
et l’ambulance a aussitôt quitté les lieux.

La cérémonie funéraire s’ est déroulée dans une atmosphère 
religieuse solennelle. 
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• En Palestine, les fidèles de la 
mosquée al-aqsa dans la ville 
sainte, ont accompli la prière de 
l’absent pour le repos de l’âme 
du petit Rayan.

• En Egypte, le Grand Imam 
d’al-azhar, Cheikh ahmed al-
tayeb, a pleuré l’enfant Rayan en 
présentant ses sincères condo-
léances au Roi Mohammed VI, au 
peuple marocain et aux parents 
du défunt. Il a également expri-
mé sa gratitude pour les efforts 
inlassables qui ont été consentis 
pour sauver l’enfant.

Dans un communiqué du mi-
nistère des affaires étrangères, 
l’Egypte a affirmé « son plein 
soutien au Maroc dans cette dou-
loureuse épreuve, qui a démon-
tré une solidarité humaine mon-
diale ininterrompue au cours des 
derniers jours ».

• Aux Emirats, Cheikh Moha-
med Ben Zayed al Nahyane, 
Prince héritier d’abu Dhabi et 
Commandant suprême adjoint 
des Forces armées, a présenté 
ses condoléances et sa sincère 
sympathie suite au décès du petit 
Rayan, saluant les grands efforts 
déployés par les autorités et les 
secouristes pendant plusieurs 
jours pour tenter de sauver la vie 
de l’enfant.

• Cheikh Mohammed bin Rashid 
al Maktoum, vice-président des 
Émirats arabes unis, Premier mi-
nistre et gouverneur de Dubaï, 
a présenté ses sincères condo-
léances et sa sympathie à la fa-
mille de l’enfant Rayan.

• Cheikh Mohammed bin Rashid 
a également présenté ses condo-
léances au « peuple marocain 
frère, et à toute l’humanité qui a 
pleuré la perte de Rayan, que Dieu 
l’ait en son vaste paradis ».

• Cheikh Nawaf Al-Ahmad 
al-Jaber al-Sabah, Emir de l’Etat 
du koweït, a déclaré que cet ac-
cident tragique « a provoqué du 
chagrin et de la peine dans le 
cœur de tout un chacun, que ce 
soit dans le Royaume frère du 
Maroc ou à l’étranger ».

• Le Pape François a salué 
«tout un peuple (marocain) 
qui s’est rassemblé pour sau-
ver Rayan», lors de la prière de 
l’angélus célébrée au Vatican. 
« Ils ont tout tenté, malheureu-
sement il n’a pas survécu. Mais 
quel exemple. Merci à ce peuple 
pour ce témoignage », a indiqué 
le Pape François.

• Le Président de la république 
française, Emmanuel Macron 
a affirmé: « Ce soir, je veux dire 
à la famille du petit Rayan et au 
peuple marocain que nous parta-
geons leur peine. »

• Naftali Bennett, premier mi-
nistre israélien : «En mon nom 
et au nom du gouvernement 
et du peuple d’Israël, j’adresse 
nos sincères condoléances à 
la famille et aux proches de feu 
l’enfant Rayan, au peuple maro-
cain frère et à Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI.»

• Benny Gantz, ministre de 
la défense d’Israël «après plu-
sieurs jours de prières avec le 
peuple marocain, c’est avec 
beaucoup de douleur que je 
présente mes condoléances à 
la famille de Rayan, l’enfant qui 
était coincé dans un puits et qui 
est décédé. Ce soir, mes pensées 
vont à la famille, aux courageux 

• Au Soudan, le ministère des 
affaires étrangères a présen-
té, dans un communiqué, ses 
sincères condoléances et sa 
sincère compassion au Roi, au 
peuple marocain et à la famille 
de l’enfant, saluant les efforts 
inlassables déployés par les au-
torités marocaines pour tenter de 
secourir le petit Rayan.

• Le ministre des Affaires 
étrangères du Sultanat d’Oman, 
Badr bin Hamad al Busaidi, a 
exprimé ses sincères condo-
léances et sa compassion à la 
famille de l’enfant Rayan et aux 
Marocains, ajoutant que « nous 
avons suivi avec beaucoup d’in-
térêt et de compassion les efforts 
énormes déployés par les frères 
du Royaume du Maroc pour sau-
ver l’enfant ».

• Cheikh Ahmed bin Hamad Al 
khalili, le Grand Mufti du Sultanat 
d’Oman, a déclaré que le monde 
entier a suivi avec émotion cet 
incident, exprimant ses sincères 
condoléances à la famille de l’en-
fant.

• Le Secrétariat général de 
l’Organisation de la coopération 
islamique a présenté ses condo-
léances au Maroc et à la famille 
de l’enfant, saluant les efforts 
acharnés consentis par les auto-

services d’urgence et à la nation 
marocaine.»

• Représentation des Nations 
Unies au Maroc : «Nous sommes 
profondément attristés par le dé-
cès du petit Rayan. Nos plus sin-
cères condoléances à sa famille, 
aux équipes qui ont travaillé si 
dur pour le sauver, et à tout le 
peuple marocain.»

• En Jordanie, le ministère des 
affaires étrangères a exprimé, 
dans un communiqué, sa com-
passion avec le Maroc suite à 
cet accident tragique, présentant 
ses condoléances à la famille de 
l’enfant décédé.

• Au Royaume de Bahreïn, 
le ministère des affaires étran-
gères a exprimé « la compassion 
du Royaume de Bahreïn, des di-
rigeants et du peuple bahreïnis 
avec le peuple marocain et à la 
famille de l’enfant Rayan suite à 
cet accident tragique qui a susci-
té l’émotion dans le monde ».

• Le président du Parlement 
arabe, adel al-asoumi, a loué les 
efforts déployés par les équipes 
de secours marocaines pour ten-
ter de sauver l’enfant, exprimant 
ses plus sincères condoléances 
et sa compassion au Roi Moham-
med VI, au peuple marocain, et à 
la famille du défunt.

rités du Royaume pour secourir 
l’enfant.

• Les Libanais ont largement 
interagi avec ce douloureux ac-
cident sur les réseaux sociaux et 
les médias locaux, où le ministre 
de l’Intérieur et des Municipalités, 
Bassam Mawlawi, a exprimé sur 
twitter «ses condoléances à la 
nation arabe pour la mort de l’en-
fant marocain Rayan» : «toutes 
mes condoléances à la famille de 
l’enfant Rayan, au peuple maro-
cain, à la nation arabe et à toute 
l’humanité», a-t-il tweeté.

• Le président du Parlement 
irakien, Mohammad al-Halbousi, 
a écrit sur twitter que « l’enfant 
Rayan est le titre d’une épopée 
humaine » , ajoutant que « mal-
gré la triste fin, Rayan restera 
une leçon pour nous tous après 
la mobilisation de tout un pays 
pour sauver un être humain ».

• Le président du Conseil 
mondial pour la tolérance et la 
paix, ahmed bin Mohammad al-
Jarwan, a exprimé ses sincères 
condoléances et sa compassion 
à la famille de l’enfant Rayan 
ainsi qu’au gouvernement et au 
peuple marocains, louant les ef-
forts du Royaume et les coura-
geux sacrifices des équipes de 
secours pour tenter de sauver 
l’enfant.

• Le Conseil arabe pour l’en-
fance et le développement a es-
timé que les équipes marocaines 
de secours ont fait preuve d’un 
civisme malgré cette triste fin, 
ajoutant que le Maroc est « un 
modèle dans la préservation des 
droits de l’enfant et de la valeur 
de l’être humain en général ». 
Dans un communiqué, le conseil 
a souligné que « la tragédie de 
l’enfant Rayan a révélé l’unité de 
l’humanité et ses nobles prin-
cipes, à travers la compassion 
mondiale envers ses souffrances 
et le suivi continu des opérations 
de sauvetage, ainsi que la solida-
rité des enfants arabes ».

SuITe De lA PAge 3

Tragédie Rayan
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ActuAlité

Rubrique   
Culturelle

Perdre son père, c’est perdre 
une partie de soi ! 

C’est un vide que personne ne pourra combler. tu as 
été notre exemple de vie, ton affection nous couvri-

ra, ta bienveillance nous guidera et ton souvenir sera la 
source de force qui nous aidera à affronter les obstacles de 
la vie. tu vivras toujours dans nos cœurs. Je t’aime papa. 
Repose en paix.

Il est des romans qui vous marquent à vie, ce livre nous 
raconte le rêve d’une vie marquée par l’amour familial, la 
droiture d’un père poussée à son paroxysme, des décors 
somptueux, des moments d’une rare félicité, un premier 
amour, des joies partagées, une amitié rare... et puis l’écri-
ture somptueuse de simplicité de Marcel Pagnol .Ce livre, 
c’est l’expression du bonheur, de la joie de vivre, de la 
«gentille» querelle entre les fonctionnaires et les ...autres, 
les amours sincères mais si compliqués... le personnage 
du père de Marcel, père « la rigueur « pour les autres mais 
surtout pour lui - même, car c’est ça le fondement de la so-
ciété, avoir des exigences vis à vis des autres uniquement 
si l’on en a envers soi.  

Dans la Gloire de mon père, on retrouve cette part d’en-
fance que Marcel Pagnol  a su restituer avec mélancolie et 
poésie. La délicatesse de la narration peut nous ramener 
à des souvenirs beaux et peut-être touchants, voire déchi-
rants. 

Il y a dans ce texte la force d’un été dont la lumière peut 
éblouir à jamais la mémoire de l’enfant que l’on a été, cet 
enfant devenu adulte parfois malgré nous.

Résumé : 
un petit Marseillais d’il y a un siècle : l’école primaire ; le 

cocon familial ; les premières vacances dans les collines, 
à la Treille ; la première chasse avec son père... lorsqu’il 
commence à rédiger ses Souvenirs d’enfance, au milieu 
des années cinquante, Marcel Pagnol est en train de s’éloi-
gner du cinéma, et le théâtre ne lui sourit plus. la gloire 
de mon père. dès sa parution, en 1957, est salué comme 
marquant l’avènement d’un grand prosateur. Joseph, le 
père instituteur, Augustine la timide maman, l’oncle Jules, 
la tante Rose, le petit frère Paul, deviennent immédiatement 
aussi populaires que Marius, César ou Panisse. et la scène 
de la chasse à la bartavelle se transforme immédiatement 
en dictée d’école primaire... les souvenirs de Pagnol sont 
un peu ceux de tous les enfants du monde. Plus tard, pa-
raît-il, Pagnol aurait voulu qu’ils deviennent un film. C’est 
Yves Robert qui, longtemps après la mort de l’écrivain. 
le réalisera. « Je suis né dans la ville d’Aubagne, sous le 
garlaban couronné de chèvres, au temps des derniers che-
vriers ».

Un livre inoubliable !

Bonne lecture !

@ par Meryem Cherradi

LA GLOIRE 
DE MON PÈRE

de MARCEL PAGNOL 

Inspirations matinales de Habiba Touzni Idrissi en 

Hommage posthume 
au petit Rayan

Je m’appelle Rayan, j’ai cinq 
ans et en ce 5 Février, après 

cinq longs jours sous terre, je 
suis enfin délivré ! Ne me pleu-
rez pas, vous avez tout fait pour 
moi. Vous avez déplacé une 
montagne pour moi ! Je ne peux 
vous remercier de vive voix mais 
chaque grain de sable que vous 
avez déplacé est témoin de ma 
gratitude. 

Je vole pour être bercé par cette 
rivière dont je porte le nom, je vole 
pour un Éden qui est promis à ces 
enfants du monde qui mécon-
naissent les guerres et les conflits. 

J’ai rempli mon devoir et je 
repars serein et quiet. Restez 
surtout comme vous êtes : so-
lidaires et fraternels, la vie mes 
amis ne vaut pas une bagatelle ! 
J’en suis la preuve ! 

Maman, papa ne me pleurez 
pas, je n’ai point souffert dans 
les pans obscurs du puits, je 
n’ai point connu les affres ni de 
la faim, ni du froid, ni de la peur. 
tes bras bienveillants maman ne 
m’ont jamais quitté. Les chan-
sons par lesquelles tu me ber-
çais quand j’étais petit ne m’ont 
point quitté et ma brebis blanche 

• Simon Martin, ambassadeur 
de Grande-Bretagne au Maroc : 
«Mes condoléances à la famille 
du pauvre jeune Rayan. Je suis 
tellement triste d’apprendre que 
malgré les efforts extraordinaires 
des services d’urgence maro-
cains il n’a pas été possible de 
sauver ce jeune garçon coura-
geux.»

• Hélène Le Gal, ambassadrice 
de France au Maroc :«Condo-
léances à la famille du petit 
Rayan et au peuple marocain 
mobilisé avec les équipes de se-
cours. De tout cœur avec vous !.»

• Patricia Llombart, ambassa-
drice de l’Union Européenne au 
Maroc : « Mes condoléances les 
plus attristées aux parents du 
petit Rayan et à tous les Maro-
caines et Marocains. Votre solida-
rité, votre mobilisation et celles 
des équipes de secours forcent 
le respect. Repose en paix petit 
Rayan.»

• L’ambassade d’Irlande au Ma-
roc : «toutes nos condoléances 
aux parents du petit Rayan, aux 
proches et à tous les Marocains. 
Nous partageons cette doulou-
reuse peine avec le peuple maro-
cain.»

• L’ambassade du Qatar au Ma-
roc: «Nos plus sincères condo-
léances aux parents de l’enfant 
Rayan, à sa famille et au peuple 
marocain, après tous les efforts 
considérables déployés par les 
autorités marocaines.»

• Guillaume Sheurer, Ambassa-
deur de Suisse au Maroc : « telle-

ment triste du décès tragique de 
Rayan. Une grande tristesse qui 
suit un intense moment de joie 
et d’espoir. toutes mes sincères 
condoléances à sa famille et au 
peuple marocain.»

• L’ambassade du Danemark au 
Maroc: «C’est avec une grande 
tristesse que nous exprimons 
nos plus sincères condoléances 
à la famille de Rayan. Nos vœux 
de patience à ses parents et ses 
proches.»

• Maroco Barrato, expert po-
litique italien : « L’Italie a connu 
une situation similaire (avec un 
résultat désastreux). Je prie for-
tement pour que le tout-Puissant 
soit à côté de la famille, du gar-
çon, des sauveteurs. Il n’y a pas 
d’autre force que celle qui vient 
de la prière.»

• L’administration du Métro de 
Londres, en Grande-Bretagne : 
«Reste en paix Rayan Ouram. tu 
es un brave garçon. ton nom ne 
sera jamais oublié. C’est difficile 
de trouver les mots justes, suite 
à cette tragédie. Si l’amour et 
l’espoir étaient suffisants pour 
te sauver, tu serais chez toi à cet 
instant même. Grâce à la lumière 
du paradis, puisses-tu te sentir 
protégé et en sécurité pour le 
restant de tes jours. amour et 
prières à la famille du petit Rayan, 
à ses amis, aux secouristes et à 
tout le peuple marocain.

• Nabila Rmili, maire de Casa-
blanca : « Que Dieu aie pitié de 
notre fils Rayan. Nos plus sin-
cères condoléances à sa famille 

et à tous les Marocains. a Dieu 
nous sommes et à lui nous re-
tournons.»

• Nabyla Maan, chanteuse ma-
rocaine : « a Dieu nous sommes 
et à lui nous retournons.»

• Abdelhafid Douzi, chanteur 
marocain : «adieu Rayan, nous 
sommes à Dieu et à lui nous re-
tournons.»

• Latefa Ahrar, comédienne, 
metteuse en scène marocaine: 
«Rayan au sourire si beau ne 
quittera jamais ce monde car il y 
a laissé son âme qui rassemble 
les peuples et les cœurs. Merci 
Rayan, tu es notre enfant aimé. 
Que Dieu te soit miséricordieux»

• Asmaa Lamnawar, chanteuse 
marocaine : « Dieu a donné et 
Dieu, ce qui a été pris. nous 
somme à Dieu et c’est à lui nous 
revenons»:

• Daniella Rahme, actrice liba-
naise: «Rayan est dans l’au-delà. 
Que Dieu l’aie en sa sainte misé-
ricorde et octroie de la patience à 
sa famille. Je salue les équipes de 
secours qui ont fait tous les efforts 
possibles pour lui sauver la vie.»

• Ragheb Alama, chanteur liba-
nais : «Que Dieu bénisse le petit 
ange Rayan. La fin est très dou-
loureuse et triste. Oh mon Dieu, 
pas d’objection. Mes condo-
léances à sa famille, son peuple, 
son enfance et son humanisme. 
Nous appartenons à Dieu et à Lui 
nous retournons».

• Hatim Ammor, chanteur maro-
cain: «adieu Rayan, nous sommes 
à Dieu et à lui nous retournons.».

qui me réchauffait sans cesse me 
contait des histoires bien drôles ! 

Ne me pleurez point mes amis. 
Merci pour vos prières qui me 
parvenaient dans les tréfonds de 
la terre et si vous m’aimez vrai-
ment, promettez moi de protéger 

les autres enfants des aléas de la 
vie et surtout évitez de vous faire 
du mal pour toutes ces futilités 
qui emplissent votre vie d’adultes. 

Merci mon pays. Merci à tous 
ceux qui priaient pour moi. C’est 
à mon tour de prier pour vous. 

SuITe De lA PAge 4
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C’est avec une profonde affliction et une im-
mense consternation que nous avons ac-

cueilli la triste et chagrinante nouvelle du décès 
survenu le 30 janvier 2022, du très cher regretté 

Mohamed CHAIRI HOURRI 
enseignant émerite à la retraite 

et père de notre concitoyen 
Maitre Karim Chairi 

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

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les 
plus attristées à sa veuve, Mme khadija Bensouda; à ses enfants Me karim 
Chairi, Wafik, Boutaina et Salma; à l’ensemble des membres des familles Chairi 
Hourri, Bensouda, Slimani, Bouhdid, Hamza, Mansouri 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 com-
passion, 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 im-
mense consternation que nous avons ac-

cueilli la triste et chagrinante nouvelle du décès 
survenu le 9 février 2022, à l’âge de 94 ans, du 
très cher regretté abdelkader EL MESFIOUI, alias 
« El Hantch », originaire du quartier Marshan où 
il était un habitué du Café Hanaftah ; il commer-
cialisait des produits d’artisanat au port de tan-
ger-ville et il était un réputé gardien de but dans 
différents clubs de football locaux et nationaux, 
entre les années 40 et les années 70. 

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

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les 
plus attristée à sa veuve ; à ses enfants; à l’ensemble des membres de la famille 
Mesfioui 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 mani-
festant 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

Les Membres de la Société marocaine des 
maladies de l’appareil digestif (Gastro Smmad) 
ont accueilli, avec une profonde affliction et une 
immense consternation la triste et chagrinante 
nouvelle du décès survenu à tanger le 28 janvier 
2022, du très cher regretté 

Houssain 
CHERRADI,

Colonnel des Douanes à la retraite, 
père de leur Président 

dans la région Tanger-Tétouan- Al Hoceima
le Docteur Mohamed CHERRADI 

En cette douloureuse circonstance, ils présentent à leur Président, le Dr 
Mohamed CHERRaDI et à l’ensemble des membres de la famille du défunt, 
leurs condoléances les plus attristées, priant Dieu le tout Puissant d’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 traver-
ser 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 dé-
cès survenu le 5 février 2022, après une longue 
maladie, du très cher regretté Mohamed El asri, 
enseignant à la retraite, écrivain, journaliste et 
activiste en droits de l’Homme.

En cette douloureuse circonstance, nous pré-
sentons nos condoléances les plus attristées 
aux enfants du regretté disparu, à l’ensemble des 
membres de la famille El asri et familles alliées, 
ainsi qu’à tous les proches du regretté disparu, 
priant Dieu le tout Puissant d’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

Le Département d’Etat américain a fait part de ses « plus sincères condo-
léances” à la famille de Rayan et au peuple marocain, suite au tragique décès 
de l’enfant de 5 ans tombé accidentellement dans un puits asséché dans la 
province de Chefchaouen.

« aujourd’hui, nous pleurons avec le peuple marocain alors qu’il pleure le dé-
cès de Rayan Oram (…) malgré une opération de sauvetage héroïque de quatre 
jours », a indiqué le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price, ajou-
tant : « à l’instar des millions de personnes dans le monde, nous avons été im-
pressionnés par le dévouement de l’équipe de secours et la solidarité du peuple 
marocain alors qu’ils gardaient espoir pour la survie de Rayan ».

Mohamed 
CHAIRI HOURRI

rappelé à Dieu

Abdelkader MESFIOUI
alias « El Hantch »

rappelé à Dieu

Avis de Décès

Nécrologie

Avis de Condoléances

Nécrologie

Société marocaine des maladies
de l’appareil digestif 
(Gastro Smmad)

L’écrivain, journaliste 
et activiste en droits de l’homme 
Mohamed EL ASRI 

rappelé à Dieu

Tragédie Rayan

Condoléances du Département 
d’Etat américain
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Conseil régional du Tourisme 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Six questions à la présidente 
Rkia Alaoui

Tanger et la région du Nord 
ont souffert énormément depuis 
la fermeture des frontières du 
Royaume pendant deux mois. 
depuis la reprise des vols aé-
riens, le lundi 7 février courant, 
les professionnels locaux du 
Tourisme se disent soulagés. 
Toutefois, ils souhaiteraient 
également la reprise des liai-
sons maritimes, autre source 
d’opportunités pour l’industrie 
touristique des villes méditerra-
néennes du Maroc.

Sollicitée à ce sujet par nos 

1 Comment accueillez-vous l’annonce de la 
réouverture des frontières ?

avec soulagement et inquiétude. Soulagement, 
puisque les frontières rouvrent et les liaisons aé-
riennes pourront reprendre finalement, après plus 
de deux mois d’interruption. avec inquiétude, pour 
deux raisons : la première étant le fait que les liaisons 
maritimes, importantes pour tanger et al Hoceima, 
sont toujours suspendues. Deuxièmement, parce 
qu’on est dans l’expectative par rapport aux condi-
tions d’entrée qui seront fixées. Nous espérons que 
ces conditions ne seront pas draconiennes, autre-
ment l’ouverture des frontières ne servira à rien.

2 Comment le CRT a anticipé cette réouverture 
pour mieux en tirer profit ?

Nous étions confiants qu’une réouverture et une 
reprise adviendront, tôt ou tard. C’est pourquoi, du-
rant ces derniers mois, notre Conseil s’est activé 
sur plusieurs fronts. tout d’abord, avec toutes les 
restrictions, les opérateurs n’ont pas participé à 
des salons et foires qui leur permettaient de pros-
pecter de nouveaux clients. Pour surmonter cette 
difficulté, nous avons organisé une première au 
Maroc, qui est la Bourse du tourisme de tanger, en 
sa version virtuelle. Ce salon nous a permis de fa-
ciliter l’organisation de 500 réunions entre plus de 
150 opérateurs marocains et étrangers de 19 diffé-
rents pays. Nous avons aussi continué à faire évo-
luer nos communautés sur les réseaux sociaux, 
en offrant continuellement du contenu de qualité, 
grâce à la production continuelle d’outils de com-
munication (réalisation de photothèques, vidéo-
thèques, de documentation touristique, etc.), qui 
sont utilisés dans plusieurs de nos campagnes, 
dont nos deux dernières campagnes de promotion 
du tourisme interne réalisées en 2021 et 2020.

3 Vous avez aussi récemment lancé la marque 
«Chamal». En quoi consiste-t-elle ?

Le CRt a, en effet, anticipé cette ouverture en 
réalisant un chantier structurant qu’est le lance-
ment de la nouvelle marque touristique, «Cha-
mal», dédiée à la promotion de la région du Nord. 
Cette nouvelle identité nous permettra d’arriver 
sur le marché revigorés, prêts à inspirer, attirer et 
faire voyager nos publics. D’ailleurs, dès ce mois 
de février, nous comptons enchaîner les actions 
promotionnelles pour accompagner l’ouverture. 
tout d’abord, ceci se fera à travers notre pré-
sence aux côtés de l’Office national marocain du 
tourisme (ONMT) et de l’Office national des aéro-
ports (ONDa), au Salon «Connect», à tampere, en 
Finlande. a cette occasion, il y sera annoncé que 
l’édition prochaine de cet important événement, 
dédié au développement des routes aériennes, se 
tiendra à tanger. Par la suite, nous procéderons au 
lancement d’une campagne de communication 
digitale à l’international, puis une autre dédiée au 
marché national, où le focus sera sur le rallonge-

ment de la saison estivale et la promotion des di-
verses possibilités de destinations et de produits 
qu’offre notre région. Nous continuerons à capita-
liser sur le digital, mais aussi sur la documentation 
touristique et les outils audiovisuels (vidéos, pho-
tos, podcasts), afin de communiquer «Chamal» 
dans toute sa splendeur et partager les belles his-
toires qu’elle recèle.

4 L’année 2021 a été très difficile pour les opérateurs 
de la région. Quelle est leur situation actuelle ?

C’était l’année de l’espoir, puisqu’on l’a commen-
cée avec les multiples annonces de découverte de 
vaccins. Bien heureusement, ces derniers nous 
ont permis de réduire les risques de la maladie, 
mais à cause des variants qui se sont manifestés, 
l’objectif d’une immunité de groupe est devenu 
quasi impossible à atteindre, ce qui est venu dou-
cher les espoirs des opérateurs de voir une sortie 
définitive de la crise en 2021. Une année 2021, où, 
il faut le rappeler, les performances internationales 
n’étaient pas au beau fixe et les événements et 
manifestations qui permettaient de lutter contre la 
saisonnalité se faisaient rares, vu les restrictions 
et la réticence. La fermeture des frontières a porté 
le coup de grâce. Finalement, nous avons terminé 
2021 comme nous l’avons entamée : un secteur en 
détresse, des dizaines de milliers d’emplois per-
dus et une visibilité qui tarde à venir.

5 Est-ce que le tourisme interne a permis de 
limiter l’impact de la fermeture des frontières ?

Le tourisme interne a toujours été d’une grande 
importance dans les flux touristiques de la région 
de tanger-tétouan-al Hoceima. Mais pour répondre 
exactement à votre question, la réponse est non, 
puisque la période de fermeture des frontières ne 
coïncidait pas avec une période où le tourisme in-
terne est dynamique. au contraire, c’est une basse 
saison de ce point de vue, surtout que même les 
fêtes de fin d’année étaient interdites. Ce qui fait que 
les opérateurs n’ont pu compter ni sur les arrivées 
internationales ni sur les arrivées locales.

6 Selon vous, de quoi sera faite l’année 2022 ? 
Comment l’envisagez-vous ?

avec un esprit positif. Mais si nous avons appris 
une chose avec ce virus, c’est qu’on peut diagnos-
tiquer, mais rarement pronostiquer. Je ne peux 
même pas vous dire ce qui va se passer d’ici 2 se-
maines. Nous nous préparons pour des scénarios 
positifs de reprise graduelle, mais nous gardons 
en tête des scénarios moins reluisants et tout à 
fait possibles, parce que nous ne savons pas ce 
qui se cache au-delà du variant Omicron. Cela dit, 
une chose est de plus en plus certaine : nous ne 
sommes plus en mars 2020. Nous sommes mieux 
outillés contre ce virus et nous continuerons à 
l’être jusqu’à avoir gain de cause.

avec les ECOS.ma

confrères des ECOS.ma, la prési-
dente du, Rkia Alaoui a consenti 
à répondre à six questions.

Nous voudrions, auparavant, 
saluer la lucidité de la Prési-
dente qui se reflète dans la dé-
claration suivante « Nous nous 
préparons pour des scénarios 
positifs de reprise graduelle, 
mais nous gardons en tête des 
scénarios moins reluisants et 
tout à fait possibles, parce que 
nous ne savons pas ce qui se 
cache au-delà du variant Omi-
cron ».

Borj En-Naâm à Tanger

Ouverture de l'espace 
d’exposition de la mémoire 

d’Ibn Battouta 

Dans le cadre du programme de réhabilitation et de valorisa-
tion de l’ancienne Médina de tanger, l'espace d’exposition situé à 
Borj En-Naâm, dans la kasbah de tanger, a été restauré en 2021.

Ce site dédié à la mémoire d’Ibn Battouta, le grand voyageur 
qui a sillonné le monde, a ouvert ses portes dernièrement pour 
rendre hommage à la mémoire de ce personnage légendaire tan-
gérois, explorateur, diplomate et homme religieux, qui compte à 
son actif 29 années de voyages effectués à partir de 1329,  au 
cours desquels il a parcouru 100.000 km et visité  38 pays.

L'Espace d’exposition de Borj En-Naâm qui comporte aussi 
une grande esplanade datant du 18è siècle, contient des objets 
historiques offerts par Bank al- Maghrib et la Fondation abdelha-
di tazi, qui enrichissent l'exposition.

La cérémonie d'ouverture de cet espace s'est déroulée en pré-
sence du secrétaire général de la wilaya de la région, du président 
du Conseil  régional, du maire de tanger, du délégué provincial de 
tourisme, et du Consul général de France à tanger, entre autres 
personnalités et représentants de la société civile. 

ActuAlités

A l’initiative de la firme «Sigma pharm», opérant dans le sec-
teur pharmaceutique au Maroc, la ville de tanger abrite, depuis 
hier vendredi et durant la journée de ce samedi, la première 
édition des «Journées Med Expo», une manifestation scienti-
fique dédiée aux professionnels de la Santé en tant qu’espace 
d’échange, et de partage d’expériences et de visions.

A cette occasion, une réflexion est engagée sur l’état des lieux 
épidémiologique et thérapeutique liés à la pandémie Covid-19, 
le rôle du pharmacien dans la gestion de ladite pandémie et les 
avancées thérapeutiques des deux dernières décennies.

Cet événement prévoit une cérémonie de remise de prix, pour 
récompenser les personnalités et les institutions qui ont contri-
bué à la lutte anti-Covid dans les domaines pharmaceutique et 
biomédical.

Hier et aujourd’hui à Tanger

Journées Med Expo
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Oued Laou 
 Arrestation d’un trio 

ciblant des transporteurs 
de marchandises

trois malfrats qui s’acharnaient sur les chauffeurs 
des véhicules de transport de marchandises ont 

été arrêtés, dernièrement, par la gendarmerie royale 
dans la région d’Oued Laou, à 40 km de tétouan.

La méthode des malfaiteurs consistait à se rendre 
dans la ville de tétouan pour prendre en location une 
fourgonnette de transport de marchandises avec 
chauffeur, en vue de faire transporter de l’ameublement 
depuis un douar de la région, vers tétouan, disaient-ils. 

a mi-chemin, alors que l’un des trois malfaiteurs 
accompagne le chauffeur les deux autres coupent le 
chemin au véhicule et le conducteur se retrouve ainsi 
entre les griffes des malfaiteurs qui le délestent de 
tout ce qu’il porte sur lui. 

après plusieurs plaintes, une enquête a été ou-
verte ce qui a permis aux gendarmes de prendre les 
trois malfaiteurs sur le fait et de les placer en garde 
à vue pour approfondissement des investigations et 
instruction du dossier judiciaire d’usage. 

uuuuuu

Port d’ Assilah
Condamnation des 

membres d’un groupe
de trafiquants de drogue

Selon le journal «al akhbar» qui a rapporté les dé-
tails de ce dossier dans son numéro du mercre-

di 9 février courant, la Chambre des crimes financiers 
près le tribunal de Rabat vient de rendre son verdict, 
répartissant 29 années de prison entre différents accu-
sés dans une affaire de trafic de drogue qui remonte au 
mois de juin 2020, alors que le Maroc imposait le confi-
nement à cause de la pandémie de Covid-19. 

a cette époque, sur la base d’informations four-
nies par la Direction générale de la sécurité territo-
riale (DGSt), les services de police d’assilah avaient 
mis en échec une tentative de trafic international de 
drogue depuis le port de pêche de la ville où 185 ki-
logrammes de chira avaient été découverts et 3 pê-
cheurs employés sur un bateau ont été interpellés au 
moment où ils s’apprêtaient à prendre la mer.

L’enquête avait rapidement permis d’identifier 
une quatrième personne, soupçonnée d’être la tête 
pensante de cette opération. C’est alors que tout 
s’est accéléré. Deux gendarmes également arrêtés, 
ont été accusés d’avoir facilité l’opération en contre-
partie de pots-de-vin. Entendus par le parquet, les dif-
férents suspects ont dénoncé leur patron, qui serait 
le chef de ce réseau.

Déféré devant la Justice, le groupe a été placé en 
détention préventive en attendant que l’affaire passe 
en justice. 

Outre le chef du groupe de trafiquants, les deux 
gendarmes impliqués et les marins ont été condam-
nés à diverses peines de prison.

Al Hoceïma
Asphyxie au gaz butane

Une quinquagénaire 
a trouvé la mort par 

asphyxie, il y a deux se-
maines, suite à une fuite 
de gaz dans son domicile 
situé dans la commune 
de Rouadi aux environs 
d’al Hoceïma.

après avoir été retrou-
vée évanouie, la victime 
a été évacuée au centre 
hospitalier provincial Mo-
hammed V d’al Hoceïma, 
mais elle a malheureusement rendu l’âme sur le chemin 
de l’hôpital.La dépouille a été évacuée à la morgue pour 
autopsie.

Une fois alertés, les gendarmes se sont rendus sur 
le lieu du drame, pour faire leur constat et tirer leurs 
conclusions selon les résultats de l’autopsie opérée sur 
le corps de la victime.

uuuuuu 

El Aroui
Vol de 14 moutons 

dans l’étable d’une ferme 

Des inconnus, intervenant au milieu de la nuit, ont 
pratiqué, dernièrement, une brèche dans le mur de 

l’étable d’une ferme située au douar Ouled Youssef dans 
la commune de Hassi Berkane, région de Nador.

Les inconnus qui ont emporté 14 moutons, auraient, 
logiquement, utilisé un moyen de transport, mais ils ont 
agi dans le silence total, ne faisant aucun bruit qui aurait 
alerté les occupants de la ferme. Ils n’ont, par ailleurs 
laissé aucune trace de leur passage, sinon la brèche pra-
tiquée, en silence, dans un mur extérieur de la propriété. 

Les gendarmes du centre d’El aroui se sont déplacés 
sur le lieu du vol et ouvert une enquête pour tenter de 
retrouver les voleurs.

uuuuuu

Imzouren
Saisie de cocaïne 

dans une voiture en 
provenance de Berkane

Dans la matinée de mardi 8 février courant, des 
gendarmes relevant du centre d’Imzouren ont in-

terpellé deux individus à bord d’une voiture légère en 
provenance de Berkane vers al Hoceima, avec en leur 
possession, un lot de cocaïne destiné à la vente.

Le véhicule a été intercepté dans un barrage de gen-
darmerie dressé sur la route côtière, dans la commune 
de aït Youssef Ouali.

alors que des questions de routine leur étaient po-
sées par un gendarme, les deux automobilistes se 

montrés pertutbés, ce qui a éveillé les soupçons des 
agents de contrôle qui ont procédé à une fouille de la 
voiture pour tomber sur le lot de drogue dissimulé. 

Les deux présumés trafiquants ont été placés en 
garde à vue pour les besoins de l’enquête et l’ins-
truction du dossier judiciaire d’usage. 

uuuuuu 

Ouled Taïma 
Reprise de l’enquête sur 

la mort suspecte d’un 
jeune trentenaire

La Gendarmerie Royale du centre de Zaiou, vient 
de prendre en charge l’enquête concernant la mort 
suspecte d’un jeune trentenaire dont le corps a été 
découvert dans un local du douar Lebrarik à Ouled 
taïma, dans la province de Nador, dont le propriétaire 
fait l’objet d’un avis de recherche. 

Les enquêteurs auraient auditionné deux jeunes 
gens qui étaient en compagnie de ce propriétaire du 
local, dans la soirée où le corps de la victime a été 
découvert. 

apparemment, deux autres individus auraient été 
aperçus le soir même à bord d’une voiture légère 
parquée devant le local en question et qui seraient 
également activement recherchés.

uuuuuu

Emigration clandestine 

Sauvetage en mer 
de 256 candidats 

Durant la période du 5 au 8 février courant, la Ma-
rine Royale Marocaine a procédé au sauvetage 

en mer de 256 candidats à l’émigration clandestine, 
en grande majorité des Subsahariens, navigant dans 
les eaux méditerranéennes et atlantiques à bord 
d’embarcations fragiles.

La plupart de ces personnes dont 41 femmes et 5 
enfants, se trouvaient dans des conditions sanitaires 
très vulnérables. 

Ces émigrants ont reçu les premiers soins néces-
saires à bord des unités de la Marine Royale avant 
d’être débarqués dans les ports où ils ont été pris en 
charge par la Gendarmerie Royale.

uuuuuu

Autoroute Casablanca
Grave accident de la 

circulation :  sept blessés 
Mercredi à 12h50, une violente collision entre 

cinq voitures et un véhicule poids lourd, sur-
venue au niveau du viaduc du Colonel al allam, sur 
l’autoroute de Casablanca, a fait sept blessés dont 
un grièvement atteint. 

La Protection civile a aussitôt dépêché trois am-
bulances qui ont évacué les blessés au centre hos-
pitalier de Sidi Othmane à Casablanca qui a pris en 
charge les blessés. 
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L’ACTUALITE EN CONTINU
LES + VUS LES + COMMENTES DE RACHID MADANI

SP    RT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626
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t FINAL FOUR BASKETBALL CHAMPIONS 

LEAGUE 2022 A BILBAO
La vi l le  de Bi lbao, en Espagne, s’est  vu attr ibuer la  f inale  de la  Basketbal l  Champions 

League 2022. Le tournoi  de f in de saison sera organisé du 6 au 8 mai  2022 et  marque la 
première fois que l ’arène d’une équipe non par t ic ipante est  sélect ionné comme hôte . Les 
quatre équipes qui  se qual i f ieront  pour les quar ts de f inale par t ic iperont  à l ’événement 
phare de la  sixième saison de la  Basketbal l  Champions League, qui  se jouera dans un 
format à él iminat ion directe . Les matchs se dérouleront  dans la  Bi lbao Arena (capacité 
de 10’000 places) . Dans le  cadre de cette annonce de la  vi l le  hôte , le  logo du Final  4 
2022 a également été dévoi lé . Les huit ièmes de f inale  se termineront le  23 mars 2022. 
Un t i rage au sor t  déterminera les quar ts de f inale , qui  se joueront au cours du mois 
d’avr i l , et  les 4 tranches f inales  auront  l ieu le  25 mars. L’événement sera di f fusé en 
direct  sur championsleague .basketbal l . Les demi-f inales se joueront à Bi lbao le  6 mai , 
le  match pour la  troisième place et  la  f inale étant  prévus le  8 mai . L’événement sera 
organisé conformément au protocole de retour au jeu de la  FIBA et  aux réglementat ions 
per t inentes appl icables par les autori tés espagnoles. La décision concernant la  présence 
de suppor ters dans l ’arène sera pr ise ul tér ieurement et  conformément aux règles et 
règlements établ is  par les autori tés off ic iel les espagnoles. 

Est-ce que tous les clubs marocains ont les mêmes 
chances pour évoluer en championnat ? Non, 
simplement parce que les deux équipes qui étaient 

dans les vestiaires du Grand Stade Ibn Batouta,n’étaient pas 
égales pour constituer leur onze type. Le WAC a récupéré 
Tagnaouti, rentré au Maroc, l’IRT  a perdu son buteur Axil retenu 
au Caméroun du fait que l’un comme l’autre ont participé à la 
CAN 2021.  Handicapé par l’absence du gabonais, les tangérois 
ont joué au-dessous de leurs possibilités en procédant avec 
un faux avant centre. Triste spectacle  offert par les poulains 
de Regragui et de Gamondi qui ,à vrai dire, n’étaient guère 
contents du résultat final. Le 0-0 reflète bien la partie qui était 
monotone, ennuyeuse, médiocre sur tous les plans. Avec une 
légère domination, avec plus de volonté, avec un jeu ouvert, 
les casablancais méritaient mieux. Malheureusement, il leur 
manquait un bon finisseur. Incroyable mais vrai, il n’y avait 
aucun tir de but au cours des 90 minutes et Tagnaouti et 
Lemjehed avaient une après minute tranquille sans aucun 
souci. Le WAC n’a pas joué en leader à l’heure où le tout Tanger 
attendait le bon spectacle à la télévision. Encore une fois, le 
problème du huis clos se pose incessamment lorsque tous les 
stades européens sont ouverts au public avec ou sans masque. 
Une réduction marocaine au tiers de la capacité des spectateurs 
serait souhaitable. A ce propos, les doléances des journalistes 
des différents médias pour l’ouverture au moins des tribunes 
de presse sont restées sans réponse de la part de la FRMF. 
Le WAC a présenté sa formation titulaire pour remporter les 
trois points, l’IRT a aligné trois nouveaux footballeurs Hamza, 
Abdelmoutaleb et Dahmani et a laissé sur la touche son vétéran 
arrière central Konati avec une défense constituée de Khallati 
et de Jorfi. En première mi-temps, les visiteurs semblaient 
supérieurs avec une domination du ballon de 59 pour °/° pour 41 
pour °/° en leur faveur. Aucune occasion ratée  d’un coté comme 
de l’autre avec un seul constat :le WAC jouait pour vaincre, 
l’IRT jouait pour le partage des points. Incompréhensiblement, 
Hamoudan et ses coéquipiers étaient repliés en défense en 
procédant uniquement par les contrattaques dont la plupart 
étaient sans aucun danger.  Les poulains de Gamoundi étaient 
sur le point d’encaisser un ou deux par la maladresse de leurs 
deux arrières droit et gauche Waahabi et Noussair qui perdaient 
lamentablement des balles qui étaient largement à leur portée 
aussi bien en défense qu’en attaque. En deuxième mi-temps, le 
jeu était largement égal et la domination passait à 50°/° pour les 
deux camps. Trop de changements au WAC et à l’IRT mais sans 
résultat. Avec cette piètre exhibition de tous les footballeurs 
locaux et visiteurs, il y avait la bonne volonté des dirigeants 
qui offraient pour la victoire des primes importantes :20.000 dh 
pour les casablancais et 15.000 dh pour les tangérois de quoi 
énerver au lieu de motiver tout l’effectif. Pour les tactiques de 
jeu, Regragui et Gamoundi n’ont rien donné sur le terrain car 
leurs joueurs étaient complètement perdus. Résultat équitable 
et aucune formation n’a mérité de marquer le moindre but.

La ville du détroit avec son quartier 
populaire du Marshane vient de perdre 
l’un de ses citoyens les plus dévoués 

Abdelkader Hanch. Un grand homme, un grand 
sportif, un grand gardien de but des années 60, une 
vraie référence footballistique. Bien que âgé, avec 
plus de 87 ans,il avait une bonne mémoire qui ne 
lui avait jamais fait défaut. Il parlait avec aisance 
et racontait sans hésiter l’histoire du football 
tangérois d’avant et d’après l’indépendance. 
Pour lui, l’époque du Moghreb Aksa, UD 
Espana,ASPT,TangerFC était merveilleuse avec 
un bon spectacle de la balle ronde. Il se souvenait 
avec plaisir de la perle noire Larbi Benbarek et de 
Lahcen Chicha. «Le football qu’ils pratiquaient 
était celui d’une autre planète » disait-il. Il était 
célèbre par les arrêts spectaculaires et par les 
détentes extraordinaires. Il était aussi connu 
par le dégagement des balles aériennes et par 
l’annulation des pénaltys. Il décourageait les 
adversaires surtout par ses commandes au sein 
de sa défense et gardait plusieurs fois sa cage 
vierge. Ses matchs à Khémisset ,où l’IZK de la 
belle époque était longtemps son redoutable 
adversaire, qu’il se rappelait après sa retraite 
,étaient inoubliables. Sa carrière d’excellent goal, 
il la doit à  cette équipe des présidents Chioua 
et Temsamani appelée Tanger FC qui évoluait 
en deuxième division à l’heure où l’ASPT 
Association de la Police de Tanger de Sefrioui 
jouait en Nationale I. Les tangérois ont toujours, 
gravée dans leur mémoire, l’image de ces 
rencontres des barrages de montée jouées par 
Abdelkader Hanch. Quand il était dans les bois, 
toute l’équipe avait le calme et la tranquillité. De 
grande taille comme un basketteur et de larges 
mains, il arrêtait le ballon avec facilité. Il était le 

premier goal à Tanger à essayer de marquer le 
but et plusieurs fois , il « désertait » sa cage pour 
aller au camp adversaire lorsque le corner est 
tiré. Avec son coéquipier Hamdouchi,  il était prêt 
à signer une licence de footballeur professionnel 
à Ceuta pour disputer le championnat espagnol. 
Mais l’amour et la nostalgie de sa ville qu’il 
adorait lui avait fait changer d’avis et rentrer chez 
lui. Sur le terrain, il avait une conduite exemplaire. 
Il respectait les arbitres,les joueurs et les 
journalistes.Il devait passer sa longue vieillesse 
dans deux cafés historiques Hafa et Hanafta 
pour retrouver les anciens camarades et discuter 
avec eux. Il pensait toujours : « Je ne vais plus au 
stade parce que le football tangérois actuel me 
fait rougir de honte. Il n’y a plus d’amour pour les 
couleurs du club et de la ville.Tous les joueurs 
aiment l’argent» .Il pointait le plus souvent du 
doigt les dirigeants qu’il accuse de mauvaise 
gestion et de la crise du football. Qu’il repose en 
paix et que Dieu l’ait dans Sa miséricorde. Nous 
sommes à Dieu et à Lui nous retournons.

Tribune du Sport Portrait Sportif

LE GRAND GARDIEN DE BUT 
ABDELKADER HANCH N’EST PLUS

IRT 0   -  WAC 0
UN MATCH DECEVANT SUR TOUS 

LES PLANS

sport



10

Le Journal de Tanger  • N° 4197 • Samedi 12 Février 2022

ECONOMIE SANTÉ SPORT TANGER PRATIQUE JEUX DIVERSTOURISME 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 Jean - Marie KASONGO
GSM : 06.20.30.47.24
Tanger

 HORAIRE DES
PHARMACIES

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORaIRE NORMaL 
JOURNaLIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00
HORaIRE DES PHaRMaCIES 

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

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

HORaIRE DE GaRDE 
PENDaNt La JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

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
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Semaine du 14 au 18 
Fevrier 2022

Samedi 12 et dimanche 13 
Fevrier 2022

•  SAMEDI
Pharmacie el Hadri
Sidi Driss en face café Jamal
Tél.: 05.39.38.55.55
Pharmacie Massira
Hay Mesnana khandak Roman
Tél. : 05.39.31.45.15
Pharmacie Charf
Av. Yaakoub Mansour prés Hôp.Fahd
Tél. : 05.39.94.42.26
Pharmacie Lamtafi
6, rue Abbi hanifa lamtafi Marchan
Tél. : 05.39.93.43.18
Pharmacie Ben Taeib
Av. Mly Abdelhafid Casabarata
Tél.: 05.39.93.60.15
Pharmacie Al Yasmine
Derriére la prison Satfilage
Tél. : 05.39.31.89.09
 •  DIMANCHE
Pharmacie Imam Malek
Casabarata rue de Souk 
Tél. : 07.06.52.92.89
Pharmacie Aazib Abakkiwe
Hay Aazib Abakkiwe Mghogha
Tél. : 05.20.23.31.91
Pharmacie Branes Kedima
Rte Aswak assalam prés Station Total
Tél. : 06.27.37.45.47
Pharmacie Assafwa
Rte Rahrah en face cplx kawasim 
Tél.: 05.39.31.29.18
gde Pharmacie Assia
Rte entre hôtel Ahlen et Sidi Driss
Tél.: 05.39.31.24.71
Pharmacie Bab el Bhar
Rue Bab El Assa N°28 Kasbah
Tél. : 05.39.93.05.61

Lundi 14 Fevrier 2022 
Pharmacie les Parents
Rte Sat Filage en face l’ENCG
Tél. : 05.39.31.16.62
Pharmacie Madchar Aouama
Madchar Aouama Charkia
Tél. : 05.30.12.08.28
Pharmacie les Palmiers
Rue Antaki, derrière grande poste
Tél.: 05.39.32.57.63
Pharmacie Amalat Beni Makada
Bir Aharchoun Av. principale Gorziana
Tél.: 05.39.95.36.64 
Pharmacie Complexe Irfane 2
Rte Achakar Complexe Al Irfane 2 
Tél.: 05.39.39.58.57
Pharmacie Ajial
Groupe rés. Ajial, quartier Harrarine
Tél.: 05.39.42.41.85
Mardi 15 Fevrier 2022

grande Pharmacie Zeroual
67-69; Rue de Fés
Tél. : 05.39.94.35.37
Pharmacie Mountassir
Lot Al Majd 1 Al Aouama 
Tél. : 05.39.95.23.11
Pharmacie Fayna
Av. Foret Maamora n°31 Branes II 
Tél.: 05.39.31.18.59
Pharmacie Achakkar
Route Achakkar, hay Ahammar 
Tél. : 06.18.14.01.04
Pharmacie galerie Andalucia
Galerie Andalucia Boubana
Tél. : 05.39.37.21.39
Pharmacie Fares
Lot Amal rte entre dar Tounsi et Tétouan 
Tél. : 05.39.95.64.69
Mercredi 16 Fevrier 2022 

Pharmacie Kasbah
67, Rue Kasbah
Tél. : 05.39.93.51.20
Pharmacie Riad Achifaa
Sidi driss à côté lycee Hassan II
Tél. : 05.39.38.54.91
Pharmacie Masjid Al Mouhit
Cplx Diar Tanjah N°8 Moujahiddine
Tél. : 05.39.38.26.57
Pharmacie Aswak Assalam
Centre commerciale Aswak Assalam
Tél. : 05.39.39.35.46 
Pharmacie Ifriquia
Av. Mly Ali Cherif beni makada n° 44
Tél. : 05.39.95.31.97
Pharmacie Zouitina
Quartier Farah n°52 Beni Makada 
Tél. : 05.39.35.25.51
Jeudi 17 Fevrier 2022

Pharmacie Ouahid
Hay Boutrika n°39 Mesnana II
Tél.: 05.39.31.82.69
Pharmacie Alidaa
Ard Bouhssaine Beni Makada Ard Daoula
Tél. : 05.39.95.71.51
Pharmacie El Moufid
Rue Ahlen Zemmouri 2 en face Saham
Tél. : 05.39.30.73.41
Pharmacie Ibouyen
Rte Tanja El Balia, 15 lot Mediteranée
Tél. : 05.39.30.06.90 
Pharmacie Bayti
Rte de Rabat Complexe Hassani
Tél. : 05.39.31.11.64 
Pharmacie Souani
43,Bd d’Anfa Souani 
Tél. : 05.39.93.98.68
vendredi 18 Fevrier 2022
Pharmacie el Mesnaoui
Sidi Driss Mers Achenad
Tél. : 05.39.30.72.30
Pharmacie leila
Mghogha Kbira entré école Ben Ajiba
Tél. : 05.39.35.05.75    
Pharmacie Route el Aouama
Route Aouama, Bd Al Qods
Tél. : 05.39.36.15.59
Pharmacie Al Karam
Quartier Azib Abkiou Mghogha 
Tél. : 05.39.95.83.06
Pharmacie Masjid Marchan
Av. des Nations Unies Marchan 
Tél. : 05.39.33.45.90
Pharmacie Place des Arenes
Route de Tétouan Rgaie N°12
Tél. : 05.31.00.55.77

BÉLIER : (21 MARS - 20 AvRIL)
Humeur : Votre positive attitude a le mérite d’être appréciée et vous pouvez 
être assuré que toutes vos démarches reçoivent un accueil encourageant.
amour : Vous y allez, vous prenez les devants. Désir et fête des sens em-
brasent en un rien de temps vos amours. 
argent : C’est le moment de donner votre point de vue, de faire aboutir et 
clore des transactions financières.
Travail : En recherche d’emploi, vous créez des contacts intéressants avec votre 
entourage, les événements vous donnent l’occasion de montrer le meilleur. 

TAUREAU : (21 AvRIL - 20 MAI)
Humeur : Vous devrez prendre une décision importante qui monopolise votre 
esprit, cela peut crisper vos relations avec votre entourage.
amour : C’est une semaine qui s’annonce importante, voire décisive pour certains 
et qui devra donc être gérée sereinement pour vous mener à bon port côté cœur.
argent : Les personnes peu sérieuses qui gravitent autour de vous attendent 
en réalité que vous leur apportiez votre aide.
Travail : Votre énergie sous pression doit trouver un exutoire, c’est un moment 
parfait pour vous défouler physiquement et vous purger des tensions accumulées. 

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur : De la jovialité et une belle confiance en vous vont vous permettre de 
surmonter tous les défis. Aucune épreuve ne peut avoir raison de votre optimisme.
amour : L’amour ne rencontre aucun obstacle. Tout ce qui touche de près ou 
de loin aux affaires affectives se verra couronné de succès ! 
argent : Cette semaine sera calme et régulière, ce répit ne sera pas de trop 
pour faire le point financier et réorienter votre action. 
Travail : Plus inspiré, plus créatif et plus entreprenant vous passez la semaine agréa-
blement ! N’hésitez pas à mettre en valeur votre savoir-faire et votre bonne volonté.

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Humeur : Vous n’avez pas toujours raison et vous seriez bien inspiré de baisser d’un 
ton. Économisez votre énergie car vous en aurez besoin pour faire des étincelles.
amour : Les personnes de votre entourage manquent de tact et vous n’avez pas 
d’autre choix que de les supporter car il n’est pas bon pour vous de vous disputer.
argent : Ce n’est pas la période idéale pour investir, vous êtes trop impulsif et vous 
risquez de tomber sur de mauvaises affaires.
Travail : Votre semaine vous a épuisé, vous avez besoin de vous trouver une occu-
pation pour vous autoriser à penser à autre chose qu’à votre activité professionnelle..

 LION : (24 JUILLET - 23 AOûT)
Humeur : Vous êtes déterminé pour évoluer et vous atteler à de nouvelles 
tâches. Un changement positif est à votre portée, ne le laissez pas passer ! 
amour : Vous n’aviez pas été très expressif jusqu’à maintenant, mais vous com-
mencez à avoir le besoin de vous exprimer et de faire passer des messages. 
argent : Vous avez l’impression d’entendre déjà cette petite musique d’es-
pèces sonnantes et trébuchantes couler abondamment au cœur de votre vie.
Travail : Vous êtes prêt à saisir toutes les opportunités qui se présentent. C’est 
un semaine idéal pour foncer, vous rendre disponible et saisir les occasions..

vIERGE : (24 AOûT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : Le moment est venu de vous montrer bienveillant et ouvert à toutes 
les discussions.
amour : Aucun nuage à l’horizon. Tout se passe bien dans votre vie sentimen-
tale mis à part le fait que parfois quelques doutes vous rattrapent.
argent : Vous trouvez que vos partenaires manquent de finesse et vous empêchent 
d’élaborer des stratégies subtiles pour rivaliser sérieusement avec la concurrence.
Travail : Si vous avez décidé de passer le week-end avec votre partenaire tous 
les deux en amoureux et qu’ensemble vous n’en avez pas discuté ça risque 
de coincé un peu. 

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Gonflé à bloc, vous avez soif d’action et votre bonne humeur consti-
tue un atout non négligeable pour faire passer vos idées.
amour : Des informations que vous aviez cachées sortent au grand jour, sur-
tout en ce qui concerne l’amour et la famille.
argent : Dans le travail vous exprimez vos envies et votre motivation, du coup 
vous gagnez des points pour atteindre vos objectifs. 
Travail : Vous êtes bienveillant vis-à-vis de votre entourage, moins impulsif, 
égocentrique ou tatillon que d’ordinaire.

 SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Ne faites pas le justicier à n’importe quel prix, restez mesuré dans 
vos propos.
amour : Vous avez du mal à calmer vos incertitudes, rien ne vous rassure ! 
Remettez à demain certaines discussions avec votre partenaire.
argent : Vous n’avez pas de bile à vous faire, malgré les dépenses obligatoires 
pour la maison ou autres la situation budgétaire est maîtrisée !
Travail : Ne râlez pas si des portes claquent et des rires fusent alors que vous 
avez du pain sur la planche.

SAGITTAIRE : (23 NOvEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur : Vous avez l’énergie nécessaire pour vous lancer dans une compé-
tition y trouver votre intérêt. 
amour : Vous faites preuve d’une sensualité sans égal. Certains captent qu’il 
y a en vous un ogre charnel ne sommeillant que d’un œil. 
argent  : L’intuition et l’écoute seront des qualités précieuses pour vous 
mettre sur la voie de la richesse.
Travail : Vous pourriez bien parier sur l’avenir, un côté joueur vous pousse à 
miser sur le rouge ou le noir. Vous avez de la chance.. 

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOvEMBRE)
Humeur : Vous ne manquez pas d’énergie pour terminer ce qui est en cours, 
votre motivation est d’en finir au plus vite ! .
amour : Un renouveau se fera sentir, l’univers familial sera avantagé. Si vous 
avez un différend à régler, le moment est opportun pour le faire.
argent : Des rentrées d’argent qui font grimper vos revenus, voilà une belle re-
vanche sur le passé et sur les soucis financiers que certains ont pu connaître.
Travail : Les effets planétaires sont favorables durant le week-end, vous arri-
vez à vous détendre seul ou en famille.

vERSEAU : (21 JANvIER - 19 FEvRIER)
Humeur : Le moment est venu d’exprimer et de suivre vos idées en toute confiance. 
Grâce à votre sens relationnel vous pouvez explorer de nouvelles pistes !
amour : Si votre agenda ne vous permet pas de passer énormément de temps 
avec la personne que vous aimez, vous cherchez le moyen d’y remédier.
argent : Sur le plan financier les circonstances deviennent plus favorables, 
vous saurez vous mettre en quête d’informations fiables. 
Travail  : Une lune dynamique sert vos intérêts et convient à votre tempé-
rament enflammé. D’excellents contacts devraient en découler, ainsi qu’une 
profusion d’idées nouvelles, brillantes et novatrices. 

POISSON : (20 FEvRIER - 20 MARS)
Humeur : Affirmez vos points de vue. C’est un excellent moyen pour conclure 
des alliances amicales ou amoureuses sur des bases sincères. 
amour : Vous souhaitez être libre pour profiter de la vie et de l’amour et vous ne 
supportez pas qu’on vous en empêche. Une relation sans base solide s’effondre.
argent : Vous pouvez être monopolisé par des affaires liées aux finances, aux 
mouvements de fonds et aux placements. Restez réaliste et pratique.
Travail : Vous n’avez plus qu’une idée en tête : convaincre la terre entière et 
surtout vos admirateurs et admiratrices que vous êtes le meilleur ! Vous ne 
ménagez pas vos efforts pour parvenir à vos fins. Méfiez-vous cependant de 
votre tendance aux excès.

HOROSCOPE
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  Sam. 12 06:42 13:43 16:38 19:06 20:23 

 Dim. 13 06:41 13:43 16:39 19:07 20:24 

 Lun. 14 06:40 13:42 16:40 19:08 20:25 

 Mar. 15 06:39 13:42 16:40 19:09 20:26 

 Mer. 16 06:38 13:42 16:41 19:10 20:27 

 Jeu. 17 06:37 13:42 16:42 19:11 20:28 

 Ven. 18  06:36 13:42 16:43 19:12 20:29

HORaIRES DES PRIÈRES
du 12 au 18 Février 2022

Samedi 12 et dimanche 13 
Fevrier 2022

Pharmacie Mouadafine
Quartier Mouadafine prés école Ohoud 
Tél. : 05.39.35.01.38
Pharmacie Belkacem
Jirari 2 prés lycée Farabi Béni makada
Tél. : 05.39.95.83.71
Pharmacie Hay gambouria
Aouama Hay Gambouria rte Ain dalia
Tél. : 05.39.95.90.39
Pharmacie Riad Ahlen
Rte de Rabat, Hay Riad Ahlen
Tél. : 05.39.42.31.42
Pharmacie Tarik el Moujahidine
Hay El Moujahidine rés. Omar bloc B
Tél.: 05.39.31.40.79
Pharmacie la Sante
Av Tarik Ibn Ziad lot fatima-zohra
Tél. : 05.39.95.03.81 
Pharmacie Al Fajr
Mesnana av. Inara au dessus 11éme Arrd°
Tél. : 05.39.31.43.50
Pharmacie Homrani
Av. Med 6 Complexe Iris plage n°45 
Tél. : 05.39.30.10.51
Pharmacie la Source
Lots Al Majd Rue Al Kadissia Aouama
Tél.: 05.39.95.82.47
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الثمن : 4 دراهم

َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

قاسيا  الناقص«  »الزائــد  هذا  في  سأكـون 
على نفسي، أكثر من قسوتي على تلك الجحافل 
التي تتقاطر على مواقع الحدث، في شبه هجوم 
تراعــي  ال  »صحافية«  لتغطيـــة  أهوج،  جماعي 
لديهم  تحولت  التي  المهنة  هذه  قواعد  أبسط 
يتزاحمون  فتراهم  وتغثينا،  تستفزنا  محنة  إلى 
بميكروفوناتهم  ليحاصروا  بأعناقهم  متطاولين 
يعتبرونه  بما  لمواقعهـم  يدلي  من  المكممة، 
سبقا إعالميا، بعد تضخيــم »الحــدث« بعناوين 
مغرية من قبيل مستعجل وعاجل، دون أن يكلفوا 
أنفسهم عناء ضبط تركيب لغوي يراعي طبيعة 
الحدث وأهميتــه، ما دام كل حافر في تصورهم 
الحميـــر  حوافــر  كانــت  وإن  حتى  للنقع،  مثير 

واألتان.
هنا،  نفســي  على  أمارسها  التي  والقسوة 
تتمثل في عدم قدرتي على غضّ الطرف عن هذا 
التسيب الذي بلغ حدا صار ينذر جسمنا الصحفي 
واإلعالمي بمزيد من العلل واألورام الخبيثة التي 
أسراب  تنتشر  كما  أعضائه،  سائر  في  انتشرت 
الوحشي،  البقر  قطيع من  في مؤخرات  البعوض 
الذي  النكير  المنكــر  لهــذا  رادع  حسيب  دون 
يمارس أمام أعين من يتحملون مسؤولية ضبط 
قواعد شروط و أخالقيــات ممارسة هذه المهنة 

التي مرغها المتطاولون عليها في الوحل.
تغطيـــات  من  مؤخــرا  عندنــا  حدث  وما 
أمام  تهويلهـــا،  في  مبالـــغ  مباشرة  »صحفية« 
القروية،  المناطق  بعض  في  أو  المحاكم  أبواب 
يجعلنا مقتنعين بيقين ثابت أن مهنـة الصحافة 
التي مارسها األفذاذ المؤسسون قبلنا في مختلف 
بحس  والبصرية،  والسمعيــــة  الورقية  المنابر 
فئات  لدى  رخيصة  مبتذلة  صارت  عميق،  وطني 
من  يؤطرها  التي  المتكالبة  المنابر  من  واسعة 
المسؤول  الصحفي  بالعمل  صلة  أية  لهم  ليس 

دون خجل أو حياء.
لقد آن األوان، في خضم كل هذه اإلكراهات 
التي تواجه بالدنا، والتحديات الخارجية المتربصة 
الذي استفحل وساد،  بأمننا واستقرارنا، والفساد 
بهويتنا  اعتزازنا  منطلـق  من  جميعا  نتكتل  أن 
قرارات  اتخـــاذ  أجل  من  الوطنيــة،  ومقدساتنا 
فاعلة وحاسمــة، لضخّ دماء صحيـة سليمة في 
الفقراء  يعتز  الذي  المغرب  هـذا  جسم  شرايين 
والمهمشون باالنتماء إليه، والتماس الطمأنينة 

في حضنه رغم الحاجة والخصاص.
اإلشراف  مسؤولية  يتحملون  الذين  وعلى 
بالدنـــا،  في  واإلعـــالم  الصحافــة  مهنـة  على 
ضبط  ونقابتـــه،  وفعالياته  وهيئاته  بمنظماته 
المهنــة ضبطــا صارمــا ونزيهـــا، حتــى  هـذه 
ال يصير كل ببغاء مهرج يتبجح في بعـض المنابر 
كان  التي  المهنة  هذه  إلى  يسيء  بما  والمواقع 
من المفروض أن تكون سلطة رابعة رادعة، بدل 
سوق  في  تساوي  لن  التي  البائرة  السلعة  هذه 

المتالشيات »جوج ريال«..!

�شحـافـة  “ُجـوج ريـال..” !!

مأساة دوار الطفل ريان مع الفقر والبطالة وغياب البنية 
التحتية األساسية للحياة 

حادثــة ريـــان، رحمه اهلل، خلقت الحدث على المستــوى 
العالمي، بما حملت من مشاعـــر التعاطـف مع أسرة الطفل 
الهالك ومن إشادة عامة بجهود فرق اإلنقاذ التي قهرت جبال 
المحبوس في قعـر ثقـب ضيق  الطفل  إلى  للوصول  بكامله 

يغور في األرض إلى ما فوق ثالثين مترا. 
ما بذل من جهد للوصول إلى الطفل معروف عالميا، كما 
منابر  الذي ساهمت  المضني  العمل  هذا  نتائج  معروفة  هي 
مقززة  أحيانا  بطريقــة،  إبرازه  في  االجتماعي  التواصل  من 
إزاء مسؤولين جهويين  واضح  تملق  عليهــا  منفرة، يطغـى 
من  لالستفادة  مستفــزة،  مكشوفــة  منـاورة  ومحليين، في 
الحدث، هذا إلى جانب انعدام المهنية في األداء الذي نددت به 
النقابة الوطنية للصحافة واعتبرته مخال بأخالقيات المهنة.  

ريان الإن�شان 
اأدى ثمن تخلف 

دواره ورحل

)البقية ص3(



جمعيـــة  تنظـم 
للسالمـــة  البوغـــاز 
بشراكـــة  الطرقـيـــة 
الوطنية  الوكالـة  مع 
للسالمـــة الطرقيــــة 
اليـــــوم   »NARSA«
السبت بطنجة، ورشــة 
تحسيسيــة لفائـــــدة 
الــدراجــات  سـائقـــي 
النارية ثالثية العجالت 

بمحرك.
العمليــة  هــذه  أن  للجمعية  بالغ  وأفاد 
الورشــات،  من  مجموعة  تضــم  التواصلية، 
تتعلق بالتدابيــر الواجــب اتخاذهـــا لتفادي 
الوقوع في حوادث السير، عبر تقديم معطيات 

إحصائية و مؤشرات سلوكية.
وأضاف البالغ ذاته، أن هـــذه الورشـــة 
التأثير  تحت  السياقة  بمحاكاة  القيام  تشمل 
توزيــــع  مع  المخــدرات..  أو  الكحول  التعب، 
طرف  من  معتمــدة  للرأس  واقية  خوذات 

الوطنيــــة  الوكالــــة 
الطرقيـــة  للسالمــــة 
المركبات  تجهيز  وكذا 
بأشرطة عاكسة للضوء 

لتحسين الرؤية ليال.
وحسب ما تناقلته 
فــإن  محليــة،  أخبــار 
الزهــوانــي،  لخضـــر 
جمعــــيـــة  رئـيـــس 
للسالمـــة  البــوغـــاز 
تنظيم  سيتـــم  أنه  على  أكــد  الطرقيـــة، 
خالل  الطرقية  للسالمة  الجهوي  األسبوع 
من   19 غاية  إلى   14 من  الممتدة  الفترة 
األسبوع  سيشكل  بحيث  الجاري،  فبراير 
الجهوي نشاطا حافال باألنشطة على مستوى 
حضور  سيعرف  كما  التعليميــة،  المؤسسات 
وجــه  على  منهــم  الفاعلين،  من  مجموعة 
الملكي،  الدرك  الوطني،  األمن  الخصوص: 
لوزارة  اإلقليمية  المديرية  المدنية،  الوقاية 

التربية الوطنية بعمالة طنجة - أصيلة.
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بنيحيى اللطيف  • عبد 

ِني ْعَلى �ْسَكاِتي الْيْ َيا اَلّ
ْك ْمالِمي  ْكّفْ َعّنْ
اْلَهّمْ �َساْكْن ْفَذاِتي

َما ْبَقى ْيِفيْد ْكالِمي.. 

اْلْك  ي َياْلْْعُفوْن ْك�َسّ َما َنا�سِ
َها ْيَباِل ْبْو�َساُخو ُكّلْ

ة ْوال ْن�َساْلْك  َدّ ْ ال ْت�َساْلِني ْفال�سّ
ي�َساْنْك ِبَيّ ْوِبْك �َساُخو.. �سِ

يقول »المجذوب«:

بحر  الحسيمة،  ـ  تطوان  ـ  طنجة  جهة  مجلس  شارك 
منعقد  لألقاليم«  المتوسطي  »المنتــدى  في  األسبوع،  هذا 
سياسات  وضــع  في  للمساهمة  الفرنسية،  مرسيليا  بمدينة 
للتغيـــرات  تستجــــيـب  المتوسط،  بالحـــوض  إقليمــيـــة 

الجيولوجية والبيئية والمناخية.
تجربة  المناسبة  هــذه  في  الجهــة،  واستعرض مجلس 
المغرب في مكافحة الظواهر المناخية الطارئة، كما أكد خالل 
الفعالية التي ركزت على ”الفيضانات” كموضوع محوري، على 
حجم التحديات الحالية والمستقبلية التي يشهدها الحوض 
الطبيعية  والمخاطر  المناخية  التغيرات  بفعل  المتوسطي 
إقليمية  سياسات  وضع  باستعجال  تستدعي  التي  األخرى 

متكيفة مع التغيرات المناخية الطارئة.
المجلس  بشراكة  تجربة  استعراض  بالمناسبة  تم  كما 

استعجالي  جهـــوي  مخطط  لوضــع  المغربية  الحكومة  مع 
لحماية الجهة من الفيضانات، كإطالق دراسة إلنشاء نظام 
الحماية من الفيضانات، كما قدم المجلس تجربة  “دار المناخ 
تم  موازية  عمل  وكآلية  دولي  تعاون  كثمرة  المتوسطية” 
المتوسط  لدول  األطــراف  مؤتمر  لتوصيات  تنفيذا  إحداثها 
 2016 يوليوز  في  المنعقد  المناخ”،  كوب  “ميد  المناخ  حول 

بطنجة.
ويشار إلى أن تجربة “دار المناخ المتوسطية” كانت في 
المناخ  أجل  من  العمل  ديمومة  ضمان  في  المساهمة  إطار 
الفرص  خلق  عبر  المتوسط،  األبيض  البحر  حوض  في 
على  الحفاظ  لمتطلبات  والمستجيبة  المواتية  االقتصادية 

البيئة ومواجهة التغيرات المناخية..
أ.ع

بشراكة مع الجمعية المغربية لصناعة النسيج واأللبسة، 
ندوة  األربعـاء،  يوم  المغرب،  لمقــاوالت  العام  االتحاد  نظم 
الصناعة  إلى  التصنيع  االنتقال من  »النسيـج:  حول موضوع 

المستدامة«.
المغربية  الجمعية  بمقــر  المنعقــد  الحدث،  وشكل هذا 
وشركاء  فاعلين  بطنجة بحضور  واأللبسة  النسيج  لصناعة 
األبيض”  “الكتاب  لقاءات  إطار  في  واأللبسة،  النسيج  لقطاع 
مقترحات  يتضمن  الذي  المغرب،  لمقاوالت  العام  لالتحاد 

المؤسسة من أجل تفعيل وأجرأة النموذج التنموي الجديد.
في كلمة بالمناسبة، أكد محمد بوبوح، رئيس الجمعية 
يشكل  اللقاء  هذا  أن  واأللبسة،  النسيج  لصناعة  المغربية 
مناسبة لتقاسم رؤية الجمعية من أجل تطوير قطاع النسيج 
تبويئه  بغاية  الفاعلين،  جميع  مع  المقبلة  السنوات  خالل 
مكانة متميزة على الساحة الدولية ورفع تحدي إزالة الكربون 

عن هذه الصناعة.
عن  الكربون  “إزالة  بأن  قوله  الجمعية  رئيس  وتابع 
صناعة النسيج المغربية لم يعد خيارا وإنما ضرورة”، مؤكدا 
أجل  من  هاته  االستدامة  مقاربة  في  االنخراط  على ضرورة 
تعرفها  التي  التحوالت  مختلف  ومواكبة  استدامتها  ضمان 

هذه الصناعة.
الجمعية  رئيس  نائب  الصقلي،  جليل  أفاد  جهته،  ومن 
المغربية لصناعة النسيج واأللبسة، بأنه »يتعين على المغرب 
لقطاع  األولية  المواد  في  االستثمار  في  النظر  إعادة  حاليا 
النسيج«، مضيفا أنه “حان الوقت لتحويل األزمة الحالية إلى 
للنسيج،  األولية  المواد  في  االستثمار  إلعادة  حقيقية  فرصة 

احتالل  للمملكة  »تتيح  نظيفة  أولية  مواد  تطوير  أجل  من 
موقع متميز على الساحة الدولية«.

تسخيـــر  الضروري  أنــه »من  المتحــدث  نفس  وأضاف 
جديدة  صناعية  وحدات  إلطالق  الالزمة  المالية  الوسائل 
أن  إلى  مشيرا  االستثمار«،  لتحفيز  ملموسة  تدابير  واتخاذ 
رؤية الجمعية في أفق سنة 2030 تروم إحداث ثورة في قطاع 
متطلبات  تلبية  في  المساهمة  شأنها  من  واأللبسة  النسيج 

مقدمي الطلبات واألسواق المستهدفة. 
الصناعـــة واالستثمار  ومن جهته، أشــار ممثـــل وزارة 
والتجارة واالقتصاد الرقمي إلى أن قطاع النسيج في المغرب 
المنتجات  منافسة  بينها  من  تحديات،  عدة  اليوم  يواجه 
للتصدير،  الموجهة  المنتجات  عن  الكربون  وإزالة  األجنبية 
لتعزيز  فرصة  تشكل  أن  يمكن  التحديات  هذه  أن  مسجال 

العرض المغربي وتقوية مكانته الدولية.
وأوضح المسؤول أن المواد األولية لقطاع النسيج تشكل 
محورا استراتيجيا توليه الوزارة اهتماما خاصا، مشيرا إلى أن 
المستثمرين الوطنيين واألجانب يعبرون عن اهتمام حقيقي 

إزاء هذا القطاع.
وفي األخير، تجدر اإلشارة إلى أن المداخالت أجمعت على 
ضرورة تعزيز وتقوية استدامة صناعة النسيج، حتى تتماشى 
الفرص  االستفادة من  آملة  الجديدة،  األوروبية  المعايير  مع 
التي تُفتح اليوم لصناعة النسيج المغربية، من أجل استعادة 
مكانها في السوق المحلية، وتعزيز تموقع العرض المغربي 

في األسواق الجديدة.

استحسان  أثارت  محمــودة  خطــوة  في 
لألمن  العامة  المديرية  أعلنت  المواطنين، 
الوطني أن مصالحها المكلفة باألمن الطرقي 
والسالمة المرورية شرعت في تنزيل مخطط 
عمليات  يروم مضاعفة  مندمج  ميداني  عمل 
االستعراضية  السياقات  ضد  والزجر  المراقبة 
مستعملي  سالمة  تهدد  التي  والخطيرة 
الطريق وتعرض أمن األشخاص والممتلكات 
للخطر، كما تسعى للحد من مظاهر السياقة 
في  العامة  السكينة  إزعاج  في  تتسبب  التي 

أوقات متأخرة من الليل.
وأوضح بالغ للمديرية أن مصالح األمن 
السير  شرطة  فرق  جميع  عبأت  قد  الوطني 
على  العمومي  األمن  ومصالح  والجوالن 
المراقبة  عمليات  لتكثيف  الوطني  الصعيد 
الطرقية  والمسالك  المدارات  مختلف  في 
الخطيرة  السياقات  هذه  مثل  تسجل  التي 
واالستعراضية التي تتسبب في حوادث خطيرة 
بسبب تهور السائقين، وذلك بغرض توقيف 
القضائية  لألبحاث  وإخضاعهم  مرتكبيها 
الالزمة تحت إشراف النيابات العامة المختصة.

أيضا  تــم  أنه  البـالغ  نفــس  وأضاف 

تحسيس الفرق والوحدات األمنية التي تشتغل 
بالشارع العام، بضرورة الحرص على التطبيق 
مستعملي  حق  في  للقانون  والسليم  الحازم 
الطريق الذين يعمدون إلدخال تغييرات على 
إخضاعها  دون  للمركبة  التقنية  الخصائص 
المركبات  “عادم  تعديل  وكذا  للمصادقة 
بغــــرض    ”Système d’échappement
إزعاج  في  تتسبب  مرتفعـــة  أصوات  إصدار 

السكينة العامة.
كما أشار ذات المصدر إلى أنه بموازاة مع 
هذه التدابير الوقائية والزجرية التي اتخذتها 
لمواجهة  الوطني  لألمــن  العامة  المديرية 
المهددة  الخطيرة  السياقات  من  النوع  هذا 
ولعموم  الطريق  مستعملي  وسالمة  ألمن 
المواطنين، فقد تم اعتماد مقاربة تحسيسية 
إدراج  في  تتمثــل  اإلجراءات،  لهــذه  داعمة 
التوعية بمخاطر هذه السياقات االستعراضية 
في الحقيبة البيداغوجية التي يعتمدها نساء 
ورجال األمن الوطني في الحمالت التحسيسية 

الموجهة لتالميذ المؤسسات التعليمية.

أمل.ع

الأمن يتدخل للحد من ت�شيب 
ال�شياقة ال�شتعرا�شية واخلطرية

ور�شات توعوية لفائدة �شائقي 
الدراجات الثالثية العجالت

إسهاما في الجهود الدولية من أجل المناخ..

»من التصنيع إلى الصناعة المستدامة«

جمل�س اجلهة ي�شارك يف
»املنتدى املتو�شطي لالأقاليم«

ّناع الن�شيج مو�شوع ندوة ل�شُ
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)تتمة ص1( 
الحدث كان له وقـع عميــق  حقيقة إن 
الداللة على  تعاطف العديد من شعوب  العالم 
المكلومة،  وهو تعاطف  مع الطفل  وأسرته 
نابع من إنسانية اإلنسان وتضامنه الفطري 
غير  العالم  المنكوبة،  شعوب  من  غيره  مع 
أن عددا من  المتتبعين ذهبت بهم العاطفة 
الطفل  أن  اعتبروا  حين  التحليل  في  بعيدا 
ومالك  بل  الصالحين،  اهلل  أولياء  من  ولي 
من مالئكة الرحمان، بل ومنهـم من اقتـرح 
تحويل موقع البئر إلى مزار يتبـرك به ويتنفـع 
بزيارته، إلى من  ادعى أن الطفل كلم والده 
إلى  بسحبه،  باإلسراع  وطالبه  إنقاذه  قبيل 
نظرية  تؤكد  التي  األقاويــل  من  غير   هذا 
أن  الجهل يحول حقائق علمية إلى معتقدات 

غيبية.  
وتناسلت بهذا الشأن أيضا، تصريحات 
التي  التهريج  صحافة  مستوى  على  سواء 
جانب  من  أو  ريان،  الطفل  مأساة  واكبت 
معلقين فاعلي خير، تؤكد أن فاجعة الطفل 
سباته،  من  اإلسالمي  العالم  أيقظت  ريان 
العالم  قلـــوب  بل  العــرب،  قلوب  ووحدت 
بأسره،  وأعادت  اإلنسان إلى رشده وصوابه،  
ووحــدت  واألنانيـــة  الجغرافيــا   وتجاوزت  
فضيلة  التآخي  على  قاطبة  الكون  شعوب 
بيــن  مـــن  إن  بل  والتضامـن  والتطـــوع، 
طلعوا  من  منه،  اشتق  وما  القول  أصحاب 
ريان،  كرمز  إلى  نسبـــة  بنظرية  الريانية، 
إطار  في  اإلنسانية،  وإلنقاذ  لإلنسانية 
التضامن العالمي الشامل من أجل اإلنسان.  

السامـية  الملكيـــة  بالتوجيهــات  عمال 
الرامية إلى تطوير األداء الديبلوماسي الموازي 
لنظيره الرسمي وتوطيده، وفي إطار الترويج 
االنفتاح  على  المرتكز  طنجة  لمدينة  الترابي 
على مختلف الفعاليات والمؤسسات، تم نهاية 
السفراء  من  وفد  استقبال  الماضي،  األسبوع 
المعتمدين بالمغرب، من أجــل الوقوف على 
التاريخية  والمعالــم  االقتصادية  اإلمكانيات 

التي تزخر بها المدينة..
 الزيارة االستطالعيــة جــاءت في سيــاق 
والمؤسسة  طنجـــة  جماعــة  بيـــن  تعاون 
»الديبلوماسية  شعــار  تحــت  الديبلوماسية، 
لمدينة  األجنبيــة  االستثمارات  آلية  األجنبية 
طنجة« وقــد همــت سفراء معتمدين لثماني 
)جنوب  أفريقية  دول  منها  دولة،   )18( عشرة 

أيضا  إليهــا  أضيفــت  طويلة  والالئحة 
ترصد  عالميــة  ريانيـــة  بجوائـــز  المطالبة 
لمواجهة آفات البشرية من فقر وتصحر ومناخ 
هذه  عن  تغب  ولم  جماعي،  ونزوح  وحروب 
الالئحة قضية حقوق اإلنسان في الحماية من 

الكوارث الطبيعية. 
ال أحد ينكر أن العرب بارعون في توظيف 
وخيالهم  أهوائهم  وفق  الطيعة  لغتهم 
وشاعريتهم المفرطة، إال أن موضوع الطفل 
ريان تقبله اهلل القبول الحسن،  ال يتحمل مثل 
هذه التأويالت التي تستند إلى الخيال بدل أن 
تعتمد عل الواقع ، والواقع يمكن اختصاره في 
جملة أو جملتين. دون إنكار أن موت طفل في 
سن ريان رحمه اهلل وفي ظروفه القاسية، أمر 
أثار مشاعر العديد من شعوب الكون وحرك 
هي  التي  اإلنساني  التضامن  عاطفة  فيهم 

غريزة من غرائز البشرية. 
ريان رحمه اهلل ليس هو الضحية الوحيدة 
المتخلف،  بالمغرب،  القروي  العالم  لوضعية 
تجهيزا وتدبيرا حيث تطفو غالبا على صفحات 
الجرائد مآسي ومعاناة أطفال البادية والجبل 
في حياتهم اليومية مع الطريق إلى المدرسة 
الدواء  قبل  المدرسة،  والمستوصف  قبل 
والعالج، ومع التهميش واإلقصاء والحرمان، 
الفينة  ترقيعية  بين  عمليات  من  بالرغم 
الطيعة  التهريج  منابر  لها  تحشد  واألخرى، 
دون أن يكون لها الوقع المنتظر، وبالرغم من 
كون العالم القروي  يمثل فوق ثلث مساحة 
يفوق عددهم  الذي  المغرب  فإن  سكانـــه 
الفقر  يعيشون  نسمـــة،   ماليين  الثمانية 
الغنية  أراضيهم  واإلقصاء  في  والتهميش 

إفريقيا – غانـــا – مالــي - رواندــا - تشـــاد 
)السعودية - األردن  - ونيجيريا( ودول عربية 
- سلطنـــة عمّان - البحريـــن - موريطانيا( 
 - الجنوبية  )كوريا  آسيويـة  دول  جانـب  إلى 
كازاخستان( إضافة إلى دول أروبية )أوكرانيا - 
سويسرا - اليونان - بلجيكا( وأيضا، سفير دولة 

أستراليا.
الزيارة الممتدة على طول يومين )الجمعة 
همت  وزيارات،  أنشطة  عدة  عرفت  والسبت( 
المعالم الحضرية والثقافية والتراثية للمدينة، 
من قبيل منارة رأس سبارطيل، متحف المنارة، 
مغارة هرقل األسطورية، ومعرض ابن بطوطة 
ببرج النعام.. كما عرفت تعريفا بأبرز المشاريع 
مقر  مثل،  للمدينة  االقتصادية  والمؤهالت 
وكالــة مينـــاء طنجــة المتوســط، المنطقة 

بالثروات الطبيعية، وبرجاله األفذاذ، وهم أهل 
علم  وصالح ووطنية ونبوغ. 

ومعلوم أنه تم  وضع استراتيجية وطنية  
لتنمية المجال لقروي منذ سنة 2012، كما تم 
اإلعالن عن مخطط وطني للتنمية في العالم 
ميزانية  له  خصصت  2017ـ2023،  القروي 
على خمسة  نظريا،  وزعت،  درهم،  مليار   50
الماء،  قطاعات أساسية:   الطرق والمسالك، 
التعليم، الكهرباء القروية، الصحة،  وبالرغم 
من بعض اإلنجازات ، بصفة عامة، من أجل 
القروي، فإن  بالعالم  العيش  تحسين ظروف 
وقلة  التخلف  من  يشكو  زال  ال  العالم   هذا 
من  العديد  في  انعدامه،  وأحيانا   ، التجهيز 
المناطق، ونحن على مسافة عام من نهاية 

المخطط الخماسي لتنمية العالم القروي. 
النظــر  بصـرف  المطبــوع  الوضع  هذا 
العالم  لمواطنــي  األساسيــة  الحاجيات  عن 
القروي هو الذي يدفع المواطنين إلى البحث 
الخاصة  بوسائلهم  يتدبرونها  حلول  عن 
وينجزونها بما صادف لديهم من إمكانيات، 
وكثيرا ما يقعون في مشاكل صعبة، نتيجة 
لذلك،  الضرورية  الخبرة  على  توفرهم  عدم 
األمر الذي كثيرا ما يتسبب في  مآس قاسية 
في  حياته   فقد  الذي  ريان   الطفل  كمأساة 
ثقب مائي  مرتجل عمد الخواص إلى إنجازه 
جل  يتهدد  الذي  العطش  لمواجهة  جائحة 

تراب البلد، إال أن تسعفنا رحمة اهلل. 
رحم اهلل الطفل ريان وألهم ذويه الثبات 

والصبر الجميل.   
عزيز كنوني 

الصناعية الحرة الكزناية - حيث قاموا بجولة 
على  الغازية  للمشروبات  مصنع  أكبر  في 
الترفيهي  الميناء  المستوى اإلفريقي - وكذا، 

»مارينا باي«..
وحسب بالغ للجماعة، فإن اللقاءات كانت 
فرصة إلطالع السفراء على ما تعرفه المدينة 
من مكامن الجذب والقوة من خالل مؤهالتها 
سياحيا  قطبا  باعتبارها  والالمادية،  المادية 
واقتصاديا وصناعيا وأرضية خصبة للمشاريع 
التنموية واالستثمار الداخلي والدولي.. كما لم 
تَفوت الفرصة لتبادل األفكار المرتبطة بسبل 
التعاون واالستثمار الممكنة مع مختلف الدول 

المشاركة في الزيارة. 
أ.ع

ريان الإن�شان اأدى ثمن تخلف دواره ورحل

اجلمــاعــة ُتفعــل الديبلــومــا�شيـــة املوازيـــة 
بحثًا عن االستثمارات األجنبية..

أألف مربوك

»ليليا« تضيء بيت الخشاني والماحي
ازدان فراش الدكتور زكرياء الخشاني، وحرمه الدكتورة جهان 
الماحي، يوم الجمعة 04 فبرايـر 2022، بمولـود أنثى اختــارا لها 

على بركة اهلل إسم »ليليا«. 
الماحي،  الخشاني،  عائالت،  تتقدم  السعيدة،  المناسبة  ولهذه 
الشتوكي وابن حدو، بأحر التهاني ألب »ليليا« وأمها، وإلى جميع 
السعيد،  العيش  لها  نتمنى  التي  الجميلة،  الكتكوتة  أسرة  أفراد 

والعمر المديد في كنف والديها المحترمين. وألف مبروك.

ت : حمودة

األولى  الجلسة  األسبــوع،  بدايــة  جـرت 
لمدينة  الجماعي  للمجلس  العادية  للدورة 
الجماعة.  بمقر  كنون  اهلل  عبد  بقاعة  طنجة، 
وقد عرفت عدة أحداث وأسفرت عن جملة من 

القرارات..
عرض إخباري لحصيلة المئة يوم

الديمقراطية  األنظمــة  عــادة  هي  كما 
المتشبعة بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، 
الجماعي  المجلس  رئيس  ليموري،  منير  قدم 
حصيلة المئة يوم من انتدابه، مبرزا مجموعة 
عقدها  التي  التواصلية  واللقاءات  األنشطة 
الفترة، سواء  الفاعلين خالل هذه  مع مختلف 
تفعيال  والتدبيرية..  التواصلية  الدبلوماسية، 
للعمل المشترك والمنفتح على كافة الشركاء 
والفاعلين والمؤسسات وهيئــات  المجتمـــع 

المدني..
وإذا كــان يحســب للعمــدة، تحقيـــقه 
بالجماعة،  بداياته  في  التشاركية  للمقاربة 
فإننا كنا ننتظر في حصيلة المئة يوم إنجازات 
أكبر من ذلك، تكون بمثابة تعبير حقيقي عن 
نوايا التدخل واإلصالح التي ستصب في سبيل 

تجويد مرافق وخدمات الجماعة..
ألواح إلكترونية لألعضاء

أفادت أخبار محلية موثوقة، توزيع رئيس 
ألواحا  الجلسة،  بداية  الجماعي،  المجلس 
المجلس،  ومستشاري  أعضاء  على  إلكترونية 
يقول  التواصل،  عملية  تسهيل  بهدف 

الليموري.
وفي غياب معطيات كافية عن الموضوع 
أن  لنا  يبقى  الجدوى،  مناقشة  عن  وبعيدا 
نتساءل في أي إطار تم هذا العطاء، ومن أي 

ميزانية أخذ؟! 
المصادقة على مشروع حديقة الحيوانات

إيمانا بأهمية حماية المناطق الطبيعية 
التنوع  على  والحفاظ  العمراني  الزحف  من 
الطبيعي واإليكولوجي واإلرث الغابوي لمدينة 
طنجة،  ونظرا لآلثار اإليجابية التي ستنعكس 
والمدينةـــ  المنطقــة  ساكنــة  على  إيجابا 
االقتصادي  المستويين  على  خاصة  ككل، 
واالجتماعي، صادق أعضاء المجلس الجماعي 
أجل  من  أراضي  ملكية  نزع  على  باإلجماع 
الحيوانات، يقول بالغ  إحداث مشروع حديقة 

للمجلس.
على  اتفــق  المجلس  أن  الذكر،  ويجدر 
مع  التفاعــل  عبــر  المشروع،  تصور  تعديل 

والغابات  السلوقية  مناطــق  إلحاق  توصيات 
صيغة  معتمدين  المشروع،  ضمن  المجاورة 

منتزه وطني يضم حديقة للحيوانات.
نفاذ جدول األعمال 

صادق المجلس الجماعي، باإلجماع على 
أغلب النقط المدرجة بجدول أعماله وقد هم 

أبرزها :
اتفاقيــــة شراكــة لتمويل مشروع   •
البيومتري  للتنقيط  نظــام  إحداث 
لرخص الثقة لسياقة سيارات األجرة 

بعمالة طنجة أصيلة.
والمــدن  الجماعـــات  رؤساء  ميثاق   •
منطقـــة  في  والطاقـــة  للمنـــاخ 

المتوسط
بروتوكول تعاون بين جماعة طنجة   •

وبلدية سان جوس البلجيكية.
دراسـة عريضــة اعتمــاد النجاعــة   •
الطاقية في تدبيــر مرفـــق اإلنارة 

العمومية بالمدينة.
في حين عرفت النقط المتبقية مصادقة 

باألغلبية المطلقة وتتجسد أهمها في:
شراكـــة  اتفاقيــة  على  المصادقة   •
المروري  االزدحام  تخفيف  أجل  من 
والحد مــن حـوادث السيــر بشارع 
موالي رشيد  عبــر ممر تحت أرضي 

.2023/2022
اتفاقيــة  على  والمصادقة  الدراسة   •
تحويل االعتمادات المالية السنوية 
بين  التعـــاون  مؤسســـة  لفائــدة 
الجماعات »البوغاز«، من أجل طمر 
لها  والمماثلة  المنزلية  النفايــات 
وكذا تدبير مركز التحويل المتواجد 
»بمشالوة« ونقــل النفايــات مــن 
إلى مركز طمر وتثمين  هذا األخير 

النفايات المتواجدة ب »كسدلة«.
مخرجات مهمة وأجواء »نظيفة«.. نقط 
إيجابية طبعت الجلسة األولى وجب االعتراف 
بها وتثمينها، خاصة أمام ما يردنا من مظاهر 

»مخجلة« لمجالس بعض المدن.
أ.عكاشة

دورة املجل�س اجلماعي

تــــــداول واإجــمـــــاع..
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كرونولـوجيــا الرتفـــع

إسبانيا  اليــوم، في طنجة، وهو يمر بساحة  من منا، 
للبنايـــات  يتطلــع  لم  حاليــا،  الخضراء  المسيــرة  سابقا، 

الشامخة الممتدة في تأمل للمتوسط المنبسط أمامها؟
تفردهما  رغم  وبيتري،  رنشهاوسن  بنايتا  تكن  لم 
المعماري، شكال وزخرفة، قادرتين على لفت انتباه أي كان، 
المباالة  في  يتداعى  إرث  على  فبحسرة  حدث،  إن  وحتى 
إلى سنة  يعود  الذي  البنايات  عمر  لها  يشفع  لم  مطلقة، 

1905 تاريخ انطالق البناء الذي لن ينتهي إال في 1914.
اإلنســان  لهما دون  قيمة  والمكــان ال  الفضاء  وألن 
الذي هو سبب وغاية تواجد وإحداث البنايات، التقت نوايا 
1992، لتتكلل  البناية سكانا وتجارا سنة  القائمين بهذه 
بميالد جمعية سكان وتجار رنشهاوسن للتنمية البشرية.

في رصيد الجمعية مسار ترافع وتفاوض مستمر، حول 
اإلشكاالت التي يعاني منها منخرطوها، والتي تتدخل فيها 
عليه  تنص  ما  وفق  مختلفة،  مسؤولياتهم  عدة،  أطراف 

القوانين التي تؤطرهم كمؤسسات.
تعاقبت  التي  المختلفة  الشركات  مع  التفاوض  فمن 
على ملكية العقار، خاصة اإلسبانية منها، إلى التفاوض مع 
الجهات المختصة حول التبليط، والهدف دائما هو حماية 

مصالح السكان والتجار .
اعتباطيا، بل جاء نتيجة  اختيار اإلســم  طبعا، لم يأت 
في  اإلنســـان  بأهميــة  بعضهـم  عند  أولي  وعي  تشكل 
التغيرات  ومع  للمنطقة.  السوسيو_اقتصادية  الدينامية 
التي طالت الفضاءات المجاورة للبنايات والمتمثلة أساسا 
في نقل محطة القطار والمحطة الطرقية إلى أماكن أخرى 
إعادة  همت  شمولية  نظرة  إطار  في  وذلك  المدينة،  في 
تهيئة طنجة، سيطال الفضاءات الحيوية المجاورة لبنايتي 
انعكس  التجاري،  الكساد  من  نوع  وبيتري  رنشهاوسن 
ستنعكس،  التداعيــات  هــذه  كل  والتجار.  الساكنة  على 
ستنحصر  التي  الجمعية  دينامية  على  سلبا  معينة،  لفترة 
البنايات  على  الحفـــاظ  أجل  من  والركض  التفاوض  في 
حتى ال تؤول للسقوط، كما كانت تنتظر الجهات المالكة 

للعقارات.
رنشهاوسن  وتجار  أن جمعية سكان  التاريخ  سيشهد 
األطماع  كل  أمام  عثرة  حجــرة  شكلت  البشرية  للتنمية 
العقارية المسيلة للعــاب، وستشكل سنــة 2006 قفـــزة 
دينامية  عبر  لها  سيتسنى  إذ  الجمعية،  تاريخ  في  نوعية 
صباغة  على  اإلشراف  مكتبها،  أعضاء  بعض  ومبادرات 
البنايات بأكملها لكل من بناية رنشهاوسن وبيتري، وكان 
الختيار اللونين األبيض واألصفر من لدن رئيس الجمعية، 
النقوش  وتثمين  المعمار،  جمالية  إبراز  في  دور  ساعتها، 

والزخارف التي تميزها.
وبانتهاء أشغال الصباغة، ستكــون جمعيــة سكـــان 
وتجار رنشهاوسن قد تموقعت كمخاطب رئيسي في كل 
ما يتعلق بالمحافظة على هذا المعمار الكولونيالي الذي 

التاريخيــة، وشهادة على  ذاكـرة طنجـة  يشكل جزءا من 
انفتاح طنجة على الثقافات العابرة للقارات. وسيترسخ هذا 
االعتراف عشية التصنيف الذي حظيت به بناية رنشهاوسن 
في  السادس  محمد  الملك  من  بأوامر  وذلك  التاريخية 

زيارته لطنجة سنة 2006.
وسيصبح تصنيف البناية كتراث تشريف لها من جهة، 
وسيتضاعف  للجمعية،  تكليفا  سيصبح  الوقت  نفس  وفي 
حجم المسؤوليات ألن األمر ال ينتهي بصدور التصنيف في 
الجريدة الرسمية، بل إن هذا األمر سيفرض على الجمعية، 
وبكل استعجال وحيوية، الشروع في الترافع لحماية البناية 

كي ال تصبح آيلة للسقوط.
فيها  مكثفة، ساهم  دينامية  الجمعية  لذلك، ستعرف 
كثير من الغيورين والغيورات على ذاكرة طنجة، نذكر من 
بين األسماء المؤثرة في هذه الدينامية على سبيل الحصر 
األندلســي  نجيــب  المعمــاري  والمهندس  بنرحمون،  ذ. 

وغيرهما...
* وقد اعتمد مكتب جمعية تجار وسكان رنشهاوسن 
للتنمية البشرية في استراتيجية ترافعه، منذ البداية، على 
لذاكرة طنجة، ونظم،  تاريخي  بالبنايات كمكون  التعريف 
أياما دراسية وموائد مستديرة واحتفاالت  أجل ذلك،  من 
بالذكرى المئوية للبنايات. وإلى جانب ذلك، اعتمد خطة 
لالنغراس أكثر بالقرب من الساكنة عبر إحياء أعياد دينية، 
وقد شكل االحتفال بالمولد النبوي موعدا سنويا لها، كما 
نوع لحظات االحتفال بالطفولة عبر تنظيم أنشطة خاصة 
التي  التهيئة  إعادة  خضم  وفي  وغيره.  كالحكواتي  بها، 
للجمعية  الجديد  المكتب  يعتزم  القديمة،  المدينة  همت 
عمله  خطة  في  التركيز،   2021 غشت  في  تجدد  الذي 
للنشاط  االعتبار  إعادة  أجل  من  الترافع  على  السنوية، 
يهم  مشروع  مقترح  تقديم  عبر  للمنطقة،  االقتصادي 
ذلك، ويمكن من إعطاء ساحة المسيرة الخضراء ببناياتها 
االستراتيجية  المكانة  وبيتري-  -رنشهاوسن  التاريخية 
التي تحتلها دون اعتراف، بصفتها همزة وصل بين قطبي 
طنجة: المدينة القديمة والمدينة الحديثة. ولإلشارة، فإن 
المكتب الجديد للجمعية مقبل على ضخ دينامية جديدة 

في عمله الترافعي.
حلقات  من  أخرى  حلقـــة  موضــوع  ذلك  سيكون   *
بالمكون  التعريف  عبرها  سيتـم  وبيتري،  رنشهاوسن 
البشري عصب النشاط السوسيو_ اقتصادي لموقع يزخر 
يعود  اقتصادية،  وأنشطة  وساكنة  بناية  التاريخ،  بعبق 

تاريخ بعضها إلى عشرينيات القرن الماضي. 
وسيكون دور الجمعية ضمن الحملة الترافعية هو رد 
الحياة  أجل ضخ  تقاوم من  التي  المكونات  لهذه  االعتبار 

في موقع لم يحظ بعد باالهتمام الذي يستحقه...
المكلفة بالتواصل
سعاد الشنتوف

اأوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

كادت دورة فبراير للمجلس البلدي في شطرها األول، أن 
مجلس  دورات  بأمجاد  يذكرنا  جديد،  عام  سوق  إلى  تتحول 
البيجيدية،  الوالية  أواخــــر  تشهد،  كانت  التي  العبدالوي 
احتجاجات شعبية عنيفة، داخل وخارج قاعة االجتماعات بقصر 
اعتبروها  بلدية  قرارات  من  تضررهم  عن  تعبيرا  البلدية، 

مجحفة .  
المحتجين  بين  الماضي  مواجهـــات  تتكـــرر  ال  وحتــى 
والمنصة الرئاسية، أعطيت تعليمات صارمة، لمنع المحتجين 
الجدد،  ضــد تصميم التهيئة، المرفوض في نسخه الثالث، 
استنكــار بعض  بالرغم من  االجتماع،  قاعة  إلى  الولوج  من 

المستشارين من خارج التحالف الثالثي العتيد. 
أشغال الشطــر األول من هذه الدورة شهدت موافقـــة 
المجلس على نزع ملكية أراض خاصة من أجل إنشاء منتزه 
وحديقة للحيوانات بطنجة وهو المشروع الذي أثار السخرية 
أهميته   على  أنه،  إلى  بالنظــر  العام،  الرأي  مستوى  على 
الترفيهية، ال يشكل أولوية بالنسبة لما ينتظره المواطنون 
من إصالحات ومنجزات بلدية. بل إنه سوف يفتح مواجهات 
ملكيتها   نزع  سيتـــم  التي  األراضي  أصحاب  بين  جديدة 
والبلدية، التي عليها أن توفر التعويضات الكافية،  لفائــدة 
وبأســـرع  وقته،  رواج  بسومــة  أراضيهم،   ملكية  المنتزعة 
خطاب  في  أكد  الذي  الملك  جاللة  لتعليمات  تنفيذا  اآلجال، 
موجه ألعضاء البرلمان،ــ أكتوبر 2016ـ أن نزع الملكية يجب 
أن يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى وأن يتم التعويض 
بهذه  القيام  تاريخ  نفــس  في  بها  المعمـول  لألسعار  طبقا 
البلدية  فهل  عليــه.  الحصول  مسطرة  تبسيط  مع  العملية 
الغارقة في ديون ترتبت عن نزع الملكية في الماضي،  جاهزة، 

لتضيف ملفا جديدا ثقيال إلى رصيدها في هذا المجال؟ 
نشير فقط إلى أن مستشاري ـ  الحلف المقدسـ   صادقوا، 
في النهاية، وباإلجماع، وفق ما ورد في بوابة الجماعة، على 
كافة النقط المسجلة بجدول أعمال هذه الدورة،  وكفى اهلل 

المؤمنين القتال.   

 المجلس البلدي 

بدايـــة املتاعـــب 

صورة ألعضاء مكتب جمعية سكان وتجار رنشهاوسن للتنمية البشرية

ت : حمودة

جمعية �شكان وجتار رن�شهاو�شن
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل حمدا كثيرا والصالة والسالم على النبي وآله بكرة وأصيال
اللهم صل على من منه انشقت األسرار وانفلقت األنوار

من نقيب الشرفاء العلميين األستاذ عبد الهاي بركة 
إلى الفاضلة المحترمة األستاذة مريم  الشرادي واألسرة الكريمة

سالم تام بوجود موالنا اإلمام المؤيد من اهلل بالعز والنصر والتمكين
وبعد، 

ببالغ الحزن وعظيم األسى تلقينا نبأ وفاة والدكم المشمول برحمة اهلل الواسعة، وأمام هذا المصاب 
الجلل أتقدم بأحر التعازي وخالص المساواة في هذا الحدث األليم الذي ال راد لقضاء اهلل فيه، راجيا من 

الباري تعالى أن يرزقكم وجميع أفراد أسرتكم الكريمة الصبر والسلوان على هذا الفراق الغالي.
أفـراد  كافــة  عن  وأصالة  العلميين  للشرفاء  نقيبا  باسمي  الصادقة  المواساة  خالص  إليكم  أنقل 
أسرتي وجميع الشرفاء ومحبي القطب موالنا عبد السالم ابن مشيش قدس اهلل سره، مشيدا بالخصال 
الحميدة واألصل الطيب لوالدكم أكرم اهلل مثواه والذي جمعتني به مناسبات عديدة التمست فيه حبه 
الكبير للوطن وتفانيه في تأديته مهامه بكل محبة وإخالص، وقد كان رحمه اهلل شديد التعلق والمحبة 
لمزارات أهل اهلل وخاصته تعظيما وتوقيرا، كما التمست في الراحل أكرم اهلل مثواه القيم اإلنسانية 

النبيلة التي امتاز بها طيلة مسار حياته.
المبارك  بالضريح  القرآن  الشرفاء وطلبة  مباركة من  أوصيت مجموعة  األليم  الحدث  لهذا  وتأبينا 
لموالنا عبد السالم ابن مشيش قدس اهلل سره أن يتم تالوة ما تيسر من سور للذكر الحكيم والصالة 
المشيشية على النبي الكريم والتضرع إلى الباري جال شأنه أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وينزل عليه 
شآبيب الرحمة والغفران مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإنا هلل وإنا 

إليه راجعون.
وحرر بمدينة طنجة يوم اإلثنين 29جمادى الثانية 1443هـ الموافق لـ 31 يناير 2022م.

يتـقـــدم أعضــاء الجمعيــة المغربيـــة ألمـــراض 
الجهــاز الهضمـــي بأحــــر التعــازي إلى الدكــتــور 
الشـرادي محمـد نجـل الفقيــد ورئيس جمعية الجهاز 

وكــذا  الحسيمة  تطوان  ـ  طنجة  بجهة  الهضمي 
أن يلهمهم  تعالى  راجين منه  الكريمة،  أفراد أسرته  إلى جميـع 
الصبر الجميل ويجعـل المرحوم من أهـــل الجنة بين الصديقين 

والشهداء والصالحين.

على إثر وفاة المشمول بعفو 
اهلل المرحوم

احل�شني ال�شرادي
كولونيل سابق

 في الجمارك الذي وافته المنية 
يوم الجمعة 28 يناير 2022 

تعزية وموا�ساة

إمضاء  : نقيب الشرفاء العلميين
 األستاذ عبد الهادي بركة

تعزية  نقيب ال�شرفاء العلميني الأ�شتاذ عبد الهادي بركة
يف وفـاة املرحوم احل�شني ال�شرادي والد زميلتنا مرمي ال�شرادي

خـاطـرة 

تمهل، يا أخي، أليست العجلة من الشيطان ؟ فما بالك تعجل ومسعاك في 
يد الرحمان..؟ فكم من أخرق مازال صدى آهاته وندمه رنان... فارج،  السالمة 
كل حين، فما للموت استئذان.. التشذ بالموجبات، فقد ولى زمن الفرسان.. 
ليتك تعي ما أقول، فتتعظ قبل فوات األوان.. إذ لعمرك ما قضيت حاجة على 

حساب النفوس واألبدان..
راوية المكناسي الزيديني

عن عمر يناهز 94 سنة، غادرنا إلى دار البقاء المشمول 
بعفو اهلل المرحوم

عبد القادر امل�شفيوي
املعروف ب »الهانت�س«

فبرايـــر   09 األربعــاء  يـوم  وذلك 
2022 وشيـع جثمانـه الطاهر، بحضور 
ودفـــن  والمعــارف  واألحبـــاب  األهل 
الظهر  بعد صالة  المجاهدين،  بمقبرة 

بمسجد حي مرشان.
مرشـــان  حي  ابــن  وهو  الراحــل 
يمارس  ـ  حياتـــه  قيــد  ـ  العريـق كان 
التجـــارة فــي منتـــوجـــات الصناعـــة 
التقليدية بميناء طنجة المدينة. وكان 
في  الرفيع  الطـراز  من  للمرمى  حارسا 
القــدم، بل ومرجعــا غنيا  رياضـة كرة 
لتاريخ اللعبــة، خاصـــة على مستـــوى 
األربعينيات  منذ  مارسها  حيث  طنجة، 

إلى غاية السيعينيات، إذ تألق بداية في صفوف االتحاد الرياضي المصلى 
بفريق  اسمـــه  ارتبــط  الماضي،  القرن  خمسينيات  وخالل   .1945 سنة 
الفاسي  )المغرب  وقتئذ  المغربية،  األندية  أكبر  انتباه  أثار  كما  »طنخير«. 
يلعب  أن  قبل   ، المرمى  حـــراســة  ببراعته في  واإلسبانية،  له(  لعب  الذي 
لمجموعة من األندية، منها نادي العرائش في الدوري اإلسباني واالتحاد 
باستمرار  يتردد  األخيرة كان  السنوات  )البوليس(. وخالل  الرياضي لطنجة 
ومجايليه  أصدقائه  برفقة  األنس،  أمسيات  لقضاء  »حنفطة«،  مقهى  على 

من رياضيي المدينة.  
إلى  التعازي  بأحر  طنجة  جريدة  أسرة  تتقدم  الجلل،  المصاب  وبهذا 
أرملة الفقيد وابنهما وابنتهما وإلى جميع أفراد عائلته، راجية لهم الصبر 
والسلوان وللفقيد عظيم األجر والغفران، تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه 

فسيح جنانه، مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

)�سدق اهلل العظيم(

في إطار برنامجها لرصد وتقييم التأثير 
في  الصحية  لألزمة  اقتصادي  السوسيو 
المغرب، قامت المندوبية السامية للتخطيط 
المقاوالت  لدى  الرابع  النوعي  البحث  بإنجاز 
تطور  على  الوباء  آلثار  تقييم  بهدف وضع 
أنشطة المقاوالت خالل عام 2021، ومقارنتها 

بما كانت عليه قبل األزمة. 
أن  المندوبية  أعلنت  الصدد،  هذا  وفي 
مقاولتين من أصل خمس مقاوالت )39 في 
العاملين  عدد  في  انخفاضا  شهدت  المئة(، 
الجائحة،  قبل  بما  مقارنة   2021 سنة  خالل 
كما أبرزت أن 5 في المئة فقط من المقاوالت 
صرحت باالرتفاع، فيما سجلت 56 في المئة 

استقرارا في عدد العاملين خالل هذه الفترة.
وأوضحت، أنه حسب الفئة، صرحت 24 
في المئة من المقاوالت الكبرى بأنها قامت 
المئة  بتقليص عدد عمالها، مقابل 34 في 
من المقاوالت الصغرى والمتوسطة و43 في 

المئة من المقاوالت الصغيرة جدا.
قامت  التي  المقاوالت  نسبة  وبلغت 
بتقليص عدد عمالها إلى النصف أو أكثر 21 
في المئة خالل سنة 2021، مقارنة بالفترة ما 
قبل األزمة الصحية وتشكل هذه النسبة 28 
في المئة لدى المقاوالت الصغيرة جدا و10 
في المئة لدى المقاوالت الصغرى والمتوسطة 
و5 في المئة بالنسبة للمقاوالت الكبرى، فيما 
قطاعي  في  العاملة  المقاوالت  نسبة  تمثل 
عدد  بتقليص  قامـــت  والتي  والبناء  اإليواء 
عامليها إلى أكثر من النصف، بحوالي 47 في 

المئة و30 في المئة على التوالي.
ومن جانب آخر، خفضت ما يقارب من 24 
في المئة من المقاوالت مستوى تعويضات 
بلغت  وبالتدقيق،   2021 عمالها خالل سنة 
هذه النسبة 27 في المئـــة لدى المقاوالت 

بالنسبة  المئة  في   20 و  جــدا  الصغيــرة 
في   10 و  والمتوسطة  الصغرى  للمقاوالت 

المئة لدى المقاوالت الكبرى.
وفي المقابل، تضيف المندوبية، تمكنت 
الحفاظ  من  المقاوالت  من  المئة  في   69
على مستوى أجور العاملين لديها، في حين 
مقارنة  منه  الرفع  المئة  في   8 استطاعت 
بمستوى األجور ما قبل الجائحة، مسجلة أن 
عشرة  أصل  من  مقاوالت  ثماني  من  أكثر 
تعمل في قطاع اإليواء )82 في المئة(، لجأت 

إلى خفض مستوى رواتب عمالها.
العمل عن بعد، فتقول  أما على صعيد 
في   12  ،2021 سنة  خالل  أنه  المندوبية 
المئة من اليد العاملة اشتغلت عن بعد )17 
في  المئة  في  و3  المقاوالت(  من  المئة  في 
بطالة جزئية، في حين 83 في المئة اشتغلوا 

حضوريا. 
وأبرزت المندوبيــــة أن نسبـــة العمال 
في البطالة الجزئية تعتبر مرتفعة في قطاع 

اإليواء )34 في المئة(، موضحة أن هذه النسبة 
الصناعة  قطاعات  في  جدا  ضعيفة  تعتبر 
في   0,3( والطاقة  المئة(  في   0,3( الغذائية 

المئة( والتجارة )0,7 في المئة(.
عن  العمــل  أن  إلى  المذكــرة  وأشارت 
بعد ينتشر بشكل خاص في قطاعي اإلعالم 
العاملة(  اليد  من  المئة  في   39( واالتصال 
المئة(، مضيفة  في   23( العقارية  واألنشطة 
أنه يعتمد بنسبة أقل في الصناعات المعدنية 
والميكانيكية )8 في المئة( وصناعات النسيج 

والجلد )7 في المئة(.
كما سجلت أن ما يقــارب 41 في المئة 
في  غيــاب  حــاالت  شهـدت  المقاوالت  من 
صفوف عمالها بسبب اإلصابة بكوفيد 19، 
حيث سجلت 35 في المئة منها حاالت غياب 
فاقت الثالثين بالمئة، كما أصاب الوباء 72 
في المئة من المقاوالت الكبرى و57 في المئة 
من المقاوالت الصغرى والمتوسطة، و 31 في 

المئة من المقاوالت الصغيرة جدا.
أ.ع

المندوبية السامية للتخطيط تقدم

اأوجه تاأثري اجلائحة على املقاولة املغربية
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يد
ط  ال
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-محمد اإمغران

يد
ط  ال

بخ

 

atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

علم  أهـوى  وأنا  سني  حداثـة  منــذ 
الفلك. كان لــدي طموح أن أصير رائدة 
أصبحت  كيف  حقيقــة  أعـرف  ال  فضــاء. 
مولعة بالنجوم والكواكب، لكنني أتذكــر 
حيــن  المدينــة  خارج  نقطن  كنـا  أننا 
الهادئــة  الليالي  وكانت  األمر  اكتشفـت 
محرضة  المدينة  صخــب  عـن  البعيدة 
على التفكير والتأمل، لذا كنت أصعد إلى 
الوقت  من  الكثير  وأقضي  المنزل  سطح 
في تأمل النجوم. لم أكن أعرف حينها أي 
شيء عن الكواكب والنجوم، لكنني كنت 
أكن  لم  الكوني.  الجمال  بهذا  منبهرة 
أعرف أيضا أن هذه األخيرة تشكل أبراجا، 
الموضوع  هذا  الحقا  اخترت  بعدما  إال 
للبحــث فيــه والمشاركــة بــه من خالل 

فيديو في مسابقة »السباق نحو الفضاء« 
حصلــت بفضلــه على منحــة سفــر إلى 
مخيم الفضاء في والية أالباما بالواليات 

المتحدة األمريكية. 
أنا سليمة صوفـي، طالبـة في السنة 
الثانية باألقسام التحضيرية في المدارس 
العليا للمهندسين، عشــت فـــي مخيـم 
نسيانها،  يمكن  ال  فريدة  تجربة  الفضاء 
حيـث تعرفـت على جميـــع المراحل التي 
يمر منها رواد الفضاء في محطة الفضاء 
الدولية بما فيها غرفة القيادة الرئيسية.

إن هذه التجربة الفريدة التي حظيت 
جعلتنـي  بأمريكا  الفضاء  مخيم  في  بها 
الفضــاء  عالـم  على  للتعرف  أكثر حماسا 
وعلم الفلك، كما جعلتني أكتشف ثقافات 

وأجناس مختلفــة وأدركـت بعد وصولي 
إلى مبتغاي أن أهم شيء يجب أن يتسلح 
يتحلى  أن  هو  أهدافــه  لبلـوغ  المرء  به 
بالنظرة اإليجابيـة لألشيـاء ألنها تمنـــح 
الحماس واألمل للتقدم نحو األمام وبلوغ 
الهدف مهما كان صعبا. وهذه بالضبط 
هي الرسالة التي أردت توجيهها للشباب 
أن الثقة في النفس تجعل الصعب سهال، 
يبلغ هدفـه  أن  أي شخــص يمكنـه  وأن 
ويحققــه، إن هو كافـح وتمسك باألمل، 
أضاعه  إذا  فهو  اإلنسان  يعيش  فباألمل 

زال عنه السعي والعمل.   

محمد العودي
 oddimed@gmail.com

كلمة تحفيزية تعمل بها قد تجعلك ناجحًا في حياتك..

اجلي�ش  �ضباط  »ثورة«  قيام  على  �ضنة   60 من  اأزيد  مرور  رغم 
امل�ضري وتوليهم مقاليد ال�ضلطة مبرجعية »اإثنية« ، ورغم ما �ضجله 
»النا�ضرية«  القيادة  لهذه  حقيقي  انهزام  من  ذلك  بعد  التاريخ 
الوطن،  هذا  اأنحاء  يف  توجد   زالت  ما  القومية،  بخطاب  املت�ضلحة 
امل�ضمى«عربيا«، اأحزاب وت�ضكيالت �ضيا�ضية تنهل من »معني العروبة« 

ومن »�ضمفونية الوحدة العربية«.
تنظيم  التقدمية«  العربية  »اجلبهة  اعتادت  ال�ضياق،  هذا  يف 
�ضرورة  العربية  »الوحدة  مثل  غبية  �ضعارات  من  تخلو  ال  موؤمترات 
بينها  فيما  تتبادل  ومنظمات  وحركات  اأحزاب  حت�ضره  تاريخية«، 
�ضفات »التقدمية العربية«. وقد  بدا وا�ضحا، حيث يجري الت�ضويق 
الوطن  القومي« ما زال ي�ضدح يف �ضماء  اأن »اخلطاب  العامة  جلمهور 
ياأخذوا  ، مل  املتقادم  اأن حاملي هذا اخلطاب  ويتبني من خالل ذلك 
العربة ال من درو�ش املا�ضي وال من دالئل احلا�ضر، فهمّ معولون على 
موا�ضيع  معاجلة  خالل  من  العربي«  الن�ضايل  الفعل  »ا�ضتنها�ش 
مهرتئة نظري »اال�ضتقالل والتحرر«، و»ق�ضية فل�ضطني«  و» مناه�ضة 
»اإ�ضقاط  مثل  م�ضتجدة  اأخرى  وق�ضايا  بل  والرجعية«،  االإمربيالية 

�ضفقة القرن«.
القراءة ال�ضريعة لتاريخ االأقطار العربية تبني باحلجة والدليل 
القاطع اأن اخلطاب القومي مل ينتج �ضوى هزائم تلو اأخرى، ومل يفرخ 
�ضوى نك�ضة تلو االأخرى، فالرئي�ش الراحل جمال عبد النا�ضر، الذي 
فاروق  امللك  تنحية  بعد  العربية«،  للجماهري  »زعيما  نف�ضه  ن�ضب 
عن عر�ش م�ضر، انخرط يف وحدة مزعومة مع اجلمهورية ال�ضورية، 
ع�ضكري،   بانقالب  تنحل  اأن  قبل  معدودة،  الأ�ضهر  اإال  تدم  مل  وحدة 
بعد ذلك �ضعى جمال عبد النا�ضر، مزهوا ب�ضعارات »بهلوانية« فاقدة 
بينه  متكافئة  غري  حرب  يف  امل�ضري  اجلي�ش  لتوريط  معنى،   الأي 
وبني اإ�ضرائيل التي كان يتوهم حموها من خارطة العامل، وذلك قبل 
اأبواب  االإ�ضرائيلي وهو يدق  اأن ي�ضتيقظ على وقع خطوات اجلي�ش 
اإليها �ضبه  القاهرة وي�ضتويل على ما تبقى من فل�ضطني ، بل ي�ضيف 

جزيرة �ضيناء كاملة ف�ضال عن ه�ضبة اجلوالن ال�ضورية.
وثبوت  القومي  اخلطاب  انتكا�ضة  على  عقود  م�ضي  بعد  االآن، 
ف�ضله، مل ت�ضتوعب بعد تنظيمات مثل »اجلبهة التقدمية العربية« 
اأ�ضباب هذا الف�ضل، ومل ت�ضتطــع االقتنــاع باأن امل�ضكلـة تكمـن يف عدم 
يعــرف  ما  مظلة  حتت  حقيقي  حترري  خطاب  اإنتــاج  على  القـدرة 
املجتمـعــات  وحتديـث  تنميـة  ق�ضايــا  واأن  العربية«،  »القوميـة  بـــ 
العقل  ح�ضور  ب�ضرورة  مرتبطة،  بل  بالدين،  اأو  بالعرق  الترتبط 
تعود  جوفاء  خطابات  عن  بعيدا  العليم،  املنطق  وترجيح  ال�ضليم 

لع�ضور املا�ضي البئي�ش. 
لقد ناه�ش انقالب 52 مب�ضر اخلطاب الديني باعتباره قا�ضرا عن 
االإجابة على حتديات االمربيالية وال�ضهيونية، ولكونه ال ينهل من 
احلا�ضر اأو ي�ضت�ضرف امل�ضتقبل، بل يريد اإعادة اإنتاج املا�ضي م�ضتلهما 
اأدواته من »ال�ضلف ال�ضالح«، ولذلك �ضنف معتنقو النا�ضرية اخلطاب 
ا�ضطلح على ت�ضميته »قوى رجعية« مناوئة  ما  دائرة  الديني �ضمن 
العربية. لكن » اخلطاب القومي«، ل�ضخرية االأقدار  ال�ضعوب  لتحرر 

العربية، ا�ضتمر اإلى هذا اليوم ينهل من �ضرداب ما�ضيه اجلاف !
اإذا كان الكل يجمع على اأن ف�ضاد اخلطاب الديني وبوؤ�ش تفكريه 
لفكره  راجٌع  املتخيلة،  باأجماده  والتغني  املا�ضي  متجيد  على  القائم 
من  بدورها  ت�ضلم  مل  العربية«  التقدمية  »القوى  فاإن  »ال�ضلفي«، 
ال�ضلفية، ولذلك فقد كانت خطابات قادته م�ضت�ضلمة متام  طغيان 
يف  العرب  اأزمة  تلخ�ش  الأنها  »ال�ضلفي«  التفكري  الآليات  اال�ضت�ضالم 
االأوحد  ال�ضبيل  هي  الوحدة  واأن  وحدتهم،  انعدام  عن  ناجتة  كونها 

خلال�ضهم وانعتاقهم من جربوت االمربيالية !
ال ميكن لفكر، اأثبتت االأيام والع�ضور اأنه جمرد خطاب حما�ضي ال 
يغني وال ي�ضمن، ال ميكنه اأن يقدم ولو مثقال ذرة من احللول لواقع 
بناء  اجتاه  يف  حتليله  لقواعد  �ضامل  ت�ضحيح  بدون  املتخلف  العرب 
اأ�ضا�ش فكري جديد يعك�ش الواقع الفعلي للجماهري  وي�ضعى الإبداع 
نظريات جديدة باإمكانها اإحداث طفرة نوعية يف تاريخ هذه ال�ضعوب، 
واأن تهيئها لالنتقال من مرحلة الفرجة على »الفلكلور الن�ضايل« نحو 
واإر�ضادها  احلقيقية  الطاقات  ال�ضتنها�ش  الفعلي  اال�ضتغال  مرحلة 
يف  امل�ضتمر  الغو�ش  بدل  احلقة  العلوم  اكت�ضاب  على  العمل  نحو 

م�ضتنقعات »ال�ضلفية القومية«.

» ال�شلفيـة 
القـوميــة« !
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وتعاليق  إشارات   من  سبق  لما  الترابط  وثيق  الموضوع  سياق  في 
ومالحظات نقدية ذات الصلة باإلدارات العمومية نبادر إلى تقديم قراءة 
المشين لدى عينة من  السلوك  الضوء على بعض جوانب  نسلط فيها 
منظومة  هي  األخالق  لكون  واعتبارا  العمومي..  بالمرفق  الموظفين 
متكاملة من القيم والمبادئ التي تحكم سلوك الموظفين داخل اإلدارات 
بعضهم   الملفت  العاملين  هــؤالء  فإن  مهامهم،  بها  يزاولون  التي 
لالهتمام الينضبطون مع األسف لقواعد السلوك المهني كمبدأ أساسي 
تحثنا على االلتزام به مدونة أخالقيات العمل بمختلف إدارات ومؤسسات 

الدولة..
والذي يهمنا من السلوك الذي نكشف عن بعض جوانبه السلبية، هو 
مايطلق عليه بمرض النفاق اإلداري المتمثل في سلوك المداهنة وتملق 
الموظف لرئيسه في العمل والتقرب إليه والثناء  والتودد إليه عسى أن 
ينال شيئا من الحظوة أو يتغاضى عن تقصيره في عمله أو يعطيه ماليس 
مديره  بعقلية  إعجابه  عن  دائما  يعرب  المتملق  فالموظف  حقه..  من 
أو  ويعتبرها فذة عبقرية بل يوافقه في كل قراراته مهما كانت خاطئة 
المخلوق  هذا  تعالى..  اهلل  مرضاة  وليس  رئيسه  مرضاة  ابتغاء  مضرة 
لرئيسه في  المديح  المضطرب سلوكيا اليمل واليكل من كيل  اآلدمي 
السر والعلن ويعتمد في ذلك على التودد بطريقة مخجلة قد تصل إلى 
رافعا شعار »الغاية تبرر  الود ماليس في داخله  حد مهين!! ويبدي من 
الوسيلة« من أجل بلوغ الغاية حفاظا على مصلحته ومقعده الذي اليرغب 
إلى امتيازات وتعويضات إضافية  التخلي عنه، ويسعى بعد كل هذا  في 
وموارد مالية غامضة من هنا وهناك، ويلتمس الرضا والبركة من رئيسه 
الواحد األوحد ولو كانت على حساب الكرامة والقيم واألخالق والمبادئ!؟ 
يعاب على هذه الشريحة من الموظفين المثيرين للشفقة أنهم أشخاص 
وهو سلوك  سلوكاتهم..!!  في  أنانيون  وصوليون  انتهازيون  حربائيون 
اليؤثر في معنوياتهم وأدائهم فحسب، بل ينعكس على معنويات وأداء 
عقود  قبل  عهدناها  كما  المهنة  أخالقيات  بهم..  المحيطين  زمالئهم 
القيم التي تؤطر العمل اإلداري في ضوابطه ومساطره  من الزمن هي 
وقوانينه وميثاقه السلوكي األخالقي ويلتزم به وجوبا الموظفون الذين 
يحرصون على القيام بواجباتهم وصون كرامتهم والحفاظ على سمعتهم 

بعيدا عن كل أشكال التملق والتذلل والنفاق..
األمر  واقع  في  يشكلون  المنبطحين  الموظفين  من  العينة  هذه 
واالنتقادات  المالحظات  ولكثير من  للجدل  للنظر ومثيرة  ظاهرة ملفتة 
داخل مقار عملهم.. الموظفون االنتهازيون اليغمض لهم جفن وال يهدأ 
المسؤول  من  التقرب  أو  بالقرب  إال  النهار  وأطراف  الليل  آناء  بال  لهم 
األرفع المثالي بالنسبة لهم بحثا عن معاملة تفضيلية يتميزون فيها عن 
التكليفات والخدمات حتى ولو كانت  أنواع  باقي زمالئهم والقبول بكل 
وتمريغ  شخصيتهم  إضعاف  في  يزيد  الذي  األمر  وهامشية..  متدنية 
كرامتهم في الوحل وخدش صورتهم إن كانت لديهم صورة.. اليأبهون 
باآلخرين من زمالئهم والينتصحون بنصائحهم واليراجعون سلوكاتهم 
المستفزة  يتجنبون أسلوب النصح والوعظ والموعظة، فكلها لن تجدي 
اإلدارات  في  وارتحلـــت  حللـت  أينما  تجدهم  الحربائيون  هؤالء  نفعا.. 
العمومية والشبه العمومية في الشركات ووحدات اإلنتاج في المؤسسات 
الصحفية  المقاوالت  وداخل  ومشاربها  توجهاتها  بمختلف  اإلعالمية 
الورقية المنتظمة منها وغير المنتظمة وهلم جرا.. أشخاص مضطربون 
للجدل اليستقرون  مثيرون  تحركاتهم  في  لالنتباه  ملفتون  استثنائيون 
المهنــة وضوابطها  السلــوك وأخالقيــات  على حال واليؤمنــون بقيم 
وأدبياتها وال بوخز الضمير، حديثهم شيء وحقيقتهم شيء آخر.. وهذا 
مايجعلهم منبوذين من قبل زمالئهم ومديريهم حتى..!! كيف اليخجل 
المرئ من نفسه وهو يقدم تنازالت بالجملة على حساب الكرامة وشموخ 
الذات وكبريائها؟! هل المنظومة األخالقية بأدبياتها الواسعة في قانون 
أيا كان هذا الموظف بالتقيد بسلوك  الوظيفة العمومية يلزم الموظف 
غير حضاري وغير أخالقي من قبيل الخنوع واالستسالم والتزلف واالمتثال 
األعمى؟! كيف يمكن تصحيح اختالالت سلوكية بشرية اليستقيم معها 
الوضع داخل إدارات الدولة؟ أين نحن من ميثاق حسن سلوك الموظف 
العمومي واالنضباط بقواعد األخالق المهنية؟! وقد أشرنا  في ماسبق 
البالغة  الملك  وتوجيهات جاللة  إشارات  إلى  الصلة  ذات  المواضيع  من 
العمومية    اإلدارات  يخص  ملكي  خطاب  من  أكثر  في  وذلك  األهمية 

والشبه العمومية.. 
)يتبع(

من صميم المجتمع

• إدريس كردود

�شلوك النفاق والتملق واملداهنة 
باملرفق العمومي واجب اأم 

اجتهاد اأم فعل نفعي انتهازي؟! 
قراءة يف ال�شلوكيات املعيبة 

لبع�س النماذج..
2/1

»المعرض العلمي المتوسطي للصيدلة« نشاط علمي 
يومي  امتداد  على  نوعه، شهدته مدينة طنجة  فريد من 
الجمعة والسبت من األسبوع الجاري، من تنظيم المجموعة 
فارم  »سيجما   - االقتصادية  األهداف  ذات   - الصيدالنية 

SIGMA FARM« تخليدا للذكرى الخامسة لتأسيسها.
النسخة األولى من المعــرض، جاءت بهــدف تحقيــق 
علمية  محطة  بمثابة  يكون  للصيدلة  متوسطي  قطب 

متقدمة لعلوم الدواء وتطور الصناعة الدوائية بالمغرب.
وسعت المجموعة من خالل اللقــاء المفتوح أمام كل 
صيادلة المغرب إلى جعله مناسبة لتبادل الخبرات ومشاركة 
أو  المؤسساتيين  سواء  الصحيين،  الفاعلين  مختلف  رؤى 

المهنيين وكذا المجتمع المدني.

من  سلسلة  تضمن  الفعالية  برنامج  أن  إلى  ويشار 
مكافحة  جهود  قبيل  من  راهنية  مواضيع  همت  الندوات 
دور  على  الضوء  تسليط  جانب  إلى   “-19 “كوفيد  جائحة 
الصيدالني في تدبير وإدارة الجائحة وأيضا البحث في آخر 

التطورات العالجية التي عرفها العقدان األخيران.
هيكلة  إعادة  العلمية  التظاهرة  برنامج  تضمن  كما 
قرابة  يضم  الذي   – الصيدالني  التجمع  إدارة  مجلس 
300 منخرط على الصعيد الوطني – واختتم بحفل توزيع 
في  ساهمت  ومؤسسات  لشخصيات  تكريما  الجوائز، 
الصيدالنية  المجاالت  في   ”  -19 “كوفيد  جائحة  مكافحة 

والطبية الحيوية.
أ.ع

طنجة ت�شت�شيف الن�شخة الأولى
 ملعر�س ال�شيدلة

يتخذ العالم، كل ثاني اثنين من شهر فبراير، مناسبة 
للتعريف بمرض الصرع وزيادة الوعي حوله.

اليوم الدولي للصرع المتزامن هذه السنة مع السابع 
من فبراير الجاري، كان فرصة لجعل الناس يتحدثون أكثر 
عنــه  السائدة  األفكــار  محاربة  وبالتالي  المرض  هذا  عن 
وتقليل الشعور بالوحدة واالنعزال لدى المصابين به، تقول 

الرابطة المغربية لمكافحة الصرع.
وفي تعريفــه، تــــورد 
إنه مرض مزمن  الرابطة؛ 
يتسبــب في ارتفــاع غيــر 
الشحنــــات  في  طبيعــي 
مما  للدمــاغ،  الكهربائية 
غيـــر  نوبــات  إلى  يؤدي 
ما  غالبـــا  فيهــا،  متحكم 
تكون قصيرة جــدا، وقـــد 

تختلف في حدتها.
هـــذا  أن  وأضافــــت 
انتشارا  األكثر  المرض هو 
العصبيــة  األمــراض  بين 

الخطيرة، إذ يوجد أكثر من 400 ألف شخص مصاب به في 
المغرب، كما يعتبر من أكثر األمراض غير المعدية شيوعا 
في العالم، مسجلة أنه ما يزال غير معروف بشكل كاف في 
المغرب، بسبب المعتقدات الشعبية التي تحدّ من فعالية 

عالجه.
واضطالعا بأدوارها في المساهمة في محاربة التصورات 
به،  للمصابين  ومواكبة  الصرع  حول  المختلفة  النمطية 
توخت الرابطة في اليوم العالمي للمرض، إذكاء الوعي به 
والتحدث عنه أكثر، من خالل التعريف بأعراضه والحركات 

التي يجب معرفتها والقيام بها في حالة حدوث أزمة صرع 
وكذا المساهمة في قبول المرض والتعايش معه.

وفي هذا الصدد، تسعى الرابطة – حسب بيانها – إلى 
تزويد المواطنين باألدوات التي من شأنها أن تساعد في 
منصة  ذلك  في  بما  المرض،  بهذا  أفضل  تكفل  ضمان 
ستضع  كما  والتوعية،  والمواكبة  للمساعدة  مخصصة 
رقما أخضر، خالل األسابيع المقبلة إلرشاد األفراد وعائالت 

المصابين بالصرع.
إدمــاج  سبيـــل  وفـي 
الذين  لألشخــاص  أفضل 
يعانون من مرض الصرع، 
إثبات  إلى  الرابطة  تسعى 
أنه في ثمانين بالمئة من 
الحاالت، يمكــن بالعـــالج 
تحييد المرض وعيش حياة 
طبيعية تماما، كما أنه في 
الحاالت األكثــر خطـــورة، 
الجراحية  العمليات  تمكن 

من تحقيق نتائج مهمة.
وعن أدوارها المجتمعية، تتولى الرابطة توعية جمهور 
تقدم  وتقبله، كما  بالمرض، مساعدة على فهمه  عريض 
على  لهم  دعما  وأسرهم  المصابين  مرافقة  في  خدماتها 
المستوى المعنوي، عالوة على البحث في أساليب تحسين 
الوقاية والعالج وأيضا، المشاركة في تعليم وتدريب األطباء 

وغيرهم من المهنيين..
أ.ع

التح�شي�س باملر�س يف �شبيل الإدماج
في اليوم العالمي للصرع
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تزامن وقت إعداد هذا الركن األسبوعيـ  من مذكرات الصحافي 
النباشـ  مع الحدث المفجع للطفل الوديع ريان الذي اهتزت لفقدانه 
نفوس  في  األثر  بالغ  له  وكان  الجنوب..  إلى  الشمال  القلوب..من 
مختلف أجناس األمم والشعوب، كما تزامن أيضا مع وعكة صحية 
مأساوية  في ظروف  الكتابة  وبين  بيني  حال  الفراش،مما  ألزمتني 

خيمت فيها على الوجدان غيمة حزن وكآبة.. 
الضراعة  أكف  أرفــع  أن  إال  األليمة  المناسبة  بهذه  واليسعني 
رحمته  بواسع  ريان  العزيز  الفقيد  يتغمد  القديرأن  العلي  سائال 

ويسكنه  فسيح جنانه ويلهم أسرته الكريمة الصبر الجميل.   
فلن يصيبنا إال ما كتب اهلل لنا.

والحول والقوة إال باهلل العلي العظيم. 

الجاري ذكره  الفقيد ريان  سيظل اسم 
على طرف كل لسـان رمـز تكافل 

وتضامن وتآزر بني بني اإلنسان
يف سائر األوطان

من مذكـرأت
الصحافي النباش

بدعوة كريمــة من نقيب الشرفـــاء 
العلميين األستاذ عبد الهادي بركة وفد 
العارفين  لقطب  بزيارة  بركة  نزار  السيد 
بإقليم  ابن مشيش  السالم  عبد  المولى 
صلة  منها  الهدف  كان  زيارة  العرائش، 
ومـــع  المنطقـــة  ساكــنـــة  مع  الرحم 
أبناء عمومتـــه من الشرفـــاء العلميين، 
هذه  مثل  في  القويم  النهج  على  وسيرا 
الزيارات الروحانية لمقام القطب استقبل 
السيد نزار بركة بحفاوة كبرى من الزوار 
وقد  المنطقة،  أهالي  ومن  الحاضرين 
الوفادة  بهذه  المهنئين  رأس  على  كان 
وجمع  العلميين  الشرفاء  نقيب  المباركة 
من  ومجموعة  الشرفاء  من  مبارك 
جبل  إلى  وفدوا  الذين  الكرام  الضيوف 

العلم تشريفا لهذه المناسبة.
من  تيسر  ما  تالوة  فيها  تم  الزيارة 
على  المشيشية  والصالة  الحكيم  الذكر 
النبي الكريم ووصالت سميع ومديح مع 
سبحانه  الباري  إلى  الضراعة  أكف  رفع 
أمير  لموالنا  والتمكين  والنصر  بالحفظ 
الملة والدين  المؤمنين وحامــي حمــى 
اهلل  السادس نصره  الملك محمد  جاللة 
سبحانه  الباري  إلى  التوسـل  مع  وأيده، 
بأن يحفظ هذا الوطن األمين وأن يعين 
بالنجاح  بركة  نزار  السيد  الزيارة  صاحب 
والعباد،  البالد  خير  فيــه  لما  والتوفيــق 
الكريمــة بكلمــة  المناسبـة  وقد توجت 
العلميين األستاذ  الشرفاء  لنقيب  شرفية 
باألستاذ  فيها  رحــب  بركة،  الهادي  عبد 
الحاضرين  والضيوف  وبالزوار  بركة  نزار 

لهــذه  الحديــث  شرط  أن  إلى  مشيرا 
األستاذ  الدار  ابن  وفادة  هو  المناسبة 
روحية  زيارة  في  قدم  الذي  بركة  نزار 
تعتبر بمثابة صلة رحم مع أهل منطقته 
الشيء  والتقدير  المحبة  تحمل من  التي 
الكثير، وقدومه اليوم تعظيم لمقام إمام 
العارفين القطب موالنا عبد السالم ابن 
من  الخير  بدعوات  واستشرافا  مشيش، 
المبارك  الضريـح  وأئمة  القرآن  طلبة 
بأن يوفقه الباري سبحانه ويكلل مساره 
يجعله  وأن  والتوفيق  والحفظ  بالنجاح 
األمين  البلد  لهذا  ومعين  خــادم  خير 
المؤمنين  أميـــر  موالنا  قيـــادة  تحــت 
صاحب  والدين  الملـــة  حمـــى  وحامي 
الجاللة والمهابة الملك محمد السادس 

نصره اهلل وأيده.
العلميين  الشرفاء  نقيــب  أشار  كما 
األستاذ عبد الهــادي بركــة أن »الزيارة 
الروحية تزامنت مـــع حدث جلل وذكرى 
التعاون  روح  عن  أبانت  عظيمة  تاريخية 
إلى  زالــت  وال  وشعبــا،  قيادة  والتالحم 
المغربية  يومنا هذا رمزا سياديا للهوية 
العالي  الوطني  الحــس  وعن  الصادقة 
هي  تلكم  أجمع،  العالم  به  أشاد  الذي 
للمسيرة  واألربعـــون  السادسة  الذكرى 
الخضراء على رائدها أزكى الرحمات، وإننا 
إذ نستذكر هذه الملحمة الوطنية الغالية 
فإننا ننقل للجيل الحالي إرثا مجيدا، إرث 
شارك فيه األجداد واآلباء وحفظه األبناء، 
إرث يربط ماضي األمة العريق بحاضرها 
المشرق، إرث الحفاظ على أقدس قضية 

وطنية يحملها كل المغاربة في قلوبهم، 
الحســـن  الراحل  الملك  وصيـــة  وهي 
العلياء  في  وخلد  مثواه  اهلل  أكرم  الثاني 
ذكراه، وصية الدفاع عن الوحدة الترابية 
المغربية  للصحــراء  الجنوبيــة  ألقاليمنا 
األقاليم  أقصى  إلى  الشمــال  أقصى  من 

الصحراوية.
والحمد هلل سبحانـه أن ساهمنــا أنا 
في  الوطني  المجاهد  بركة  حسن  وأخي 
هذا الحدث الجلل بمحبة وطنية صادقة، 
بوحدة  مرتبطيـــن  اليــوم  إلى  زلنا  وال 
جسور  مد  على  والعمل  المغربي  التراب 
شرفاء  من  عمومتنا  أبناء  بين  التواصل 
الصحـــراء المغربيـــة، امتــداد ذو أصل 
جميع  في  نحييها  حميدة  وسنة  عريق 
التي  العرى  أوثق  من  وهي  المناسبات، 
المشيشية  دعوتنــا  في  لنشرها  نسعى 
وتقديم  الوطن  حب  وهي  أال  الشاذلية، 
سواها،  مصلحة  كل  عن  العليا  مصالحه 
القضية  على  الحفاظ  ذلك  مقدمة  وفي 
األولى للوطن، قضية الصحراء المغربية، 
اهلل  آدام  المنيرة،  العلوية  القيادة  تحت 
أمير  بقيادة  نصرها  ألوية  ورفع  عزها 
صاحب  الملـــة  حمى  وحامي  المؤمنين 
الجاللة والمهابة الملك محمد السادس 

نصره اهلل وأيده.
أبقى اهلل موالنا أمير المؤمنين دخرا 
ومالذا لهذا الوطن األمين وجمعنا على 
من  واألصفياء  أوليائه  ومحبة  محبته 

خلقه، والسالم ختام«.
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محمد وطـا�س

)�سدق اهلل العظيم(
ْهَتُدوَن  } وَلِئَك ُهُم امْلُ َلَواٌت ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمٌة َواأُ ِ َواإِنَّا اإَِلْيِه َراِجُعوَن اأُوَلِئَك َعَلْيِهْم �سَ يَبٌة َقاُلوا اإِنَّا هلِلَّ اَبْتُهْم ُم�سِ اِبِريَن الَِّذيَن اإَِذا اأَ�سَ ِ ال�سَّ { َوَب�شِّ

الراحل عمل قيد حياته أستاذا، قبل أن يعمل فيما بعد في مجال الصحافة، مراسال لجريدة أنوال، لسان حزب منظمة العمل 
الديموقراطي الشعبي الذي كان ينتمي إليه.

واشتغل الفقيد أيضا، بالصحافة المحلية وكان أيضا عضوا بالمجلس الجهوي لحقوق اإلنسان بجهة الشمال، فضال عن 
نشاطه السابق ب: »رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين«، باإلضافة إلى  إصداره، لبعض المؤلفات.

وبهذا المصاب الجلل، تتقدم أسرة جريدة طنجة، بأحر التعازي إلى أبناء الفقيد وإلى جميع أفراد أسرته وعائلته، راجية لهم 
منه تعالى الصبر والسلوان وللفقيد عظيم األجر والغفران، تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. 

الكاتب والإعالمي واحلقوقي محمد الع�شري
انتقل إلى دار البقاء ملبيًا نداء ربه المرحوم

وذلك يوم السبت 05 فبراير، بعد معاناة مع المرض.

زيارة �شلة رحم لالأ�شتاذ نزار بركة ب�شريح 
القطب املولى عبد ال�شالم ابن م�شي�س
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•  األستاذ محمد  الخراز

الرحيم«  »القتل  بين  الفرق  أوجــه  إلى  اإلشــارة  وتجدر 
و»الموت الكلينيكي«، فعندما يقوم الطبيب بعمل فعال لموت 
للموت  المسببة  العقاقير  من  عالية  جرعة  بإعطائه  المريض 
»القتل  قبيل  من  يبقى  العمل  فهذا  المريض،  إلحاح  نتيجة 
الرحيم«، أما عندما يتدخل الطبيب برفع أجهزة اإلنعاش عن 
المريض الذي أجمع األطباء على أنه لن يعود للحياة مرة أخرى 
بسبب موت جذع الدماغ، فهنا نكون أمام ما يسمى »الموت 

الكلينيكي«.
 1979 والمنعقد سنة  الدولي  جنيـف  مؤتمـر  عـرف  وقــد 
نبض  عن  النظر  بغض  العمل  عن  المخ  جذع  بتوقف  الموت 
مشروع  عمل  بالطبع  وهذا  االصطناعية،  باألجهزة  القلب 
ويتفق مع مقررات يجمع الفقه اإلسالمي الثالث التابع لمنظمة 
المؤتمر اإلسالمي المنعقد في عمان باألردن سنة 1987 حول 
المجلــس  الصادرة عن  الفتوى  وقد نصت  اإلنعــاش،  أجهزة 
الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي في دورته العاشرة على 
أن : »المريض الذي رُكبت على جسمة أجهزة اإلنعاش يجوز 
اللجنة  الدماغ نهائيا، وقررت  إذا تعطلت جميع وظائف  رفعها 
كان  وإن  فيه  رجعة  ال  التعطل  أن  مختصين  أطباء  ثالثة  من 

آليا  يعمالن  يزاالن  ال  والتنفس  القلب 
بفعل األجهزة المركبة، لكن ال يُحكم 
التنفس  توقــف  إذا  إال  شرعا  بموته 
هـذه  وضع  بعـد  تاما  توقفا  والقلب 

األجهزة.
القانون  رجـــال  بعض  ــد  أي ــد  وق
هؤالء  ومن  الرحيم،  القتل  استعمال 
برادل«،  »جون  الفرنسي  البروفيسور 
ــســور »إيــفــري«  ــي ــروف ــب وكــذلــك ال
والبروفيسور »جون لويس دي دانييل« 
وضع  اإلنسان  حق  من  »إن   : بقوله 
األلم  يجعل  عندما  خاصة  لحياته  حد 
كل  من  وخالية  صعوبة  أكثر  الحياة 
العرب  القانون  رجــال  ومــن  متعة«. 
الذين أيدوا هذا االتجاه الدكتور سامي 
الدين والدكتور أحمد ضيف، حيث ذكر 
اإلنسان  نظر  »إذا   : أنه  األخير  هذا 
ارتباط  غير  من  الموضوع  هــذا  إلــى 
وأحكامها،  والشرائع  التقاليد  بقيود 
أرى االعتداد بهذا الرأي ألنه يتفق مع 

إذا استعصى  يباح  أن  أنه يجب  باإلنسان، ويظهر لي  الرحمة 
على الطبيب تحقيق الموت«.

القتل  استعمال  حظر  فاإلسالم  الديني،  الجانب  من  أما 
بدافع الشفقة أو القتل الرحيم، وكذلك الحال بالنسبة للديانات 
النوع من  تحرمان هذا  اللتان  واليهودية  كالمسيحية  األخرى 
القتل؛ لكن هناك من رجال الدين المسيحيين من أيد القتل 
وجهة  الثاني«  بول  »جون  البابا  أوضح  حيث  الشفقة،  بدافع 
نظره بقوله: »إنه إذا كان األخذ بأساليب التقدم العلمي إال أنه 
وفاته وشيكة  منها وصارت  ميؤوس  حالة مرض شخص  إزاء 
الصناعي  اإلنعاش  أساليب  جميع  من  الرغم  على  الوقوع 
المستخدمة لتأخير هذا الموت فيكون من حق المسؤول عن 
هذا الشخص وبوحي ضميره أن يرفض جميع أساليب العالج 
التي ليست لها غاية سوى الحفاظ على حياة عضوية مؤقتة 

في جسد المريض«.
أما الشريعة اإلسالمية فلها موقف مختلف عما يسود في 
مصطلح  أن  ذلك  الموضوع،  حول  ونقاش  حوار  من  الغرب 
القتل الرحيم ال وجود له في الشريعة اإلسالمية، وما يُسميه 
فقهاء الغرب بالحق في الموت الهادئ الهين ال يعدو أن يكون 
صورة من صور االنتحار وقتل النفس التي حرم اهلل إال بالحق. 

حالة  هناك  ليست  أنه  اإلسالمية  الشريعة  فقهاء  اعتبر  وقد 
وسط لحياة اإلنسان أو موته، بل هناك حياة أو موت، وال عبرة 
ابتالء من اهلل عز  المرض هو  للمرض وشدته، ألن  في ذلك 
العالجات  بكافة  األخذ  مع  الصبر  المصاب  من  ويتطلب  وجل 
أما استعجال موته يعد من قبيل قتل  الضرورية للشفاء منه، 
النفس عمدا، وهو ما اصطلح عليه بالتشريعات الوضعية عند 
الفقهاء في تعريفهم لهذا النوع الحديث من الجرائم على أنه 
فعل أو ممارسة القتل أو السماح بالموت لألشخاص المصابين 
باألمراض الخطيرة ال يرجى برءها، وذلك بطريقة غير مؤلمة 

وبدافع من الشفقة والرحمة.
والواقع أن هذا النوع من الشفقة في القتل كان يمارس 
كالبقــرة  األليفة  الحيوانات  على  القديمــة  المجتمعــات  في 
للحوادث  تعرضه  أو  بالوباء  إصابتـــه  عند  والفرس..  والكلب 
بهم،  واالنتفاع  شفائــه  في  األمــل  وينقطع  فتتوجع  الطارئة 
والوجع.. ومن  األلم  السبب إلراحته عن  لهذا  الحيوان  فيقتل 
هنا يبدو أن هذا النوع من القتل قد انتقل بهذه الصورة إلى 
يقدمه  بما  تقاس  كانت  األخير  هذا  قيمة  أن  ذلك  اإلنسان، 
الشيـوخ والعجــزة  قتــل  المجتمعــات  لمجتمعه، فعرفت تلك 

هذا  جــذور  نجد  والمعاقين،  خطيرة  بأمراض  والمصابين 
األسلوب في القتل عند اليونان، حيث يقول أفالطون في كتابه 
الجمهورية : »على كل مواطن في دولة متقدمة واجبا يجب 
أن يقوم به، ألنه ال يحق ألحد أن يقضي حياته بين األمراض 
واألدوية، ويجب وضع قانون مؤداه، وجوب تقديم العناية لكل 
المواطنين األصحاء جسما وعقال، أما الذين تنقصهم سالمة 
يرى  أرسطو  وكان  للموت،  يتركوا  أن  فيجب  والعقل  الجسم 
ضرورة التخلص من األطفال المشوهين الذين ولدوا حديثا، 
الوضع كان سائدا في مجتمع اسبارطا، حيث كانوا  هو نفس 
الجو، فمن  يعرضون األطفال حديثي العهد بالوالدة لتقلبات 
تحملها وعاش فقد نجا ومن لم يتحملها ومات فيعني ذلك أنه 
غير جدير بالبقاء في الحياة، وهذه الحالة كانت قائمة بدورها 
البنات ألسباب  بوأد  يقومون  وكانوا  اإلسالم  قبل  العرب  عند 

كانوا يرونها كالفقر وخشية العار وغيرهما..
وعليه، فالشريعة اإلسالمية تحرم القتل الرحيم من جميع 
وجوهه، وقد تبناه العرب من أجل التخلص من مرضاهم من 
الخطيرة عن  المزمنة  األمراض  وأصحاب  والعجزة  السن  كبار 
إال  اهلل  قتل  التي  النفس  قتل  قبيل  من  وهو  االنتحار  طريق 
بالحق، فالحق في الحياة يجتمع فيه حق اهلل وحق العبد، كما 

آالم المريض ال تبرر االعتداء على ما شرعه اهلل عز وجل، وأن 
اليأس من رحمة اهلل غير مقبول في الشريعة اإلسالمية، فال 
وجوده  تعذر  فإذا  للمريض،  عالج  وجود  بعدم  التبدع  يمكن 

اليوم فقد يظهر غدا بإذن اهلل سبحانه.
القتل  يحرم  ما  القرآنية  اآليات  من  العديد  في  جاء  وقد 
ًدا َفَجَزاوؤُُه  الرحيم، ومنه قوله تعالى : »َوَمْن َيْقُتْل ُموؤِْمًنا ُمَتَعمِّ
ُ َعَلْيِه َوَلَعَنُه َواأََعدَّ َلُه َعَذاًبا  َب اهللَّ َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغ�سِ
َعِظيًما« )سورة النساء - اآلية 93(. »َفطّوعت له َنْف�سه قتل 
بح من اخَلا�شين« )س المائدة اآلية 30(.  اأَخيِه فقتله، فاأ�سْ
ُقِتَل  َوَم��ن  ��قِّ  ِب��اْلَ اإِلَّ   ُ اهللَّ َم  َح��رَّ الَِّتى  ْف�َس  النَّ َتْقُتُلوْا  »َوَل 
َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّه �ُسْلَطاًنا َفَل ُي�ْشِف فِّى اْلَقْتِل اإِنَُّه 
النبوية  السنة  وفي   .)33 اآلية  اإلسراء  )س  وًرا«  َمن�سُ َك��اَن 
العديد من األحاديث النبوية التي تحرم القتل الرحيم، ومنها : 
عن أبي هريرة رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم 
قال : »من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده في نار جهنم 
نفسه  قتل  ومن  أبــدًا،  فيها  مخلدًا  خالدًا  بطنه  بها  يتوج 
بسمٍّ فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها 
أبدًا، ومن تردى في جبل فإنه يتردى في جهنم خالدًا مخلدًا 
عنه  اهلل  هريرة رضي  أبي  فيها«. عن 
عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال : 
النار،  في  يخنقها  نفسه  يخنق  »الذي 
النار«.  في  يطعنها  يطعنها  ــذي  وال
هريرة  وأبي  الخضري  سعيد  أبي  عن 
عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال 
األرض  وأهــل  السماء  أهل  أن  »لو   :
اشتركوا في دم مؤمن ألكبهم اهلل في 
النار«. عن ثابت ابن الضحاك أن النبي 
صلى اهلل عليه وسلم  قال : »ومن قتل 

نفسه بشيء عذبه اهلل في جهنم«.
عن البراء بن عازب رضي اهلل عنه 
عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال : 
»فزوال الدنيا أهون على اهلل من قتل 
مومن بغير حق«. وفي الفقه اإلسالمي 
إلى  المعاصرون  الفقهاء  ركن  فقد 
يلي  كما  الرحيم  القتل  لتحريم  فتوى 
أيا  »والمريض   : الشريف  األزهر  أقر   :
مرضه  حالة  كانت  وكيف  مرضه  كان 
ال يجوز قتله لليأس من شفائه«، وجاء 
بأية  المريض  من  »التخلص   : أن  بالكويت  الفقه  فتوى  في 
وسيلة يحرم قطعا، ومن يقوم بذلك يكون قاتال عمدا«. وفي 
إفتاء المجلس األوروبي للبحوث »تحريم قتل الرحمة وتحريم 
االنتحار والمساعدة عليه وذلك أن قتل المريض الميؤوس من 
شفائه ليس قرارا متاحا من الناحية الشرعية للطبيب أو لألسرة 
أو المريض نفسه، فالمريض أيا كان مرضه وكيف كانت حالة 
انتقال مرضه  لمنع  أو  لليأس من شفائه  مرضه ال يجوز قتله 

إلى غيره، ومن يقوم بذلك يكون قاتال عمدا.
أن  أن يقتل نفسه ويحرم على غيره  المريض  يحرم على 
انتحار والثاني عدوان  يقتله حتى لو أذن له في قتله. فاألول 
روحه  يملك  ال  فهو  الحرام،  يحل  ال  وإذنه  للقتل،  الغير  على 
المريض  قتل  يجوز  ال  عليها..  يقضي  أن  لغيره  يأذن  حتى 
الذي يخشى من انتقال مرضه إلى غيره بالعدوى، حتى لو كان 
ميؤوسا من شفائه فال يجوز قتله لمنع ضرره، ذلك ألن هناك 
االختالط  ومنع  الصحي  كالحجر  ضرره  لمنع  عديدة  وسائل 
ما  كل  له  يقدم  كإنسان  عليه  المحافظة  يجب  بل  بالمريض 

يتطلب من الغذاء والدواء حتى يقضي اهلل أمرا كان مفعوال.

)يتبع(

Cocktail de mort
�شياحة النتحار واملوت الرحيم..
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من الناس من ال يستطيعون إال أن يكونوا مناضلين سياسيين وحقوقيين خلصا، فهم أبدًا 
ألنهم  وطنهم،  واستقالل  أمتهم  حرية  سبيل  في  ببسالة  يخوضونه  الذي  الكفاح  غمرات  في 
فطروا على ذلك الكفاح، وأوتوا موهبة خاصة في الجدل السياسي والنضال الشعبي وفي مخاطبة 
الجماهير وتنظيمها وقيادتها، ال في التهريج والتدجيل، ألن السياسيين والحقوقيين المخلصين 
لمبادئهم حقا وصدقا يتفانون فيها بتجرد عظيم، عكس أولئك الذين يتخذون المبادئ الجميلة 

مطية لالستغالل وحب الظهور...
فالمشاعر تجاه الوطن ال تقبل القسمة على اثنين والتحتمل الريبة والتردد والمجال فيها 
كل  له  وتتمنى  صباح  كل  به  ارتباطك  وتجدد  بلدك  تحب  أنك  فإما  المنزلتين،  بين  للمنزلة 
بعدها،  أمره  وتبغضه واليهمك  تكرهه  أنك  وإما  إلى ذلك من جهتك وبطريقتك  خيروتسعى 

فلكل اختياره و دوافعه وأسبابه ونتائجه.
محبة األوطان ال حدود لمراتبها وأحوالها، فكذلك هي كراهيتها وبغضها، ال حدود لشدتها 

ومخرجاتها.
  ومن المؤكد والبديهي أن يحب اإلنسان وطنه حتى النخاع وأن يعتبره جزءا منه، إن لم 
يملك عليه كل كيانه.لذلك،  فمخاصمة األوطان سلوك اضطراري ومجافاته عمل خارج القانون 

والطبيعة البشرية، إذ يدفع الفرد دفعًا بما يسوق إليه سوقًا تفوق طاقته واحتماله.
إن حب الوطن ليست عبارة تقال فقط في المناسبات ، بل هي تعبير عن االنتماء الحقيقي 

والمستحق للمرء إلى البالد وتاريخها وأرضها وناسها...
من المؤسف أن يكون كل طموح شبابنا هو هجرالوطن.. في نفس الوقت، البد من فهم 

أن هناك أمورا به ليست على ما يرام..
لهذا على بعض المسؤولين المعنيين باألمر أن يعيدوا المسعى إلى حب الوطن والمغزى 
إذ ال حب للوطن بدون استحقاق لكل منا لحقوقه األكيدة والمطلوبة  له،  الحقيقي والصحيح 

والمعروفة، وال ارتباط به بدون كرامة اإلنسان وال انخراط فيه بدون إحساسه  بالوجود فيه.
فال معنى لالنتماء ألي وطن ال وجود لشغل فيه وال عالج وال سكن وال اعتراف بك كإنسان.. 
فالشعور باالنتماء إلى الوطن، يكون منبنيا  على مستوى عطائه وخدماته، حتى يضحي المرء 
من أجله بالغالي والنفيس ..خدمات تراعي العيش الكريم وعالج المرضى واالهتمام بالشباب، 
كي اليرمي بنفسه في أعماق البحور وتلتهمه الحيتان، فالشباب رمزللتقدم والبناء والتشييد في 
بالدنا وفي كل البالد المقهورة والغيورة على أبنائها ونسائها ورجاالتها األفذاذ... في العالم 

العربي واإلسالمي وفي كل الدول المتطلعة إلى التقدم الملموس، من خالل نهج التعليم النزيه 
والعادل بكل فرصه وتكويناته... ولنرجع إلى القانون الذي يحمينا وخاصة مواد اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان الصادر في 10 دجنبر 1948م ونذكر منه المادة 30 والتي تقول: »ليس في هذا 
اإلعالن أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة أو أي فرد، 
أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص 

عليها فيه«.
كما أنه »من شأن تحقيق حقوق اإلنسان أن يوفر األساس الذي يقوم عليه البقاء السياسي 
القدرة على  تولد  ما  بقدر  اإلرادة،  تولد  أن  اإلنسانية  الحرية  وإن من شأن  اإلنسانية  والحرية 

التقدم االقتصادي واالجتماعي«.
هكذا تكون غاية دولة الحق والقانون، حماية الحق بسيادة القانون الذي يصدرعن إرادة 
تنظيم  أشكال  وفي  الدولة  شرعية  في  تفكر  وهي  الحديثة  الفلسفة  تصورتها  كما  جماعية، 
سلطتها وفي الموقف الذي ينبغي أن يتخذه المجتمع إزاءها. كما قدمت هذه الفلسفة نظرية 
لدولة  النظرية  األسس  وضعت  لكنها  العملية،  بالطوباوية  يسمى  فيما  تندرج  قد  الحق،  عن 

الحق، بمعنى دولة قائمة من أجل المحافظة على الحق وحمايته بقوة القانون... 
وكما أن دستورالمملكة المغربية، الصادر في فاتح يوليوز سنة 2011 والذي يحتوي على 
180 فصال كما هو معروف لدى الجميع أذكر منه الفصل 21 وهو كالتالي: »لكل فرد الحق في 
سالمة شخصه وأقربائه وحماية ممتلكاته...تضمن السلطات العمومية سالمة السكان وسالمة 
التراب الوطني في إطار احترام الحريات والحقوق األساسية المكفولة للجميع«. ومشارإليه كذلك 

في الباب الثاني منه،  المعنون بـ: »الحريات والحقوق األساسية«.
وقد قال اهلل تعالى وتبارك في كتابه الحكيم »أفلم يسيروا في األرض فتكون لهم قلوب 
يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور« 

صدق اهلل العظيم ـ سورة الحج اآلية 46.
وقال كذلك في القرآن العظيم » وما ظلمهم اهلل ولكن كانوا أنفسهم يظلمون« ـ سورة 

النحل اآلية 33.
ــــــــــ

* العضو الشرفي بمنظمة العفو الدولية - فرع المغرب -

كثيرا ما يتساءل الرأي العام من غير جدوى عن منح السلطات المحلية تراخيص لطالبيها من 
أجل فتح مقاه مشبوهة، عن علم أوعن غير علم، سرعان ما تتحول إلى أوكار، حيث يتم استهالك 
العامة. والمثير في األمر أن هذه  الشيشة وما يتبعها من ممارسات وممنوعات، تخل باآلداب 
»المحالت« يرخص لها، بممارسة نشاطها بين السكان، بدون أخذ حرمتهم بعين االعتبار أو 
أجل عيش  السليم من  والمناخ  اآلمن  السكن  تبحث عن  التي  المحافظة  األسر  مراعاة مشاعر 
كريم وحياة هنيئة لجميع أفرادها، مع ماتنفقه في ذلك من مبالغ مالية محترمة، مقابل »شراء« 

راحتها.
وفي هذا الصدد ومن بين عشرات المتضررين، على مدى سنوات، من مثل هذه »المحالت«، 
المشتكي،  بالمواطن  يتعلق  األمر  المصيبة«،  »هذه  من  متضررة  أخرى،  اليوم ضحية  تنضاف 
البشير الحناط، الذي توصلنا بنسخة من شكايته، الموجهة إلى الجهات المسؤولة، تفصح عن 
ما يعانيه بسكنه، الكائن بشارع يوسف بن تاشفين وبالضبط بعمارة رقم 19 : »...وبعد انتهاء 
مشواره اإلداري في الوظيفة العمومية، اختار أن يقطن بهذه العمارة، بمعية أفراد من أسرته، 
مفضلين االبتعاد عن صخب الحياة ومشاكلها، حيث كانوا في البداية آمنين ومطمئنين، قبل أن 
تفتح أسفل عمارتهم مقهى، سرعان ما تحولت إلى وكر لتعاطي مادة الشيشة، ليال، حيث تنبعث 
يعد  لم  الموسيقى، بشكل  ارتفاع األصوات وضجيج  القاطنين، مع  بيوت  إلى  روائحها وتتسلل 
هذا التجمع السكني يتمتع بحياة صحية ومالئمة لقاطنيه، مما يتعارض مع الفصول القانونية، 
أمراضا  تقاسي  وزوجته  الربو  داء  من  يعاني  المشتكي  أن  هذا  من  أكثر  احترامها...«  الواجب 

مزمنة، ملتمسا رفع الضرر عنهم، بإيقاف هذه المخالفات القانونية.
أ. صدقي

 احلـق والعـدل والعدالـة الجتماعيــة 

معانـاة �شكـان 
والتما�شهــم رفـع �شرر  م�شـدره 

محـل لرتويج »ال�شي�شـة«

• عبد القادر أحمد بن قدور*

من األسس الداعمة لالستقرار باألوطان...

شكـايـة

المرفقات:

ـ نسخة موجهة إلى السيد والي جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة.

ـ نسخة موجهة إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة االبتدائية بطنجة.
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العمل الدعوي:
أغزر  من  التسعينات  منتصف  بعد  ما  إلى  1983م  سنة  من  الممتدة  الزمنية  الفترة  كانت 

بدأه في  أول نشاط دعوي  وكان  اشبابو،   اهلل  عبد  الدعوي لألستاذ  المجال  افترات نشاطا في 
سنة 1983م، حيث  شرع في إلقاء دروس في تفسير السور القصيرة من القرآن الكريم، وكانت 
الغاية من ذلك تعريف المصلين آيات السور التي يقرؤونها في الصالة وما تتضمن من قضايا 
العقيدة والرسالة وأحداث نشر الدعوة اإلسالمية بمكة والمدينة على عهد الرسول صلى اهلل 
عليه وسلم، » وفي ثنايا تلك الدروس كنت أوجه إلى المستمعين رسائل وتوجيهات تربوية 
بقضايا  وأوعيهم  عليها،  آبنائهم  وتربية  اإلسالم  تعاليم  على  االستقامة  إلى  فيها  أدعوهم 

الصحوة اإلسالمية المعاصرة، والمكائد التي تدبر ضدها وضرورة نصرتها«)1(.
لمهمة  لممارسته  منطلقا  أيضا  كان  لدروسه  منطلقا  الموحدين  مسجد  كان  وكما 

السالم  عبد  الموحدين سي  مسجد  إلمام  نائبا  1984م،  سنة  أواسط  في  الخطابة 
البقالي بعد ذهابه إلى الحج. وقد واصل الخطابة فيه إلى نهاية سنة 1984، وبعد 

مضي سنة عن توقيفه عن الخطابة بالمسجد المذكور، جاءته دعوة للقيام 
بها بشارع فاس بمسجد  كان قد فتحه المحسن السيد أبو العيش رحمه 

اهلل في أسفل عمارته، لكن ما إن خطب فيه جمعتين من شهر ربيع 
األول سنة 1996م حتى أعفي منها. وفي غضون سنة 1990م طلب 
حسن  السيد  إسبانيول  بحي  الغفران  بمسجد  الجمعة  خطيب  منه 
أن  إلى  غيابه في مهمة شخصية  أثناء  الخطابة  عنه في  ينوب  أن 
أبدى عدم رغبته في االستمرار، وقرر التخلي عن الخطبة، فأسندها 
صاحب المسجد إلى األستاذ عبد اهلل اشبابو، وفيه مكث خطيبا 

إلى أن عزلته وزارة األوقاف سنة 1999م.
إقامـــة  يغتنم فرصـة  اشبابـــو  األستــاذ عبد اهلل  وكــان 
إلى اهلل، حيث  الدعوة  بواجب  للقيام  والمعارض  المهرجانات 
كان يدعو الناس إلى االهتمام بقضايا اإلسالم والمسلمين، 
مكائد  على  ويطلعهم  ومبادئه،  اإلسالم  بقيم  والتمسك 
الغرب ودسائسه التي يحيكها للشعوب العربية واإلسالمية. 

ومن أعماله الدعوية تنظيم سنة 1994م بطنجة معرضا مهما في قاعة العامة بشارع الحرية، خصص 
لعرض وبيع كتب وصور وأشرطة فيديو وأشرطة سمعية تتعلق بالقضية البوسنية وبالمذابح التي اقترفها 

اإلرهاب الصربي ضد شعبها، وخصص دخلها لصالح الشعب البوسني.
ونظرا لحسن سمعته وسيرته المتزنة في مجال الوعظ واإلرشاد، حصل على الوسام الملكي الذي 

أخذ شهادته وتذكاره مع مستحقين آخرين في حفل 
عمالة طنجة سنة  في  وطنية  بمناسبة  أقيم  قد  كان 

1994م.
بالمجلـس  عضـوا  تعيينـه  تـم   1996 سنة  وفي 
حاول   وقد  األوقاف،  وزارة  قبل  من  بطنجة  العلمي 
البرنامج  محاور  يطبق  أن  بالمجلس  عضويته  طيلة 
الدينية  المناسبات  الذي قدمه، حيث كان يجعل من 
لتنظيم  فرصة  المجلس  بها  يحتفل  التي  والوطنية 
الراهنة من  أنشطة ثقافية، تعالج القضايا اإلسالمية 
وتاريخ  اإلسالمية  الدعوة  أحداث  قراءة  إعادة  خالل 
أمكن  ما  األنشطة  تلك  عن  يبتعد  وكان  اإلسالم، 
عن تناول المواعظ التقليدية المألوفة في مثل هذه 
 « المجلس:  رئيس  على  يقترح  كان  كما  المناسبات، 
استدعاء محاضرين من خارج أعضاء المجلس والمدينة 
ممن كانت لهم شهرة علمية أو فكرية وتقدير وثقة 
الثقافي  وجوده  المجلس  يفرض  كي  الجمهور،  لدى 
التجديدي في الساجة الثقافية، بين بعض الجمعيات 
الطالب،  بالثقافة اإلسالمية كجمعية رسالة  المهتمة 
التي كانت أنشطتها تعرف إقباال مهما يفوق بكثير ما 
تعرفه أنشطة المجلس ذات الطابع الوعظي التقليدي 

المكرور، فكان يوافق رحمه اهلل«)2(.
لمحاضرة  إلقاءه  فيها  شارك  التي  الندوات  ومن 
تحت عنوان: » قراءة في الحدث« يوم الشبت 18 رجب 

1417هـ/30 نوفمبر 1996م، 
لألمة  القرآنية  الرسالة  بعنوان  ندوة  تنظيم  تم  2000م  يناير  1420هـ/2  رمضان   24 األحد  وفي 
اإلسالمية » إقرأ« شارك فيها األستاذ عبد اهلل اشبابو إلى جانب الداعية العياشي أفيالل، واألستاذ أحمد 

الشراط رحمهما اهلل.
المساهمة السياسية والمشاركة في االنتخابات:

وفي سنة 1994م  عرض أحد قيدومي مناضلي حزب الشورى واالستقاالل السيد محمد ليموري على 
األستاذ عبد اهلل اشبابو الترشح لالنتخابات النيابية الجزئية باسم الحزب، وقد كان القرار مفاجئا له، وطلب 
الموافقة قعليه قدم األستاذ اشبابو ترشيحه  الهيئة بطنجة والرباط، وبعد  مهلة لالستشارة مع أعضاء 
الشورى  الفوز، وبعد قضى األستاذ اشبابو في حزب  الحظ لم يحالفه في  االنتخابات، لكن  رسميا لهذه 

واالستقالل مدة ثالث سنوات من أبريل سنة 1994م إلى أبريل سنة 1997م.
 قررت الحركة أن تنتقل إلى المساهمة السياسية والمشاركة في االنتخابات وكان األستاذ عبداهلل 
اشبابو يتصور أن المشاركة في العمل السياسي سيحقق كل ما يصبو إليه من إصالح، فدخل في نفس  
السنة  غمار  االنتخابات. قبل أن تتوالى التجارب في انتخابات 1997م والثالثة 2002م التي ولج فيهما 

قبة البرلمان ممثال لمدينة طنجة.
كان االستاذ عبد اهلل شبابو طيلة مساره المهني والدعوي والسباسي مثال لالنضباط والتفاني في 
والعملية، بحيث  المهنية  وااللتزامات  للمواعيد  التام  واالحترام  أداء  مسؤولياته،  واإلخالص قي  العمل، 
إنه لم يكن يتأخر عن الحضور في جلسات البرلمان كلها، وفي لقاء اللجان األساسية، وحين يتغيب لعذر 
يخبر الهيئات المسؤولة عن أسباب  هذا التأخر. ومن  من القيم التي يتقنها ويتفرد فيها قيمة االجتهاد 
واإلعداد الجيد والتنفيذ الجيد للمهمة التي يكلف بها .. وذلك بشهادة القاصي والداني من إخوانه الذين 

عاصروه منذ البدايات األولى لظهور العمل اإلسالمي بالمغرب عموما وبأرجاء هذه المدينة 
أو  مدح  في  إغراق  دون  وتركيز  بعناية  كلماته  يختار  وتجده  الخصوص،  وجه  على  )طنجة( 
 ، الجماعة  ، وإنما تجد كالمه دائما يحرص على روح  أو استهداف لألفراد  ذم ودون تكلف 

والمصلحة العامة ، والخير العام ، والعالقات الطيبة. 
وكان يستطيع بحنكته وخبرته الفريدة أن يخلق توازنا يستعصي على أي شخص آخر، 
وخصوصا حينما كان أعضاء الحركة من الشباب يندفعون في مشاحانات واحتكاكات مع 
بقية التيارات الفكرية والسياسية األخرى، فيتدخل ناصحا وموجها فيحصنهم من االنجراف 
مع بقية التيارات الجارفة في تلك المرحلة وتحديدا منها االختيارات اإلسالمية التي كانت 

اختيارات ثورية وعنيفة، فيجعلهم  يفكرون بوسطية واعتدال.
 وفي هاتين التجربتين  بدا واضحا لألستاذ عبد اهلل اشبابو أن آليات العمل البرلمانـي 
ال تستجيب لطموحاته الكبيرة في التغييرواإلصالح وأن انتظارات المواطنين ال يحدها 
مع  المباشر  التواصل  بضرورة  عميق  إيمان  لديه  فتولد  النيابي،  العمل  سقف 
الناس. وخصوصا حينما اكتشف أن اإلصالح يحتاج إلى جهود أقوى وكفاءات أكبر، 
فكثيرا ما كان يتقدم باألسئلة الكتابية والشفوية وتأتيه أجوبة وزارية باهتة 
ولد  مما  بتعديلها.  التي طالب  للقضايا  إصالح  أي  وال  تغيير  أي  يعقبها  ال 
لديه إحساسا عميقا باليأس واإلحباط، وعدم الرضا على الجهود التي قام 
بها في هذه الفترة، فقرراعتزال العمل السياسي وعدم الترشح مرة أخرى 
لالستحقاقات االنتخابية المحلية أو البرلمانية. متوجها بروحه الرسالية 
آثاره  ليقتفوا  المجال لتالميذه ومحبيه  أرحب فاسحا  إلى مجاالت وآفاق 
حبا  الناس  أعين  في  تقرؤه  الذي  الرمزي  رصيده  معين  من  وينهلوا 

وتقديرا ومبادلة الوفاء بالوفاء.
أعماله التأليفية:

مؤلفاته: أصدر األستاذ عبد اهلل شبابو كتابا يحمل عنوان:
•  »من منبر الدعوة إلى معترك السياسة«: وهو عبارة عن مذكرات شخصية سجل فيها مساهمته 
مع مجموعة من العناصر في تأسيس العمل اإلسالمي في هذه المدينة. وتعتبر هذه المذكرات كما جاء 
الباحثين وعموم  تاريخية مهمة يضعها صاحبها بين يدي  امحمد جبرون: » وثيقة  الدكتور  على لسان 
القراء من اإلسالميين وغيرهم للتعرف على تجربة نموذجية وناجحة ألحد رواد العمل اإلسالمي بالمغرب 
في  المذكرات  هذه  أهمية  وتكمن  ومؤسيسيه... 
والمعلومات،   ، والنصوص  الوثائق،  من  لعدد  ضمها 
والصور والرسائل، حول مرحلة ال نكاد نعثر فيها على 
والسيياسية  األمنية  الظروف  بسبب  مكتوبة  مادة 

الصعبة التي مرت بها الشبيبة اإلسالمية«)3(. 
آنفا،  إليه  المشار  كتابه  جانب  إلى  مقاالته:    •
المقاالت  من  مجموعة  اشبابو  اهلل  عبد  األستاذ  نشر 
في جرائد وطنية ومحلية من بينها: جريدة )الخضراء 
القرن  من  تسعينيات  في  تعتبر  كانت  التي  الجديدة( 
الماضي من أهم الجرائد المحلية بطنجة، نظرا لخطها 
التحريري النقدي وتنوع مضامينها واستقطابها ألقالم 
والفكرية  والسياسية  الثقافية  الفعاليات  من  عدد 
المهدي  المفكر  أمثال:  والوطنية  المحلية  والدينية 
الصديق  بن  عبدالعزيز  سيدي  والعالمة  المنجرة، 
رحمه اهلل، واألستاذ عبدالمنعم بن سيدي عبدالعزيز 

بن الصديق.
بين  فيها  اشبابو  األستـاذ  مقاالت  تنوعـت  وقـد 
الجانب السياسي، حيث انتقد في بعض مفاالته بشدة 
واألوضاع  1994م،  سنة  التشريعية  االنتخابات  تزوير 
االجتماعية بالمدينة، ومسؤولية المجلس البلدي في تردي البنية التحتية لمدينة طنجة، ومظاهر الفساد 

اإلداري فيها، وظاهرة أطفال الرصيف وغيرها من الظواهر االجتماعية.
كما نشر مقاالت في جريدة )منار الشمال( التي أنشأها حزب الحركة الشعبية الديقراطية بالمدينة. 
وكانت مساهمته فيها تتراوح بين كتابة االفتتاحيات تارة، وكتابة بعض المقاالت النقدية ألوضاع المدينة 

تارة أخرى، إضافة إلى اإلشراف التام على المواد المعدة للنشر.
•  خطبه المنبرية: تجمعت لديه مجموعة كبيرة من الخطب التي دأب على إلقائها في المساجد 
التي رقي منابرها في مديمة طنجة، وقد تناول فيها بالتوجيه والنصح واإلرشاد عامة الناس وخاصتهم، 
وندبهم إلى التمسك بهدي القرآن وسنة النبي عليه الصالة والسالم، وال تخلو خطبه من نقد االنحرافات 
العقدية والسلوكات االجتماعية المنافية للقيم اإلسالمية، والمعامالت التي ال تنضبط بشرع وال قانون، 
حرر خطبه بلغة بسيطة سهلة يفهمه الجميع، تستند إلى النصوص القرآنية واألحاديث النبوية الصحيحة. 

وهذه الخطب جاهزة للتشر. 
)انتهى(

ـــــــــــــــــــــ
1(  أنظر سيرته الذاتية في كتابه: »من منبر الدعوة إلى معترك السياسة: تجربة سياسية غير منتظرة« – ص 101/100.

2(  أنظر سيرته الذاتية في كتابه: »من منبر الدعوة إلى معترك السياسة: تجربة سياسية غير منتظرة« – ص 247.
3(  من منبر الدعوة- ص 9.

• إعداد :  عدنان الوهابي

�ملعا�رصين:من �أعالم طنجة 

األستاذ املربي والداعية اخلطيب

اشبابو السالم  عبد  بن  اهلل  عبد 
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م�شت�شارون يحذرون من تكرار 
ريان” “فاجعة 

امل�شادقة على نزع ملكية اأرا�شي لإحداث حديقة 
للحيوانات

الدورة  من  األولى  جلسته  أشغال  خالل  طنجة،  جماعة  مجلس  صادق 
النقطة  على  باإلجماع  األسبوع،  مطلع  المنعقدة  فبراير،  لشهر  العادية 
المتعلقة بنزع ملكية مجموعة من األراضي، إلحداث منتزه وطني وحديقة 

للحيوانات.

النقطة  للجماعة،  بالغ  حسب  بالتفصيل،  المجلس  أعضاء  وناقش 
المتعلقة بنزع ملكية مجموعة من األراضي، استنادا الى دراسة أنجزتها لجنة 
أعضاء  وأجمع  والممتلكات.  البيئة  على  والمحافظة  التراب  وإعداد  التعمير 
اللجنة على أهمية حماية المناطق الطبيعية من الزحف العمراني والحفاظ 

على التنوع الطبيعي واإليكولوجي واإلرث الغابوي لمدينة طنجة.

جمل�س اجلهة ي�شتعر�س جتربة املغرب يف مكافحة 
الظـواهـر املنـاخيـة

دولي،  لقاء  خالل  الحسيمة،  ـ  تطوان  ـ  طنجة  جهة  مجلس  استعرض 
تجربة المغرب في مكافحة الظواهر المناخية الطارئة. وأفاد بالغ للمجلس 
ذاته أن الهيئة دعت، خالل “المنتدى المتوسطي لألقاليم” المنعقد، مؤخرا، 
بمرسيليا الفرنسية إلى وضع سياسات إقليمية بحوض المتوسط، متكيفة 

مع التغيرات الجيولوجية والبيئية والمناخية.
وأكد مجلس الجهة، خالل الفعالية التي ركزت على موضوع “ الفيضانات” 
التي يشهدها  والمستقبلية  الحالية  التحديات  كموضوع محوري على حجم 
مما  أخرى،  طبيعية  ومخاطر  المناخية  التغيرات  بفعل  المتوسطي،  الحوض 

يستدعي وضع سياسات إقليمية متكيفة مع التغيرات المناخية الطارئة. 
بالمناسبة استعراض تجربــة مجلــس جهــة طنجـة، بشراكة  كما تم 

الحماية من  الفيضانات، كإطالق دراسة إلنشاء نظام  الجهة من  المغربية، لوضع مخطط جهوي استعجالي لحماية  الحكومة  مع 
هذه الفيضانات. وقدم المجلس كذلك تجربة “دار المناخ المتوسطية” كثمرة تعاون دولي وكآلية عمل موازية تم إحداثها، تنفيذا 

لتوصيات مؤتمر األطراف لدول المتوسط حول المناخ “ميد كوب المناخ”، المنعقد في يوليوز من سنة 2016 بطنجة.

الفالحين  أوســاط  القلــق  يسود 
تأخر  بسبب  الوطني،  التـراب  بعموم 
شهــور،  منـذ  المطريــة،  التساقطات 
من  شاسعــة  مساحــات  يجعــل  مما 
ويؤثر سلبا  األراضي في وضـع حــرج 
بين  الممتدة  فالفترة  الفالحين.  على 
شهر يناير ومارس كان من المفروض 
األمطار  من  نسبة  تساقط  تعرف  أن 
بمردودية  التوقع  خاللها  من  يمكن 
سنــة  مدار  على  الفالحــي  المنتوج 
كاملة، غير أن الوضع الحالي ال يبشر 
أن  علما  السمـاء،  شـح  نتيجة  بالخير، 
الوضـع سيـــزداد تعقيـــدا في حــال 

استمرار الوضع على حاله.
أن  إلى  تشيــر  المؤشــرات  كل 

المغرب مقبل على سنة جافة وهذا بطبيعة الحال سيؤثر بشكل سلبي على حقينة السدود التي تنذر 
بأن الجفاف أضحى واقعا فعليا، األمر الذي يترتب معه ضرورة اتخاذ استراتيجيات أخرى، فيما يخص 
التعامل مع هذه المادة الحيوية، فضال عن الشروع في تفعيل برنامج خاص يتوافق والظرف الحالي 

الذي يشكل تهديدا وخطورة على الفالحة ككل وعلى الحياة بصفة عامة، خاصة مياه الشرب.
وجاء تخوف الفالحين على خلفية استمرار الحالة الجوية التي سجلت منذ بداية دجنبر من السنة 

الماضية وتميزت بشح األمطار وبدرجات حرارة شبه ربيعية.
التساقطات  “تأخر  إن  الفالحين  أحد  قال  طنجة”،  “جريدة  استقتها  حصرية،  تصريحات  وفي 
المطرية أثر على الجميع وعلى رأسهم الكسابة”. مضيفا أن “التساقطات المطرية في موسم عادي 
تنطلق من شهر أكتوبر، لكن الموسم الفالحي الحالي سجل تأخرا وضعفا كبيرا، مما أثر على أسعار 

العلف”.

تصريحه:  معرض  في  العربي  وعبر 
الخير،  بأمطار  السماء  أن تجود  “نأمل في 
إيجابية  لــه تداعيــات نفسيـــة  فالمطــر 
“غياب  أن  إلى  مشيـرا  المواطنين”،  على 
فتــرة  في  وخاصة  المطريــة  التساقطات 
يؤثر  نهايتها(  من  تقترب  )التي  الليالي 
بشكل كبيــر على الفالحـــة بصفة عامة. 
وخلص العربــي حديثــه بتأثر كبير: “اهلل 
اسقنا  واللهـم  الواسعــة  برحمته  يرحمنا 

الغيث وال تجعلنا من القانطين”. 
بالموضــوع،  مرتـــبــط  ســيــاق  في 
خاصة فيما يتعلـــق بالتخمينــات الصادرة 
عن الحكومــة بخصوص ارتفــاع نسبـــة 
التنمية ب 3.2 ٪، فمن المفترض أن تدنو 
إلى 1.8 ٪ من الناتج الداخلي الخام وهذا 
بطبيعة الحال له تأثيرات قوية على االقتصاد بشكل عام، كما له تأثير سلبي على المداخيل العامة 
2022 مالم تتساقط  للدولة في مجموعة من البرامج المقرر إنجازها خالل السنة المالية الحالية 

أمطار الخير إلى غاية شهر مارس من بحر هذه السنة. 
المناطق  جميع  مستوى  على  صعوبات  يعرف  قد  الوضع  بأن  تنذر  الحالية  فالمؤشرات  إذن، 
بالبـالد، األمر الذي يجب معه اتخاذ مجموعة من اإلجراء ات االستعجالية بخصوص عقلنة استعمال 

هذه المادة الحيوية التي جعلها اهلل سببا لحياة كل شيء، “وجعلنا من الماء كل شيء حي”.
من جهته، فعلى اإلعالم المساهمة في إطار اتفاق مع الوزارات المختصة بحملة تحسيس واسعة 
بخصوص المحافظة على الماء ومحاربة كل من يجرؤ على القيام بتبذير هذه الطاقة الحيوية والمنع 
الصناعية  االستعماالت  في  اإلفراط  أو  الحدائق  يعتبر ضروريا، كسقي  ال  فيما  الكلي الستعماالته 

وغيرها، ألن األمر فيه تهديد حقيقي للحياة ككل.

فالحـو طنجـة: اهلل يرحمنــا برحمتــه
• سهيلة أضريف

ما زال الحزن يخيم على األجواء، بعد واقعة الطفل ريان، الذي لقي نحبه 
بإقليم شفشاون، بعد خمسة أيام من سقوطه في بئر عمقه أزيد من 32 مترا.

التي  طنجة  جماعة  بمجلس  فبراير  لشهر  العادية  الدورة  مستهل  وفي 
الحارة  تعازيهم  عن  جماعيون  مستشارون  عبر  ليموري،  منير  العمدة  ترأسها 
بأسره.وطالب  العالم  هز  حادث  في  ربه  نداء  لبى  الذي  ريان  الطفل  ألسرة 
المتدخلون؛ خالل أشغال الدورة؛ بضرورة قيام الجماعة بوضع حد ل “البالوعات 
العارية”؛ التي تنتشر في مختلف شوارع مدينة طنجة؛ وما تشكله من خطر قد 
يعود بالضرر على سالمة المواطنين. كما نبه مستشارون، إلى استمرار وجود 
مجموعة من اآلبار العشوائية في عدة مناطق؛ مشيرين إلى أن هذه األحياء ما 

تزال تعتمد على هذه اآلبار، رغم تصنيفها كمناطق حضرية.

محليــة ووطـنيــة�أخبـــار
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ودعت مدينة طنجة صباح األربعاء الماضي، أحد 
عبد  العمالق،  المرمى  حارس  الرياضيين،  نجومها 
الرياضي  األوساط  في  المعروف  المسفيوي،  القادر 

بلقب »الهانش«. 
لسان  من  خرجت  معبرة  كلمة  أتذكر  زلت  ال 
في سمــر  تكريمــه  تم  حين  حياته،  قيد  المرحوم 
أكثر  منذ  المدينة  طنجة  مقاطعة  نظمته  رمضاني 
من 20 سنة، حول واقع الرياضة بمدينة طنجة بين 
من  مجموعة  كرمت  هامشه  وعلى  واليوم.  األمس 
الفعاليات الرياضية، منها من أسدت خدمات كبيرة 
كما  نصيبها  تأخد  أن  دون  الطنجاوية  للرياضة 
المقرون  المرمى  حارس  )امجيدو(  نظير  تستحق، 
الهانش  القادر  وعبد  طنجة،  بنهضة  خاصة  إسمه 
الحارس العمالق. الذي هز القاعة ضحكا حين اشعر 
الجميع في كلمة مقتضبة، لكنها ذات مغزى ومعاني 
حين قال بأنه يكرم ألول مرة في حياته منذ 1945. 
بمعنى أن الرجل انتظر سنوات ليتذكره الطنجاويون. 
األمر  يهمهم  من  إلى  الموجهة  الرسالة  وهي 
بهذه المدينة التي ال تؤمن إال بالجاهز. فيما يظل 

مناضلوها الرياضيون في طي النسيان. 
عبد القادر الهانش ارتبط إسمه بنادي طنجة 
)طانخير(، في سنوات 54، 55 و56، وأسال لعاب أكبر 
األندية المغربية كالمغرب الفاسي في ايام عز الحارس 
اإلسبانية،  األندية  من  والعديد  البياض.  الفاسي، 
بعدما تألق مع االتحاد الرياضي المصلى منذ 1945، 
ثم خاض تجربة بنادي العرائش في الدوري االسباني. 
كما حمل قميص االتحاد الرياضي لطنجة)البوليس( 
سنة 1960 وحقق معه الصعود إلى القسم األول. له 
ذكريات خالدة ومثيرة في مشواره الرياضي باإلمكان 

أن تؤلف منها قصص رياضية تاريخية. 
الزال تاريخ كرة القدم يذكره إلى اليوم. كأحد 
أبرز حراس المرمى ما بين أواسط األربعينات و بداية 
السبعينيات، حيث أوقف عبد القادر الهانش مسيرته 
الرياضية إلى أن لبى نداء ربه صباح األربعاء الماضي. 

رحم اهلل الفقيد وأسكنه فسيح جنانه. 

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

وداعا )الهان�س(.. احلار�س 
الذي انتظر تكرميه منذ 45  

جورجينيو لويزحوار السبت

فزت اأنني  يف  يجادل  اأن  لأحد  ميكن  “ل 
مبا اأ�شتحق”

لعام  الأوروبا  كاأبطال  الظهور  على  واإيطاليا  ت�ضيل�ضي  من  كل  جورجينيو  �ضاعد 
ليفاندوف�ضكي.  روبرت  ولي�ش  رونالدو.  كري�ضتيانو  لي�ش  مي�ضي.  ليونيل  لي�ش   ..2021
الكرة ب�ضكل  اأن يركل  القدم حتى قبل  النقي�ش من ذلك، هو العب كاد يغادر كرة  على 
احرتايف، ودخل عامه الرائع دون اأن يتوقع اأحد له اأن ي�ضبح االأكرث ح�ضداً لالألقاب.  لعب 
جورجينيو دورا اأ�ضا�ضيًا يف فوز ت�ضيل�ضي بدوري اأبطال اأوروبا يف بورتو يف �ضهر مايو. واأداوؤه 
االأرقام  من  العديد  هذا  الو�ضط  العب  حطم  حيث   - االأوروبية  االأمم  دوري  يف  اخلارق 
القيا�ضية – األهم اإيطاليا لتحقيق اأول لقب لها منذ 52 عاما يف وميبلي يف �ضهر يوليو. ويف 
�ضهر غ�ضت كانت ميدالية الفائز بكاأ�ش ال�ضوبر االأوروبي يف بلفا�ضت تطوق عنقه. وخالل 
حفل يف ا�ضطنبول يف وقت الحق من ذلك ال�ضهر، �ضمع جورجينيو اأنه ح�ضل على لقب 
اأف�ضل العب يف اأوروبا من االحتاد االأوروبي لكرة القدم. ومن ثم، يف زيورخ، جاء يف املركز 
 FIFA لعام 2021 ودخل قائمة FIFA من The Best اخلام�ش يف ترتيب جائزة االأف�ضل
FIFPRO World XI. لكن جورجينيو مل ينه م�ضواره بعد. فهو يريد رفع كاأ�ش العامل 
الالعب  حتدث  املهمة،  هذه  يف  االنطالق  وع�ضية  ظبي.  اأبو  يف   2021 االإمارات  لالأندية 

البالغ من العمر 30 عامًا اإلى موقع فيفا. وفيما يلي ن�ش احلوار: 

من كان مثلك األعلى من الالعبين عندما كنت طفاًل؟ 
كأس  في  »فينومينو«  رونالدو  كان  طفال  كنت  عندما  األول  األعلى  مثلي 
في  أكثر  ألعب  كنت  كاكا.  جاوتشو،  رونالدينيو  جاء  ذلك  بعد   .1998 العالم 
انضممت   ،13 سن  في  عمري.  من  عشر  الثالثة  بلغت  حتى  الهجوم  مركز 
أنهم  يعتقدون  المسؤولون  كان  الذين  الصغار  الالعبين  يرسل  مشروع  إلى 
جاهزون ويمكن أن يكون لهم مستقبل في أوروبا إلى هناك. قال لي المدرب 
إلى  هو  األفضل  برتاتشيني:«موقعك  ماورو  البرازيل،  في  كان  الذي  اإليطالي 
بيرلو  أشاهد  بدأت  الحين  ذلك  منذ  مستقبل«.  لديك  هناك   – قلياًل  الوراء 
إلهام  مصدر  االثنان  أصبح  وقد  أيضا،  منهم  والتعلم  أكبر،  بإعجاب  وتشافي 

لي.  كبير 
عامًا   15 العمر  من  تبلغ  كنت  عندما  لوحدك  إيطاليا  إلى  ذهبت 

التكيف؟  ما مدى صعوبة عملية  الكروية.  لمتابعة مسيرتك 
إيطاليا  إلى  وصلت  عندما  ألنني  سهاًل  يكن  لم  األمر  أن  الواضح  من 
كان  شيء.  أي  بدون  نذهب  لم  آخرين.  مراهقين  خمسة  مع  غرفة  في  عشت 
التي  المرأة  الطباخون، لوسيا وبرونا، غابرييال،  بنا حقًا -  الناس هناك يعتنون 
الكثير  وفعلوا  مالبسنا،  وغسلوا  بأمتعتنا،  اعتنوا  لقد  بالتنظيف.  تعتني  كانت 
من  الكثير  لدينا  يكن  لم  أخرى،  أشياء  بعمل  يتعلق  فيما  لكن  لمساعدتنا. 
20 يورو في األسبوع. وكما تعلم، ال يمكنك أن تفعل الكثير  المال. عشنا على 

ب 20 يورو.
هل كنت سعيدًا برؤية إدوارد ميندي يفوز بكأس األمم األفريقية 

الماضية؟  الليلة 
حميمـان.  صديقـان  وهما  كوليبالي،  و)كاليـدو(  لميندي  حقـًا  سعيد  أنا 

أنا سعيد حقًا من أجلهم. أيضًا.  بالفوز يجعلني سعيدًا  فرؤيتهم سعداء 
مـن  تكونوا  وأن  لألندية  العالم  كأس  في  تكونوا  أن  يعني  ماذا 

للفوز؟ المرشحين 
الكثير  يعني  أنه  من  متأكد  وأنا  شخصيًا  لي  بالنسبة  الكثير  يعني  هذا 
به.  للفوز  المناسب  الوقت  هو  وهذا  مطلقا  الكأس  بهذه  نفز  لم  ألننا  للنادي، 
في  تقع  فقد  خصومك،  شأن  من  قللت  إذا  ألنك  متواضعين  نبقى  أن  يجب 
ورطة. يجب أن تكون مستعدًا، وتتدرب جيدًا، وتنام جيدًا، وتتناول طعاما جيدًا، 
وتفعل كل شيء بشكل احترافي قدر اإلمكان لتذهب إلى المباراة وتكون قادرا 

خسارة  نحب  ال  نفعله.  أن  نحب  ما  وهذا  نفعله،  أن  نريد  ما  هذا  الفوز.  على 
الكأس. الفوز بهذه  المباريات ونريد 

ما رأيك بنادي الهالل؟ 
أعتقد أننا يجب أن نكون حذرين ألن لديهم العبين جيدين. لديهم أيضا 
البرازيليين ذوي المواهب الكبيرة. قد يسبب لنا هذان االثنان مشكالت إذا لم 
التي  لعبتنا وأن نكون حذرين من األسلحة  أن نفرض  بإحكام. علينا  نراقبهما 
بحوزتهم. يجب أن نكون حذرين وأن نستعد جيدًا للمباراة ألنك إذا قللت من 
اليوم، لم يعد هناك مباريات  القدم  أملك. في كرة  شأن خصومك، فقد يخيب 

سهلة.
أليكس،  جالمينيــا،  كافو،  ريفالـــدو،  إدموندو،  كارلوس،  روبرتو 
مر  على  أكثر  بمشاهدته  استمتعت  بالميراس  العبي  من  أي   ... دودو 

السنين؟
يلعب  أحب مشاهدة ماركوس  الرائعين. كنت  الالعبين  الكثير من  الكثير   
تحديد العب  يمكنني  ال  الجميلة.  القدم  كرة  أحب مشاهدة  أيضًا.  المرمى  في 
واحد ألن كل هؤالء قدموا كرة قدم رائعة. كانوا جميعًا نجومًا كبار. بصراحة، 

عندما تفكر في األمر، تجد أنه كان لدى بالميراس الكثير من العظماء.
إضافي  دافـــع  لديــك  سيكون  هل  باولو،  لساو  مشجعًا  بصفتك 

بالميراس؟  على  للتغلب 
)يضحك( لم أفكر في ذلك. لكن في نهاية المطاف تشعر بهذا األمر! آمل 
أن نتمكن من الفوز يوم األربعاء. في الوقت الحالي، أنا ال أفكر سوى بالهالل. 
فيفا  من   The Best جائـزة  في  الخامس  المركز  تشاركت  لقد 
األلقاب  إلى  وبالنظر  لعبتها،  التي  القدم  إلى كرة  بالنظر   .2021 لعام 
أنك  تعتقد  هل  وإيطاليا،  تشيلسي  من  كل  حصدها  التي  الكثيرة 

الفوز؟  كنت تستحق ذلك 
ذلك.  في  يجادل  أن  يستطيع  أحد  ال   - كان مستحقًا  به  فزت  ما  أن  أعتقد 
أنا سعيد حقًا بكل ما حققته. لم أحقق ذلك بمفردي. أعلم أن جميع األشخاص 
الذين ساعدوني وشاركوني وكانوا معنيين باألمر كانوا شركاء في هذا الفوز. 
بظهور  سعيدًا  كنت  لكنني  الجائزة،  بهذه  أفز  ولم  الجوائز،  ببعض  فزت  لقد 

.FIFA FIFPRO World XI اسمي في قائمة
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أخبار ريال م

اسم جديد لملعب »كامب نو«

توصل  برشلونة  أن  »راك1«  إذاعة  أكدت 
التفاق بالفعل مع منصة »سبوتيفاي«، لرعاية صدر 
قمصان الفريق األول للرجال والسيدات وقمصان 
نو  بالكامب  الخاصة  التسمية  التدريبات وحقوق 
حتى عام 2025. وبحسب اإلذاعة اإلسبانية، فإن 
اسم ملعب برشلونة، سيتغير إلى سبوتيفاي كامب 
مليون   75 برشلونة سيتقاضى  أن  وأضافت  نو. 
يورو في الموسم، نظير حق رعاية قمصان الفرق 
الرياضية وتسمية ملعب كامب نو، علما بأن هذا 
الرقم سيرتفع بشكل كبير، عندما تنتهي أعمال 
الملعب الجديد. وأشارت إلى أن مبلغ 75 مليون 
يورو، سيوزع بالشكل التالي، قيمة قميص الفريق 
األول )60 مليون يورو(، ظهر قميص التدريب )5 
ماليين يورو(، قميص فريق السيدات )5 ماليين 
يورو(، وحقوق تسمية كامب نو )5 ماليين يورو(. 
بينما تم إعادة عرض أعمال الملعب أخيرا، وبمجرد 
برشلونة  يعتزم  الجديد،  نو  كامب  من  االنتهاء 
الحصول على عقد جديد سيجلب للنادي ما بين 

20 و25 مليون يورو أخرى كل موسم.

الراتب يحســم موقــف برشلونــة من 
التعاقد مع كيسي

كشفت »سبورت« عن موقف برشلونة من 
في  ميالن،  العب  كيسي،  اإليفواري  مع  التعاقد 
تعاقد كيسي في سان  وينتهي  المقبل.  الصيف 
مع  التفاق  يتوصل  ولم  الموسم،  بنهاية  سيرو، 
ناديه حول التجديد حتى اآلن. وبحسب الصحيفة 
الكتالونية، قرر برشلونة على االنسحاب من سباق 
التعاقد معه في الصيف المقبل، على الرغم من 
إمكانية التعاقد معه مجانا. وأوضحت الصحيفة، أن 
قرار برشلونة بالتراجع عن ضم كيسي يعود إلى 
راتب الالعب، الذي طلب الحصول على 5 ماليين 
يورو في الموسم الواحد. وأشارت، أن برشلونة لن 
يتمكن من توفير راتب كيسي بسبب المشاكل 
االقتصادية التي يمر بها النادي. كما ارتأت إدارة 
برشلونة، أن خط وسط الفريق حاليا يضم العديد 
ال  مع كيسي  التعاقد  وأن  المميزة،  العناصر  من 

يمثل ضرورة.

برشلونة واثق من تحصين نجميه

تسود حالة من التفاؤل في برشلونة، بشأن 
رغبة  وسط  وأراوخو،  جافي  للثنائي  التجديد 
سنهما  لصغر  ضمهما،  في  أوروبا  عمالقة  من 
مستواهما  على  المبنية  المستقبلية  والتوقعات 
الحالي. وبحسب«سبورت«، فإن برشلونة يثق في 
قدرته على التوصل التفاق مع الثنائي للتجديد. 
من  كبيرا  اهتمام  فهناك  أراوخو،  يخص  وفيما 
الالعب  لكن  بضمه،  ويونايتد  تشيلسي  جانب 
برشلونة.  في  نجاحه  مسيرة  باستكمال  يرحب 
االتفاق  أن  من  الرغم  على  أنه  الصحيفة  وتشير 
بين المدافع والبارسا كان بعيدا، إال أنه اقترب شيئا 
فشيئا، بعد أن قدم كال الطرفين بعض التنازالت. 
 ،2018 غشت   29 في  األول  عقده  أراوخو  ووقع 
مليون   100 جزائي  وبشرط  سنوات،  لخمس 
200 مليون عندما تم تصعيده  إلى  ارتفع  يورو، 
إلى الفريق األول. وأضافت، بالنسبة لجافي، فإن 
التجديد له أقرب من أراوخو، فكالهما يشترك في 
رغبة االستمرار، لكن االتفاق مع األول بات قريبا 
جدا. ويرى جافي أنه يستحق زيادة كبيرة في عقده، 
الجاري،  الموسم  بداية  منذ  أداء  من  قدمه  لما 
األول  الفريق  مع  محترفا  العبا  سيكون  أنه  كما 
بداية من الموسم المقبل. وينوي برشلونة ربط 
وبشرط   ،2027 يمتدان حتى  بعقدين  الالعبين 

جزائي يبلغ مليار يورو لكل منهما.

الريـــال  بيــن  أزمــة  يثيـــر  هازارد 
وأنشيلوتي 

أكد برنامج »الشيرنجيتو«، دخول أنشيلوتي 
مدرب ريال مدريد،في أزمة مع إدارة النادي، بسبب 
عدم االعتماد على البلجيكي هازارد في المباريات. 
ووفقا للبرنامج اإلسباني، فإن عدم مشاركة هازارد 
تسبب في ضجة لدى اإلدارة، ألنهم يريدون رفع 
القيمة السوقية للبلجيكي، إذا كان سيعرض للبيع 
في الصيف المقبل. وأشار أن هازارد فقد جزءا من 
ألنه  التغذية،  في  متخصص  إلى  ويذهب  وزنه 
كان يواجه مشكالت خطيرة في العضالت بسبب 
الطعام. وأوضح أن النادي ال يفهم حتى اآلن سبب 
عدم اعتماد أنشيلوتي عليه، رغم الغيابات األخيرة، 
ويرون أنه يجب أن يكون متقدما في اللعب على 
ولن  المقبل  الصيف  عقده  ينتهي  الذي  إيسكو 
يجدد. وذكر أن أنشيلوتي يرى أن مشكلة هازارد 
سلوكية وليست جسدية فقط، حيث إنه ال يحب 
العودة  منذ  الالعب  بها  يتدرب  التي  الطريقة 
من أعياد الميالد، وإذا لم يغير من طريقته، فإن 

المدرب لن يمنحه فرصا كبيرة للعب.

كشــف الموعـــد التقريبــي العتزال 
مودريتش 

في  يرغب  ال  إنه  مودريتش،  الكرواتي  قال 
نفسه  يرى  لكنه  العتزاله،  حاسم  موعد  تحديد 
قادرا على اللعب حتى سن األربعين تقريبا. وقال 
في تصريحات لصحيفة )آس(:«ال أعرف إلى متى 
سأظل ألعب، ربما حين أصل إلى األربعين، سنرى.. 
على أن أمضي رويدا رويدا، وأن أستمتع بما أفعله. 
المدينة  خارج  أتدرب  بدنيا،  جيدة  حالة  في  أنا 
فهي  بدنيًا،  خاصًة  ألتحسن،  والنادي  الرياضية 
أنا  أيضا..  وذهنيا  القدم،  كرة  في  مهمة  مسألة 
في نادٍ كبير، أفضل ناد في العالم من دون شك، 
السنوات  أجل  وأعمل ألحافظ على مستواي من 
في  الـ37،  عامه  مودريتش  وسيكمل  المقبلة«. 
التاسع من سبتمبر المقبل، وخاض هذا الموسم 
التشكيل  ضمن  وأغلبها  الفريق،  مع  مباراة   26

األساسي، وسجل هدفين وصنع 5. 

الريال مهتم بليفاندوفسكي
البولندي  المهاجـــم  مدريد،  ريــال  وضع 
ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، المتوج بجائزة 
العالم، ضمن قائمة اهتماماته  أفضل العب في 
ويعتبر  المقبل.  الصيف  في  ضمه  أجل  من 
رأس  على  جيرمان،  سان  نجم  مبابي،  الفرنسي 
جانب  إلى  المقبل،  الصيف  في  الريال  أولويات 
ولكن  دورتموند.  مهاجم  هاالند،  النرويجي 
وبحسب صحيفة »آس«، فإن ريال مدريد يرى أنه 
سيكون من الصعب الدمج بين مبابي وهاالند في 
فترة انتقاالت واحدة، خاصة وأن صفقة النرويجي 
قد تتم مقابل 150 مليون يورو، بعد العموالت، 
رغم أن قيمة الشرط الجزائي في عقده 75 مليون 
يورو فقط. وأضافت الصحيفة، أن ليفاندوفسكي 
يعتبر خيارا أسهل من هاالند في الصيف المقبل، 
خاصة وأن عقده ينتهي في صيف 2023، ويبلغ 
من العمر 33 عاما. ولم يتوصل بايرن التفاق مع 
الممكن  ومن  اآلن،  حتى  التجديد  على  الالعب 
التفكير في بيعه عقب نهاية هذا الموسم، لتحقيق 
استفادة مالية، ومن ثم محاولة التعاقد مع هاالند 
المطلوب أيضا في أليانز آرينا. وأشارت الصحيفة، 
مدريد،  ريال  في  للعب  يتطلع  ليفاندوفسكي  أن 
وختام مسيرته في برنابيو، بعد فوزه بكل األلقاب 
والجوائز الممكنة مع البايرن، مؤكدة أنه سيخبر 
حال  الميرنجي،  من  عرض  أول  بقبول  ممثليه 
وختمت  البافاري.  الفريق  مع  عقده  تجديد  فشل 
الصحيفة، بأن سعر الصفقة سيتراوح ما بين 30 

إلى 40 مليون يورو فقط.

الرتخي�س لالأندية بالنتدابات ال�شتوية التي 
تتوفر على ال�شروط القانونية

كشفت الجامعة الملكية لكرة القدم، يوم اإلثنين الماضي، 
االحترافية  البطولة  من  المقبلة  الثالث  الجوالت  برنامج  عن 
وسيكون   ،)19 إلى   17 الجولة  )من  األول،  الوطني  للقسم 

كالتالي:
برنامج الجولة 17:

أمس الجمعة:
المغرب الفاسيـ  الشباب الرياضي السالمي )الساعة الرابعة 

عصرا(  .
يوسفية برشيدـ  الفتح الرباطي )الساعة السادسة مساء(  

اليوم السبت:
حسنية أكادير ـ الدفاع الحسني الجديدي )الساعة الرابعة 

عصرا( . 
شباب المحمديةـ  اتحاد طنجة )الساعة السادسة مساء(  

غدا األحد:
الجيش الملكيـ  مولودية وجدة )الساعة الرابعة عصرا(  

الثالثاء 15 فبراير:
أولمبيك خريبكةـ  الرجاء الرياضي )الساعة الرابعة عصرا(  

الوداد الرياضي ـ سريع وادي زم )الساعة السادسة والربع 
مساء( . 

األربعاء 16 فبراير:
أولمبيك آسفيـ  نهضة بركان )الساعة الرابعة عصرا(  

برنامج الجولة 18:
السبت 19 فبراير:

الدفاع الحسني الجديديـ  شباب المحمدية )الساعة الرابعة 
عصرا(.  

الفتح الرياضي ـ المغرب الفاسي )الساعة السادسة والربع 
مساء( . 

األحد 20 فبراير:
سريع واد زمـ  يوسفية برشيد )الساعة الرابعة عصرا(  

مولودية وجدة ـ أولمبيك آسفي )الساعة السادسة والربع 
مساء(  

اتحاد طنجةـ  أولمبيك خريبكة )الساعة الثامنة مساء(  
الثالثاء 22 فبراير:

شباب الرياضي السالمي ـ الرجاء الرياضي )الساعة الثامنة 
مساء( . 

األربعاء 23 فبراير:
الوداد الرياضيـ  حسنية أكادير )الساعة الثامنة مساء(  

الخميس 24 فبراير:
نهضة بركانـ  الجيش الملكي )الساعة الثامنة مساء(  

برنامج الجولة 19:
الجمعة 25 فبراير:

أولمبيك آسفيـ  الفتح الرياضي )الساعة الرابعة عصرا(  
شباب المحمديةـ  سريع واد زم )الساعة السادسة مساء(  

السبت 26 فبراير:
المغرب الفاسيـ  مولودية وجدة )الساعة الرابعة عصرا(  

)الساعة  السالمي  الرياضي  شباب  ـ  خريبكة  أولمبيك 
السادسة مساء(.  

األحد 27 فبراير:
الجيش الملكيـ  الدفاع الحسني الجديدي )الساعة الرابعة 

عصرا( .
الثالثاء 1 مارس:

يوسفية برشيد - الوداد الرياضي )الساعة السادسة والربع 
مساء( . 

والنصف  الثامنة  )الساعة  طنجة  اتحاد  ـ  الرياضي  الرجاء 
مساء(  .

األربعاء 2 مارس:
حسنية أكاديرـ  نهضة بركان )الساعة الثامنة مساء( .

الفياللي  حسن  برئاسة  واألنظمة  القوانين  لجنة  عقدت 
الطالبي  العزيز  عبد  برئاسة  والتدبير  المراقبة  لجنة  بمعية 
اجتماعا خصص لموضوع تأهيل الالعبين خالل فترة االنتقاالت 
مستضيفة  نقاشات  وبعد   .2021-2022 لموسم  الشتوية 
اخذت بعين االعتبار ملتمسات جميع االندية المعنية التي عبرت 
اإلجراءات  مخلفات  عن  الناتجة  المالية  الظرفية  صعوبة  عن 
المصاحبة لوباء كورونا في مقدمتها انخفاض مداخيل الشركات 
الداعمة وغياب مداخيل الجماهير، وبالنظر لإلرادة الكبيرة التي 

ورد في  ما  لتطبيق  الكامل  وانخراطها  االندية  ادارات  ابدتها 
المذكرات السابقة الصادرة عن اللجان المختصة بشأن الحفاظ 
اللتزام  وبالنظر  األجور.  كتلة  وتقليص  المالية  الموازنة  على 
جميع االندية بالسقف لكتلة االجور المحددة من طرف لجنة 
تدبير مالية االندية في بداية الموسم الرياضي. قررت اللجنتان 
الترخيص لجميع االندية باالنتدابات الشتوية التي تتوفر على 

الشروط القانونية.
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دشن اتحاد طنجة لكرة السلة مرحلة اإلياب من بطولة 
القسم الوطني الممتاز بفوز عاد به من بركان على حساب 
 .60 مقابل   77 بحصة  يزناسن  بني  أتلتيك  نادي  مضيفه، 
وشهدت المباراة مستوى متقارب بين الفريقين خالل الربعين 
األول والثاني، بينما دخل رجال المدرب نزار المصباحي الربع 

الثالث بصورة أقوى وبعزيمة كبيرة في تحقيق االنتصار وتأكيد 
نتائجهم اإليجابية المحصلة في مرحلة الذهاب. ويبقى اتحاد 
طنجة، الفريق الوحيد في مجموعته الذي يعتمد على العنصر 
المحلي في غياب العبين أجانب. بالمقابل يحقق نتائج إيجابية 
جدا مند انطالق البطولة الوطنية للقسم الممتاز ذكور لهذا 

الموسم. 

احتاد طنجة يتعرف على برنامج مواجهاته 
الثالث املقبلة 

�شلة احتاد طنجة تفتتح اإياب البطولة بانت�شار
من قلب بركان
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األمم  السنغال لقب كأس  حصد منتخب 
اإلفريقية، ألول مرة في تاريخه، على حساب 
التي  الترجيح  بضربات   )4-2( بنتيجة  مصر 
التعادل  فبعد  التيرانجا.  ألسود  ابتسمت 
 120 لـ  امتد  الذي  النهائي  في  أهداف  دون 
دقيقة، مساء األحد الماضي بملعب أوليمبي. 
سيد  أحمد  من،  كل  مصر  لمنتخب  وسجل 
محمد  أضاع  بينما  حمدي،  ومروان  زيزو 
لمنتخب  وأحرز  الشين.  ومهند  المنعم  عبد 
السنغال كاليدو كوليبالي وعبدو ديالو وبامبا 
سار.  بونا  أهدر  فيما  ماني،  وساديو  ديانج 
احتسب  حيث  كبيرة،  بإثارة  المباراة  وبدأت 
لصالح  جزاء  ضربة  جوميز  فيكتور  الحكم 
لكن  سيسي،  ساليو  عرقلة  بعد  السنغال، 
الحارس محمد أبو جبل واصل التألق وتصدى 
لضربة الجزاء، التي سددها ساديو ماني في 

الدقيقة 7. 
كأس  بطولة  نهائي  مباراة  وشهدت 
األمم األفريقية، تكريم روح الطفل المغربي 
حداد”  “دقيقة  الجميع  ووقف  ريان.  الراحل 
عالمنا  عن  رحل  الذي  ريان  الطفل  روح  على 
حفرة  في  سقط  ريان  الطفل  السبت.  يوم 
بإحدى قرى شفشاون واستمر داخلها لمدة 5 
أيام قبل أن يتم إخراجه بعد أن انتقلت روحه 
إلى بارئها.  وفيما يلي النتائج الكاملة لنسخة 

الكاميرون 2022:
نتائج الدور األول:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مالى / موريتانيا: 2 – 0  
الترتيب العام: 

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

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

المجموعة الثانية:
1 - السنغال: 5 نقط

2 - غينيا: 4 // 
3 - ماالوي: 4 // 

4 - زيمبابوي: 3 // 
المجموعة الثالثة:

1 - المغرب: 7 نقط
2 - الغابون: 5 //  

3 - جزر القمر: 3 // 
4 - غانا: 1 // 

المجموعة الرابعة:
1 - نيجيريا: 9 نقط

2 - مصر: 6 // 
3 - السودان: 1 // 

4 - غينيا بيساو: 1 //   
المجموعة الخامسة:

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

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

المجموعة السادسة:
1 - مالي: 7 نقط

2 - غامبيا: 7 //
3 - تونس: 3 //

4 - موريتانيا: 0 // 
ترتيب الهدافين:

 8 ابوبكر)الكاميرون(:  فينسيت   -  1
أهداف

2 - كارل إيكامبي )الكاميرون(: 5 //
3 - إبراهيما كوني )مالي(: 3 // 

4 - جابادينهو مهانجو )ماالوي(: 3 //
5 - ساديو ماني )السنغال(: 3 // 
6 - سفيان بوفال)المغرب(: 3 //

7 - أشرف جكيمي)المغرب(: 2 // 
8 - وهبي الخزري )تونس(: 2 // 
9 - جيم الفينيا )الغابون(: 2 // 

10 - ابلي جالو )غامبيا(: 2 // 
نتائج ثمن النهائي:

بوركينا فاسو / الغابون: 1 – 1 )ض.ت: 
)6 – 7

نيجيريا / تونس: 0 – 1 
غينيا / غامبيا: 0 – 1 

الكاميرون / جزر القمر: 2 – 1 
السينغال / الرأس األخضر: 2 – 0 

المغرب / ماالوي: 2 – 1 
 4 )ض.ت:   0  –  0 مصر:   / العاج  ساحل 

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

 )6 – 5
نتائج ربع النهائي:

الكاميرون / غامبيا: 2 – 0 
بوركينا فاسو / تونس: 1 – 0 

المغرب / مصر: 1 – 2 
السينغال /غينيا االستوائية: 3 – 1 

نتائج نصف النهائي:
بوركينا فاسو / السينغال: 1 – 3 

الكاميرون / مصر: 0 – 0 )ض.ت: 1 – 3(
مباراة الترتيب:

بوركينافاصو / الكاميرون: 3 – 3 )ض.ت: 
)5 – 3

المباراة النهائية:
السينغال / مصر: 0 – 0 )ض.ت: 4 – 2(.

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

الدوري اإلسباني
اأ�شين�شيو ينقذ الريال وبر�شلونة 

يق�شو على اأتلتيكو مدريد
أنقذ ماركو أسينسيو فريقه، ريال مدريد من مفاجأة كاد يحدثها 
ضيفه، غرناطة، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74 ليحقق 
الريال فوزا صعبا في الجولة 23 من الدوري اإلسباني ورفع رصيد إلى 53 
نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد غرناطة عند 24 نقطة، في المركز 
بعدما  الجولة،  من  األكبر  المستفيد  برشلونة،  وخرج  عشر.  السادس 
حقق فوزا عريضا بملعبه على خصم عنيد، أتلتيكو مدريد، بنتيجة )-4

2(. وسجل لبرشلونة ألبا وجافي وأراوخو وألفيس في الدقائق )10، 21، 
43، 49(، بينما سجل ألتلتيكو مدريد كاراسكو وسواريز في الدقيقتين 
8 و58.  واستفاد برشلونة خالل هذه المباراة من الوافدين الجديدين 
أداما تراوري وأوباميانج، وأتممها بعشرة العبين بعدما قرر حكم المباراة 
طرد مدافعه ألفيس منذ الدقيقة 69، بعد اللجوء لتقنية الفيديو، التي 
أثبتت الخطأ على البرازيلي الذي تدخل بعنف على قدم يانيك كاراسكو 
نجم أتلتيكو مدريد، وأشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الالعب. 
األتلتيكو  وتجاوز  نقطة   38 إلى  رصيده  برشلونة  رفع  االنتصار  وبهذا 
صاحب 36 نقطة، حيث قفز إلى المركز الرابع، وقلص الفارق مع إشبيلية 
المتعثر أمام مضيفه أوساسونا الذي فرض عليه التعادل السلبي بملعب 
إل سادار. وهذا ثالث تعادل على التوالي للفريق األندلسي بعد التعادل 
في الجولتين الماضيتين مع سيلتا فيجو وفالنسيا. وبموجب هذا التعادل 
بات إلشبيلية 47 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد 
المتصدر. كما استفاد برشلونة من تعثر ريال بيتيس الذي لم يستغل 
عاملي األرض والجمهور وانهزم أمام ضيفه فاز فياريال بهدفين لصفر، 
سجلهما باو توريس في الدقيقة 41 وايتيان كابوي في الدقيقة 83. ورفع 
فياريال رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد ريال 

بيتيس عند 40 نقطة في المركز الثالث. 
نتائج الدورة 23:   

خيطافي / ليفانطي: 3 – 0 
إلتشي / ألفيس: 3 – 1 

مايوركا / قاديس: 2 – 1 
سلطا / رايوفاليكانو: 2 – 0 

أوصاصونة / إشبيلية: 0 – 0 
فالينسيا / ريال صوصيداد: 0 – 0 

برشلونة / أ.مدريد: 4 – 2 
بيتيس / فيا الريال: 0 – 2 

ريال مدريد / غرناطة: 1 – 0 
أ.بلباو / إسبنيول: 2 – 1  

برنامج الدورة 24:  
أمس الجمعة 

إشبيلية / إلتشي )الساعة التاسعة 
ليال(

اليوم السبت 
الثانية  )الساعة  سلطا   / قاديس 

ظهرا(
)الساعة  ريال مدريد   / الريال  فيا 

الرابعة والربع( 
رايوفاليكانو/ أوصاصونة )الساعة 

السادسة والنصف مساء(
)الساعة  خيطافي   / ــد  ــدري أ.م

التاسعة مساء(
غدا األحد

ألفيس / فالينسيا )الساعة الثانية 
ظهرا(

)الساعة  بيتيس   / ليفانطي 
الرابعة والربع(

ريال صوصيداد / غرناطة )الساعة 

السادسة والنصف مساء(
إسبنيـــول / برشلونـــة )الساعة 

التاسعة ليال(
بعد غد اإلثنين

مايوركا / أ.بلباو )الساعة التاسعة 
ليال( 

الترتيب العام
1 - ريال مدريد: 53 نقطة

2 - اشبيلية: 47 //
3 - بيتيس: 40 //

4 - برشلونة: 38//
5 - أ. مدريد:36 //

6 - فيا الريال: 35 // 
7 - ريال صوصيداد: 35 //

8 - أ. بلباو: 34 //
9 - رايوفاليكانو: 31 //

10 - سلطا: 30 //
11 -  فالينسيا: 30 //

12 - أوصاصونة: 29 // 
13 - إسبانيول: 27 //

14 - إلتشي: 26 //
15 -  خيطافي: 25 //

16 - غرناطة:24 //
17 - مايوركا: 23 //
18 - قاديس: 18//

19 - أالفيس: 17 //
20 - ليفانتي: 11//

ال�شنغال بطل اإفريقيا لأول مرة على ح�شاب م�شر
وروح “ريان” حا�شرة بالنهائي 

خبر األسبوع

لكرة  اإلفريقي  االتحاد  منح 
أشــرف  المغربي  »كاف«،  القدم 
حكيمي، الظهير األيمن لألسود، 
إنجازا فريدا، بعدما وضعه ضمن 
األمم  لكأس  المثالية  التشكيلة 
يوم  اختتمت  التي  األفريقية، 
بها  وفاز  الكاميرون،  في  األحد 
منتخب السنغال. فهذه هي المرة 

الثانية تواليا التي يحظى فيها الالعب بهذا التشريف، رغم أنه 
غادر نسخة 2019 بمصر من ثمن النهائي أمام بنين، وعاد ليكرر 
نفس المشهد بالكاميرون ليقصى مع األسود أمام مصر من ربع 
النهائي. ولألول مرة في تاريخ مشاركات المنتخب المغربي بالكان 
يتم اختيار العب من األسود ضمن التشكيل المثالي لدورتين على 
التوالي بل مدافعا في مركز الظهير األيمن، وهذا يعكس جودة 
العب باريس سان جيرمان، ألنه في الغالب يتم اختيار الالعبين 

الذين يتقدمون في المسابقة ألدوار نصف النهائي، والنهائي.

حكيمي ينفرد باإجناز 
غري م�شبوق
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اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس  

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تفويت أصل تجاري  عن طريق البيع

ملف عدد 2022/14:
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة، أنه بمقتضى العقد موثق  المؤرخ 
الساكن  بودرات،  السيد  ،باع   :2021/12/22 في 
بطنجة، حي النزاهة، زنقة ابن ناصر الدرعي رقم 10 
  K328419  والحاملة لبطاقة التعريف الوطنية عدد
عدد  تحت  بطنجة  التجاري  بالسجل  والمسجل 
عبارة  هو  الذي  التجاري  األصل  مجموع   ،  73780
الملكي،  الجيش  شارع  بطنجة  والكائن  صيدلية 
السيدة  لفائدة  139 بلوك س،   إقامة يمانية رقم 
نادية الدغار، الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية عدد 
موثقة  وكالة  بمقتضى  تنوب  التي   GK16082
بتاريخ 2020/12/15 عن السيد رضا بحاجي الحامل 
لبطاقة التعريف الوطنية D988987، وحددت قيمة 
األصل التجاري موضوع البيع في مبلغ إجمالي قدره 

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

مدونة التجارة.
اإلمضاء

عن رئيس كتابة الضبط 
خديجة أقشور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
CRYSTAL POOLS SARL AU

رقم السجل التجاري. 123475
بمقتضـــى محضــر للجمـــع العــام المنعقـــد 
الشركــة  وتصفيــة  لفســخ  بتاريخ:2022/01/18 
ذات المسؤولية المحدودة بالشريـــك الوحيــد التي 

تحمل الخصائص التالية : 
التسمية : اكريسطال بول

الصفة القانونية : ش.م.م.ش.و
وترميــم  بنـــــاء  االجتماعــي :  الهــــدف 

المسابـــح والنافورات.الخ.........
مقسمـــة  درهم   100.000  : المـــــال  رأس 

إلى 1000حصة من فئة 100 درهم للحصة.
الشركــاء:

- مرزاق كريمـة.
المقر االجتماعي :

- 183 شارع ولي العهد ـ مكتب رقم : 65 .
   NREA Center ـ طنجة.

المسيرة : 
مرزاق كريمة.

وتصفية  فسخ  على  باإلجماع  االتفاق  تم 
مرزاق  السيدة  طرف  من  أعاله  المذكورة  الشركة 

كريمة. )مصفية(.
التجارية  بالمحكمة  الفسخ  إيداع  وسيتم 

بطنجة بتاريخ : 2022/01/31 تحت رقم : 906.
للنشر والبيان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

 وزارة الداخلية
جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة

عمالة طنجة أصيلة
جماعة طنجة

مقاطعة بني مكادة
مصلحة الرخص التجارية

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

من تاريخ صدور هذا اإلعالن في الجرائد.
- وذلك تبعا للطلب الذي تقدم به السيد مراد 
كهربائية  مصبنة   : رخصة  على  للحصول  البوطي 
بالمحل الكائن بحي النصر زنقة 09 رقم 22ـ  طنجة.

بمصلحة  المفتـــوح  البحـــث  سجل  ويوجد   
الرخص  التجارية بمقاطعة بني مكادة، حيث يمكن 
أوقـــات  خالل  وذلك  مالحظاتهم  تسجيل  للعموم 

العمل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذ/خليل السهلي
مفوض قضائي 

لدى المحكمة االبتدائية 
طنجة 

إعالن بيع شاحنة بالمزاد العلني
مرجع المحكمة التجارية بطنجة:

• ملف تنفيذي عدد: 451/8510/2021.
يعلن المفوض القضائي األستاذ/ خليل السهلي 

التابع لمحاكم طنجة
الصادر   ،563 عدد:  باألداء  لألمر  تنفيذا  أنه 
عدد  ملف  بطنجة،  التجارية  المحكمة  رئيس  عن 

:2021/8102/563 بتاريخ 2021/09/21.
لفائدة شركة: LINEA TRANS SARL، في 
شخص ممثلها القانوني، نيابة عنها األستاذ الحاج 

محمد المغراوي المحامي بهيئة المحامين بطنجة.
 ،SPM LOGISTICA SARL : ضد شـركـة
القانوني. أن حجزا تنفيذيا قد  في شخص ممثلها 
اللوحة  ذات   ،IVECO نوع  من  شاحنة  على  وقع 

الترقيمية عدد: 40 – ب – 42739 نوعية 4.
شخص  في  التنفيذ  طالبة  تعيين  تم  وقد 
ممثلها القانوني حارسا قضائيا على الشاحنة، وأنه 
سيتم بيعها بالمزاد العلني يوم 2022/02/23، على 
الساعة الواحدة زواال بالمكان المتواجدة به بكراج 

بسيدي قنقوش طنجة.
وقد تم تحديد الثمن االفتتاحي للبيع بالمزاد 
العلني للشاحنة موضوع الملف التنفيذي ذي المراجع 
السالفة الذكر بما قدره 120.000.00درهم )مائة 
معين  محلف  خبير  بواسطة  درهم(  ألف  وعشرون 
عدد  ملف  بطنجة  التجارية  المحكمة  طرف  من 
2021/8103/4346 الصادر بتاريخ 2021/12/14.

بالرقم  االتصال  المعلومات  من  وللمزيد 
الهاتفي التالي: 0661287796.

إمضاء 
المفوض القضائي
خليل السهلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 2018/8516/348 

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

ضد : شركة بروكليب طنجة، في شخص م ق، 
بمقرها االجتماعي بزاوية محج طانطان وزنقة 

لبنان إقامة لينا الطابق 6 رقم 59 طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/03/09 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات 
المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع  المحكمة  بهذه 
)مالباطا 40( ذي الرسم العقاري عدد 06/186579 
الكائن  أعاله،  المذكورة  عليها  للمدعى  المملوك 
بطريق مالباطا طنجة، وهو عبارة عن شقة بالطابق 

السابع مساحتها 63 م 2 
في  العقــار  لبيـــع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

مبلــــغ 504.000.00 درهم. 
التنفيذ ابتداء من  تقدم العروض إلى مكتب 
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: 2019/8516/56

إعالن عن بيع عقار
لفائدة: البنك المغربي للتجارة والصناعة.

ضد: السيد هدي مصطفى، عنوانه: شارع بن 
هيثم، رقم 15، إقامة ايريس الشقة 4 طنجة.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/03/09 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات 
المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع  المحكمة  بهذه 
)اريتيكولو 18( ذي الرسم العقاري عدد 06/87029 
المملوك للمنفذ عليه المذكور أعاله، الكائن بمدينة 
طنجة، شارع الحريري، وهو عبارة عن شقة بالطابق 

السادس مساحتها 1 ار 15 سنتيار. 
في  العقــار  لبيـــع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

مبلــــغ 1.150.000.00 درهم. 
التنفيذ ابتداء من  تقدم العروض إلى مكتب 
تاريخ نشر هذا اإلعالن. يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 
3 %، وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب 

التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التصفية والتسوية القضائية 

ملف إجراءات:رقم 2021/17/7
إشــعـــار

شركة سمير بالج ش م م، في شخص ممثلها 
القانوني 

بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2021/07/08 
المحكمة  قضت   2021/8301/25 عدد  الملف  في 
القضائية  التسوية  مسطرة  بفتح  بطنجة  التجارية 

لشركة سمير بالج ش م م.
تم  قـد  بأنـه  يشعركم  المنتدب  القاضي  إن 
طرف  من  الضبط  بكتابة  الديون  قائمة  إيداع 
السنديك السيد الحسن مسكين لتكون رهن إشارة 
الدائنين لالطالع عليها وذلك تطبيقا للمادة 698 

من م.ت.
حرر بتاريخ: 2022/02/08 

عن رئيس كتابة الضبط 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل 

محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة

مكتب التصفية والتسوية القضائية 
ملف إجراءات: رقم 2021/17/8

إشــعـــار
شركة لوليفرور رينت م م في شخص ممثلها 

القانوني 
بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2021/07/08 
المحكمة  قضت   2021/8301/26 عدد  الملف  في 
القضائية  التسوية  مسطرة  بفتح  بطنجة  التجارية 

لشركة سمير بالج ش م م.   
تم  قد  بأنه  يشعركم  المنتدب  القاضي  إن 
طرف  من  الضبط  بكتابة  الديون  قائمة  إيداع 
السنديك السيد الحسن مسكين لتكون رهن إشارة 
الدائنين لالطالع عليها وذلك تطبيقا للمادة 698 

من م.ت.
حرر بتاريخ: 2022/02/08 

عن رئيس كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل

المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية

بيــع عقـارات
ملف تنفيذي عدد : 6201/16-4488

بطلب من السيد عبد العالي دحوشا ومن معه
ضد : ورثة ميمونت المجوتي

الساعة  على  الثالثاء 2022-04-12  يوم  في 
البيوعات  بقاعة  صباحا   )10.30( والنصف  العاشرة 
بالمقر الرئيسي للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى 
البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار:

المسمى،  طنجة  تطوان  بطريق  الواقع   -  1
 06/30064 عدد  العقاري  للرسم  الحامل  دحوشا، 
وسفلي  سرداب  على  تشتمل  فيال  عن  عبارة  وهو 
مساحتها  وحديقة،  ومرافق  ومسبح  واحد  وطابق 

636 متر مربع.
المسمى،  طنجة  تطوان  بطريق  الواقع   -  2
 06/31518 عدد  العقاري  للرسم  الحامل  دحوشا 
وسفلي  سرداب  على  تشتمل  فيال  عن  عبارة  وهو 
مساحتها  وحديقة،  ومسبح  ومرفق  واحد  وطابق 

593 متر مربع.
3 - الواقع بإقليم طنجة دائرة الفحص، قيادة 
للرسم  الحامل  العقاب،  شرف  المسمى  اجزناية، 
أرض  من  المتكون   ،06/51276 عدد  العقاري 

فالحية، مساحتها 29562 متر مربع.
ايت  المدعو  طنجة،  مكادة  ببني  الواقع   -  4
 ،G/20181 عدد  العقاري  للرسم  الحامل  الحاج، 
أرض  من  المتكون  سنتيار،   20 و  آر   1 مساحته 
بها بناية تحتوي على سفلي وثالث طوابق علوية 

وسطح.
مبلــــغ  في  االفتتاحــــي  الثمـــن  حــــدد 
 5.000.000.00 و  لألول  درهم   5.000.000.00
مبلــــغ  و  للثالث   3.000.000.00 و  للثـانـــي 

1.900.000.00 درهم للرابع واآلخير.
من  ابتــداء  الضبط  بكتابة  العروض  وتقدم 

تاريخ النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.
في  إضافية  معلومات  يريد  من  كل  وعلى 
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر 

االلتزامات ومستندات اإلجراءات.
مضمون  بشيك  أو  نقدا  ناجزا  الثمن  ويؤدى 

األداء مع زيادة ٪3.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
SMARTCOUNTY

BUREAU 5C AVENUE MOULAY 
ABDELAZIZ RESIDENCE DAMAR 

ENTRESOL 
90000، TANGER MAROC

المسؤوليــة  ذات  شركــة  سمارتكونتــي 
موالي  شارع  االجتماعي  مقرها  وعنوان  المحدودة 
عبد العزيز إقامة دمار مكتب 5 س الطابق السفلي 
نشــاط  تغيير  المغرب.  طنجة   90000  - طنجة 
التجاري  السجـل  في  التقييـــد  رقم  الشركــة 

.122847
بمقتضى الجمع العام اإلستثنائــي المـؤرخ في 
19 يناير 2022 تم تغيير نشاط الشركة من »تدبير 
ومواكبة حسابات الشركة« إلى »إئتماني، ومراجعة 
 ، محاسبي  واستعراض  محاسبية،  وخبرة   ، حسابات 

وعمل تنظيمي«.
التجارية  بالمحكمــة  القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة بتاريخ 07 فبراير 2022 تحت رقم 250679.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 26/2016/88

إعالن عن بيع عقار
لفائدة : البنك الشعبي للرباط القنيطرة، ينوب عنه 

ذة/حنان الحمدوني محامية بالرباط.
ضد : السيد عادل بوعطاون، عنوانه بالمركب 

السكني »كوستاكابو بلوك ABD رقم 05 الطابق 
األرضي، طريق كابونيكرو المضيق تطوان.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/03/15 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
 costa( المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو
cabo abd05( ذي الرسم العقاري عدد 19/51224 
المملوك للمنفذ عليه المذكور أعاله، وهو عبارة عن 
شقة بالطابق األرضي مساحته 51 سنتيار، الكائن 

بإقليم تطوان مرتيل طريق كابونيكرو وكلم 2.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

إعالن عن بيع عقار  
ملف تنفيذي عدد 26/2013/25 

لفائدة: البنك الشعبي لطنجة تطوان، تنوب عنه ذ/
عبد العزيز البقالي المحامي بطنجة.

ضد: السيد خالد التواتي، عنوانه شارع محمد 
الخامس رقم 47 العرائش، أو شقة الواقعة فيما 
بين الطابقين رقم 4 من العمارة B مركب الفتح 

عقبة الكرارط، العرائش.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/03/14 بتاريخ:  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة زواال ستجرى سمسرة عمومية بقاعة 
البيوعات بهذه المحكمة لبيع بالمزاد العلني للعقار 
المدعو )الحسيسنية 1-30( ذي الرسم العقاري عدد 
36/22640 المملوك للمدعى عليه، وهو عبارة عن 
شقة مساحتها 97 م 2، تقع في ما بين الطابقين 
من العمارة الكائنة بعقبة الكرارط، مدينة العرائش.

حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 370.000.00 
درهم. 

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

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 2018/8516/144

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: االتحاد المغربي لألبناك ش م، ينوب عنه 
ذ/رشيد الريسولي محام بطنجة.

ضد: السيد كمال الفرجاني، كفيل شركة بريشا 
ش م م، عنوانه بشارع الوحدة رقم 12 الطابق 

الثاني تطوان.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/03/15 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
)إدن  المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع  المحكمة 
 76/3870 عدد  العقاري  الرسم  ذي   )19- كابو 
عبارة  وهو  أعاله،  المذكور  عليه  للمنفذ  المملوك 
عن شقة بالطابق الثاني، مساحته 61 سنتيار، وشقة 
 70 و  آر   1 مساحتها  الثالث  بالطابق  دوبليكس 
سنتيار، الكائن بإقليم تطوان باشوية مرتيل المحل 

المدعو الكرورة. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف بطنجة
المحكمة االبتدائية بطنجة

ملف تنفيذ عدد:2022/6201/8 
طالب التنفيذ: السيدة الباتول اليحمدي الديكي 

ومن معها
منفذ عليه : السيدة رشيدة محمد فراج

اعالن عن بيع عقارين
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 

االبتدائية بطنجة أنه سيقع بيع قضائي بقاعة - 
البيوعات العقارية. بتاريخ: 2022/04/12 على 

الساعة 10:30.
لفائدة: السيدة الباتول اليحمدي الديكي ومن 

معها
ضد : السيدة رشيدة محمد فراج

بالمحافظة  والمسجل  المحفظ  العقار   : أوال 
 06/34741 عدد  تحت  المدينة  طنجة  العقارية 
والمعروف باسم شقة بالطابق الثاني المسمى فراج 
رقم  عمارة  زيز  واد  زنقة  كاسطيا  بحي  الكائن   05
الثمن  )سنتيار(،  93 متر مربع  03 طنجة مساحتها 
العلني سينطلق من مبلغ  بالمزاد  للبيع  االفتتاحي 

576.000.00 درهم .
بالمحافظة  والمسجل  المحفظ  العقار   : ثانيًا 
 06/34744 عدد  تحت  المدينة  طنجة  العقارية 
والمعروف باسم شقة بالطابق الثالث الكائن بحي 
كاستيا زنقة واد زيز عمارة 03 طنجة مساحتها 95 
بالمزاد  للبيع  االفتتاحي  الثمن  )سنتيار(،  مربع  متر 

العلني سينطلق من مبلغ 589.000.00 درهم 
ومن أراد الزيادة في االيضاح وتقديم العروض 
بالمحكمة  التنفيذ  بمصلحة  االتصال  يمكنه 

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

سجل رقم معامالت صادرات الصناعة التقليدية ارتفاعا 
مليون   893 تجاوزت  قيمة  حقق  حيث   ،2021 سنة  خالل 
درهم، بمعدل نمو بلغ 50 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة.

وذكر بالغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد 
سنة  أثناء  ملحوظ  تراجع  ”بعد  أنه  والتضامني  االجتماعي 
2020 )ناقص 25 في المائة(، وفترة توقف مرتبطة باألزمة 
الصحية واالقتصادية لجائحة »كوفيد- 19«، عادت صادرات 
مسجلة   ،2021 سنة  أثناء  االرتفاع  إلى  التقليدية  الصناعة 
بذلك قيمة تجاوزت 893 مليون درهم، بمعدل نمو بلغ 50 

في المائة مقارنة بالسنة الفارطة”.
قبل  ما  فترة  مع  وبالمقارنة  أنه،  ذاته  المصدر  وأوضح 
الوباء )2019(، أبان رقم معامالت تصدير منتوجات الصناعة 
التقليدية عن مستوى تطور جيد، من خالل نسبة نمو بلغت 

13 في المائة.
منتجات  إنجاز  كان  الوزارة،  تضيف   ،2021 سنة  وخالل 
إن لم نقل  التصدير جيدا،  التقليدية على مستوى  الصناعة 
ممتازا، بالنسبة لمعظمها. وقد سجلت فئة النحاسيات طلبا 
5 مرات  قويا على الصعيد الخارجي، إذ تضاعف هذا الطلب 
مقارنة مع سنة 2020، لتحتل هذه المنتوجات المرتبة األولى 

من حيث نسبة التطور.

ملحوظ  نمو  تسجيل  أيضا  تم  أنه  إلى  الوزارة  وأشارت 
النباتية  الحديد المطروق والمصنوعات  من طرف منتوجات 
في   95 بلغت  زيادة  التي شهدت صادراتها  والفخار-الحجر، 

المائة و 91 في المائة و 74 في المائة على التوالي.
اإليجابي بعد سنتين  الزرابي زخمها  كما استعادت فئة 
أساس  على  ارتفاعا  سجلت  حيث  التراجع،  من  متتاليتين 
سنوي بلغ معدله 67 في المائة، تليها األحذية بنسبة نمو 
عادلت 62 في المائة، ثم المنتوجات الخشبية التي تقدمت 

ب 51 في المائة مقارنة بسنة 2020.
الصناعة  منتوجات  من  أخرى  مجموعات  وسجلت 
التقليدية نموا أكثر تواضعا، على غرار المصنوعات الجلدية 
)17 في المائة(، والصياغة/الحلي )6 في المائة( واألغطية )1 

في المائة(.
معامالت  رقم  في  المساهمة  بحصص  يتعلق  وفيما 
من  فقط  مجموعات  ثالث  أن  الوزارة  أبرزت  التصدير، 
منتوجات الصناعة التقليدية تراكم ما يربو على نصف حجم 
الصادرات اإلجمالي )56 في المائة(، وهي فئات الفخار-الحجر 
والزرابي والمصنوعات النباتية )29 في المائة، 14 في المائة، 

12 في المائة على التوالي(.

�شادرات ال�شناعة التقليدية حتقق ارتفاعًا 
برقم معامالت جتاوز 893 مليون درهم



4197 • ال�شبـت  12 فـبـرايــر  2022  جريدة طنجـة • عـدد 

817

حيم،  ّ الرَّ ِ اُت اهلِل الربرَ لرَورَ ن، �ضرَ �ضرَ اُء احلرَ نرَ ُه الثَّ لرَ ُل ورَ �ضْ ُه الفرَ لرَ ُة ورَ ْعمرَ احلمُد هلل رِبّ العاملني، لُه النِّ
جميِع  وعلى  املني،  العرَ ِبّ  ررَ ِبيِب  وحرَ ِلني،  الـُمر�ضرَ ِف  اأ�ْضررَ ٍد  مَّ حُمرَ ا  ِدنرَ ِيّ �ضرَ لرَى  عرَ بنيرَ  امْلُقرَّ ِة  واملالِئكرَ

احِلني، و�ضالُم اهلِل عليهم اأجمعني . اِل ُكٍلّ وال�ضَّ ءرَ ِلني، ورَ ِبينيرَ وامُلر�ضرَ اإخواِنِه ِمنرَ النَّ
اأّما بعُد: مع�ضر القراء: 

اجلمعة  ويوم  ال�ضهور،  اأف�ضل  فرم�ضان  النا�ش،  يتفا�ضل  كما  تتفا�ضل  واالأيام  ال�ضهور  اإن 
اأف�ضل االأيام، وليلة القدر اأف�ضل الليايل، وامليزان يف اإثبات اأف�ضلية �ضهر اأو يوم اأو ليلة اأو �ضاعة: 
�ضرع اهلل تعالى، فما ثبت يف الكتاب اأو ال�ضنة ال�ضحيحة اأن له ف�ضاًل اأثبت له بعد ذلك الف�ضل، 
وما مل يرد فيهما اأو ورد فيه اأحاديث �ضعيفة اأو مو�ضوعة، فال يعرتف به وال مييز على غريه.
يف  نا  اأظلَّ الذي  رجب  �ضهر  وال�ضنة؛  بالكتاب  حرمته  ثبتت  الذي  املحرمة  االأ�ضهر  ومن 
اأمر اهلُل �ضبحانه وتعالى بتعظيِمها  اّلتي  الِعظاِم؛  احُلُرِم  هِذه االأّياِم؛ �ضهٌر عظيٌم من االأ�ضهِر 
اهلِل  ِعْندرَ  ُهوِر  ال�ضُّ ةرَ  ِعدَّ وعال: »اإِنَّ  جّل  فقال  و�ضرِعه،  بديِنه  اأكرثرَ  فيها  وااللتزاِم  واإجالِلها، 
ُم   يِّ يُن اْلقرَ ِلكرَ الدِّ ٌة ُحُرٌم ذرَ عرَ ا اأرَْربرَ االْر�شرَ  ِمْنهرَ اِت ورَ اورَ مرَ لرَقرَ ال�ضَّ ْومرَ خرَ اِب اهلِل يرَ ْهًرا يِف ِكترَ ررَ �ضرَ �ضرَ ا عرَ اْثنرَ
قال  املر�ضلني ملسو هيلع هللا ىلص اأّنه  �ضّيد  عن  حيحني  ال�ضّ يف  وثبت  ُكْم« التوبة:36،  اأرَْنُف�ضرَ ِفيِهنَّ  ْظِلُموا  ترَ ال  فرَ
ُم،  رَّ امُلحرَ ِة، ورَ جَّ ُذو احْلِ ِة، ورَ ْعدرَ اٌت: ُذو اْلقرَ اِليرَ ورَ ٌة ُمترَ ثرَ الرَ ٌة ُحُرٌم؛ ثرَ عرَ ا اأرَْربرَ ْهًرا؛ ِمْنهرَ ررَ �ضرَ �ضرَ ا عرَ ُة اْثنرَ نرَ : )ال�ضَّ
ُم، واأُ�ضيفرَ  ُب؛ اأي: ُيعظَّ (؛ و�ضمي برجب؛ الأّنه كان ُيرجَّ انرَ ْعبرَ �ضرَ ى ورَ ادرَ نْيرَ ُجمرَ ِذي برَ ررَ الَّ ُب ُم�ضرَ جرَ ررَ ورَ

اإلى ُم�ضر، الأّن قبيلةرَ ُم�ضـر كانت تزيد يف تعظيِمه واحرتاِمه. 
ه  اأعزائي القراء: اإّن الواجبرَ على امل�ضلِم: اأن يعرفرَ قدررَ هذا ال�ضهِر احلراِم؛ ذلك الأّن معرفترَ
، كما  م( اأي: امل�ضتقيم؛ اّلذي ال اعوجاجرَ فيه، وال �ضاللرَ وال انحرافرَ ين القيِّ ه: )هو الدِّ وتعظيمرَ
يجب على امل�ضلم اأن يحذررَ من املع�ضية فيه؛ فاإّنها لي�ضت كاملع�ضيِة يف غرِيه؛ بل املع�ضيُة فيها 
اٌل  اٍل ِفيِه  ُقْل ِقترَ اِم ِقترَ ررَ ْهِر احلرَ ِن ال�ضَّ اأرَُلونرَكرَ عرَ �ضْ ي فيه اآثُم؛ كما قال �ضبحانه: » يرَ اأعظُم، والعا�ضِ
ِبرٌي«  البقرة:217؛ اأي:ذنٌب عظيٌم، وجرٌم خطرٌي؛ فهو كالّظلِم واملع�ضيِة يف البلِد احلراِم؛  ِفيِه كرَ
اٍب اأرَِليٍم« احلج:25، ومن  ذرَ اٍد ِبُظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن عرَ ْن ُيِرْد ِفيِه ِباإِحلرَ مرَ اّلذي قال اهلل عّز وجّل فيه: »ورَ
�ضوان- يف تف�ضري قوله  هنا قال حرُب االأّمِة وُترجماُن القراآِن عبُد اهلِل بُن عّبا�ٍش - عليهما الرِّ
هّن، ثّم اخت�شرَّ  ُكْم « - كما روى الّطربّي يف )تف�ضريه( - : »يف كلِّ ْظِلُموا ِفيِهنَّ اأرَْنُف�ضرَ ال ترَ تعالى: »فرَ
والعملرَ   ، اأعظمرَ فيهنَّ  الذنبرَ  وجعل   ، ُحُرماِتهنَّ ّظم  وعرَ حرامًا،  فجعلهنَّ  اأ�ضهٍر  اأربعةرَ  ذلك  من 

. » ال�ضالحرَ واالأجررَ اأعظمرَ
هِر احلراِم: هو االبتعاُد عن ظلِم  اإخواين القراء: واإّن من اأظهِر الدالئِل على تعظيِم هذا ال�ضّ
على  اجرتاٌء  الأّنه  واخلطيئاِت؛  االآثاِم  ِة  فرَ ومقاررَ وال�ضّيئاِت،  الذنوِب  باجرِتاِح  ه؛  نف�ضرَ االإن�ضاِن 
اهلِل جلَّ جالُله، واأن يبتعد امل�ضلم فيه عن ظلِمه الإخواِنه باالعتداِء عليهم و�ضفِك دماِئهم، 
واإف�ضاِء  عوراِتهم،  وتتّبِع  حلوِمهم،  ونه�ِش  هم،  اأعرا�ضِ يف  الولوِغ  اأو  وحقوِقهم،  اأمواِلهم  اأكِل  اأو 

اأ�ضراِرهم، واإحلاِق االأذى بهم. 
فالظلم يف ال�ضهِر احلراِم اأ�ضدُّ �ضوءاً واأعظُم �ضوؤًما؛ الأّنه يجمُع بني االجرتاِء على اهلل تعالى، 
ِنيعٌة؛ فال فالحرَ وال بقاءرَ  ٌة، واآثاُره �ضرَ ُته وخيمرَ واال�ضتخفاِف مبا عّظمه اهلُل جّل وعال، واأن عاِقبرَ
« االأنعام:21، وقال  امِلُونرَ ُه ال ُيْفِلُح الظَّ مع الّظلم مهما بلرَغ �ضاأُن الّظامِل؛ فقد قال اهلُل عّز وجّل: »اإِنَّ
« االأنعام:47؛ فالرَ بقاءرَ للظلِم واالعتداِء والطغياِن،  امِلُونرَ ْوُم الظَّ ْل ُيْهلرَُك اإِالَّ اْلقرَ جّل يف ُعاله: »هرَ
لطانرَ لها على الدواِم؛ مهما طال وامتّد بها الّزماُن، واإذا كانت هذه عاقبةرَ الّظامل يف �ضائِر  وال �ضُ
العظاِم،  االأّياِم  هذه  ويف  احلراِم،  هِر  ال�ضّ هذا  يف  املعتِدي  بالّظامِل  فكيف  واالأزماِن؛  االأوقاِت 
نوِب؛ فاإّن �ضغائررَ الّذنوِب متى ا�ضرت�ضل  ة ما يت�ضاهُل فيه بع�ُش الّنا�ِش من �ضغائِر الذُّ وخا�ضّ

ه يوؤوب . فيها االإن�ضاُن كان على وجِهه يف الّناِر مكبوٌب؛ اإاّل اأن يتوب واإلى ربِّ
والّطاعاُت  احل�ضناُت  فكذلك  احلراِم،  ال�ضهِر  يف  تعُظُم  املعا�ضيرَ  اأّن  وكما  هذا  الكراُم:  اأيها 
هِر احلراِم، اأف�ضُل  تعُظُم وُت�ضاعُف يف هذه االأّيام، فالّتقّرُب اإلى اهلِل عّز وجّل بالّطاعِة يف ال�ضّ
ِد يف �ضائِر االأّياِم؛ كما �ضبق يف قول ابن عّبا�ش ر�ضي اهلل عنهما:  واأحبُّ اإليه �ضبحانه من الّتعبُّ
يف  للم�ضلِم  ي�ضتحبُّ  هذا  وعلى  اأعظم«،  واالأجر  الح  ال�ضّ والعمل  اأعظم،  فيهّن  الذنب  »وجعل 
هر االإكثاُر واملواظبُة على ما ثبتت به ال�ضّنُة يف �ضائِر االأّياِم من نوافِل الّطاعاِت؛ من  هذا ال�ضّ
الفرائ�شِ والواجباِت، مع عدم  القرباِت، واملحافظِة على  �ضالٍة و�ضياٍم و�ضدقاٍت وغرِيها من 
لها ف�ضاًل  اأّن  اأو معتقدا  ال�ضرع،  اأنه من  العباداِت، ظانا منه  ال�ضهر بعبادٍة من  تخ�ضي�ش هذا 
هِر على �ضائر الّطاعاِت؛ واحلاُل اأّنها لي�ضت من ال�ضرع، ومل يثبت عن النبي - عليه  يف هذا ال�ضّ
اأحاديُث  فيه  ُرويت  الذي  ال�ضهر  هذا  يف  وخا�ضة  الكراُم فعلها،  و�ضحابُته   - الُم  وال�ضّ الُة  ال�ضّ
كثريٌة مو�ضوعٌة اأو منكرٌة �ضعيفٌة، واأخباٌر عديدٌة واهيٌة اأو �ضاقطٌة تالفٌة؛ تدلُّ على ا�ضتحباِب 
هِر، وتلكُم  ياِم، واإخراِج الّزكاِة يف اأّياِم هذا ال�ضّ هِر، اأو املداومِة على ال�ضِّ اإحياِء بع�شِ ليايِل هذا ال�ضّ
االأحاديُث واالأخباُر ال ت�ضُلُح اأن يعتمدرَ عليها يف اإثباِت م�ضـروعّيِة تخ�ضي�شِ �ضهِر رجٍب بتلكرَ 
العباداِت؛ الأّن العبادةرَ ال ت�ضـرُع يف االإ�ضالِم اإاّل بدليٍل ظاهٍر من الكتاِب الكرمِي، اأو من �ضحيِح 
�ضّنِة خرِي االأناِم، واإاّل كان العمُل غريرَ مقبوٍل بحاٍل؛ لقوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم - فيما رواه 
( ، ولهذا قال احلافُظ ابُن حجٍر رحمه اهلل يف  دٌّ ُهورَ ررَ ا فرَ لرَْيِه اأرَْمُرنرَ ْي�شرَ عرَ اًل لرَ مرَ ِملرَ عرَ ْن عرَ م�ضلم -: )مرَ

)تبيني العجب مبا ورد يف ف�ضل رجب( )�ش/9(: » مل يرْد يف ف�ضِل �ضهِر رجٍب، وال يِف �ضياِمه، 
ة...« ،  ، وال يف قياِم ليلٍة خم�ضو�ضٍة فيِه حديٌث �ضحيٌح ي�ضلُح للحجَّ ٍ وال �ضياِم �ضيٍء منه معنيَّ
وقال اأي�ضًا: » واأما االأحاديث الواردة يف ف�ضل رجب اأو يف ف�ضل �ضيامه، اأو �ضيام �ضيء منه: فهي 

على ق�ضمني: �ضعيفة ، ومو�ضوعة« .
ومن االأمور التي يرتكبها النا�ش يف هذا ال�ضهر ما يلي :

ــ �ضالة الرغائب: وهي �ضالة اثني ع�ضرة ركعة  يف اأول خمي�ش رجب .
ــ الذبح يف رجب وما ي�ضبهه: مطلق الذبح هلل يف رجب لي�ش مبمنوع، كالذبح يف غريه من 
الأ�ضنامهم،  تقربا  العترية   ي�ضمونها:  ذبيحة  فيه  يذبحون  اجلاهلية  اأهل  كان  لكن  ال�ضهور، 
وقد اأبطلها االإ�ضالم، م�ضتدلني بقوله كما عند ال�ضيخني عن اأبي هريرة - ر�ضي اهلل عنه -: 

)ال فرع وال عترية(، وبقوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم:)ال عترية يف االإ�ضالم(.
ــ  تخ�ضي�ش رجب ب�ضيام اأو اعتكاف: قال ابن رجب: » واأما ال�ضيام: فلم ي�ضح يف ف�ضل �ضوم 

رجب بخ�ضو�ضه �ضيء عن النبي - �ضلى اهلل عليه و�ضلم- وال عن اأ�ضحابه «.
العمرة يف رجب: يحر�ش بع�ش النا�ش على االعتمار يف رجب، اعتقاداً منهم اأن للعمرة فيه 

مزيد مزية،  وهذا ال اأ�ضل له .
ــ الزكاة يف رجب: اعتاد بع�ش اأهل البلدان تخ�ضي�ش رجب باإخراج الزكاة ، قال ابن رجب 
ّنة، وال ُعِرف عن اأحد من ال�ضلف...«  وبكل حال: فاإمنا جتب  عن ذلك: » وال اأ�ضل لذلك يف ال�ضُ

الزكاة اإذا مت احلول على الن�ضاب .
التي  املح�ضة  بال�ضنــة  نتم�ضك  اأن  علينا:  والواجب  النبي،  لهــدي  خمالفــة  اأمور  فهذه  ــ 
ال تكون ا�ضتقامة بدونها، قال الثوري: » كان الفقهاء يقولون: ال ي�ضتقيم قول اإال بعمل، وال 

ي�ضتقيم قول وعمل اإال بنية، وال ي�ضتقيم قول وعمل ونية اإال مبوافقة ال�ضنة«. 
: فالواجب على علماء االأمة اأن يتعلموا ال�ضنة  ويعلموها، ويدعون اأنف�ضهم  اأيها املباركونرَ
لي�ش  و�ضلم- يقول: )من عمل عماًل  - �ضلى اهلل عليه  النبي  اإلى تطبيقها؛ الأن  ومن حولهم 
فاإذا  االإ�ضالم،  »تعلموا  اأ�ضحابه:  لبع�ش  قال  حني  العالية  اأبي  در  وهلل  رد(،  فهو  اأمرنا  عليه 
تعلمتموه فال ترغبوا عنه، وعليكم بال�ضراط امل�ضتقيم، فاإن ال�ضراط امل�ضتقيم: االإ�ضالم، وال 
االأهواء  وهذه  واإياكم  نبيكم،  ب�ضنة  وعليكم  و�ضمااًل،  ميينًا  امل�ضتقيم  ال�ضراط  عن  تنحرفوا 

التي تلقي بني اأهلها العداوة والبغ�ضاء«.
�ضعيفة  واأحاديث  خاطئ  اعتقاد  على  مبني  و�ضالالت  بدع  من  ذكره  �ضبق  ما  فكل 
وحمبة  تعالى  اهلل  حمبة  اإذ  يبتدع؛  وال  يتبع  اأن  بامل�ضلم  رجب،  وحري  ف�ضل  يف  ومو�ضوعة 
ِبُعويِن  اتَّ ونرَ اهلّلرَ فرَ بُّ ر�ضوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم تنال باالإتباع ال باالبتداع:  »ُقْل اإِن ُكنُتْم حُتِ
اإِنَّ اهلّلرَ  ْوْا فرَ لَّ ورَ ولرَ فاإِن ترَ �ضُ الرَّ ِحيٌم  ُقْل اأرَِطيُعوْا اهلّلرَ ورَ ُفوٌر رَّ اهلّلُ غرَ ُكْم ورَ ُكْم ُذُنوبرَ ْغِفْر لرَ يرَ ُيْحِبْبُكُم اهلّلُ ورَ

«  اآل عمران: 31 – 32 . اِفِرينرَ الرَ ُيِحبُّ اْلكرَ
واحلا�ضُل مع�ضر القراء: اأن �ضهر رجب اأحد ال�ضهور االأربعة احلرم التي خ�ضها اهلل تعالى 
بالذكر ونهى عن الظلم فيها ت�ضريفًا لها، وقد جاء االأمر من ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
بال�ضوم منهن يف احلديث الذي رواه االإمام اأحمد واأبو داود وابن ماجه البيهقي ب�ضند جيد 
ْد  قرَ ٍة ورَ نرَ ْعدرَ �ضرَ اُه برَ اأترَ لرَقرَ فرَ ولرَ اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم، ُثّم اْنطرَ �ضُ عن رجل من باهلة: » اأّنُه اأتى ررَ
اِهلّي  اْلبرَ ا  اأنرَ قال:  ؟(،  اأْنترَ ْن  مرَ )ورَ قال:  ْعِرُفِني؟  ترَ ا  اأمرَ اهلل  ولرَ  �ضُ اررَ يرَ فقال:  ُتُه،  ْيئرَ هرَ ورَ اُلُه  حرَ ْت  رّيرَ غرَ ترَ
امًا  عرَ طرَ ْلُت  اأكرَ ا  مرَ ُقْلُت  ِة؟(،  ْيئرَ اْلهرَ نرَ  �ضرَ حرَ ُكْنترَ  ُد  قرَ ورَ كرَ  رّيرَ غرَ ا  مرَ )فرَ قال:  االأّوِل،  امرَ  عرَ ِجْئُتكرَ  اّلذي 
(، ُثّم قال:  كرَ ْف�ضرَ ّذْبترَ نرَ وُل اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: ) مِلرَ عرَ �ضُ ْقُتكرَ اإاّل ِبلرَْيٍل، فقال ررَ اررَ ُمْنُذ فرَ
(، قال: ِزْديِن،  نْيِ ْومرَ ْم يرَ ْهٍر(، قال: ِزْدين فاإّن ِبي ُقّوًة ، قال: )�ضُ ْومًا ِمْن ُكّل �ضرَ يرَ رْبِ ورَ ْهررَ ال�ضّ ْم �ضرَ )�ضُ
ْم  اْتُرْك، �ضُ ُرِم ورَ ْم ِمنرَ احْلُ اْتُرْك ، �ضُ ُرِم ورَ ْم ِمنرَ احْلُ ةرَ اأّياٍم(، قال: ِزْديِن، قال: )�ضُ ثرَ الرَ ْم ثرَ قال:)�ضُ

ا« . لرَهرَ ا ُثّم اأْر�ضرَ ّمهرَ �ضرَ ِة، فرَ ثرَ اِبِعِه الّثالرَ قال ِباأ�ضرَ اْتُرْك(، ورَ ْرِم ورَ ِمنرَ احْلُ
اأحبابي القراء: هذا هو جممل ما ورد يف �ضهر رجب مما ي�ضلح لالحتجاج به، اأما تخ�ضي�ضه 
ب�ضيام يوم منه معني، اأو قيام بع�ش لياليه، فهذه كلها اأمور حمدثة، مل تثبت عن النبي �ضلى 

اهلل عليه و�ضلم، وال عن اأحد من اأ�ضحابه ر�ضي اهلل عنهم.
فيه  تثبت  ومل  ال�ضهور،  من  غريه  على  ف�ضيلة  وال  خ�ضو�ضية  له  لي�ضت  رجب  اأن  فاحلق 
ف�ضيلٌة خم�ضو�ضٌة لعبادٍة من العباداِت، اإال اأنه من االأ�ضهر احلرم كما تقدم، ولكّن هذا ال يعني 
اأّنه ال ي�ضرع فيه الّتعّبُد - ال على اعتقاِد ف�ضيلٍة خم�ضو�ضٍة - مبا ثبت من نوافِل الّطاعاِت، 
اأكرُث  فيه  هي  اّلتي  القرباِت،  من  وغرِيها  و�ضدقاٍت  و�ضياٍم  �ضالٍة  من  الفا�ضالِت؛  واالأعماِل 

ف�ضاًل، واأعظُم اأجراً؛ الأّنه �ضهٌر حراٌم ، ولي�ش ك�ضائِر اأ�ضهِر العاِم .
ك، واأقِلْع بال رجعٍة  مًا، ولف�ضِله مغتِنمًا، وُتْب فيه اإلى رِبّ ُق لهذا ال�ضهِر معظِّ ها املوفَّ  فُكْن اأيُّ

عن �ضاِلِف خطِئك، وقبيِح فعِلك، واأ�ضِلْح فيه من �ضاأِنك.
و�ضلى اهلل و�ضلم وبارك على �ضيدنا ونبينا حممد، وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

إعداد : محمد أمني بنعفان -

ف�شائل �شهر رجب وبع�ض البدع املرتكبة فيه
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كان اإلنسان منذ خلقه اهلل تعالى وما يزال 
سعى  فقد  بامتياز..  تواصليا  اجتماعيا  كائنا 
أول ما سعـــى بكــده على ظهر البسيطة أن 
الطرق،  خيراتها وشق  ليأكل من  األرض  حرث 
على  وتعــرف  المختلفة  النقل  وسائل  وأبدع 
لغات العالم وما يتطلبه ذلك من كلفة مادية 
ومعنوية وزمنية وجهد بدنـي وتفكيـر، فظل 
اإلنسان يفكــر في إبداع طرق أخرى للتواصل 
من ذلك اختراع الهاتف السلكي والالسلكي، ثم 
للدول  الحياة  معالم  فحضر  والتلفزة،  الراديو 
التصوير  األقمار االصطناعية واخترع آالت  عبر 
وال يزال يفاجئ العالم باختراعاته وهلم جرا.. 
فجرت معاناته ووفاتــه مشاعر الحزن وقضّت 
دون  الناس  لتوحد  الدمـوع  وأسالت  المضاجع 

أي اعتبارات سياسية أو أيديولوجية أو عرقية.
ريان..  الطفل  قصة  حاضر  دليل  وأصــدق 
قصة تدمي القلوب، وتدمع بها العيون، طفل 
فدفعه  يرتع  كان  عمره،  من  الخامسة  في 
فضوله أن يرمق البئر بجوار منزله فسقط فيه، 
ناحية  المـاء  عن  بحثـا  والده  حفره  عميق  بئر 
عنه  للبحث  أسرتـه  سارعت  شفشاون/  مدينة 
صغيرة  قدم  وآثار  الغطاء  منزوعة  البئر  لتجد 
عنه  بالبحث  قاموا  ذلك  بعد  مباشرة  بجانبها، 
ولم يعثروا له على أثـر، شاع خبره.. حيث  حاول 
البئر  إلى  النزول  القريـة  أبنـاء  متطوعون من 
إلخراج الطفل، إال أن مساعيهم لم تنجح بسبب 

توسيــع  استلزم  مما  البئر،  سطح  قطر  ضيق 
دائرة التدخل. 

عانى ريان منذ خمسة أيام جوعا وعطشا في 
إلى  الروح  فأسلم  حالكة،  مكان ساحق وظلمة 
خالقه.. وقد تناقلــت وسائــل اإلعالم العالمية 
مشاهير  تفاعل  حيث  المفجع،  الحادث  تغطية 
مع هذه الحادثة المؤلمة، بفضل تقارب الزمن 
الذي نحياه حيــث أصبح العالم قرية صغيرة.. 
دور  االجتماعي  التواصل  وسائــل  لدور  وكان 

فعال لتتبع الخبر على المباشر لحظة بلحظة..
في الحافالت والقطارات والمقاهي والبيوت 
هذه  عن  إال  للمواطنين  حديث  ال  والشوارع، 
والكبار،  الصغار  معها  تفاعل  التي  الفاجعة 
وصارت الخبر الرئيس لكل المواقع اإللكترونية 
والنشرات اإلخبارية وغدت موضوعا متابعا من 

وسائل إعالم دولية. 
مواقـع  تصدّر  ــان«  ري الطفـل  »أنــقــذوا 
المغاربــة  تفاعـــل  وقـد  االجتماعي  التواصل 
مع  للتضامن  حملــة  ونشــروا  معــه،  والعرب 
الطفل وأسرته وتشجيع مساعي اإلنقاذ، حيث 
عبر وسائــل  بلحظة  لحظة  األزمة  العالم  تابع 
ونعـت  وخارجها  المنطقة  بلدان  في  اإلعالم 
وعالمية  عربيـة  وشخصيـات  سياسية  قيادات 
ريان بعد أن تأكدت وفاته عقب انتشاله، غير 
على  خيما  بالصدمة  وشعورا  طاغيا  حزنا  أن 
المغاربة وعلى من تابعوا مأساته عقب إعالن 

وفاته بعد دقائق قليلة من انتشاله.

وسائـل  على  ريان«  »أنقذوا  وســم  انتشـر 
التواصل االجتماعي من اليوم الثاني لسقوطه، 
وتابعت عملية إنقاذه عدد من القنوات العربية 

والعالمية.
سيارة  المكان  عين  في  السلطات  وجنّدت 
جانـــب  إلى  إسعــاف مجهــزة وفريقا طبيــا، 
لنقل  الملكي  للدرك  تابعة  مجهزة  هليكوبتر 

الطفل في أسرع وقت بعد إنقاذه.
وعلى إثر الحادث أجرى صاحب الجاللة الملك 
محمد السادس، حفظه اهلل، اتصاال هاتفيا مع 
أعرب  المنية، حيث  وافته  الذي  الفقيد،  والدي 
جاللة الملك، نصره اهلل، عن أحر تعازيه وأصدق 
راد  ال  الذي  األليم،  المصاب  هذا  في  مواساته 
يتغمده  أن  تعالى  اهلل  داعيا  فيه،  اهلل  لقضاء 
بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم 

ذويه جميل الصبر وحسن العزاء..
حادث الطفل ريان، سلط الضوء من جديد 
المناطق  في  العشوائية  اآلبار  حفر  واقع  على 
الذي  الخطــر  إلى  بالنظر  بالمملكة،  القروية 
المواطنيــن من جهــة،  تشكله على سالمــة 
والتحــدي الذي تطرحــه على مستــوى الفرشة 
القرى  أغلب  إن  حيث  ثانية،  جهة  من  المائية 
على  للحصــول  التقليدية  اآلبار  على  تعتمد 

المياه الصالحة للشرب.
اآلباء  على  المؤلم،  الحدث  هــذا  إثــر  على 
يقعوا  ال  حتى  أبنائهم  إلى  االنتباه  واألمهات 

في حادث مشابه.

ماأ�ســاة ريـان
نهـايـة م�ؤملـة وتالحـم عـاملـي

»لن ي�سيبنا اإل ما كتب اهلل لنا«




