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L’Institut français de 
tanger organise, ce 

samedi 13 novembre, au 
centre technopark à tan-
ger, une Journée de ré-
flexion autour de la pandé-
mie du Covid 19, à laquelle 
sont invités des artistes, 
penseurs, sociologues, 
philosophes, associatifs, 
pour évoquer les brisures 
provoquées par l’onde de 
choc covidienne au Maroc mais aussi les lueurs d’espoir que recèle le futur.

Cette pandémie, à travers ses variants et sa durée, a affecté la santé et l’inti-
mité; fragilisé les corps, touché les cœurs, suspendu les libertés et bouleversé 
les sensibilités. Le monde de la culture est lourdement sinistré.

trois tables rondes et des spectacles sont au rendez-vous, où seront abordés 
la culture, la société, le bouleversement des mobilités, du travail, et les leçons 
à tirer de la pandémie.

Ce samedi
Journée de réflexion autour 
 de la pandémie du Covid-19

au Technopark-Tanger 

La société britannique d’exploration «Chariot Oil & Gas» vient d’an-
noncer qu’elle a signé un protocole d’accord de coopération avec 

un groupe énergétique international de premier plan, qui porte sur les prin-
cipaux termes de l’achat du gaz qui sera produit dans le cadre du permis 
Lixus sur le périmètre d’anchois, situé au large de Larache, dans la région 
de tanger

Les termes-clés de l’accord portent sur un volume journalier de près de 40 
millions de pieds cubes de gaz, pour une durée maximale de 20 ans.

Pour rappel, les puits d’anchois font partie de la licence Lixus Offshore, 
détenue à 75% par Chariot Oil & Gas et 25% par l’Office National des Hydro-
carbures et des Mines (ONHYM) et qui couvre une superficie d’environ 2 390 
km2, avec des profondeurs d’eau allant du littoral à 850 mètres. 

Commercialisation du gaz 
du gisement de Larache

Lire en page 3

Anniversaire 
de la 
MARCHE VERTE46

ème

Discours du Roi,
serein, franc, 
sincère et châtié 
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Une rencontre s’est tenue, 
jeudi 4 novembre à tétouan, 

pour s’enquérir de l’état d’avance-
ment des travaux de réhabilitation 
des infrastructures des établisse-
ments scolaires bénéficiaires du 
projet «Education secondaire», 
qui s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme de coopération « Com-
pact II », conclu entre le Royaume 
du Maroc et Millennium Challenge 
Corporation (MCC) aux Etats-Unis.

L’objectif est d’améliorer la 
qualité de l’enseignement et de 
l’espace scolaire, la qualité et la 
pertinence des programmes de 
l’enseignement secondaire et de 
garantir une équité d’accès à cet 
enseignement.

Le projet porte sur la réhabi-
litation de 34 lycées qualifiants 
dans la région tanger-tétouan-al 
Hoceima bénéficiant du déploie-
ment du modèle «Lycée Attaha-
di», à travers un appui intégré 
portant sur la gestion, la promo-
tion d’une pédagogie centrée sur 
l’élève et l’amélioration de l’envi-

S’inscrivant dans le cadre de 
la 3ème édition du Parcours des 
arts de tanger, un événement 
organisé par  l’Institut français 
de tanger, lexposition de l’ar-
tiste Ernest Pignon-Ernest se 
poursuit jusqu’au 30 novembre 
à la Galerie Delacroix.

Ernest Pignon-Ernest, un des 
pionniers de l’art urbain, est 
un dessinateur hors pair qui 
colle depuis plus de cinquante 
ans des images de femmes et 
d’hommes en grandeur na-
ture sur les murs des villes du 
monde entier, en révélant les 
oubliés de l’histoire, les problé-
matiques socio-politiques et la 
profondeur symbolique des lieux 
qu’il investit.

« Depuis les années 1960, 
et avec quelques décennies 
d’avance sur toutes les formes dé-
sormais répertoriées comme art 
de la rue, Ernest Pignon-Ernest a 
mené avec une stupéfiante dispo-
nibilité, une aventure sans autre 

ronnement physique des appren-
tissages par des réhabilitations 
adéquates des infrastructures 
scolaires et la fourniture d’équi-
pements nécessaires à l’innova-
tion pédagogique.

Ces établissements secon-
daires se répartissent sur la 
préfecture de tanger-assilah (10 
lycées), les provinces de Tétouan 
(9 lycées), Chefchaouen (6 ly-
cées), Larache (7 lycées écoles), 
et Fahs-Anjra (un lycée).

Afin de garantir un environ-
nement d’apprentissage sain et 
viable, les travaux de réhabili-

exemple, qui conjugue maîtrise 
technique, probité existentielle et 
faculté d’habiter poétiquement 
le monde », a précisé la même 
source.

Son parcours réussit le rare 
prodige de concilier une exi-
gence éthique, sans conces-
sions ni reniement, à une ex-
pression artistique singulière, 
exigeante et novatrice, a relevé 
le communiqué, notant que 
certaines images de l’artiste, 

tation portent sur plusieurs as-
pects humains dont notamment 
la santé, la sécurité et l’hygiène, 
ainsi que matériels touchant à 
la mise à niveau des réseaux 
électriques, plomberie, surveil-
lance, informatique, installation 
d’alarmes, incendie, câblages, 
sanitaires, terrains de sport, ves-
tiaires, accès pour la protection 
civile et les personnes à mobilité 
réduite, espaces verts et travaux 
sous-jacents, le tout identifié au 
terme d’un processus participatif 
impliquant l’ensemble des ac-
teurs du champ éducatif. 

reproduites à des centaines 
de milliers d’exemplaires, sont 
devenues de véritables icônes 
des temps modernes.

Par la facture puissante et 
comme intemporelle de ses 
images, par l’acuité de leur 
inscription dans le réel (choix 
signifiant des sites et des 
moments) les interventions 
d’Ernest Pignon-Ernest font de 
la rue un espace plastique, poé-
tique, fictionnel, et font des lieux 
et du temps l’œuvre même, leur 
conférant le caractère de ready-

made sans passer par la case du 
musée, a ajouté la même source.

La galerie Delacroix, acteur 
phare de la médiation culturelle 
et du dialogue interculturel à 
tanger, encourage et impulse 
la découverte de jeunes talents, 
tout en créant des espaces 
de dialogue où se tissent des 
échanges et des collaborations 
dans les domaines de l’art et des 
disciplines de l’esprit.

Rencontre à Tétouan sur la

Réhabilitation des infrastructures 
des établissements scolaires

Galerie Delacroix
 Exposition des œuvres de l’artiste Ernest

 Pignon-Ernest

On avait longtemps parlé de l’aménagement d’un par-
king souterrain couvrant l’ensemble du sous-sol de la 
Place du 9 avril (Grand Socco), mais ce projet qui était 

pourtant sur le point de se réaliser, a été abandonné. Le station-
nement en surface de le ladite place, autour de la fontaine, en 
face du marché central et de la mosquée, s’avérait encombrant 
et a donc été interdit. Les quelques aires de stationnement au-
torisées dans les alentours de Sidi Bouabid, ne suffisent pas à 
absorber le grand flux des véhicules cherchant à stationner et 
cela crée des encombrements et des embouteillages tout autour 
de l’ancienne Médina.

Voilà pourquoi on a pensé à une solution de sortie de crise, 
avec la création de cinq nouveaux parkings totalisant 746 places, 
à proximité de la Médina. 

C’est l’agence pour la promotion et le développement du 
Nord (APDN), en partenariat avec la Wilaya de la région Tan-
ger-tétouan-al Hoceima, qui est chargée du projet des cinq 
chantiers dont les trois suivants sont déjà achevés: parking 
Bab Marsa (246 places); parking kasbah - haute (19 places); 
parking kasbah-basse (39 places).

Les deux autres en cours de réalisation, sont ceux de Sidi 
Bouabid (207 places) et de Rentestica (235 places).

La gestion de ces parkings sera soumise à la gestion déléguée 
comme c’est le cas pour les espaces de stationnement existants 
à tanger.

Cinq nouveaux 
parkings autour de la 

Médina de Tanger

Le meurtre du commerçant 
de Malabata élucidé 

L’affaire remonte à la nuit du lundi 8 février 2021, lorsqu’un com-
merçant du quartier Malabata, contrairement à son habitude, avait 
tardé à rentrer chez lui.

Ce père de trois enfants était pourtant régulier et rentrait chez 
lui, tous les soirs, avant 22 heures. Or, ce n’était pas le cas cette 
nuit-là, car l’heure était très avancée et le père de famille n’avait 
pas donné signe de vie. Le plus inquiétant, c’est qu’il ne répon-
dait pas aux appels téléphoniques répétés de son épouse.

Un ami de l’épicier informé de la situation, se rend à la boutique 
où il découvre le corps du commerçant mort, les mains ligotées, 
gisant dans une mare de sang.

L’enquête aussitôt ouverte vient d’aboutir à l’arrestation, ven-
dredi 5 novembre courant à l’interpellation à Casablanca, du sup-
posé meurtrier qui serait, toutefois passé aux aveux, reconnais-
sant avoir commis cet homicide pour vol.

Les investigations se poursuivent. 
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Arts & culture

Bachir Demnati
Avant-gardisme et renaissance

tout comme l’artiste qui 
l’habite malgré lui, le 

plasticien sait bien où il va, 
délimite le cadre, entrevoit les 
proportions, choisit à l’avance 
ses matériaux, veille à l’adé-
quation des formes et compo-
santes techniques.

L’émoi de l’artiste vient s’al-
lier à la rigueur du technicien 
et esthète à son insu. Et c’est le 
réel transmis en caprices géo-
métrisés, d’où ce souci manifeste d’une certaine logique, un équi-
libre, une harmonie, qui se dégage de la composition d’ensemble.

Et l’on n’hésitera pas à entrevoir, dans cet agencement de 
formes pourtant géométriques, un paysage, un coucher de soleil 
ou même des ondes encore indéfinies. 

ainsi s’explique cette conception graphique qui se propose 
quelquefois même de dépasser l’espace environnement et laisse 
présager un mouvement plutôt vif et continu.

Une science de la forme qui a permis à l’artiste d’aspirer à un 
domaine d’abstraction pure. Il est question d’atteindre un degré 
de finition allant de pair avec cette recherche géométro- acti-
viste simple et nette, de sorte à donner une dimension optique et 
vitale, dans l’accomplissement de sa tâche de chercheur praticien 
à la fois murement inspiré et convaincu. 

Les entrelacs d’un géométrisme subjectif

Bien que Bachir Demnati ait pratiqué, dans ses débuts, encore 
de passage, une figuration plutôt sélective et substantielle tels 
quelque oiseau, des lunettes, un minaret, des dessins que l’on au-
rait dit des exercices de style qui seront tout de suite suivis par des 
travaux dans lesquels l’emprise de la géométrie se fait nettement 
sentir tel Bab Bahr ou porte de la mer, une des plus célèbres portes 
de la cité, géométrisée à sa guise, ou la fameuse place amrah, in-
terprétée avec les couleurs encore assez restreintes de sa palette, 
tout comme une Jeblia ou montagnarde, rendue avec les mêmes 
humeurs de portraitiste épris de formes strictes et colorées… 

à suivre. 

L’immeuble «Renshhaws-
en», dont la construction 
avait été lancée à la fin 

du 19ème siècle et achevée au 
début du siècle suivant, sur un 
terrain de 60.000m2, à l’initiative 
de l’entrepreneur allemand, ado-
lphe, fait aujourd’hui partie du 
legs patrimonial tangérois dont 
s’enorgueillit le bout de l’avenue 
Mohammed VI, ex-avenue d’Es-
pagne, à l’entrée du port de tan-
ger-ville, dans le prolongement 
de la prestigieuse Corniche de 
la ville. 

«avec ses sculptures en fer 
forgé, ses couronnes impériales, 
ses tuiles importées de Marseille, 
ses plaques en marbre véritable, 
son escalier monumental, ses 
vitraux colorés, l’édifice éblouis-
sait par sa beauté», rapportait, il 
y a encore quelques semaines, 
notre regretté concitoyen Moha-
med M’rini, l’éminent journaliste 
décédé il y a à peine quelques 
jours, que Dieu ait son âme.

Cette prestance majestueuse 
de l’édifice n’échappait pas, non 
plus, à un autre fin témoin ap-
préciant la beauté et la finesse 
architecturales ainsi que l’estime 
patrimoniale de cet immeuble. Il 
s’agit du défunt Maître Emanuel 
Colera, ancien avocat au barreau 
de tanger et défenseur invétéré 
de tout ce qui avait une valeur pa-
trimoniale en rapport avec sa ville 
de tanger et qui, à la veille d’une 
Visite de SM Le Roi Mohamed VI, 
avait personnellement veillé à ce 

Le département régional 
de la Communication à 

tanger-tétouan-al Hoceima, en 
coordination avec le mouvement 
de la Résistance à tanger, a orga-
nisé, mardi, une exposition nu-
mérique en commémoration du 
46ème anniversaire de la glorieuse 
Marche Verte, en présence d’in-
tellectuels, et de représentants 
de l’intelligentsia et de la société 
civile tangéroises.

Cet appel à la mémoire collec-
tive des Marocains a remis en évi-
dence les enseignements et les 
symboles d’une étape historique 
phare, source de fierté, qui a 
marqué le parachèvement de l’in-
tégrité territoriale du Royaume, 
dans la paix et la sérénité.

Pour la directrice régionale du 
département de la communica-
tion à tanger-tétouan-al Hocei-
ma, Manal Chihi, «cette exposition 
retrace, d’une nouvelle manière, 

que l’immeuble «Renshhawsen» 
reçoive un coup d’éclat, avec la 
précieuse contribution du fidèle 
citoyen Mohamed Ajnah Mrini, 
alors employé à l’Hôpital Espa-
gnol, qui avait sollicité et obte-
nu la contribution du consulat 
espagnol. M. ajnah Mrini est au-
jourd’hui Président de l’associa-
tion «Renshhawsen».

De son côté, le gouverneur 
de l’époque, Mohamed Hassad, 
avait contribué au classement de 
l’immeuble en question, en «Edi-
fice patrimonial Tangérois».

aujourd’hui, alors que la ré-
gion tanger-tétouan-al Hocei-
ma prend plus d’ampleur et de 
valeur sous l’empreinte du wali, 
Mohamed M’hidia, les résidents 
et commerçants de l’immeuble 
Renshhawsen souhaiteraient une 
action encourageante la part de 

un événement à forte charge 
symbolique, et met en évidence 
le ferme attachement et la volonté 
constante des Marocains à pré-
server leur intégrité territoriale».

L’exposition a remué les souve-
nirs avec des images immortali-
sées, montrant des Marocaines et 
des Marocains, franchissant des 
frontières chimériques, armés du 
Livre Saint symbolisant la Foi en 

l’autorité locale pouvant donner 
plus d’éclat et de valeur à l’édifice 
et leur ouvrir de nouveaux hori-
zons à travers d’accompagnement 
et une assistance permettant l’en-
rôlement progressif du bâtiment 
dans le monde de la Culture et 
du tourisme, notamment que son 
emplacement à quelques pas de la 
Médina, de la plage, du port et du 

cœur battant de la ville s’apprête 
merveilleusement à une activité à 
la fois commerciale, culturelle et 
touristique.

Cette activité, d’autant plus 
séduisante, utile et lucrative, est 
indiquée en ces temps contrai-
gnants de la pandémie du Covid 
19 qui sape l’activité économique 
au niveau du secteur. 

C’est plus qu’un souhait, c’est 
une demande de sauvetage for-
mulée dans la détresse...!

Dieu et du Drapeau national tra-
duisant l’amour de la Patrie.

C’est à travers ces images 
qu’on reconnaît les Marocains 
qui, aujourd’hui encore, 46 ans 
après, veillent avec le même at-
tachement, la même fidélité, la 
même sincérité et le même amour 
au maintien solide de l’intégrité 
de leur patrie et aux liens sacrés 
unissant le Roi et le Peuple.

par Ahmed FASSI

En souvenir de la mémoire de 
feu Me Emanuel Colera

grand défenseur de l'héritage patrimonial tangérois
Appel à la reconversion de l'édifice 

"RENSHHAWSEN"
en pôle culturel et touristique

Marche Verte
Exposition numérique à Tanger
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Rubrique   
Culturelle

tout est dans le titre : “Le Pouvoir du Moment Présent”. 
Le passé n’existe plus, le futur n’est pas encore là, l’im-

portant est dans l’ici et maintenant. Ça paraît simple sur le 
papier mais notre mental et nos pensées nous parasitent 
sans cesse, nous empêchant d’être vraiment présents. C’est 
au sein de l’instant présent que réside notre véritable moi, se 
confronter uniquement au présent et l’accepter tel qu’il est 
permet ainsi de renouer avec notre Etre. C’est ainsi qu’on 
lâche prise et que l’on devient libre et en paix avec soi. 

Eckart tolle donne des astuces pour prendre la vie du bon 
côté, même quand le malheur nous accable. Ses conseils 
bienveillants prennent en compte les forces et les faiblesses 
de chacun. Le bonheur est une énergie inépuisable et gra-
tuite ! alors pourquoi s’en priver ?

 Bonne lecture !
Résumé : Aussi simples que profonds, les enseignements 

d’Eckhart Tolle ont aidé d’innombrables individus dans le 
monde à trouver la paix intérieure et à mener une vie plus 
satisfaisante. Au cœur de ces enseignements se trouve 
la transformation de la conscience, un éveil spirituel qu’il 
considère comme la prochaine étape de l’évolution hu-
maine. Un aspect essentiel de cet éveil consiste à transcen-
der notre état de conscience fondé sur l’ego, une condition 
préalable non seulement au bonheur personnel, mais aussi 
à la fin des conflits violents et endémiques qui sévissent 
sur notre planète. Vous avez entre les mains une édition 
unique des enseignements principaux d’Eckhart Tolle, un 
auteur dont les ouvrages se sont vendus dans le monde 
à des millions d’exemplaires. Nous avons regroupé ici ses 
trois premiers tomes essentiels en une trilogie pratique par 
son format, où des méditations et des exercices vous sont 
proposés. Cette trilogie comprend : “Le Pouvoir du Moment 
Présent”, le Guide pratique et “L’Art du calme intérieur”. Ce 
livre a le pouvoir de métamorphoser votre vie par une expé-
rience unique.

@ par Meryem Cherradi

Le pouvoir 
du moment présent 

d’Eckhart Tolle

Le gouvernement a 
levé, mercredi dernier, le 
couvre-feu nocturne en 
vigueur depuis plusieurs 
mois. La décision qui in-
tervient sur recomman-
dation du Comité scien-
tifique et technique fait 
suite à l’amélioration de 
la situation sanitaire sur l’ensemble du territoire, ce qui a suscité 
un espoir à différents niveaux, selon les secteurs d’activité.

ainsi, par exemple, en matière de tourisme, on notera une réac-
tion mesurée chez les professionnels, mais plus d’enthousiasme 
chez les restaurateurs et les transporteurs de voyageurs. D’une 
manière générale, le secteur est passé de la déception à la satis-
faction avec un optimisme prudent.

C’est pareil dans les autres secteurs où l’espoir est le même 
pour une reprise optimum des affaires.

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
Agriculture, Artisanat, Education, Santé... 
autant de programmes inscrits dans le 

PLF 2022
Les hôpitaux s’accaparent 

la part du lion
Le Conseil régional tan-

ger-tétouan-al Hocei-
ma semble plutôt optimiste si 
l’on en croit les planificateurs 
qui ont édifié la liste des projets 
inscrits dans le Projet de Loi de 
Finances (PLF) 2022, visant à 
donner une nouvelle dynamique 
au développement de la région, 
qui devrait toucher plusieurs 
secteurs.

Les citoyens applaudiront plus 
fort devant le constat de ces ré-
alisations sur le terrain et seront 
convaincus qu’ils ont fait le bon 
choix lors des dernières élec-
tions. 

En attendant, venons-en aux 
faits !

Parmi les secteurs bénéfi-
ciaires, l’agriculture devrait 
bénéficier de deux nouvelles 
installations hydriques dont le 
barrage d’Aïyacha, pour 750 mil-
lions de dirhams, dans la préfec-
ture de tanger-asilah, et celui de 
Beni Mansour pour 2,5 milliards 
de dirhams, dans la province 
de Chefchaouen, outre des réa-
lisations dans le cadre du Pro-
gramme national d’économie 
d’eau et d’irrigation (PNEEI), 
pour une enveloppe budgétaire 
de 152,6 millions de dirhams.

Quelque 86 millions de di-
rhams seront attribués au pro-
gramme d’extension d’irriga-
tion (PEI). Il s’agit également de 
consacrer 2 millions de dirhams 
pour favoriser la promotion de 
l’agrobusiness et 6 millions pour 
le développement de la filière de 
production animale et végétale.

Pour ce qui est du secteur 
de l’artisanat et de l’Economie 
sociale et solidaire, le PLF 2022 
prévoit, sans trop entrer dans les 
détails l’injection de 22 millions 

Dans le cadre de l’Initiative 
nationale pour le déve-

loppement humain (INDH) et 
du Programme de réduction 
des disparités territoriales et 
sociales en milieu rural, 35 bus 
de transport scolaire ont été 
distribués, samedi au siège de 
la province d’al Hoceima, aux 
différentes communes.

Ces véhicules neufs ont été 
acquis en urgence, après le 
retrait de la flotte de transport 
qui était, jusque-là, assuré sous 
contrat avec le Conseil régional 

régional de tanger. 
Le PLF 2022 prévoit égale-

ment d’allouer un budget de 70 
millions de dirhams à l’hôpital 
de proximité de Benkarich, rele-
vant de la province de tétouan, 
80 millions à l’hôpital de proxi-
mité de ksar Seghir, 78 millions 
à la polyclinique de Martil et 51 
millions de dirhams à l’hôpital 
de jour de Jebha.

Le PLF 2022 prévoit d’autres 
projets éducatifs et sportifs, 
dont la construction de 12 
écoles primaires, 8 collèges, 11 
lycées qualifiants et 5 internats 
pour une enveloppe budgétaire 
de 318 millions de dirhams, ainsi 
que la poursuite des travaux de 
réalisation de la Cité des sports 
pour 100 millions de dirhams.

Le domaine des Eaux et Forêts 
ne sera pas en reste , puisque la 
région tanger-tétouan-al Hocei-
ma qui planifie de développer 
son domaine forestier, bénéfi-
ciera d’une enveloppe budgé-
taire de près de 130 millions de 
dirhams en 2022, afin de déve-
lopper son patrimoine forestier. 

Nous comptons sur nos braves 
élus pour nous représenter di-
gnement et...efficacement !!!

trois autres opérations simi-
laires sont programmées pour 
l’année scolaire en cours

de dirhams pour la création de 
trois zones d’activités d’artisanat 
au niveau régional; la mise à ni-
veau de la Médina de tanger, et la 
mise en œuvre de projets et pro-
grammes de développement de 
l’économie sociale et solidaire.

En ce qui concerne les in-
frastructures sanitaires pu-
bliques, le PLF 2022 devrait 
allouer quelque 220 millions de 
dirhams pour le nouveau Centre 
hospitalier universitaire (CHU) de 
tanger, dont l’entrée en service a 
trop tardé, de façon inexplicable. 

Le Centre hospitalier provin-
cial (CHP) d’al Hoceima de-
vrait recevoir 146 millions de 
dirhams; l’hôpital des spéciali-
tés de tétouan: 126 millions de 
dirhams et le centre hospitalier 
provincial (CHP) d’Ouezzane 
:170 millions de dirhams.

Dans la même optique, il est 
envisagé d’allouer 35 millions de 
dirhams pour l’extension et la ré-
habilitation du Centre hospitalier 
provincial (CHP) de tétouan; 73 
millions de dirhams pour celui 
de Chefchaouen; 51 millions de 
dirhams pour le Centre hospita-
lier de Larache et 70 millions de 
dirhams pour Centre hospitalier 

de tanger-tétouan-al Hoceima, 
par une société délégataire pri-
vée.

PLF 2022 : une enveloppe de 220 MDH pour le nouveau CHU de Tanger

Ph : DR

Al Hoceima

Remise de 35 bus scolaires aux 
communes de la province

Levée du couvre-feu nocturne

Espoir d’une reprise 
économique 
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ActuAlité

@par le Dr Abdelhak BAKHAT 

Discours du Roi, serein, franc, 
sincère et châtié 

46 ème Anniversaire de la 
 MARCHE VERTE

Le Maroc, à travers sa longue lignée chérifienne 
ancestrale, a été confronté à divers moments 

pénibles, mais il a toujours su vaincre les défis tels que 
le conflit du Sahara Marocain, créé artifi-
ciellement par les ennemis et les jaloux 
de l’intégrité territoriale du Royaume dont 
les racines s’étalent profondément dans la 
douzaine de siècles derniers.

Il faut souligner que l’histoire Marocaine a 
été ponctuée de diverses luttes pour la pré-
servation de son identité et de son territoire 
qu’il a réussi à remporter grâce notamment 
à la maturité et la sagesse de ses Rois.

Contrairement à l’hystérie, la névrose 
et la schizophrénie qui agitent constam-
ment certains dirigeants d’une toute nou-
velle nation voisine, qui font un complexe 
maladif du Maroc, sans jamais en avouer 
les vraies raisons, quoique l’on devine 
clairement que la position géographique 
et stratégique du Maroc a toujours fait his-
toriquement du pays une cible d’hostilité, 
de lutte et de convoitise, le Royaume, tran-
quillement et sereinement assis sur ses 
12 siècles d’histoire ancestrale, poursuit, 
à pas mesurés et avec esprit rassis, pour 
la 46ème année consécutive, la glorieuse 
Marche entreprise dans ses Provinces du Sud qu’il 
conduit vers le progrès, dans le calme et la prospérité.

Par un bilan politique, économique, diplomatique et 
sociétal de 46 années de travail, d’investissements et de 
luttes à tous les niveaux, le Royaume vient de clôturer 
une séquence et inaugurer le début d’une autre, dans 
une sérénité, constamment affichée et, de nouveau, ap-
parue, aux yeux du monde, dans le Discours prononcé, 
samedi 6 novembre 2021, par SM Le Roi Mohammed VI, 
en commémoration du 46ème anniversaire de la Glo-
rieuse Marche Verte.

«La Marocanité du Sahara et la Souveraineté du Ma-
roc n’ont jamais été et ne seront jamais négociables, 
et le Royaume n’engagera aucune démarche d’ordre 
économique ou commercial qui exclurait le Sahara Ma-
rocain» a déclaré le Souverain à l’adresse de ceux qui 
affichent des positions floues, douteuses, ou ambiva-
lentes au sujet de l’intégrité territoriale du Royaume.

SM Le Roi a, par contre, exprimé Sa considéra-
tion aux pays et aux groupements qui sont liés au 
Maroc par des conventions et des partenariats et 
pour qui, les provinces du Sud constituent une par-

pectives de développement et à favoriser une véritable 
participation politique », dira le Souverain, ajoutant : 
«Clé de voûte de l’unité nationale du Royaume, la ques-

tion du Sahara est la Cause qui rassemble 
tous les Marocains; par conséquent, il ap-
partient à chacun, selon sa position et son 
statut, de rester mobilisé et vigilant en vue 
de défendre l’unité nationale et l’intégrité 
territoriale du pays, de consolider les réa-
lisations accomplies dans nos provinces 
du Sud, en matière politique et en termes 
de développement».

S.M Mohamed VI considère que «c’est 
le meilleur gage de fidélité au serment 
éternel de la Marche Verte, à la mémoire 
immaculée de son artisan, Notre Vénéré 
Père, feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que 
Dieu ait Son âme, ainsi qu’aux valeureux 
martyrs de la Patrie».

N’ayant nullement évoqué le nom de ce 
pays voisin dont le Royaume empêche de 
dormir des dirigeants incapables de me-
ner, dans des conditions diplomatiques ci-
vilisées, un dialogue réaliste et constructif 
d’abord dans l’intérêt de leur propre nation, 
avant celles des autres, SM le Roi a saisi 
l’occasion de Son discours pour adresser 

aux «cinq Peuples du Maghreb», Ses vœux les plus sin-
cères d’unité et de stabilité, de progrès et de prospérité.

Le Souverain a, enfin, rendu un vibrant hommage et 
exprimé Sa considération aux Forces Armées Royales, à 
la Gendarmerie Royale, à la Sûreté nationale, aux Forces 
auxiliaires, à l’administration territoriale et à la Protec-
tion Civile, toutes composantes confondues, pour « leur 
mobilisation constante, sous Notre commandement, à 
défendre l’unité nationale et à préserver la sécurité et la 
stabilité du pays » conclura le Souverain. 

Il apparaît ainsi que le message royal s’adresse, 
d’abord à ceux qui nourrissent encore le faux espoir 
d’un quelconque retour sur l’intégrité territoriale Ma-
rocaine, les invitant à se réveiller de leur cauchemar et 
à replonger dans la réalité qui prévaut aux yeux de la 
Communauté internationale; ainsi qu’à ceux qui jouent 
sur plusieurs tableaux, selon l’ambivalence opportu-
niste et l’orientation du souffle du vent de leurs intérêts 
de l’heure.

Le Maroc vaincra car il lutte pour ses droits et 
contre l’injustice...! Le monde en a clairement pris 
conscience !

tie intégrante du territoire national.
Et de poursuivre avec clairvoyance : « Nous avons, 

dans la région, des partenaires internationaux de bonne 

foi qui, en toute clarté et en toute transparence, inves-
tissent aux côtés du secteur privé national et contri-

buent ainsi au bien-être de la population ».
SM Mohammed VI a également souligné que les déve-

loppements positifs de l’affaire du Sahara favorisent et 
confortent la dynamique de croissance soutenue dans 
les provinces du Sud. En effet, «celles-ci connaissent 
un essor général, illustré par le développement des in-
frastructures et la réalisation de projets économiques 
et sociaux» dira le Souverain, affirmant que «grâce à 
ces projets, les régions du Sahara sont devenues, dé-
sormais, un espace ouvert aux opportunités de déve-
loppement et une plateforme propice à l’investissement 
national et étranger».

Par ailleurs, SM le Roi a fait remarquer que les conseils 
élus démocratiquement, librement et de manière res-
ponsable dans les provinces et régions du Sahara, sont 
les véritables représentants légitimes de la population 
locale.

« Notre souhait est que ces conseils soient une force 
motrice pour mettre en œuvre la régionalisation avan-
cée, compte tenu de sa vocation à offrir de réelles pers-
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C’est avec une profonde 
affliction et une im-

mense consternation que 
nous avons accueilli la 
triste et chagrinante nou-
velle du décès de notre très 
cher regretté et éminent 
concitoyen Maître Driss 
BaSSIM, cadre à la Sûreté 
Nationale, puis avocat au 
barreau de tanger, et acteur 
associatif.

La dépouille du défunt a 
été convoyée dans un émouvant cortège funèbre restreint 
eu égard à l’observation de mesures sanitaires anti-covid 
19, et inhumée au cimetière de Sidi amar, en présence de 
proches qui ont tenu à l’accompagner à sa dernière de-
meure.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons 
nos condoléances les plus attristées à sa veuve, à ses 
enfants, et petits-enfants, ses frère et sœur, à l’ensemble 
des membres des familles Bassim, Shaki, Taoufik, Alaoui, 
alami, aghmir, Ismaïli, Gonze, Besri et familles alliées, ain-
si 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’af-
fection, de soutien et de compassion, les priant de trouver, 
ici, leurs sincères remerciements.

Puisse Dieu le tout Haut avoir le défunt en Sa Sainte mi-
séricorde, l’accueillir en Son Vaste Paradis et apporter sou-
tien 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

Me Driss BASSIM 
rappelé à Dieu

Nécrologie

L’association du groupe 
scientifique pour la mé-

decine de famille (aGSMF) qui 
organise, de manière cyclique, 
des tables rondes scientifiques, 
des journées d’étude et des for-
mations dans différentes spé-
cialités, dans l’objectif de mettre 
continuellement à jour la spé-
cialité de médecine de famille, 
a organisé, du 5 au 7 novembre 
courant à tanger, la 3è édition 
de son Congrès sous le thème 
de « La médecine de famille : 
de la formation à la pratique », 
avec la participation d’experts, 
de renommée nationale et in-
ternationale et réunissant 120 
participants en présentiel et 300 
médecins à distance.

Cette rencontre a constitué 
une occasion pour présenter et 
évaluer le bilan annuel de l’as-
sociation et ses programmes 
liés à la formation continue en 
médecine de famille, ainsi que 
pour échanger les expériences 
et les bonnes pratiques dans ce 
domaine, à même de répondre 
aux attentes des citoyens.

Selon le Dr. Mohamed Ben-
touil, président de l’association, 
cet événement a donné lieu à 
débat de plusieurs thématiques 
relevant de spécialités en rela-
tion avec la médecine de famille, 
dont la pédiatrie, la gynécologie, 
la cardiologie, la pneumologie, 

tique) pour le médecin de famille, 
lui conférant la capacité d’être un 
omnipraticien à part entière, et 
de développer ses compétences 
professionnelles et comporte-
mentales, à travers une forma-
tion continue, l’encadrement et 
le suivi.

l’endocrinologie et la diabéto-
logie, sachant que le médecin 
omnipraticien est appelé à être 
compétent dans tous ces do-
maines, afin de répondre aux 
attentes des patients concernés, 
d’où l’importance de la forma-
tion continue (théorique et pra-

« Les médecins de famille de 
l’association ont maintenant 
toutes les compétences et les 
connaissances nécessaires 
pour prendre en charge les pa-
tients comme les spécialistes », 
a insisté le responsable, notant 
que cette édition, qui se tient du 
5 au 7 novembre, réunit 120 par-
ticipants en présentiel et environ 
300 médecins à distance.

Le programme incluait plu-
sieurs sessions animées par 
des experts sous les thèmes: 
«les nodules thyroïdiens», «la 
dépression et l’anxiété : quels 
liens en pratique quotidienne?», 
« la néphropathie diabétique: 
cas cliniques », « l’hyperactivité 
vésicale, quoi de neuf? », « les 
pneumopathies atypiques: dia-
gnostic et PEC thérapeutique », 
« la lecture de l’hémogramme en 
dehors des anémies », « l’insuf-
fisance surrénale chronique », 
et « les étapes franchises pour 
l’implantation de la pratique de 
la médecine de famille dans les 
établissements de santé pri-
maires ».

3è édition du 

Congrès du groupe pour la médecine 
de famille (AGSMF)

Initialement prévu fin sep-
tembre 2021, le lancement de 

la nouvelle ligne maritime reliant 
le port de tanger Med au port de 
Poole, dans le sud du Royaume-
Uni, est  dû être reporté par la 
compagnie «United Seaways», 
en charge de l’exploitation de 
cette future ligne maritime

Selon des informations re-
cueillies par Le360, la raison du 
retard du lancement de cette 
ligne est due à un changement 
du business model retenu par 
United Seaways, la compagnie 
maritime en charge de son ex-
ploitation. a terme, le lancement 
de la nouvelle ligne tanger Med-
Poole devra permettre aux pro-
duits marocains, dont ceux issus 
de l’agriculture, d’accéder direc-
tement et plus rapidement au 
marché britannique, sans transi-
ter par le continent européen. 

Initialement, la compagnie bri-
tannique avait en effet opté pour 
un modèle de transport faisant 
transiter les remorques unique-
ment, avant qu’elle ne soient 
tractées par des sociétés britan-
niques une fois arrivées au port 
de Poole.

Or, à en croire une source bien 
renseignée, que Le360 a inter-
rogée, «ce modèle n’est plus 
viable, en raison de la pénurie de 
chauffeurs routiers en Europe en 
général et au Royaume-Uni en 
particulier».

Cet interlocuteur explique que 

l’entreprise a dû changer de mo-
dèle économique, mais aussi de 
navire pour exploiter cette ligne 
dans les meilleures conditions. 
«Nous allons passer d’un navire 
roulier cargo à un navire roulier 
pouvant transporter les camions 
avec leurs chauffeurs depuis le 
Maroc», indique-t-il.

Selon cette même source qui a 
requis l’anonymat, le lancement 
de la ligne tanger Med-Poole est 
imminent, et celle-ci aura une ca-
pacité hebdomadaire de 100 re-
morques ou conteneurs, chargés 
sur camion. A United Seaways, on 
finalise actuellement les derniers 
détails, la sélection du nouveau 
navire ainsi que les démarches 
administratives qu’il faudra me-
ner auprès des services doua-
niers du port de Poole.

Concernant la durée de la tra-
versée, elle n’excédera pas 58 
heures, soit deux fois moins de 
temps qu’il ne le faut actuellement 
par voie terrestre, où le trajet dure 

en moyenne six jours, en passant 
par l’Espagne et la France.

Plus rapide et moins chère, 
cette nouvelle ligne, permettra 
aussi de contourner la conges-
tion routière en Europe et les 
procédures d’importation sup-
plémentaires dues au Brexit.

a ce jour, si la majorité des 
exportations marocaines vers le 
Royaume-Uni est constituée de 
produits frais ou agroalimentaire, 
cette nouvelle ligne ouvre la voie 
à de nouvelles opportunités de 
business pour les entreprises 
britanniques et marocaines.

Les relations commerciales 
entre le Maroc et le Royaume-
Uni ont connu un nouveau 
tournant, depuis le 1er janvier 
2021 avec l’entrée en vigueur de 
l’accord d’association entre les 
deux pays. Depuis le Brexit, les 
échanges entre les deux pays 
ont fortement progressé et cette 
ligne devrait contribuer à confir-
mer cette tendance.

Ligne maritime 

Tanger Med - Poole : 
les raisons du retard
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Une fausse caïdat... 
arnaqueuse

La police judiciaire relevant de la préfecture de 
police de tanger a interpellé, récemment, une 

femme-arnaqueuse portant l’uniforme d’une caïdat, en 
compagnie d’un complice qui, lui endossait l’uniforme 
d’un agent des Forces auxiliaires . Ces deux malfaiteurs 
usaient de leur fausse identité d’agents d’autorité pour 
arnaquer des citoyens, ciblant particulièrement les 
commerçants qui étaient en infraction notamment en 
matière d’occupation illégale du domaine public. 

Les plaintes qui se sont multipliées à ce sujet, ont 
éveillé les soupçons de la police qui a instauré une 
surveillance discrète dans les endroits indiqués, ce 
qui a conduit à l’arrestation, sur le fait, de la femme en 
question, ensuite confondue devant plusieurs enregis-
trements vidéos.

après avoir été placée en garde à vue pour les be-
soins de l’enquête et l’instruction du dossier judiciaire 
d’usage, la mise en cause a été déférée devant le par-
quet pour escroquerie et usurpation d’une fonction ré-
gie par la loi, avant d’être placée en détention préventive 
dans la prison locale.

Par ailleurs, son complice, le faux mokhazni identifié, 
est activement recherché.

Parmi les questions auxquelles devront répondre les 
deux accusés, il y a celle concernant la manière dont ils 
se sont procurés des uniformes d’agents de l’Etat.

uuuuuu 

Nador 

 Mort mystérieuse 
de trois jeunes femmes 

et d’un jeune homme

La triple-tragédie énigmatique s’est produite, tôt 
dans la matinée de dimanche dernier, lorsque, 

dans la localité de Ras El Ma relevant de la province de 
Nador, trois jeunes femmes, dont deux célibataires et la 
troisième mariée, travaillant ensemble dans un même 
restaurant, sont simultanément décédées, les corps de 
chacune des deux premières ayant été découverts à 
l’intérieur de leur domicile personnel, alors que la troi-
sième était encore vivante quand elle a été découverte, 
également à son domicile, avant de décéder une fois 
évacuée à l’hôpital Eddarak à Berkane.

Le premier trait d’union énigmatique entre ces trois 
cas est que les victimes se connaissaient du fait qu’elles 
étaient employées dans un même lieu de travail; le deu-
xième est qu’elles sont décédées le même jour, prati-
quement à la même heure et probablement dans les 
mêmes circonstances, et le troisième c’est qu’aucun 
des trois corps ne portait de trace de violence, selon les 
résultats de l’autopsie.

Les premières investigations des gendarmes au-
raient révélé que les trois jeunes femmes avaient été 
aperçues, tard dans la soirée de samedi, en compagnie 
de trois jeunes gens, et que des membres du groupe 

ActuAlités

étaient apparemment sous l’effet de l’alcool.
Selon les mêmes investigations, certains membres 

du groupe auraient ressenti un malaise, ce qui aurait 
contraint les six compagnons à interrompre leur soirée 
pour rentrer chez eux.

On apprendra aussi que les trois jeunes gens, pris de 
malaise dans la nuit, auraient eu recours à l’hôpital.

a ce stade de l’enquête, on ne peut rien encore 
conclure de cette tragédie, mais tout laisse supposer 
que l’alcool ingurgité serait à l’origine de l’intoxication 
des fêtards.

L’enquête qui est toujours en cours, révélera sans 
doutes ses secrets au vu des résultats des autopsies, des 
examens médicaux et des mouvements des personnes 
concernées après l’interruption de leur soirée arrosée. 

uuuuuu 

Chantage au Pass 
vaccinal : arrestation 

de trois escrocs 

alors que des débats commençaient à peine à 
enfler sur le contrôle du pass vaccinal, à Tanger, 

trois individus en ont vite profité pour arnaquer des 
citoyens en les interpellant à proximité de l’entrée des 
établissements hôteliers et touristiques, restaurants, 
cafés et autre lieux publics, se faisant passer pour des 
policiers en civil, chargés du contrôle des documents 
exigés. Mais ils ne tardaient pas à libérer leurs victimes 
moyennant une légère compensation, allant jusqu’à les 
accompagner à l’entrée de l’établissement où ils les re-
commandaient aux agents de sécurité qui croyaient en 
leur qualité de policiers.

Cependant, ils ne tardaient pas dans un quartier pour 
se déplacer ensuite dans un autre, afin de ne pas don-
ner l’éveil.

Néanmoins, ce manège a fini par se savoir et la police 
judiciaire relevant de la préfecture de police de tanger 
a vite tendu ses filets et n’a pas tardé à identifier et à 
arrêter les trois arnaqueurs qui sont poursuivis pour 
constitution de bande criminelle, escroquerie, chantage 
et usurpation de fonction. 

uuuuuu 

Hay Bendibane 

Incendie dans une maison : 
deux enfants morts

Deux enfants dont un nourrisson de 9 mois et son 
frère de 9 ans, ont tragiquement péri à l’intérieur 

d’une maison qui a pris feu, jeudi, au quartier de Bendi-
bane à tanger. 

L’incendie s’est déclaré pour une cause encore indé-
terminée, alors que les deux enfants se trouvaient seuls 
dans la demeure. 

Outre ces deux déplorables pertes humaines, la tra-
gédie a également fait de lourds dégâts matériels.

Les flammes ont finalement pu être maîtrisées par les 
éléments de la Protection civile avant de s’étendre au 
voisinage.

Une enquête est ouverte.

Arrestation de 8 trafiquants 
et saisie de 29.423 

comprimés psychotropes

Les éléments du service préfectoral de la Police 
judiciaire de tanger ont démantelé, mardi 9 no-

vembre courant, un réseau criminel actif dans le trafic 
de drogue et de psychotropes.

Les investigations ont conduit à l’interpellation de 8 
personnes soupçonnées d’être liées à un réseau de tra-
fic et de commercialisation de drogues dont on a saisi 
3.623 comprimés d’ecstasy et 25.800 comprimés de Ri-
votril, ainsi qu’une voiture de location utilisée dans ce tra-
fic, des armes blanches, une importante somme d’argent 
provenant assurément de cette activité criminelle.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour 
les besoins de l’enquête et la suite de la procédure 
d’usage.

uuuuuu 

Hay Lalla Chafia 

Flagrant délit d’adultère 

a la suite d’une dénonciation par les voisins, la po-
lice des mœurs relevant de la préfecture de police 

de tanger, a procédé, vendredi 5 novembre courant, à 
l’interpellation, à l’intérieur d’une maison de hay Lalla 
Chafia à Tanger, d’un couple, en flagrant délit d’adultère.

Il s’agit d’une épouse, mère de deux enfants, dont le 
mari est en prison, et avec lequel elle serait en conflit, 
qui a reçu son amant dans sa maison familiale.

apparemment, depuis l’incarcération de son époux, 
cette dame aurait pris l’habitude de confier la garde de ses 
enfants à sa mère, pour accueillir son amant chez elle.

uuuuuu

Tentative d’émigration de 
Subsahariens déjouée 
entre Nador et Melilia

La police judiciaire de Nador, en coordination avec 
la Direction générale de la surveillance du territoire 

(DGSt), a mis en échec, dernièrement, un plan d’émigra-
tion clandestine, par l’escalade de la clôture en fer entre 
Nador et Melillia.

L’opération a donné lieu à l’interpellation de sept clan-
destins dont six Soudanais et un Burkinabé 

Dans le cadre de l’enquête, la police judiciaire de 
Nador a également interpellé, en coordination avec son 
homologue d’Oujda, 24 autres candidats subsahariens 
qui s’apprêtaient à se rendre à Nador pour prendre part 
à l’opération de l’escalade de la clôture frontalière.

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

SP    RT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Comme toutes les associations culturelles et sportives, 
la section locale de l’Association Marocaine de la 
Presse Sportive avait déposé un dossier détaillé de ses 

activités à la mairie de Tanger pour bénéficier d’une subvention ,il 
y a deux années. Si dans les autres villes du royaume, les clubs des 
journalistes étaient récompensés pour leurs frais d’organisation 
d’une multitude d’activités avec une aide financière importante ,celui 
de Tanger est dans l’oubli total en dépit de son riche tableau (accueil 
des représentants des médias marocains et étrangers, stages de 
formation continue des reporters et des photographes,  séminaires 
pour la presse électronique, points de presse des présidents et 
des entraineurs de l’IRT et du MAT, achats des prix des meilleurs 
sportifs tangérois….). Après l’examen des dossiers des associations 
déposés, le Conseil Municipal présidé par Abdellaoui entouré de  ses 
proches collaborateurs du PJD avait décidé d’octroyer au service 
de l’information une modeste subvention de 20.000 dh. « Mieux 
que rien » disaient les collègues. A l’issue d’une réunion de travail, 
tenue au siège, le bureau régional de l’AMPS devait accepter le don 
pour ne pas ternir les liens de relations et d’amitié qui le liait à la 
mairie.  Sur la liste des bénéficiaires des subventions, figurait bel 
et bien le nom de notre délégation, la seule dans la Région Tanger-
Tétouan-Al-Hoceima.  Plusieurs jours et mois se sont écoulés jusqu’à 
l’expiration de deux années et aucun sou n’a été versé à la banque. 
Des va-et-vient des journalistes étaient multipliés et aucune réponse 
convaincante n’était donnée .Silence total des élus de la mairie .Par-
ci, par-là l’argent public a « coulé » et en fin de compte la subvention a 
disparu mystérieusement. Que dire de cette « déconfiture » qui donne 
beaucoup à réfléchir. Que penser de cette attitude qui encourage ou 
décourage le travail associatif du sport et de la culture. Maintenant, 
après le dernier fiasco du PJD dans les élections législatives ,le 
parti de Abdellaoui et de ses membres viennent de claquer la porte 
obligatoirement envoyant la modeste subvention de 20.000 dh aux 
calendres grecques. L’ancien président de la commission de la 
culture et des sports  est parti. Son successeur, qui vient d’un autre 
parti ,celui des Indépendants, n’est autre que l’homme du basket 
tangérois et ami des journalistes Abdelouahid Boulaich. Sans le 
déranger, sans le mettre sous pression, la délégation régionale 
de l’AMPS ne passera pas sous silence cette louche affaire et 
demandera au nouveau maire de revoir la comptabilité de la mairie. A 
vrai dire, une question ne cesse de se poser :qui est responsable de 
cette négligence ou oubli ? Encore une fois, le problème de la gestion 
de l’ancienne mairie est sur la table.

Portrait

sportif

L’effectif joueurs 
Un déséquilibre sur tous les plans. Il n’y a pas de 

défense. Il n’y a pas de ligne médiane .Il n’y a pas de meneur 
de jeu. Il n’y a pas d’attaque. Alors qu’est-ce qu’il y a ? 
se demanderont les supporters et les ultras tangérois. A 
vrai dire, l’IRT présente des carences et des défaillances 
peu fréquentes chez les clubs de la Botola I.D’après 
les 10 matchs disputés, le capitaine Hamoudane et ses 
coéquipiers étaient toujours inférieurs à l’adversaire sur le 
terrain sur tous les plans et en particulier sur la cohésion 
et l’entente dans le jeu sans toutefois oublier les deux 
victoires obtenues face à Souilem et face à El Jadida dont 
les footballeurs étaient bien supérieurs dans la domination 
du ballon et l’occupation du terrain. En défense, les deux 
meilleurs piliers Konaté et Khalati sont en baisse de forme 
pour des raisons inconnues. Il faut les récupérer le plutôt 
possible avec des entrainements spéciaux et un régime 
alimentaire très strict pour éliminer le poids, la lenteur et 
surtout la fatigue. La ligne médiane constitue le grand 
fiasco du onze aligné. Un seul nom à retenir est Bamaamar 
l’inépuisable demi. Le reste est à revoir dans sa totalité avec 
l’inexistence d’un vrai meneur de jeu. Le départ de Chibi aux 
FAR est à regretter au moment où l’ancien comité n’a pas 
su comment lui renouveler le contrat. Quant à l’attaque, elle 
est composée d’un trio de qualité mais sans remplaçants 
valables. Hamoudane-Axil-Ijrouten qui sont de grands 
buteurs, se retrouvent malheureusement trop isolés avec le 
manque d’appui de la ligne médiane.

Les mauvais recrutements  
Comme dans toutes les dernières saisons, les mauvais 

recrutements des nouveaux joueurs est pointé du doigt. Qui 
en est responsable ? Le poste de directeur technique et la 
commission technique n’existent pas à l’IRT pourtant un 
club professionnel. Cette mission a toujours été confiée à un 
membre du comité bien placé dans la gestion bien loin du 
domaine technique . A l’exception du retour de Hamoudane, 
les sept autres recrues n’ont rien donné à l’équipe et ne 
sont point titulaires à part entière. Si elles sont pétries de 
qualités certes vue leur expérience dans un autre football, 
à l’IRT elles ne répondent pas à ses besoins. Recruter pour 

seulement recruter est une habituelle mauvaise habitude, 
sans tenir compte des nécessités de l’effectif, a et aura 
des conséquences néfastes. Cette politique est à revoir 
complètement et la nomination d’un directeur technique 
s’avère une des grandes urgences.

Jaafar Rkik un choix  inconvenable 
Il existait un bon embarras dans le choix du nouvel 

entraineur. Après le limogeage   du français Bernard Casoni, 
la commission  de sauvetage , qui est elle-même provisoire, a 
opté pour un entraineur provisoire. Maintenant, le provisoire 
est à la mode à l’IRT. Jaafar Rkik, qui est directeur du centre 
de formation, un centre qui n’existe que sur le papier 
(responsable sans porte feuille !), est bien là pour s’occuper 
des entrainements de la première formation mais pour 
combien de temps car son diplôme ne lui permet pas de 
s’asseoir sur le banc de touche plus de quatre rencontres. 
Que signifie cette déconfiture ?

Une commission provisoire dépassée
Depuis la démission du comité, bien que forcée, à la 

demande des supporters et des ultras avec la menace 
d’organiser un sit-in à l’entrée de la Wilaya, une commission 
provisoire a été constituée sous la présidence de Mohamed 
Ahkane et avec les mêmes membres déjà contestés par le 
public. Elle est là  et personne ne sait jusqu’à quand. Quoique 
son objectif était bel et bien la tenue d’une assemblée 
générale extraordinaire pour l’élection d’un comité avec un 
nouveau président, elle continue à gérer et à prendre des 
décisions loin de ses compétences telles la séparation avec 
l’entraineur et la désignation d’un entraineur dont le titre 
n’est point homologué par la FRMF. Toujours, une question 
est à l’ordre du jour : quand aura lieu l’assemblée générale 
extraordinaire ? Pour le bien du club, de nouveaux membres 
bons gestionnaires doivent remplacer les dirigeants de la 
commission provisoire car ces derniers n’ont rien donné 
au football tangérois avec le comité Aberchane. Même les 
postes clé doivent avoir un «sang nouveau» pour que la 
relève soit bonne car personne n’est indispensable dans 
toutes les équipes du championnat.

Tribune du Sport

LA DISPARITION
DE LA SUBVENTION DE L’AMPS

DE TANGER ?

OU’EN EST L’IRT FOOTBALL 2021-2022 ?
UNE REFLEXION :

Après la 10 ème journée  de la Botola I professionnelle , l’IRT  est dans le collimateur. Rien ne va dans un club «moribond» 
sans âme, sans souffle, sans personnalité dans le gouffre, le chaos, la crise avec toutes ses composantes. Huit 

points avec seulement deux victoires, deux nuls et surtout six défaites et une déshonorante avant dernière place, le rouge 
de la descente. Un début difficile , conséquence d’une politique d’improvisation ,une mauvaise gestion administrative, 
un renforcement « aveugle »de l’effectif  avec des footballeurs recrutés au hasard. A la veille de la trêve du championnat 
,imposée par la participation de la sélection nationale aux compétitions intercontinentales, il est temps de procéder à une 
évaluation totale du seul représentant du football d’élite dans la Région Tanger-Tétouan-Al-Hoceima. Que vaut l’effectif 
joueurs ? Comment travaille le staff technique actuel ? Que pense la commission provisoire de sa tache ? Que faire pour 
sortir la formation de la mauvaise situation du classement ? Va-t-on revivre le calvaire des deux dernières saisons pour éviter 
la relégation ? Autant de questions auxquelles il est difficile de répondre.

La délégation AMPS reçue en audience par l’ex Wali et ex ambassadeur 
Moulay Mehdi Alaoui.

sport



9ECONOMIE SANTÉ SPORT TANGER PRATIQUE JEUX DIVERSTOURISME

Le Journal de Tanger  •  N° 4184 • Samedi 13 Novembre 2021

tAnger prAtique

CULTE
CHRÉTIEN

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

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

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

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

 HORAIRE DES
PHARMACIES

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORaIRE NORMaL 
JOURNaLIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00
HORaIRE DES PHaRMaCIES 

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

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

HORaIRE DE GaRDE 
PENDaNt La JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

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

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

TELEPHONES UTILES

• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO

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

Studio
Rachid
Dfouf

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

GSM : 06.61.15.47.64
taNGER

AbdelilahAbdelilah

Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

Semaine du 15 au 19 
novembre 2021

Samedi 13 et dimanche 14 
novembre 2021

•  SAMEDI
Pharmacie Abbes
Rte Satfillage derrière Faculté de Droit
Tél. : 05.39.31.77.92
Pharmacie San Francisco
En face consulat d’espagne N°3
Tél. : 05.39.93.13.56
Pharmacie Ifriquia
Av Mly Ali Cherif Beni Makada n° 44
Tél. : 05.39.95.31.97
Pharmacie El Bekouri
Lot El Mers 2 Bir Chifa à côté zawya
Tél.: 06.71.69.55.89  
Pharmacie Moulay Youssef
50 A Immeuble Fath Bd Mly Youssef
Tél. : 05.39.94.55.97 
Pharmacie Al Moustakbal
Cplx. Al Moustakbal Bloc A N°3 
Tél. : 05.39.31.31.42  
 •  DIMANCHE
Pharmacie Bir Chifa
Rue Arabie Saudite Bir Chifa 
Tél. : 05.39.31.64.75 
Pharmacie Chorafae
Rte Aswak Assalam en face bayt sahafa
Tél. : 05.39.31.11.34
Pharmacie Imam Chatebi
Arrière poste mester khoch 
Tél.: 05.39.94.93.06
Pharmacie La Wilaya
Av la Marche verte prés goute de lait
Tél.: 05.39.32.33.88
Pharmacie Andalucia
Lot Andalous houmat soussi Aouama
Tél. : 06.59.13.59.76
Pharmacie Ataallah
Quartier Boubana Rahrah prés Jojoland
Tél. : 05.39.37.70.43

Lundi 15 novembre 2021 

Pharmacie Tanger Ville
Fin cimetière Sidi Driss Beni Touzine
Tél. : 05.31.06.83.23 
Pharmacie Dhar El Mers
Rue lot walidia en face Tanja Balia 
Tél.: 06.91.14.91.74
Pharmacie Satfilage
Ancien rte Aéroport entrée coca cola
Tél. : 05.39.31.54.60
Pharmacie Aida
Rue Berkane derrière Toledo Manipolio
Tél.: 05.39.34.33.03
Pharmacie Zaoudia
Rue Chouhada Zaoudia Beni Makada 
Tél.: 05.39.35.12.39
Pharmacie Chifae
4 bis Boulevard Moulay Rachid 
Tél. : 05.39.37.57.86
Mardi 16 novembre 2021

Pharmacie Oulad Allal
Hay Gorziana 2 rue 1 prés le souk
Tél. : 05.39.38.90.30
Pharmacie Provence
Av. Barcelone et Provence Ali Bay 
Tél. : 05.39.95.98.94
Pharmacie Anegay
8; rue Semmarine Souk Eddakhel
Tél. : 05.39.93.11.62
Pharmacie Al Ihssane
Mesnana début de nouveau rte Rahrah
Tél. : 05.39.31.19.36
Pharmacie Sidi Driss
Rte Principale de Sidi Driss Aherarin 
Tél. : 05.39.31.42.88
Pharmacie Bd Mohamed VI
Cplx Jardins Andalous en face Kandinsky
Tél. : 05.39.94.21.81
Mercredi 17 novembre 2021 

Pharmacie Al Mouna
Lot Ibn Khaldoun pont bir Chifa
Tél. : 05.39.31.33.46
Pharmacie Charrat
Hay Mesnana Rue Taif N°54 
Tél. : 08.08.59.74.94
Pharmacie Raihani
14; Rue al Kortobi Marchan 
Tél. : 05.39.93.08.40
Pharmacie Saada
Place des Arènes Rte de Tétouan 
Tél. : 05.39.36.36.00
Pharmacie Salaheddine
Lotissement Rhorfa 2 lot 40 A n°1
Tél.: 05.39.31.56.88
Pharmacie Arreda
Tanja Balia Doha Mnebet N°2
Tél. : 05.39.30.12.82
Jeudi 18 novembre 2021

Pharmacie Bahrayen
Hay Benkiran Mers Achenad kdima
Tél. : 05.39.38.82.90 
Pharmacie Annajat
Av. Mly Rachid, Val Fleuri 
Tél.: 05.39.31.39.66    
Pharmacie Sophia
Hay Rahrah, lot N°2432 TANGER
Tél.: 05.39.38.94.05  
Pharmacie Imam Nafie
Lot Belkhairi rue n° 12 Béni Makada 
Tél. : 05.39.36.03.65   
Pharmacie Paris
Place de France
Tél. : 05.39.93.64.24
Pharmacie Khalil
Rés. Zemmouri 2 Rte de Rabat
Tél. : 05.39.31.40.12
vendredi 19 novembre 2021

Pharmacie Annassiha
Av. el Koweit haoumat Haddad Aouama
Tél. : 05.39.95.45.05
Pharmacie Sabila Jmaa
Rue Malte n°1 Sabila Jmaa Marshan
Tél. : 05.39.37.52.82
Pharmacie Ahlen
Rte de Rabat Avenue des FAR
Tél. : 05.39.31.13.00
Pharmacie Al Kawacim
Rte Rahrah cplx Abdalas N°7 Kawacim
Tél. : 05.39.38.11.32 
Pharmacie Al Amal
Av. Mly Abdelaziz Imm. Dar Amal 
Tél. : 05.39.31.85.49
Pharmacie de Tanger
Rte de Tétouan complexe Amal III 
Tél. : 05.39.95.48.08

Samedi 13 et dimanche 14 
novembre 2021

Pharmacie Imam Malek
Avenue Cherif Sebti Casabarata
Tél. : 07.06.52.92.89
Pharmacie Mly Ali Cherif
78, bd Mly Ali Cherif beni makada 
Tél. : 05.39.95.67.74
Pharmacie Machkouri Dhar Kanfoud
Cplx Mohammadi Haoumat Soussi 
Tél. : 06.36.69.92.12
Pharmacie La Plage
7, Av. Youssef Ibn Tachefine 
Tél. : 05.39.94.09.74
Pharmacie Ajial
Groupe résidentiel Ajial, quartier Harrarine
Tél.: 05.39.42.41.85
Pharmacie Hjar Sfar
Hjar Sfar, Rte Madchar Aouama
Tél. : 05.31.12.24.66
Pharmacie El Yamouni
Tanja Balia Hay Chat Haoumat Alayl
Tél. : 06.64.02.60.41
Pharmacie Tanja Al Koubra
Bd Mly Rachid Rompoint Mesnana
Tél. : 05.39.42.27.05
Pharmacie Bel Air
Bel Air rue 17 derrière école américaine
Tél.: 05.39.94.87.34
Pharmacie Passadena
Passadena rte de Tétouan 
Tél. : 05.39.36.25.25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HOROSCOPE

 

Culte Musulman

Jour

as
-S

ou
bh

ad
-D

ou
hr

al
-a

sr

al
-M

ag
hr

ib

al
-Ic

ha
e

  Sam. 13 06:24 13:13 15:57 18:22 19:41 

 Dim. 14 06:25 13:13 15:56 18:21 19:40 

 Lun. 15 06:26 13:13 15:56 18:21 19:39 

 Mar. 16 06:26 13:13 15:55 18:20 19:39 

 Mer. 17 06:27 13:13 15:55 18:19 19:38 

 Jeu. 18 06:28 13:14 15:54 18:19 19:38 

 Ven. 19  06:29 13:14 15:54 18:18 19:38

HORaIRES DES PRIÈRES
du 13 au 19 Novembre 2021
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ECONOMIE SANTÉ SPORT TANGER PRATIQUE JEUX DIVERSTOURISME
CEMBAVERDES

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A 
ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 10.000,00 dhs
SIEGE SOCIAL : Lalla Chafia Residence 
Altaf (ikamat Al Omane) 1er Etage N14 - 

Tanger
Dissolution Anticipée
Questions diverses

I) L’associe unique en date du 25/10/2021 a 
décidé la dissolution Anticipée de la société 
CEMBAVERDES, Fixé le lieu de liquidation en 
son siège social à Tanger, Lalla Chafia Resi-
dence Altaf (ikamat Al Omane) 1er Etage N14. 
Nommé M. LAARABI MOHAMMED liquida-
teur de la Société.
II) Le dépôt légal a été effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de Tanger le 09/11/2021.

Pour extrait et mention
Le Gérant

-------------------------------------------------------
EURO MED MARBLESTIC

CONSTITUTION D’UNE SOCIETE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date 
du 21/10/2021 à Tanger, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité limitée ayant 
les caractéristiques suivantes :
• Dénomination : EURO MED MARBLESTIC 
SARL 
• Siège social  : ROUTE DE RABAT KM 5 TAN-
GER
• Objet : La société a pour objet :
La société a pour objet tant au Maroc que dans 
tous pays :
IMPORT-EXPORT VENTE DE MARBRE
IMPORTATION, COMMERCIALISATION ET 
EXPORTATION DE MATERIELS DIVERS 
TRANSPORT POUR LUI-MEME.
Et plus généralement toutes opérations indus-
trielles et commerciales, financières, mobilières 
et immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l’objet précité ou susceptible au 
développement de la société. 
• Durée : 99 années après
• Capital social : Le capital social est fixé à 
100.000 Dh (CENT Mille Dirhams) divisé en 
100 parts sociales de 1000 Dh 
- M. CHOUA ASMAA : d’une somme de : 
25.000.00 DHS
- M. CHOUA SALOUA d’une somme de : 
25.000.00 DHS
- M. CHOUA DIKRA d’une somme de : 
25.000.00 DHS
- M. CHOUA SORAYA   d’une somme de : 
25.000.00 DHS
TOTAL : 100 000.00 DHS
• La Gérance: - - M  CHOUA DIKRA est nom-
mé gérant unique de la Société
Et cela pour une durée illimitée.
• Signature : La société est valablement enga-
gée pour tous les actes la concernant par la 
signature unique de M. CHOUA DIKRA.
• Année Sociale : L’année sociale commence le 
1er Janvier et finit le 31 Décembre de chaque 
année, le premier exercice comprendra le 
temps à courir depuis la constitution définitive 
de la société jusqu’au 31 décembre2021
• Bénéfice : Les produits de la société, consta-
tés par l’inventaire annuel, déduction faite 
des amortissements, de frais généraux, des 
charges sociales et de toutes provisions pour 
risques commerciaux ou industriels, consti-
tuent les bénéfices nets.
Sur ces bénéfices nets, il est prélevé cinq pour 
cent (5%) pour constituer la réserve légale tant 
que celle-ci est inférieure à un dixième du ca-
pital.
Le solde est attribué aux parts sous déduction 
des sommes reportées à nouveau ou affectées 
à tous fonds de réserves suivant décision des 
Associés.
Le dépôt date 12/11/2021 N° 9963 RC n° 
121769.

-------------------------------------------------------
MJ MANAGEMENT SARL AU

GESTION D’ENTREPRISES ET TRAVAUX 
COMPTABLES

3, RUE IBN TOUMARTE, RES HIKMAT, 2° 
ETAGE N°4 - TANGER

STE REVOLTEX
Modification d’une société à responsabilité 

limitée d’associe unique
 Suivant P.V. de L’ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES tenus le 
04/10/2021, il a été décidé:
Conformément à l’article 4 des statuts, Les as-
socies décide de transférer le siège social de 
ladite société de: ZONE INDUSTRIELLE RTE 
DE TETOUAN ALLEE 2 LOT N°49, Tanger à 
l’adresse suivante: TANGER, BENI MAKADA 
ZONE INDUSTRIELLE AL MAJD LOT N°822 
1er et 2ème étage en conséquent la collectivité 
des associés modifie l’article n° 4 des statuts 
qui sera libellé comme suit :
ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé à : TANGER, BENI MA-
KADA ZONE INDUSTRIELLE AL MAJD LOT 
N°822 1er et 2ème étage 
Le dépôt légal N°9825 a été effectué au se-
crétariat greffe du tribunal de commerce de 
Tanger le 10/11/2021 et inscrit au registre de 
commerce sous le numéro 47271 

-------------------------------------------------------
STRA2C, sarl

CONTACT@RECOLTAMAROC.COM 
/0669048924

CONSTITUTION D’UNE SOCIETE 
A RESPONSABILITE LIMITEE 

A ASSOCIE UNIQUE
AOUAMA GHARBIA LT 712 LOCAL N°2 

90000- TANGER
Aux termes d’un acte sous seing privé en date 
du 28 Septembre 2021, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limitée ayant les 
caractéristiques suivantes :
• La Dénomination : KOUNOUZ TANJA, SARL 
AU
• L’Objet : La société à pour objet tant au Maroc 
qu’à l’étranger :
-de faire pour elle même,pour le compte de 
tiers ou en participation Consulting internatio-
nal, accompagnement auprès du particulier et 

des entreprises des collectivités et autre orga-
nismes publics ou privé ; Consulting en marke-
ting et communication, le conseil en conduite 
du changement, la négociation, la médiation, 
et la résolutions des conflits ; Formation en 
conseil et gestion des affaires ; le coaching 
de professionnels et de particuliers en toutes 
matières ;
- Agro-alimentaire exploitation de l’industrie 
alimentaire, la culture permanente, traitement 
des eaux, la production et la transformation ali-
mentaire ;
- Les cultures agro- industrielles a des fins 
pharmaceutique, chimique, textiles, énergé-
tiques ; Commerce international et le transport ;
- Tout négoce, import et export ; 
L’exploitation de toute sorte d’activités liée de 
loin ou de près à l’activité principale
La Durée : 99 ans à compte de la date de com-
mencement de l’exploitation le 28/09/2021.
• Capital social : Le capital de la société est 
fixé à la somme de Cent mille Dirhams soit 
(100.000,00 DH) divisée en 1.000 parts sociales 
d’une valeur nominal de cent dirhams (100 DH) 
chacune est appartenant aux associés :
- M. OLIVIER JACQ : 1.000 Parts
Total apport en numéraire : 100.000 DH Tota-
lement libérer 
• La Gérance : MR. OLIVIER JACQ EST dé-
signé gérant de la société pour une durée illi-
mitée.
Siège sociale : est fixé à AOUAMA GHARBIA 
LT 712 LOCAL N°2 - TANGER
Le Dépôt Légale : Le dépôt légal à été effectué 
et enregistrer au tribunal de commerce de Tan-
ger le 08/11/2021 sous le n° 247698 au registre 
analytique.

-------------------------------------------------------
« NIYAS TRANS » S.A.R.L A.U

Société à Responsabilité Limitée 
Au capital de DHS 100000 

Siège Social, 127.AV HAFID IBN ABDEL-
BAR RESD AL ANDALOUSES ANZARANE 

3EME ETG N° 15
CONSTITUTION

ICE N° : 002951581000088
Aux termes d’un acte sous seing privé en date 
du 05 NOVEMBRE 2021, enregistré à Tanger 
le 10 NOVEMBRE 2021, sous les références 
96877, il a établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
I-DÉNOMINATION : NIYAS TRANS  
II- FORME JURIDIQUE : S.A.R.L A.U  
III-OBJET : Principalement la Société a pour 
objet au Maroc et à l’étranger, pour son compte 
ou pour le compte des tiers, d’exercer les acti-
vités suivantes :
-Transport national et international de mar-
chandises.
IV-SIEGE SOCIAL : 127.AV HAFID IBN AB-
DELBAR RESD AL ANDALOUSES ANZA-
RANE 3EME ETG N° 15
V-DUREE: 99 années à compter du jour de sa 
constitution.
VI- CAPITAL SOCIAL : Il est fait apport à la 
présente société :
Le capital social fixé à CENT MILLE (100.000,- 
DH) Dirhams, divisé en MILLE (1000) Parts 
Sociales de CENT DIRHAMS (100,- DH) cha-
cune, numérotées de 1 à 1000, et attribuées :
- M.YASSINE CHOAL, titulaire de la CIN 
L497565 à concurrence : Mille parts sociales
Ci, 1000 Parts Sociales
VIII- GERANCE : M. YASSINE CHOAL, titu-
laire de la CIN L497565, est désigné gérant, 
personne chargée de la Direction permanente 
et effective de l’activité du transport.
La Société est valablement engagée pour tous 
les actes et documents la concernant par la si-
gnature du gérant M.YASSINE CHOAL
Le dépôt légal a été effectue au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de Tanger 

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

ST2C
Société Tangeroise 

de Conseil et Comptabilité
OGO GLAÇONS

CONSTITUTION D’UNE SOCIETE A RES-
PONSABILITÉ LIMITEE 

AU CAPITAL DE 100.000,00 DHS 
RC : 121731

Aux termes d’un acte S.S.P. établi en date du 
21/10/2021 il a été constitué une société à res-
ponsabilité limitée.
Dont les caractéristiques sont les suivantes:
• Dénomination : OGO GLAÇONS
• Forme : S.A.R.L
•Objet Social : Transport national et internatio-
nal des marchandises pour autrui.
• Siège Social : Fabrication et vente des gla-
çons en gros et en détails.
•Durée : La durée de la Société est fixée à 99 
années à compter de la date de son immatricu-
lation au Registre du Commerce, sauf proroga-
tion ou dissolution anticipée.
•Capital Social : L’associé unique fait apport à 
la présente société des sommes en numéraire 
ci-après, à savoir :
- Monsieur EL YAGOUBI MOHAMED   
50.000,00 Dhs
-  Monsieur NOUARI CHIHAB : 50.000,00 Dhs
TOTAL : 100.000,00 Dhs.
• Exercice social : l’exercice social commence 
le 1er Janvier et finit le 31 décembre de chaque 
exercice.
• Gérance : La société est administrée par une 
ou plusieurs personnes physiques associées 
ou non, nommées par les associés dans les 
statuts ou par décision collective ordinaire des 
associés, avec ou sans limitation de durée.
- Monsieur EL YAGOUBI MOHAMED, de-
meurant à HAY EL HANAE 2 RUE 27 NO 5 
TANGER, De nationalité marocaine, Né en 
26/08/1987 à Tanger Tanger-Assilah, Titulaire 
la C.I.N  N° KB55151.
Exercera seuls les fonctions de la Gérance, 
pour une durée illimitée.
La société et valablement engagée pour tous 
les actes et documents la concernant par les 
signatures seules et conjointes du gérant en 
fonction Monsieur EL YAGOUBI MOHAMED 

gagée pour tous les actes la concernant par la 
signature seule et unique du gérant Mr. BOU-
ZID BILAL.                                   
• ANNEE SOCIAL : L’année social commence 
le 1è janvier et finit le 31 décembre de chaque 
année,
le premier exercice comprendra le temps à 
couvrir depuis la constitution définitive de la 
société jusqu’au 31/12/ 2021. 
• BENEFICES : Les produits nets de la société, 
après prélèvements légaux et statutaires de 5% 
pour les réserves légales, le reste est réparti 
proportionnellement aux nombres des parts so-
ciales qu’elle possède. 
Le dépôt légal a été effectué au greffe du tri-
bunal de première instance de Tétouan le 
10.11.2021 sous le numéro 4889, et immatri-
culée au registre de commerce sous n°30541 
le 10.11.2021. 

Pour extrait et mention
« COGECOR-SARL »

Maitre Remmach Abdeslam
-------------------------------------------------------

«ANGLO MOROCCAN SCHOOLS S.A.R.L» 
-MADARISS TINGIS-

Société à responsabilité limitée au capital 
de 6.700.000,00 dirhams 

Siège social : Km 5,5 Route de Rabat, 
Ziaten-Tanger-

RC : 28015
Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée 
Générale Extraordinairement réunie en date du 
27 octobre 2021 dûment constaté par l’huissier 
de justice Maître Khalil SAHLI, les associés de 
la société « ANGLO MOROCCAN SCHOOLS 
» « MADARISS TINGIS » S.A.R.L ont décidé 
ce qui suit avec la majorité de 60% ; soit plus 
du 51% requis conformément aux dispositions 
des articles 15 et 23 des statuts :
Renouvellement à l’identique du mandat qua-
driennal du gérant statutaire, sans aucune mo-
dification statutaire.
La durée du mandat du gérant est à durée dé-
terminée de 04 années expire le 31 août 2024, 
Mr. Jawad EL HADRI, CIN n° LB 4886 engage 
la société par sa SEULE signature pendant 
toute la durée de son mandat ;
Pouvoir à donner. 
Le dépôt légal a été effectué au secrétariat 

greffe du Tribunal de Commerce de Tanger le 
12 novembre 2021 sous n° de dépôt 247872.

Pour Extrait et Mention
Le Gérant

-------------------------------------------------------
« FIPROF s.a.r.l »

 Fiduciaire des Professionnels 
Av Youssef Ibn Tachfine Imm. Ibn Tachfine 

Etage 5 N°2-Tanger
Tél. : 0539 94 50 61 Fax : 0539 94 50 44

E-mail : contact@fiprof.ma 
ANASELECT SARL AU

   CAPITAL SOCIAL : 100.000,- DH
SIEGE SOCIAL : Route de Rabat, Rési-

dence Fadl Allah,
          Immb 2 Appt. n°67 -Tanger

RC: 77341 - IF: 18814310
Assemblée Générale Extraordinaire du 23 

Septembre 2021
Aux termes d’une délibération en date du 23 
Septembre 2021, L’Assemblée Générale dé-
cide, à compter de ce jour, la clôture définitive 
de la liquidation, tout en donnant quitus au li-
quidateur quant à sa gestion et le libère de son 
mandat.
Le dépôt légal du procès-verbal de cette As-
semblée Générale Extraordinaire a été effec-
tué au greffe du tribunal de Tanger, en date du 
12/11/2021 sous le numéro 40611121031572. 

Pour avis, le liquidateur
-------------------------------------------------------

STE ELTA CONF SARL 
Transfert du siège social de la société

Refonte des statuts
Questions diverses

1-  L’assemblée générale extraordinaire en 
date du 09/09/2021 a décidé :
 De Transférer le siège social de la société de 
« Lot Al Majd 801 Route Rgaie 1ér et 2éme 
Etage Tanger » à « Zone Industrielle Al Aoua-
ma Lotissement Al Majd 805 Rue A» de la 
même ville.
2- Suite aux modifications apportées ci-dessus 
l’assemblée générale décide de la refonte des 
statuts.
3- Le dépôt légal a été effectué au greffe du Tri-
bunal de Commerce de Tanger le 12/11/2021.  

Pour extrait et mention
LA GERANCE 

et Monsieur NOUARI CHIHAB.
Le dépôt légal a été effectué auprès du greffe du 
Tribunal de Commerce de Tanger le 11/11/2021 
SOUS N° 9925.

 Pour extrait et mention
CABINET ST2C

-------------------------------------------------------
J.K PARA sarl

Constitution de la société
RC : 121643

Aux termes d’un acte sous seing privé à Tanger, 
en date de 29/09/2021, il a été constitué une so-
ciété à responsabilité limitée (SARL ayant les 
caractéristiques suivantes :
• Dénomination : J.K PARA sarl
• Objet : Achat et vente et distribution de pro-
duits parapharmaceutiques
• Capital social : 100.000 Dirhams.
- Mme LEHMAMI KENZA détient toutes les 
parts sociale du capitale, est nommé comme 
associé unique.
• Durée : 99 ans
• Siège Social : Complexe el Hassani Tarik 4 
N 101 Tanger
• Gérance : Mr Dehbi Jamal Eddine exerce les 
fonctions de Gérant de la société et cela pour 
une durée illimitée ; sa signature individuelle 
engagera valablement et légalement la société 
auprès de tous tiers
Dépôt légal : le dépôt légal a été effectué au 
greffe au tribunal du commerce le 09.11.2021 
sous n° 247750.

Pour extrait et mention
le gérant

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

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

E-MAIL :
 fiduciaire_larfid.comp@hotmail.com

Tél : 05 39 91 61 32
Mobile : 06 61 45 01 26 

LARA EXPRESS-JEEB M3AK
Société à responsabilité limitée au capital 

de Dix mille (10.000,00) dhs. 
Siège social : LOT EL WAFAE N°1640, 

LARACHE
RC : 4695 - Larache.

MODIFICATIONS STATUTAIRES
I - Aux termes du P.V. de l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés tenue le 01 
Novembre 2021 ; Il a été décidé à l’unanimité :
Acceptation de la démission du gérant 
- Mr. Khalid AZNAY (CIN n° LA135538) avec 
quitus définitif et confirmation en tant que be-
soin que la société sera désormais gérée par 
un gérant unique Mr. Naoufal ABDELOIHIDIN 
(CIN N° LA99643)
Approbation des nouveaux statuts refondus en 
conséquence des dernières modifications sta-
tutaires décidées ci-dessus et abrogation des 
anciens statuts constitutifs devenus caducs et 
sans objet.
II - Le dépôt légal a été effectué au secrétariat – 
Greffe du Tribunal de Commerce de LARACHE 
en date du : 11/11/2021 n° 1213.

Le gérant.
-------------------------------------------------------

COGECOR SARL
COMPTABILITE GESTION ET CONSEIL 

REMMACH
TRAVAUX DE COMPTABILITE, JURI-

DIQUES, FISCAUX ET INFORMATIQUES
REPRESENTATION COMMERCIALE, GES-

TION IMMOBILIERE
 AVENUE ABDELKRIM EL KHATTABI IMM. 
HANAE-2° ETAGE.APPART. N° 8 - B.P.298

MARTIL – TETOUAN-TL/
FAX.05.39.97.94.30-GSM..06.70.673.552.

MAITRE REMMACH ABDESLAM « COMP-
TABLE AGREE PAR L’ETAT »

CONSTITUTION D’UNE SOCIETE A 
RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE 

UNIQUE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date 
du 02.11.2021 à M’diq, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limitée à associé 
unique ayant les caractéristiques suivantes :
• DENOMINATION : SOCIETE BILANOR DIS-
TRIBUTION-SARL.A.*A.U*. 
• SIEGE SOCIAL : QUARTIER BOUZA-
GHLAL-M’DIQ-PROVINCE M’DIQ-FNIDEQ. 
• OBJET : La société a pour objet : Au Maroc et 
à l’étranger, directement ou indirectement pour 
son compte ou pour le compte des tiers, prin-
cipalement tous les caractéristiques suivants:
- La distribution et le commerce en gros et en 
détail des produits alimentaire en générale, des 
céréales, des produits de nettoyages et d’entre-
tiens et ses dérivés en générale. La création, 
l’acquisition, la location, la prise en location, la 
gérance de tous genre de commerce, la prise à 
bail, l’installation de tous établissement de com-
merce, usines atelier, et les grandes surfaces 
se rapportant à l’une ou à l’autre des activités 
spécifiés. 
- La société peut également participer directe-
ment ou indirectement dans toute société ou 
entreprise, industrielle, commerciale, financière, 
mobilière, ou immobilière, similaire, se rattachant 
directement ou indirectement à l’objet social, et 
pouvant favoriser l’extension et le développe-
ment de la société.
• DUREE : 99 années à compter du jour de sa 
constitution définitive. 
• CAPITAL SOCIAL : le capital social est fixé à 
100.000,00 Dhs (Cent mille Dhs) divisé en mille 
« 1.000 » parts sociale d’une valeur nominale 
de cent « 100,00Dhs » chacune, entièrement 
souscrites et libérées en numéraires portant 
les numéros de 1 à 1.000 inclus, ainsi que le 
déclarent expressément l’associé et attribuées 
à savoir :
- Mr. BOUZID BILAL : la somme de 
100.000,00Dhs / 1.000 Parts sociales.
Total : 100.000,00Dhs / 1.000 Parts sociales
Laquelle somme a été versée par l’associé 
dans la caisse de la société tel que reconnaisse 
et déclare l’associé unique. 
• LA GERANCE : Mr. BOUZID BILAL est dési-
gné gérant unique de la société pour une durée 
indéterminée. 
• SIGNATURE : La société est valablement en-

ECONOMIE SANTÉ JEUX DIVERSAnnonces Légales et AdministrativesTOURISME

Les travaux de construction de 
l’Institut Bahreïn de la musique 
orientale ont été lancés, mardi, dans 
le cadre du Moussem culturel inter-
national d’assilah.

Cet institut, dont le lancement s’est 
déroulé en présence du conseiller du 
Roi du Bahreïn pour les affaires mé-
diatiques, Nabil Bin Yacoub al-Hamar, 
du secrétaire général de la Fondation 
du Forum d’assilah et président de 
la commune d’assilah, Mohamed 
Benaissa, et de l’ambassadeur du 
Bahreïn à Rabat, khalid Bin Salman 
Bin Jabr al-Musallam, vise à former 
les jeunes musiciens de la ville, ainsi 
que ceux issus de la région de tan-
ger-tétouan-al Hoceima.

L’institut sera dédié à l’enseigne-
ment des règles de la musique en 
général et de la musique orientale 
en particulier, y compris la naissance 
et l’évolution de la musique arabe 
et marocaine. Les jeunes musiciens 
bénéficieront ainsi de cours sur les 
règles de la musique, les différents 
instruments musicaux, ainsi que sur 
les effets musicaux et sonores.

Dans une déclaration à cette oc-
casion, Nabil Bin Yacoub al-Hamar 
a indiqué que ce projet culturel com-
mun entre le Royaume du Bahreïn et 
le Royaume du Maroc reflète l’ami-
tié profonde entre les deux pays et 
traduit les liens de fraternité étroite 
unissant le Roi du Bahreïn, SM Ha-
mad Ben Issa al khalifa, et SM le Roi 
Mohammed VI, formulant le souhait 
que l’institut profitera aux jeunes des 

deux pays frères et des autres pays 
arabes.

Pour sa part, M. Benaissa a fait 
savoir que cet édifice pédagogique 
visant à enseigner la musique aux 
jeunes d’assilah et de la région de 
tanger-tétouan-al Hoceima, verra 
le jour grâce au financement du Roi 
du Bahreïn, SM Hamad Ben Issa al 
khalifa, tandis que la la Fondation 
du Forum d’assilah mobilisera le 
foncier nécessaire pour la construc-
tion de l’institut, exprimant ses re-
merciements et sa gratitude envers 
le Royaume du Bahreïn pour son 
soutien continu aux projets culturels 
dans la ville d’assilah.

Ce projet atteste de la solidité des 
relations de coopération historique 
étroite entre les deux pays frères 
dans divers domaines et couronne 
les efforts déployés par les institu-
tions culturelles officielles et civiles 
des deux pays.

Il traduit également la coopération 
fructueuse avec la Fondation du 
Forum d’assilah tout au long des 
décennies, qui a permis de conso-
lider et de renforcer les échanges 
culturels et artistiques entre les deux 
Royaumes frères.

L’Institut Bahreïn de la musique 
orientale, dont les travaux s’étendent 
sur 12 mois, sera construit dans l’es-
pace «tama Ghailana» à l’ancienne 
médina d’assilah, une bâtisse aban-
donnée qui abritait, durant le 1er pro-
tectorat, la première école moderne 
pour les filles à Assilah.

Assilah
Futur Institut Bahreïn 

de la musique orientale 
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َزاْيْد َناْقْص46
عبد اللطيف بنيحيى

قبل رحيله مساء يوم 15 نوفمبر 2003 بأيام 
قليلة، وهو طريح الفراش بالمستشفى العسكري 
بالرباط، أخبرني بصوت واهن لم ألتقط منه سوى 
» أحسني مع هذا األلم الذي لم يعد جسدي يحتمله 
كأني أتلظى على صفيحة نار ملتهبة.. الجحيم يا 
صديقي..«، ولم أستطع بالكاد كتمان ذلك األسى 
خط  على  صوتي  نبرات  مع  اختلط  الذي  القاسي 
الموبايل وأنا أتمنى له مزيدا من الصبر والتحمل 
طنجة  وليالي  نهارات  إلى  يعود  حتى  والسكينة، 

معشوقته التي أسرته وذهبت بلب فؤاده.
الزمالء  وقد تلقيت خبر رحيله من طرف أحد 
باذاعة طنجة، وسيارتنا البسيطة تشق بنا الطريق 
لحضور  الرباط،  اتجاه  في  القنيطرة  مشارف  على 
حفل توزيع الجوائز على الفائزين بمناسبة اليوم 
الرباط  فنادق  أحد  في  واإلعالم  للصحافة  الوطني 
يتبادلون  شكري  أصدقاء  كان  بينما  الفخمة، 
نعشه  حمل  و  جنازته  طقوس  ويرتبون  التعازي، 
ليوارى التراب في مقبرة مرشان، بحضور حشد من 
المسؤولين والكتاب والمثقفين والناس البسطاء 
الذين كان حزنهم أصدق وأعمق من أوالئك الذين 
يمتلكون الباع الطويل في تنميق الكالم، وأذكر أن 
مواطنا إسبانيا من مواليد العرائش إسمه طوماس 
مايور كان من بين هؤالء البسطاء الرائعين، حيث 
وجدته عند باب المقبرة قبل وصول موكب الجنازة 
بعربيته  لي  وقال  العينين،  دامع  الوجه  شاحب 
الدارجة الفصيحة ونحن نتبادل التعازي : »شكري 

ما كاينشي بحالو..واهلل، راجل قدّ الدنيا كان«.
شارفت  التي  الطويلة  السنوات  هذه  عبر 
ثالثة عقود من رفقة متمردة عرفت مدا وجزرا مع 
محمد شكري، لم أستخلص منها إال ما لم أستطع 
الثابتة  ومبادئه  الصارمة  مواقفه  من  استلهامه 
مع الحياة و الناس من مختلف الشرائح والسالليم 
االجتماعية، وكنت أغبطه على تلك الصراحة التي 
في  الضعفاء  نحن  تجعلنا  والتي  بها،  يتميز  كان 
والمخاتلة  المراوغة  أسلوب  نختار  المواقف  بعض 
من  يتورع  ال  شكري  كان  بينما  اآلخرين،  إلرضاء 
الصريح حتى وهو في محفل  رأيه وموقفه  إعالن 
كان  عندما  فعل  كما  دولي،  أو  وطني  ثقافي 
برفقتنا الفنان التشكيلي الصامت الخليل غريب، 
الحسن  بمركز  والمحاضرات  العروض  قاعة  داخل 
المتدخلون  وكان  الدولية،  للملتقيات  الثاني 
يتطارحون الرأي في موضوع الثقافة وحرية التعبير 
والديموقراطية، وفي لحظة يسودها الصمت داخل 
هذه القاعة المكيفة األنيقة، انبرى محمد شكري 
ومتهكما  محتجا  مرتفع  بصوت  يقول  وهو  واقفا 
هاد  هي  علينا..فين  الكذوب  من  »باراكا  بمرارة: 
حرية التعبير والديموقراطية والخبز الحافي ديالي 
القاعة  حراس  من  كان  فما  ومعتقل..«،  ممنوع 
من  شكري  إخراج  إال  الجلسة  رئيس  من  بإشارة 

القاعة بعد أن سبقنا إلى الخروج الخليل غريب.
وأذكر أن من بين اللحظات التي كانت تجعل 
موضوع  في  حديث  كل  غضبا،  يستشيط  شكري 
الموت، مرة قلت له ونحن في لحظة انتشاء : »يوم 
فردَّ  مرثية..«  بأجمل  شكري  يا  سأبكيك  وفاتك 
عليّ غاضبا على اإلثر : » مُت أنت قبلي وسأكتب 

عنك مجلدا ضخما..«.
سالما على روحك الطيبة المتمردة يا شكري 
الجميل، وقد مرت كل هذه السنوات العجاف على 
رحيلك األبدي.. كأنك رحلت عنا أمس.. أو لعلك لم 

ترحل بل نحن الذين رحلنا..!

يف ذكرى رحيل 
محمد �شكري

ذّكـر جاللة الملك في خطاب »المسيرة الخضراء«، بثوابت المغرب  فيما يخص قضية الصحراء المغربية  وألقى في وجه 
العالم  باألسس الثابتة  لعالقات المغرب الخارجية، القائمة على  الوضوح في المواقف، إزاء السيادة المغربية على الصحراء  وحل 

الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007،  واعتمده مجلس األمن، كحل  منطقي وعملي للقضية.  
»فهذا التوجه يعزز بشكل ال رجعة فيه، العملية السياسية، نحو حل نهائي ، مبني على مبادرة الحكم الذاتي ، في إطار 

السيادة المغربية«. يقول جاللة الملك. 
وكان ملفتا لالهتمام الدولي الواسع، الخطاب الملكي ، خاصة في الظروف الراهنة المتسمة بالتهديدات الجزائرية التي 
تجاهلها ملك المغرب في خطابه، ولم يعرها، أي اهتمام،  حيث إن الخطاب الملكي خال، كليا،  من أي إشارة إلى الجزائر، رغم 

ثقل مناورات  »كابراناتها« و »كبروناتها«  ودسائسهم  ومراوغاتهم  البئيسة. 
اهتمام المنابر اإلعالمية الدولية بالخطاب الملكي يعكس، من جهة، المكانة التي يحتلها المغرب على صعيد العالم، ومن 
جهة أخرى، األهمية التي  تكتسيها »الشؤون  المغربية« على مستوى المباحث الديبلوماسية الدولية. وهو ما يفسر تركيز 
اإلعالم الدولي على الخطاب الملكي الذي تميز بنبرة الشموخ  والسمو والعزة واألنفة  والكبرياء التي طبعته،   وما يفسر أيضا، 
التي قال عنها جاللته »إنها  الصحراء  المغرب فيما يخص مغربية  التي توضح توجهات  الفقرات  الدولي على  وقوف  اإلعالم 
حقيقة ثابتة ال نقاش فيها، بحكم التاريخ والشرعية وبإرادة قوية ألبنائها  واعتراف دولي واسع. وأن الدينامية اإليجابية  التي 

تعرفها قضيتنا الوطنية ال يمكن توقيفها«.

خطاُب ال�شموخ والقوة والعزة والأنفة 
والكربياء والعبقرية املغربية

ذكرى امل�شرية اخل�شراء



صادق مجلــس مقاطعــة بني مكــادة،  
النفقــات  حسـاب  مشروع  على  باألغلبيــة  
من المبالغ المرصودة للمقاطعة برسم سنة 
االستثنائيــة  الدورة  خـالل  وذلــك    ،2022
المنعقـــدة  يوم  الخميـس 11 نونبـر الجاري، 
التي ترأسها محمد الحمامي رئيس المجلس.

مكادة،   بني  مقاطعـة  مجلس  ويروم 
إلى التدبير الجيـد  للمبلـغ المتوصل به من 
لـدن مجلس جماعة طنجة،  كمنحة التسيير، 
والبالغة في مجملها  24463455.00  درهم.

كما ألح تقرير اللجنة المكلفة بالشؤون 

الماليــة  واالقتصاديــة واإلداريـــة  بمجلــس 
مقاطعة بني مكــادة،  على ضرورة  االنتقــال 
من أسلوب  اكتـــراء اآلليات إلى الشـــراء، من 
أجل  تعزيــز أسطــول المقاطعـة. وكذا تعزيز 

االعتمادات الخاصة بالمجال االجتماعي.
وفي كلمـــة لــه بالمناسبـــة،  اعتــرف  
مقاطعة  مجلـس  رئيس  الحمامي  محمد 
بها   تقوم  التي  مكادة،  بالمجهودات  بني 
السلطات العمـوميـة، في مجـال مراقبـة البنـاء 

والحفـاظ على  راحة وأمن المواطنين.

مندوبين  تعيين  على  واالتصال  والرياضة  الشباب  وزارة  دأبت 
في  سنوات،  مدى  على  الحسيمة،  ـ  تطوان  ـ  طنجة  بجهة  ومسؤولين 
لم  والبعيد،  القريب  وبشهادة  يقال  والحق  أنه  إال  القطاع،  هذا  مجاالت 
والرياضة من  الشباب  يحدث أن شهدت مدينة طنجة تعيينا في قطاع 
والرياضة  الشباب  لوزارة  الجهوي  المدير  اعزيبو،  الواحد  نوع ووزن عبد 
ـ ينحدرمن عائلة  الكثيرون  ـ كما يعلم  فالرجل  الجهة،  واالتصال بهذه 
شريفة وعريقة بطنجة وله من التكوين والمؤهالت والكفاءات ما يثبت 
أنه يستحق تحمل أكثر من مسؤولية، بل يستطيع أن يكون على رأس أهم 
منصب، لقدرته على منح اإلضافة في عمله. لكن الرياح جرت بما ال تريده 
شريحة واسعة من سكان طنجة، الغيورة على مصالح المدينة والمقاطعة 
والتي فوجئت بأن هذا الرجل الذي كان مرشحا لمنصب عمدة طنجة أصبح 
في خبركان، ألن حزبه لم يكافئه ولم يعطه ما يستحقه، خاصة أن زمام 
بالرباط،  اجتمعت، وقتها،  التي  الثالثة  األغلبية  أحزاب  بيد  األمور كانت 
لتقريب وجهات النظر حول انتخاب مكاتب المقاطعات وألنه كذلك كانت 
بطنجة، بعد ظهور نتائج االنتخابات الجماعية، معارضة تلعب ضد التيار، 
يسبح في مياهها الحوت الكبيرالذي كان من أفعاله انقالب مستشارين، 
بمنح صوتهما في آخرالمطاف، وبالكيفية المعلومة، لتغليب الكفة لفائدة 
مستشاركانت عينه على رئاسة المقاطعة، رغم أنه اليفقه شيئا وال عالقة 
لمقاطعة  قادررئيسا  بقدرة  أصبح  حيث  تكوين،  بأي  وال  بالسياسة  له 

المدينة، تحت شعار: »كان أبي«.
والشك أن كل من ساهم، من بعيد أومن قريب،  في هذا »اإلخراج 
يخص  فيما  األيام،  من  القادم  أن  بل  فعلته،  على  سيندم  الرديء« 
تدبيرالشأن المحلي، سيكون درسا للجميع، خاصة لمن »تآمر«من أجل 

وضع أشخاص تافهين في موقع المسؤولية...
أمثاله  من  وبعضا  اعزيبو  الواحد  عبد  اإلطار  فإن  القول،  وخالصة 
بطنجة يبقون هم األصل، هم الكفاءة، هم المعيارالمطلوب، لكن الحياة 

لمن تنادي.
أ. صدقي
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جمل�س مقاطعة بني مكادة ي�شادق 
بالأغلبية على م�شروع ح�شاب النفقات 

من املبالغ املر�شودة للمقاطعة
بر�شم عام 2022

تنديدا بالمحاكمات الصورية التي يتعرض 
تعبيرهم  نتيجة  المتعاقدون  األساتذة  لها 
والمشروعة،  العادلة  بمطالبهم  تشبثهم  عن 
والمتمثلة في إسقاط مخطط التعاقد واإلدماج 
في أسالك الوظيفة العمومية، نظمت التنسيقية 
الوطنية لألساتذة الذين فرض عليهم التعاقد 
وقفة احتجاجية يوم الخميس أمام مقر محكمة 

االستئناف بطنجة.
وحسب األستاذ المتعاقد عثمان الطويل، 
فإن هذا االحتجاج جاء تنزيال لمخرجات المجلس 
دعى  والذي  بالرباط،  مؤخرا  المنعقد  الوطني 
إلى تنظيم وقفات ومسيرات إقليمية وجهوية، 
استمرارا في المعركة البطولية التي تخوضها 
التنسيقية من أجل اإلدماج في أسالك الوظيفة 
العمومي،  المرفق  هذا  وتحصين  العمومية 
وتحصين األساتذة المتابعين حاليا على خلفيات 
ممارسة حقهم الدستوري في االحتجاج السلمي، 
مؤكدا على استمرارهم في نضالهم وكفاحهم 
بهدف حماية الوظيفة العمومية من كل أشكال 
بالرغم من  تطالها  التي  والتسليع  الخوصصة 
التي  المراطونية  والمتابعات  الكيدية  التهم 

تطال األساتذة المتابعين.
الفاعلين  المتحدث جميع  ناشد  وقد  هذا 
والمتدخلين المهتمين بالشأن العام لينتفضوا 
ويعارضوا هذه القرارات »الرأسمالية المتوحشة 
في  المغربي  المواطن  حق  بيع  تتوخى  التي 
وظيفة عمومية قارة«، خاصة بعد التصريحات 
الذي خرج بها لقجع مؤخرا والتي أكد من خاللها 
أن نمط التوظيف التعاقدي سينتقل إلى قطاعات 

عمومية أخرى وعلى رأسها قطاع الصحة.
ومن جانبها فقد نددت األستاذة المتعاقدة 
زهرة،  سماري  أصيلة،  طنجة  مديرية  عن 
من  زمالئها  من   13 تطال  التي  بالمحاكمات 

بينهم األستاذ حمزة أورحيم عن نفس المديرية، 
مؤكدة عن رفضهم التام لهذه األخيرة خاصة 
أنهم كانوا يمارسون حقهم المشروع والعادي 
المغربي  الدستور  يكفله  والذي  اإلضراب  في 
وتكفله جميع المواثيق الدولية بالمطالبة في 

اإلدماج في أسالك الوظيفة العمومية. 

الدولة  »نهج  إلى  المتحدثة  أشارت  كما 
الدولي  النقد  صندوق  إمالءات  تنفيد  لسياسة 
البنيوية  األزمة  هذه  عن  التنفيس  خالل  من 
التي تعيشها، وهو األمر الذي جعلها تحول هذا 

المرفق العام إلى الخاص«.
رميساء

بعد تاأجيل جل�شة محاكمة الأ�شاتذة املتابعني.. 
املتعاقدون يعودون لالحتجاج جمددًا

رْي اْحْب َوال ْع�شِ اْر ِخرْيْك َما ْتْعْمُلو �شَ ْنَكّ

و ْرِمي ْمْفَتاُحو... ُدّ لي ْت�شْ ْواْلَباْب اِلّ

و ِخرْي َما ْيْنْفْعْك ْفُيوْم َوال ْيِجيْك ْمُنّ

�َشاْب ْوْرَتاُحو... اْو ْلْ َفّ �ْشَحاْل ْقْبْلْك �شْ

ِدي يْك َياْلَفاْهْم َق�شْ ّ ْنْو�شِ

ي �َشاُنو... ِليْل ال ْتَعِلّ الّذْ

ي ِدّ َماْر ْم�شْ َما ْيِفيْدْك ْم�شْ

ُروْفْك ْفِميَزاُنو... ّطْ �شْ ْوال ْتْ

ت : حمودة

تطوان  طنجـة  جهــة  رئيــس  ترأس 
الحسيمة، عمر مورو، وبحضور والي الجهة 
محمد امهيدية، الدورة االستثنائية لمجلس 
الجهة، صباح أمس الجمعة، والتي خصصت 
نقط  ثماني  على  والمصادقة  للدراسة 
الدورة،  أعمال  جدول  في  مدرجة  أساسية 
ويتعلق األمر بدراسة مشروع ميزانية السنة 
المالية 2022 مع المصادقة عليه، والدراسة 
أجل  من  شراكة  اتفاقية  على  والمصادقة 
بالجهة،  الهواء  جودة  رصد  شبكة  تعزيز 
بتنفيذ  خاصة  اتفاقية  على  والمصادقة 
طنجة  مدينة  لحماية  االستعجالي  البرنامج 
من الفيضانات 2022-2024 وعلى اتفاقيتي 
بين  الجوي  الربط  تعزيو  أجل  من  شراكة 
وأكادير.  وطنجة  والناظور،  طنجة  مدينتي 
الخاص  المقرر  عن  المصادقة  عن  فضال 
بتفويت حصة من أسهم الجهة في رأسمال 
 Société d’Aménagement Tanger «
 China holding, « لفائدة شركة » Tech
Company- CHC «. مع المصادقة على 
تنازل مجلس الجهة عن أي حصانة قضائية 
 c) 5.1( أو تنفيذية أو ضد أي حجز وفق البند
من بروتوكول االستثمار المتعلـق بشركـة 
 Société d’Aménagement Tanger «

.» Tech
النقط  جميع  ودراســة  عــرض  وبعـد 
بإجماع  عليهم  المصادقة  تمت  المذكورة 

عضو  باستثناء  الحاضرين  األعضاء  أغلبية 
االمتناع عن  قرر  الذي  المعارضة  واحد من 

التصويت عن كل نقط جدول األعمال.
امعاشو  محمد  انتخاب  تم  وقد  هذا 
ولبنى العش وسارة بن حرات وعبد الحميد 
طنجة  جهة  مجلس  عن  مندوبين  مصباح 
الجماعات  مجموعة  لدى  الحسيمة  تطوان 

الترابية بوهاشم.
لعمر  تصريح  وفي  الصدد،  هذا  وفي 
من  أوضـح  للجريدة،  الجهــة  رئيس  مورو 
المسير  بمكتبه  برمته  المجلس  أن  خالله 

ورؤساء اللجن والفرق قد انخرط في تعديل 
 2022 لميزانية  الجديد  المخطط  وتنزيل 
وبفترة وجيزة تقدر بستة أسابيع، موضحا أن 
المجهودات كانت تنصب في توسيع  جميع 

فرص االستثمار والتكوين والتشغيل.
الميزانية  تراكمات  إلى  مورو  أشار  كما 
حاول  والتي  األخيرة  السنوات  سلسلة  خالل 
المجلس من خاللها ان ينكب في المشاريع 
التنموي،  النموذج  في  والمندرجة  التنموية 
القطاع  بإنعاش  المتعلقة  بالنقط  مشيدا 
السياحة  إحيــاء  شأنــه  من  الذي  السياحي 

الداخلية.

جمل�س اجلهة ي�شادق على م�شروع ميزانية 2022

كلمة يف حق 
الإطار

عبد الواحد 
اعزيبو...
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فضاء األنثـى   :

عمّمت وسائل اإلعالم الوطنية تقريرا صادرا عن مندوبية  التخطيط،  
يسجل أن نصف نساء جهة طنجة تطوان  الحسيمة تعرضن لشكل من 

أشكال العنف على يد الشريك.   

وبالرغم من كون هذا »اإلنجاز الهام« للمندوبية يعود لسنة 2019، 
االجتماعي   التواصل  ومواقع  واإللكترونية  الورقية  اإلعالم  وسائل  فإن 
أولته اهتماما كبيرا بالرغم من أنه واحد من »تحقيقات« هذه المؤسسة  
حول العنف األسري بالمغرب، التي تشمل كل جهات البالد، حيث  العنف 
ضد النساء  سواء داخل األسرة أو بأماكن العمل أو بالشارع العام، قدرُ 
مستوى  على  لمواجهته،  جهود  من  تبذل  مما  بالرغم  المغرب،  نساء 

التشريع،  أو اإلدارة،  أو المنظمات األهلية. 

المثير في الموضوع، النشرُ الواسعُ الذي »حظيَ« به تقرير مندوبية 
الحليمي،  وكثافة الوثائق المعززة للبيانات، حتى يخيل للقارئ أن جهة 
طنجة تشكل استثناء بالمغرب، أو أنها »أنموذجٌ« سيٌء  للعنـف الــذي 

تتعرض له المرأة المغربية في هذه المنطقة. 

 وحين تؤكد المندوبية أن حوالي نصف النساء بجهة طنجة، تتراوح 
2018، إلى شكل  74 سنة، تعرضن، خالل سنة  15 و  أعمارهن ما بين 
الخطيب  أو  الخطيب،  أو  الطليق،  أو   الزوج   يد  على  العنف  أشكال  من 
السابق ،أو  الشريك العاطفي، سواء بالوسط الحضري  أو القروي، فإنها 
العنف  الجهة، يعشن حاالت مؤلمة من  بأن نساء هذه  االنطباع  تعطي 
في  أنه  من  بالرغم  الجنسي،  أو  الجسدي   أو  االقتصادي  أو  »النفسي« 
كل هذه الحاالت  ال تشكل جهة طنجة »ظاهرة« فيما يخص العنف ضد 
المرأة  مقارنة مع جهات أخرى من البلد. خاصة وأن النشر الواسع لبيانات 
المندوبية في الصحافة يمكن إعطاؤه  تأويالت شتى، ككل األحداث التي 

تخص طنجة وجهتها. 

وما كان يجب أن تتم اإلشارة إليه، هو أن جهة طنجة  تشمل ستة 
أقاليم وعمالتين، وبها  فوق مائتين واثنتين جماعة قروية، ويفوق عدد 
سكانها الثالثة ماليين،  وهو ما يمثل نسبة 9 بالمائة من سكان المغرب. 

ولم تكن حواضر وبوادي جهة الشمال  تعرف قضية العنف ضد النساء 
في هذه المنطقة، التي هي منطقة حضارة متوارثة  بحكم اتصالها لقرون 
بأوروبا، و باألندلس المتحضرة، وبالعالم اإلسالمي ،  وبحكم أنها كانت 
دار دين وعلم وفكر وثقافة، أعطت للمغرب وللعالم العربي واإلسالمي 
فقيهات،   سيدات  بينهم  من  ومفكريه،  ونبغائــه  علمائــه   مــن  نخبة 
عالمــات،   نابغــات  أديبات، شاعرات، هن بنات بيئتهن التي كنّ يعشن 
المخزية، وهي  االستثناءات  بعد  إال من  عزيزات مبجالت،  فيها مكرمات 

تكاد تكون منعدمة في وسط مجتمعي متحضر. 

العنف ضد النساء  أو ضد النوع، لم نسمع به في ديارنا بالشمال، إال  
في النصف الثاني من القرن الماضي، حين »اختلطت العرارم«  وتغلبت 
البداوة بما  تمثله من شدة  وبأس،  على الحضارة التي هي قمة األخالق 
إذ  للشر،   للخير،  طاردة  جالبة  التي هي  والفضيلـة  والكرم،   والسموّ  
أن المرأة،  كانت تتمتع باالحترام،  سواء من األهل أو من  الزوج أو من 
المجتمع، كما كانت تتمتع بالرعاية الشاملة من الزوج،  في إطار »المودة 
ولتربية  المجتمعية،  للحياة  إطارا  بينهما،  اهلل  جعلها  التي  والرحمة« 
النشء، .. إلى أن بدأنا نسمـع، وبألـم شديـد عن »العنف ضد المـرأة«، 
في منطقتنا وفي غيرها من مناطق المغرب،  وهو عنفٌ متعدد الوجوه  
اقتصادي وعنف  إنه عنفٌ جسدي، وعنف جنسي، وعنف  قيل  والمصادر، 
نفسي  وعنف  »اهراواتي«  وعنفٌ »عاطفي«، وهذا هو العجب العجاب، 
إلى »عنف«  تتحول  بها  فإذا  ورقة،   وحنوٌّ  ميٌل وشفقٌة  العاطفة   أن  إذ 
مصنف  ضد المرأة التي هي قمة اإلحساس  والرقة والعواطف. ولربما 
أن المرأة تستطيع تحمل كل أشكال العنف األخرى ما عدا العنف العاطفي 
ألنها ذات إحساس مرهف ، رومانسية حالمة،  تحيا بقلب رقيق... عاشق 

للحب وللحياة. 

سميـة أمغـار -

قالوا عن العنف 
�شّد املراأة

يف جهة طنجة

بحضور رئيس مجلس جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة  عمر 
مورو، والرئيس التنفيذي لشركة LISI AUTOMOTIVE فرانسوا 
طنجة- تهيئة  “شركة  مدير  مغاردي  جعفر  إلى  باإلضافة  ليوتار 

إنتاجية  وحدة   “LISI AUTOMOTIVE“ شركة  افتتحت  تيك”، 
. TFZ جديدة لها بالمنطقة الصناعية

بالمنطقة  المقام  المشروع  لهذا  اإلجمالية  التكلفة  وتبلغ 

الصناعية TFZ بطنجة 12 مليون أورو، ويهدف إلى تلبية الطلب 
المستقرين  السيارات  دائـم من طرف مصنعي  المتنامي بشكل 
أهم  باعتبارهما  وفولزفاكان  رونو  شركتي  رأسهم  وعلى  محليا، 

.“LISI AUTOMOTIVE“ زبونين لمجموعة

ج.ط

طنجة.. �شركة “LISI AUTOMOTIVE” تد�شن 
TFZ وحدة اإنتاجية جديدة لها باملنطقة ال�شناعية

إعالن

الثمن : 120 درهم

الثمن : 120 درهمالثمن : 100 درهم

تعلن إدارة 

أن بحوزتهـا عددًا 
من نسخ الكتب التالية :

 »رسالة باريس«
pppp

»كذلك كان..«
pppp

»Retour sur  le  
passsé«

 pppp

أصداء 3 مارس 1973

»بوح الذاكرة وإشهاد 
الوثيقة«

عدد الكتب محدودة 
أعدها المناضل
امبارك بودرقة

وعلى الراغب في اقتناء 
نسخ منها االتصال
 بإدارة الجريدة.

ثمن خمس أجزاء بـ  : 300 درهم

hgdtfregp
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اأوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

ووجه  »مشوارهـا«  بدايـة  أن  أخنوش  عزيز  حكومة  حظ  سوء  من 
باضطرابات،  ربما يكون بعضها خارج إرادتها،  دون أن ترفع مسؤوليتها 
الفقراء وهم  المغاربة  الذي ضرب، بقوة، جيـوب  الكاملة عنها، كالغالء 
ومنذ  توجد،  الوطنية  الثروة  بينما  المواطنيــن،  من  الغالبة  األغلبية 
العديد من  في  تقرر  التي  عوائـل محـدودة، هي  أيـدي  في  االستقالل، 

القضايا المرتبطة بالمواطنين . 
وجاءت قضية »جواز التلقيح« لتشعل حراكات شعبية، ليس بسبب 
»أغلبية«  تريد التلقيح أو »أقلية« ترفضه، كمــا ورد على لسان الوزير 
قليل الحظ »اآليت«، بل لعجز الحكومة على توضيح العديد من األمور 
مع  العملية  عن  المسؤولين  تواصل  وصعوبة  بالتلقيح،  المتصلة 
بخصوص  وعالميا،  محليا  نشر،  ما  أمام  أقوالهم  وتضارب  المواطنين، 

األضرار الجانبية لعملية التلقيح. 
وتندرج في هذه الباب أيضا، مسألة »تعاقد« األساتذة التي تضاربت 
، منها ما يبشر بحل ممكن وما ينذر  فيها أقوال وزيرين في الحكومة 
باستمرار الوضع، إلى أن أعلن الوزير »بايتاس« عن  »أخبار سارة« تخص 

هذا الموضوع،  قبل نهاية الشهر الجاري. 
ومن مفاجآت الحكومة  اإلعالن المباغت لوزير العدل،  عبد اللطيف 
وهبي،  عن عزمه التقدم بملتمس إلى الملك،  بالعفو عن من تبقوا من 

السجناء على خلفية حراك الريف. 
جاء ذلك في تصريح لـوزير العدل خالل برنامج »حديث الصحافة«، 
القرار األخير في قضية  الوطنية، حيث أعلن أن  التلفزية  القنوات  على  
الملف جميع مراحل  أن استنفذ  للملك،  بعد  الريف، هو  معتقلي حراك 

التقاضي.   
أبريل  خالل  قضت،  البيضاء  بالدار  االستئناف  محكمة  أن  ومعلوم 
الزفزافي؛  في حق  عاما    20 بالسجن  االبتدائي  الحكم  بتأييد    ،2019
أحكام  إلى  إضافة  للمملكة«،  الداخلية  بالسالمة  »المساس  بتهمة 
الحراك،  ناشطي  من  آخرين  بحق  عاما  و20  عام  بين  بالسجن  نهائية 
بينما صدر عفو ملكي  في حق بعض المحكومين من بين نشطاء حراك 

الريف  دون أي يشمل العفو الملكي أسماء بارزة في الحراك. 
إال أن الوزير السياســي عاد و »صحح« تصريحاته السابقة  للقناة 
ملف  أن  النواب،  بمجلس  والتشريع،  العدل   بلجنة  أعلن  بأن  الثانية، 
معتقلي الريف انتهى قضائيا، والعفو عليهم بيد الملك، وأن هناك لجنة 
مستقلة بالوزارة، تحال عليها طلبات العفو وهي التي تبت فيها، إال أنه 
استدرك بالقول إن لجنة العفو هي التي لها صالحيات البت في الطلبات، 
وليس الوزير الذي ينحصر دوره فقط في تسريع إحالة تقديم  ملتمس 
العفو الملكي على لجنة العفو، مضيفا أن استفادة هؤالء المعتقلين من 

العفو الملكي رهين بتقديمهم لطلب العفو. 
كيف يفسر هذا »التخبط« في  التصريحات والمواقف؟ 

أمور كثيرة يمكن أن تكون جرت في هذا الموضوع. األقل احتماال 
أن يكون الوزير الوافد على حكومة أخنوش من  عائلة القضاء قد تعرض 
لعملية »شدّ األذن« من جهة تريد تذكيره بحدود دائرة عمله، وهي أن 
األمر يتعلق برغبة المسجونين في االستفادة من العفو الملكي، وألن 
دوره كوزير هو العمل على  إحالة هذا الطلب على لجنة العفو، وليس 
النيابة عن المسجونين في تقديم ملتمس »وزاري«  باسمه إلى جاللة 

الملك في هذا الموضوع.  
التحدي، للسيد  الخانــة، نسجل أيضا تصريحات، بنبــرة  وفي هذه 
الجنائي  القانون  مشروع  بسحب  من طلب  هــو  أنه  الذي صرح  الوزير 
من البرلمان، وذلك »بهدف مراجعته مراجعة  شاملة«. وقد أحدث هذا 
التصريح موجة  واسعة من القلق بين نشطاء مواقع التواصل االجتماعي، 
بسبب تخوفهم من أن تكون  هذه الخطوة تمهيدا إلقبار قانون مكافحة 

الفساد الذي يتضمنه  القانون الجنائي.   
وختاما نسجل أن الرأي العام الوطني  ملّ من تصريحات مشروطة 
بـ »سوف«، و »عازمون على« و »نخطط لــ«، و »نفكر في« »مشاريع« 
»السيستيم«   هذا  سئم  الذي  العام  الرأي  »النوايا«.  حكـم  في  تزال  ال 
»التسكيني« يريد اإلعالن عن »منجزات« يتم إطالقها  بالفعل وليس 
التحضير لها  بـ »أدبيات« بالغية )من البالغات الحكومية  وليس من 

البالغة  إطالقا( كما تالحظون. 

 بداية متعبة  يف »منطقة 
ا�شطرابات« قوية 

في ظل تراكم مشاكل الشغيلة الصحية وما تتعرض له من حيف متواصل من طرف الوزارة الوصية 
واحتجاجا على التصريحات »الالمسؤولة« واإلقصائية لوزير القطاع. وفي غياب تام لالعتراف بمجهودات 
األطر في تقديمها لخدماتها الصحية وكذا في التصدي لوباء كورونا وإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح، نظم 
الصحة  وزارة  احتجاجية بمندوبية  الخميس وقفة  أول أمس  الوطنية للصحة  للجامعة  اإلقليمي  المكتب 

بطنجة.
وعلى هامــش هذا االحتجــاج، وفي تصريح للكاتب اإلقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت 
لواء االتحاد المغربي للشغل، عبد الصمد المرابط، أشار من خالله أن هذه الوقفة االحتجاجية ماهي إال 
وقفة إنذارية أولية أتت استجابة لنداء الجامعة التي قررت خوض سلسلة من الوقفات االحتجاجية كخطوة 
أولية للتعبير عن استنكار الشغيلة الصحية لألسلوب الذي تنهجه الحكومة الحالية للقضاء على الوظيفة 

العمومية عامة وأطر الصحة خاصة. 
كما اعتبر المتحدث تصريح الوزير المنتدب لوزارة االقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، فوزي لقجع، 
التفرقة مابين مختلف األطر الطبية، وهو األمر  تصريحا مستفزا لعموم الشغيلة الصحية لمحاولته أوال 
في  الصحية،  الوظيفة  قانون،  بتحضير  التام  العترافه  وثانيا  بينهما،  »الفتنة«  يزرع  أن  شأنه  من  الذي 

طالسم الظالم وبطريقة أحادية.
عبر  الحكومة  لقرارات  استنكارها  في  ستستمر  للصحة  الوطنية  الجامعة  أن  المرابط  أكد  وقد  هذا 
سلسلة من الوقفات االحتجاجية في جل مدن المملكة، بل وأمام وزارة الصحة، مشيرا أن المكتب الجامعي 
سيعقد اجتماعا مستعجال لتسطير برنامج نضالي موحد على الصعيد الوطني خالل هذا األسبوع، قصد 

التصدي للهجمة الشرسة لحقوق عموم الشغيلة الصحية.
إنذار  مجرد  االحتجاج  هذا  على كون  بولوفة،  الصحي سعاد جويدي  اإلطار  أكدت  فقد  جانبها،  ومن 
التمريضية  الصحية  األطر  أن  معتبرة  تماما،  مناسب  غير  وقت  في  جاءت  التي  التعسفية  القجع  لقرارات 
شأنها شأن باقي األطر األخرى التابعة لوزارة الصحة وللوظيفة العمومية والخاضعة لقوانين الممارسة. 
التي طالت القطاع هي قوانين غير منطقية بتاتا، »إذ كيف  القوانين األخيرة  كما اعتبرت المتحدثة أن 
يمكن تحفيز وتصحيح وضعية فئة وإقصاء فئة أخرى؟«، مضيفة أن »األطر التمريضية قد اشتغلت بمراكز 
التلقيح منذ بداية التطعيم ضد الفيروس، واشتغلت داخل ومع الحاالت المصابة بالفيروس منذ بداية 
أيضا تصحيح  أن يشملها  أو  المعنية  الوزارة  التحفيز من طرف  قليال من  وتنتظر  تأمل  الجائحة، وكانت 

الوضعية الذي شمل األطر األخرى واستثناهم«.
وطالبت اإلطار الصحي الحكومة والوزارة بمجموعة من المطالب وعلى رأسها إخراج القانون األساسي 

للوظيفة العمومية وتسوية الوضعية المادية، مع تصحيح وضعيتهم من ناحية الساللم والترقيات.
تجدر اإلشارة إلى أن تصريحات فوزي لقجع األخيرة خلفت موجة غضب عارمة في قطاع الصحة، إذ 
العمومية  الوظيفة  الحكومة تستعد لطرح مجموعة من اإلصالحات في نظام  أن  أوضحت هذه األخيرة 
األطباء،  يعيشها  التي  الحالية  الوضعية  تجاوز  بغرض  الوظيفة  هذه  إلصالح  أيضا  تستعد  كما  الطبية، 
فإن  لقجع،  فوزي  تصريحات  وحسب  المهني.  المسار  بداية  7000درهم،  تتعدى  ال  التي  األجور  بسبب 
الطبيب ليس موظفا ينبغي أن يؤدى له أجر، وإنما يجب أن يكون له تعويض عن كل تدخل طبي ويمكن 

أن يصل أجره إلى 100 ألف درهم، حسب إنجازات عمله.

•  رميساء بن راشد

الأطر ال�شحية تخرج عن �شمتها 
وتعد ب�شل�شلة من الحتجاجات
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»طاس«  األنباء  وكالة  سجلت  الصدد،  هذا  وفي 
سياسي  حــل  إيــجــاد  فــي  المغرب  إرداة  الــروســيــة، 
سياسي  حل  بإيجاد  المغرب  والتزام  الصحراء  لقضية 
سلمي  لهذه القضية  برعاية منظمة األمم المتحدة، 
النار  إطالق  لوقف  المغرب  ملك  دعم  الوكالة  وأبرزت 
األممية،  وتأكيده  »المينورسو«  بعثة  مع  والتعاون 
الصريح بأن قضية الصحراء ليست موضوع مفاوضات، 
باألساس  هو  المستديرة«  »الموائد  من  الهدف  وأن 
األمم  منظمة  برعاية  سلمية،  تسوية  إلى  الوصول 
العام  أنطونيو  أمينها  بجهود  أشاد  التي  المتحدة 
غوتيريس، وأعرب عن دعم المغرب  لممثله الشخصي 
المسلسل  استئناف  أجل  ميستوره  من  دي  ستافان 

السياسي على مستوى األطراف المعنية.   
وسجلت وكالة األنباء الروسية أن الخطاب الملكي 
أبرز التطور الذي تحقق في األقاليم الجنوبية، السيما 
اقتصادية  مشاريع  وتنفيذ  التحتية  البنية  مجال  في 
مفتوحا  فضاء  الصحراء  جهات  يجعل  ما  واجتماعية، 

لالستثمار الوطني واألجنبي. 
تقريرها  دبجت  بدورها  اليوم«  »روسيا  صحيفة 
ليست  الصحراء  المغربي:  العاهل  العنوان:  ”  بهذا 
للتفاوض”، ونقلت عن الملك قوله: “إن السيادة على 
مغربيتها  وإن  للتفاوض،  مطروحة  تكن  لم  الصحراء 
العاهل  أن  وأضافت  فيها”.  نقاش  ال  ثابتة  حقيقة 
اقتصادية  اتفاقات  تبرم  لن  بالده  أكد  أن  المغربي 
أي  مع  تتعاون  ولن  المنطقة  تلك  تشمل  ال  وتجارية 

أطراف ال تعترف بمغربيةِ الصحراء. 
أما وكالة األنباء العالمية »رويترز« فقد سجلت  في 
تقاريرها أن ملك المغرب تجاهل الحديث عن الجزائر 
في خطاب المسيرة الخضراء وأن “صمت الملك محمد 
في  الجزائر  مع  السياسي  الخالف  السادس بخصوص 
الخطاب السنوي حول الصحراء يتماشى مع السياسة 
المغربية المتخذة منذ مدة بعد إقدام الجزائر على قطع 
بتجاهل كل  الرباط، وذلك  الدبلوماسية مع  العالقات 

البيانات الصادرة عن الجزائر .   
نسختها  ــي  ف ــة،  ــاري ــب اإلخ ــرة”  ــزي ــج “ال ــاة  قــن
ركــز  الملكـــي،  “الخطـــاب  اإلنجليزيـــة،  أوردت  أن 
الجزائر،  على  السياسي مع  التوتر  باألساس، وســـط 

حقيقة أن »مغربية الصحراء غير قابلة للتفاوض«. 

الملكي حيث  أستراليا  بالخطاب  واهتمت صحف 
سجلت صحيفة “الديلي تلغراف”، أن “المملكة المغربية 
هدفها  الصحراء  بمغربية  الدولي  االعتراف  جعلت 
الدبلوماسي األساسي من خالل فتح القنصليات بمدن 
استحالة  تأكيد  إلى  الرباط  دفع  الذي  األمر  الصحراء؛ 

التفاوض بشأن السيادة المغربية على الصحراء”. 
 نفس المضمون ورد في صحيفة “هيرالد صان” 
الملكي  الخطاب  تشديد  إلى  أشارت  التي  األسترالية 
على عدم التفاوض مع أي طرف كان بخصوص مغربية 

الصحراء. 
اإلفريقية األنجلوفونية، بينها  الصحافة  في  وورد 
في  المغـــرب  »انخراط  أن  نيــوز”  “أفريكا  صحيفة 
المفاوضات السياسية حول قضية الصحراء يهدف إلى 
إيجاد حّل سلمي لهذا النزاع، فقط، ولن يتم التفاوض 
المغربية  السيادة  أبدا، مع إي جهة  كانت بخصوص 

على الصحراء.  منطقة  
والحظت الصحيفة  اإلفريقية أن الخطاب الملكي 
يأتي بعد مضي أسبوع على قرار مجلس األمن الدولي 
كافة  يدعو  “القرار  أن  أكدت  حيث  النزاع،  بخصوص 
األممي،  السياسي  المسار  في  االنخراط  إلى  األطراف 

مقابل االلتزام باتفاق وقف إطالق النار.« 
صحيفة “لوموند” الفرنسية قالت من جانبها إن 
“خطاب الملك محمد السادس حسم بشكل نهائي في 
بتشديده  الصحراء،  على  المغربية  موضوع  السيادة 
على أن هذه الحقيقة غير قابلة للتغيير، بل يتعلق األمر 
بمفاوضات ترمي إلى إيجاد حل سياسي سلمي لهذا 

النزاع..” 
وفي قراءتها ألبعاد خطاب الملك محمد السادس،، 
الخطاب  أن  الفرنسية  “لــوبــوان”  صحيفة  أوضحت 
استحضر الجانب التاريخي ، خاصة ما يتعلق بمغربية 
تدعم  األمريكية  “اإلدارات  أن  إلى  مشيرة  الصحراء، 

العملية السياسية األممية بخصوص هذا النزاع«. 
هكذا  للتفاوض”؛  قابلة  غير  المغربية  »الصحراء 
عنونت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية مقالها الرئيسي 
حول خطاب الملك محمد السادس في ذكرى المسيرة 
الخضراء،  ، حيث أشارت  إلى أن “الكل كان يترقب في 
سياق التوتر الكبير بين المغرب والجزائر.  مضامينه«.  

»إل موندو«  اإلسبانيـــة علقــت على الخطـــاب 
على  يخيم  الحذر  أن  »الهدوء  معنــاه  بما  الملكــي 
أن  و  والجزائر؛  المغــرب  بين  السياسيــة  العالقــات 
الصحراء، مرتكزا  الملكي  شدد على مغربية  الخطاب 

المعطى  بهذا  األمريكي  االعتراف  على  أطروحته  في 
التاريخي«. 

صحيفة “إل باييس” اإليبيرية  الحظت أيضا  أن 
الخالف  بخصوص  السادس  محمد  صمت  الملك 
السياسي مع الجزائر في الخطاب السنوي حول الصحراء 
يسير على خط  السياسة المغربية المتخذة منذ مدة 
بعد إقدام الجزائر على قطع العالقات الدبلوماسية مع 
الرباط،، وذلك بتجاهل كل البيانات الصادرة عن قادة 

الجزائر.  
صحيفة DW األلمانية تحدثت بدورها عن الخطاب 
الملكي  حيث أوردت أن هذا الخطاب  يأتي في وقت 
تشهد فيه العالقات المغربية الجزائرية توترا ملحوظا، 
وأن »المغرب ال يتفاوض على صحرائه« وأن »مغربية 
الصحراء لم تكن يومًا، ولن تكون أبدًا مطروحة فوق 

طاولة المفاوضات«. 
هذا المضمون كان محور تعاليق عدد من الصحف 
خاصة  الملكي،  الخطاب  على  ركزت  العالمية  التي 
الفقرة التي تؤكد أن “مغربية الصحراء حقيقة ثابتة ال 

نقاش فيها، بحكم التاريخ والشرعية«. 
أيضا  الصحافة  اهتمت  األمريكية،  القارة  وفي 
المختلفة  أوردت في تعاليقها  الملكي حيث  بالخطاب 
أن  ملك المغرب ألقى خطابا حازما ورصينا جدد التأكيد 

على أن مغربية الصحراء ليست للتفاوض. 
 وكتبت وكالة األنباء »ألترناتيف بريس أجينسي« 
العدائية  األعمال  جــراء  للقلق  مثير  سياق  »في  أنه 
المستمرة وغير المبررة للجزائر، نقلت النبرة  الهادئة 
التقليدي  الخطاب  السادس، في  الملك محمد  لجاللة 
للمسيرة الخضراء، لعموم الشعب المغربي والمجتمع 
سيادة  عن  الدفاع  على  الثابت  المملكة  عزم  الدولي 
عدو  أي  اختبار  وضد  أي  أمام  صحرائه،  على  المغرب 

كان«. 
أن  االحتفال  األرجنتينية  األنباء  وكالة  والحظت 
هذه السنة »يحظى باهتمام خاص بسبب االعتداءات 
األمريكي  القرار  منذ  المملكة  لها  تتعرض  التي 
باالعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه،  هذا 
الموقف الذي شكل خطوة كبيرة نحو حل نزاع مفتعل 
نهاية  إلى  تعود  التي  الباردة  الحرب  مخلفات  وأحد 
الحقبة االستعمارية«. وأضافت أن »المغرب ال يتفاوض 
على صحرائه  وأن مغربية الصحراء لم تكن يوما ولن 

تكون أبدا موضوع مفاوضات«. 
اعتبرت  المغربية،  األنبـاء  لوكالــة  حديــث  وفي 

تسوكرمان«  »إيرينا  األمريكية،  السياسية  المحللة 
متبصرٌ  خطاب  السادس  محمد  الملك  خطاب  أن 
للتعجيل  األسس  بوضوح  يضع  لكونه   ” وبراغماتيّ 
السلم  وتعزيز  الصحراء  لقضية  النهائية  بالتسوية 
حدد،  إنه  حيث  المنطقة،  في  واالستقرار  والحرية 
عن  الدفاع  يخص  ما  في  المغرب  التزامات  بوضوح، 
سيادته، ومساهمته في الحل السلمي للنزاع، وتوضيح 
وتحديد عالقاته مع حلفائه المقربين والبلدان األخرى 
بشكل عام”، وذلك في إشارة إلى رسالة جاللة الملك 
القوية بشأن االلتزام بالعملية السياسية التي تقودها 
المفتعل  اإلقليمي  النزاع  بخصوص  المتحدة  األمم 
الصحراء لن  أن مغربية  والتي مفادها  الصحراء،  حول 
تكون أبدا مطروحة فوق أي طاولة مفاوضات. وبهذه 
الصراحة والحزم، تضيف الخبيرة والمحامية في مجال 
المواقف  انتقد  الملك  جاللة  فإن  اإلنسان،  حقوق 
شركاء  بعض  يزال  ال  التي  والمتناقضة”  “الغامضة 
المغرب يعتمدونها بشأن قضية الصحراء، مشددا على 
أو  اقتصادية  أي خطوات  في  تنخرط  لن  المملكة  أن 

تجارية من شأنها استبعاد أقاليمها الجنوبية. 
أن  إلى  األمريكية  السياسية  المحللة  وأشــارت 
الواليات  اعتراف  الضوء  على  الملكي  سلط  الخطاب 
المتحدة بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه؛ اعتبرت 
إلى  اليوم  مدعوة  بايدن  إدارة  أن  األمريكية  المحللة 
اتخاذ »مبادرات ملموسة لترسيخ األسس االقتصادية 
الموقف  يشكل  الــذي  االعــتــراف،  لهذا  والسياسية 

الرسمي للبالد«. 
على  العالمية  الصحافة  تعاليق  نماذج  من  هذه 
السادسة  الذكرى  بمناسبة  الملك  خطاب  في  ورد  ما 
تالحظون،  كما  وكلها،  الخضراء،  للمسيرة  واألربعين 
بمغربية  وملكا،  شعبا  القوي،  المغرب  إيمان  تبرز 
الصحراء،  كما تبرز دعوة الملك »دول الغموض«من 
مواقف  اتخاذ  إلى  والشريكة  الصديقة  الــدول  بين 
»واضحة« من سيادته على صحرائه،  حيث إن عالقات 
تلك  على  مستقبال  ستنبني  الدول  هذه  مع  المغرب 
أو  أي  تحالف  يدخل  في  لن  المغرب  أن  إذ  المواقف 
أقاليم  تشمل  دولة  ال  أي  شراكة  مع  اتفاقيات  أو 
الصحراء المغربية،  واإلشارة واضحة إلى بعض بلدان 
االتحاد األوروبي  التي تلعب على الغموض وازدواجية 

المواقف،  بهذا الخصوص. 

عزيز كنوني 

ذكرى امل�شرية اخل�شراء46

خطاُب ال�شموخ والقوة والعزة والأنفة 
والكربياء والعبقرية املغربية
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

المقتضيات  المغربي  المجتمع  داخل  المثقفة  النخب  استقبلت  لقد 
أزيد من عقد من  الصادر منذ  المملكة،  التي تضمنها دستور  الجديدة 
الزمان، بارتياح عام، مع تسجيل قبول واسع لدى المواطنين كافة، ولعل 
في  الدولة  رغبة  على  يحيل   ،2011 سنة  دستور  حمله  الذي  الجديد 
الدستور ألول مرة  إذ نص  بالمغرب،  الثقافي واللغوي  بالتنوع  االعتراف 

على أن اللغة األمازيغية لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
الزالت  الجديد،  الدستور  اعتماد  على  عقد  من  أزيد  مرور  بعد  لكن 
اللغة األمازيغية تعاني من عدم تفعيل المقتضيات المتعلقة بترسيمها، 
إذ يسجل باستمرار فرض أحادية اللغة بدل ثنائيتها، وذلك على مستوى 
خدمات كل المؤسسات واإلدارات العامة الوطنية، فما معنى أن يعترف 
العملية،  الناحية  من  السماح،  دون  لكن  األمازيغيـة  باللغـة  الدستور 
اإلدارات  معظم  واعتياد  بل  ؟  المرتفقين  مع  التخاطب  في  باستعمالها 

والمصالح على استعمال اللغة الفرنسية في مراسالتها وخطاباتها.
اكتسح  الذي  التعريب »الدارج«  بأن درجة  االعتراف  بداية، البد من 
اللغة  تجاه  دونية  نظرة  الجمهور  لدى  ولدت  قد  الدولة  مؤسسات 

األمازيغية التي تعتبر اللغة األم لسكان المغرب األصليين.
االستعانة  قناعة  باألمازيغية  الناطق  المواطن  لدى  تكونت  وهكذا   
بترجمان قبل التردد على مكتب خدمات من مكاتب الدولة أو يجد نفسه 
فبعد  اللغة،  لحاجز  اعتبارا  العمومية،  الخدمة  عن  التخلي  على  مجبرا 
مرور عقود على سياسة »مغربة اإلدارة«، الزال المواطن ينظر لموظفي 
الدولة والجماعات في مختلف القطاعات والمؤسسات باعتبارهم ناطقين 
يكون  قد  بالطبــع  وهذا  الدارجة،  العربيــة  هي  واحدة  بلغة  بالضرورة 

موضوعا للباحثين في علم النفس االجتماعي أو السلوكي.
)العربية  واحدة  رسمية  لغة  سيطرة  تأبيد  وراء  سر  من  هل  لكن، 
هيئات  داخل  )األمازيغية(  ثانيـة  رسميـة  لغــة  مواجهــة  في  الدارجة(، 
الموظفين، مع ما يشكله الموضوع من إخالل بالحقوق وهدر للكفاءات 

اإلدارية؟
لقد ساد، خــالل فترات ما بعد االستقالل، رأي عام مستحدث بشأن 
طبيعة األوصاف التي يجب أن يتوفر عليها الموظف العمومي المغربي، 
ومفاد هذا الرأي المستتر أن موظف اإلدارة ال بد أن يكون ناطقا بالعربية 
للغة  إضافة  يتحدث،  كان  إن  ذلك  بعد  يهم  وال  ما،  أجنبية  بلغة  أو 
تكرس  العقود،  توالي  ومع  األمازيغية.  األصلية  لغته  الفصحى،  العربية 
اإلهمال تجاه المكون اللغوي األصلي لبالد المغرب، بينما هيمنت اللغة 
العمومية،  اإلدارات  دواليب  على   الفصحى،  العربية  وليس  الدارجة«،   «
فتكرست لدى الموظف العام نظرة دونية مضمرة تجاه لغته األمازيغية، 

حتى ولو كان من الناطقين بها.
 ،2011 سنة  الجديد  الدستور  صدور  على  مديد  زمن  مضيّ  بعد 
اإلدارة  تلتفت  لم  بأخرى،  تعديالت  وإلحاق  جديدة  قوانين  صدور  وبعد 
مرتفقيها  وبين  بينها  التخاطب،  لغة  موضوع  معالجة  نحو  اليوم،  إلى 
أجل  من  اإلدارة،  على  فإن  ولذلك  اإلدارية،  ومصالحها  مكاتبها  داخل 
بلوغ انسجام حقيقي ونفعي مع أحكام روح الدستور، وجعل ترسيم  اللغة 
األمازيغية عنصرا إيجابيا في كل مشروع يروم اإلصالح كرافعة للتنمية، 
بكيفيات  الصلة  ذات  والمقررات  القوانين  تعديل  نحو  تتجه  أن  عليها 
وشروط  التوظيف داخل اإلدارات العمومية وللكفاءات المطلوب تعيينها 
في مناصب المسؤولية في الهرم اإلداري، بحيث يجب التنصيص، ضمن 
التعديالت المطلوبة، على ضرورة اشتراط التحدث باللغتين الرسميتين 
للدولة، بالنسبة لمترشح منصب من مناصب المسؤولية اإلدارية، وعدم 
االكتفاء بلغة واحدة دون أخرى، واألكيد أن تعديال من هذا النوع، يمس 
أنظمة تقلد الوظائف العامة، سيكون له األثر اإليجابي  على تقريب اإلدارة 
بشكل  يُحتمل،  ما  وهو  المواطنين،  وعموم  المرتفق  من  فعلي  بشكل 
رفيع، أن تكون له نتائج مربحة على مستوى عالقة المرتفق/ المواطن 
باإلدارة المحلية، وذلك بالنظر إلى كون المرتفق يجب أن يكون عنصرا 
محوريا في مخططات وبرامج التنمية الهادفة في نهاية المطاف لخدمة 
الوطن  عبر استثمار تنوع ثقافاته وألسنه، لذلك، فإلى حين اعتماد هذه 
التعديالت الهامة، سيبقى التساؤل مطروحا وبشكل واضح عن موضوع : 

»األمازيغية في اإلدارة العمومية«.

عن الإدارة العمومية 
املغـربيـة

يد
ط  ال

بخ

-محمد اإمغران

يد
ط  ال

بخ

يخلد العالم يوم 14 نونبر من كل سنة، 
هذا  ويعود  السكري.  لمرضى  العالمي  اليوم 
اعتماده من  تم  1991 حيث  إلى سنة  التاريخ 
الدولي للسكري ومنظمة الصحة  قبل االتحاد 
التي  المتزايدة  للمخاوف  استجابة  العالمية، 
العامة  الجمعية  وتبنت  السكري.  داء  يشكلها 
التاريخ  نفس   2007 سنة  المتحدة  لألمم 
لالعتراف بالحاجة العاجلة لتكثيف جهود الدول 
األعضاء، من خالل وضع استراتيجيات وسياسات 

للوقاية منه وعالج المصابين به ورعايتهم.
لمرضى  العالمي  اليوم  تخليد  ويرمي 

السكري إلى تحقيق عدة أهداف:
ـ رفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري 

في المجتمع.
المبكر  التشخيص  بمزايا  التعريف  ـ 

والتشجيع عليه.
في  اإلعالمية  الوسائط  أدوار  تعزيز  ـ 

التثقيف الصحي المتعلق بالمرض.
تأخير  أو  منه  الوقاية  بطرق  التوعية  ـ 

ظهوره.
ـ تسليط الضوء على أساليب التعايش مع 
المرض وطرق الوقاية من مضاعفاته الخطيرة.

وتشير دراسات إلى وجود 463 مليون بالغ 
في  العالم  حول  السكري  مرض  مع  متعايش 
العدد  ارتفاع هذا  غضون سنة 2019، وتتوقع 

إلى 578 مليونا بحلول سنة 2030.

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن مرض 
 1,6 وفاة  في  المباشر  السبب  كان  السكري 

مليون شخص في سنة 2019.
وعلى الصعيد الوطني، فتبين إحصائيات 
لوزارة الصحة راجعة لسنة 2018، إصابة أكثر 
سنة   18 سنهم  يفوق  شخص  مليوني  من 

بالمرض، كما يعاني منه 15 ألف طفل.
ما هو داء السكري؟

يعجز  عندما  يحدث  مزمن،  مرض  هو 
البنكرياس عن إنتاج األنسولين بكمية كافية، 
الفعال  االستخدام  عن  الجسم  يعجز  عندما  أو 
لالنسولين الذي ينتجه. ولإلشارة فاالنسولين 
في  السكر  مستوى  ينظم  هرمون  عن  عبارة 

الدم.
أنواع داء السكري:

داء السكري من النمط األول: ويبدأ في 
مرحلة الشباب أو الطفولة، ويتسم بنقص في 
كل  به  الجسم  تزويد  يستوجب  االنسولين 

يوم.
داء السكري من النمط الثاني: يظهر في 
الغالب في مرحلة الكهولة، وال يعتمد على إفراز 
االنسولين، وإنما على عدم فعالية الجسم في 

استخدامه.
ويظهر هذا النوع في معظم الحاالت نتيجة 
الوزن.  وزيادة  النشاط  وقلة  البدني  للخمول 

كما يتسم بإشكالية عدم تشخيصه في الوقت 
المبكر.

األعراض:
أنها  إال  السكري،  مرض  أعراض  تتعدد 
تتمظهر في الغالب في فرط التبول، العطش، 
الجوع المستمر، فقدان الوزن، تغيرات في البصر، 

اإلحساس بالتعب..
وتجدر اإلشارة إلى أنه يمكن أن تظهر هذه 
تكون  أن  يمكن  األعراض بشكل مستمر كما 
على  الحرص  معه  ينبغي  الذي  األمر  مفاجئة، 
تعقب تفاعالت الجسم، تجاوزا لخطر التشخيص 

المتأخر مع ما يمكن أن يحمله من مضاعفات.
الوقاية والعالج:

يعتبر مرض السكري السبب الرئيسي في 
اإلصابة بالعمى، الفشل الكلوي، النوبات القلبية، 
السفلية،  األطراف  وبتر  الدماغية،  السكتات 
ويمكن الوقاية من اإلصابة بالنمط الثاني منه 
أو تأخير اإلصابة به عبر اتباع نظام غذائي صحي 
بالتزامن مع نشاط بدني جيد مع االمتناع عن 

التدخين.
االلتزام  فيتطلب  العـــالج،  سبيـل  وأما 
بالتوازي مع عالج  المنتظم  والفحص  باألدوية 

أية مضاعفات يبديها المرض.
أمل عكاشة

داء ال�شكري.. مر�س مزمن يتطلب التعاي�س
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من صميم المجتمع

امتدادا للموضوع السابق، نواصل الحديث في سياق انتظارات المغاربة 
من   منتظر  ماهو  تحقيق  في  الجديدة  الحكومة  على  المعقودة  ــال  واآلم
إنجازات في مجاالت اقتصادية واجتماعية بعد أن فشلت حكومة العثماني في 
الحكومة  رئيس  بتصريح  التذكير  دون  الفرصة  تفوتنا  أن  النريد  تحقيقها.. 
حكومته  أن  إلى  بالحرف  أشار  وقد  التنفيذية..  للسلطة  رئيسا  تنصيبه  غداة 
المغاربة  لتطلعات  االستجابة  على  ستعمل  بالمهمة،  وصفها  بكفاءات  تزخر 
ترتب عن كل هذه  ما  مع  المطروحة  الكبرى  القضايا  معالجة  على  والحرص 

القضايا من آثار وتراكمات فرضتها ظروف جائحة كورونا.. 
مازلنا بصدد الحديث عن آفة البطالة كأحد أهم وأبرز الملفات التي تنتظر 
أن  قبل  لها حال سريعا  تجد  أن  األخيرة  على هذه  ويتعين  الحالية،  الحكومة 
المعادالت  معه  التستقيم  خطير  مؤشر  إلى  وتتحول  تصاعديا  منحى  تاخذ 
تحولت  بل  تعد مشكلة فحسب،  لم  الحالي  فالبطالة في وضعها  السليمة..! 
وأشرنا  السابقة،  مواضيعنا  في  عنها  تحدثنا  معضلة  وأصبحت  إشكالية،  إلى 
إلى مضاعفاتها وآثارها الوخيمة في المجتمع، وأوليناها ما تستحقه من عناية 
واهتمام.. ودعونا من هذا المنبر إلى ضرورة تكثيف الجهود واإلسراع بإيجاد 
حلول عملية واقعية لهذه المعضلة التي عمرت طويال.. فتوفير الشغل ألولئك 
آالف  بالتأكيد  هم  واليجدونه،  النهار  وأطراف  الليل  آناء  عنه  يبحثون  الذين 
الشغل  الصعوبة..  بالغة  اجتماعية  وظروفا  مزرية  أوضاعا  يعيشون  المغاربة 
هو المنقذ الوحيد الذي ينتشل الفرد من البؤس والجمود واإلحباط والباعث 
على األمل والعطاء والمشاركة.. والمرتكز األساس في تقدم وتطور المجتمع 
اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا.. واليمكن بأي حال من األحوال أن نحقق أهداف 
بعين  تأخذ  التي  اإليجابية  والمؤشرات  المعادالت  خارج  المستدامة  التنمية 

االعتبار الشغل كأولوية من األولويات ضمن سلم التنمية المنشودة..
المؤكد أن مؤشر البطالـة في الحالــة الراهنـة يتجـه نحو هـوة سحيقة، 
كبيرا  جيشا  تمس  ومهولة  كبيرة  وبنسب  مرتفعة  أرقام  تترجمه  ما  وهو 
على  قدرتها  وعدم  السابقة  الحكومات  عجز  يفيد  بما  الشباب  العاطلين  من 
وضع حد لهذه اآلفة الخطيرة أو التخفيف من حدتها على األقل، ماقد يجعل 
منها -أي البطالة- ما لم يتم تدارك األمر- »قنبلة موقوتة مفتوحة على كل 

االحتماالت..!
في  والمفسدين  الفساد  آفة  حول  إشارات  من  مابدأناه  نعود الستكمال 
التي تأسست  الدستورية  اآلليات  إلى إحدى  التلميح  المجتمع، ولن نمر دون 
للنزاهة  الوطنية  بالهيئة  األمر  يتعلق  المعضلة،  لهذه  التصدي  أجل  من 
والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمحدثة بمقتضى الفصل 36 من الدستور.. 
جمود  وضعية  من  تخرج  لم  أنها  يبدو  التي  الهيئة  هذه  دور  ماهو  السؤال، 
وسبات عميق بعد أن صادق عليها البرلمان في وقت سابق ومنحها مشروع 
القانون الجديد صالحيات على جانب من األهمية.. ففي إطار البحث والنبش 
في صالحيات الهيئة المذكورة التي لم أكن أعيرها شخصيا أي اهتمام بسبب 
دورها السلبي وحضورها الباهت غير المسموع، وبالتالي فإن وجودها اليشكل 
شبه  وهيئــات  مجالس  ضمن  المشهـد  لتأثيث  فقط  هو  مضافة،  قيمة  أي 
السكـون  عليها طابـع  يغلب  فعال  دور  أو  تمثيلية حقيقية  أي  مغيبــة ودون 
لمأموري  تعويضات  تصرف  الدولة  تظل  متى  فإلى  جدوى!؟  والال  والجمـود 
مهام  من  بها  منوط  هو  بما  التقوم  الدستورية  والهيئات  المجالس  بعض 
من  والوقاية  للنزاهة  الوطنية  الهيئة  صالحيات  عند   نتوقف  ومسؤوليات؟! 
الرشوة ومحاربتها لنشير إلى بعضها على سبيل الحصر فقط كما يوضح ذلك 
القانون المنظم لها.. »القيام من أي جهة معينة تعميق البحث والتحري في 
أنها  مؤشرات  أو  معلومات  أو  معطيات  على  بناء  للهيئة  تثبت  التي  األفعال 
تشكل حاالت فساد واتخاذ إالجراءات الالزمة من أجل ترتيب اآلثار القانونية في 
ضوء النتائج«، كما منح مشروع القانون الجديد الهيئة التماس تسخير القوة 
العمومية.. ومن مبادئها، أيضا، الحكامة الجيدة وقيم الشفافية والنزاهة إلى 
غير ذلك من الصالحيات والمهام.. هل فعال تضطلع الهيئة الوطنية للنزاهة 
والوقاية من الرشوة بمسؤولياتها كما يجب؟ أم أنها غارقة في نوم عميق قد 
يمتد إلى أجل مسمى وإلى أن يقضي اهلل أمرا كان مفعوال ؟! مهما يكن من 

أمر فإن الهيئة المذكورة  ستبقى على حالها حتى إشعار آخر..
منها، حيث  أبلغ  أجد  ال  الموضوع  ختام هذا   في  كريمة  آية  تستوقفني 
واَلاَ  اناَ  ِيزاَ املمْ واَ لاَ  يمْ المْكاَ ُفوا  �أاَومْ »فاَ يقول الحق سبحانه في محكم كتابه الكريم : 
 ٌ يمْ ِلُكممْ خاَ � ذاَ ِحهاَ لاَ داَ اإِ�صمْ �ِض باَعمْ أاَرمْ �ِصُدوا ِف المْ لاَ ُتفمْ ياَ�ءاَُهممْ واَ �ُصوا النَّ��ضاَ اأاَ�صمْ خاَ تاَبمْ

« صدق اهلل العظيم. وؤمِْمِننياَ لَُّكممْ اإِن ُكنُتم مُّ
ولنا عودة للموضوع في القادم من األيام بحول اهلل..

محاربة الر�شوة والف�شاد 
واللتزام بربنامج 

الإ�شالحات الكربى.. 

• إدريس كردود

المواطنين.. انتظارات 

من صميم المجتمع
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اجلمــود يف اإثــارة م�شكــل الزيادة يف الأ�شعـار
يزكي غ�شب املواطنيـن

طنجة الكربى.. اهتمام باملدينة العتيقة 
باإحداث خم�شة مواقف لل�شيارات

المغربــي  المواطن  يكابــد 
األسعار،  في  الكبيرة  الزيادة  من 
الزيــادة  منــذ قرابــة شهريــن، 
الغذائية  المواد  مختلــف  همــت 
األساسية، ناهيــك عن تبعاتهــا 
الممتدة إلى قطاعات أخرى كالنقل 

والبناء..
المواطنــــون  ويتــســـاءل 
عن أسبــاب هــذه الزيادات غيــر 
المسبوقة، إذ وصلت إلى خمسين 
درهما ألكياس الطحين والسميد 
و27  كيلوغراما،   25 سعــة  من 
درهما لقارورة الزيـــت من فئة 5 

لترات.
غضـــب  يثيـــر  ما  ولعــل 

المواطنين هو الجمــود التـــام من قبل الهيئات الرسمية في التفاعل 
مع الموضوع، اللهم بعض االنتقادات الطفيفة المقدمة من قبل قلة 

قليلة من أحزاب المعارضة وكذا بعض جمعيات حماية المستهلك.
الوزير  لقجع،  فوزي  تصريحات  تتضمن  لم  الصـدد،  هذا  وفي 
المنتدب لدى وزير االقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إجابات حقيقية 
عن حاجة المواطن للفهم والتوضيح، بعدما اقتصرت على التأكيد أن 
الزيادة تعود لفترة ما قبل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنها تسري 

على الصعيد العالمي.
وبالعودة إلى تقديرات منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

»الفاو«، فإن مؤشر متوسط أسعار 
الغذاء على المستوى الدولي ارتفع 
بنسبة 32،8% مقارنة مع كان عليه 
في شهر شتنبر 2020، مضيفة أن 
بلغت  لألغذية  العالمية  األسعار 

ذروة جديدة، منذ 2011.
الزيادات  الخبراء هذه  ويرجع 
إلى ارتفاع أسعار النفط ومشاكل 
عن  ناهيك  السلـع،  ونقل  شحن 
الحبوب،  معظــم  أسعــار  ارتفــاع 
السكر  األلبان،  النباتية،  الزيوت 
الصعيــد  على  المنتجــة  والقمح 
العالمي. غير أنه يالحظ أن تبعات 
بظاللها  ترخي  العالمية  األزمة 
أكثر على الدول السائرة في طريق 
النمو، في مقابل توازن وسيطرة مقبولة لدى الدول النامية، مما يطرح 

سؤال حضوركفاءة إدارة األزمات في تدبيرالدول لمثل هذه المشاكل.
إيجاد  الحكومة عبء  الخروج من هذه األزمة، تتحمل  أفق  وفي 
التوازن الالزم بين السوق العالمية والمستهلك المحلي، فال يخفى 
على أحد أن المواطن المغربي أصبح بل يطيق صبرًا، ففي الوقت الذي 
ينتظر االنفراج االقتصادي، بعد سيرورة طويلة في مواجهة الوباء، ال 
يعقل أن يطلب منه المزيد من التحمل، خاصة في غياب تعاط واضح 

ومسؤول مع المشكلة.

أمل عكاشة

تعتزم وكالة إنعاش وتنمية 
أقاليم الشمال، بشراكة مع والية 
الحسيمة،  تطوان  طنجة  جهة 
جديدة  مواقــف  خمســة  إنجــاز 
القديمــة  بالمدينــة  للسيارات 
االزدحام  من  للتخفيف  لطنجة، 

وتسهيل المرور بها.
المرائـب  هــذه  وستسمح 
للسيارات،  موقـف   746 بتوفير 
بـــاب  موقـــف  بيـن  ما  موزعـة 
بالقصبــة  موقفيــن  المرسـى، 
العليا والسفلى، موقف رينتستيكا  
»Rentestica« وموقف بسيدي 

بوعبيد.
المواقف  إنجاز هذه  ويندرج 
االتفاقية  بنــود  تنفيذ  إطار  في 
تهيئة  ببرنامج  المتعلقة  اإلطار 
المدينة العتيقة لطنجة ومشروع 

طنجة الكبرى في شقه المتعلق بتعزيز وتقوية البنية التحتية والشبكة 
الطرقية للمدينة، من خالل إنجاز عدة مواقف للسيارات، بهدف تحسين 

حركة السيروالجوالن وضمان مراكن إضافية لوقوفها.
وفي نفس السياق، دعا المجلس الجماعي لمدينة طنجة، لجنة 
التعمير وإعداد التراب والمحافظة على البيئة والممتلكات، لالنعقاد يوم 

من  الجاري  نونبر   11 الخميس 
أجل تدارس مشروع نزع ملكية 
قطعة أرضية متواجدة بالقصبة، 
بمساحة 544 متر مربع من أجل 

إحداث مرآب للسيارات.
كل  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
هذه المشاريع سيعهد بتدبيرها 
إلى شركة »صوماجيك باركينغ«، 
الجماعة  تفويض من  على  بناء 
لتدبيرمواقف السيارات بالمدينة.

التنويه  نــود  األخيـر،  وفي 
االزدحــام  حدة  تخفــيـــف  بأن 
المروري، يتطلــب إلى جــانــب 
ركن  وأماكن  المرائـب  إحداث 
السيارات، تبني منهجية شاملة 
في حل المشكل، من قبيل عقلنة 
التشوير الطرقي عبر تخصيص 
في  واحد  التجاه  األزقة  بعض 
السير أو منع المرور ببعضها.. وكذا توسيع بعض األزقة ومنع ركن 
السيارات بها.. وأيضا، االجتهاد في إشاعة ثقافة احترام حقوق الغير 

عامة وقوانين السير خاصة.

أ.ع

مغرب الطاقات املتجددة.. طموح يتعزز 
با�شرتاتيجيات متعددة

جاء على لسان ليلى بنعلي، وزيرة االنتقال 
الطاقي والتنمية المستدامة في جلسة األسئلة 
األسبوعية الشفوية ليوم اإلثنين أن المغرب 
عازم على تسريع وتيرة االنتقال الطاقي من 
أجل تحقيق السيادة الطاقية التي يراهن عليها 
بشكل دائم.كما أكدت أن توقف أنبوب الغاز 
المغاربي األوروبي لم يؤثربالسلب على تلبية 
على  االعتماد  تم  حيث  الطاقة،  على  الطلب 

اإلنتاج الوطني لسد هذا الفراغ.
إطار  في  إنـه  قالت  السياق،  نفس  وفي 
التنقيب على النفط والغاز والبترول، أظهرت 

مشجعة  نتائج  البحرية  والعرائش  طنجة  بمنطقة  آبار  حفر  عمليات 
بتواجد الغاز، معتبرة أن هذا االكتشاف يعتبر األول من نوعه بالمنطقة. 
وأضافت الوزيرة أن المغرب بصدد النهوض بالمجال الطاقي عبر 
استراتيجية تعمل على عدة مستويات؛ سواء من خالل العمل على إنتاج 
ونقل وتوزيع الكهرباء، مع تعميمه في العالم القروي. وكذا عبر االستثمار 

في مشاريع الطاقات المتجددة، خاصة 
الشمسية والريحية. وأيضا، باالعتماد 
أكثر على الطاقة الشمسية في القطاع 
الفالحي،  من خالل استعمالها في ضخ 

المياه والري..
بتبني  االستراتيجية  وتتعززهذه 
والتنقل  الطاقيــة  النجاعــة  تقنيــات 
المستدام، حيث تم تشغيل 60 محطة 
على  الكهربائيـــة  السيــارات  لشحن 
الصعيد الوطني، على أمل الوصول إلى 

100 محطة سنة 2022.
كما أعلنت الوزيرة عن خطتها بشأن اإلنارة العمومية، إذ ستعمل 
الوزارة على تحقيق برنامج يقلص من االستهالك بنسبة 40% على 

األقل في أفق 2030.

أ.ع
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قضينا خمس سنــوات بمنطقـة الحاجــب السفلى، غيرنــا خاللها أربع 
عتبات، كانت آخرها عتبة »دار السي مسعود« التي رحلنا منها إلى عتبة 
خامسة »دار القشلة« بالمنطقة العليا، حيث تتواجـد مدرســة المعسكـــر 

التي تابعت بها دراستي االبتدائية.

العتبة الخامسة )دار القشلة(:
وهي سكنى مستقلة عن المساكن المماثلة المجاورة لها،بها غرسة 
وخضراوات  نباتات  وأحواض  مثمرة  أشجار  وبضعة  عنب  داليـة  شملت  
ومشاتل أزهار وورود.. يحيط بها سياج  مدعم بعباد الشمس والبطاطا 
بباب  ثانوي  ومدخل  الواجهة  في  رئيســي  مدخـل  وللمنزل  القصبية.. 

المطبخ المطل على الغرسة..
تحت سقف هذه الدار الفسيحة الجنان عشت وأشقائي عيشة غزالن 
الكريمة  أسرتنا  بين  المحبة  وشائج  وتوطدت  وأمان..  سكينة  مرتع  في 

وثلة من الجيران الذين لن يجود بمثلهم الزمان .
بالبنان  إليه  يشار  مراكشي  صديق  على  تعرفت  وجيز  ظرف  وفي 
الشغب  في  مشتركة  قواسم  بيننا  جمعت  ولقد  القبطان«..  »ولد  يدعى 
و المشاكسة والتعثر في الدراسة.. وكنا مقبلين معا على اجتياز امتحان 

الشهادة االبتدائية للمرة الثانية.. 
ففي المرة األولى التي اجتزت فيها امتحان الشهادة االبتدائية كنت 
والدتي  إياه  منحتني  محنط  هدهد  برأس  مدعما  و  زبيب  بحفنة  مزودا 
ملفوفا بقطعة قماش وسط بسطام، بإيعاز من إحدى جاراتها المحنكات، 
أسئلـــة  اإلجابـة على  ببركته في  بإخفائـه في جيبي ألنتفــع  ونصحتني 
والخوف  الجهل  يطبعه  زمن  ،في  آنذاك  الهدهد  رأس  وكان  االمتحان؛ 
والخرافة والشعوذة، مطلوبا عند العطار من لدن بعض األمهات الساذجات 
الالئي يمنحنه ألوالدهن كتميمة لجلب الحظ والنجاح، لكونهن يعتقدن 
األسرار وجلب  له قوة خارقة في كشف  الهدهد  رأس  بأن  راسخا  اعتقادا 

األخبار من أقصى األمصار .
لكن شتان بين هدهد سليمان الوارد ذكره في القرآن ورأس هدهد 

محنط يعلو جمجمته الغبار..
وعمال بنصيحة والدتي أخفيت رأس الهدهد في جيبي وولجت قاعة 
النجاح سيكون حليفي مادام رأس  الهامة.. مقتنعا بأن  االمتحان مرفوع 
ألتمس  وكأنني  تلمسته   الجواب  علي  تعذر  وكلما  جيبي..  في  الهدهد 
منه مساعدتي في الرد عن السؤال في الحال.. وغالبا ما كنت أجيب عن 
رأس  أن  هو  بال  على  يخطر  لم  البال..والذي  مرتاح  السؤال  تلو  السؤال 

الهدهد المصان قد خانني في االمتحان الذي يعز فيه المرء أويهان..
صديقي ولد القبطان رسب هو اآلخر في االمتحان.. فوضعنا يدا في 
يد وبذلنا مزيدا من الجهد في التحصيل للنجاح في الدورة المقبلة.. ولقد 
كان  الذي  الشمالية  األصول  ذي  العربية  اللغـة  معلم  من  دعمـا  وجدنا 
وصقل  اللغوية  ملكتنا  لتقوية  عشية  كل  مجانية  إضافية  دروسا  يلقننا 
مداركنا المعرفية، على ضوء نصوص منتقاة من كتاب الفصحى العربية 
أسئلة  عن  واإلجابة  شكلها..  علينا  يتوجب  مقطوعات  من  تتضمنه  وما 
شرحها  مطلوب  وكلمات  إعرابها..  مفروض  بمضمونها..وجمل  تتعلق 
وإيجاد مرادفات وأضداد لها.. وإنجاز إنشاء في بضعة سطور..وكانت تلك 
مرشد  خير  والنشاط  الجد  من  جو  في  تلقيناها  التي  اإلضافية  الدروس 
لنا إلى طريق النجاح.. كانت تلك آخر سنة دراسية اجتزت فيها االمتحان 
وبمعصمي ساعة »دوغما« منحني إياها والدي مؤقتا ووعدني باستحقاقها 
هدية  إن نجحت في االمتحان ..وبفضل من الرحمان نجحت في االمتحان 
خيمة  به  احتفاء  والده  له  نصب  الذي  القبطان«  »ولد  صديقي  وكذلك 
حول  التفوا  الذين  والجيران  الخالن  لها  استدعى  الميدان  في  عسكرية 
ترقص  والشيخات  األلوان  مختلفة  لحوم خرفان ومشروبات  موائد شواء 

على ايقاع البنادر وجرات الكمان.
مبينا مهد  فتحا   - وولد عالن  ولد فالن   - اإلثنين  نحن  نجاحنا  كان 
المسرحية  بالعروض  القشلة واالستمتاع  السبيل للسباحة في مسبح  لنا 
الجنود في  القدم ترويحا عن  التي تقام بملعب كرة  الغنائية  والسهرات 
العطلة الصيفية.. كما كنا نصول ونجول بين مرافق القشلة دون رقيب 
معطلة  مراحيض  أطالل  على  مرة  وقفنا  الصدفة  وبمحض  حسيب،  وال 
لنا  بالنسبـة  كان  ي  الذ  »الخفيــف«  الرصاص  بمعدن  مواسيرها  غنية 
بمثابـة كنـــز غيـر مرصـود عثــرنـا علبيه واستخلصنا منه كميات ثقيلة 
ما  اقتنـاء  في  صرفناهـا  مغريـة  بأثمـان  المتالشيـات  ألصحـاب  بعناهـا 
يشفي غليلنا من قصص مصورة ومجالت ملونة وحلويات يسيل الّلعاب 

لمرآها في واجهة مقشدة منورة. 

مذكــــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س
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محمد وطـا�س

في  المبدعة  لألقــالم  دعمـًا 
صناعــة الكلمـة ونظــم القصائد، 
على  جديــد  من  الجمعيــة  تـدأب 
أنهـــا  وتُعلن  السنوية  مبادرتها 
تلقـي  فــي  بالفعل  شــرعــت  قــد 
المسابقــة  ضمــن  المشاركــات 
السنويــة  الشعـــريــة  الوطنيــة 
للشعـراء  الكبرى  طنجــة  »جائــزة 
الفئـــات  في  وذلك  الشـبـــاب«، 
 – الزجــل   – الفصيـــح   : التالية 

األمازيغي – الحساني.
ــار  إط ــي  ف تــأتــي  المسابقة 
الدولي  طنجة  مهرجان  فعاليات 
التاسعــة،  نسختـــه  في  للشـعــر 
»لويـس  اإلسبانـي  الشاعـر  دورة 

غارسيا مونتيرو«، تحت شعار: }على أَلِق الشعر تلتقي 
الضفتان{، والمعتزم تنظيمُه أيام 28/27/26 نوفمبر 

 .2021
األصناف  في  الفائزين  عن  اإلعالن  وسيتم  هذا 
الندوة  المسابقة في  لجنة تحكيم  قرار  األربعة حسب 
العــام  البرنامــج  لتقديم  ستنعقـــد  التي  الصحفية 
للمهرجان وشركائه الداعمين واإلعالميين، وذلك يوم 
الجهوية  المديرية  بمقر   ،2021 نوفمبر   20 السبت 
الخامسة  الساعة  من  ابتداًء  بطنجة  الثقافة  لــوزارة 

والنصف مساًء.  
خاصــة  افتراضيـة  أمسيــة  تنظيم  وسيتم  هذا 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  بثها  يتم  بالفائزين 
وعلى صفحات  المهرجان،  اسم  تحمل  التي  المختلفة 

ومن  الشريكة.  اإلعالمية  المنابر 
جهة أخرى وفي بادرة تواصليـــة 
في  الفائزين  استدعـــاء  سيتــم 
الدورة العاشرة بمناسبة احتفالية 

العقد األول للمهرجان. 
المشاركة  في  الراغبين  فعلى 
الشعريـة  بمشاركاتهم  موافاتنا 
المذكورة،  الفئـات  إحـدى  ضمن 
أعمارهــم  تتراــوح  أن  شريطـة 
تكون  وأن  سنــة،  و30   18 بين 
ولـم  إبداعهـم  من  المشاركــات 
في  بها  شاركــوا  أن  لهم  يسبق 
تتألف من  وأن  أخرى،  أي مسابقة 
إلينــا  وترسل  فقط،  قصيدتين 
مرفــقــة   ،}PDF{ صيـغــة  على 
بصورة من بطاقــة التعريف الوطنيــة، والعنوان واسم 
اإللكتروني:  البريد  عبر  وذلك  الهاتف،  ورقم  المدينة 

.fipt.maroc@gmail.com
نوفمبر   4 بين  ما  المشاركــات  تلقـي  باب  يفتـح 

2021 إلى غاية 15 من نفس الشهر.
وتضع الجمعية رهن إشارة الراغبين في المشاركة 
 00212662767228 التالي:  والوتساب  الهاتف  رقم 

ألي استفسار أو طلب توضيح.
والســالم.

توقيع: إدارة المهرجان
جمعية_المدينة_للتنمية_والثقافة

مهرجان_طنجة_الدولي_للشعر
#ألجل_الشعر_أبحرنا_وسرنا

مهرجان طنجة الدولي للشعر - الدورة التاسعة
دورة الشاعر اإلسباني: »لويس غارسيا مونتيرو«

تحت شعار:
»على أَلِق الشعر تلتقي الضفتان«

المسابقة الوطنية: »جائزة طنجة الكبرى للشعراء الشباب«

بـالغ �شحفـي

بعد صدور ستة أحكام لصالحه.. مواطن يتساءل :

زارنا، مؤخرا،  بمقر الجريدة المواطن محمد غازي، متقاعد في سلك األمن الوطني، راغبا في نشر شكايته التي 
مفادها أن ستة أحكام في المجمل صدرت لصالحه، حيث ينوب عن الورثة في ملف يتعلق بإفراغ سيدة وابنها من 
عقار، كائن بشارع المسيرة الخضراء 33 بالعرائش، مؤكدا أنه اجتاز جميع مراحل التقاضي،  بالمحكمة االبتدائية 
بالعرائش فمحكمة االستئناف بطنجة ثم محكمة النقض واإلبرام بالرباط. كما راسل النيابة العامة ووزارة العدل 
 /2018 ـ   279 التنفيذ عدد  1361ـ 6201/2021 وملف  التنفيذ عدد  القضائية، ملف  للسلطة  األعلى  والمجلس 
6201، تتوفر الجريدة على نسخة منه، إال أن جميع مراسالته كانت بدون فائدة، حيث إن محاضر التنفيذ التنفذ 
على أرض الواقع الملموس.وآخرمرة، يقول المشتكي أن عناصر الشرطة القضائية لم ترد مرافقة مأمور التنفيذ إلى 
مكان اإلفراغ، باإلضافة إلى أن المدعى عليها احتقرت مرارا المقررات القضائية ورغم أنها منحت مهلة استعطافية، 

لتدبير أمورها، إال أنها قابلت ذلك فيما بعد بالعصيان.. بل وكانت عشرات محاضر التنفيذ في مهب الريح.
أكثر من هذا، يشير المشتكي ذاته إلى أنه قدم بنفسه للمحكمة ما يثبت أن المدعى عليها )ر.م( لديها أمالك 
بهما  يراد  والتدليس،  التمويه  من  نوع  مجرد  هي  بها  الظهور  تتعمد  التي  الرثة  ثيابها  فحتى  معوزة،  وليست 

الباطل، الستمالة العطف والشفقة..
ويتساءل المشتكي الذي أفنى زهرة شبابه في أداء واجبه المهني والوطني في سلك األمن، فضال عن حالته 
الصحية الحرجة والمصاريف التي يتكبدها بشأن هذه القضية وتعريض وقته للهدر، عمن يقف وراء المدعى عليها 
وابنها في بلد ينعت بدولة المؤسسات.. وحماية الحقوق وصون كرامة المواطنين وغير ذلك من الشعارات التي 
تبقى بدون معنى، إن هي لم تطبق على أرض الواقع الملموس، يؤكد المشتكي، مشيرا إلى أن المدعى عليها، 
بلجوئها إلى تحقير المقررات القضائية وتماديها في العصيان المدني، تكون قــد مرغـت هيبة الدولة في التراب 

وفتحت المجال لباقي المخالفين للقانون، لكي يحذوا حذوها.
ولهذه األسباب، يلتمس المشتكي محمد غازي من الجهات المختصة إنصافه، بعد سنوات من طلوعه وهبوطه 

من وإلى.. وذلك بتمكينه من حقوقه المغتصبة، دون موجب حق.

أ. صدقي

من وراء تعطيل حكم بالإفراغ
وتنفيذه على اأر�س الواقع 



بدأت األزمة الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا خالل الشهور 
الماضية، حيث أعلن المغرب استدعاء سفيرته لدى ألمانيا من أجل 
التشاور، على خلفية ما وصفتها الرباط بمواقف عدائية متراكمة 

تعد انتهاكا لمصالح المغرب..
برلين  أن  المغربية  الخارجية  أصدرته  الذي  البيان  وحسب 
اتخذت موقفا سلبيا إزاء قضية الصحراء المغربية، على إثر اإلعالن 
الصحراء  على  المغرب  بسيادة  اعترف  الذي  األمريكي  الرئاسي 
للدور  المستمرة  بعدائها  برلين  الرباط  اتهمت  كما  المغربية، 
اإلقليمي الذي يلعبه المغرب، وتحديدا بدوره الفعال بشأن الملف 

الليبي..
واعتبر بعض الخبراء السياسيين، أن المغرب أبان عن حنكة 
دبلوماسية راقية، بالطريقة التي أدار بها األزمة الطارئة بينه وبين 
ألمانيا، أظهرت حرصه الشديد على إعادة العالقات الدبلوماسية 
تساهله  عدم  الوقت  نفس  في  وكشفت  الطبيعية،  حالتها  إلى 

المطلق مع المساعي األلمانية المناوئة لمصالحه العليا.
تـم  أن  منذ  للمغـرب  العدائـي  األلماني  الموقف  ظهر  وقد 
استبعاده من حضور مؤتمر برلين حول ليبيا، على الرغم من الدور 
الحاسم والمركزي الذي لعبه المغرب من أجل المصالحة الليبية، 
بأحقية  أقر  الذي  الموقف األمريكي  األلمانية على  المعارضة  ثم 
أن كل هذه  فيه  ريب  ومما ال  الصحراء..  على  المغرب وسيادته 
األمور المتخذة من ألمانيا قد تجاوزت حدودها وأغضبت المغرب 

واعتبرها انتهاكا لمصالحه القومية.
السفيرة  باستدعاء  األلمانية  الحكومة  قامت  المقابل،  وفي 

الوضع  حــول  التشاور  أجــل  مــن  لديها  المغربية 
الدبلوماسي الراهن، وذلك عقب رسالة بعث بها وزير 
الخارجية المغربي إلى رئيس الحكومة المغربية السابق 
بشأن تعليق التعاون مع السفارة األلمانية في الرباط، 

وجميع أنشطة المنظمات األلمانية.
بين  الصامتة  باألزمة  األزمة  هذه  وصفت  ولقد 
لها،  المتتبعين  المراقبين  حسـب  وألمانيـا،  المغرب 
ويعود سببها إلى اصطفاف ألمانيا إلى جانب خصوم 
من  المغرب  وإقصاء  المغربيـة،  الترابية  الوحدة 
في  جـادة  سعـت  أنهـا  كما  برلين..  مؤتمر  حضور 
االعتراف  لبحث  الدولي  األمن  مجلس  اجتماع  طلب 
شهر  في  الصحراء  على  المغربية  بالسيادة  األمريكي 
في  تقدمت  الذي  الوقت  نفس  في  الماضي،  دجنبر 
األمم  لدى  المتحدة  الواليات  سفيرة  كرانت«  »كيلي 
تتضمن  غوتيريس«  »أنطونيو  لـ   برسالة  المتحدة 

إعالن الرئيس األمريكي السابق »دونالد ترامب«، بأن كل أراضي 
يرجع  وفيما  المغربية..  المملكة  من  يتجزأ  ال  جزء  الصحراء هي 
أن  المغربية،  الخارجية  بيان  أشار  البلدين،  بين  األمني  للتعاون 
ألمانيا حكانت شريكة في مقاضاة أحد المدانين السابقين ارتكاب 
جرائم إرهابية، كما أطلعتها المخابرات المغربية بأن هناك محاولة 
في  األولى  مرتين،  ونبهتها  ألمانيا  داخل  إرهابية  أعمال  لتنفيذ 
شهر شتنبر والثانية في أكتوبر 2016، وذلك بخصوص العملية 

التي سيقوم بتنفيذها التونسي أنيس عامري.
بدال من  ألمانيا  أن  اإلرهاب  في قضايا  الخبراء  بعض  ويرى 
األمنية  خبراته  من  وتستفيد  المغرب  مع  عالقاتها  توطد  أن 
لإلرهاب،  مناسبة  بيئة  توفير  على  عملت  اإلرهاب،  مكافحة  في 
مقاطع  يبث  أن  له  وسمحت  حاجب  محمد  اإلرهابي  واحتضنت 
ووجدها  االجتماعي،  التواصل  منصات  على  داخلها  من  فيديو 
فرصة سانحة للقيام بالتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية ضد 

المغرب ومرافقه ومواطنيه.
كل  فيه  تتوفر  بشخص  يتعلق  األمر  أن  إلى  الخبراء  ونبه 
إلى  وتوجهاته  عنها  يعبر  التي  أفكاره  من  اإلرهابي،  مقومات 
سجله  إلى  إضافة  التوتر،  بؤر  عبر  المشبوهة  وأسفاره  تحركاته 
سجنية  عقوبة  قضى  أن  سبق  حيث  اإلرهابية،  بالجرائم  الحافل 

مدتها عشر سنوات بسبب تورطه في تلك الجرائم..

ونفى المراقبون المختصون في قوانين اإلرهاب بين المغرب 
وأوروبا، أن يكون اإلرهابي محمد حاجب قد تعرض ألي تعذيب في 
المغرب، عكس ما يدعيه، وأن مزاعمه فارغة وال أساس لها من 
الصحة، وقد سبق أن تمتع بمحاكمة عادلة في المغرب في ظل 
إجراءات قانونية وبانسجام تام مع ما تقتضيه حقوق اإلنسان، وأن 
استمرار ألمانيا في دعم أشخاص إرهابيين كحاجب من شأنه أن 

يؤدي إلى تقويض العالقات الدبلوماسية بين البلدين.
وفي إطار التحالف الدولي واإلقليمي للمغرب، يرى المراقبون 
من خالل قراءة سلوك المغرب الخارجي تجاه القوى الدولية، توحي 
بأنه أصبح يتصرف كعنصر رئيسي في التحالف الدولي اإلقليمي، 
وأن هذا الموقع المحوري الجديد بدأت معالمه تترسخ في الوقت 
تعاظم  ثم  الكركرات،  معبر  وحرر  البوليساريو  عدوان  صد  الذي 
أكثر باالعتراف األمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء، وكذا 
والتي  الخارجية،  وزارة  طريق  عن  األخيرة  المغربية  التصريحات 
تنطلق من موقف بأن المملكة لم تعد تقبل بسياسة النفاق من 
الدول التي بقيت مواقفها من النزاع المفتعل حول الصحراء في 
الدائرة الرمادية، وأن التحالف الدولي واإلقليمي الجديد ال يتسع 
للوحدة  معادية  عناصر  وراءها  تقف  التي  الصبيانية  للمناورات 

الترابية للمغرب.
وهكذا يبدو في الوقت الراهن أن الطريقة التي تساءل بها 
جعلها  الدول،  وكبريات  العالم  في  العظمى  القوى  مع  المغرب 
اإلقليمي  النظام  أن  بجالء  وتبين  والحرج،  الصمت  موقع  في 
على  المغربية  بالسيادة  األمريكي  االعتراف  قبل  المتوسطي 

الحزم  النظام الذي جاء بعده، مما يدل على  الصحراء، ليس هو 
الدبلوماسي المغربي والقوة األمريكية في االعتراف الثابت بأثار 
أثارت  التي  األسباب  وهي  ومتجذرة،  عميقة  وقانونية  سياسية 
غضب المغرب واستياءه إزاء ألمانيا بتصريحات سفيرها لدى األمم 
السنة  من  ديسمبر   24 في  هويسغهن«  »كريستوف  المتحدة 
المتعلقة  القرارات  في  المبادرة  زمام  أخذ  من  »البد  الماضية، 
بالصحراء الغربية، وأن األمر يقترن بالمسؤوليات ويسير جنبا إلى 
األلماني  السفير  ويضيف  المشكلة«.  لحل  قوي  التزام  مع  جنب 
وأن  متحيز،  وغير  عادال  تكون  أن  »عليك   : المتحدة  األمم  لدى 
تأخذ بعين االعتبار المصالح المشروعة لجميع األطراف وتتصرف 
النهائي  للحل  للوصول  السعي  الدولي، ويجب  القانون  إطار  في 
للمشكلة تحت إشراف األمم المتحدة وبما يتماشى مع القرارات 
الدولية«.. كما أصرت برلين في 27 يناير المنصرم على رفع علم 
أمام برلمان والية بريمن لعدة ساعات، بعد  البوليساريو  جبهة 
مناشدة الرئيس الجديد للمجموعة البرلمانية المشتركة »السالم 
للشعب الصحراوي« والمطالبة باتخاذ إجراءات ضد ما زعم أنها 
انتهاكات من جانب المغرب، كما أن هناك أسباب أخرى أدت إلى 
الرباط وبرلين على مستوى المؤسسات  تقويض العالقات بين 
السياسية حيث تم اكتشاف، في دجنبر 2019، رسالة سرية من 
المتصاعدة  التوترات  عن   AFRICA INTELLIGENCE موقع 

بين البلدين، المتعلقة بمؤسسات »كونراد أديناور وفريد ريش 
إيبرت وفريد ريشت ناومان وهانس سيدل«، وكشفت عن تعليق 
أن  الرسالة  وأوضحت  اإلصالحات،  أجل  من  الشراكة  مفاوضات 
البرنامج الممول بقيمة 571 مليون يورو )687 مليون دوالر( عن 
الفترة من سنة 2020 إلى 2022، وهو موضوع مذكرة وقعت في 
المؤسسات  وهذه  الماضية،  السنة  من  نونبر   29 بتاريخ  برلين 
أنها  المغرب، صنفت على  الحصول على وضع معين في  طلبت 
جمعيات، لكن الطلب الذي تقدم به السفير األلماني في الرباط 
»جونز شميدت بريمي«، قوبل بالرفض من السلطات المغربية، 
بعلة أن هذا التمويل المقدم من ألمانيا لبعض المنظمات غير 
الحكومية بما في ذلك الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان أعمال 

تنبني على التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب.
وتجدر اإلشارة أن الواليات المتحدة األمريكية لم تكن راضية 
العام  الرأي  وأن  والمغرب،  ألمانيا  بين  حصل  الذي  التوتر  على 
المتخذ  قرارها  لدواعي  تفسيرا   المغرب  من  ينتظر  األمريكي 

بتجميد كافة أوجه التعامل مع سفارة برلين.
وانطالقا من ميزان السياسة الدولية في الوقت الحالي، فإن 
الواقع يظهر أن دور ألمانيا أصبح رائدا في رسم سياسات االتحاد 
تزداد  برلين  وأن  مضى،  وقت  أي  من  أوسع  بشكل  ــي  األوروب
أهمية بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية، واعتبر فريق سياسة 
النظر بين واشنطن وعواصم  المقاربة لوجهات  بايدن في إطار 
ألمانيا  مع  الدبلوماسية  للقطيعة  يدعو  من  أن  أخرى،  أوروبية 
يحث مسؤوليها على تبني معادلة الصفر إزاء المغرب، ومن حيث 
العالقات التجارية، فالمغرب يرتبط بعالقات جيدة مع 
ألمانيا، وقد دأبت على تقديم مساعدات مالية للرباط،  

كانت آخرها في دجنبر من السنة الماضية.
آنذاك،  الرباط،  في  األلمانية  السفارة  وصرحت 
ألجل  يورو  بمليار  المغرب  بتدعيم  ستقوم  برلين  أن 
مساعدته على مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وأعربت 
السفارة عن سعادتها لنجاح المباحثات بين الحكومتين 
سيستفيد  خاللها  من  والتي  والمغربية  األلمانية 
المغرب بأكثر من 1,137 مليار يورو )157 مليون يورو 
شكل  على  ستقدم  يورو  مليون  و280  كسيولة  منح 

قروض ذات الفائدة المنخفضة.
وفي شهر فبراير الماضي، أعلن المكتب الفدرالي 
بين  التجارية  المبادالت  أن  لإلحصائيات  األلماني 
مليون  و200  مليارات   3 نحو  بلغت  وألمانيا  المغرب 
يورو خالل 2020 وأن المغرب يحتل المرتبة الثالثة في 
القارة اإلفريقية من حيث المبادالت التجارية مع ألمانيا، وحسب 
اإلحصائيات، فالمغرب استورد من ألمانيا سنة 2020 نحو مليار 
و200 مليون يورو من السلع، وبلغت صادراته حوالي مليار و300 

مليون أورو.
غير أنه بعد التصعيد المغربي ضد برلين على خلفية الملفات 
المثيرة للجدل، صدر تصريح عن الخارجية األلمانية، يقول أن القرار 
المغربي »مؤسف« وليس مناسبا، وكررت برلين توضيح موقفها 
بخصوص نزاع الصحراء الغربية، وهكذا وصفت الخارجية األلمانية 
القرار المغربي بأنه قرار غير عادي، ويبقى من وجهة نظرها إجراء 
غير مناسب من أجل تسوية أزمة دبلوماسية، واعتبرت المتحدثة 
باسم الخارجية األلمانية أن الحكومة الفدرالية األلمانية طالبت 
الجانب المغربي بتوضيحات حول سبب اتخاذ هذا اإلجراء، وأضافت 
أن االتهامات وطبيعة الكلمات الواردة في بيان الخارجية المغربية 
ألن  مؤسفة،  األخيرة  التطورات  وأن  أساس،  أي  على  تستند  ال 

الحكومة الفدرالية حاولت كثيرا أن تخلق حوارا بناء.
موقـــف  أن  المتحدثـة  صرحت  »الصحراء«،  موضوع  وحول 
النقط  إلى  تشير  أن  دون  هو  كما  سيبقى  األلمانية  الحكومة 
البلدان.. واعتبرت أن وضع الصحراء لم يتم  التي يختلف حولها 
توضيحه، وهو ما يجب القيام به من خالل مسار تفاوضي  ويتطلب 

التسوية على مستوى األمم المتحدة.

9

4184 • ال�شبـت  13 نوفمبـر  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

•  األستاذ محمد  الخراز

املغرب واأملانيا واقع دبلوما�شي
جديد يخرج الأزمة من دائرة ال�شمت..

خالفات بني املغرب واأملانيا عكرت �شفو العالقات الدبلوما�شية
اأملانيا ترد على قرار املغرب :

“التهامات ل ت�شتند على اأي اأ�شا�س”
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كلما تحدثنا عن مدينة أصيلة، إال ونستحضر ميزة 
تمتاز بها هذه المدينة الشاطئية الصغيرة الهادئة التي 
وتشتهر  نسمة،  ألف  األربعين  سكانها  عدد  يتجاوز  ال 
مرتبط  ذلك  في  وإشعاعها  الثقافة،  مدينة  كونها 

بالموسم الثقافي الذي ينعقد بها سنويا.
كما أن المدينة لها ميزة ثانية جعل اسمها يبقى 
المعلمة  ويتجلى ذلك في  التاريخ،  مخلدا على صفحات 
التاريخية التي تحمل اسم »ُكدية السلطان«، هذا اإلسم 
له ارتباط وثيق بالزيارة الملكية التي قام بها السلطان 
محمد الخامس إلى مدينة طنجة الدولية آنذاك إبان فترة 
الشهير  ألقى جاللته خطابه  1947 حيث  الحماية سنة 
وســط حشود غفيرة من سكان مدينة البوغاز ونواحيها 
وبهذ المدينة الهادئة توقف السلطان محمد الخامس 
السلطان«  »كدية  باسم  له  يُرمز  الذي  المكان  في 
والواقعة على مستوى الطريق الوطنية 02 المؤدية إلى 
الفندقية   المدرسة  قرب  وبالضبط  والرباط،  العرائش، 
الحالية، وذلك بطبيعة الحال في إطار التقاليد التواصلية 

التي يعتمدها السالطين العلويون، حيــث تناول وجبة 
الغذاء في المكان المذكور، وهي فرصة جمعت السكان 
السلطان  مع  النواحي  من  والوافدين  »الزيالشيين« 
البالد،  لعاهل  والوالء  البيعة  لتقديم  الخامس  محمــد 
وقــد كانت فعـال فرصة تالحم من خاللها الشعب بقائد 

البالد المغفور له السلطان محمد الخامس.
األسمنــت  من  مجسـد  عن  عبـارة  المعلمـة  هذه 
المسلح غير القابل للتلف أو التصدع بفعل عوامل الرياح 
مسافة  من  يشاهد  عالية،  ربوة  فوق  شيد  األمطار،  أو 
التائهة  السفن  توجه  التي  المنارات  يشبه  بعيدة، فهو 
الملك  بموافقة  المعلمـة  هـذه  دشنت  وقد  البحر،  في 
محمد السادس نصره اهلل حينما كان وليا للعهد سنة 
المقاومة  لذاكرة  معلمة  تبقى  أن  اعتبار  على   ،1987
بين  تالحما  البالد،  لوحدة  ورمزا  واإلفريقية،  المغربية 
الشمال والجنوب، فضال عن كونها رمزا للكفاح المسلح 
للقارة األفريقية التي يعتبر محمد الخامس أحد أبطالها.

يرجع تاريخ مدينة تطوان إلى 40 عاما قبل الميالد، 
يطبع  زال  ال  الموريسكي  األندلسي  طابعها  أن  غير 
المدينة، وفيها من المعالم ما يجعل كل حضارة تنبعث 

من ماضيها.
للحمامة البيضاء آثار ومعالم تحكي وتروي قصصا 
األخيرة  لهذه  المدينة،  في  األلسن  وتتناقلها  للتاريخ 
توالي  من  الرغم  على  شامخة  زالت  ال  أبواب  سبعة 
مؤرخ  حكيم،  عزوز  بن  محمد  المرحوم  يقول  األعوام. 
الموافقة  الفترة  في  »أنشئت  العقلة  باب  إن  تطواني، 
للنصف األول من القرن 16 ميالدي، ذات مدخل مباشر، 
على شاكلة  متدرجا  تخطيطا  تجسد  الخارجية  واجهتها 

األبواب الموحدية والمرينية«. 
أحمد  بن  السالم  عبد  قال  تسميتها،  وبخصوص 
تطوان”  أخبار  في  اإلخوان  “نزهة  كتابه  في  السكيرج، 
أن التفاسير قد تضاربت حول باب العقلة، “فهناك من 
أرجعه إلى األساطير العربية القديمة، وهناك من اختصر 

رجح  فيما  شيدها،  الذي  للمهندس  إرجاعه  في  األمر 
الذي شيدت  الحي  أخذ من  أن يكون اإلسم قد  آخرون 
بعض  يرى  بينما  ذاته”،  اإلسم  يحمل  والذي  بجواره 
العقالء،  لكلمة  تحريف  هو  إنما  اإلسم  أن  المهتمين 

ومنها جاءت كلمة عقلة وفق زعمهم.
لها  أعطوا  قد  “اإلسبان  أن  ذاته  المصدر  ويضيف 
ــ   1860( تطوان  إلى  األول  دخولهم  إبان  آخر  اسما 
 ،puerta de reina اسم  عليها  أطلقوا  حيث   ،)1862
أي »باب الملكة«، كناية على الملكة »إيزابيال الثانية«، 
مؤكدا أن »هذه الباب حظيت بأهمية كبيرة، إلشرافها 
على طريقين هامين، الطريق المتجهة إلى المرسى، ثم 
الطريق المتجهة نحو مدينة سبتة المحتلة«، عالوة على 
»إشرافها على أراض زراعية شاسعة تمتد على الشريط 
السهلي بين المدينة وساحل مرتيل، لذلك تم تحصينها 

ببرج مدفعي )االستقالة(، على يسار الداخل منها«.

َعَدت امراأٌة َوَح�َشَرت نف�َشَها َوَحقاِئَبها  فتاٌة اأنيقٌة، كانت َتل�ُس يف َحاِفَلة .... �شَ
يًة َلْ َيبُد َعليَها  َمًة َرا�شِ اَيقتَها، لكّن الَفتاَة َبَقَيت ُمَتَب�شّ الَكثريَة ِبجاِنِب الَفتاِة َف�شَ

اأُفُف واالنِزَعاج َوَكاأنَّ �َشيئًا َل َيُكن.  التَّ
ِمي وتُقوِل  ا راأى، و�َشاأَل الفتاَة ِلاذا َل َتَتَكَلّ َرُجٌل َكاَن ُيراِقُب الَوِقَف فانَزعَج ِمَّ

ـة .. ِويَّ �َشيئًا للَمراأة الَفو�شَ
يًا َوُتادَل يِف ُكلِّ  ُروري اأْن تُكوَن قا�شِ اأَجابِت الَفتاة بابِت�َشامٍة: » لي�َس ِمَن ال�شَ

ِة القاِدَمة. حلُة َق�شرية« واأَنا �َشاأنِزُل يف الََحطَّ �َشيٍء تافٍه »فالرِّ
َهب،  الَذّ مباِء  ُتكَتَب  اأن  َت�شَتِحقُّ  رية«.  َق�شِ حَلُة  »الرِّ الَكلَمتني:  َهاَتنِي  ل  تاأمَّ
َتُكون  اأن  روِريِّ  ال�شَّ ِمن  َلي�َس  ِة،  الَيوِميَّ ُرفاِتنا  َت�شَ َجميِع  يِف  �شُموِنها  مِبَ َوَنعمَل 

حلَة َق�شرية. ادَل يِف ُكلِّ �َشيٍء الأنَّ الرِّ َيًا َوُتَ َقا�شِ
رية َفَلن َنعَلَها ُمظِلَمًة َمِليئًة  نيا َق�شِ ا اأنَّ ِرحلَتنا يِف هذه الدُّ َه ُكٌل ِمنَّ اإذا َتَنبَّ
َي�شيَع  ال  َكي  االآخرين،  َعن  الَعفِو  َوَعدم  َوالقِد  والَكيِد  وَمِة  واخُل�شُ باجِلداِل 

ُجهُدنا َووقُتنا َوَجماُل َحَياِتنا.
ا�شَتهزاأ  اأو  اَيَقَك  َهْل �شَ حلُة َق�شرية.  َقلَبك؟ ُكن هاِدئًا فالرِّ اأحُدُهم  َك�َشَر  َهْل 
اأنَّ  َدومًا  َتَذّكر  ُظلم.  ِمن  َعَليَك  َوَقَع  َمهَما  حلُة َق�شرية  ُكن هاِدئًا، فالرِّ اأََحد؟  بَك 
ُكن  َعنُه؟  وؤاَلَك  و�شُ مَعُه  َووقَفتَك  َمعروَفَك  اأََحُدُهم  َي  َن�شِ َهْل  رية.  َق�شِ حَلَة  الرِّ
قِدير! كن  رَك َحقَّ التَّ رَية. َهْل انَتَق�َس اأَحٌد َقدَرَك َوَل ُيَقدِّ حَلُة َق�شِ َهاِدئًا فالرِّ

هادئًا فالرحلة ق�شرية.
َتَها  جوُع اإليَها َبعَد َترِكَها، وال اأَحَد َيعَلُم ُمدَّ اً، وال ُيُكُن الرُّ رَيٌة ِجدَّ ِرحلُتنا َق�شِ
هادئني  ِلَنكن  ال.  اأْم  اِلَية  التَّ ِة  للَمَحطَّ �شيبقى  َهْل  َيعلم  اأَحَد  ال  َتنَتِهي.  ومتى 

نَي. بوِريَن َوَمَع االآخِريَن ُمت�َشاِمِ بنَي َكاِظمنَي الَغيَظ، �شَ َطيِّ

• سهيلة أضريف

فسحةفسحة
عامـة ق�سايـا  يف  تَدُبريـة  وقفـة 

ال�شلطان”  “كدية 
باأ�شيلة رمز وطني 
ل زال مخلدًا على 

�شفحات التاريخ

رية حَلُة َق�شِ الرِّ

عمر  إلى  رسوال  الفرس  ملك  بعث 
فسـأل  المدينـة  دخل  الخطاب،  ابن 
أهلها أين ملككم، أجابوه: ليس لدينا 
ظاهـر  إلى  ذهب  وقد  أمير،  بل  ملك، 
الموفــد  قصد  “ضاحيتهــا”،  المدينة 
الفارسي يطلـب الخليفـة، فـرآه نائمـًا 
والعرق  على األرض وقد توسد عصاه 
يتصبب من جبينـه من حـر الشمس، 
وقـع  الــحــال،  هــذه  على  وجــده  ولما 
تهابه  “رجل  وقال:  قلبه  في  الخشوع 
التراب،  على  وحيدًا  ينام  الملوك  كل 
حكمت فعدلت فآمنـت فنمت يا عمر”، 
اكتسب  بعمر  تسمى  من  كـل  وليس 

عدل عمر.

حكمت فعدلت فاآمنت ...

جولة يف اأبواب 
تطوان ال�سبعة ..

»باب الُعقلة«
معلمة تروي 

ق�ش�شًا 
للتاريخ
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بالفقيــه  الشهيــر  الفياللــي  الجيـاللي  بن  محمد  األستـاذ  هو 
الحـداد )1(. ولد في مطلع القرن المنصرم سنة 1905م بطنجة، كما 
يقول عن نفسه :«. ازددت سنة 1905 بمدينة طنجة، فياللي األصل.. 
المدنية لتسجيل اسمي طلب  الحالة  إلى مكتب  أنني لما ذهبت  غير 
مني مدير المكتب أن أغير االسم العائلي حتى ال أضيع حسب قوله بين 
الفيالليين ألنهم كثيرون مسجلون بدفتر الحالة المدنية، فعدلت عن 
األصل. أما عن ظروفي العائلية فقد نشأت وسط عائلة فقيرة ليست 
على شيء من العلم  بمفهوم تلك المرحلة لكن هذا لم يمنعها من أن 

تدخلني إلى الكتاب«. 
درس محمد الحداد وتعلم على الطريقة التقليدية المعهودة آنذاك. 
السالم غازي، ومحمد  الصمد كنون، وعبد  العالمة عبد  أخذ عن  وقد 
البيضاوي  السميحي، والشيخ محمد الفرطاخ، والعالمة األديب محمد 
الشنقيطي. انتقل كعادة طلبة زمانه إلى القرويين الستكمال دراسته، 
وبها تتلمذ على الشيخ العالمة أحمد بن المامون البلغيثي، وعبدالسالم 
العلوي، وعبد الهادي بن المواز، ومحمد بن عبدالكبير بن الحاج السلمي.

إلعالة  وذلك  والده،  وفاة  بعد  رأسه  مسقط  إلى  للعودة  واضطر 
أسرته، فاشتغل أول األمر مدرسا بمدرسة )بونسي( الحكومية، ثم مدرسا 
بتطوان. وبعد فترة من الزمن اشتغل بمدينته ناسخا بالجامع الكبير، قبل 

أن يعمل كاتبا بالمندوبية.
1409هـ  سنة  من  الثانية  جمادى   25 يوم  المحتوم  أجله  وافاه   

موافق 1989/02/03 ودفن بمقبرة مرشان.
ولم يستسلم محمد الحداد للظروف القاسية التي حرمته من متابعة 
التحصيل العلمي، ولم يقتصر على ما تيسر له من التعليم »النظامي«، 
بل سعى إلى تكوين نفسه ذاتيا، سواء عبر االحتكاك بأقرانه واالستفادة 
الحرة خصوصا وأن طنجة بنظامها  المطالعة  أو  من مثقفي مدينته، 
الدولي وتعدد وحرية بريدها الدولي أتاح الفرصة للوطنيين والساعين 
الشمالية،  بالضفة  أو  بالمشرق  سواء  اآلخر  ثقافة  على  االطالع  إلى 
وللتواصل واالطالع على الصحف العربية واألجنبية، مما ساعدهم  على 
متابعة الحركة األدبية بالمشرق بنشاطاتها وكتاباتها ومعاركها، والقراءة 
وقصاصين  شعراء  من  الكبار  األدبية  األجناس  ورواد  األفذاذ  لألعالم 

وروائيين ومسرحيين. 
وقد تأثر محمد الحداد بهذه البيئة،  فكون رصيدا معرفيا سمح له 
بقرض الشعر والكتابة الصحفية والتأليف المسرحي بل و حتى اإلبداع 
الروائي، فكتب قصة) الوصيف المغصوب( سنة 1926، نشرت مسلسلة 
بجريدة )إظهار الحق(، وقد أتبعها برواية )شهيد الغرام وقتيلة الحب( 
سنة 1926 التي ال زالت لألسف مخطوطة وهي تحتوي على كل مقومات 

الرواية وأكاد أجزم بأنها أول رواية مغربية. 
ونشر  واإلعالمية  األدبية  الساحة  بكتاباته  الحداد  محمد  أغنى 
كجريدة  الوقت،  ذلك  في  الصادرة  الصحف  من  عدد  في  إسهاماته 
»السعادة«  و»النظام« و »اإلصالح« و»إظهار الحق« التي صدرت سنة 
1923 وتولى رئاسة تحريرها ابتداء من سنة 1930 وذكر العالمة محمد 
المنوني أن محمد الحداد تولى هذا المنصب بعد أن شغر لوفاة أبو بكر 
بن عبد الوهاب. وقد أورد العالمة عبد اهلل كنون أنه انتدبه و محمد 
الزواق باتفاق مع الحاج عبد السالم بنونة للكتابة في جريدة )اإلصالح( 
بناء على طلب مديرها غير أن السلطات االستعمارية أشعرت الجريدة 
بوجوب التوقف عن نشر مقاالت الوطنيين. وقد اهتمت كتابات األديب 
محمد الحداد ، التي كانت تنضح بالحماسة والغيرة الوطنية، باإلصالح 
العادات  ومهاجمة  االجتماعية  األدواء  ونقد  الوعي  ونشر  االجتماعي 
أجل  من  العربية  البطوالت  واستلهام  الهمم  واستنهاض  الدخيلة 

النهوض من جديد. 
يقول األستاذ رضوان احدادو إن محمد الحداد ظل حريصا على تتبع 
إفرازات النهضة األدبية الحديثة في المشرق والمغرب ناهجا في كتاباته 
نهج أدباء المهجر، فكان بحق كاتبا أصيال ومجددا في آن واحد. و يرى 
البحاثة األستاذ عبد الصمد العشاب أنك حينما تقرأ للحداد تحس بالكاتب 
إنسانا شاعرا وعاطفيا رقيق اإلحساس رغم أن  أسلوبه في البداية لم يكن 
على جانب من الحبكة الفنية الالزمة بل كان يميل إلى الصيغة التقريرية 
المدعمة باألمثلة والحجج من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية وأقوال 

الحكماء. ويضيف أنه ألجل ذلك يمكن التمييز بين أسلوبين عند الحداد، 
األول عندما يكون أديبا فياض الشعور، والثاني عندما يكون مصلحا 
اجتماعيا يكشف الداء ويصف الدواء، وما بين األسلوبين تتوزع شخصية 
الحداد المصلح و الحداد الفنان األديب.  كما كان الحداد يعمل جاهدا 
التليد  والحث على نهضة  العرب  تاريخ  على توظيف  مقاالته  إلبراز 
اجتماعية شاملة. ومثلما تمت اإلشارة إلى ذلك فقد كتب الحداد عددا 
من المقاالت في منابر متعددة ورأس تحرير جريدة )إظهار الحق(، ومن 
مقاالته المنشورة بها نذكر: )حول الشاعر(،  العدد 11، سنة 1926. )حول 
العلم والتعليم(، العدد 13، سنة 1926. )القيام بالواجب(، العددان 312 
و 313، سنة 1931. )الوصيف المغصوب(، قصة مسلسلة، أعداد مختلفة 
من سنة 1926. )المحبة أصل كل شيء(، العدد 95، سنة 1928. )ماذا 
أكتب(، العدد 108، سنة 1928. )القمار يكثر(، العدد 112، سنة 1929. 

)الرجل والمرأة(، العدد 119، سنة 1929.
الجمعوي، إذ أسس سنة  العمل  الحداد في  ساهم األديب محمد 
1923 )جمعية المغرب الرياضية و األدبية(، وشغل منصب كاتبها العام 
فيما عاد مقعد الرئاسة لمصطفى حبيط. وقد نشرت في حينه )إظهار 
الحق( القانون األساسي للجمعية والذي يتألف من واحد وعشرين بندا 
 1929 مارس  في  لجمعية  ا  مكتب  تجديد  تم  كما  ألعمالها،  منظما 
وانتخب محمد الحداد عضوا في المكتب المسير. وكانت لهذه الجمعية 
أول فرقة مسرحية بطنجة )الجوق الطنجي للتمثيل العربي( هذا باإلضافة 

إلى فرقة لكرة القدم ،التي ساهمت في العمل الخيري.
وبعد ذلك توقفت مسيرة جمعية المغرب ألسباب مجهولة، فترأس 
محمد الحداد )جمعية التهذيب الرياضي(التي أسست في 25أبريل 1939 
)الموافق 5 ربيع األول 1348هـ(، و« قامت بعدة مباريات بمكناس وفاس، 
ثم سرعان ما خاب نورها وعرفت نفس مصير سابقتها«. لكنه حدث أن 
استرجعت جمعية المغرب حياتها بإضافة كلمة )األقصى(  إلى اسمها 
األول، و قد كانت لها فرقة خاصة بالنشاط الدراسي  تحمل اسم » نخبة 
الشباب الطنجي« حيث قدمت عدة مسرحيات، مثل مسرحية »معاوية 

ومروان« و»أوالد األوفياء« و»أميرة العفاف«.
ذلك  في  الطنجي  الشباب  أسسها  التي  الجمعيات  أن  يخفى  وال 
الوقت كانت ستارا للعمل الوطني. وقد اتخذت )جمعية المغرب( » مقرا 
لها بالسوق الداخل وبالضبط قبالة مقهى السنطرال التي شكلت فضاء 
مفتوحا الجتماعات واتصاالت شخصيات بارزة في عالم التمثيل المسرحي 
ولعبة كرة القدم آنذاك«. وقد كان مترجمنا من الشباب الذين كانوا 

في استقبال  أمير العروبة و البيان شكيب أرسالن أثناء زيارته القصيرة 
الزيارة  وقد صادفت  معه.  وله صورة  ساعة،   24 دامت  والتي  لطنجة 
شكيب  بها  وأعجب  النبوي،  المولد  عيد  من  السابع  موسم  احتفاالت 
آالفا من  التي تجمع  المواسم   بالمحافظة على هذه  أرسالن وأوصى 
الناس متحدين واالعتناء بالحفالت الشعبية اإلسالمية لما في ذلك من 
تمتين اللحمة بين طبقات الشعب ومحافظة على الهوية، كما أمر األديب 
محمد الحداد بالكتابة عنها في الجرائد. وعند مغادرة أرسالن في اتجاه 
قادس بعد صدور أمر الطرد في حقه من طرف سلطات االحتالل، كان 
محمد الحداد أحد األربعة الذين كانوا  في وداعه على رصيف الميناء. 
مما جر  عليه متاعب كثيرة مع اإلدارة االستعمارية. وقد  أ رسل له شكيب 
أرسالن نسخة من كتابه القيم )لماذا تقدم السلمون وتأخر غيرهم(، 
كما كان يبعث له بالسالم أثناء مراسالته مع الوطنيين المغاربة وعلى 
رأسهم الحاج عبد السالم بنونة. ويذكر الحداد في حوار معه أن » الحركة 
الوطنية بدأت في الجنوب في فاس والرباط وتسربت إلى الشمال في 
تطوان ثم إلى طنجة، وقدم من تطوان عبد السالم بنونة وأخوه الحاج 
البلدي  نزل  في  العصر  بعد صالة  بهما  والتقينا  اهلل،  رحمهما  محمد 
لصاحبه الحاج المختار أحرضان رحمه اهلل، وسيدي عبد اهلل كنون، وعبد 
ربه محمد الحداد، وأقسمنا اليمين على اإلخالص في العمل للوطن، 

وتفرغ كل واحد لعمله..«.
 فحاول الحداد تمرير الخطاب الوطني من خالل أعماله المسرحية 
في غفلة من أعين الرقيب، وفي كلمة له أمام الجمهور التطواني غداة 
عرض مسرحية الوليد بن عبد الملك في اكتوبر1928: » أيها السادة، 
في  األولى  تجربتنا  انطلقت  الماضية  السنة  من  اليوم  هذا  مثل  في 
المسرح، وأهبنا بالشباب أن يقبلوا عليه لما يعطيه من درر وطنية. ولقد 

لقينا آنذاك تشجيعا من الجمهور كمم لقيناه منكم اليوم..«. 
و في حديث أجرته معه جريدة )البيان( المغربية قال محمد الحداد 
عن فرقته المسرحية: » إننا كمجموعة شابة مؤمنة كنا نخوض تجربة 
فنية بعيدة عن أي تأثير خارجي، وكنا نرفض أي مساعدة تأتينا خارج 
حدودنا الوطنية والفكرية، وكنا نعتبر أي تعامل أو تعاون مع األجانب 
خيانة للعمل الفني، وخيانة وطنية كذلك. ومن ثمة، فإن المجموعة 
الشابة التي دخلت مغامرة العمل المسرحي سنة 1923، تشبثت باللغة 
العربية، لدرجة التعصب، وبذلت المستحيل من أجل أن تكون هذه اللغة 

في مستوى العمل الدرامي.
وكان محمد الحداد من المثقفين الذين حملوا هم الوطن وشغلت 
الجهل  بقيود  والمكبل  االستعمار  نير  تحت  الرازح  البلد  حالة  بالهم  
والفقر، مما جعله يسهم إلى جانب النخبة المثقفة في التفكير الدائم 
في سبل الخروج من هذا الوضع و تجاوز هذه الحالة، يقول في رسالة 
تتسرب  رأيتني عندما  ما  السالوي: »أخي كثيرا  لصديقه سعيد حجي 
إلي عوامل اليأس، ألقي من بعد نظرة عميقة على نهضة هذا الشعب 
التي  الحياة، المضغوط على مشاعره  المحبوب المغصوب كل حقوق 
تمتعت بالحياة الطلقة قرونا، المضروب على يده، المحروم أبناؤه من 
كل حق هو طبيعي للبشر«. وكان يرى لزاما على المغرب األخذ بأسباب 
النهوض وأولها العلم يقول: » إن المغرب يحوجه العلم، يحوجه االتحاد، 
يحوجه العمل. أقول العلم رغم ما به من العلماء ألني أعني بالعلم علم 
الكون من العقليات والطبيعيات والكيماويات والهندسيات والرياضيات 
وعلم الطب والتشريح وغير ذلك من العلوم الدنيوية الحية التي فقدها 

اإلسالم قبل قرون«.
ـــــــــــــــــ
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االتحاد  ألحزاب  البرلمانية  الفرق  ممثلي  مع  تواصلية  لقاءات  للمقاوالت،2021،  المغربية  الهيئة  عقدت 
10 نونبر   االشتراكي، األصالة والمعاصرة، االستقالل، والعدالة والتنمية، وحزب االستقالل، وذلك يوم األربعاء 

بمجلسي النواب والمستشارين، لتقديم مذكرة مقترحات تعديلية على قانون المالية المقبل. 
ووجد أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة المغربية للمقاوالت التي تضم تكتال من الجمعيات المهنية وأرباب 
المقاوالت الصغيرة جدا والشركات الصغيرة والمتوسطة، في استقبالهم النائب البرلماني حسن لشكر عن حزب 
االتحاد االشتراكي، وعادل الدفوف عن األصالة والمعاصرة، وخالد السطي ولبنى العلوي عن مجموعة االتحاد 

الوطني للشغل بالمغرب.
كما أجرى رئيس الهيئة المغربية للمقاوالت، مشاورات ثنائية مع مدراء فرق االتحاد المغربي للشغل، واالتحاد 
العام لمقاوالت المغرب، والتجمع الوطني لألحرار، وسلمهم نسخة من المذكرة الترافعية التي تتضمن مراجعات 

ومالحظات حول عدد من اإلجراءات الضريبية والمقتضيات القانونية الجمركية الواردة في قانون المالية. 
وأوضح رشيد الورديغي رئيس الهيئة المغربية للمقاوالت، في حديثه مع النواب البرلمانيين والمستشارين 
بالغرفة الثانية ومدراء الفرق النيابية، بأن مضامين المذكرة الترافعية هي حصيلة ندوات جهوية ولقاءات عمل 
والتجارة  الصناعة  قطاعات  في  مهنيين  بمشاركة  الماضية،  األسابيع  خالل  طنجة  مدينة  في  الهيئة  نظمتها 

والخدمات. 
وأكد الورديغي على أن المقترحات التعديلية الواردة في المذكرة، هي خالصة التوصيات التي عبرت عنها 
أغلبية آراء المتدخلين الممثلين لكل من؛ نادي الماليين بالشمال، ومركز المهنيين الشباب، والجمعية المغربية 
لخريجي معاهد صناعة النسيج واأللبسة، والفضاء المهنيين والتجار، وغرفة الصناعة التقليدية، وأرباب المقاوالت 

الصغرى والمتوسطة.
وتطرقت المذكرة التعديلية على مشروع قانون المالية، إلى مقتضيات تهم باألساس المقاوالت الصغيرة 
جدا، والشركات الصغرى والمتوسطة، والتي تطالب بتخفيف العبء الضريبي، أخذا بعين االعتبار رقم المعامالت 
التي ما  التسيير، من أجل إعطائها دفعة قوية تجاوبا مع الخطابات الملكية السامية  السنوية وتكاليف نفقات 

فتئت تدعو الحكومة إلى دعم أكبر للمشاريع الناشئة والمقاوالت الصغرى.
المساهمة  لنظام  الخاضعين  التجار  كصنف  فئوي  طابع  ذات  مطالب  التعديلية  المقترحات  تضمنت  كما 
المهنية الموحدة، إلى جانب الصناع التقليديين الذين يطالبون بإلحاح مراجعة رقم المعامالت الخاص بالنظام 
الجزافي، وذلك برفعه من 2 مليون درهم إلى 3 ماليين درهم، وتخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع 

االستهالكية األساسية، واإلسراع في تنزيل نظام التغطية الصحية.
بتوصيات  التقيد  ضرورة  إلى  ديباجتها  في  المالية  وزارة  نبهت  الترافعية  المذكرة  أن  إلى  اإلشارة  تبقى 
والذي  الضريبي،  الوعاء  توسيع  مقدمتها  في  الرئيسية  مخرجاتها  بعض  وترجمة  للجبايات،  الوطنية  المناظرة 

يحتاج إلى إرادة وتوافق سياسي قصد إيجاد اإلجراءات المناسبة لتفعيله. 

توصلنا بمراسلة من مندوب وزارة الصحة بعمالة طنجة أصيلة، حول 
الحملة الوطنية للتحسيس وكشف سرطان الثدي وننشرها فيما يلي:

تنظم وزارة الصحة حملة وطنية للتحسيس وتشخيص سرطان الثدي 
وعنق الرحم، تحت شعار »رغم الجائحة، متأجليش الفحص ديالك، الفحص 

بكري بالذهب مشري« وذلك من 25 أكتوبر إلى 25 نونبر 2021.
العامة  الوطنية لهذه السنة، تحسيس الساكنة  ومن أهداف الحملة 
الثدي  لسرطان  المبكر  الكشف  وأهمية  بضرورة  المستهدفة  والفئة 

وسرطان عنق الرحم.
ولهذه الغاية النبيلة، يشرفني ن أطلب من سيادتكم نشر مقال حول 
تتراوح  التي  النساء  وحث  تحسيس  بهدف  وذلك  الحملة  هذه  موضوع 
أعمارهن ما بين 40 و69 سنة على ضرورة زيارة المركز الصحي المتواجد 
في محل سكناهن وذلك في الفترة الممتدة ما بين 25 أكتوبر و25 نونبر 

. 2021
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صدرت حديًثا الطبعة المغربية الثالثة من المجموعة القصصية »حين تغرب الشمس« عن 
دار كتوبي للكاتب والقاص الشاب فريد الخمال. وتعد المجموعة أول أعماله األدبية المستقلة 

بعد عدة مجموعات قصصية صدرت عن دور مصرية مختلفة.
لمجلة  التابعة  الهواء«  على  »قصص  مسابقة  في  األولى  المرتبة  على  الكاتب  حاز  كما 

العربي الكويتية باالشتراك مع إذاعة مونتي كارلو الدولية.
وجدير بالذكر أن دار كتوبيا »هي دار مصرية« أصدرت عدة أعمال لُكتّاب مغاربة بطبعاتٍ 
للكاتبة  الظلمتين«  ورواية »بين  العشيري،  نافع  للدكتور محمد  األنجري  رواية  مغربية، منهم 

سناء بنعتو ورواية الحاج ألمان للكاتب المصري إبراهيم أحمد عيسى.
وسيتم عرض المجموعة القصصية في المعارض الجهوية المقبلة. وستكون متوفرة في 

المكتبات المغربية ابتداء من األسبوع المقبل. 

مندوبية وزارة ال�شحة
يف حملتها حول التح�شي�س

حول �شرطان الثدي

الهيئة املغربية للمقاولت تقدم
»مقرتحات تعديالت حول قانون املالية«

إصـدار جـديـد
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خيوط تدوينة رئيس اللجنة التنسيقية إلنقاذ 
اتحاد طنجة، السابق، عبد الواحد اعزيبو المقراعي 
تطفو  بدأت  اإلغراق«  من  »النجاة  ب  المعنونة 
على السطح، وتتضح حقيقتها منذ تغيير رئاسة 
طرف  من  استقالة  أسرع  بتقديم  بداية  اللجنة. 
اعزيبو،  الواحد  عبد  عوض  الذي  حنيفة  ادريس 
ورغم تبريره قرار االستقالة بالظروف الشخصية، 
فهذا التبرير في حد ذاته غير مبرر، بل لم يقول 
الحقيقة. هذه الحقيقة انكشفت بالواضح بقدوم 

محمد أحكان لتحمل مسؤولية رئاسة اللجنة.   
هذا المحامي الشاب أظهر حسن نيته منذ 
أن تكلم لغة المنخرط الحقيقي في إحدى الجموع 
العام السابق للفريق. ووضع يده على الداء وسمى 
األمور بمسمياتها، أعتبره شخصيا نقطة ضوء في 
هذه اللجنة، وهو الذي حاول منذ الوهلة األولى 
بدعم من أسماء معدودة على رؤوس األصابع في 
بداية  الحروف.  على  النقط  وضع  الحالية  اللجنة 
بتسريب  العام  والراي  الجمهور  مع  بالتواصل 
جماع  وتكبح  طنجة  اتحاد  تقتل  التي  الحقائق 

إسقاط الفساد الذي ينخر جسم الفريق. 
بنشر  بادروا  شرفاء  من  معه  ومن  أحكان 
أخبروا  للفريق،  الرسمي  الموقع  عبر  »توضيح« 
العبين  أربعة  بوضعية  العام  اراي  خالله  من 
المطلب  عبد  وفوزي  الدحماني  اهلل  )حبيب  هم 
يتم  لم  عماد عسكر(  والحارس  الحساني  وحمزة 
تأهيلهم. وللتذكير فإن الحارس عسكر يتقاضى 
واجباته المالية رغم عدم تأهيله، وهنا ليس من 
التهور،  بهذا  يتصرف  ان  السابق  المكتب  حق 
مستقبله  عن  للبحث  تسريحه  األجدر  من  وكان 
بدل حرمان الفريق من أن لألسف وإن كان هذا 
داخل  المعقول  وبداية  العقل  عين  التوضيح هو 
يعجبهم  لم  اللجنة  أعضاء  بعض  فإن  الفريق، 
ذلك واحتجوا في اجتماع انعقد بعد هذا التسريب 
تسريب  وعدم  الصمت  تطبيق  على  وصمموا 
الفئة  هذه  وباستمرار  السابق..  المكتب  فضائح 
داخل اللجنة لن نحلم بالتغيير باعتبارها أوال جزء 
التي أصبح  المشكلة ومساهمة في األزمات  من 
اإلغراق  بلغ حد  حاليا حتى  الفريق  عليها  يعيش 

وليس الغرق كما كان يبدو في األول.
على  اعزيبو  الواحد  عبد  بقاء  حاربوا  ولهذا، 
راس اللجنة، ألن األخير أبدى الصرامة والجدية في 
البحث والكشف عن المستور لتسهيل المامورية 
امام أي مكتب مسير جديد يرغب في المساهمة 

في انطالقة حقيقية ونظيفة في تسيير الفريق.

بني الغرق والإغراق 
الذي حتدث عنه اعزيبو 

ب�شفينة احتاد طنجة

أين تكمن بصمة ليو سكالوني في المنتخب؟
2018، وقد  العالم  للتو من كأس  أرجنتيني كان قد خرج   استلم دفة منتخب 
قام بعمل جيد للغاية، علمًا أنه لم تكن لديه أية خبرة قبل ذلك. إنه جدير بهذه 
وبابلو  أياال  والتر صامويل وروبيرتو  أكفاء مثل  بأشخاص  المسؤولية. فهو مُحاط 
أيمار، الذين يشّكلون معه طاقمًا رائعًا يركز كل جهوده على العمل وتحسين األداء. 
لقد تمّكنوا من إظهار األرجنتين في صورة جديدة وأثبتوا جدارتهم بهذه المهمة. 
كالعب  بأهميتك  تشعر  تجعلك  اللعب،  طريقة  عن  واضحة  فكرة  لديه  سكالوني 

وباالرتياح عند أداء مهمتك، كما أنه ال يعقد األمور على اإلطالق. 
ماذا يعني اللعب مع ليونيل ميسي؟ 

حياته  من  جزء  بأننا  نشعر  يجعلنا  فهو  الفريق.  جوهر  هو  ليو  لنا،  بالنسبة 
الحميمية. اللعب معه بمثابة هدية من السماء، فنحن نستمتع عندما نكون معه. 
فيما يتعلق بالجانب الكروي، فإن الكلمات تعجز عن وصفه…تشعر بالجنون عندما 
تراه يلعب أمامك بشكل يومي، مهما اختلفت السياقات واألوضاع. نحاول أن نتعلم 
منه ولكن من الصعب جدًا تقليده ألنه عبقري، وهذه صفة العباقرة. يولد عبقري كل 
50 عامًا. نحن نستمتع بما يفعله على أرض الملعب، لكننا نستمتع أكثر عندما نكون 

بعيدًا عن عدسات الكاميرات وأعين الناس.
هل يتحدث لكم عن طموحاته بشأن كأس العالم المقبلة؟ 

واحدة... مباراة  اللقب سوى  عن  تفصله  لم  إذ  بها،  الفوز  من  جدًا  قريبًا  كان 
نوفمبر، وقد  تمامًا، حيث ستقام في  المقبلة بطولة مختلفة  العالم  ستكون كأس 
تكون األخيرة له نظرًا لعمره وألن األرجنتين تمر بمرحلة جيدة ودون ضغط للفوز 
باللقب، بعدما تُوجت بطلة لكوبا أمريكا. جميع األرجنتينيين وجميع العبي المنتخب 
نرغب في تقديم يد المساعدة ومنح ليو فرصة رفع كأس العالم. هو ال يطلب منا أي 

شيء من هذا القبيل، لكننا نعرف ما يدور في باله. 
هل األرجنتين من المرشحين للفوز بكأس العالم؟

األوفر  المرشحين  بين  باعتبارها من  فعاًل  األرجنتين  تدخل  ووزنها،  بتاريخها   
الفوز بلقب كوبا  العالم وبعد  الالعبين في  لدينا بعض من أفضل  حظًا. بصراحة، 
أو ستة  الهزيمة. لكن هناك خمسة  الخالي من  زلنا نحافظ على سجلنا  ما  أمريكا 
فرق أوروبية قوية جدًا باإلضافة إلى البرازيل. ستكون بطولة رائعة للغاية، وال شك 
المناسبات.  المفاجآت. والحظ أيضًا يلعب دوره في مثل هذه  أنها ستشهد بعض 
سيكون األمر معقدًا، لكنني أعتقد أن لدينا كل اإلمكانيات الالزمة للوصول إلى أبعد 

نقطة ممكنة.
هل سنرى رقصة البابو في قطر؟ 

هذا هو هدفي. آمل أن تكون كأس العالم هذه هي األولى واألخيرة لي، سيكون 
ذلك أمرًا استثنائيًا لتتويج مسيرتي. يجب أن أقدم أداًءا جيدًا مع إشبيلية، وأن أبقى 
وهدفي  تقريبًا  عام  سوى  يتبق  لم  بسرعة،  تتوالى  األحداث  المنافسة.  على  قادرًا 
هو أن أكون أحد الالعبين الـ 23 في قائمة المنتخب وأن أتمّكن من خوض تجربة 

المشاركة في كأس العالم.

كيف بدأت قصة »رقصة البابو«؟ 
خرجت الفكرة إلى الوجود قبل حوالي أربع سنوات من يوتيوبرز إيطاليين 
يُدعَون »لي آوتوجول«، حيث كانوا يمزحون كثيرًا حول كرة القدم االفتراضية. 
في يوم من األيام، شاركت معهم في عرض ساخر فجاءت الفكرة بعد رقصة في 
غرفة المالبس، على سبيل المزاح. سألوني إن كنت أرغب في إصدار أغنية في 
إطار عمل خيري والتبرع بالمال لمن أردت. حينها، كنت أرعى جمعية ألطفال من 
ذو االحتياجات الخاصة يلعبون كرة القدم في بيرجامو. أدّينا األغنية، معتقدين 
ال  بشكل  واسع  نطاق  على  امتدت  أصداءها  لكن  كبيرًا.  صدى  تجد  لن  أنها 

يصدق. لقد كانت من أشهر األغاني في ذلك الصيف.
الرقص بتلك الطريقة... صراحة، تعبت من ذلك بعض  لكنك تستمر في 

الشيء! يقول لي الكثيرون:
 لقد اعتدت على ذلك، رغم أنني أحيانًا أطلب منهم التوقف )يضحك(. عندما 
سعيد  أنا  الرقصة.  أداء  مني  سيطلبون  أنهم  أعرف  كنت  إشبيلية،  إلى  وصلت 
األطفال  ألن  بذلك  القيام  في  أستمر  الرقص.  خالل  من  باألهداف  لالحتفال 

الصغار يستمتعون أكثر وأعلم أنهم يحبون ذلك. 
ماذا يعني لكم التتويج بنسخة 2021 والدموع التي ذرفها ليو بعد الفوز؟ 
إنه شيء ملحمي وتاريخي. كان الفريق جيدًا، لكنه سار من حسن إلى أحسن، 
معتمدًا على مجموعة رائعة من الالعبين. كنا مثل األسرة الواحدة، وقد كان ذلك 
عاماًل أساسيًا في تتويج األرجنتين باللقب الذي طال انتظاره. لقد تم االحتفال به 
كثيرًا ألن هناك جياًل كاماًل لم يتمّكن من رؤية األرجنتين تعتلي منصة التتويج، 
اللقب  كان  لقد  النهائية.  المباريات  من  الكثير  خسارة  على  شاهدًا  وقف  بينما 
أمرًا حتميًا وضروريًا. كان ذلك بمثابة عبء كبير جدًا على المخضرمين، مثل ليو 
المباريات  الذين خسروا  اآلخرين،  من  ماريا...والعديد  ودي  وأوتاميندي  وكون 
النهائية، قدّموا بدورهم أداًءا جيدًا للغاية. كنا محظوظين بما يكفي لكي نكون 

في المكان المناسب في الوقت المناسب.
كالمك ينم عن حماس منقطع النظير..:

.. لقد كان شيئًا فريدًا. أتيت إلى إشبيلية للعب في دوري رائع واضعًا كوبا 
بعمر  هدفين.  سجلت  حيث  هناك،  المشاركة  من  تمّكنت  عيني.  نصب  أمريكا 
ربما  األرجنتيني.  المنتخب  مع  قليلة  مباريات  بعد خوض  لقبًا  حّققت  33 سنة، 
ما حصل.  تفسير  جدًا  الصعب  أدري، من  ال  األلبيسليستي.  على  خير  فأل  كنت 
أمامكم تحدّيان صعبان في التصفيات، حيث تحلون ضيوفًا على أوروجواي قبل 

استضافة منتخب البرازيل الذي لم يتجرّع مرارة الهزيمة حتى اآلن. 
هل ستخطون خطوة كبيرة نحو كأس العالم في حال الفوز؟

مع   2019 في  بدأناه بمشروع جديد  الذي  الجيد  العمل  نواصل  أن   يجب 
العبين شباب، وها هو يؤتي ثماره. من المهم أن نحقق التأهل بأسرع ما يمكن 
أشياء  الختبار  فرصة  األخيرة  المباريات  وجعل  بهدوء  العمل  من  نتمكن  حتى 
يكون  ما  عادة  إذ  المنشود،  الهدف  تحقيق  عن  قليلة  نقاط  تفصلنا  مختلفة. 

التأهل شبه مضمون في حال بلوغ 25 نقطة.

أليخاندرو  غوميزحوار السبت
العامل” كا�س  رفع  فر�شة  مي�شي  منح  “نريد 

أصبح   ،2017-2016 في  رائع  موسم  بعد 
آنذاك  وفريقه  جوميز  »بابو«  أليخاندرو  اسم 
الرياضية  األوساط  في  لسان  على كل  أتاالنتا، 
األوروبية. وبدأ بعد ذلك يجني ثمار أدائه الباهر 
الدعوة  تلقى  حيث  الدؤوب،  وعمله  ومثابرته 
من خورخي سامباولي لالنضمام إلى المنتخب 
األرجنتيني، ثم انتقل إلى إشبيلية قبل أن يتوج 
أمريكا وهو  كوبا  لقب  بإحراز  التصاعدي  خطه 
العالم  إلى تمثيل بالده في كأس  اآلن  يتطلع 
قطر 2022. وفي حديث حصري خص به موقع 
»فيفا. كوم«، يسلط البابو الضوء على رقصته 
له  يعنيه  وما  الشخصية  وتطلعاته  الشهيرة 

اللعب إلى جانب ليونيل ميسي.



14

4184 • ال�شبـت  13 نوفمبـر  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

الملحق الرياضي

نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

قرار صارم من تشافي ضد بيكيه
لبرشلونة،  الجديد  المدرب  تشافي،  فرض 
قواعده على الجميع منذ اليوم األول داخل النادي، 
وكان أول من واجه ذلك زميله وصديقه بيكيه. 
قيادة برشلونة رسميا، حيث وقع  وتولى تشافي 
عقدا لخالفة الهولندي رونالد كومان، حتى صيف 
2024. وبحسب إذاعة »كادينا كوبي«، فإن تشافي 
طلب من بيكيه إلغاء اتفاقه بشأن لقاء تليفزيوني 
للترويج لكأس ديفيز للتنس ومشاريعه الشخصية، 
ألن اللقاء كان مقررا له أن يقام في مدريد لياًل. وما 
زال بيكيه يعاني من إصابة، منعته من المشاركة 
في  اإلثنين،  تشافي،  قيادة  تحت  مران  أول  في 
خوان جامبر. وبحسب »موندو ديبورتيفو«، فقد 
كان االتصال األول بين تشافي والالعبين إيجابيا 
للغاية، ولكن سيكون من المهم معرفة ما إذا كان 
الفريق سيقبل مع مرور األيام بالقواعد الداخلية 
الجديدة لتشافي أم ال. وتزامل بيكيه وتشافي على 
مدار سنوات طويلة في برشلونة ومنتخب إسبانيا، 
اإلنجازات  من  العديد  تحقيق  في  معا  وساهما 

والبطوالت.

تشافي يطلب قطع إعارة ترينكاو 
ويعيد األمل ألومتيتي

تقدم تشافي، بطلب إلدارة البارسا، يطلب فيه 
قطع إعارة البرتغالي ترينكاو لفريق وولفرهامبتون 
اإلنجليزي. ويستهدف تشافي حاليًا تدعيم فريقه 
بعدد من الالعبين، سواء كانوا صفقات جديدة أو 
وبحسب  برشلونة.  العبي  من  بعض  إعارة  قطع 
صحيفة »ريكورد« البرتغالية، فإن تشافي طالب 
الرغم  على  المقبل،  الشتاء  في  ترينكاو  بعودة 
مميزا  شيًئا  يقدم  لم  البرتغالي  الجناح  أن  من 
إلى  ترينكاو  وانضم  البريميرليج.  في  اآلن  حتى 
موسم،  لمدة  اإلعارة  سبيل  على  وولفرهامبتون 
مقابل 6 ماليين يورو، مع خيار الشراء مقابل 30 
الفرنسي  بات  آخر،  موضوع  وفي  يورو.  مليون 
األخيرة  الفرصة  أمام  برشلونة،  مدافع  أومتيتي، 
إلنقاذ مسيرته مع الفريق الكتالوني، بعد تعيين 
لدقيقة  ولو  أومتيتي  يشارك  ولم  مدربا.  تشافي 
واحدة مع برشلونة هذا الموسم، سواء في الليجا 
مباراة خاضها  آخر  وتعود  أوروبا.  أبطال  أو دوري 
أومتيتي بقميص برشلونة إلى الموسم الماضي، 
مايو  في  إيبار  ضد  واحدًا  شوًطا  لعب  عندما 
لم  برشلونة،  لحظات  أحلك  في  وحتى  الماضي. 
يكن المدرب السابق كومان، يعتمد عليه. وبحسب 
صحيفة »موندو ديبوريتفو«، فقد ضحى أومتيتي 
بإجازته ليكون جاهزا عقب فترة التوقف الدولي، 
وأكد لطبيب الفريق أنه ال يعاني من أي إصابات 

وجاهز لخوض المباريات في أي وقت. 

ألفيس يوضح حقيقة اجتماعه مع 
برشلونة

ألفيس،  لداني  الصحفي  المكتب  كشف 
الظهير األيمن السابق لساو باولو، حقيقة اجتماعه 
قريبا مع نادي برشلونة لمناقشة عودته إلى »كامب 
نو«. ولعب ألفيس بجانب تشافي، المدرب الحالي 
الفترة  لبرشلونة في  الذهبي  الجيل  للبارسا، في 
بين 2008 و2015، وحققا كل األلقاب الممكنة. 
ألفيس  أن  البرازيلية،   »UOL« شبكة  وذكرت 
سيجتمع مع إدارة برشلونة هذا األسبوع، لمناقشة 
عودته المحتملة ووفًقا لصحيفة »سبورت«، فإن 
أن  نفى  البرازيل  في  أللفيس  الصحفي  المكتب 
يكون الالعب أو وكيله فران سيرجيو قد حددا أي 
الصحيفة  وأشارت  برشلونة.  مع  لالجتماع  موعد 
طاولة  على  مطروح  ألفيس  عودة  خيار  أن  إلى 
برشلونة، ليتم تحليله في الفترة المقبلة. وكانت 
القدم، مع ساو  ألفيس في عالم كرة  آخر تجارب 
باولو البرازيلي، لكنه رحل عن الفريق بسبب التأخر 

في دفع الرواتب، وحاليا غير مرتبط بأي ناد.

يونايتد يدفع الريال لتغيير خطته 
بشأن بوجبا و6 ضحايا لخطة ضم مبابي 

وهاالند 
فإن  صن« البريطانية،  صحيفة »ذا  بحسب 
يناير  بوجبا في  بيع  يفكر في  يونايتد  مانشستر 
مستوى  تراجع  من  النادي  سئم  حيث  المقبل، 
الالعب وإصاباته، إضافة إلى رغبته في عدم تجديد 
عقده. وأضافت، أن ريال مدريد يعتبر أحد األندية 
المهتمة بالحصول على خدمات بوجبا، لكنه كان 
ينتظر انتهاء عقده بنهاية الموسم، وضمه بشكل 
مجاني. ومع ذلك، قد يلجأ الريال   لتغيير خطته في 
ضم بوجبا، ومحاولة ضمه في ينايرالمقبل، بداًل 
من االنتظار لنهاية الموسم، خوفا من تقدم أحد 
األندية المهتمة به بعرض مميز له في الميركاتو 
الشتوي. من ناحية أخرى، يخطط الريال، لبدء ثورة 
المقبل، من  الفريق الموسم  جديدة في صفوف 
خالل التعاقد مع مبابي نجم سان جيرمان، وهاالند 
فإن  »آس«،  لصحيفة  ووفًقا  دورتموند.  مهاجم 
ريال مدريد لم يعد بالقوة االقتصادية التي كان 
عليها من قبل، لذا فإن التعاقد مع مبابي وهاالند، 
البارزين.  الالعبين  من  العديد  رحيل  يتطلب 
التخلي  على  مجبر  أنشيلوتي،  أن  إلى  وأشارت 
باإلضافة  العالية،  الرواتب  أصحاب  الالعبين  عن 
وكشفت  الفريق.  داخل  المهمشة  العناصر  إلى 
أن قائمة الضحايا هذا الموسم، تضم السداسي 
إيسكو ومارسيلو وهازارد وبيل ويوفيتش وفاييخو. 
ماليين   108 سيوفر  هؤالء  رحيل  أن  وذكرت 
األموال  إلى  باإلضافة  الرواتب،  قائمة  في  يورو 
الالعبين  الحصول عليها مقابل بيع  التي يمكن 
أصحاب العقود المستمرة. وقالت »آس« إن فترات 
االنتقاالت المقبلة في ريال مدريد ستكون ساخنة، 
ومن المتوقع أن ينتقل معظم ضحايا الميرنجي، 

إلى الدوري اإلنجليزي الممتاز.

مباراة  موعـد  تعلـن  الليـجا  رابطة 
ريال مدريد وسوسيداد

أعلنت رابطة الدوري اإلسباني، عن مواعيد 
تنطلق  التي  الليجا.  من   16 الـ  الجولة  مباريات 
واحدة،  بمباراة  المقبل  ديسمبر   3 الجمعة  يوم 
تجمع بين غرناطة وديبورتيفو أالفيس. وتستكمل 
 4 بـ  المقبل،  ديسمبر   4 السبت  يوم  المباريات 
كما  بيتيس،  ريال  مع  برشلونة  أبرزها  مباريات 
سوسيداد.  ريال  بنظيره  مدريد  ريال  يصطدم 
وتستمر الجولة يوم األحد 5 ديسمبر بـ 4 مباريات، 
أبرزها فالنسيا ضد سيلتا فيجو، وتختتم المباريات 
بلباو.  وأتلتيك  خيتافي  بمباراة  التالي  اليوم  في 
في  الثاني  المركز  يحتل  مدريد  ريال  أن  يذكر 
سوسيداد  ريال  خلف  نقطة،   27 برصيد  الدوري 

صاحب الصدارة )28 نقطة(.

بتدريب  مهتــم  غيـــر  أنشيلوتي 
إيطاليا

أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أنه 
بالده،  منتخب  تدريب  مهمة  بتولي  مهتم  غير 
في  وقال  اليومي.  العمل  يحب  أنه  إلى  مشيرا 
مقابلة مع برنامج ESPN »أحب العمل اليومي من 
خالل تدريب األندية، ينبغي أن أفكر في دور مع 
المنتخب الوطني، لكنني ال أعتقد ذلك«. ويتولى 
المنتخب  تدريب  مسؤولية  مانشيني،  روبرتو 
اإليطالي، ويمتد عقده الحالي في قيادة المنتخب 
بوضع  يتعلق  وفيما   .2026 يوليو  حتى  األزرق 
إلى  إيفرتون  من  انتقل  الذي  رودريجيز  خاميس 
له  المهم  من  أنشيلوتي«  علق  القطري،  الريان 
اللعب والتواجد في حالة جيدة وإظهار مهارته«. 
وبعد غياب طويل، استدعي العب الريان للمنتخب 
لمواجهتي  رويدا  رينالدو  جانب  من  الكولومبي 
البرازيل وباراجواي في تصفيات كأس العالم. من 
المرشح  بنزيما،  إن  أنشيلوتي  قال  أخرى،  ناحية 
لحصد  جادين  منافسين  يواجه  الذهبية،  للكرة 
الجائزة مثل ميسي وكريستيانو رونالدو وكانتي 

وجورجينيو.

فتح باب النخراط يق�شم جلنة احتاد طنجة 
وت�شريب ديون لعبني يثري �شجة

لقجع يتدخل لطي خالف مدرب املنتخب الوطني 
مـــع زيــا�س

املغرب التطواين ي�شتنكر احلجز على منحة اجلماعة

القدم  لكرة  األعمال التحاد طنجة  لجنة تصريف  اهتدت 
بالزياتن.  النادي  بإدارة  وتجديده  االنخراط  باب  فتح  إلى 
من  فئة  معارضة  القرار  فيه  اتخذ  الذي  االجتماع  وعرف 
اللجنة التي أبدت تخوفها من اإلقبال الذي قد يضر مصلحة 
توسيع  إلى  تسعى  التي  لألغلبية  تخضع  أن  قبل  البعض 
التي  الخانقة  المالية  االزمة  ظل  في  المنخرطين  قاعدة 
الفريق  ورثها  التي  الثقيلة  الديون  وباتت  الفريق.  يعيشها 
عن المكتب المسير السابق، تؤرق اللجنة سيما بعد تسريب 
الذين  الالعبين  بعض  لصالح  صدرت  التي  األحكام  بعض 
لجأوا إلى لجنة النزاعات بالجامعة، آخرها ملفي أسامة غريب 
مليون   440 حوالي  الفريق  سيكلف  الذي  الخالقي  وأيوب 
الفريق. وأصبح  كمستحقات عالقة من رواتب ومنح في ذمة 
االنتدابات  من  الممنوعة  األندية  قائمة  يتزعم  طنجة  اتحاد 
توفر ضمانات  لعدم  بسبب  المقبل  الشتوي  الميركاتو  خالل 

لجنة  لدى  السابقين  العبيها  ملفات  تراكم  ظل  وفي  مالية، 
وأثار  سابقة.  ملفات  تسوية  بعد  الديون  وكثرة  النزاعات 
أخرى،  ملفات  انتظار  في  والخالقي،  الغريب  ملف  تسريب 
اللجنة  اجتماعات  إحدى  في  تساؤالت  وطرحت  بطنجة  ضجة 
تزامن  الذي  التسريب  من  واألهداف  المصدر  حول  المؤقتة 
على  وكذا  مادية  الفريق  يعيشها  التي  الصعبة  الظرفية  مع 

النتائج. مستوى 
من ناحية أخرى، قررت اللجنة التقنية لدى لجنة تصريف 
جعفر  للمدرب  المقبلتين  المباراتين  فرصة  منح  األعمال، 
تأهيله، ووضعت رهن إشارته اإلطار عبد  انتظار  الركيك في 
مساعدا  مدربا  األخير  وكان  مساعدا،  مدربا  بنقاسم  الواحد 
للمدرب ادريس المرابط في الموسم الذي توج فيه الفريق 

البطولة.  بلقب 

لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  رئيس  لقجع،  فوزي  أكد 
المنتخب  القدم في حوار مع »راديو مارس« أن حمل قميص 
مشكل  بتسوية  ووعد  الكل،  فوق  يبقى  المغربي  الوطني 
زياش  حكيم  الالعب  خليلوزيتش  وحيد  بين  القائم  الخالف 
السيطرة  تحت  األمور  أن  لقجع  وأكد  المناسب.  الوقت  في 
أجل  من  الالعبين  من  يكفي  ما  يملك  الوطني  المنتخب  وأن 
تحقيق نتائج إيجابية.  وكان حكيم زياش وصف تصرف مدرب 
بـ »غير االحترافي« بعد  الوطني خليلوزيتش تجاهه  المنتخب 
مجددا.  استدعائه  عدم  وقرر  األطلس  أسود  عن  أبعده  أن 

Tiki Taka Tou- “صصرح العب تشيلسي االنجليزي، لبرنامج 
zani” من تقديم صديقه المغربي-الهولندي، سفيان توزاني 
لم  مقبولة.  غير  أو  احترافية  غير  بطريقة  أبدا  أتصرف  »لم 
أتأخر عن التدريبات، ولم أرفض اللعب مع المنتخب المغربي. 
أعامل  أنا  المجموعة.  فوق  نفسي  أرى  أنني  صحيحا  وليس 
معي،  وعمل  يعرفني  شخص  أي  باحترام.  الالعبين  جميع 
يدرك ذلك جيدا«. وختم زياش حديثه قائال«خليلوزيتش لديه 
ما  أعرف  األمر.  في  ما  كل  هذا  رؤيتي.  لدي  وأنا  نظر  وجهة 
حدث بيني وبينه، خليلوزيتش، وهذا هو األهم بالنسبة لي«.

المخصصة من طرف جماعة  المنحة  الحجز على  إثر  على 
سنة  صادر  قضائي  لحكم  تنفيذا  التطواني،  للمغرب  تطوان 

2016، خرجت إدارة النادي ببالغ جاء فيه:
»على إثر قيام المدعو شكير االغدس بالحجز على المنحة 
اتلتيك  المغرب  لنادي  تطوان  جماعة  طرف  من  المخصصة 
المكتب  فإن   ،2016 لحكم قضائي صادر سنة  تنفيذا  تطوان 

المسير ينهي إلى علم الجماهير التطوانية العريض ما يلي:
تصريح  في  اعترف  قد  كان  االغدس  شكير  المدعو  أن   -

على المباشر بأنه ال يستحق المبالغ التي يطالب بها.
سلمت  وثيقة  على  بناء  حكمها  أصدرت  المحكمة  إن   -

للمعني باألمر من طرف إدارة النادي آنذاك بحسن نية قصد 
تعكس  ال  وأنها  ملحة،  عائلية  اغراض  قضاء  في  استعمالها 
هذه  وكل  بالنادي،  قضاها  التي  المدة  وال  عمله  عقد  حقيقة 
وكيل  السيد  لدى  شكاية  وضع  تم  وقد  موثقة،  المعطيات 
بمبالغ  ومطالبته  المذكور  الشخص  تحايل  بسبب  الملك، 

مالية غير مستحقة.
إتجاه  بالتزاماته  الوفاء  على  عازم  المسير  المكتب  ان   -
رغم  النادي  لدى  المستخدمين  وكل  التقنية  واألطر  الالعبين 

العراقيل واإلكراهات التي يواجهها كل وقت وحين«.

الأزمة املالية 
تر�شح ا�شتمرار 
الركيك مدربًا 
وتعيني بنقا�شم 

م�شاعدًا



مشاريع  عدة  على   2022 برسم  المالية  قانون  مشروع  ينص 
استثمارية عمومية في قطاعات مختلفة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، 
بهدف ترسيخ ما حققته الجهة من إنجازات ومنحها زخما آخر نحو آفاق 
التنمية الجديدة. وسيستفيد القطاع الرياضي بمدينة طنجة فيما يتعلق 
الميزانية  الرياضية، حيث سيخصص غالف مالي من  التحتية  بالبنية 
بقيمة 100 مليون درهم لمواصلة اشغال بناء المدينة الرياضية بطنجة، 
في حين سيتم تمويل األشغال الجارية الخاصة بالملعب الكبير بغالف 
مالي يبلغ 113 مليون درهم. وستتم دعوة مختلف القطاعات الوزارية 
إقامة مشاريع تنموية جديدة،  العمومية للمساهمة في  والمؤسسات 
وكذلك االستمرار في انجاز المشاريع المبرمجة أو التي توجد قيد التنفيذ 
النمو  لمواكبة  وذلك  طنجة-تطوان-الحسيمة،  جهة  مستوى  على 
فيروس  جائحة  خالل  مرونتها  أثبتت  التي  المنطقة،  لهذه  المستدام 
كورونا، بانخفاض محدود بنسبة 1.6 في المائة من قيمتها المضافة في 
عام 2020، مقارنة بمتوسط تراجع وطني بلغ 5.3 في المائة. وتركز هذه 

الدينامية الجديدة على تحسين الخدمات االجتماعية، وضمان الرفاهية 
اإلنتاج  التحتية بهدف دعم  البنيات  االجتماعية، وتعزيز االستثمار في 
االقتصادي وتسريع النمو، وكذلك تحفيز االستثمار المنتج لتحقيق نمو 

قوي ومستدام.

األسبوع  هذا  اجتماعها  في  للتأديب  المركزية  اللجنة  أصــدرت 
مجموعة من القرارات التأديبية بشأن الدورتين التاسعة والعاشرة من 
منافسات البطولة االحترافية للقسم الوطني األول. فلحساب الدورة 9، 
أوقفت اللجنة عبد الكريم فاسيني، نائب رئيس فريق أولمبيك خريبكة 
ألف   20 مبلغ  تغريمه  التنفيذ، مع  اثنتان منها موقوفة  مباريات،   8 لـ 
درهما، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالوداد الرياضي، 
وتغريم فريقه مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 3 إنذارات وطرد خالل 
نفس المباراة. كما تم توقيف محسن الربجة، العب فريق الدفاع الحسني 
الجديدي لمباراتين واحدة منهما موقوفة التفنيد، بعد طرده في المباراة 
التي جمعت فريقه باتحاد طنجة. كما تم تغريم فريق مولودية وجدة 
مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 5 إنذارات خالل المباراة التي جمعته 
يوسفية  فريق  تغريم  تم   ،10 الدورة  ولحساب  بركان.  نهضة  بفريق 
برشيد مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 4 إنذارات وطرد خالل المباراة 

التي جمعته بفريق مولودية وجدة وتوقيف عمر زماني، مرافق الفريق 
لمباراة واحدة مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهما بعد طرده في المباراة، 
إنذارات   3 على  لحصوله  درهما،   2000 مبلغ  الوجدي  الفريق  وتغريم 
وطرد، وتوقيف العبه ياسين البحيري، لمباراة واحدة، وذلك بعد طرده 
في المباراة. كما تم توقيف حامد إسماعيل سفادوكو، العب فريق الدفاع 
الحسني الجديدي لمباراتين واحدة منهما موقوفة التفنيد، وذلك بعد 
الفريق  التي جمعت فريقه بنهضة بركان، وتغريم  المباراة  طرده في 
الجديدي مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 3 إنذارات وطرد. وتغريم 
فريق سريع واد زم مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 5 إنذارات خالل 
المباراة التي جمعته بفريق شباب السالمي، باإلضافة إلى تغريم فريق 
الوداد الرياضي مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 4 إنذارات خالل المباراة 

التي جمعته بالرجاء الرياضي.
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البطولة الحرتافية :

الدوري اإلسباني
جولة الرميونتادات املثرية وكرو�س 

ينقذ الريال من التعادل
أوساسونا  دار  عقر  في  بفوزه  الليغا،  على صدارة  ريال سوسيداد  حافظ 
بهدفين نظيفين في الجولة 13 من الدوري اإلسباني. وتأخر انتصار الضيف 
الباسكي حتى الدقيقة 72 عندما افتتح ميكيل ميرينو باب التسجيل، قبل أن 
يؤمن البلجيكي عدنان يانوزاي الفوز بالهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 
82. وبات رصيد ريال سوسيداد 28 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد 
صاحب المركز الثاني برصيد 27 نقطة، والذي حقق فوزا صعبا على ضيفه رايو 
توني كروس  الريال  ثنائية  برنابيو. وسجل  بملعب سانتياجو   )2-1( فاليكانو 
وكريم بنزيما في الدقيقتين 14 و38، فيما سجل راداميل فالكاو هدف فاليكانو 
في الدقيقة 76. وكاد فاليكانو أن يسجل هدف التعادل في الوقت القاتل لوال 
تدخل األلماني كروس، الذي أبعد الكرة من أمام خط المرمى قبل أن يتصدى 
للريال فوزا ثمينا.  إلى ركنية، ليضمن  بعدها كورتوا، لتسديدة قوية تحولت 
ريال  ريال سوسيداد ووصيفه  المتصدر  على  الخناق  إشبيلية تضييق  وواصل 
ريال  اللدود  جاره  على حساب  األندلس  ديربي  في حسم  نجح  بعدما  مدريد، 
بيتيس )0-2( بملعب بينيتو فيامارين. وبعد شوط أول سلبي شهد بطاقة حمراء 
لالعب وسط بيتيس، األرجنتيني جيدو رودريجيز، تمكن إشبيلية من حسم األمور 
في النصف الثاني. بتسجيل هدفين من توقيع األرجنتيني أكونيا، في الدقيقة 55، 
ثم هيكتور بيليرين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81. وحسم التعادل اإليجابي 
بااليدوس.  ملعب  على  وبرشلونة،  فيجو  بين سيلتا  المثيرة  المواجهة   )3-3)
وتقدم البلوجرانا بثالثية ألنسو فاتي وسيرجيو بوسكيتس وممفيس ديباي في 
الدقائق 5 و18 و34. وبعدما كان الجميع يعتقد المباراة محسومة، انتفض سيلتا 
وحقق الريمونتادا بعدما سجل إياجو أسباس »ثنائية« ونوليتو في الدقائق 52 
و74 و6+90. واعتبرت الجولة بجولة الريمونتادات بامتياز، حيث عرفت مباراة 
أخرى نفس الصورة حين أهدر أتلتيكو مدريد فوزا كان في متناوله أمام مضيفه 
فالنسيا، واستسلم للتعادل )3-3( بملعب »ميستايا«. وقدم أتلتيكو عرضا قويا 
على مدار شوطي المباراة، لكن شباكه استقبلت هدفين في الوقت بدل الضائع. 
 .35 الدقيقة  في  سواريز  لويس  سجله  بهدف  لصالحه  األول  الشوط  وأنهى 
وتعادل فالنسيا في الشوط الثاني بهدف سجله ستيفن سافيتش العب أتلتيكو 
والبديل  أنطوان جريزمان  أتلتيكو رد سريعا بهدفي  بالخطأ في مرماه. لكن 
سيمي فيرساليكو، في الدقيقتين 58 و60، ليختتم اختتم البديل هوجو دورو 
التسجيل في المباراة بالهدفين الثاني والثالث لفالنسيا في الدقيقتين الثانية 
والسادسة من الوقت بدل الضائع. وستحتجب منافسات الدوري اإلسباني هذا 

األسبوع على أن تستأنف يوم الجمعة 19 نوفمبر بافتتاح مباريات الجولة 14.

نتائج الدورة 13: 
أ.بلباو / قاديس: 0 – 1 

إسبنيول / غرناطة: 2 – 0 
سلطا / برشلونة: 3 – 3 

ألفيس / ليفانطي: 2 – 1 
ريال مدريد / رايوفاليكانو: 2 – 1 

فيا الريال / خيطافي: 1 – 0 
فالينسيا / أ.مدريد: 3 – 3 

مايوركا / إلتشي: 2 – 2 
صوصيداد:  ريال   / أوصاصونة 

  2 – 0
بيتيس / إشبيلية: 0 – 2 

برنامج الدورة 14: 
الجمعة 19 نوفمبر

)الساعة  أ.بلباو   / ليفانطي   
التاسعة مساء(

السبت 20 نوفمبر
سلطا / فيا الريال )الساعة الثانية 

ظهرا(
)الساعة  ألفيس   / إشبيلية 

الرابعة والربع( 
)الساعة  أوصاصونة   / أ.مدريد 

السادسة والنصف مساء(
)الساعة  إسبنيول   / برشلونة 

التاسعة مساء(
االحد 21 نوفمبر

)الساعة  ــاديــس  ق خيطافي/ 
الثانية ظهرا(

)الساعة  مدريد  ريال   / غرناطة 

الرابعة والربع( 
)الــســاعــة  بيتيس   / إلــتــشــي 

السادسة والنصف مساء(
فالينسيا   / صــوصــيــداد  ريـــال 

)الساعة التاسعة مساء(
اإلثنين 22 نوفمبر

)الساعة  مايوركا   / رايوفاليكانو 
التاسعة مساء(
الترتيب العام

1 - ريال صوصيداد: 28 نقطة
2 - ريال مدريد: 27 //

3 - اشبيلية: 27 //
4 - أ. مدريد:23 //
5 - بيتيس: 21 //

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

8 - أ.بلباو: 18 //
9 - برشلونة: 17//

10 -  فالينسيا: 17 //
11 - إسبنيول: 17 //

12 - فيا الريال: 15 //
13 - مايوركا: 15 //
14 - أالفيس: 13 //

15 - سلطا: 12 //
16 - قاديس: 12//
17 - غرناطة:11 //
18 - إلتشي: 11 //
19 - ليفانتي: 6 //

20 -  خيطافي: 6 //

113 مليون درهم لتمويل الأ�شغال اجلارية بامللعب الكبري 
�شمن م�شروع قانون املالية 2022 

توقيفات وغرامات ب�شاأن الدورتني 9 و10
من البطولة الحرتافية

بعد فوز األمل الذي حقق في الدورة السابقة 
أمام الدفاع الحسني الجديدي، مني اتحاد طنجة 
األندية  وأحد  مضيفه  امام  جديدة  بهزيمة 
الفتح  الترتيب،  أسفل  تفادي  على  المتصارعة 
الرباطي بنتيجة هدفين مقابل واحد، في المباراة 
الحسن  موالي  األمير  بملعب  جمعتهما  التي 
العاشرة من  الدورة  بالرباط، لحساب منافسات 

البطولة االحترافية للقسم الوطني األول.
وافتتح الفريق الرباطي حصــة التسجيــــل 
قرناص  المهدي  طريق  عن   45 الدقيقة  منذ 
 68 الدقيقة  الثاني في  الهدف  ليحرز  عاد  الذي 
من ضربة خطأ مباشرة. وتمكن توفيق اجروتن 
من تقليص الفارق بتوقيع الهدف الوحيد التحاد 
األول  االنتصار  وهذا    .83 الدقيقة  في  طنجة 
اتحاد  الموسم على حساب  الرباطي هذا  للفتح 
للخروج  للفتحيين  األمل  انتصار  وهو  طنجة، 
أمين  مدربه  استقالة  بعد  النتائج  أزمة  من 
بالنسبة  الخطر  ناقوس  دق  وهزيمة  بنهاشم، 
التحاد طنجة الذي عليه مراجعة أوراقه من أجل 
اتحاد  تراجع  الهزيمة  وبهذه  بريقه.  استعادة 
طنجة إلى المركز 15 مناصفة مع الفتح الرباطي 

برصيد 8 نقاط.
يذكر أن منافسات البطولة الوطنية للقسم 
الممتدة  الفترة  خالل  ستتوقف  األول  الوطني 
المجال  لفتح  نونبر2021  و16   08 بين  ما 
الوطنية  للمنتخبات  الدولية  المشاركات  أمام 
الستعادة  الطنجاوي  للفريـــق  فرصــة  وهـــي 
األنفاس وتصحيح األخطاء. في انتظار استئناف 
 ،19 أيام   11 الدورة  المنافسات بإجراء مباريات 
20 و21 نوفمبر، والدورة 12 أيام 23، 24 و25 
للتوقف  البطولة  وستعود  نفسه.  الشهر  من 
11 و12، لفسح  الدورتين  من جديد بعد إجراء 

المجال لمشاركة المنتخب المغربي الرديف في 
الفترة  في   )2021 )قطر  العرب  كأس  بطولة 
 .2021 18دجنبر  الى  نونبر   30 من  الممتدة 
وستحدد العصبة الوطنية لكرة القدم االحترافية 

تاريخ عودة منافسات البطولة الحقا.
نتائج الدورة 10:

أولمبيك اسفي/ المغرب الفاسي: 0 – 0  
شباب المحمدية / أولمبيك اخريبكة: 1 – 0 

سريع وادي زم / ش.ر. السالمي: 0 – 2  
الوداد الرياضي / الرجاء الرياضي: 1 – 1  

حسنية أكادير / الجيش الملكي: 1 – 2  
الفتح الرياضي / اتحاد طنجة: 2 – 1 

يوسفية برشيد / مولودية وجدة: 1 – 0 
د.ح. الجديدي / نهضة بركان: 1 – 1  

الترتيب العام:
1 - الوداد الرياضي: 26 نقطة

2 -  الرجاء الرياضي: 21 //  
3 - ش.ر. السالمي: 19 //
4 - الجيش الملكي:18 //
5 - نهضة بركان: 16 //

6 - د. الحسني الجديدي: 15 //   
7 - شباب المحمدية: 14 //
8 - المغرب الفاسي: 13 //  

9 - يوسفية برشيد: 11 //
10 - حسنية أكادير: 11 //

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

13 - أولمبيك أسفي: 9 //
14 - اتحاد طنجة: 8 //   
15 - الفتح الرباطي: 8 //
16 - سريع وادي زم: 4 //

الفتـــح ي�شحـــو على ح�شــــاب احتـــاد طنجـــة
باأول فــوز لـــه هذا املو�شـــــم

خبر األسبوع

رصد تقرير صحفي بريطاني، يوم الثالثاء الماضي، أبرز الالعبين المرشحين 
لحصد جائزة »الكرة الذهبية« المقدمة من مجلة »فرانس فوتبول« الفرنسية. 
ووفقا لصحيفة »ميرور« البريطانية، فإن هناك 10 العبين سيكونون في صدارة 
الترشيحات لحصد الجائزة هذا العام، وهم حسب الترتيب، ليونيل ميسي الذي 
يعد، نجم سان جيرمان، المرشح األبرز لحصد الكرة الذهبية في العام الحالي. لم 
يفز في موسمه الماضي مع برشلونة إال بكأس إسبانيا، لكنه منع فريقه السابق 
من االنهيار لمدة عام، كما قاد منتخب األرجنتين لحصد لقب كوبا أمريكا في 
 2020 عام  في  ليفاندوفسكي  روبرت  البرازيل.  على حساب  النهائية  المباراة 
كان المرشح األقوى على اإلطالق بعد تسجيله 48 هدًفا مع بايرن ميونخ وفوزه 
بالدوري األلماني ودوري أبطال أوروبا. واستمر في تسجيل األهداف بانتظام، لكن 
إصابته كانت سببًا في خروج بايرن من دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي. 
ومحمد صالح الذي إذا مُنحت الكرة الذهبية ألفضل العب في العالم وقت إقامة 
الحفل، فسيكون صالح في مقدمة الترشيحات لحصد الجائزة. وتضمنت الالئحة 
كذلك، جورجينيو وكريم بنزيما و جيانلويجي دوناروما ونجولو كانتي وكيليان 

مبابي و كيفين دي بروين و كريستيانو رونالدو الذي حل عاشرا.

مي�شي وليفاندوف�شكي و�شالح يف 
�شدارة تر�شيحات الكرة الذهبية
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اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات 
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس  

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق البيع 

ملف عدد :2021/93
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
مؤرخ  موثق  عقد  بمقتضى  أنه  بطنجة،  التجارية 
في: 2021/09/21 ، باع السيد احمد ايت الموذن، 
 ،K56699 عدد  الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
بمقتضى وكالة عدلية محررة في فرنسا و مؤرخة 
ايت  يونس  السيد  عن  نيابة   2021/06/22 في 
عدد  الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل  الموذن 
بالسجل  والمسجل  بفرنسا،  والقاطن   ،K322516
التجاري بطنجة تحت عدد 94962، مجموع األصل 
اكزناية،  الفريحيين  الكائن بطنجة مدشر  التجاري 
لبطاقة  الحاملة  كعبوب،  سلمى  السيدة  لفائدة 
قيمة  وحددت   ،I710480 عدد  الوطنية  التعريف 
األصل التجاري موضوع البيع في مبلغ إجمالي قدره 

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

من مدونة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط 
خديجة أقشور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف بطنجة

المحكمة االبتدائية بطنجة
مصلحة كتابة الضبط
مكتب التنفيذ المدني

ملف عدد 6201/21-1580 
إعالن عن بيع سيارتين

لفائدة السيد: ياسين الصنهاجي ومن معه
ضد السيد:  عمر الصنهاجي ومن معه

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط أنه بتاريخ 
الحادية عشر صباحا،  الساعة  30-11-2021 على 

سيتم بيع بالمزاد العلني للسيارتين: 
األولى: نوع فولزفاغن باسات، المسجلة تحت 

رقم 40 - ب - 1808. 
المسجلة  شاران،  فولزفاغن  نوع   : الثانية 
تحت عدد 40 - ب - 2759 والموجودتين بالمحل 
الواقع بزنقة موالي الحسن رقم 17 مرشان طنجة.

 19.000.00 قدره  افتتاحي  بثمن  وذلك 
درهم لألولى ومبلغ 50.000.00 للثانية مع زيادة 
يهمه  ما  وعلى كل  المزاد.  ارساء  ثمن  10 % من 
األمر في الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث 

يوجد ملف التنفيذ.   
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

بوسلهام بوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية  

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد 26/2012/160

إعالن عن بيع عقار
لفائدة : التجاري وفا بنك، في شخص ممثله 

القانوني، ينوب عنه ذ/مصطفى جداد المحامي 
بهيئة الدار البيضاء.

ضد : السيد حسن السعودي والسيدة فاطمة 
سوباد، عنوانهما طريق الرباط، العرفان، عمارة 

311 الطابق 1 شقة 10طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/12/15 بتاريخ:  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات 
المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع  المحكمة  بهذه 
(06A311( ذي الرسم العقاري عدد 06/100289 
المملوك للمنفذ عليهما المذكورين أعاله والكائن 
بطريق الرباط، طنجـــة. وهو عبـــارة عن شقـــة 

بالطابق األول مساحتها 60 سنتيار .
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

االتصال بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ

ملف عدد: 26/2013/131 
إعالن عن بيع عقار

لفائدة : البنك الشعبي المركزي، في شخص 
ممثله القانوني، ينوب عنه ذ/ حميد األندلسي 

محامي بالدارالبيضاء.
ضد : ن، ب ايمو ش م م، في شخص ممثلها 

القانوني، مقرها االجتماعي ب 83 إقامة 4 عين 
الشفاء 3 شارع أبي الشعيب الدكالي، الفداء، 

الدارالبيضاء. 
الضبط  كتابــة  مصلحة  رئيـــس  يعلن 
بتاريـــخ  أنه  بطنجـــة  التجــــاريــة  بالمحكمـــة 
الزوال  بعد  الثالثة  الساعة  على   2021/12/15
بيع  المحكمة  بهذه  البيوعات  بقاعة  سيجرى 
عليها  للمنفذ  المملوك  للعقار  العلني  بالمزاد 
العقاري  الرسم  ذي  الحياني(  )كدية  المدعو  العقار 
البرانص،  بطنجة مدشر  الكائن  عدد 06/47180 
وهو عبارة عن قطعة أرضية مشيد فوقها مشروع 
88 آر  سكني تحت اسم حدائق األندلس مساحته 

92 سنتيار.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

االتصال بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية بفاس

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

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

إعالن عن بيع أصل تجاري بالمزاد العلني 
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/12/16 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات 
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني لألصل التجاري 
الكائن  أعاله  المذكورة  المنفـــذ عليهـــا  للشركة 
المادية  بعناصره  طنجــة،  المغرب  ساحة   34 ب 
بالمحكمة  التجاري  بالسجل  المقيد  والمعنوية، 

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

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

زيادة 10 في المائة. 
االتصال  يمكن  المعلومات  من  وللمزيد 

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف بطنجة

المحكمة اإلبتدائية بطنجة
ملف تنفيذ عدد 2021/6201/908

طالب التنفيذ : السيد عب بن بنعيسى محمود 
منفذ عليه: السيد عب بن بنعيسى محمد

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

2021/12/21 على الساعة 10:30.
محمود  بنعيسى  بن  عب  السيــد  لفائــدة: 
لال  حي   75 رقم  فرج  الدكتور  بشارع  الساكن   ،
الشافية، طنجة الجاعل محل المخابرة معه بمكتب 

األستاذ محمد ابن قاسم المحامي بهيئة طنجة.
وذلك  بنعيسى محمد،  بن  السيد عب   : ضد 
العقارية  بالمحافظة  والمسجل  المحفظ  للعقار 
باسم  والمعروف  16022/ج  تحت  المدينة  طنجة 
الكائن  طوابق،  وأربعة  سفلي  على  تشتمل  بناية 
مربع  متر   110 مساحته  طنجة،  مكادة  بني  بحي 

)سنتيار( 
العلني  بالمزاد  للبيــع  االفتتاحـــي  الثمـن 
ومن  درهم.   1.650.000.00 مبلغ  من  سينطلق 
يمكنه  العروض  وتقديم  اإليضاح  في  الزيادة  أراد 
اإلبتدائية  بالمحكمة  التنفيذ  بمصلحة  االتصال 

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

المملكة المغربية 
وزارة العدل

محكمة االستئناف بطنجة 
المحكمة اإلبتدائية بطنجة

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

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

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

2021/12/21 على الساعة 10:30.
لألبناك،  المغربية  العامة  الشركة  لفائدة: 
طنجة.  المومن،  عبد  شارع   55 رقم  عنوانها 
الجاعل محل المخابرة معه بمكتب األستاذ رضوان 

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

والمســــجل  المحفــــظ  للعقــــار  وذلك 
عدد  تحت  المدينة  طنجـــة  العقارية  بالمحافظة 
بالطابق  الشقة  باسم  والمعروف   06/200204
بالعمارة  الكائن   22-2 أقلعي  المسمى  الثاني، 
مربع  متر   51 مساحته  اجزناية،  بطنجة  الكائنة 

)سنتيار( 
العلنــي  بالمـــزاد  للبيع  االفتتاحي  الثمن 

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

بالمحكمة االبتدائية بطنجة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف بطنجة

المحكمة االبتدائية بطنجة
ملف تنفيذي عدد 2017/6201/451
طالب التنفيذ : الوردي فظم ومن معه
منفذ عليه : بلفقيه بن حمادي محمد

إعالن عن بيع عقار
الضبط  كتابـــة  مصلحـــة  رئيـــس  يعلن 
بالمحكمة االبتدائية بطنجة أنه سيقع بيع قضائي 
بتاريـــخ  العقارية،  البيوعـــات   - الجلسات  بقاعة 

2021/12/28 على الساعة 10:30.
معــــه  ومن  فظم  الوردي  السيد   : لفائدة 
معـــه  المخابرة  محـــل  الجاعل  بطنجة،  الساكن 
بمكتب األستاذة لطيفة بن محند المحامية بهيئة 

طنجة.
ضد : بلفقيه بن حمادي محمد.

بالمحافظة  والمسجل  المحفظ  للعقار  وذلك 
العقارية طنجة المدينة تحت عدد G/2014، وهو 
قديمة مهترئة  بناية  بها  أرضية  عبارة عن قطعة 
بحي  الكائن  وحديقة،  أرضي  طابق  على  تحتوي 
27 طنجة، مساحته  رقم  أجدير  زنقة  مسترخوش، 
603 متر مربع )سنتيار( المساحة المبنية 125 م2.

الثمــــن االفتتاحـــي للبيـــع بالمزاد العلني 
سينطلق من مبلغ 1.532.500,00 درهم.

وتقديـــم  اإليضـــاح  في  الزيادة  أراد  ومن 
التنفيـــذ  بمصلحـــة  االتصال  يمكنه  العروض 

بالمحكمة االبتدائية بطنجة.
عن رئيس كتابة الضبط
بوسلهام بوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى

االتصال على الرقم  0539943008

لجميع إعالناتكم اإلشهارية واإلدارية يف

الوزيـــر  بايتــــاس،  مصطفـــى  كشــف 
المكلف  الحكومة  رئيس  لدى  المنتـــدب 
الرسمي باسم  الناطق  البرلمان،  بالعالقات مع 
الحكومة، أن موضوع الساعة اإلضافية مطروح 

للنقاش.
قدمه  الذي  التصريح  ضمن  ذلك،  وجاء 
مصطفى  الحكومــة،  باسم  الرسمي  الناطق 
المجلـــس  أعــقـــــاب أشغــال  بايتـــاس، في 
رئيس  أخنوش،  عزيز  ترأسه  الذي  الحكومي 

الحكومة.
وبحسب بايتاس، فإن هذا الموضوع يجب 
للنقاش  مطروح  وهو  في شموليته  يدرس  أن 
لدى الحكومة، مضيفا أنه حينما تتاح اإلمكانية 

ستقرر الحكومة العودة إلى الساعة الرسمية.
وأشار الوزير، إلى أنه يتفهم معاناة األسر 
مع أبنائها في االستيقاظ الباكر، مبرزا أنه كوزير 

يستقيظ على الساعة السادسة والنصف.

ترأسها  التي  السابقة،  الحكومة  وكانت 
العمــل  ألغت  قد  العثماني،  الديـن  سعد 
بالتوقيت الشتوي واإلبقاء على التوقيت الصيفي 

على مدى العام.
يبقي  الذي  هذا  قرارها  الحكومة  وعللت 
توقيت  على  واحدة  ساعة  متقدما  التوقيت 
يتم  التي  التغييرات  تعدد  بـ”تفادي  غرينيتش، 
يترتب  وما  السنة  خالل  عديدة  مرات  إجراؤها 

عنها من انعكاسات على مستويات متعددة”.
وكانت عــدد من الهيئات والنقابات طالبت 
بالساعة  المتعلق  المرسوم  وإلغاء  بمراجعة 
اإلضافية والعودة إلى الساعة القانونية للمملكة، 
معتبرة أن “الساعة اإلضافية لها آثار سلبية على 
صحة وحياة المواطنين، وخاصة منهم تالمذة 
في  والعامالت  والعمال  وأسرهم  المدارس 
القطــاع الخاص والموظفين والموظفات الذين 
يعانون أكثر من نظام توقيت غير مالئم مهنيا 

واجتماعيا واسريا ونفسيا وصحيا أيضا”.

 احلكومة تدر�س اإمكانية اإلغاء 
نظام ال�شاعة الإ�شافية والعودة 

لتوقيت “غرينيت�س”

ربت بيت تعاين من ورم يف الدماغ 
وحاجتها اإلى اأدوية..

أصيبت مواطنة )وفاء.أ( بورم في الدماغ، ثم نتج عنه التهاب بنخاعها 
الشوكي، مما أثرعلى حركة مشيها، حيث تعاني من المرض، منذ ست 
تستفيد  كانت  البداية  الطبي.وفي  ملفها  على  الجريدة  تتوفر  سنوات، 
من نسبة للتأمين الصحي لدى صندوق الضمان االجتماعي، إال أنه بعد 
انتشار وباء “كورونا” وفقد زوجها لعمله ومرورالمدة القانونية لالستفادة 
“وفاء”  حياة  وانقلبت  شيء  كل  توقف  الصندوق،  هذا  مساعدات  من 
التي لن تتحدث عن كونها ربة بيت وأما ألبناء  رأسا على عقب..”وفاء” 
عن  تتحدث  أوضاعهم..لن  تغير  بعد  واحدة  غرفة  في  اليوم  يسكنون 
ألمها  بالحديث عن  تكتفي  بل  الصعبة،  وإكراهاتهم  حياتهم  متطلبات 
ومرضها وعن حاجتها وافتقادها لألدوية التي تتطلب مبلغا ماليا قدره 
2000 درهم، كل نهاية شهر.لذا فإنها وبعد تردد، صونا لماء وجهها، 
وذوي  المحسنين  مناشدة  المنبر،  هذا  باب  أمرها  على  مغلوبة  طرقت 
القلوب الرحيمة، لكي يمدوا لها يد العون، سائلة اهلل أن يجازيهم عنها 

أحسن الجزاء.
العنوان : المجمع الحسني 3 الهدى 3 رقم 12 

لالتصال : 0762475635
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ال�ضالل البعيد
إعداد : عبد الرحيم ابن جلون* 

سلسلة المجتهد
351

اَقَّ  المْ اإِلَّ   ِ لاَى اللَّ تاَُقوُلوا عاَ لاَ  ُلوا ِف ِديِنُكممْ واَ تاَغمْ ِكتاَ�ِب لاَ  المْ ــلاَ  اأاَهمْ قال تعالى : »ياَ� 
 ِ �آِمُنوا ِب�للَّ ُه فاَ نمْ ُروٌح مِّ اَ واَ ياَ رمْ � اإِلاَى ماَ �هاَ قاَ ُتُه اأاَلمْ ِلماَ ِ واَكاَ �ُصوُل اللَّ اَ راَ ياَ رمْ ُن ماَ ى ابمْ اَ�ِصيُح ِعي�صاَ اَ� املمْ اإِنَّ
 � لاٌَد لَُّه ماَ �ناَُه اأاَن ياَُكوناَ لاَُه واَ حاَ اِحٌد �ُصبمْ ُ اإِلاٌَه واَ اَ� اللَّ ا لَُّكممْ اإِنَّ ً يمْ ٌة انتاَُهوا خاَ ثاَ لاَ تاَُقوُلوا ثاَلاَ ُر�ُصِلِه واَ واَ
ِكيًل« صدق اهلل العظيم ]س النساء 171[. ِ واَ فاَى ِب�للَّ �ِض واَكاَ أاَرمْ � ِف المْ ماَ اِت واَ �واَ ماَ ِف ال�صَّ
 ِّ لاَِق ِمنمْ �شاَ فاَ ِبّ المْ قال تعالى في سورة الفلق : »ب��صم الل الرحم�ن الرحيم قلمْ اأاَُعوُذ ِبراَ
ا  ذاَ ��ِصٍد اإِ ِّ حاَ ِمنمْ �شاَ ِد واَ ُعقاَ �ثاَ�ِت ِف المْ فاَّ ِّ الناَّ ِمنمْ �شاَ قاَباَ واَ ا واَ ��ِصٍق اإِذاَ ِّ غاَ ِمنمْ �شاَ لاَقاَ واَ � خاَ ماَ

« صدق اهلل العظيم. داَ �صاَ حاَ
إذا  التمائم  يتفنن في  الساحرات   : العقد  النفاثات في  الليل وقب، دخل ومن شر   : - شر 

سحرن.
ومن شر حاسد إذا حسد )صدق اهلل العظيم(.

وفي سورة الناس قال تعالى :
باِسِم اهللِهّ الرحمانِ الرحيِم

ِو�ُض  �صمْ ��ِض الاَِّذي ُيواَ ناَّ اَ ا�ِض المْ واَ �صمْ واَ ِّ المْ ��ِض ِمنمْ �شاَ ��ِض اإِلاَِه الناَّ ِلِك الناَّ ��ِض ماَ ِبّ الناَّ »ُقلمْ اأاَُعوُذ ِبراَ
��ِض« صدق اهلل العظيم. الناَّ ِة واَ ناَّ ِ ��ِض ِمناَ المْ ُدوِر الناَّ ِف �صُ

- أعوذ : أعتصم
- برب الناس : خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم

- إاله الناس : معبودهم
- الوسواس : الموسوس جنا أو إنسا

- الخناس : المختفي
الضالة،  الفئات  هذه  في  اهلل  حسبي 
همهم الظهور وجمع المال بطرق ملتوية 
خالدون،  أنهــم  يضنون  الحرام،  وكسب 
لو  فيها،  خالديــن  جهنــم  مأواهم  لكن 
والتبصر  الحكمة  من  بصيصا  يستعملون 
وعلو النفس وعزتها.. »أنا رئيس العمل« 
المارد  والشيطان  بالسوء،  أمارة  فالنفس 

يجد ضالته ليكونوا له رفقاء في السعير..
قال تعالى :

»وقــلــيــل مــن عــبــ�دي الــ�ــصــكــور« 
صدق اهلل العظيم ]س سبأ 13[.

قال تعالى :
ــِتــِه  ــ�ِكــلاَ ــى �ــصاَ ــلاَ ــُل عاَ ــماَ ــعمْ »ُقــــلمْ ُكـــلٌّ ياَ

ِبيًل« ]س اإلسراء 83[. ى �صاَ داَ لاَُم ِباَنمْ ُهواَ اأاَهمْ بُُّكممْ اأاَعمْ راَ فاَ

وقال تعالى :

ِريضٍض«  �ٍء عاَ ُذو ُدعاَ ُّ فاَ ُه ال�شَّ �صَّ ا ماَ اإِذاَ �ِنِبِه واَ ناَ�أاَى ِبجاَ �ضاَ واَ راَ �ِن اأاَعمْ إِن�صاَ لاَى المْ ناَ� عاَ ممْ عاَ ا اأاَنمْ اإِذاَ »واَ
]س اإلسراء 82[.

وقال تعالى :

ِعٌد  ومْ اباَ باَل لَُّهم مَّ ذاَ عاَ لاَ لاَُهُم المْ جَّ ُبوا لاَعاَ �صاَ ِة لاَومْ ُيوؤاَاِخُذُهم ِباَ� كاَ ماَ حمْ ُفوُر ُذو الرَّ غاَ بُّكاَ المْ راَ »واَ
ِئًل« صدق اهلل العظيم ]س الكهف 57/56[. ومْ لَّن ياَِجُدوا ِمن ُدوِنِه ماَ

رب  من  وجزاء  الناس  برضا  الفوز  في  أمال  ونشرها  كتابتها  عليّ  القول  حق  كلمات  إنها 
العالمين.

قال عليه السالم : »الدال على الخير كفاعله«.

في جحرها  النملة  حتى  واألرض  السماوات  وأهل  ومالئكته  اهلل  »إن   : السالم  عليه  وقال 
وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير« )رواه الترمدي(

النار.  بلجم من  القيامة  يوم  ألجمه اهلل  فكتمه  علم   : »من سئل عن  السالم  عليه  وقال 
)أخرجه أحمد 757(.

وقال تعالى :
ناَ�  تاَدمْ اأاَعمْ واَ ِلِه  ضصمْ فاَ ُ ِمن  اآتاَ�ُهُم اللَّ  � ماَ ُتُموناَ  ياَكمْ واَ ِل  ُبخمْ ِب�لمْ النَّ��ضاَ  ياَ�أمُْمُروناَ  واَ ُلوناَ  خاَ ياَبمْ »الَِّذيناَ 

ِهيًن�« صدق اهلل العظيم ]س النساء 37/36[. اًب� مُّ ذاَ �ِفِريناَ عاَ ِللمْكاَ
وأقول 

كلما سمعت تشجيعا في نشر مقاالتي األسبوعية زدت حماسا وزادت همتي إبداعا وال أخرج 
عن نطاق الجد لما ينفع الناس وما يفيدهم ويقوي مداركهم، أرجو من اهلل أجرا وثوابا.

قال عليه السالم : »من دعا إلى الهدى كان له من األجر مثل أجر من تبعه ال ينقص ذلك 
في أجورهم شيئا«.

- اللهم أحسن عاقبتنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة. آمين.
�ِلاَ�ِت ُقل لَّ  ِمُلوا ال�صَّ عاَ ُنوا واَ ُه الَِّذيناَ اآماَ ُ ِعباَ�داَ ُ اللَّ ِلكاَ الَِّذي ُيباَ�شِّ وقال تعالى : »ذاَ
اَ  ًن� اإِنَّ اللَّ � ُح�صمْ ناًَة نَِّزدمْ لاَُه ِفيهاَ �صاَ ِفمْ حاَ تاَ ماَن ياَقمْ باَى واَ ُقرمْ ةاَ ِف المْ دَّ اَواَ ًرا اإِلَّ املمْ ِه اأاَجمْ لاَيمْ �أاَُلُكممْ عاَ اأاَ�صمْ

ُكوٌر« صدق اهلل العظيم ]س الشورى 21/20[. ُفوٌر �صاَ غاَ
اإِنَِّني ِمناَ  ــ�لاَ  قاَ �ِلً� واَ ِملاَ �صاَ عاَ ِ واَ اإِلاَى اللَّ  � عاَ َّن داَ ًل مِّ ومْ ُن قاَ �صاَ حمْ اأاَ ــنمْ  ماَ وقال تعالى : »واَ

« صدق اهلل  العظيم ]س فصلت 32[. ِلِمنياَ �صمْ ُ املمْ

الَِّذي  ا  ــ�إِذاَ فاَ ُن  �صاَ اأاَحمْ ِب�لَِّتي ِهياَ  عمْ  فاَ يِّئاَُة ادمْ ال�صَّ لاَ  ناَُة واَ �صاَ اَ المْ تاَِوي  تاَ�صمْ لاَ  وقال تعالى : »واَ
ِميٌم«  ِلٌّ حاَ �أاَنَُّه واَ ٌة كاَ اواَ داَ ناَُه عاَ يمْ باَ ناَكاَ واَ باَيمْ

صدق اهلل العظيم.
»وم� يلق�ه� اإل ذو حظ عظيم« ]س 

فصلت 34[
وقال حكيم :

األدب ال يباع وال يشترى، بل هو طابع 
الفقير من  تربى عليه وليس  في قلب من 
األخالق  فقد  من  الفقير  إنما  الذهب،  فقد 

واألدب..
وقال تعالى :

ن  لُّ عاَ لاَُم ماَن ياَضصِ بَّكاَ ُهواَ اأاَعمْ »اإِنَّ راَ
اهلل  « صدق  تاَِديناَ همْ ُ ِب�ملمْ لاَُم  اأاَعمْ ُهــواَ  واَ ِبيِلِه  �صاَ

العظيم ]س األنعام 117[.
- من أنا ؟

إنهــا كلمــات طفـــت على الواجهـــة، 
نية  إال  تصلها  ال  لجي  بحر  في  وغاصت 

حسنة، إنها أفكار واعظة تثير ظلمة حالكة لمن أحب ويحب..
قال تعالى :

لاَ  �ُء فاَ ِدي ماَن ياَ�صاَ ياَهمْ �ُء واَ لُّ ماَن ياَ�صاَ اَ ُيضصِ �إِنَّ اللَّ ًن� فاَ �صاَ اآُه حاَ راَ ِلِه فاَ ماَ ماَن ُزيِّناَ لاَُه �ُصوُء عاَ »فاَ
« صدق اهلل العظيم ]س فاطر  ناَُعوناَ ِباَ� ياَ�صمْ ِليٌم  اَ عاَ اإِنَّ اللَّ اٍت  اَ �شاَ ِهممْ حاَ لاَيمْ �ُصكاَ عاَ بمْ ناَفمْ هاَ تاَذمْ

.]8/7
وقال تعالى :

�ِلُح  ُل ال�صَّ ماَ عاَ المْ يُِّب واَ ِلُم الطَّ ُد المْكاَ عاَ ِه ياَ�صمْ ِميًع� اإِلاَيمْ ُة جاَ ِعزَّ ِللَِّه المْ ةاَ فاَ ِعزَّ �ناَ ُيِريُد المْ »ماَن كاَ
ُر اأُولاَِئكاَ ُهواَ ياَُبوُر« صدق اهلل  ماَكمْ ِديٌد واَ اٌب �صاَ ذاَ يِّئاَ�ِت لاَُهممْ عاَ ُكُروناَ ال�صَّ مْ الَِّذيناَ ياَ ُعُه واَ فاَ ياَرمْ

العظيم ]س فاطر 10[.
دعــاء :

- ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
- ربنا إنك جامع الناس ليوم ال ريب فيه إن اهلل ال يخلف الميعاد.

صدق اهلل العظيم ]س آل عمران 9/8/7[.
هناك أناس كمفاتيح الذهب الخالص، يفتحون لك قلبك بحسن كالمهم وكرم أخالقهم، 

فهم في القلب والروح دائما عنوانا للحب والمودة.

والموعظة الحكمة 
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المد هلل رب العالني، وال�شالة وال�شالم على خامت 
اآله  وعلى  االأمني،  النبي  ممد  �شيدنا  والر�شلني،  االأنبياء 

و�شحبه اأجمعني.

-تبارك  اهلل  يقول  االأفا�شل:  القراء  معا�شر  بعد،  اأما 
وتعالى- وا�شفا ر�شوله ممدا -�شلى اهلل عليه و�شلم-: )َوَما 

نَي(، االأنبياء:107. اَلّ َرْحَمًة ِلْلَعاَلِ اأَْر�َشْلَنَك اإِ

-�شلى  ممًدا  نبيه  اهلل  بعث  لقد  الكرام:  القراء  اأيها 
ون�شاًء،  رجااًل  للعالني،  رحمة  ليكون  و�شلم-؛  عليه  اهلل 
اآَمَن  فَمن  وكافرين،  موؤمنني  وعجما،  عربا  وكباًرا،  �شغاًرا 
نَيا  الٌدّ يِف  حَمة  الَرّ َلُه  َكَتَب اهلل  االآِخر،  َوالَيوم  ِ ور�شوله  ِبَاهلَلّ
ا  ِمَّ الدنيا  يف  ُعويِفَ  وله،  َوَر�شُ  ِ ِبَاهلَلّ ُيوؤِمن  َل  َوَمن  َواالآِخَرة، 

اَب االأَُم ال�شابقة ِمن اخَل�شف َوالَقذف والغرق. اأَ�شَ

رحمة   - و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   - بعثتـــه  كانت  ولقد 
مالزمــــة  �شفــة  فالرحمة  واجلمــاد،  واليـــوان  باالإن�شان 
للر�شول، وهي عنوانه و�شمته التي عرف بها، فقلوب النا�س 
و�شلم-  عليه  اهلل  -�شلى  الأنه  اإليه؛  وت�شتاق  وتبه  تهواه 
رحمة للعالني، وها هي رحمته -�شلى اهلل عليه و�شلم- تربز 
ُعَمَر،  اْبِن  فَعِن  ال�شغار،  االأطفال  ومع  الكبار،  ال�شيوخ  مع 
َلى  اإِ ُقَحاَفَة  اأَِبي  ِباأَِبيِه  َعْنُه-  اهلُل  ي  َبْكٍر -َر�شِ اأَُبو  »َجاَء  َقاَل: 
َيْوَم  اأَْعَمى  �َشْيٌخ  َيُقوُدُه  َم-  َو�َشلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ى  لَّ -�شَ اهلِل  وِل  َر�شُ
َم-:)اأَاَل  َو�َشلَّ َعَلْيِه  اهلُل  ى  لَّ -�شَ اهلِل  وُل  َر�شُ َلُه  َفَقاَل  َة،  َمكَّ َفْتِح 
معجم  ُيوؤَْجر«،  اأَْن  اأََرْدُت  َقاَل:  َناأِْتَيُه؟(،  ى  َحتَّ ْيَخ  ال�شَّ َتَرْكَت 
الطرباين:9/40، رقم:8323، فما اأروعها من رحمة، وما اأرقه 
اإّل،  ياأتي  اأن  اأحق  فهو  ر�شول،  اأنا  يقل  فلم  رحيم،  قلب  من 
حا�شاه فهو من بعثه اهلل رحمة للعالني؛ وَعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، اأََنّ 
ُل  ِبَيّ -�شلى اهلل عليه و�شلم- ُيَقِبّ َر الَنّ االأَْقَرَع ْبَن َحاِب�ٍس اأَْب�شَ
ْلُت َواِحًدا ِمْنُهْم،  �َشَن، َفَقاَل: اإَِنّ ِل َع�َشَرًة ِمَن اْلَوَلِد َما َقَبّ اْلَ
ُه َمْن اَل َيْرَحْم اَل  ِ -�شلى اهلل عليه و�شلم: )اإَِنّ وُل اهلَلّ َفَقاَل َر�شُ
ُيْرَحْم(، رواه االإمام م�شلم يف �شحيحه:4/1808، رقم:2318.

ول تقت�شر رحمته بالكبار واالأطفال ال�شغار، بل يرحم 
اأم الطفل ال�شغري حني ت�شمع بكاء وليدها، فَعْن اأَِبي َقَتاَدَة، 
اَلِة  ِبِيّ -�شلى اهلل عليه و�شلم- َقاَل: )اإِيِنّ الأَُقوُم يِف ال�شَّ َعِن الَنّ

اَلِتي؛  ُز يِف �شَ َوّ َتَ ، َفاأَ ِبِىّ َل ِفيَها، َفاأَ�ْشَمُع ُبَكاَء ال�شَّ َطِوّ اأُِريُد اأَْن اأُ
-اأي فاأخفف مع عدم االإخالل باالأركان واالآداب-، َكَراِهَيَة اأَْن 
ِه(، رواه البخاري يف �شحيحه:1/143، رقم:707،  َقّ َعَلى اأُِمّ اأَ�شُ
ِه ِمْن ُبَكاِئِه(،  ِة َوْجِد اأُِمّ َدّ ا اأَْعَلُم ِمْن �شِ ُز ِمَّ َوّ ويف رواية: )َفاأََتَ
رواه البخاري يف �شحيحه:1/143، رقم:710، فهو -�شلى اهلل 
عليه و�شلم- يحب اأن يطول يف ال�شالة، لي�شتمتع ال�شحابة 
الذي  بالطفل  ولكنه ي�شتعجل فيها رحمة  بال�شالة خلفه، 
يبكي، لعله يكون جائعًا، اأو مري�شا، واأي�شا رحمة بقلب اأمه، 
النبي،  قلب  فريق  عليه،  تن  يبكي،  ولدها  ت�شمع  فعندما 

ويرحم حالهما جميعًا، في�شتعجل يف ال�شالة. 

فمما  ار:  بالكَفّ و�شلم-  عليه  اهلل  -�شلى  رحمته  عن  واأما 
ال�شيدة  اأََنّ  رقم:3231،  �شحيحه:4/115،  يف  البخاري  رواه 
ِبِيّ -�شلى اهلل عليه و�شلم-  َعاِئ�َشَة -ر�شي اهلل عنها- َزْوَج الَنّ
اأََتى  »َهْل  و�شلم-:  عليه  اهلل  -�شلى  ِبِيّ  ِللَنّ َقاَلْت  َها  اأََنّ َثْت  َحَدّ
ُحٍد، َقاَل: )َلَقْد َلِقيُت ِمْن َقْوِمِك  َعَلْيَك َيْوٌم َكاَن اأَ�َشَدّ ِمْن َيْوِم اأُ
ُت  َعَر�شْ اإِْذ  اْلَعَقَبِة،  َيْوَم  ِمْنُهْم  َلِقيُت  َما  اأَ�َشُدّ  َوَكاَن  َلِقيُت،  َما 
اإَِلى  ُيِجْبِني  َفَلْم  ُكاَلٍل،  َعْبِد  ْبِن  َياِليَل  َعْبِد  اْبِن  َعَلى  ي  َنْف�شِ
َنا  اَلّ َواأَ �ْشَتِفْق اإِ َنا َمْهُموٌم َعَلى َوْجِهي، َفَلْم اأَ َما اأََرْدُت، َفاْنَطَلْقُت َواأَ
ي، َفاإَِذا  ة-، َفَرَفْعُت َراأْ�شِ ع ِبقرب َمكَّ َعاِلِب؛ -َوُهَو َمو�شِ ِبَقْرِن الَثّ
يُل، َفَناَدايِن  ْتِني، َفَنَظْرُت َفاإَِذا ِفيَها ِجرْبِ َظَلّ اأََنا ِب�َشَحاَبٍة َقْد اأَ
َوَقْد  وا َعَلْيَك،  َرُدّ َوَما  َ َقْد �َشِمَع َقْوَل َقْوِمَك َلَك  اإَِنّ اهلَلّ َفَقاَل: 
ْئَت ِفيِهْم، َفَناَدايِن َمَلُك  ا �شِ َباِل ِلَتاأُْمَرُه مِبَ َبَعَث اإَِلْيَك َمَلَك اجْلِ
ِفيَما  َذِلَك  َفَقاَل  ُد،  َمّ ُمَ َيا  َقاَل:  ُثَمّ  َعَلي،  َم  َف�َشَلّ َباِل،  اجْلِ
ة-،  ؛ - هما جبال َمكَّ ْئَت اأَْن اأُْطِبَق َعَلْيِهِم االأَْخ�َشَبنْيِ ْئَت، اإِْن �شِ �شِ
 ُ اهلَلّ ُيْخِرَج  اأَْن  اأَْرُجو  َبْل  ِبُيّ -�شلى اهلل عليه و�شلم-  الَنّ َفَقاَل 

ِرُك ِبِه �َشْيًئا(. َ َوْحَدُه، اَل ُي�شْ اَلِبِهْم َمْن َيْعُبُد اهلَلّ ِمْن اأَ�شْ

اأعزائي القراء الكرام: ول تكن رحمته -�شلى اهلل عليه 
اهلل  -�شلى  رحمته  كانت  بل  االإن�شان،  على  قا�شرة  و�شلم- 
َقاَل:  ْبِن َجْعَفٍر   ِ اهلَلّ َعْبِد  عليه و�شلم- ت�شمل اليوان، فَعْن 
ِ -�شلى اهلل عليه و�شلم- َخْلَفُه َذاَت َيْوٍم،  وُل اهلَلّ »اأَْرَدَفِني َر�شُ
ا�ِس، َوَكاَن اأََحُبّ َما  َحًدا ِمَن الَنّ ُث ِبِه اأَ َل َحِديًثا اَل اأَُحِدّ َفاأَ�َشَرّ اإِ
اَجِتِه، َهَدًفا  ِ -�شلى اهلل عليه و�شلم- ِلَ وُل اهلَلّ ا�ْشَتَتَ ِبِه َر�شُ
وحاِئ�ُس  االأر�س،  من  ارَتَفع  ما  والَهَدُف:   - َنْخٍل؛  َحاِئ�س  اأَْو 

َفَدَخَل  َقاَل:  خل-،  النَّ ُب�شَتاُن  اأي:  خل،  النَّ خِل هو حائُط  النَّ
ِبَيّ -�شلى  ا َراأَى الَنّ َذا َجَمٌل، َفَلَمّ اِر، َفاإِ َحاِئًطا ِلَرُجٍل ِمَن االأَْن�شَ
-�شلى  ِبُيّ  الَنّ َفاأََتاُه  َعْيَناُه،  َوَذَرَفْت  َحَنّ  و�شلم-،  عليه  اهلل 
َهَذا  َرُبّ  )َمْن  َفَقاَل:  َف�َشَكَت  ِذْفَراُه،  َفَم�َشَح  و�شلم-  عليه  اهلل 
اِر َفَقاَل: ِل َيا  َمُل(، َفَجاَء َفًتى ِمَن االأَْن�شَ َمِل، ِلَْن َهَذا اجْلَ اجْلَ
َكَك  ِتي َمَلّ َ يِف َهِذِه اْلَبِهيَمِة اَلّ ِقى اهلَلّ ، َفَقاَل: )اأََفاَل َتَتّ ِ وَل اهلَلّ َر�شُ
ُه  ُتِكدُّ اأي:   - َوُتْدِئُبُه؛  يُعُه  ُتِ َك  اأََنّ اإَِلَّ  �َشَكى  ُه  َفاإَِنّ اَها،  اإَِيّ  ُ اهلَلّ
رقم:2549،  �شننه،  يف  داود  اأبو  الكثري-(،  الَعَمِل  يف  وُتْتِعُبُه 
وِل  َر�شُ َمَع  ا  »ُكَنّ َقاَل:  م�شعود  ابن   ِ اهلَلّ َعْبِد  َعْن  اأي�شا،  وفيه 
اَجِتِه،  ِلَ َفاْنَطَلَق  �َشَفٍر،  يِف  و�شلم-  عليه  اهلل  -�شلى   ِ اهلَلّ
َفْرَخاِن،  َمَعَها  ُفوِر-  َكاْلُع�شْ ِغرٌي  �شَ َطاِئٌر  -اأي  َرًة؛  ُحَمّ َفَراأَْيَنا 
-اأي  َتْفُر�ُس؛  َفَجَعَلْت  َرُة  َمّ اْلُ َفَجاَءِت  َفْرَخْيَها،  َفاأََخْذَنا 
عليه  اهلل  -�شلى  ِبُيّ  الَنّ َفَجاَء  جناحيها-،  وتب�شط  ترفرف 
وا َوَلَدَها اإَِلْيَها(، َوَراأَى  و�شلم- َفَقاَل: )َمْن َفَجَع َهِذِه ِبَوَلِدَها، ُرُدّ
َنْحُن،  ُقْلَنا  َهِذِه(،  َق  َحَرّ َفَقاَل: )َمْن  ْقَناَها  َحَرّ َقْد  ٍل  َنْ َقْرَيَة 
اأبو داود،  اِر(،  َرُبّ الَنّ اإِاَلّ  اِر  َب ِبالَنّ اأَْن ُيَعِذّ ُه اَل َيْنَبِغي  َقاَل: )اإَِنّ

رقم:2675.
بل  واليوان،  االإن�شان  على  قا�شرة  رحمته  تكن  ول 
اهلل  -ر�شي   ِ اهلَلّ َعْبِد  ْبِن  َجاِبِر  فَعْن  اجلماد،  رحمته  �شملت 
َيْوَم  َيُقوُم  َكاَن  و�شلم-  عليه  اهلل  -�شلى  ِبَيّ  الَنّ اأََنّ  عنهما-، 
-اأَْو  اِر  االأَْن�شَ ِمَن  اْمَراأٌَة  َفَقاَلِت  َنْخَلٍة،  اأَْو  �َشَجَرٍة  اإَِلى  ُمَعِة  اجْلُ
ْئُتْم(،  ا، َقاَل: )اإِْن �شِ َعُل َلَك ِمْنرَبً ؟، اأَاَل َنْ ِ وَل اهلَلّ َرُجٌل-: َيا َر�شُ
 ، ْنرَبِ اْلِ اإَِلى  ُدِفَع  ُمَعِة  اجْلُ َيْوُم  َكاَن  ا  َفَلَمّ ا،  ِمْنرَبً َلُه  َفَجَعُلوا 
اهلل  -�شلى  ِبُيّ  الَنّ َنَزَل  ُثَمّ   ، ِبِيّ ال�شَّ َياَح  �شِ ْخَلُة  الَنّ اَحِت  َف�شَ
ُن،  ُي�َشَكّ ِذى  اَلّ ِبِيّ  ال�شَّ ِننَي  اأَ َتِئُنّ  َلْيِه،  اإِ ُه  َمّ َف�شَ و�شلم-  عليه 
ِعْنَدَها(،  ْكِر  الِذّ ِمَن  َمُع  َت�شْ َكاَنْت  َما  َعَلى  َتْبِكي  )َكاَنْت  َقاَل: 

البخاري:4/195، رقم:3584.
فجزاه اهلل من نبي عن اأمته خريا، ورحم اهلل عبدا تاأمل 
بها  فتم�شك  اجلميلة،  واخل�شال  الكرية،  ال�شمائل  هذه  يف 
�شفاعته  ليحوز  و�شلم-،  عليه  اهلل  -�شلى  اهلل  ر�شول  واتبع 
يوم الفزع االأكرب، وير�شى عنه؛ ويف اخلتام ن�شاأل اهلل العلي 
االأعلى، اأن ي�شفع فينا �شيدنا ممدا -�شلى اله عليه و�شلم، 

يوم الينفع مال وال بنون اإال من اأتى اهلل بقلب �شليم.
)يتبع(

إعداد : محمد أمني بنعفان -

»مظ�هر رحمة ر�صول  الل«
)2/1(ملسو هيلع هللا ىلص

لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل المرحوم

باسم ادريـس

)�صدق الل العظيم(

وشيع جثمانه الطاهر،  بحضور األهل واألحباب والمعارف ودفن بمقبرة سيدي اعمار بالجبل الكبير بطنجة.
عمل الراحل قيد حياته في سلك األمن، ثم في سلك المحاماة بهيئة طنجة، كما كان فاعال جمعويا، تحت أسماء العديد 
من الجمعيات الثقافية والرياضية والمؤسسات المختلفة، حيث عرف بأخالقه العالية وبشاشته الدائمة التي كانت التفارق 
مالمح وجهه، أينما حل وارتحل، كان رحمه اهلل، اجتماعيا متميزا، خدوما في محيطه األسري والمهني، حريصا على صون 

صداقاته المتعددة وحفظ عالقاته االجتماعية، فاللهم اجعل كل هذا في ميزان حسناته. 
وبهذا المصاب الجلل،  تتقدم أسرة جريدة طنجة بأحر التعازي إلى جميع أبناء الفقيد، باإلضافة إلى كافة أفراد عائالت، 
باسم، إسحاقي، توفيق، علوي، علمي، أغمير، إسماعيلي، كونز، بيسري وإلى أقاربهم وأصهارهم، راجية لهم من المولى جلت 
قدرته أن يرزقهم الصبر والسلوان وللفقيد عظيم األجر والغفران، تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع النبيين 

والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

ِهممْ  لاَيمْ اِجُعوناَ اأُولاَِئكاَ عاَ ِه راَ اإِنَّ� اإِلاَيمْ ِ واَ �ُلوا اإِنَّ� لِلَّ يباٌَة قاَ ُهممْ ُم�صِ �باَتمْ ا اأاَ�صاَ �ِبِريناَ الَِّذيناَ اإِذاَ ِ ال�صَّ باَ�شِّ { واَ
تاَُدوناَ  } همْ ُ اأُولاَِئكاَ ُهُم املمْ ٌة واَ ماَ حمْ راَ بِِّهممْ واَ اٌت ِمنمْ راَ لاَواَ �صاَ




