
Au lendemain de la nomi-
nation Royale du nou-

veau gouvernement, le par-
lement a procédé à l’élection 
des présidents de ses deux 
chambres.

Ainsi, Rachid Talbi Alami, du 
Rassemblement National des 
Indépendants (RNI), a été élu, 
samedi 9 octobre courant, par 
258 voix sur un total de 279 
voix exprimées, contre 4 voix pour le candidat du FFD, Raouf Abdellaoui Maane.

Rachid Talbi Alami est docteur en gestion et finance et expert international en dé-
centralisation et système financier.

Le même jour, il a été procédé à l’élection du nouveau président de la Chambre des 
conseillers.

C’est le candidat unique Naam Miyara qui a été élu par 86 voix contre 6 bulletins nuls 
et 4 bulletins blancs.

Ce lauréat de l’Institut agronomique et vétérinaire (IAV) est  secrétaire régional de la 
Fédération nationale des employés et agents des collectivités locales de la province 
de Laâyoune, organisation affiliée à l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) 
au nom de laquelle  il a été élu membre du Conseil de la région de Laâyoune-Bou-
jdour-Sakia El Hamra de 1997 à 2015.

Ce sont deux vols hebdomadaires qui seront proposés au départ de Tanger 
vers Paris-Charles de Gaulle.

A compter du 31 octobre 2021 et jusqu’à la fin mars 2022, la compagnie aérienne 
française assurera ces deux vols, les jeudi et dimanche; départ à 13h10, arrivée à 
16h05.

Ce programme de vols est susceptible d’évoluer en fonction des restrictions de 
voyage en vigueur depuis le début de la crise du Covid19, sachant que la compa-
gnie ajuste son offre en temps réel en tenant compte de l’évolution de la situation 
sanitaire. 

Avant tout déplacement, les voyageurs sont invités à vérifier les conditions d’en-
trée et les documents requis à l’arrivée à destination. 
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FÉDÉRATION MAROCAINE

DES ÉDITEURS DE JOURNAUX

Alfonso Manuel Portabales Váz-
quez, Cónsul general de España en 
Tánger y sus hijos Irene y Alfonso 
Portabales González, comunican 
que el próximo día 25 de octubre 
de 2021, a las 19h00, se celebrará 
en la catedral de Tánger una misa 
en memoria de su fallecida espo-
sa y madre, Dña. María Mercedes 
González Vila.

Tánger, A 14 de octubre de 2021

IMPORTANTE SOCIETE OPERANT
DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL

Filiale d’un groupe International
Installée à Tanger Free Zone

RECRUTE

UN RESPONSABLE ADMINISTRATIF 
ET COMPTABLE (Réf. RACTFZ)
Maîtrisant parfaitement l’espagnol

VOTRE MISSION
Dépendant du Gérant, vous serez responsable de l'ensemble des 
tâches liées à la comptabilité et à la finance de la société, gestion 
des ressources humaines ainsi que des relations avec les banques 
et différentes administrations. Vous aurez à animer et superviser 
une équipe de deux (2) personnes au minimum.

Vous devrez répondre aux impératifs de reporting périodique.

VOTRE PROFIL
Vous justifiez d’une formation supérieure Bac + 5 (Grande Ecole de 
Gestion) et bénéficiez d'une expérience similaire d’au moins cinq 
(5) ans au sein d’un département financier et administratif d’une 
multinationale.

L’Anglaisest vivement souhaité.

qqqqqqq

Merci d'adresser lettre de motivation, C.V. détaillé, 
photo et prétentions à notre cabinet :

CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE BEN MOKHTAR
Mail : contact@cabinet-benmokhtar.ma

Présidant depuis 2012 
l’Ittihad Riadi de Tanger (IRT)

Aberchane jette 
l’éponge

Présidant depuis 2012 
aux destinées du 

club de football de l’Itti-
had Riadi de Tanger (IRT), 
Abdelhamid Aberchane 
a démissionné, lundi, de 
son poste.

« Je dépose ma démis-
sion de ma fonction de 
président de l’Ittihad de 
Tanger, en vous présen-
tant mes respects et mes 
grands remerciements 
pour votre appui durant 
cette période où on a tra-
vaillé ensemble», a indi-
qué M. Aberchane, dans 
sa lettre de démission 
destinée aux membres du 
bureau dirigeant de l’IRT.

Abdelhamid Aberchane 
n’a pas donné les raisons 
de cette décision, d’autant 
plus qu’elle coïncide avec 
l’approche de l’Assemblée 
générale des adhérents 
du club de l’IRT, prévue le 
22 octobre, ainsi que la re-
crudescence des critiques 
des supporters et des fans 

«Science sans conscience n’est 
ruine de l’âme !». Ce proverbe judi-
cieusement formulé par Rabelais, 
signifiant que toute action doit être 
soumise à la moralité pour éviter les 
débordements et les dérives, pourrait 
s’adapter à ces promoteurs illuminés 
qui ont eu l’idée saugrenue de bé-
tonner la côte au Cap Malabata, loin 
de l’esprit des plans autorisés. Ils se 
sont même permis de commencer les 
travaux sans permis modificatif de 
construire. 

Fort heureusement, la vigilance des 
autorités locales, sous l’œil bienveil-
lant de notre Wali, Mohamed M’hidia, 
très attentif à tout ce qui se passe 
dans notre région, a immédiatement 
mis fin à cette situation sur recom-
mandations avisées de l’agence ur-
baine et de la commune, évitant ainsi 
un drame écologique.

à cause des mauvais ré-
sultats du club.

M. Aberchane avait été 
élu président de l’IRT pour 
la première fois en 2012, 
avant d’être réélu pour un 
deuxième mandat en 2016, 
puis un troisième en 2019.

Les réalisations phares 
du club sous la présidence 
de Abdelhamid Aberchane 

se cristalisent dans le re-
tour en 1ère division en 2015 
et le titre de la Botola Pro 
de la saison 2017-2018, en 
plus de la participation à 
la Ligue des Champions 
africaine en 2018, durant 
laquelle le club a été élimi-
né au premier tour, ce qui 
l’a qualifié pour la coupe 
de la CAF 2019(avec MAP).

Cap Malabata

Un drame écologique 
évité de justesse 
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Nous sortons de dix ans de gouvernance un peu 
spéciale, faisant partie d’une transition excep-
tionnelle dans la vie politique du Royaume du 

Maroc.
Aujourd’hui, sans revenir sur des détails de bilans 

tantôt positifs, tantôt mitigés, on constatera qu’on n’a 
pas reconduit, à quelques exceptions près, des mi-
nistres du gouvernement sortant. C’est que l’on aspire, 
tout simplement, à un avenir annonciateur de change-
ment prometteur.

Cela s’annonce probable avec les ministres du 
gouvernement Akhannouch qui sont majoritairement 
jeunes, avec des profils de technocrates, qui semblent 
plus ou moins répondre à des conditions prédéfinies, 
et, de prime abord, aucune équipe gouvernementale 
n’a suscité autant d’attentes et d’espoirs de la part des 
Marocains.

Pour ne pas brouiller le tableau, la première des im-
portantes priorités que nous recommandons à ces nou-
veaux cadres de l’Etat, est celle de s’attacher à nourrir, 
dès le départ, le souci de prouver au peuple Marocain 
que l’on ne s’est pas trompé en leur faisant confiance.

Finies, donc, les prouesses et promesses électorales. 
Maintenant, il s’agit de regarder dans les tiroirs pour 
prendre connaissance des priorités auxquelles il faut 
s’attacher bec et ongles.

La nouvelle équipe gouvernementale donne l’impres-
sion d’être composée de chargés de mission, beaucoup 
plus que d’éléments politiques, avec un objectif princi-
pal commun, celui de donner corps au fameux projet 
de développement, pas seulement sur le plan écono-
mique, mais aussi sur des questions qui touchent au 
social, au culturel, à l’humain.

Concrètement, quelles priorités souhaitent les Maro-
cains ?

En fait, les regards se tournent, depuis toujours, vers 
quatre secteurs , les plus mal en point et qu’aucun gou-
vernement n’a jamais pu redresser de façon pragma-
tique, à savoir l’Enseignement, la Santé, la Protection 
sociale, ainsi que l’Emploi des jeunes. 

En s’attaquant de front à ces secteurs-clés, le gouver-
nement Akhannouch aura gagné le pari en redonnant 
confiance au citoyen. 

Le caractère d’urgence que revêtent ces secteurs 
n’est un secret pour personne.

Dans le domaine de l’Education, les tentatives mises 

Le discours royal a souligné que le Maroc a réussi à 
gérer ses besoins en produits de première nécessité, 
et à assurer un approvisionnement normal et suffisant 
de ses marchés, à un moment où de nombreux pays 
ont connu d’importants dysfonctionnements dans ce 
domaine.

Les transformations qui s’accélèrent dans le monde 
nécessitent la création d’un dispositif national intégré 
ayant pour objet d’assurer une réserve stratégique 
de produits de première nécessité, notamment ali-
mentaires, sanitaires et énergétiques répondant aux 
besoins nationaux en la matière, afin de consolider la 
sécurité stratégique du pays.

Le nouveau gouvernement doit donc assurer l’opé-
rationnalisation effective du modèle de développement 
et lancer une nouvelle génération de projets et de ré-
formes intégrés, partant du fait que « le Pacte national 
pour le Développement » représente un levier essentiel 
pour la mise en œuvre de ce modèle constituant un en-
gagement national à l’égard des Marocains.

Pour ce faire, le gouvernement doit mobiliser les res-
sources nécessaires pour assurer la mise en œuvre du 
nouveau modèle de développement, et parachever les 
grands projets déjà lancés, au premier rang desquels le 
chantier de généralisation de la protection sociale revêt 
une importance capitale aux yeux du Roi et du peuple.

Dans cette optique, le défi majeur consiste, répé-
tons-le, à opérer une véritable mise à niveau des sys-
tèmes de l’Enseignement, de la Santé, de la Protection 
sociale et de l’Emploi des jeunes, conformément aux 
meilleurs standards et en synergie totale entre secteurs 
public et privé.

Le gouvernement et le parlement, majorité et oppo-
sition, ont l’entière responsabilité d’œuvrer de concert 
avec toutes les institutions et les forces vives de la Na-
tion pour le succès de cette étape, et de faire preuve 
d’esprit d’initiative et d’engagement responsable, loin 
des bas calculs politiques.

Enfin, le chef de gouvernement et certains ministres 
souffriront, sans doute, de manque de temps pour leur 
agenda ministériel du fait qu’ils occupent déjà des 
fonctions locales à la fois hypersensibles et complexes, 
comme celles de maires de grandes villes. 

Ne serait-il pas judicieux de créer une loi pour mettre 
un terme à ce genre de cumul, sachant que la bonne 
gouvernance plaide pour le partage des tâches et des 
responsabilités.

en chantier jusqu’à présent n’ont réussi que partielle-
ment à améliorer la qualité et la réhabilitation de l’école 
publique. 

La réforme de l’Education reste tributaire de la conso-
lidation de la gouvernance relative à la gestion des 
ressources humaines dans ce domaine, notamment 
en matière de recrutement contractuel et de gestion 
décentralisée.

Par ailleurs, les problèmes auxquels fait face le sec-
teur de la Santé, en particulier dans le volet relatif à sa 
gouvernance, à la répartition territoriale des établisse-
ments de soins, à la disponibilité des équipements mé-
dicaux et des médicaments, des ressources humaines 
et au niveau de l’accès aux prestations dans des condi-
tions préservant la dignité des patients, sont tributaires 
d’importants crédits.

En outre, il s’agit de préserver le pouvoir d’achat du 
patient concernant, entre autres, l’exonération de la TVA 
avec une remise sur certains médicaments onéreux.

Pour ce qui est de l’emploi, en particulier des jeunes 
diplômés, le renforcement de l’employabilité des jeunes 
est intimement lié à la consolidation du rôle du système 
éducatif en matière d’intégration des jeunes dans le 
marché du travail. Il s’agit donc de favoriser l’intégration 
de l’enseignement des langues à tous les niveaux de 
l’enseignement, à promouvoir l’orientation éducative et 
à réformer la formation professionnelle pour la mettre 
au niveau des exigences du marché de l’emploi.

Ce qui est nouveau sur le plan pratique, c’est que le 
gouvernement aura l’avantage de pouvoir compter sur 
une majorité parlementaire pour l’appuyer.

D’autre part, dans son discours du 8 octobre, à l’oc-
casion de l’ouverture de la nouvelle année législative, 
le Roi Mohammed VI incite le gouvernement à établir et 
mettre en œuvre des stratégies tridimensionnelles, à un 
moment où le Maroc entre dans une phase nouvelle qui 
requiert la mutualisation des efforts autour des priori-
tés stratégiques, afin de poursuivre le processus de dé-
veloppement et de relever les défis extérieurs, ainsi que 
de consolider la place occupée par le Royaume, renfor-
cer la sécurité stratégique du pays et assurer la liaison 
entre la gestion de la crise pandémique et la poursuite 
de la relance économique, d’autant plus que cette crise 
a révélé le retour en force du thème de la souveraineté, 
qu’elle soit sanitaire, énergétique, industrielle, alimen-
taire ou autre, et l’enjeu de sa préservation.

@par le Dr Abdelhak BAKHAT 

Nouveau gouvernement :
à quels changements peut-on 

s’attendre ? 
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Après la réussite du  premier  congrès marocain sur l’utilisa-
tion des dérivés du cannabis, organisé à Tanger du 21 au 

23 mai dernier,  sous le thème  « Y a-t-il des limites à la recherche 
scientifique sur les dérivés du cannabis», la ville du détroit ac-
cueille, du 22 au 24 octobre courant, la première conférence in-
ternationale sur les potentialités thérapeutiques et industrielles 
du chanvre, organisée par l’Association marocaine consultative 
d’utilisation du cannabis (AMCUC).

Cette rencontre qui a pour objectifs de développer les dif-
férents aspects scientifiques et socioéconomiques pouvant 
apporter des valeurs ajoutées dans le cadre de la loi n°13.21 
portant usages licites du cannabis, se déroulera en présence de 
plusieurs  scientifiques marocains et étrangers dont des  cher-
cheurs  et industriels dans le secteur.

A l’occasion de la commémoration de la Fête musulmane de 
l’Aïd Al Mawlid  Annabawi  Acharif, 85 petits garçons issus 

de familles nécessiteuses tangéroises  ont bénéficié,  dans la 
matinée d’hier vendredi, d’une opération collective  de circon-
cision, conjointement organisée par l’antenne de l’Association 
Fès-Saïss à Tanger, l’association ASS solidarité d’appui à la 
femme et à l’enfant  et le Rotary club Tanger Doyen, dans une 
clinique privée de la ville du détroit.

Les petits enfants concernés qui ont bénévolement subi les 
analyses médicales  préalables nécessaires au laboratoire Ze-
roual,  se sont présentés, le matin,  en compagnie d’un membre 
de leur famille, à la clinique où ils ont reçu une tenue tradition-
nelle spéciale offerte par les organisateurs chez qui la cérémo-
nie annuelle de circoncision est devenue coutumière, parmi plu-
sieurs autres actions sociales et humanitaires.

Toutes les opérations se sont bien déroulées grâce à une par-
faite  organisation de la clinique et celle des trois organismes 
sociaux qui se sont investis dans les préparatifs de cette action 
caritative, pendant plusieurs semaines.

Aux heures d’entrée et de 
sortie de l’Ecole française 

Le Détroit située à la rue Banaf-
saj, au pied de la Grande Mon-
tagne à Tanger, transforment ce 
quartier résidentiel en un véri-
table souk où tout est permis.

Les parents d’élèves qui ar-
rivent simultanément à bord 
de leurs voitures, entravent la 
chaussée dans toute sa largeur, 
empêchent la circulation dans 
le quartier,  ne lésinent sur les 
coups de klaxon,  et s’inter-
pellent à haute voix.

Les élèves créent également 
un brouhaha indescriptible, 
n’observant aucun respect pour 
le voisinage où l’on compte 
plusieurs maisons d’habitation, 
avec des personnes malades, 
d’autres qui se reposent ou des 
enfants qui dorment.

Les responsables de l’éta-

Dans un communiqué 
rendu public le 14 oc-
tobre courant, le Conseil 

Régional du Tourisme Tanger-Té-
touan-Al Hoceima (CRT TTA), 
annonce  l’organisation,  en 
partenariat avec l’Office Natio-
nal Marocain du Tourisme, les 
10 et 11 novembre prochain, de 
la deuxième édition de la Bourse 
du Tourisme, un événement  qui 
offre l’opportunité aux profes-
sionnels marocains du secteur, 
de rencontrer leurs homologues 
internationaux pour des séances 
de « Speed Networking ».

La rencontre  regroupera, en 
virtuel, quelque  200 opérateurs 
nationaux et internationaux, re-
présentant une dizaine de pays, 
avec pour objectifs  de séduire 
les acheteurs des principaux 
marchés émetteurs ; d’appro-
cher de nouveaux marchés à fort 
potentiel et de contribuer à la re-
lance de l’activité touristique.

« En effet, indique le commu-
niqué, dans un contexte où l’in-
dustrie touristique marocaine 
a été frappée de plein fouet par 
une pandémie dont les effets 
seront encore perceptibles pen-
dant plusieurs mois, les acteurs 
du secteur sont devant l’obliga-
tion de décupler leurs efforts 

blissement scolaire qui ont la 
responsabilité d’organiser les 
séances d’entrée et de sortie de 
leur école, ne semblent nulle-
ment se soucier de la sérénité du 
voisinage et n’ont jamais accor-
dé aucun intérêt à ces comporte-
ments anarchiques  qui relèvent 
du manque flagrant d’éducation, 
ce qui est incompatible avec un 

pour remonter la pente, tant en 
termes de regain de confiance 
envers la destination et du senti-
ment de sécurité des voyageurs, 
qu’en termes de commercialisa-
tion et d’adaptation des produits 
touristiques au changement des 
habitudes de voyage, aux nou-
velles attentes des voyageurs, 
et aux nouvelles réalités du sec-
teur ».

De ce fait, le réseautage pro-
fessionnel constitue pour les 
opérateurs nationaux un enjeu 
crucial et un outil incontour-
nable, leur permettant de saisir 
de nouvelles opportunités, de 
conquérir de nouveaux marchés 
et ainsi contribuer à la reprise du 
secteur, estime-t-on.

Le format digital adopté pour 
cette édition favorise un gain 
en temps et en efficacité, et pré-
sente des avantages notables 
pour les participants.

La plateforme digitale, dédiée 
à mettre en relation directe les 
professionnels nationaux avec 
leurs acheteurs potentiels (TO, 
Agences de Voyages, Compa-
gnies aériennes …), est opti-
misée de manière à faciliter les 
échanges, et à permettre aux 
participants de rencontrer

un grand nombre de clients 

établissement scolaire où l’on 
est sensé enseigner  à nos en-
fants le savoir vivre et les bonnes 
manières.

Ce n’est pas la première fois 
que ces dépassements sont si-
gnalés, Aujourd’hui, les autori-
tés concernées sont interpellées 
pour remettre de l’ordre dans ce 
quartier résidentiel de la ville.   

et partenaires potentiels en un 
temps record, tout en leur per-
mettant de garder le contrôle 
sur le déroulement de leur plan-
ning, poursuit le communiqué, 
ajoutant que des rounds de 10 
minutes permettront d’échanger 
efficacement l’essentiel des in-
formations. 

« Des milliers de rendez-vous 
speed networking totalisant plus 
de 300 heures de rencontres 
virtuelles sont ainsi attendues. 
Un espace webinaire sera aus-
si organisé en marge des ren-
contres, et diffusera, en temps 
réel, plusieurs tables rondes 
thématiques, avec l’intervention 
de participants de calibre, pour 
analyser le futur de l’industrie 
touristique et les grandes muta-
tions par lesquelles elle est pas-
sée, annonce le communiqué du 
CRT TTA, concluant que, dans un 
monde où le digital devient plus 
présent que jamais, une Bourse 
de Tourisme dans une version 
virtuelle, en phase avec la lancée 
de relance post-covid entreprise 
par l’ONMT, est la réponse effi-
cace et pratique à la conjoncture 
actuelle et constitue une pro-
messe de jours meilleurs pour le 
secteur et la destination, grâce 
aux retombées escomptées.

Anarchie totale autour du Groupe 
scolaire le Détroit à Tanger

1ère conférence internationale à Tanger
sur

l'usage médical 
du cannabis 

La vie associative

Opération collective
 de circonscription 

Conseil régional du Tourisme Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
CRT TTA 

Deuxième édition de la Bourse 
du Tourisme en format virtuel 
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Gouvernement Akhannouch

Portraits de nouveaux ministres 
inconnus du grand public 

Leila Benali :
Ministre de la Transition 
énergétique et du Développement 
durable

Experte internationale dans 
le domaine des énergies, elle 

est doctorante en réformes élec-
triques de l’Institut d’Etudes politiques de 

Paris en 2003. A ce titre, ce membre de la Commission 
Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD), a 
travaillé avec de grandes entreprises internationales, 
notamment le saoudien Aramco, le World Economic 
Forum, la Société d’Investissement arabe en Pétrole 
(APICORP) et au sein de la commission d’experts en 
énergies fossiles de l’ONU.

Fatima Ezzahra 
Mansouri : 
Ministre de l'Aménagement 
du territoire, de l'Urbanisme, 
de l’Habitat et de la Politique 

de la ville
Elle a effectué ses études pri-

maires et secondaires à Marrakech, pour intégrer en-
suite l'université de Montpellier en France, où elle a 
suivi un cursus en droit,.

Avocate de formation, elle rejoint le cabinet Naciri à 
Casablanca avant de lancer son propre cabinet, spé-
cialisé dans les transactions commerciales et immo-
bilières.

Le 23 juin 2009, elle est élue maire de la ville de Mar-
rakech, c’est la deuxième femme dans l'histoire du Ma-
roc à présider le conseil municipal d'une grande ville 
marocaine.

En 2014, le magazine Forbes l'a classée à la tête des 
20 jeunes femmes les plus influentes d'Afrique.

 Fatim-Zahra Ammor 
Ministre du Tourisme, de l’Artisanat 
et de l’Economie sociale et 
solidaire.

Ingénieure, consultante, elle 
est, depuis 2013, consultante et 

conseillère de ministres et diri-
geants d’entreprises, principalement sur des projets 
de développement d’affaires et la mise en œuvre de 
grands événements internationaux. Forte d’une expé-
rience chez Procter & Gamble, une multinationale amé-
ricaine, puis au sein  du groupe Akwa où elle a officié 
au poste de directrice Marketing Groupe et membre du 
comité exécutif pendant 10 années, elle s’occupa éga-
lement du pilotage et de l’organisation de la participa-
tion du Royaume du Maroc à l’Exposition Universelle 
de Milan en 2015.

Aouatif Hayar 
Ministre de la Solidarité, 
de l’Insertion sociale et de la 
Famille. 
Titulaire d'une Agrégation en 

génie électrique en 1992, du di-
plôme d’Etudes approfondies en traite-

ment du signal image et communications, du diplôme 
d’ingénieur en systèmes et réseaux de télécommuni-
cations et du doctorat en traitement du signal et Télé-
communications, Aawatif Hayar est la présidente de 
l’université Hassan II à Casablanca.

Ghita Mezzour 
Ministre déléguée chargée 
de la Transition numérique 
et de la Réforme administrative

Titulaire d’un doctorat de Car-
negie Mellon University des dé-

partements «Génie Electrique et In-
formatique» et « Societal Computing», elle détient aussi 
un Master et un Bachelor en Systèmes de Communi-
cation de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne.

Jusque-là professeur associé à la faculté d’infor-
matique et logistique de l’Université internationale de 
Rabat, et directeur-adjoint du TICLab, Mme Mezzour 
est experte en big data, en intelligence artificielle et en 
cyber-sécurité; elle a piloté des projets financés par 
l’USAID et l’OTAN autour de l’employabilité des jeunes.

Abdellatif Miraoui
Ministre de l’Enseignement supérieur, 

de la Recherche scientifique et de 
l’Innovation (PAM)

Ancien président de l’Univer-
sité Cadi Ayyad de Marrakech, 

Abdellatif Miraoui est membre de 
la Commission spéciale sur le nou-

veau modèle de développement.
Il a également été directeur de l’Institut national des 

sciences appliquées de Rennes. Auparavant, il a oc-
cupé le poste de directeur de la filière d’ingénieurs 
génie électrique de l’Université de technologie de Bel-
fort-Montbéliard. 

Ryad Mezzour
Ministre de l’Industrie 

et du Commerce (PI). 
Ingénieur de formation, il est 
diplômé de l’École polytechnique 

de Zurich. Après avoir obtenu son 
master, il commence sa carrière 

dans le consulting à l’étranger. En 2003, 
il rentre au Maroc et occupe le poste de directeur général 
de Budget. Deux ans plus tard, il est nommé conseiller 
du président de Somed; puis DG de Suzuki Maroc.

Younes Sekkouri
Ministre de l’Inclusion économique, 
de la Petite entreprise, de l’Emploi 
et des Compétences (PAM)

Titulaire d’un doctorat en 
management stratégique de l’IS-

CAE, d’un Executive doctorat de 
l’École nationale des Ponts et Chaus-

sées et d’un MBA de la même école, il est doyen 
de l’École des ponts Business School Afrique. Il a 
été chargé de mission au ministère de l’Intérieur et 
membre de la commission des Finances à la première 
Chambre.

Mohamed Sadiki
Ministre de l’Agriculture, de la Pêche 
maritime, du Développement rural 
et des Eaux et Forêts (RNI)

Généticien de formation et 
ingénieur d’État en agronomie, 

Sadiki est aussi titulaire d’un doc-
torat d’État en sciences agronomiques 

et d’un PhD de l’Université du Minnesota (USA).
Il a été secrétaire général du ministère de l’Agriculture 
et de la Pêche maritime depuis 2013. 

 Mohamed Abdeljalil
Ministre du Transport 
et de la Logistique (PI)

Diplômé de l’École nationale 
des ponts et chaussées, il dé-

croche également un MBA dé-
cerné conjointement par l’ENPC et 

l’École Hassania des travaux publics.
Après un début de carrière dans le secteur privé, il 

intègre la fonction publique comme directeur des pro-
grammes et des études du ministère des Transports. En 
2005, il est nommé directeur général de l’Office d’exploi-
tation des ports (ODEP), puis président du directoire de 
la Société d’exploitation des ports, Marsa Maroc 

Mohamed Mehdi Bensaid
Ministre de la Jeunesse, de la 
Culture et de la Communication 
(PAM)

Bensaid est titulaire d’une li-
cence en droit pénal et d’un mas-

ter en relations internationales et 
géographie politique de la Faculté des 

sciences politiques de Toulouse. Il a fait son entrée à la 
Chambre des représentants lors des élections légis-
latives de 2011. En 2014, il a été nommé président de 
la Commission parlementaire des Affaires étrangères. 

Mustapha Baitas
Ministre délégué auprès du Chef 
du gouvernement chargé des 
Relations avec le Parlement, porte-
parole du gouvernement (RNI)
Il est considéré comme le bras 

droit de Aziz Akhannouch, qui lui a 
confié la direction du siège central du parti à Rabat, en 
plus de ses fonctions en tant que membre du bureau 
politique du RNI. Baitas a également été membre de 
la Commission des secteurs productifs au Parlement.

En dehors des ministres reconduits, la plupart des nouveaux membres du gouvernement 
Akhannouch ne sont pas connus du grand public. Portraits.

Dernière minute
Le Dr Nabila Rmili quitte son poste 

de ministre de la Santé 
A peine une semaine après sa 
nomination en qualité de mi-
nistre de la Santé au sein du 
gouvernement Akhannouch, 
le Dr Nabila Rmili est rempla-
cée par le ministre sortant, 

khalid Aït Taleb auquel elle a 
succédé le 8 octobre courant. 

Un communiqué nous apprend que, conformé-
ment aux dispositions de l’article 47 de la Constitu-
tion, et sur proposition du Chef du gouvernement, le 
Roi Mohammed VI a nommé khalid Aït Taleb en tant 
que ministre de la Santé et de la Protection sociale, 
en remplacement de Mme Rmili qui a sollicité de se 
consacrer pleinement à ses fonctions de présidente 
du Conseil de la ville de Casablanca, après qu’elle 
se soit rendue compte de la charge du travail de 
cette mission représentative.

Le retour d’Aït Taleb à son poste libéré il y a une 
semaine, a l’avantage de poursuivre les chantiers 
ouverts et les défis urgents du secteur de la Santé, 
dont, en premier chef, la poursuite de la gestion du 
volet sanitaire de la pandémie du Covid 19 et le bon 
déroulement de la Campagne nationale de vaccina-
tion, estime-t-on.
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1 Quelles sont les mesures prises par 
votre Université pour assurer le bon 

déroulement de la rentrée 2021-2022 ?
A l’instar des toutes les universités du Royaume, la 

rentrée de l’Université Abdelmalek Essaâdi (UAE) a eu 
lieu le 1er octobre en présentiel au niveau de tous les 
établissements qui en relèvent.

Afin de garantir le bon déroulement de la rentrée uni-
versitaire 2021-2022, l’UAE a mis en place des mesures 
préventives qui s’imposent en coordination avec les 
chefs d’établissements pour assurer une rentrée réus-
sie et sécurisée.

Les consignes du nouveau protocole sanitaire, pu-
bliées par le département de la Santé, en coordination 
avec le ministère de tutelle, ont été respectées à la lettre.

Une enquête effectuée sur un échantillonnage a per-
mis de savoir que 70% des étudiants ont reçu les deux 
doses du vaccin, 15% la première dose et 15% en at-
tente de vaccination.

Pour accélérer le processus de vaccination, l’Univer-
sité en partenariat avec les autorités de la Wilaya, des 
provinces, de la direction régionale et des délégations 
de la santé de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a 
mis en place 6 centres de vaccination, domiciliés dans 
des établissements universitaires, de manière à couvrir 
toutes les villes abritant les campus universitaires pour 
encourager les étudiantes et les étudiants à se faire vac-
ciner parallèlement aux cours en présentiel, et garantir 
ainsi la sécurité sanitaire collective.

Le mode cours en présentiel est adopté tout en amé-
liorant l’approche de digitalisation pour répondre à une 
éventuelle recrudescence de la pandémie. Le respect 
des mesures et du protocole sanitaire est sous contrôle 
dans tous les établissements relevant de l’Université.

2 Quels sont les principaux défis po-
sés pour réussir cette rentrée dans 

un contexte marqué par la pandémie de la 
Covid-19?

Le mode présentiel lancé présente plusieurs défis à 
l’échelle de l’université. Les Corps pédagogique et ad-
ministratif sont conscients de cela et s’emploient à rele-
ver les défis posés, à travers une application stricte des 
mesures sanitaires décrites dans le nouveau protocole.

Il s’agit notamment d’assurer une prise régulière de la 
température à l’entrée de l’établissement universitaire, 
le maintien de la distanciation physique, l’application 
des gestes barrières, le nettoyage et la désinfection des 
lieux et des équipements, en plus des actions continues 
d’information et de sensibilisation.

3 Comment comptez-vous déployer le 
nouveau système « Bachelor »?

Dans le cadre du nouveau système du Bachelor, et 
avec l’aval des instances de l’Université, 11 filières ont 
été accréditées couvrant diverses compétences.

Il s’agit des filières « Contentieux et droit des affaires », 
« Droit et politiques publiques » et « Finance, management 
et aide à la décision » à la Faculté des sciences juridiques, 

économiques et sociales (FSJES) de Tétouan, « Estudios 
hispanicos, comunicacion y gestion cultural » à la Faculté 
des lettres et des sciences humaines de Tétouan, et « Ad-
ministration réseau et sécurité des systèmes d’informa-
tion » à la Faculté des sciences de Tétouan.

A cela s’ajoutent les filières « Langues étrangères 
appliquées aux organisations » à l’Ecole normale supé-
rieure (ENS) de Tétouan, « Droit civil et des affaires » et 
« Relations et coopérations internationales» à la FSJES 
de Tanger, « Droit et politiques publiques » et « Langues 
étrangères appliquées aux organisations » à la Faculté 
polydisciplinaire de ksar El kébir, et « Logistique et trans-
port » à la Faculté polydisciplinaire de Larache.

Pour bien déployer le nouveau système Bachelor, 
notre université a signé diverses conventions avec les 
plateformes de formations à distance, à savoir Coursera 
et Altessia, ainsi que la plateforme Moodle.

Nous avons aussi opté pour un test de positionne-
ment de langues, ainsi qu’un suivi régulier et person-
nalisé pour les étudiants, avec un accompagnement 
d’orientation et de réorientation tout au long de l’année 
universitaire.

La région Tanger-Tétouan-Al Hoceima constitue le 
deuxième pôle économique du Royaume en attirant 
de plus en plus d’investisseurs. Cette dynamique mul-
tidimensionnelle couvrant les activités industrielle, 
commerciale, touristique, de transport et logistiques, 
de pêche maritimes et d’aquacultures, d’énergies du-
rables, et de l’économie bleue…nécessite une offre de 
formation adaptée et une recherche scientifique inno-
vante, créatrice de richesse et d’emploi.

A noter que cette rentrée universitaire 2021-2022 coïn-
cide également avec la mise en place du programme du 
nouveau gouvernement, mettant l’accent sur l’applica-
tion rigoureuse des recommandations du nouveau mo-
dèle de développement (NMD).

4 Parlez-nous des avantages de ce 
système et des possibilités qu’il offre 

aux étudiants?
Le système du Bachelor, vient renforcer le système 

de formation universitaire au Maroc et permet l’appren-
tissage de langues et de soft skills indispensables pour 

la continuité du cursus de l’étudiant, l’acquisition 
des compétences nécessaires aux besoins du 
marché du travail, l’orientation et la réorientation 
de l’étudiant, et la mise en place d’un potentiel 
humain compétent et rapidement opérationnel.

Ce système permet également la mise en place 
d’une année préparatoire permettant à l’étudiant 
une transition fluide entre l’enseignement se-
condaire et l’enseignement supérieur, la pos-
sibilité d’ouverture sur d’autres compétences 
au-delà de la filière choisie avec des passerelles, 
l’homogénéisation avec les systèmes d’ensei-
gnement internationaux, et l’apprentissage dans 
un environnement permettant l’épanouissement 

de l’étudiant autour d’un projet personnel, en plus de la 
reconnaissance à l’échelle internationale.

5 Quels sont les Bachelors proposés 
par l’UAE pour cette rentrée et quels 

sont les projets sur lesquels vous travaillez 
actuellement?

L’UAE est présente dans 6 villes de la région Tan-
ger-Tétouan-Al Hoceima et compte 1.290 enseignant(e)
s-chercheurs, 16 établissements universitaires, et plus 
de 120.000 étudiants inscrits, avec une offre de forma-
tion riche et diversifiée de 220 filières, incluant 11 fi-
lières Bachelors.

Le volet recherche scientifique et coopération est 
très présent avec 110 structures de recherches et 4.100 
doctorants. L’objectif visé est de booster la production 
scientifique indexée et d’améliorer le classement de 
l’UAE à l’échelle nationale et internationale.

Ancrée dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’UAE 
se trouve pratiquement dans toutes les villes de la région.

En plus des établissements existants, ou ceux en 
cours de réhabilitation, d’autres établissements verront 
le jour entre 2022 et 2024, à savoir la Faculté d’économie 
et de gestion à Tétouan, l’Ecole supérieure de technolo-
gie (EST) à Tétouan, la Faculté polydisciplinaire à Al Ho-
ceima, l’Ecole de commerce et de gestion (ENCG) à Al 
Hoceima, la Faculté d’économie et de gestion à Tanger, 
la Faculté polydisciplinaire à Chefchaouen et la Faculté 
Polydisciplinaire à Ouazzane.

Et afin de renforcer la recherche scientifique et l’inno-
vation et être au rendez-vous des défis actuels et futurs, 
l’UAE œuvre avec ses partenaires à l’échelle régionale, 
nationale et internationale, tout en mettant l’accent sur 
les recommandations du NMD et des Orientations et 
Directives de SM le Roi Mohammed VI, pour la mise en 
place à court et à moyen terme de la Cité de l’Innova-
tion à Tanger avec son annexe à Tétouan, du Laboratoire 
d’Epidémiologie à la Faculté de Médecine à Tanger, de 
l’Institut Africain en sciences et techniques de la mer à 
Tanger et du Centre régional de valorisation du Canna-
bis à Al Hoceima.

D’autres projets seront lancés progressivement, couvrant 
pratiquement tous les établissements relevant de l’UAE.

Eclairage sur l'Université Abdelmalek Essaâdi 

Mesures prises pour réussir la rentrée 
universitaire 2021-2022

Dans une interview accordée à 
la chaîne de télévision M24 de 
l'agence Maghreb Arabe Presse, 

le président de l’Université Abdelmalek 
Essaâdi (UAE), Bouchta El Moumni, est in-
tervenu sur les mesures prises pour réus-
sir la rentrée universitaire 2021-2022, le 
déploiement du nouveau système «Bache-
lor»; les projets sur lesquels travaille ac-
tuellement l’UAE et les possibilités of-
fertes aux étudiants.

L’Ecole nationale de commerce et de gestion de Tanger 
veut booster l’employabilité de ses diplômés

L’Ecole nationale de commerce et de gestion de Tanger 
(ENCGT) vient de signer une convention de partenariat 
avec l’antenne marocaine du cabinet américain Cognitus, 
dans l’objectif de doper le développement des compé-
tences de ses étudiants et de booster leur employabilité.

Cognitus est un cabinet de conseil basé à Dallas, opé-
rant dans le domaine de la transformation digitale des en-
treprises avec des représentations à travers le monde. 

Parmi les aspects de coopération visés figure l’échange 
d’information en matière de recrutements et de stages, la 
formation personnalisée des employés de Cognitus mais 
aussi le lancement de projets de recherche communs.
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Terrorisme
Expertise des produits 

saisis lors de la dernière 
opération avortée à Tanger

Les expertises techniques et scientifiques réalisées 
par le laboratoire national de la police scientifique 

et technique sur le matériel et les produits saisis, suite à 
la mise en échec d’un plan terroriste à Tanger,

ont révélé que ces matières peuvent servir à la fabri-
cation d’engins explosifs.

Il s’agit de deux boîtes de soufre considéré comme pro-
duit réducteur et inflammable, quatre bouteilles d’acide 
chlorhydrique à forte acidité, et trois litres d’eau de javel 
concentrée contenant de l’hypochlorite de sodium.

Les expertises ont également concerné un ensemble 
de produits métalliques et électriques, deux kilogrammes 
de clous de 3cm de longueur, des circuits électriques 
composés de fils en cuivre et de lampes reliées à des 
interrupteurs et à des piles de petit format faisant partie 
de l’appareillage utilisé pour déclencher la détonation, 
une ampoule halogène de haut voltage, utilisée comme 
étincelle provoquant l’explosion lorsque son verre de pro-
tection est brisé et exposé à une haute tension.

uuuuuu

Nador 

Les séismes vont-ils 
cesser à Driouch ? 

A un certain moment, les tremblements de terre, 
quoique d’une légère secousse, se succédaient 

à une cadence rapprochée dans la localité de Driouch 
dans la province de Nador. 

Fort heureusement, le phénomène a cessé depuis le 
19 septembre dernier, date à laquelle l’Institut national 
de géophysique (ING) a annoncé qu’une secousse tel-
lurique de magnitude 3,9 degrés sur l’échelle de Richter 
a été enregistrée au large de la province de Driouch.

La secousse était ressentie à une profondeur de 24 
km, d’une latitude de 35.655°N et d’une longitude de 
3.517°W. Son épicentre était situé au large de la pro-
vince, à 01h 31min 46 sec (GMT+1). 

uuuuuu

Al Hoceïma
Quatre cambrioleurs

 sous les verrous
Quatre cambrioleurs, dont deux repris de justice, 

ciblaient des domiciles appartenant à des  Marocains  
résidents à l’étranger (MRE) à Al Hoceima. 

Plusieurs plaintes ont été déposées, à ce propos, par 
des MRE résidant  au quartier Mirador, dénonçant le 
cambriolage de leur domicile en leur absence.

Les investigations entreprises par la police locale  ont 
permis l’identification et l’interpellation de quatre mal-
faiteurs complices 

qui ont commis plusieurs vols avec effraction.

Une adolescente 
portée disparue à Tanger

Une adolescente de 17 ans est portée disparue à 
Tanger depuis dimanche 10 octobre courant, dans 

des circonstances indéterminées, et n’a plus donné 
signe de vie depuis cette date, ce qui inquiète énormé-
ment sa maman Rhimou qui, éplorée et bouleversée, a 
fait une déclaration à la police qui a entrepris des re-
cherches.

La maman raconte que, ce jour-là, sa fille s’était ac-
quittée normalement, comme d’habitude, des tâches 
ménagères, avant de monter sur la terrasse de la mai-
son familiale pour y étendre du linge. Depuis, elle n’a 
plus redonné signe de vie.

Mme Rhimou explique que sa fille qui ne souffre d’au-
cun problème psychique ou familial, n’ a jamais démon-
tré l’intention d’une fugue ou d’une désertion du domi-
cile de ses parents. 

uuuuuu

Port Tanger-Med 

Saisie de 6.300 comprimés 
psychotropes

Les forces de sécurité et de contrôle affectés au 
poste-frontière du port Tanger Med ont procédé, 

dans la matinée de mardi, à l’interpellation d’un chauf-
feur de camion de nationalité marocaine, qui avait en sa 
possession 6.300 comprimés psychotropes dissimulés 
à bord de son véhicule en provenance du port espagnol 
d’Algésiras, dans le cadre d’une croisière. 

La drogue était soigneusement emballée et collée 
avec un ruban adhésif autour du corps du trafiquant 
portant des vêtements amples.

Le mis en cause, âgé de 53 ans, a été placé en garde 
à vue pour les besoins de l’enquête et l’instruction du 
dossier judiciaire d’usage.

uuuuuu 

Port de Bni N’sar 
Saisie de marchandises

 de contrebande 

ActuAlités

Des douaniers affectés au poste-frontière du port de 
Bni N’sar à Nador, ont avorté, lundi, une opération d’en-
trée clandestine sur le territoire nationale, d’un gros lot 
de diverse marchandises en provenance de l’étranger.

Pour tromper les contrôleurs du port, les trafiquants 
on simulé une importation régulière de marchandises 
qui masquait un lot de marchandises non déclarées 
dont des téléphones portables usagés, des afficheurs 
neufs pour téléphone, des disques durs à l’état neuf, 
des ordinateurs portables usagés, des tablettes, d’un 
drone et d’autres articles divers.

Les objets saisis étaient soigneusement dissimulés 
à l’intérieur de machines à laver, tapis, tables et chaus-
sures usagées ainsi que dans des pneus de voitures. 
Leur valeur estimative dépasse 1,3 million de dirhams.

uuuuuu

Tétouan

Arrestation de deux voleurs 
de pièces de voitures 

La police judiciaire relevant de la préfecture de po-
lice de Tétouan a récemment interpelé deux jeunes 

malfaiteurs de 26 et 28 ans, spécialisés dans le vol d’or-
ganes de voitures automobiles dont des pneumatiques 
et pièces démontables de tous genres.

Avant de dépouiller les véhicules ciblés, notamment 
ceux en stationnement pendant la nuit dans des zones 
désertes, les deux voleurs spécialisés veillaient à dé-
sactiver le système d’alarme du véhicule.

C’est à la suite de différentes plaintes d’automobi-
listes qui, en se réveillant le matin ont découvert leurs 
véhicules sur les jantes, que la police a resserré la sur-
veillance pour faire tomber les deux voleurs dans le 
piège.  

Une perquisition effectuée dans une demeure occu-
pée par les deux malfrats a donné lieu à la découvert 
d’un veritable dépôt de ferraille.

Les pièces volées étaient vendues à un receleur ac-
tuellement recherché.

uuuuuu 

Poursuite de trafiquants 
de drogue au large 

de Tanger

Un Garde-côtes de la Marine Royale, en patrouille 
dans le détroit de Gibraltar, en collaboration avec 

des stations radar, a avorté aux premières heures de di-
manche 10 octobre, au large de Tanger, une opération 
de trafic de stupéfiants, indique une source militaire 
qui annonce qu’après une course-poursuite en mer 
d’un go-fast, l’opération a permis d’appréhender 5 tra-
fiquants et la saisie de trois tonnes de chira.

Les cinq trafiquants et la cargaison de drogue saisie 
ont été remis à la Gendarmerie Royale de Tanger pour 
les procédures d’usage. 

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

SP    RT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626
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93 années se sont écoulées depuis la première visite 
du Real Madrid à Tétouan. C’était le 9 octobre 1928.A 

cette époque, il n’y avait pas de championnat, donc il n’y avait 
pas de déplacement pour voyager et découvrir de nouveaux 
horizons. Les footballeurs se contentaient de disputer des 
rencontres amicales sans pourtant quitter leur ville de 
résidence. La vraie date du début de la Liga espagnole était la 
saison 1929. A cette occasion, le président du club madrilène 
et ses proches collaborateurs ont célébré cet important 
évènement par une sympathique réception avec la présentation 
d’un grand gâteau représentant la maquette du nouveau stade 
Santiago Bernabeu avec 93 bougies. De l’avis des experts et 
chercheurs de documentation, l’arrivée de l’équipe meringue 
à la ville de la colombe blanche constituait le premier voyage 
du Real Madrid à l’étranger. Avant de rallier Tétouan en autocar, 
l’expédition du club de la capitale d’Espagne, était dans un 
avion de vol spécial avec pour point d’atterrissage l’aéroport 
international de Tanger. Le motif de ce déplacement  était 
une invitation pour inaugurer ,pour la course des chevaux, le 
stade Hippica devenu par la suite stade Varela (actuel Saniat 
Rmel) où l’Atlético de Tétouan devait disputer ses matches 
de première division (1951-1952) pour recevoir les grands 
adversaires Barcelone, Madrid, Valence,Zaragoze,Bilbaao…..
Le rival du Real à Tétouan était l’Atlético de Madrid ,soit un 
derby madrilène au nord du Maroc remporté par les blancs 4-1 
buts de Rubio (2) et Lezcano (2). La rencontre a attiré un large 
public de Tanger,Ceuta et Larache selon la presse espagnole. 
Parmi les personnalités qui étaient présentes à la tribune 
d’honneur, les journalistes locaux avaient cité  le général 
José Sanjurjo,le Haut Commissaire de l’Espagne au Maroc, le  
Commandant de la zone du protectorat, le gouverneur de la 
ville et plusieurs représentants du Sultan.23 ans plus tard, en 
1952,le Real Madrid retournait à Tétouan pour jouer un match 
officiel du championnat contre l’Atlético de Tétouan avec un 
nul mérité des locaux (3-3). Pour le jubilé de l’avant-centre 
Mohamed Jebli de Rincon, troisième visite du Real Madrid à 
Tétouan, mais cette fois-ci après l’indépendance, avec les 
vedettes Distefano,Puskas,Pachin, Santamaria …..Cette double 
confrontation tétouanaise-madrilène était  la preuve claire des 
bonnes relations fraternelles entre le Maroc et l’Espagne dans 
le domaine footballistique. Outre à Tétouan, le Real Madrid avait 
joué également à Tanger (rencontre amicale),à Casablanca ( 
Tournoi Mohamed V) et à Marrakech (Coupe mondiale des 
clubs).Ce 93 ème anniversaire de la visite des meringues  a été 
aussi fêté à Tétouan par la Peña Remate.

Portrait

sportif

Enfin, les choses commencent à devenir claires 
à l’IRT. Il est sûr et certain que le club connaitra 
un changement radical au niveau de son 

administration. Abdelahamid Aberchane vient de confirmer 
les dernières rumeurs concernant son éventuel départ de 
la présidence. Sa lettre de démission est entre les mains 
des membres du comité et des adhérents. Officiel :il ne 
continuera pas à diriger les rênes de l’équipe. Fatigue, 
politique, manque de moyens financiers, occupations 
familiales, santé, non soutien du public et des ultras, il y a 
peu de tout dans la tête du premier mandataire du football 
tangérois seul représentant de la Région Tanger-Tétouan-
Al-Hoceima à la Botola I professionnelle. A vrai dire, l’IRT 
ne représente plus seulement Tanger mais il est le porte 
parole des autres provinces Tétouan et Al-Hoceima qui ont 
perdu leur place chez les grands de l’élite footballistique. 
Des problèmes et beaucoup de problèmes pour l’IRT 
version 2021-2022 surtout avec les conséquences de la 
pandémie, de la disparition des sponsors et de l’absence 
des supporters dans les gradins .  Abdelhamid Aberchane 
a beaucoup donné à l’équipe avec trois exploits : titre de 
champion du Maroc deuxième division et montée en 
première division, titre de champion du Maroc, participation 
africaine deux saisons successives :un « bagage » jamais 
connu chez les autres anciens présidents. Les milliers de 
fans tangérois reconnaissent ses réalisations mais lui 
reprochent son mal entourage dans le comité constitué. 

Pour eux, il y a des personnes qui abusent de son «aveugle» 
confiance pour s’enrichir sans aucune inquiétude. Ainsi, 
le 22 octobre prochain ,l’assemblée générale pourrait 
se transformer en assemblée extraordinaire. La seule 
problématique qui est sur la table de travail est la suivante: 
pour le moment, Une commission provisoire vient de 
remplacer le comité  démissionnaire et personne ne sait 
quelle en sera sa réaction. Et les adhérents, continueront-ils 
à payer leur cotisation annuelle ou partiront-ils avec leurs 
alliés ? En parallèle avec cette polémique, deux candidats 
à la présidence de l’IRT ont déposé leur candidature 
Mohamed Lehmami et Youssef Mandour .Malheureusement, 
pour le moment, ils ne peuvent opter pout le poste de futur 
président du fait qu’ils ne disposent pas de carte d’adhérent 
d’une durée de deux années selon les règlements en 
vigueur de la FRMF. Mais en cas du renoncement des 
adhérents actuels à diriger l’IRT , le vide pourrait suivre un 
autre chemin. Pour les lignes de leur programme , le premier 
a présenté quelques points très peu détaillés et insuffisants, 
le second n’en a pas se contentant de dire qu’il veut un IRT 
à l’échelon africain et même mondial sans donner de détails 
dans le «comment ». Par ailleurs, il est à signaler que la 
commission de sauvetage est constituée ainsi :président 
Rachid Hosny,vice-président Mohamed Ahkane, secrétaire: 
Rabie Mouloue, trésorier :Ahmed Belmokhtar, assesseurs 
:Nasrelah Kertit et Azedine Khattaf.

Tribune du Sport

93 ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA PREMIERE VISITE DU
REAL MADRID A TETOUAN

DEMISSION OFFICIELLE
DU PRESIDENT DE L’ IRT FOOTBALL 

AVANT L’ASSEMBLEE GENERALE

Abdelouahid Boulaich IRT basket vient d’être 
élu au conseil municipal Tanger-ville président de 
la commission des affaires sociales, culturelles et 
sportives. Nos sincères félicitations. Ainsi, le sport 
tangérois sera entre de bonnes mains surtout dans 
le domaine de l’infrastructure  et de la distribution 
des subventions aux différents clubs.

LE PRESIDENT IRT BASKET
A LA COMMISSION DU SPORT

sport
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CULTE
CHRÉTIEN

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

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

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

Culte Protestant
34, Rue Hassan Ibn Ouezzane
Tél. : 05.39.94.08.80
Pasteur 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 18 au 22 
OctObre 2021

Samedi 16 et dimanche 17 
OctObre 2021

•  SAMEDI
Pharmacie Charf
Av. Yaakoub Mansour prés Hôp. Fahd
Tél. : 05.39.94.42.26
Pharmacie Al Fahs
Rue 36, Jirari 2 Béni Makada N°10
Tél.: 05.39.95.00.63      
Pharmacie Al Ghazali
73; Haroun Errachid Colonia souani 
Tél. : 05.39.93.96.05
Pharmacie Jamaa Mekraa
Jamaa Mekraa prés clinique Jbel Kbir
Tél. : 05.39.33.37.59
Pharmacie Aswak Assalam
Aswak Assalam rond point ziaten
Tél. : 05.39.39.35.46  
Pharmacie Al Hanae 
Rte Aouama principale près Total
Tél. : 05.39.35.10.39
 •  DIMANCHE
Pharmacie Ghailane
Hay ouarda 2 n° 41 Bendibane 
Tél. : 05.39.31.59.59
Pharmacie Moulay Ismail
Bd Moulay Ismail Rte de Rabat 
Tél. : 05.39.36.24.10
Pharmacie Hadia
Hay Rahrah prés mosqué Rahrah
Tél.: 05.39.31.30.79
Pharmacie Madchar Aouama
Madchar Aouama Charkia
Tél. : 05.30.12.08.28
Pharmacie Santé City Center
Rue Moghogha de 50m de l’hôtel Abis
Tél.: 05.31.31.00.37
Pharmacie Wissal
Moujamaa Al Hassani Rés. Bait Atiq
Tél. : 05.39.38.42.30

Lundi 18 OctObre 2021 

Pharmacie Taferssiti
Hay Riad Lot 195 en face école BP
Tél.: 05.39.31.33.72
Pharmacie Mabrouka
Av. Omar Mokhtar N°25 Drissia I
Tél. : 05.39.95.36.82
Pharmacie Ibn Rochd
134 Bis, rue d’anglettere Ain Ktiouat
Tél. : 05.39.93.18.55
Pharmacie Boutour
Tanja Balia Cplx Boutour, Bir Mekraa
Tél.: 06.22.02.99.32
Pharmacie Université
Rue Boukhalef N° 50
Tél. : 05.39.39.34.25
Pharmacie Tanmia
Cplx Atanmia Mghogha en face Jacob
Tél. : 05.39.95.68.39
Mardi 19 OctObre 2021

Pharmacie Sanawbar
Rue Sanawbar lot Narjiss Braness II 
Tél. : 06.56.41.17.87                      
Pharmacie Sahat Al Oumam
Av Ibn Toumart derrière sahat oumam 
Tél. : 05.39.34.33.91
Pharmacie La perle du Boughaz
Quartier gambouria 2 Rte Ain Dalia
Tél. : 05.39.95.13.35
Pharmacie Zouitina
Quartier Farah n°52 Béni Makada
Tél. : 05.39.35.25.51
Pharmacie Banafsaj
Rue Banafsaj Dradeb 
Tél.: 05.39.33.00.72
Pharmacie du Golf
Lotissement Flandria Boubana 
Tél.: 05.39.37.60.97
Mercredi 20 OctObre 2021 

Pharmacie Drissia
Bd Tarik Ibn Ziad Drissia
Tél.: 05.39.95.64.15  
Pharmacie Bendahmane
Quartier Hadj Mokhtar quartier Seddam
Tél. : 05.39.31.81.52
Pharmacie Al Assil
Lotissement Al Assil Rés. Al Assil
Tél. : 05.39.35.01.20 
Pharmacie Al Madina Nord
Lot Al Maddina derict° Sté Coka Cola
Tél. : 05.39.38.05.50 
Pharmacie Route El Aouama
Route Aouama, Bd Al Qods 
Tél. : 05.39.36.15.59
Pharmacie Ajial
Groupe rés. Ajial, quartier Harrarine
Tél.: 05.39.42.41.85
Jeudi 21 OctObre 2021

Pharmacie Inas
30, Av. Ibn Abi Zare Branes I
Tél. : 05.39.31.06.17
Pharmacie Jade
Rue Ibn Ajroum résidence Jade 
Tél. : 05.39.32.31.34
Pharmacie Al Irfane
Lotissement Irfane Doha Boukhalef
Tél.: 05.39.39.48.29
Pharmacie Gibraltar
Sania Al Jadida la baie de Tanger 
Tél. : 05.39.32.59.31
Pharmacie Hay Mrabet II
Rempoind bureau Doha Aouama
Tél.: 05.39.35.69.67
Pharmacie Mghogha
Mghogha Kbira route de Tétouan 
Tél. : 05.39.36.30.94
Vendredi 22 OctObre 2021

Pharmacie Jamie Al Azhar
Av. Abdererrahman kawakibi Branes 
Tél. : 05.39.31.44.07 
Pharmacie Bab El Bhar
Rue Bab El Assa N°28 Kasbah
Tél. : 05.39.93.05.61
Pharmacie Rahmouni
Av. Londres Imm des Palmieres 9 
Tél.: 05.39.94.57.88
Pharmacie Grand Maghreb
Lots Andalouse Route Aouama
Tél. : 05.39.35.22.46    
Pharmacie Fares
Av. Abdesslam Ben Bouhout n°34A    
Tél. : 05.39.95.64.69
Pharmacie Riad Achifaa
Sidi driss à côté lycee Hassan II
Tél. : 05.39.38.54.91

Samedi 16 et dimanche 17 
OctObre 2021

Pharmacie Afilal
30, Av. Allal Fassi Belle Vue Jawhara
Tél. : 05.39.95.60.87
Pharmacie Al Jamae
Bd Royaume d’Arabie Saoudite Bir Chifa
Tél. : 05.39.31.64.76
Pharmacie Al Hourria
Rte Aouama monté Bouziane 
Tél. : 05.39.35.02.28
Pharmacie Ain Hayyani
Ain Hayyani rue Imam Kastalani N°7
Tél. : 05.39.93.43.74
Pharmacie Metioui
Bd Mohamed V Im. coop Al Boughaz 
Tél. : 05.39.94.42.88 
Pharmacie Souani
Bd d’Anfa prés swika Souani 
Tél. : 05.39.93.98.68
Pharmacie Masjid Al Mouhit
Cplx Diar Tanjah N°8 moujahiddine
Tél. : 05.39.38.26.57
Pharmacie Nouvelle
Hay Al Hassania Bendibane
Tél.: 05.39.31.31.96                             
Pharmacie Bni Touzine
Hay Bni Touzine rte en face Delfi
Tél. : 05.39.30.70.66       
Pharmacie Erradi
Rés. Amine Zemmouri 2 Rte de Rabat
Tél. : 05.39.31.77.44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HOROSCOPE

 

Culte Musulman

Jour

As
-S

ou
bh

Ad
-D

ou
hr

Al
-A

sr

Al
-M

ag
hr

ib

Al
-Ic

ha
e

  Sam. 16 06:00 13:14 16:19 18:51 20:06 

 Dim. 17 06:01 13:14 16:18 18:49 20:05 

 Lun. 18 06:02 13:13 16:17 18:48 20:04 

 Mar. 19 06:03 13:13 16:16 18:47 20:03 

 Mer. 20 06:04 13:13 16:15 18:46 20:02 

 Jeu. 21 06:05 13:13 16:14 18:44 20:00 

 Ven. 22  06:05 13:13 16:13 18:43 19:59

HORAIRES DES PRIÈRES
du 16 Au 22 Octobre 2021
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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 C O L I N E S M P

 A V R D T G F U H

• Mots fléchés N° 1265

 

 1 2 3 2 4 5 2  6 1 7 8 2 1

 9 8 9 10 11 7  12 9 7 13 1 14 

 15 11 1 7  16 7 11  14 1 11 9 17

 2 14 9  9 16 13 18 11  17 16 11 3

 13  17 7 8 9 17  18 7 2 16  7

 14 9  4 7 18 14 9 4 14  2 17 14

 2 14 7 4  8 2 18 13 2 17  9 17

  7 3 11 18 2  9 6 17 2 18 14 

 9 15 13 17 2  3 1 2  6 9 11 17

 16 11 17 2  4 9 17  3 13 11 18 2

 7 17  17 2 1 14  3 9 15 9  18

 12 2 18  10 9 1 4 7 18  8 9 18

 9  2 15 9 4 11 2 17  4 2 16 2

 13 18 14 2 16  2 14 2 18 8  13 17

     H   

 G  Y   M

GRILLE CODEE N° 744
A chaque chiffre de la grille correspond une lettre, toujours la même.
Pour vous aider, nous avons déjà inscrit quelques lettres. Complétez 
la grille  en conséquence et trouvez le reste pour obtenir des mots 
croisés.

• Grille codée N° 743

Solutions du précédent numéro

MOTS FLECHES N° 1266

• Mots croisés N° 838

ECONOMIE SANTÉ SPORTjEux DIVERSTOuRISME ACTuALITÉS TANGER PRATIQuE

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CARGAISON

PLUS
MAUVAIS

FURIEUX

FAÇON 
D’ÊTRE

BOUCHE
TROUS

USÉ

GENS
DU LIVRE

BOÎTES
À MUSIQUE

PAYS
D’EUROPE

NOTE

PRISE
DE LAIT

TOMBÉS

PANTIN
REFUGE

CERVIDÉS

DANS

TRANCHANT

VARIÉTÉ
DE

QUARTZ

VILLE DE
BELGIQUE

TÂCHE
RONDE

MANQUE
D’ARGENT

MAISON
D’ACCUEIL

SURE

POUFFE

DÉSERT

TERRE

C’EST ÇA
QUI COMPTE

HOMMES
DE

CAMPAGNE

BIZARRES

FAIT
D’HIVER

FLEUVE
DE FRANCE

ARTICLE

PALPABLE

MOITIÉ

RÉFUTA

COUPÉ
COURT

POSSÈDE

MÂCHOIRES
D’ACIER

VIEILLE
AMIE

AFFLI. DE
LA LOIRE

PRODUIT

OBLIGÉ

PARTICIPE

CLUB
ESPAGNOL

RHAPSODE

PASSAGE
ÉTROIT

LETTRE

SANS
MOTIFS

COUTUMES

CHARGÉES
DE

MÉTAPHORES

OBJET
CULINAIRE

IMAGES
DE MARQUE

LENTILLES

PAYS-BAS

GROS
SERPENT

TISSU 

RIVIÈRE
D’ASIE

PETITE
TRANCHÉE

NATUREL

INSTRUMENT
À VENT

  B   E  A  G  G  A
 D I S C O T H E Q U E S
  B O U C H O N  I L I
 E L I M E  T E R G A L
  I T A L I E  I N N E
 D O   N L  L O G O S
  T E T E E  C O L  U
 C H U S  R E A L  U S
  E N  A S T R E I N T
 A C E R E  A I  M I E
  A C I D E  N I A  N
 R I T  E T R A N G E S
  R E G  A A  D E M I
 G E   E L U S  R E E L
  S I L E X  G E S T E

Horizontalement.  —  I. Semblables. - II. Opérations. - III. Minute. NT. 
- IV. Net. Eloges. - V. Hure. Une. - VI. Muera. Sets. - VII. BR. Elan. Es. - VIII. Uni. 
Imem. - IX. Levite. Ino. - X. Ese. Enclin.
Verticalement. — 1. Somnimbule. - 2. Epie. Urnes. - 3. Menthe. Ive. - 4. 
Bru. Ure. - 5. Latéralité. - 6. Atèle. Amen. - 7. Bi SNE. - 8. Longue. Mil. - 9. 
Entente. Ni. - 10. SS. Session.

Horizontalement.— I.  Largesse. - II. Eventaire. Vieille langue. - III. 
Tenu. Eluda. - IV. Blessera. - V. Ne dise point. Liant. - VI. Un peu de vérité. 
Natte. - VII. Se contemple (se...). Dans l’œil. - VIII. Petit if. Frère convers. - IX. 
Règle. Contracté. Avant la nuit. - X. Occultisme.
Verticalement. —  1.  Légalité. - 2. Répétitives. - 3. Limite infranchis-
sable. - 4. Palmier à huile. Entité politique. - 5. Amon. Bec de labo. Cachée. 
- 6. Plus jeune. Parte en éclats. - 7. Slougui. Affirmatif. - 8. Un peu de lait. 
Granges. - 9. De bonne heure. Nuée. - 10. Eliminé. Courroux.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CARGAISON

PLUS
MAUVAIS

CAPITAL
DU TOGO

POUPÉE
ARTICULÉE

PAYS
D’AFRIQUE

RÉGI

HOMMES
D’ACCUEIL

CARNET
DE NOTES

RAPPORT

ORNEMENTS
SACER-
DOTAUX

NON RECON-
NAISSANT

PAS MAUVAIS

AVANT MIDI

SANS
AMBAGES

VOLONTÉ

GAZ

POSSÈDENT

PASSERAS
AU

TAMIS

DE
PARME

NOTE

FLATTER

TENNISMAN
FRANÇAIS

PATRIE
D’ULYSSE

SALÉE

MARÉCHAL
DE

FRANCE

AGACENT

TERRE

NÉGATION

RUSÉE

BALCON
COUVERT

IMPÉTUEUX

LETTRES
D’ALGER

ILE
DE FRANCE

TAPISSERIE

ROULÉ

FAMILLE
D’OISEAUX

ROMAN
DE

ZOLA

OUVERTESSOLIPÈDE

EXPLOSIF ERIGÉE

DERNIER
SERVICE

LETTRES DE
NOBLESSE

RELATIVE
AU CHEVAL

ABHORRÉE

INTER-
JECTION

APRÈS
VOUS

ARC-EN-CIEL

FAMILLE DE
CARNASSIERS

VIEILLE
PLANCHE

FEMELLE
PORCINE

POSSESSIF

SONGE

SIED

CHERCHER
À

ATTEINDRE

EXTRA-
TERRESTRE

FIT 
PÉRIR

• Grille codée N° 1049

• Mots croisés N° 1138

GRILLE CODEE N° 1050

• Mots fléchés N° 1569

MOTS CROISÉS (grille N° 1139) MOTS FLECHES N° 1570
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

التي  بالتـأويـالت  يأبه  لم يكن صاحبــي 
ال تعتمد العقل والمنطق، وال بكل التخمينات 
التي يتبجح بها متصفحو الجرائد في مقاهي 
ومدمنــي  والعاطليــن  والسماسرة  الوسطاء 
مواسم  في  الرخيصة، سيما  السوداء  السجائر 
ألوان  عن  الرهانات  تتناسل  حيث  االنتخابات، 
عن  والخارجين  والخاسرين  الفائزين  وأسماء 
القانون و »الداخلين« فيه، فكان - رحمة اهلل 
عندما  إال  الشأن  هذا  في  يخوض  ال   - عليه 
لهؤالء  الرخيصة  الرهانات  مجلس  ينفضّ 
»المحللين« البؤساء، الذين ال ينقطع سعالهم 
فيهمس  ويراهنون،  يتنبأون  وهم  الجماعي 
في أذني وهو يغالب ذلك الغثيان الذي يعلق 
بهم  »كأني  قيئه:  بالكاد  يحبس  من  بجوف 

مضروبون بركلة حمار ليل جامح«.
نتوقعــه  لم نكــن  ما  أن شهدنــا  وكان 
بتزكية  النزاهة،  شروط  بأبسط  استهتار  من  
سافــرة مــن طــرف رهــط يتلوّن في كــل 
مناسبة »استحقاقيـة« بلون، لضمان مصالحه 
المشوبــة  ومقاوالتــه  المسلحــة،  اإلسمنتية 
لهم  المغرب  هذا  دام  ما  الخروقــات،  بأبشع 
يؤدي  الليل«  »حمار  دام  وما  لغيرهم،  وليس 
يد  في  بعد  تحكم عن  آلة  مهمته عن طريق 
يهرع  القطيع  فترى  ويخططون،  يقررون  من 
في  الحاسمة،  الركلة  بعد  أمره  على  مغلوبا 
االتجاه الذي حددوه للسائرين النائمين خارج 

صحوهم ووعيهم.
وكم كان يحلو لصاحبي - رحمة اهلل عليه 
أوالئك  فيه،  المعهود  بهدوئه  يستفزّ  أن   -
أون حين ينطقون ببعض التعابير  الذين يتلكَّ
حمالت  خالل  رواجا  تعرف  التي  والمصطلحات 
»االستحقاقات«، مثل الشفافية التي تتحول في 
منظورهم إلى معنى يفيد التشفي، والنزاهة 
األشجار  حقول  في  النفس  عن  الترويح  إلى 
والديموقراطية  الجبــال،  ومرتفعات  المثمرة 
احمد  »خاي  جعل  ما  وهو  قراطية،  دومي  إلى 
الحي  في  الرخيص  »الروج«  الدّومي«، مدمن 
يشعر بزهو وفخر وهو يسمع لقبه الذي اشتهر 

به يتردد على ألسنة المرشحين.
يصيب  الذي  الليلي  الحمار  بهذا  وكأني 
كل مركول بقائمه الخلفي أو بهمــا معا، بما 
أو  »بوغطـاط«  ب  العامــة  لدى  معــروف  هو 
صهوته  الممتطي  بأوامر  يأتمر  »بوتليس«، 
في قلب الليل وواضحة النهار، يكفيه أن يهمز 
راكال  قائمه  الحمار  ليرفع  خفيفا  همزا  بطنه 
اإلصابة،  تسجيل  تخطيء  ال  ركلة  المستهدف 
لينال قطعة حلوى عند كل ركلة يحشوها في 

فمه الذي يرغي ويزبد.
قبر  لزيارة  ملحة  رغبـة  بي  استبدت  وقد 
عمار،  سيدي  بمقبـرة  الجمعة  أمـس  صاحبي 
آمنا  العين  قرير  األبدية،  رقدته  يرقـد  حيث 
تيسر  ما  الطاهرة  روحــه  على  ألقرأ  مطمئنا، 
من سورة يسن، وأفرش تربة مرقـده بأغصان 
الريحان والصفصاف البلدي، وألخبره أن »حمار 
التي لم يدركها، قد  الليل« في االستحقاقات 
أدى دوره بإتقان، وأن دار لقمان ما تزال على 

حالها.. أو ربما أسوأ مما كانت عليه.

حمار الّليل..

بعد الخطاب الملكي،  في افتتاح  الدورة البرلمانية الجديدة، والذي  حدد فيه  األولويات االستراتيجية لعمل الحكومة  ووضع  للحكومة 
والبرلمان خارطة طريق محكمة  تشمل مختلف مجاالت  األداء الحكومي والبرلماني،  فيما يخص تعزيز مكانة المغرب  وسيادته  وحماية 
مصالحه العليا  ووضع استراتيجية متعددة األبعاد،  فيما يخص األمن الغذائي واإلمدادات الضرورية األخرى،  وإنعاش االقتصاد الوطني 
بعد ازمه الجائحة،  وتنزيل النموذج التنموي الجديد، انطالقا من هذه الوالية التشريعية، الذي يعتبر  »إطارا عاما مفتوحا للعمل بضوابط 
جديدة«،  اعتبارا  لكون هذا النموذج يفتح آفاقا واسعة أمام عمل الحكومة والبرلمان، بكل مكوناته. ويعتبر واحدا من التحديات الكبرى 

التي تواجه الحكومة الجديدة ورهانا قويا من رهانات المرحلة. 

• تعزيـز مكانـة املغرب وسيادتـه وحمايـة مصالحــه العليــا  •  ترسيـخ االستقـالل 
الدولة االجتماعية  •  تحفيـز االقتصـاد  للبــالد  •  تدعيم ركائـز  واألمن االسرتاتيجي 
الوطني  ودعـم التشغيـل  •  تكريس التدبيــر الجـيد  للشـأن العـام  •  التنزيـل األمثــل 

للنموذج التنموي الجديد .

 محاور 
اأ�شا�شية :  

خط بحري يدشن العمليات 
التجارية  المباشرة بين المملكتين 

المغربية والبريطانية
متى عودة اخلط البحري 
بني طنجة وجبل طارق؟ 

ال يــزال الغمـوض يلف مشــروع إعـادة تسييــر الخط البحري 
بين طنجة وجبل طارق، بالرغم من أن الحديث بشأن هذا الخط  
عاد  البريطانية،  كالب«  »المونس  شركة  تشغله  كانت  الذي 

)البقية ص2(للواجهة في األيام األخيرة.  

ال�شيد عزيز اأخنو�س
يعر�ُس برنامج حكومته على الربملـان



تدارست اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية 
  28 مجموعه  ما  مؤخرا،  أصيلة،  بعمالة طنجة 
مشروعا بتكلفة إجمالية تبلغ قيمتها مليونين 

و 722 ألف و 70 درهما.
وأوضح قسم الشؤون االجتماعية بعمالة 
طنجة أصيلة في بالغ، أن هذه المشاريع التي 
تم تدارسها خالل أشغال الدورة الثالثة للجنة 
برنامج  إطـار  في  تنــدرج   ،2021 سنة  برسم 

تحسين الدخل واإلدماج االقتصادي للشباب.
ناقشـوا  اللجنـة  أعضاء  أن  البالغ  وأضاف 
مكونات كل مشروع على حدة وفرص الشغل 
التي يتوقع إحداثها بفضل هذه المشاريع.كما 
والعراقيل  اإلكراهـات  مختلـف  اللجنة  ناقشت 
التي يواجهها الشباب في مختلف مراحل بلورة 
حيث  الوجـود،  حيـز  إلى  وإخراجها  مشاريعهم 
الفاعلين  مختلف  جهود  تضافر  ذلك  يتطلب 

الدولة  وإدارات  محلية  وسلطـة  منتخبين  من 
أجل مساعدة  المدني من  المجتمع  وجمعيات 
إلنجـــاح  أمامهـم  العقبــات  وتذليل  الشباب 

مشاريعهم.
الشباب  المقاولين  وتتويجا لمسار بعض 
الذين استفادوا من عمليات التكوين والمواكبة 
بمنصات الشباب المتواجدة بتراب عمالة طنجة 
أصيلة، جرت عملية تسليم الشيكات لفائدة 4 
مستفيدين ممن تمكنوا من إنشاء مقاوالتهم 
المناسبة،  خالل  تم  كما  ملفاتهم.  واستكمال 
منجزات  ألهـم  يوثـق  فيديـو  شريط  عرض 
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتراب عمالة 
طنجة أصيلة بين سنتي 2019-2021، ال سيما 
منها المشاريع المنجزة في إطار المحاور الثالثة 
االقتصادي  واإلدماج  الدخل  تحسين  لبرنامج 
للشباب والذي يشكل الموضوع األساسي لهذه 

الدورة.

)تتمة ص1(  
وقد علم أخيرا أن ميناء “بول” البريطاني 
مباشرة  مغربية  شحنة  أول  يستعد  الستقبال 
المتوســط، في إطار برنامج  من ميناء طنجـة 
للخضروات  حاوية  مائـة  يهم  مغربي  تصدير 
والفواكه،  حيث لن تستمر الرحلة البحرية سوى 
تتطلبها  كانت  التي  أيام  بدل ستة  أيام  ثالثة 
الرحالت البحربة التجارية في السابق عبر بلدان 
بحري  خط  أول  هذا  األوروبي.  ويعتبر  االتحاد 
المتحدة،  بعد  والمملكة  المغرب  بين  مباشر 
المغربيــة  للبضائــع  وسيسمـــح  البريكسيت، 
بالوصول مباشرة  إلى بريطانيا دون المرور عبر 
االتحاد األوروبي ووفق الخبراء، فإن هذا الخط 
سوف يعزز التجارة بين المملكتين البريطانية 

والمغربية استيرادا وتصديرا.  

وسوف يسير هذا الخط مرة في األسبوع 
كان  التي  األوروبية  للخطوط  بديال  ويشكل   ،

يستعملها المصدرون المغاربة في السابق.  
المتحدة   والمملكة  المغــرب  أن  ومعلوم 
بهدف    2018 سنـة    ، استراتيجيا  حوارا  أطلقا 
إقامة عالقات تجارية بينية ومباشرة على أسس 
جديدة، بعد البريكسيت، وأيضا، النظر في إقامة 
عالقات تجارية ثالثية  تهم المغرب وبريطانيا 

وإفريقيا.  
ومعلوم أن  بريطانيـا والمغرب،  يطوران، 
كابـل  أطول  مـد  مشــروع  الراهن،  الوقت  في 
كهربائي بحري في العالم بطول 3800 كيلومتر، 
الشمسية  بالكهرباء  بريطانيا  تزويد  بغرض 

والريحية  المنتجة بالمغرب.  
ع.ك 
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بنيحيى اللطيف  • عبد 

ْذْب ْمْن ْجْذَبة ْك َياْلْْجُذوْب ْتْ �ْشَحاْل ْقّدْ
ال اْلَْعاِن ْتِفيْد ْمَعاُهوْم ْوال ْغَواْتْك...

َبة َية ْعَلى ْخ�شْ َبة ْمْتّكْ َما ْتْلَقى ِغرْي ْخ�شْ
و�ْش ْغَواْتْك... ْوَهاِدي ْبْحُروْف ِزيْن ْمْغ�شُ

اْكْن ِبنْي ْجَناِبي ِكي اأَْمِري َيال�َشّ ِليْك ْن�شْ
َراْر ْتْطَواِف... ْوِليْك ْنُبوْح ْب�شْ

�ْش َياْلْْجُذوْب ْطِريِقي ْبْزَراِبي ِكيْف ْنَفّرْ
و ْباْلَواِف... ْواْلَقْلْب �َشاْرْب َهُمّ

يقول »المجذوب«:

متــــى عـــودة اخلــط البحـــري
بني طنجـة وجبل طارق؟ 

حول حت�شني الدخل واإدماج ال�شباب

أكد رئيس جامعة عبد المالك السعدي، 
على  تعمل  الجامعة  أن  المومني،  بوشتى 
تعزيز البحث العلمي واالبتكار لكي تكون في 

الموعد مع التحديات الحالية والمستقبلية.
القنــاة  مـــع  حوار  في  المومني،  وقال 
المغرب  M24  لوكالة  المغربية  اإلخبارية 
المالك  عبد  “جامعـــة  إن  لألنبــاء،  العربي 
البحــث  السعدي تعمل جاهــدة على تعزيز 
العلمي واالبتكار لكي تكون في الموعد مع 

التحديات الحالية والمستقبلية”.
العلمـي  البحـث  بخصوص  أنه  وتابع 
هيئة   110 ب  تساهم  فالجامعة  والتعاون، 
الدكتوراه،  سلك  في  طالب   4100 و  بحث، 
مبرزا أن الهدف الذي نصبو إليه يتمثل في 
وتحسين  المصنف،  العلمي  باإلنتاج  الدفع 
على  السعدي  المالك  عبد  جامعة  ترتيب 

المستويين الوطني والدولي.
وأشار إلى أن جامعة عبد المالك السعدي 
ودوليا،  ووطنيا  جهويا  شركائها،  مع  تعمل 
على ضوء توصيات النموذج التنموي الجديد 
الملك  الجاللة  والتعليمات السامية لصاحب 
على  تشييــد،  أجــل  من  السادس،  محمد 
المديين القصير والمتوسط، مدينة لالبتكار 
بطنجة مع ملحقة لها بتطوان، ومختبر في 
ومعهد  بطنجة،  الطب  بكلية  األوبئة  علوم 
إفريقي لعلوم وتقنيات البحر بطنجة، ومركز 

جهوي لتثمين القنب الهندي بالحسيمة.
الجامعة  رئيس  أشار  الخصوص،  بهذا 
أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تعتبر ثاني 
قطب اقتصادي بالمملكة وتستقطب العديد 
من المستثمرين، الفتا إلى أن هذه الدينامية 
األنشطة  تشمل  والتي  األبعاد  المتعددة 
والنقـــل  والسياحية  والتجاريـــة  الصناعية 
واللوجستيك والصيد البحري وتربية األحياء 
البحرية والطاقات المتجددة واالقتصاد األزرق 
وبحثا علميا  متأقلما،  تعليميا  تتطلب عرضا 

مبتكرا وخالقات للثروة وفرص الشغل.
إلى  الجامعـة مدعــوة  أن  وشــدد على 
الجهة،  تعرفها  التي  الدينامية  مواكبة هذه 
خاصة في قطاعات صناعة السيارات والطيران 
واللوجستيك، وغيرها، من خالل اقتراح عرض 

تكويني غني ومتنوع وبحث علمي تطبيقي.
اعتبر  البكالوريوس،  نظام  بخصوص 
ليعزز  جاء  النظام  هذا  أن  الجماعة  رئيس 

منظومة التكوين الجامعي بالمغرب ولتمكين 
الطالب من تعلم اللغات والمهارات الناعمة 
األكاديمي  المسار  في  ضرورية  صارت  التي 
الكفـــاءات  اكتســـاب  جانـــب  إلى  للطالب، 
الشغــل،  ســوق  مع  والمتماشية  الضرورية 
توجيه وإعادة توجيه الطالب، وتوفير رأسمال 

بشري ذو كفاءة وفعالية.
أيضا من وضـع سنـة  أنه يمكن  وتابع 
االنتقــال  من  الطالـب  ستمكن  تحضيرية، 
بسالسة بين التعليم الثانوي والتعليم العالي، 
وإمكانية االنفتاح على قدرات أخرى بعيدا عن 
معابر  وضع  خالل  من  اختارها  التي  الشعبة 
بين الشعب، وضمان تجانس نظام التعليم 
بها  المعمول  األنظمة  مع  بالمغرب  العالي 
دوليا، موضحا أن الجامعة طرحت خالل السنة 

الحالية 11 شعبة تغطي كافة التخصصات.
وقال السيد المومني “من أجل نشر فعال 
عددا  الجامعة  وقعت  البكالوريوس،  لنظام 
من االتفاقيات مع منصات التكوين عن بعد، 
 ”Altessia ” و ”Coursera“ ويتعلق األمر ب
و ” Moodle”، كما تم إقرار اختبار جديد في 
اللغات، ومتابعة منتظمة وشخصية للطالب، 
مع المواكبة في التوجيه وإعادة التوجيه على 

طول السنة الجامعية.
وبهــدف ضمان السيــر الجيد للدخول 
المالك  عبد  جامعــة  أن  أوضــح  الجامعي، 
السعدي قامت بوضع مجموعة من اإلجراءات 
المؤسسات،  رؤساء  مع  بتنسيق  الوقائية 
ناجحـا  دخوال  تضمن  أن  شأنها  من  والتي 

وآمنا، موضحا أنه تم االحترام التام للتعليمات 
الواردة في البروتوكول الصحي، الذي نشرته 

وزارة الصحة بتنسيق مع الوزارة الوصية.
التعليم  اعتماد نمط  أنه تم  وأكد على 
المقاربة  تحسين  على  العمل  مع  الحضوري 
الرقمية من أجل االستعداد ألي تدهور محتمل 
اإلجراءات  احترام  ضمان  أن  كما  للجائحة، 
عاتـــق  تحــت  يقـــع  الصحي  والبروتوكول 

المؤسسات التابعة للجامعة.
المالك السعدي  يذكــر أن جامعـة عبد 
حاضرة في ست مدن بجهة طنجة-تطوان-

الحسيمة، وتتوفر على 1290 أستاذا وباحثا، 
وعلى 16 مؤسسة جامعية، وأزيد من 120 ألف 
طالب مسجل، وعرض تكويني غني ومتنوع 
في  11 شعبة  فيها  بما  220 شعبة،  يشمل 

نظام البكالوريوس.
باإلضافة إلى المؤسسات الموجودة حاليا 
أو التي توجد قيد التأهيل، سترى مؤسسات 
أخرى النور بين  2022 و 2024، ويتعلق األمر 
بكلية االقتصاد والتدبير بتطوان، والمدرسة 
العليا للتكنولوجيا بتطوان، والكلية المتعددة 
الوطنيـة  والمدرسة  بالحسيمة،  التخصصات 
للتجـارة والتسيير بالحسيمة، وكلية االقتصاد 
متعددتي  والكليتيـــن  بطنجـــة،  والتدبير 

التخصصات بشفشاون ووزان.
)و.م.ع(

بو�شتىاملومني: “جامعة عبد املالك ال�شعدي 
ملتزمة بتقوية اآليات البحث العلمي والبتكار”

فو�شى عارمــة مبحيـط املوؤ�ش�شـة الرتبويـة
»ديرتوا LE DETROIT« بطريق البنف�شج )           ( 

»ديتروا«  مدارس  مجموعة  محيط  أن  يبدو 
اليراعي حرمة  بطنجة  البنفسج  بطريق  الفرنسية 
النقل  وراحة مستعملي وسائل  السكان من جهة 
الفوضى  بسبب  وذلك  ثانية،  جهة  من  المختلفة 
العارمة،  التي تتمثل في عدم احترام آباء وأمهات 
سياراتهم  يركنون  حيث  السير،  لقانون  التالميذ 
والرابع(   الثالث  )المركزين  غيرقانوني  موقف  في 
المارة  السيرأمام  حركة  عرقلة  في  يتسبب  مما 
عن  فضال  اآلخرين،  النقل  وسائل  ومستعملي 
إحداث الضجيج والضوضاء، جراء األصوات المزعقة 
لمنبهات السيارات،  األمرالذي يقلق راحة السكان 
لهم  الذنب  الذين  الطريق  مستعملي  وجميع 
يكونون  إذ  المذكورة،  بالمؤسسة  لهم  والعالقة 
المضروب  الحصار  من  عليه  اليحسد  وضع  في 
عليهم، الناتج عن تكدس سيارات آباء وأولياء أمور 
المكان،  بعين  عارمة،  لفوضى  وإحداثها  التالميذ 
الموقف،  هوسيد  التسيب  يبقى  الذي  الوقت  في 
دون تدخل من طرف الجهة المختصة، لكي ترفع 
والمواطنين  المواطنات  الضررالمتواصل عن  هذا 
الذين يعبرون هذا الطريق على متن وسائل نقلهم 
الخاصة، فيواجهون معاناة جمة، بشكل يومي.فإلى 
متى سيبقى هذا التسيب الذي يبدوأن السلطات 

المحلية تغض الطرف عنه ؟!
أحمد صدقي 

اجلبــل
الكبيــر
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فضاء األنثـى   :

مؤلم جدا ومخيب لآلمال، ما تروجه بعض األلسنة  السليطة، 
دعوة سبع  ،  ساذجة،  حول  تعاليق سخيفة،  من  الغبية،  التافهة، 
نساء للمشاركة في الحكومة الجديدة.، المنبثقة عن انتخابات عامة، 
كان للنساء دور هام في نجاحها ناخبة ومنتخبة  ومدبرة للعمليات 

االنتخابية عبر التراب المغربي. 
الرجولة، عديمي  فاقدي  يروجها  بعض  التي  الرصيف  تعاليق 
الحس اإلنساني و الوطني، قليلي االحترام والوقار للمرأة. والحكومة 
حين دعت سبع كفاءات نسائية لتحمل مسؤوليات وزارية هامة، فإنما 
كرست توجه المغرب  نحو تحقيق مبدأ المناصفة وتكافؤ الفرص في 
تحمل المسؤوليات الكبرى  بين الرجال والنساء، في مجال التشريع 

والتنفيذ والتدبير، تنفيذا لمقتضيات الدستور. 
والقال«  »القيل  ومحترفو  السياسية«  »مراهقو  تأمل  ولو 
ومطلقو الكالم »الخايب« على أرصفـة المقاهـي، في السيرة الذاتية 
للوزيرات السبع، لسُقط في أيديهم وألسقطوا في قولهم، حسرة 
وندما،  ألن الوزيرات السبع صاحبات  ثقافة عالية، وتكوين علمي 
رفيع، وشهادات علمية  محترمة،  وتجربة مهنية ناجحة مبهرة، وهي 
خصال تشرف المغرب، والمغاربة كافة  المقدرين لمواهب النساء 
والمشجعين لمساهمتهن في خدمة البالد والرفع من شأنها بين 

األمم. 
والمالية  االقتصاد  بالمغرب  وزارة  مرة  ألول  أسندت  وهكذا، 
السياحة  وزيرة  العلوي،  فتاح  نادية  السيدة  في شخص  امرأة  إلى 
من  مجموعة  السابق    في  تقلدت  وقد  السابقة،  الحكومة  في 
الحكومة  الكفاءات  النسائية  في  ومن  المسؤولية  في  مناصب 
الجديدة،  السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، 
التي تولت حقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 
العقارية  المعامالت  المدينة. وهي محامية متخصصة في قانون 

والتجارية وعضو في هيئة المحامين بمراكش. 
كفاءة نسائية أخرى  تغني التركيبة الحكومية الجديدة، يتعلق 
األمر بالسيدة فاطمة الزهراء عمور، الخبيرة االستشارية في مجال 
تطوير األعمال واستراتيجيات التسويق، التي تولت حقيبة السياحة 
وللسيدة  والتضامني؛  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة 

عمور تجربة في مجال السياحة. 
ومن النساء الوزيرات في الحكومة الجديدة، السيدة ليلى بنعلي، 
والتنمية  الطاقي  وزارة  االنتقال  على  باإلشراف  إليها  عهد  التي 
الطاقية  االستراتيجية  مجال  في  دولية  خبيرة  وهي  المستدامة، 
السيدة  أشرفت  كما  للطاقة.  العربي  النادي  ورئيسة  واالستدامة، 
بنعلي، التي كانت عضوا باللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، على 
عدة مشاريع تتعلق بصياغة االستراتيجية والسياسات لفائدة شركات 

الطاقة والمستثمرين الصناعيين والمؤسسات. 
تولت  واألسرة،  فقد  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  وزارة   أما 
رئيسة  حاليا  تشتغل  التي  حيار  عواطف  السيدة  عليها    اإلشراف 
لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وهي حاصلة على دكتوراه في 
معالجة اإلشارة واالتصاالت السلكية والالسلكية من معهد الفنون 

التطبيقية في تولوز.. 
وتولت السيدة غيثة مزور منصب الوزارة المنتدبة لدى رئيس 
أستاذة  وهي  اإلدارة،  وإصالح  الرقمي  باالنتقال  المكلفة  الحكومة 
االتصال  نظم  مجال  في  ومتخصصة  بالرباط،  الدولية  بالجامعة 

وأنظمة المعلوميات. 
الحكومة  في  نساء  سبع  وجود  من  »سخروا«  وأن  الذين  البد 
والدهشة،  بهم  الحيــرة  واستبدت  ريقهم«  »بلعوا  قد  الجديدة 
للوزيرات  الذاتية  السير  عن  المعلومات  هذه  يقرؤون  وهم 
الجديدات،  ويلمسون حضورهن الوازن في مختلف مناحي الحياة 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية والعلمية، وتجاربهن الواسعة 
في ممارسة مسؤوليات من المستوى الرفيع وبكفاءة عالية وهن 
يعطين صورة مشرفة عن التطور الهائل الذي حققته المرأة المغربية 
بفضل الكفاءة والخبرة التي راكمتهما وبفضل نضالها الطويل من 
أجل فرض وجودها بالعلم والعمل ، األمر الذي بوأها اليوم مكانة 

الريادة والقيادة على أعلى مستوى في الهرم اإلداري الوطني. 

سميـة أمغـار -

�شبع »جنمات« ت�شيئ 
حكومة اأخنو�س 

املجلــ�س احل�شـاري ي�شتكمــل هيـاكلــه
بعد امل�شادقة على نظامه الداخلي ..

عقد مجلس جماعة طنجة يوم اإلثنين 
جلسته الثانية من دورته االستثنائية قصد 
استكمال هياكله وإحــداث اللجــان الدائمــة 
مع  ونوابهــم،  رؤسائها  وانتخاب  للمجلس 
األعضــاء منتدبي  تعييــن  المصادقـة على 
مجلس الجماعة لدى مؤسسة التعاون بين 

الجماعات »البوغاز«.
وتفعيــال للمـــادة 25 مــن القانـــون 
الجماعات،  بمجلـــس  المتعلــق   113.14
المصادقـة بإجمـاع  الجلسة  تم خالل هـذه 
خمــس  إحــداث  على  الحاضرين  األعضاء 
لجان دائمة للمجلس، لينتخب بذلك محمد 
والشؤون  الميزانية  للجنة  رئيسا  الحمامي 
المالية والبرمجة، وعبد العزيز أقلعي نائبا له.

التــراب  وإعــداد  التعميــر  لجنـة  وعن 
والممتلكات فقـد تم انتخاب محمد حسون 
رئيسا لها، ورضوان الزين نائبا له. كما تم 
رئيسة  العروسي  الوهابي  فاطمـة  انتخاب 
للجنة المرافق العمومية والخدمات، ومحمد 

سعيد اللغميش نائبا لها.
و تـــم انتخــــاب عبد الواحد بولعيش 
والثقافية  االجتماعية  الشؤون  للجنة  رئيسا 
فضال  له.  نائبا  العباس  وعمر  والرياضية، 
رئيسا  حمان  بن  اوالد  عمر  انتخاب  عن 
للجنة التعاون والشراكة، وانتخــاب مريـــم 

العيساوي نائبة له.
التعـــاون  مؤسســـة  يخص  فيما  أما 
بين الجماعات »البوغـــاز«، فقـد تم انتداب 
الليموري،  منير  المجلس،  رئيس  من  كل 
ورؤساء المقاطعات األربع وتسع مستشارين 
منتدبين  وتعيينهم  المجلس،  أعضاء  من 

لمجلس الجماعة لدى المؤسسة ذاتها.
ولإلشارة، فإن هــذه المؤسسة تهدف 
المــاء الصالــح  باألساس إلى تدبير مرافق 
السائل  وتطهير  الكهرباء  وتوزيع  للشرب 

والنقل  العادمة،  المياه  معالجة  ومحطات 
العمومي الحضري، ومطرح النفايات المنزلية 
والمشابهة لها ومعالجتها وتثمينها بمختلف 

مناطق طنجة الكبرى.
وعلى هامش هذه الدورة، وفي تصريح 
انتخابه  أن  أوضح  بولعيش،  الواحد  لعبد 
والثقافية  االجتماعية  الشؤون  للجنة  رئيسا 
المتواصل  لعمله  نتيجــة  جــاء  والرياضيـة 
بفعاليات المجتمع المدني. معتبرا أن »لهذه 
التي  طنجة  مدينة  في  كبيرا  دورا  اللجنة 
عرفت تطـورا ملحوظـا على مستوى بنيتها 
التحتية وعلى مستــوى مشاريعها التنموية 
محمد  الملك  جاللة  انطالقتها  أعطى  التي 
السادس«. مشيرا أنه وخالل عهد المجلس 
السابق عرفت جل األندية الرياضية بالمدينة 

تعاني  والزالت  بل  كبيرا،  وتسيبا  اندحارا 
وتتخبط في مشاكل تسبب فيها هذا األخير. 
هذا وقد أضاف بولعيش،« هدفنا اليـوم 
إلعـادة  الدواء  وتوفيـر  الداء  تشخيص  هو 
وإعــادة  بل  طنجــة  مدينة  وبريق  إشعاع 
إحياء أنديتها الرياضية التي كانت تتنافس 
في  سـواء  األلقاب،  مختلف  نيل  على  دائما 

كرة القدم أوكرة السلة أوكرة اليد..«.
أما عن الجانب الثقافي واالجتماعي فقد 
أشاد المتحدث نفسه بدور المجتمع المدني 
»تطور  أن  معتبرا  البالد،  تنمية  في  الكبير 
المجتمــع  بفضــل  كان  المتقدمــة  المدن 

المدني وفعالياته«.
رميساء

عقدت جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، 
أول أمس الخميس، بمقرها جلستها الثانية 
برئاسـة  وذلك  االستثنائيــة،  دورتهـا  من 
رئيسها، عمـر مــورو، وبحضور والي الجهة 

محمد مهيدية.
وقد خصصت هــذه الجلســة لتشكيل 
رؤســاء  وانتخاب  للمجلس،  الدائمة  اللجان 
تعيين  وكذا  ونوابهم،  الدائمة  اللجان 
عضو من فرق المعارضة في لجنة اإلشراف 
والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع. 
المصادقة  الجلسة  تم خالل هذه  وقد 
بإجماع األعضاء الحاضرين على إحداث سبع 
لجان دائمة للمجلس، لينتخب بذلك محمد 
والشؤون  الميزانية  للجنة  رئيسا  السفياني 
المالية والبرمجة، وأمينة الروشتي نائبة له.

وعن لجنة التنمية االقتصادية وإنعاش 
عبد  انتخاب  تم  فقد  والسياحة،  االستثمار 
الحميد احسيسن رئيسا لها، ونعيمة الزكري 
الديبوني  أحمد  انتخاب  تم  فيما  له.  نائبة 
والتجهيزات  التــراب  إعــداد  للجنــة  رئيسا 
السالم  وعبد  والبيئــة،  والنقل  األساسية 

أقبيب نائبا له.
رئيسا  العشيري  رشيد  انتخاب  تم  كما 
والبحث  والتعليم  والتربية  الترابية  للجنة 
العلمي والتكوين المهني وإنعاش الشغل، 
تم  حين  في  له.  نائبا  العمراني  وأسامة 
انتخاب فاطمة الزهراء الشيخي رئيسة للجنة 
زميزم  ومحمد  والفالحية،  القروية  التنمية 

نائبا لها.
االجتماعية  التنمية  لجنة  وفيما يخص 
انتخب  فقد  والرياضة  والشؤون  والثقافية 
الزكاري  وحفيظة  لها  رئيسا  جيد  بن  أمين 
نائبة له. أما لجنة الشراكة والتعاون الدولي 
الغازي  أيمن  انتخب  فقد  العالم  ومغاربة 
البقالي  الزهراء  وفاطمة  لها،  رئيسا  ليكون 

نائبة له.
من  األخيرة  بالنقطة  يتعلق  فيما  أما 
برنامج الجلسة فقد تم تعيين عبد الحميد 

والمراقبة  اإلشراف  بلجنة  ليلتحق  مصباح 
للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع. 

وفي هذا الصدد، وفي تصريح لرئيس 
جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، عمر مورو، 
بإيجابية  مرت  التي  الجلســة  بأجواء  أشاد 
المجلس،  أعضاء  جميع  بين  تام  وانسجام 
المجلس  ستمكن  األخيرة  هذه  أن  معتبرا 
ومعارضة،  أغلبية  يد  في  يدا  االشتغال  من 
صاحب  انتظارات  تحقيق  من  ستمكنه  كما 
الجاللة الملك محمد السادس، الذي حث في 
التنموي  البرنامج  تنزيل  خطابه األخير على 
أقرب وقت  للجهات في  التعاقدي  والبرنامج 

ممكن.

جيد  بن  أمين  أوضح  فقد  جهته،  ومن 
االجتماعية  التنمية  للجنة  رئيسا  انتخابه  أن 
عن  يكن  لم  والرياضة  والشؤون  والثقافية 
لتسييره  نتيجــة  كـان  بــل  الصدفة  طريق 
الرياضية،  الفرق  المتعدد وترأسه لعدد من 
دور  له  سيكون  الجهــة  مجلس  أن  مؤكدا 
كبير مستقبال في المضي قدما بهذه الفرق. 
على  جاهدة  ستعمل  اللجنة  أن  إلى  مشيرا 
أو  الثقافية  سواء  مجاالتها،  بجميع  االزدهار 

الرياضية أو االجتماعية.

ر. بن راشد

جمل�س جهة طنجة ـ تطوان ـ احل�شيمة
ينتخب روؤ�شاء جلانه الدائمة

ت : حمودة
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من باب تحصيل الحاصل أن نتحدث عن فوز »التحالف« بثقة 
برلمان »التحالف« حيث إن »التحالف« يهيمن بصفة مطلقة على 
العد   بواقع  مقضيًا،  كان  األمر  فإن  وبالتالي،  بشقيه،  البرلمان 
باألرقام والحساب، أما الباقي، فإنه يدخل في باب »المسرحيات« 
تعريف   أنصار  يسميها  كما  اللعبة«  »قواعد  أو  الديمقراطية 
الديمقراطية بكونها: »أسوأ نظام« باستثناء كل األنظمة األخرى! 

 .)Winston Churchill(
وقد واجهت أحزاب المعارضة بكثير من النقد برنامج الحكومة 
برنامج  وأنه  والتكرار«،  »اإلنشاء  على  مبني  برنامجٌ   أنه  معتبرة 
»نوايا وتطلعات«  بدون بمؤشرات واستراتيجيات واضحة  ومؤطرة 
بالكلفة المالية و بالنتائح المتوقعة.  حتى أن المعارضة شككت، 
االجتماعية  بالتزاماتها  الوفاء  على  الحكومة  قدرة  في  وبحدة، 
ومنها توفير مليون منصب شغل جديد وإخراج مليون أسرة من 
كصندوق  »الحارقة«  الملفات  من  عدد  غياب  انتقدت  كما  الفقر. 
التقاعد، وصندوق المقاصة   وملف المتعاقدين،  وهو ملف  كان 
التزم  االستقالل  حزب  أن  من  بالرغم  باألولوية،  يحظى  أن  يجب 
بحل هذا الملف في برنامجه االنتخابي، ما جعله في موقف حرج، 

بسبب صمت البرنامج الحكومي عن هذا الملف. 
هاما  جانبا  أغفل  الحكومي  البرنامج  أن  اعتبروا  اليسار  نواب 
سياسي  انفراج  إحـداث  وهو  أال  المغربي,  الشعب  تطلعات  من 
األخرى  والحراكات  الريف  حراك  معتقلي  سراح  بإطـالق  حقيقي 
وكذا معتقلي الرأي والقطع مع ديمقراطية الواجهة، معتبرين أن 
البرنامج الحكومي لم يأت بتصور فكري أو سياسي قوامه التوزيع 
في  بقوة  الغائب  الملف  وهو  الفساد،  مع  والقطع  للثروة  العادل 

برنامج حكومة السيد أخنوش. 
البرنامج  على  المعارضة  ألحزاب  القوية  »الهجمة«  ومقابل 
الحكومي لتجاهله عددا من القطاعات المهمة كالسياحة، وعدم 
تصرفه بجدية مع عدد من الملفات المهمة، وبسبب  شكها في 
قدرة الحكومة على خلق مليون منصب شغل في خمس سنوات  
التي  الملفات  من  وهو  المتعاقدين  األساتذة  ملف  عن  وابتعاده 
منظومة  في  تنتهي  ال  وبمشاكل  االجتماعي  باالستقرار  تهدد 

التعليم. 
للحكومــة،  دعمها  عن  التحالـف  أغلبيــة  أعلنــت  بالمقابـل، 
عن  والمعاصرة  األصالة  قادة  أعلن  حيث  برئيسها،  وإشادتها 
منخرط  برنامج  أنه  خاصة  الحكومــي،  البرنامج  بنجاح  تفاؤلهم  
الترابية  الوحدة  وترسيخ  والديمقراطي،  السياسي  اإلصالح  في 
للمملكة، وتحصين الخيار الديمقراطي، واستكمال ورش الجهوية 
الجديد،  التنموي  النموذج  مضامين  بتفعيل  وااللتزام  المتقدمة، 
توفير  يتطلب سوى  ال  الذي  األمر  الكبرى؛  المشاريع  من  وغيرها 

شروط التعبئة الالزمة لتحقيق النجاح المنشود. 
أما »واسطة العقد«، فكان رئيس فريق »تجمع األحرار«  الذي 
وصف برنامج الحكومة بأنه »برنامج األمل«،  ليرد بذلك، وبالحجة 
، على انتقادات الخصوم، ويوحي لنا بأن  »األمل« ال يقاس بالمد 
الزمني أو المكاني،  وأن األمل »مفتوحٌ« على الحاضر  والمستقبل، 
والطرح  الجمع  جداول  لتعسفات  إخضاعه  يمكن  فال  وبالتالي، 
والضرب  أو توقعات فلكية، ال يوجد ما يضمن حصولها ولو كره 

الكافرون !.... 
ومع ذلك، تبقى، دون شرح، قضيةٌ مستعصية عن الفهم. كيف  
للتحالف أن يدبر قضية تمويل البرنامج،  وقد أعلن بوسعيد أنه 
من  ال  تستخلص  ال  سنوات،   لخمس  درهم،  مليار   275 سيكلف 
ضريبة وال من دين. فهل  نفهم  أن  التمويل سوف يستخلص 
من خزائن الرئيس وزمالئه في الرخاء والغنى، والسعة، وقد أفاء 
يجلبوا ويسرعوا ويحشدوا من  »لم  وعليهم، من حيث  عليه  اهلل 
خيل وال ركاب، ولكنها جاءتهم صفوا عفوا« )إشارة إلى شرح اآلية 

6 من سورة  الحشر(. 
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مهزلة تلك التي حدثت بمقاطعة طنجة المدينة خالل 
دورتها االستثنائية المنعقدة، صباح يوم األربعاء، إذ سرعان 
دقيقة   23 لمدة  بدايتها  تأخرت  التي  الجلسة  ابتدأت  ما 
لتظهر معها عدم كفاءة السيد الرئيس في التسيير، األمر 
الرجل  الرجل هو  فعال هذا  يتساءل هل  المرء  يجعل  الذي 
لم  الذي  األخير  هذا  الموت«؟  »مقاطعة  لتسيير  المناسب 
للمجلس  الداخلي  القانون  لدراسة  وقته  من  القليل  يأخذ 
وإدخال بعض التعديالت عليه، بل أوضح أن هذا القانون هو 
نفس قانون المجلس السابق، ولم يكلف نفسه حتى إلدخال 
بعض التعديالت البسيطة التي طرحها مستشارو المجلس 
ولم يعرها أي اهتمام. وما زاد الطين بلة هو إقدامه على 
توبيخ وتجاهل أحد الزمالء الصحفيين خالل إدالئه بتصريح 
كفاءته  عدم  بسبب  الدورة،  أشغــال  هامش  على  صحفي 

وقدرته على اإلجابة عن بعض األسئلة.
مدتهـا  طبيـة  بشهـادة  أدلى  الذي  »البقـال«  عن  أما 
للعنـف من طرف بعض  تعــرض  قد  أنه  يوما، مدعيا   21
المستشارين خالل عملية انتخاب رئيس المقاطعة سابقا، 
»والذي نعلم جميعنا كيف حصل عليها«، فقد تكبد العناء 
وشرف بحضوره جلسة األربعاء، ليتبين ويؤكد طرق حصوله 
على هذه الشهادة الطبية، إذ هل يعقل أن يحصل اليوم 
اليوم  بيده خالل  ويلوح  ليخرج  تثبت تضرره  على شهادة 
الرسمية  صفحته  على  تطلـع  ان  فبمجــرد  بل  الموالي؟ 
بالفايسبوك ستجده ما شاء اهلل كثير الحركة والنشاط، وهو 

األمر الذي ال ينسجم مع شهادته بل وشكايته عامة. 
والغريب في األمر أن هذا »البقال« قد أظهر خالل هذه 

الجلسة أنه غير مؤهل بتاتا لنيل كتابة المجلس بل وغير 
مؤهل ليكون في المكتب المسير في األصل، وذلك لعدم 
قدرته على كتابة جملة مفيدة وحيدة دون التجائه لمساعدة 
الكاتب العام للمقاطعة، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لشخص 
كل مايجيد كتابته هو »الزيت والسكر...«. واألغرب من هذا 
هو أن الساكنة الطنجاوية قد شاهدت كيف كان هذا األخير 
المسير  المكتب  عضوية  على  حصوله  فرصة  لنيل  يقاتل 
فقط »لتوفير سيارة نقل الموتى وإصالح اإلنارة العمومية 
لسكان حيه« كما جاء على حد لسانه في أحد التصريحات 
المواطن  احتياجات  أن  لو  كما  بها،  خرج  التي  الصحفية 

تقتصر فقط على هاتين النقطتين !
ولإلشارة، فإن الجلسة لم تعرف حضور أغلب مستشاري 
والتجمع  واالستقالل  والمعاصرة  األصالة  الثالثي،  التحالف 
الوطني لألحرار، بسبب ما حصل في آخر انتخابات للمقاطعة 
أحــد  طــرف  من  بالذبــح  التحالف  هذا  فيها  هدد  والتي 

المستشارين ووصول األمر للقضاء.
أمر  المدينة  طنجة  بمقاطعة  يحدث  زال  وال  ماحدث 
المواطن  اختيارات  النفس حقا، ويتنافى تماما ما  يحز في 
التي أدلى بها يوم 8 من شتنبر الماضي؛ فهل هؤالء هم 
من سيسرون مقاطعة طنجة المدينة؟ وهل من وبخ اليوم 
السلطة الرابعة لن يوبخ غدا المواطن؟ وهل سيلبي كذلك 
الشخصية  احتياجاته  سيلبي  أم  فعال  المواطن  حاجيات 
فقط؟ هذا ما ستظهره لنا األيام القادمة وإلى ذلك الحين، 

كان اهلل في عون المقاطعة والمدينة.

عايشة دبانة

الدورة ال�شتثنائية مبقاطعةمهزلة.. 
طنجة املدينة

ت : حمودة

عقد مجلس عمالة طنجة أصيلة صبــاح يوم الثالثــاء بوالية جهـــة 
رئيسه،  برئاسـة  وذلك  االستثنائيــة،  دورته  الحسيمة  تطوان  طنجــة 

محمد الحميدي.
النظام  على  والمصادقة  للدراسة  الدورة  هـــذه  خصصــت  وقــد 
الداخلي للمجلس، والذي يضم ثماني أبواب، متمثلة في األحكام العامة 
الهيئـة  إلى  باإلضافـة  المجلس،  ولجان  المجلس وتسييره،  واجتماعات 

المكلفـة بتفعيل مبادئ المســاواة وتكافـــؤ الفرص ومقاربة النوع، ثم 
محاضــر  وتقديــم  إعــداد  وكيفية  والتشاور  للحوار  التشاركية  اآلليات 

الجلسات، وبعض األحكام الختامية أيضا.
هـذا وبعــد منـاقشــة أعضـاء المجلس للنقاط المدرجة داخـل هذا 
وبإجماع  المصادقة  تــمــت  عليـه،  التعديـالت  وإدخــال بعض  النظـام 
األعضاء الحاضريــن على النظــام الداخلي لمجلس عمالة طنجة أصيلة. 

جمل�س العمالة ي�شادق
على نظامه الداخلي
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نهضة شهدت  األخيرة،  السنـوات  خـالل  طنجـة،  مدينـة 
ومتــوازنـــة  مندمـجــة  وتنميــة  بــل  عمرانيــة، 
بالشمال، عامــة ومدينــة  للنهوض  الملكية  الرؤية  وشاملة،  تجســـد 
البوغـــاز خاصة، باعتبارها ملتقى أوروبا وأفريقيا وأمريكا وآسيا وموقعا 
تتوفر  ما  إلى  نظرا  كبرى،  مشاريع  وإقامة  استثمارات  لجلب  استراتيجيا 
عليه من مؤهالت صناعية متعددة، األمر الذي جعل عروس الشمال تفتح 
شهية البعيد قبل القريب، لكي يستثمر فيها ويشارك في تنميتها على 
مستوى العديد من المجاالت،  فإذن من الطبيعي أن يسير مدينة بهذه 
مهيدية  محمد  طينة  من  رجل كفء  عليها  ويسهر  الالفتة  المواصفات 
الذي عينه جاللة الملك، منذ حوالي ثالث سنوات،  واليا على جهة طنجة 
أصيلة،  حيث جاء هذا  ـ  الحسيمة وعامال على عمالة طنجة  ـ  ـ تطوان 
العملي لمخططات  التنزيل  التعيين مكتسيا أهمية بالغة، نظرا إلى أن 
بشكل  بلورته  على  قادرة  بشرية  كفاءات  بوجود  رهينا  يظل  اإلصالح 

مطلوب على المستوى الميداني، واعية برهانات وأولويات المرحلة التي 
تجتازها بالدنا.وفعال ذلك ما أبان عنه الوالي محمد مهيديـة  في تحمله 
الجاللة  صاحب  رعايا  خدمة  في  وإخالص  تفان  من  المسؤولية  لهــذه 
األوفياء وفي النهــوض بالبنية التحتية لمدينة البوغاز من خالل األوراش 
الماء  وقنوات  الحار  الواد  وقنوات  واألرصفة  الشوارع  بعض  همت  التي 
الشـروب وكذا األوراش التي استهدفت العناية بالحدائق العمومية، منها 
هيكلة الحديقـة العموميــة المعروفة بحديقة »اإلنجليز«، الكائنة قبـالة 
مهمشة  كانت  التي  الحديقـة/المعلمة  وهي  الخامـس  محمد  ثانويــة 
للمنحرفين  آمنا  ومالذا  الضالة  والكالب  للقطط  ومرتعا  بل  ومنسية، 
وقطاع الطرق، منذ عهود، قبل أن يلتفت إليها محمد مهيدية، يخرجها 

من الظلمات إلى النور...
أكـثــر مـن هــذا أن المديـنـة العتيــقـة التي كانت تغط في سابع 

قفزة  شهدت  السنين،  عشرات  منذ  النسيان،  غبار  ويعلوهـا  نومهـا 
نوعية، من خالل إصالح وترميم مبانيها وصباغتها، لتنبعث من جديد 
وهي جذابة تسر الناظرين، منهم المواطنون والسياح األجانب والسيما 
سكان وتجار أحياء المدينة العتيقة الذين فرحوا وعبروا ـ وقتهــا ـ عن 
مواكبتـه  في  المتواصل  عمله  على  الوالي  للسيد  وامتنانهم  شكرهـم 
احتكاكه  إلى  باإلضافة  الشخصي،  بحضوره  اإلصالح  ألوراش  وتفقده 
مباشرة بالمواطنين، رغبة منه في استسقاء آرائهم ومالحظاتهم حول 

عمليات اإلصالح والترميم التي كانت جارية على قدم وساق...
الملكية  التعليمات  تنفيذ  على  فعال  قد حرص  الرجل  يكون  وبهذا 
لمخططات  العملي  والتنزيل  الميداني  التحــرك  إلى  الداعيـة  السامية، 

اإلصالح والدفع بعجلة التنمية على أكثر من واجهة.
ج.ط

بأحد نظم  األسبوع،  بحر هذا  لألحرار،  الوطني  التجمع  حزب 
من  ثلة  حضره  تواصليًا،  لقاًء  طنجة  مدينة  فنادق 

المناضلين والمناضالت واألطر وعدد من رجال المال واألعمال.
أستاذ  أبو عوض،  اهلل  عبد  السيد  ألقى  اللقاء،  هذا  وفي مستهل 
أشاد  كلمة  بتطوان،  السعدي  المالك  عبد  بجامعة  السياسية  العلوم 
فيها بالمجهودات الجبارة التي بذلها السادة المناضلون والمناضالت 
في سبيل إنجاح استحقاقات الثامن من شتنبر، والتي أسفرت عن انتصاٍر 
كاسٍح للحزب مقارنة بباقي األحزاب السياسية على صعيد مدينة طنجة 
المكانة  وتصدره  عامة،  بصفة  الوطني  الصعيد  وعلى  خاصة  بصفة 

األولى التي بوأته الحق في الحصول على رئاسة الحكومة.

طنجة  جهة  رئيس  مورو،  عمر  السيد  هنأ  بالمناسبة،  كلمة  وفي 
تطوان الحسيمة، السادة المناضلون والمناضالت على االستماتة التي 
نتائج  أفرزت  والتي  األخيرة،  االنتخابية  االستحقاقات  عنها خالل  أبانوا 

مُشرفة يمكن اعتبارها قفزة نوعية على مستوى الحزب.
كما نـوه السيد عمر مـورو بفـوز السيد رشيـد الطالبــي العلمي 

برئاسة مجلس النواب للفترة الثانية.
المناضلين  على شرف  شـاي  بحفلـة  التواصلي  اللقـاء  اختتم  وقد 
مثل  تنظيم  في  االستمرار  أمل  على  وذلك  والمدعوين،  والمناضالت 

هذه اللقاءات التواصلية الفريدة من نوعها.

تجدر اإلشارة إلى أن حزب التجمع الوطني لألحرار قد تصدر النتائج 
النهائية لالستحقاقات االنتخابية الثالثة، سواء المحلية أو الجهوية أو 

التشريعية.
بـ  التشريعية  االنتخابات  في  األولى  المرتبة  على  الحزب  وتحصل 
102 مقعــدًا، أما بــالنسبــة لمجالـس الجماعات والمقاطعــات فقــد 
حاز الحزب على 9995 مقعدًا، أما بخصــوص توزيـع المقاعــد الخاصة 
بمجالس الجهــات، فقــد انتــزع حزب التجمــع الوطنـي لألحرار 196 

مقعدًا.
سهيلة  أ.

الوالــــي محمــد مهيــديــة �شمــام اأمـانـهــا

»الأحرار« بطنجة يلتئمون يف لقاء توا�شلي

طنجـة ... بعيـون اأهـاليـهــا

دة
مو

: ح
ت. 

دة
مـو

: ح
ت. 

شارع إيطاليا زنقة تطوان
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

لمختلــف  المسيـرة  المكاتب  انتخــاب  تم  قليلة،  أيام  قبل 
جرت  الذي  االقتراع  نتائج  على  تأسيسا  وذلك  المغربية،  الجهات 
مناسبة  أخرى،  مرة  يشكل،  ما  وهو  السنة،  هذه  صيف  أطواره 
للحديث عن طبيعة الجهوية وأشكالها اإلجرائية، وما يتصل بها 
الحكامة  مواضيع  حول  معظمها  يدور  ومناقشات  تفسيرات  من 
هذا  في  واستوى،  الممكنة،  وتطبيقاتها  الجديدة  ونظرياتها 
الحديث، من كان له سابق معرفة بالموضوع مع من لم يكن له 
غير الرصد الخالـي من أدوات التحليل والتمحيص، بشكل أصبحت 

معه هذه »الجهوية« حديثا للسائل والمجيب، على حد سواء.
يتبناها  التي  والتصورات  المناهج  اختالف  عن  النظر  بغض  و 
الجميع، فإن هذا الحديث ربما كان عاكسا، على األقل من الناحية 
من  بالمغرب  السياسي  التعبير  حرية  حققته  ما  مقدار  الشكلية، 
سائرا  آخرون  يراه  وقد  بطيئا،  البعض  يراه  قد  تقدمٌ  تقدم، 

بخطوات أسرع من الالزم.
بموجب  المقررة  الجهويــة  نهــج  على  نسير  ونحن  اليوم، 
الحامــي  لها  أسس  جهوية  بالمناسبة  وهي  الوطني،  القانون 
الفرنسي السابق للمغرب، من حق الجمهور، عبر نخبه السياسية 
داخل  الحاصل  االنسجام  مقدار  عن  يتساءل  أن  القانونية،  وُأُطِره 
هذه  امتالك  مدى  حول  السؤال  يطرح  وأن  عشر،  اإلثنى  الجهات 
وهل  ؟،  سكانها  حاجات  وتلبية  االستمرار  مقومات  »الوحدات« 
يجوز االعتبار بأن هذه الحاجات ال تبدأ إال باالستثمار في الموارد 
اإلنسانية، وال تنتهي إال بتحقيق التنمية الشاملة، باعتبارها غاية 

كل عاقل ؟
الفلسفة  اعتبارا  لطبيعة  المقلقة  إنها أسئلة تكتسب صفتها 
السياسية التي تؤطر عمل الجهوية المغربية، وهي أسئلة تتعلق، 
حُلَّتها  في  المغربية«،  »الجهوية  تملك  بمدى  األول،  المقام  في 
حقيقة  في  األمر،  أن  أم  ؟  موضوعاتية  فلسفية  نظرية  الحالية، 
اإلداري  التقسيم  أشكال  من  شكل  مجرد  كونه  يعدو   ال  الواقع، 
المقتبس من مراجع القانون اإلداري الفرنسي؟ وهل نتوفر حقيقة 
على بيئة جهوية متكاملة العناصر، بيئة بإمكانها أن تشكل حضنا 
تحت  االجتماعي  الرافد  مع  االقتصادي  العمل  رافد  فيه  يتناسق 
»الرعاية الثقافية« التي يُْفترض أن »المفهوم الجديد للجهوية« 

قد أعدها بعناية علمية  بالغة ؟
األسئلة،  مقنعة حول هذه  إجابات  نقدم  أن  جميعا  بنا  األجدر 
وغيرها كثير طبعا، مما قد يطرحه الناس، بصورة مباشرة وصريحة 
في أشغال الندوات والمحاضرات الدراسية، أو بصورة ضمنية من 
خالل التساؤل عن طبيعة اإلضافات النوعية التي ينتظرونها من 
هذه الكائنات القانونية المسماة »جهات«، ألن اإلجابات الصحيحة 
اإلداري  بوضعنا  باالنتقال  الكفيلة  وحدها  األسئلة،  هذه  عن 
العميق  واالرتباط  االرتجال  حـالــة  من  »جهــويــة«،  المسمى 
بثقافة المركزية  إلى حالة الفاعل المؤثر ، الفاعل القادر على إبداع  
ق،  الخالاّ المبدع  الفكر  إعمال  على  اعتمادا  لالرتقاء  حقيقية  فرص 
بل  للمركز،  التبعية  بعقلية  الجهوية  موضوع  مع  التعامل  بدل 

والتشبه به .
تفتقد  الحالي،  اإلداري  النظام  في  الجهات،  كانت مجالس  إذا 
قابل  موضوع  فهذا   ، الضرورية  القانونية  لإلطارات  عملها  في 
للمعالجة، وإذا كانت في حاجة إلى تعديل القانون، أو ربما تعديل  
حينما  لكن  وزمان،  لحظة  كل  في  متاح  أمر  فهو  أيضا،  الدستور 
تكون الجهات، بالمفهوم الذي ُأحدثت به قبل بضع سنوات، في 
المختلفة،  بأبعادها وامتداداتها  الجهوية  ثقافة  إرساء  إلى   حاجة 
له  هنا ال صلة  المقصود  والتعقيد  تعقيدا،  أكثر  األمر يصبح  فإن 
المركزي: كيف يمكن  المالية، بل باإلجابة على السؤال  بالموارد 
االنتقال بمجتمع يعاني من ثقافة القروية  ويعيش على الطبيعة 

االنقسامية، إلى مجتمع جهوي حقيقي تؤطره ثقافة الجهوية ؟

ثقافة اجلـهويـة ؟

يد
ط  ال

بخ

-محمد اإمغران

يد
ط  ال

بخ

منعطفـــا مهمـا   2011 دستـور  شكــل 
بالمملكة  السياسيـة  اإلصالحات  مسار  في 
حيث أقر، إلى جانب الديموقراطية التمثيلية، 
لها  مكملة  كآلية  التشاركية  الديموقراطية 
وكأحـد الثوابـت األساسية في بلورة السياسات 
على  ينبني  لنموذج  يؤسس  مما  العمومية، 
دولة  من  الفاعلين  كل  ومساهمة  مشاركة 
ترابيـــة  ومؤسســات عمـوميـــة وجماعـــات 
المدنــي  المجتمــع  ومواطنيــن ومنظمـــات 

وجميــع القـوى الحيــــة للمجتمع. 
الدستـــوري  التوجــه  لهــذا  وتجسيدا 
139من  الفصل  من  األولى  للفقرة  وتفعيال 
الدستور 2011 نــص القانون التنظيمي رقم 
المادة  في  بالجماعـــات  المتعلــق   113/14
120على إحــداث هيئة استشارية لدى مجلس 
الجماعــة بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني 

تسمى »هيئــة المساواة ومقاربة النوع وتكافؤ 
للمجلس  الداخلي  النظام  يتولــى  الفــرص« 
تسييرها.  وطرق  تاليفهــا  كيفيات  تحديـــد 
القضايا  بدراســة  الهيئـــة  هــذه  وتختـص 
ومقاربة  المساواة  مبادئ  بتفعيل  المتعلقة 
النــوع وتكافـــؤ الفرص على الصعيد المحلي. 

ومن هذا المنطلــق  وبحكــم المرجعيـــة 
أصبحــــت  التشاركيـــة  آلليـــات  الدستورية 
قنــوات  بفتـح  مطالبــة  ومجالسها  الجماعات 
المواطنين  أمام  والنقاش  والحــوار   التواصل 
التي  القرارات  اتخاذ  قبل  المجتمع  وفعاليات 

تهم برامج التنمية. 
بتفعيل  المطبوع  السيـــاق  هذا  في  و 
التنظيمية  والقوانين  الدستورية  المقتضيات 
المتقدمــة،  والجهــويــة  الترابيــة  للجماعات 

يأتي »مشروع دعم إحـداث وتفعيـل اآلليـــات 
في  ينـــدرج  الــذي  النــوع«،  لمساوة  الترابية 
إطار الشراكة المبرمة ما بين المديرية العامة 
وهيئــة  الداخليـــة  لوزارة  المحلية  للجماعات 
األمم المتحدة للمراة، حيث يستهدف األطراف 
للمساواة  المحلية  الترابية  بالهيئات  المعنية 
منتخبات  من  النوع  ومقاربة  الفرص  وتكافؤ 
المجتمع  الجماعات ومكونات  وأطر  ومنتخبين 
عينة  على  االشتغال  من خالل  وذلك  المدني، 
المتعلقة  اهتماماتهم  رصد  أجل  من  نوعية 
بدعم المساواة تماشيا مع مضمون اإلصالحات 

الجديــدة وتحليــل حاجياتهم وانتظاراتهم. 
من أجل التفعيل واألجراة لهذه الهيئات، 

وكذا صياغة أدوات عملية لهذا الغرض.

ال�شياق القانوين العام لإحداث هيئة امل�شاواة 
ومقاربة النوع وتكافوؤ الفر�س

ت�شوير حمودة
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من صميم المجتمع

)تتمة ص1( 
بعد الخطاب الملكي  في افتتاح  الدورة البرلمانية الجديدة، 
والذي  حدد فيه  األولويات االستراتيجية لعمل الحكومة  ووضع  
مختلف  محكمة  تشمــل  طريق  خارطة  والبرلمان  للحكومة 
تعزيــز  يخــص  والبرلماني،  فيمـــا  الحكومي  مجاالت  األداء 
العليا  ووضع  مصالحــه  المغــرب  وسيادته  وحمايــة  مكانة 
الغذائي  يخـــص  األمــن  األبعــاد  فيما  متعددة  استراتيجية 
الوطنــي  االقتصاد  األخرى،  وإنعاش  الضرورية  واإلمدادات 
الجديد انطالقا  التنموي  النموذج  الجائحة،   وتنزيل  ازمه  بعد 
مفتوحا  عاما  يعتبر  »إطارا  الذي  التشريعية،  الوالية  من هذه 
يفتح  النموذج  هذا  اعتبارا  لكون  بضوابط جديدة«،   للعمل، 
مكوناته.  بكل  والبرلمان،  الحكومة  عمل  أمام  واسعة  آفاقا 
الحكومة  تواجه  التي  الكبرى  التحديات  من  واحدا  ويعتبر 
الجديدة ورهانا قويا من رهانات المرحلة. والمراجـع لبرنامــج 
نــواب  أمـــام  أخنـــوش  عزيـــز  السيد  تاله  كـــما  الحكومــة 
ومستشاري  األمــة،  في جلسة البحــث عن »ثقة« البرلمــان، 
الدرس  البرنامـج-الميثاق،  استوعـــب  هـــذا  أن  يالحـــظ 
جيــدا،  وطلــــع بمجموعة من البيانات، تصب كلها في الرؤية 
أولوياتها  من  والتي  القادمة،  المرحلة  بخصوص  الملكية 
الملك،  يرعــاه  الذي  االجتماعية  مخطط  الحماية  كذلك، 
بـــوصــف خــاص. و الذي يهدف، باألســـاس،  إلى تدعيـــم 
البرنامج  أولويات  من  تعتبر  التي  االجتماعية«  »الدولة  ركائز 
الجيد  التدبيــر  الوطني وتكريس  الحكومي، وتحفيز االقتصاد 

للشأن العام.. 
الحمـــايـــة  تعميـــم  فــإن  أخـــنـــوش،  عـزيــز  وبـرأي 
العموميـــــة،  الصحــة  منظومة  إصالح  يتطلب  االجتماعية، 
الصحيـــة،  الرعايـــة  في  العامليــــن  يخـــص  فيمــا  سواء 
الطبية  بالتجهيزات  يتعلــق  فيمــا  وضعياتهــم،  أو  بمراجعة 
الوجــه  على  الضرورية،  المرضى  حاجات  لتلبية  والعالجية 
السياســة  ومراجعـة  الوطني،  التراب  كافة  وتغطية  األمثل 
وتعزيز  الصحــة،  قطــاع  لمهنيــي  تحفيـــزات  ومنح  الدوائية 
باستعادة  الكفيلة  التدابير  من  وغيرهـــا  الوقائــية،  السياسة 
العمومي.  المستشفــى  المواطنين في  العمومية ثقة  الصحة 
جوانــب  كل  تشمل  متكاملة  منظومــة  إطــار  في  وذلك 
وطنيـــة،  ومنها  أولوية  االجتماعية  باعتبارها  الحمايــة 

تعميـــم التأميــن اإلجباري األساسي عن المــرض   وتعميـــم 
أنظمـــة  في  االنخـــراط  وتوسيــع  التعويضــات  العائليـــة 

التقاعد  والتعويض عن فقدان الشغل.
وتتجلى عناية الحكومة بميدان التعليم في إصالح المدرسة 
المدرسة  بفاعلي  المتجدد  االهتمام  عبر  جاذبيتها  وتحسين 
فرص  تكافؤ  نحو  للتقدم  التربوي  الطموح  وتعزيز  العمومية 
يتطلب  الفرص  تكافـؤ  نحو  التقدم  أن  أساس  حقيقـــي، على 
دعم سياسة طموحة تمكن األطفال  من المعارفَ الضرورية 

وتربية الناشئة على التشبث بالقيم الثقافية المغربية. 
وفي هــذا اإلطــــار، وعـــد رئيــــس الحكومة  برد االعتبار 
إلى مهنة التدريس من خالل تحسين جودة تكوين األساتذة 
واالرتقاء بظروف اشتغالهم، عبـــر  خطـــة وطنية للرفــع من 
القــدرات التكوينيــة لهيئـــة التعليــم، تتضمن إحــداث كليـة 
التكوين المستمر  التربية  لتكوين األساتذة  وتحسين فرص 
اجتماعي  حوار  بفتح  وعد  الحكومة  رئيس  أن  كما  لفائدتهم. 
من أجل التوافق حول الرفع التدريجي من الحد األدنى لألجور 

عند بداية المسار المهني.   
إنما  الحكومي  البرنامج  كون  عن  أخنوش  عزيز   وكشف 
هو خالصة للبرامج االنتخابية التي التزمت بها أحزاب األغلبية 

وتعاقدت بشأنها مع المواطنين. 
أولها  أربع  ركائز  على  االجتماعيــــة،  السياسة  وتقوم 
أجـــل  ترسيـــخ  االجتماعية  من  الحماية  تعميم  وأهمها 
الثانية  الركيزة  أما  االجتماعيــة.  للدولة  العملي  المفهوم 
تستهدف  االجتماعية  التي  المساعدة  نظام  بإحداث  فتتعلق 
المسنين  كرامة  لحفظ  قار  دخل  بتوفير  وذلك  الفقيرة  األسر 
لفائدة  خاصة  دعم  وسياسة  المعوزة  لألسر  وتعويضات 
على  العاملة  الهيئات  دعم  مع  إعاقة  وضعية  في  األشخاص 
إدماجهم. وبغاية الوصول إلى صرف المساعدات عبر تحويالت 
مالية مباشرة، ستعمل الحكومة على إخراج السجل االجتماعي 
الموحد، من أجل ترشيد برامج المساعدة االجتماعية. وإصدار 
للمرضى على  اإلنفاق  المباشر  للحد من  بطاقة صحية ذكية 
الركيزة  أما  الدوائية.  السياسة  ومراجعة  الصحية  الخدمات 

الرابعة للدولة االجتماعية، فهي إصالح المدرسة العمومية. 

وأضاف السيد أخنوش أن هذه التدابير االجتماعية   سوف 
القطاعات االستراتيجية للصحة  تتطلب استثمارات مهمة في 
في هذه  المواطنين  النتظارات  االستجابة  أجل  من  والتعليم. 
أهميته  الحكومة  تدرك  الذي  الرهان  وهو  الهامة.  المجاالت 
رئيس  ذكر  آخر،  جانب  ومن  تحقيقه ،  على  وستعمل  الفائقة 
محاور  ثالثة  على  الحكومي  يرتكز  البرنامج  أن  الحكومة 

أساسية : 
تدعيم ركائز الدولة االجتماعية؛ 

ــ تحفيـــز االقتصاد الوطنــــي لفائـــدة التشغيل؛ 
ــ تكريس الحكامة الجيــدة في التدبير العمومي . 

في  الحكوميــة  التدابيـــر  اختصــار  يمكـــن  وبإجمـــال، 
إجراءات أساسية منها:  

عـــن  أعمارهم  تزيــد  لمن  الكرامـــة«  »مدخول  توفير 
تعميم  المـــرض،  عن  اإلجباري  التأميـــن  سنــة،  تعميم   65
300 درهم شهريا عن  المحـــددة في  العائليـــة  التعويضات 
كل  طفــل في حدود ثالثــة أطفــال، توسيع قاعدة االنخراط 
الشغل،  فقدان  عن  التعويض  تعميم  التقاعد،  أنظمة  في 
إحداث منحة الوالدة لألسر المعوزة، إخراج السجل االجتماعي 
تحفيزات  ومنحهم  الصحة  مهنيي  وضعية  مراجعة  الموحد، 
وإحداث  الصحية  المراكز  وتعزيز  األسرة  طب  خاصة،  تعميم 
ذكية،  صحيــة  بطاقـــة  إحداث  جهوية،  مستشفيات  شبكة 
الصحيــــة  المراقبة  إجبارية  بعــد،  عن  الطب  عرض  تطوير 
ذكية  صحية  بطاقة  إحداث  الحوامل،  النساء  لجميع  المجانية 
المراقبة  إجبارية  والعالج،  تفعيل  التطبيب  بمصاريف  للتكفل 
تكويــن  تجويــد  الحوامل،  النساء  لجميع  المجانية  الطبية 
األساتذة والرفع من أجورهــم. إعــادة النظـــر فـي المقـــررات 
الدراسيـــة والمناهــج التربويـــة، االهتمام بالثقافة من أجل 
المواطنة،  قيم  المغربية،  تقوية  التعددية  الهوية  ازدهار 
باعتبارها  للحاجيات  تستجيب  رياضية  عمومية  سياسة  بلورة 
رافعة للتنمية، وأهم هذه التدابير، بالنسبة آلالف المواطنين، 
هذه  خالل  قار  شغل  منصب  مليون  خلقُ  خاصة،  والشباب 

الوالية. 
ع. كنوني  

ال�شيد عزيز اأخـنـو�س
يعر�ُس برنامج حكومته على الربملان

• تعزيـز مكانـة املغرب وسيادتـه وحمايـة مصالحــه العليــا  •  ترسيـخ االستقـالل 
الدولة االجتماعية  •  تحفيـز االقتصـاد  للبــالد  •  تدعيم ركائـز  واألمن االسرتاتيجي 
الوطني  ودعـم التشغيـل  •  تكريس التدبيــر الجـيد  للشـأن العـام  •  التنزيـل األمثــل 

للنموذج التنموي الجديد .

 محاور 
اأ�شا�شية :  
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للغاية، في ظل  باتت مقلقة  الموضوع عن ظاهرة  نتحدث في هذا 
انعدام مراقبة الحكومة السابقة، لما وقع من زيادات في البضائع والمواد 
االستهالكية خلفت انعكاسات سلبية على الوضع االجتماعي والمعيشي 
للمواطنين.. وقد فضلت الحكومة التي رحلت إلى غير رجعة أن تمارس 
مجانية  فرجة  من  أكثر  ليست  لعبة  إصرار  وسبق  قصد  عن  بعيد  من 
لجيوب  وابتزازهم  األزمات  لتجار  ونهب  جشع  ومظاهر  ممارسات  على 
المواطنين البسطاء عبر زيادات »جنونية« ما أنزل اهلل بها من سلطان..! 

االستهالكية  المواد  في  أخرى  زيادات  وتلتها  الزيادات  حدثت هذه 
أسابيع قليلة من مغادرة الحكومة غير المأسوف عنها.. ولم يعد خافيا 
على المغاربة بعد أن فوجئوا وعاينوا وذاقوا مرارة ارتفاع أسعار عدد من 
وامتعاضا  عارما  استياء  خلف  ما  وهو  استهالكا،  األكثر  الغذائية  المواد 
لها،  المبرر  بزيادات  المثقلة  االجتماعية  الفئات  أوســاط  في  شديدا 
أحدثت شرخا في قدرتهم الشرائية  وأصابتها في مقتل بفعل ما أقدم 
هذه  جيوب  ألهبت  زيادات  من  األزمات  ولصوص  المصائب  تجار  عليه 
الفئات المستضعفة التي لم تعد تقوى على تحمل تكاليف حياة معيشية 
في  وقوعها  إلى  انتبهوا  الزيادات  هذه  بنار  اكتووا  الذين  كل  باهضة! 
الوقت  الماضي في  التي جرت خالل شهر شتمبر  االنتخابية  الحملة  عز 
الوبائية  الحالة  انفراج  من  تقترب  وتطلعاتهم  الناس  آمال  كانت  الذي 
لضرب  وليس  االقتصادي  الوضع  لتحسين  طبيعتها  إلى  الحياة  وعودة 
وتأزيم حياة الناس المعيشية، ذلك أن مؤشرات االرتفاع المقلق لألسعار 
في البضائع والمواد الغذائية األساسية، والتي الغنى عنها في المعيش 
تأثير مباشر على  المغربية بما لها من  أزمة لدى األسر  اليومي، خلقت 
القدرة الشرائية، وتحديدا الطبقة الفقيرة والمعوزة  التي تجد صعوبة في 
المعيشية بسبب  جشع  اليومية والمتطلبات  الحياة  مواكبة مستلزمات 
أخالق  وال  ممن الضمير  والمضاربين  األزمات  ولصوص  االحتكار  لوبي 
لهم.. فيما ظلت حكومة العثماني خارج التغطية مكتوفة األيدي تتفرج 
األسعار  لهيب  ومواجهتهم  مكابدتهم  في  الناس  ومعاناة  مآسي  على 
بسبب ممارسات اليمكن وصفها إال بكونها ابتزازا واعتداء على القدرة 
الشرائية لماليين المغاربة، وهو فعل غير مبرر أخالقيا والمهنيا أبطاله 
تجار ومحتكرون ومضاربون حققوا غايتهم في تحصيل أرباح عوضتهم 

عن خسائر شهور جائحة كورونا..

الغذائية  المواد  الصاروخية في  الزيادات  فإن  أمر،  ومهما يكن من 
التي تمت في واضحة النهار وليس في غفلة من الجهات المسؤولة كما 
يعتقد البعض، والتي كان على هذه األخيرة أن تبادر إلى التدخل لرفع 
باستنزاف  والمضاربة  واالحتكار  الجشع   أشكال  كل  وردع  العام  الضرر 
االعتبار  بعين  األخذ  دون  الشرائية  قدرتهم  وضرب  المواطنين  جيوب 
التي  المعوزة  الفئات  وتحديدا  للمغاربة  االقتصادي  االجتماعي  الجانب 
بما كان  المعنية  الجهات  تقم مع األسف  ولم  المجتمع!؟  غالبية  تشكل 
المغلوب  المواطن  يتحمل  أن  هذه  والحالة  واليمكن  به..  القيام  يجب 
على أمره الخسائر أو األضرار المترتبة عن جائحة كورونا وتقلبات السوق 
العالمية وتداعياتها االقتصادية.. وأن يدفع الثمن أضعاف ماكان يدفعه 
عاتق  على  األولى  بالدرجة  تقع  جسيمة  مسؤولية  هذه  الجائحة..!  قبل 
وضمنها  والتنمية  العدالة  حزب  يقودها  كان  التي  السابقة  الحكومة 
مسؤولية الوزراء المعنيين كل من موقعه ومسؤولية المركزيات النقابية  
الغارقة  والراحة  السلم  إلى  جنحت  التي  المستهلك  حماية  وجمعية 
لها  زيادات المبرر  مايقع من  تجاه  السلبي  عبر دورها  في سبات عميق 
وممارسات احتكار ونهب واستغالل ظروف الجائحة للتنكيل بقوت الشعب 

تحت غطاء اإلفالس واألزمة وما إلى ذلك من هذا الكالم..! وماذا بعد؟

رحلت حكومة العثماني دون اتخاذ إجراءات كفيلة بردع جشع التجار 
في  والمعيشية   االجتماعية  حالتهم  وسوء  الناس  لضعف  واستغاللهم 
بالغة  اقتصادية   مشاكل  من  المجتمع  فئات  أوسع  فيه  تعاني  ظروف 
الصعوبة وتئن األكثر احتياجا منها -اي الطبقة المستضعفة-تحت وطأة 
الجائحة  بسبب  مهددة  الشرائية  قدرتهم  فيها  أصبحت  قاهرة  ظروف 

والديون المثقلة وأوضاع معيشية مكلفة وفي منتهى الصعوبة!؟

مراجعة ارتفاع الأ�شعار 
ومحاربة جتار الأزمات 

وامل�شاربني ولوبي الحتكار..

• إدريس كردود

المواطنين.. انتظارات  )�صدق اهلل العظيم(

لجهة  للسياحة  الجهوي  المجلس  أعلن 
يومي  تنظيمه،  عن  طنجة-تطوان-الحسيمة 
10 و11 نونبر 2021، للدورة الثانية للبورصة 
الوطني  المكتب  مــع  بشراكــة  السياحية، 
الجهوي  والمجلـــس  للسياحـــة  المغربـــي 

لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة. 
للبورصــة  دورة  أول  تنظيـــم  يرجـــع 
السياحية لسنة 2018، وهي تعد بمثابة حدث 
الرئيسيين  الفاعلين  بين  ما  للربـــط  هــام 
مهنيي  أمام  الفرصة  تتيح  بحيث  بالقطاع؛ 
الدوليين  نظرائهم  للقاء  المغربية  السياحة 
الربط الشبكي السريع بغية  في إطار حلقات 
البحث عن فرص لألعمال وإبرام شراكات مع 

الموزعين الدوليين في نفس المجال.
واإلجراءات  العـــام  للسيـــاق  واعتبارا 
الصحية  األزمة  إثر  على  المعتمدة  االحترازية 
بالصيغــــة   2021 دورة  ستنظـم  الحاليـة، 
التظاهرة  هذه  وتشهد  بعد.  عن  االفتراضية 
وطني  سياحي  فاعل   200 من  أزيد  مشاركة 
دول سيلتقون   10 من  أزيد  يمثلون  ودولي، 
الفاعليــن  بعشرات  كامليــن  يومين  خالل 

المغاربة. 
األولى  الغـــايــة  وتتلــخــص  هــــذا، 
إلى  السعي  في  التظاهرة  هذه  تنظيم  من 
الرئيسية  األسواق  زبنــاء  وجذب  استقطاب 
جـــديــدة  أســواق  ومالمســـة  المصدِرة، 
بشكل  المساهمة  وبالتالي  قوية،  بمؤهالت 
جديدة  دفعة  إعطاء  في  المساهمة  في  عام 

لتخطي  تؤهله  السياحــي  للنشاط  وواعدة 
تداعيات الجائحة. 

وهكـذا، ففي خضم السياق الصعب الذي 
تلقت فيه الصناعة السياحية المغربية ضربة 
موجعة بسبب تفشي جائحــة كورونــا والتي 
اضطر  عــدة،  لشهــور  تداعياتها  ستتواصل 
للرجوع  الجهود  مضاعفة  إلى  القطاع  فاعلو 
على  والعمــل  فتراتــه،  أزهــى  إلى  بالقطاع 
استرجاع ثقة الزبناء في هذه الوجهة وطمأنة 
شروط  كافــة  توفيــر  بخصوص  المسافرين 
التسويق  جانــب  إلى  بها،  والسالمة  األمن 
المتغيرات  مع  السياحية  المنتوجات  ومواءمة 
واالنتظارات  السفر،  عادات  على  طرأت  التي 

الجديدة للمسافرين، ومستجدات القطاع. 
وعليه، أضحى إحـداث شبكــات مهنيــة 
تواصلية رهانا حاسما لدى الفاعلين المحليين 
وأداة بالغة األهمية، تتيح لهم إمكانية اغتنام 
أســواق جديـــدة،  فرص جديدة، واكتســـاح 
في  وفعال  ناجع  بشكل  المساهمة  وبالتالي 

إعادة انطالق القطاع على أكمل وجه. 
االفتراضيــــة  فالصيغـــة  وللتذكيــر، 
المعتمدة في هذه الدورة تتيح ربحا في الزمن 
والفعالية، وتوفر امتيازات مهمة للمشاركين. 
المنصة  تجويـــد  على  العمل  تم  وقد 
بين  ما  المباشر  للربط  المخصصة  الرقمية، 
المحتملين  وزبنائهم  الوطنيين  المهنيين 
شركات  األسفار،  وكاالت  الرحالت،  )منظمي 
عليها  التعديالت  بعض  وإدخال  الطيران...(، 

حول األوضاع المهنية والمادية للزميالت والزمالء الصحافيين
تتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بقلق بالغ األوضاع المهنية والمادية للزميالت والزمالء الصحافيين والصحافيات، والتطورات 
المتالحقة داخل العديد من المقاوالت الصحفية الوطنية في ضوء الظروف الصعبة التي ترتبت، من جهة على تداعيات انتشار وباء كوفيد 

19 ببالدنا، ومن جهة ثانية بسبب طرق التدبير والتسيير داخل هذه المقاوالت.
و هكذا تسجل النقابة بانشغال عميق التجاء بعض المقاوالت الصحفية إلى طرق تحايلية بهدف توظيف هذه الظروف لاللتفاف على 
القانون بهدف تسريح العاملين، و هكذا تثير النقابة االنتباه إلى خطورة إصرار بعض من هذه المقاوالت على الضغط على الصحافيين 
إلجبارهم على المغادرة، عبر التأخير الكبير في تسديد األجور، حيث إن مقاوالت معينة امتنعت لحد اليوم عن صرف األجور الشهرية، حيث 
وصل التأخير في بعض الحاالت إلى أكثر من شهرين كاملين، في حين تتعمد مقاوالت أخرى تقليص هذه األجور بصفة تدريجية، بيد أن 

مقاوالت أخرى وصلت فيها األوضاع إلى احتجاج العاملين و خوضهم ألشكال نضالية مختلفة .
والنقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تتابع هذه التطورات بما يجب من جدية ومسؤولية، وبادرت بطرح بعض الحاالت على السلطات 
الحكومية المختصة بالشغل، فإنها تؤكد على أنها ستواصل هذه المتابعة بما يلزم من جدية وحزم، وأنها كانت تنتظر تشكيل الحكومة 

الحالية لطرح ملف هذه األوضاع عليها.
الجاري بها العمل.  القوانين  التي من شأنها فرض تطبيق  النضالية والقانونية   كما أنها لن تذخر جهدا في سلك جميع المساطر 
كما تدعو النقابة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في هذه الظروف الدقيقة والصعبة، وذلك من خالل إسناد المقاولة الصحافية الوطنية 
ومساعدتها على اجتياز هذه الظروف الصعبة بما يحفظ لبالدنا التعدد واالختالف، ويصون حرية التعبير والصحافة، وبما يضمن حقوق 

الصحافيات والصحافيين في االستقرار، ويصون كرامتهم.
بالدعم  يتعلق  فيما  العمومية  السلطات  بذلتها  التي  الكبيرة  للجهود  ارتياحها  على  تعبر  إذ  المغربية  للصحافة  الوطنية  النقابة  إن 
المادي للمقاوالت الصحافية الوطنية لمدة تجاوزت سنة كاملة ، مما مكن من اجتياز مرحلة مهمة من الظروف الصعبة التي اجتازتها بالدنا 
بسبب تداعيات انتشار الوباء ، فإنها تسجل باستياء عميق إصرار بعض المقاوالت على اإلبقاء على رزمة من القرارات التعسفية التي كانت 
قد اتخذتها بمبرر األوضاع الصعبة التي تسبب فيها انتشار الوباء رغم استفادتها الحقا من الدعم المالي العمومي ، و لذلك فإن النقابة 
الوطنية للصحافة المغربية تطالب بإلحاح من هذه المقاوالت التراجع الفوري عن هذه القرارات و إلغائها و إعادة الحقوق ألصحابها من 

الصحافيين و الصحافيات و مجموع العاملين .
وتعلن النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها بصدد إنجاز تقرير مفصل يهم األوضاع المادية والمهنية للصحافيين والصحافيات في 

مختلف المقاوالت الصحافية الوطنية، ويمكن من رصد مختلف القرارات واإلجراءات المتخذة.

المعلومــات  وتبــادل  التواصل  تيسير  بغية 
وإتاحة الفرصة أمام المشاركين لمالقاة أكبر 
عدد ممكن من الزبناء والشركاء في زمن جد 
قياسي، مع تمكينهم من اإلبقاء على مراقبة 

مجريات التنفيذ الفعلي لبرامجهم. 
كما ستتيــح الجـــوالت مــن 10 دقائق 
أيضا  ويرتقــب  المعلومات.  أهم  تبادل  من 
السريع  الشبكي  للربـط  المواعيد  آالف  عقد 
اللقــاءات  من  ساعــة   300 يفوق  بمجموع 

االفتراضية. 
تنظيــم  سيتــم  ذلك،  كل  إلى  إضافـة 
اللقاء،  هذا  هامش  على  األنترنت  على  فضاء 
يشتمل على البث الفوري للعديد من الموائد 
تدخـــالت  مـــع  الموضوعاتية،  المستديرة 
بتحليل  لهــم  سيعهد  وازنيــن،  لمشاركين 
مستقبل الصناعة السياحية والتغيرات الكبرى 

التي طرأت عليها في اآلونة األخيرة. 
أداة  الرقمنــة  فيـه  أصبحــت  عالم  في 
أي  من  أكثـــر  للتواصــل  وأساسية  ضرورية 
السياحة  بورصة  انعقاد  يشكل  مضى،  وقت 
االنطالقة  مع  بالتزامن  االفتراضية،  بالصيغة 
المعتمدة من طرف المكتب الوطني المغربي 
مع  وعمليا  ناجعا  تجاوبا  )يشكل(   للسياحة، 
طياته  في  يحمل  أنه  علما  الحالية،  الظرفية 
بشائر خيــر تعــد بحـــدوث متغيرات إيجابية 
النتائـــج  بفضـــل  معا،  والوجهة  بالقطاع 

المرتقبة مستقبال. 

املجل�س اجلهوي لل�شياحة جلهة طنجة-تطوان-احل�شيمة
ينظم الدورة الثانية للبور�شة ال�شياحية بال�شيغة الفرتا�شية 

الرباط في 11 أكتوبر 2021

بـــــــــالغ

من صميم المجتمع



بإلغاء  بلوكسمبورغ  األوروبــيــة  العدل  محكمة  قضت 
والمغرب،  األوروبــي  االتحاد  بين  المبرمة  التجارية  االتفاقات 
أبرمت  كونها  بعلة  البحري،  والصيد  زراعية  بمنتجات  تتعلق 
المغربية،  الصحراء  عليها في  متنازع  إرادة سكان منطقة  دون 
واعتبرت المحكمة أن للجبهة األهلية القانونية لرفع دعوى أمام 
االتحاد األوروبي، وهو ما شكك فيه المدعى عليهم، ومع ذلك 
تم قبول وجهة نظر الجبهة على اعتبار أن إرادة شعب الصحراء 
المنطقة،  تشمل  التي  االتفاقيات  لتنفيذ  مطلوبة  المغربية 
االتحاد  بها  قام  التي  والحوارات  المشاورات  مثل  خطوات  وإن 

األوروبي ال يمكن اعتمادها للقول بوجود هذه اإلرادة.
يمكنه  ال  االتفاقيات  هذه  إلغاء  بأن  المحكمة  وصرحت 
باالستئناف  الطعن  مدة  انتهاء  بعد  إال  فوري  بشكل  ينفذ  أن 
تقديم  عند  نهائي  حكم  صدور  بعد  أو  شهرين،  في  المحددة 
انبنى  األوروبية  المحكمة  قرار  أن  المغرب  واعتبر  االستئناف، 
على معطيات مغلوطة ال تستقيم مع األوضاع التي توجد عليها 
الجبهة للشعب  المحكمة بتمثيلية  اعتراف  الصحراء حاليا، وأن 
ما  وإال  وجوده،  يفرض  ثابت  بدليل  متجاوزا  أصبح  الصحراوي 
األقاليم  اختارهم سكان  الذين  المنتخبين  إذن موقع  ذا يكون 
برعاية  المفاوضات  جلسات  في  وشاركوا  لتمثيلهم،  الجنوبية 

األمم المتحدة.
وقد سبق للمغرب أن أبرم مع االتحاد األوروبي اتفاق شركة 
موسعة سنة 1996 دخل حيز التنفيذ، اشتمل عدة بنود أهمها 

الزراعية  المنتجات  تصدير  للمغرب  بالنسبة 
المغربية،  الصحراء  من  المتأتية  فيها  بما 
وفق   2012 سنة  االتفاق  تجديد  تم  وقــد 
موجبات رسمية، وقد تضمنت هذه الشراكة 
اتفاقا حول الصيد البحري، وتم تجديده سنة 
2019 ومكن 128 سفينة أوروبية من الصيد 
في المياه المغربية لمدة أربعة أعوام مقابل 
األوروبي  لالتحاد  ملزمة  يورو  مليون   52,2

سنويا للمغرب.
على  تعترض  البوليساريو  جبهة  لكن 
والصيد  الزراعية  التبادالت  اتفاقي  كــون 
وعلى  الغربية  الصحراء  يشمالن  البحري 
أمام  بإلغائها  للمطالبة  لجأت  األساس  هذا 

محكمة العدل األوروبية.
باإللغاء،  األوروبية  المحمكة  قرار  وبعد 
أدلى كل من وزير الخارجية المغربي والممثل 
بالسياسة  المكلف  األوروبي  لالتحاد  السامي 
مشترك  بتصريح  بوريل  جوزيف  الخارجية 
»سنظل على أتم االستعداد من أجل مواصلة 

التعاون من مناخ هادئ، مع االلتزام بتوطيد الشراكة األوروبية 
المغربية«.

واالتحاد  المغرب  أن  يتضح  التصريح،  هذا  خالل  ومن 
أعــداء  لمواجهة  جنب  إلــى  جنبا  موحدين  يقفان  األوروبـــي 
رأي  حسب  ذلك  إلى  أضف  والبوليساريو،  الجزائر  شراكتهما، 
في  طرفا  ليست  المغربية  الحكومة  أن  القانونيين،  الخبراء 
الطعن  تقديم  األوروبــي  االتحاد  حق  من  يبقى  وعليه  النزاع، 
ضد قرار المحكمة األوروبية، وأن هذا القرار لن يؤثر على سير 

التبادالت التجارية بين االتحاد والمغرب.
منذ  نــزاع  موضوع  المغربية  الصحراء  أن  على  ــدوا  وأك
الجزائر  من  المدعومة  البوليساريو  وجبهة  المغرب  بين  عقود 
بشكل علني، وقد صنفتها األمم المتحدة من بين األقاليم غير 
المتمتعة بالحكم الذاتي، وتطالب جبهة البوليساريو المدعومة 
من الجزائر بإجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية 
بإشراف األمم المتحدة التي أقرته عند توقيع اتفاق وقف إطالق 
المغرب  يعتبر  حين  في   ،1991 شتنبر  في  الطرفين  بين  النار 
أن الصحراء تحت سلطته ويسيطر على ما يقرب من 80٪ من 
مساحتها، وبالتالي فهي جزء ال يتجزأ من أراضيه ويقترح منحها 

حكما ذاتيا تحت سيادته.
وتطالب األمم المتحدة أطراف النزاع باستئناف المفاوضات 

كل  أن  غير  النزاع،  ينهي  سياسي  حل  إلى  الوصول  أجل  من 
مبعوث  آخر  استقالة  ومنذ  اآلن،  إلى  بالفشل  باءت  المحاوالت 
يضم  الذي  الرباعي  والتفاوض  الحوار  توقف  المتحدة،  لألمم 

المغرب والبوليساريو والجزائر وموريطانيا.
وقد أعلن المغرب مؤخرا موافقته على تعيين الدبلوماسي 
لألمم  خاصا  مبعوثا  ميستورا  دي  ستيفان  السويدي  اإليطالي 
المتحدة للصحراء المغربية، وقد ظل هذا المنصب شاغرا منذ 

سنة 2019.
بإلغاء  حكم  بصدور  البوليساريو  جبهة  اغتبطت  وقــد 
االتفاقيتين عن محكمة العدل األوروبية، واعتبرته نصرا كبيرا 
المطالبة  تدرس  الجهبة  أن  اإلسبانية  البايس  ونقلت صحيفة 
بتعويضات عن الضرر من االتفاقيتين، حسب ما أكده ممثلها 
في االتحاد األوروبي، بأن هذا الضرر قد يصل إلى 1000 مليون 
أورو، أي حوالي مليار و159 مليون دوالر أمريكي، بمعدل حوالي 

500 مليون يورو سنويا.
أنه  الصحيفة،  تقول  الجبهة،  من  المقدر  المبلغ  هذا  وأن 
قيمتة  عن  نفسها  األوروبية  المفوضية  بيانات  مع  يتوافق 
الواردات من المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المشمولة 
باالتفاقات الملغاة حاليا مع المغرب. أما عن الموقف المتخذ من 
الحكومة اإلسبانية فقد قررت تقديم طلب للمؤسسات األوروبية 
من أجل الطعن في القرار الصادر عن المحكمة األوروبية بإلغاء 

اتفاقيات التجارة والصيد البحري مع المغرب.

جانب  إلى  للرباط  دعما  أظهرت  مدريد  أن  يبدو  وهكذا 
المؤسسات األوروبية، المجلس والمفوضية وفرنسا، من خالل 
المبادرة التي أقدم عليها مكتب المدعي العام للدولة باستئناف 
الحكم، غير أن األمور ستكون أصعب في تكلفتها السياسية لو 

اقتصرت المحكمة على تأييد الحكم.
وترى بعض األوساط في إسبانيا، أن فرص نجاح مثل هذا 
المتتالية  األحكام  إلى  بالنظر  ضئيلة  تبقى  القانوني  اإلجراء 
للمحاكم األوروبية التي اتخذت اتجاها معاكسا للرباط في هذه 
محكمة  قرار  أن  الخبراء  اعتبر  فقد  المغرب،  داخل  أما  القضية، 
بإلغاء االتفاقيتين قرار سياسي بغطاء قانوني  العدل األوروبية 
واتهموا المحكمة بالتحيز، وأبانت في قرارها عن جهل بالقضية 
بمعاييرها القانونية، وقد صدر بدوافع إيديولوجية، وأن أوروبا 
االقتصادية،  بمصالحها  يمس  ألنه  عليه  توافق  ال  بدورها 
وأظهرت التزامها المشترك للمغرب واالتحاد األوروبي ككل في 
مواجهة خصوم الشراكة، وأن المغرب لن يبق مكتوف األيدي، 
بل طالب االتحاد األوروبي بتحمل كامل مسؤوليته في حماية 

الشراكة واالتفاقيات بين الطرفين.
اهتمام  أي  يعر  ولم  العام  التيار  ضد  يسير  القرار  فهذا 
الجهوي  أو  األممي  المستوى  على  ســواء  الدولية  للعالقات 

في  السياسية  المقاربة  تقويض  على  وعمل  وأوروبيا،  إقليميا 
وعملي،  واقعي  سياسي  حل  خالل  من  المغربية  الصحراء  نزاع 

وقد أثر بشكل مباشر في مسار بحث األمم المتحدة.
عن هذا الحل، في نفس الوقت مس باتفاق الشراكة بين 
المغرب وأوروبا، فيكون بذلك القضاء األوروبي قد تجاوز حدود 
الضوابط القضائية المتعلقة باإلجراءات األولية للمسطرة من 
في  لها  البوليساريو ال صفة  واألهلية، ألن جبهة  الصفة  حيث 
تستمد  ال  فهي  األوروبــي،  القضاء  أمام  المسطرة  هذه  ولوج 
دوليا،  بها  المعترف  الدول  إحدى  من  القانوني  وجودها  أوراق 
وال  األوروبــي  االتحاد  من  ال  قائم  غير  كدولة  بها  واالعتراف 
من األمم المتحدة وال من منظمة عدم االنحياز، وفيما يخص 
يخضع  فاستغاللها  الصحراء،  بها  تزخر  التي  الطبيعية  الثروات 
لنظام القانون الدولي، وقد سبق لهانس كوريل أن أعطى رأيه 
موارد  إنفاق  اشترط  الذي   2002 فبراير  شهر  في  االستشاري 
الصحراء لتنمية اإلقليم وساكنته، أما أن يشترط قرار المحكمة 
محله  غير  في  شرط  هو  االتفاقات  بصحة  البوليساريو  موافقة 
وال  والقانون  الواقع  في  خطأ  يعد  موجود  غير  لشيء  وفرض 
يمكن منح تمثيلية على حساب ساكنة الصحراء وممثليهم في 
البرلمان والجهة والمجلس الترابي، وركون الحكم لهذا االتجاه 
لصالح  حيادي  وغير  ومتحيز  واضح  سياسي  لموقف  اتخاذ  هو 
الجبهة، يعني أن هناك قصور في الفهم والتنسيق بين أجهزة 

وآليات االتحاد األوروبي ومجلس أوروبا والمفوضية والبرلمان.
يصادق  أن  المستساغ  غير  من  ويبقى 
البرلمان األوروبي على االتفاقيات بصفته الجهة 
القوانين  وتشرع  األوروبيين  إرادة  تعكس  التي 
ثم تأتي جهة قضائية وهي المحكمة األوروبية 
طرف  مــن  عليه  الــمــصــادق  االتــفــاق  وتلغي 
واعتداء  تجاوزا  يعتبر  وهذا  األوروبي،  البرلمان 
على االختصاص المخول لهذا األخير، واستهتارا 

بإرادة األمة األوروبية.
يحترم  ال  هذا  بمسلكه  األوروبــي  فالقضاء 
القواعد واألعراف والقوانين  هذه اإلرادة وخرق 
تمنح  دولية  أو  أوروبــيــة  قاعدة  وجــود  لعدم 
الصفة للجبهة، وتقصي في نفس الوقت ساكنة 
إدارية  منظومة  لواء  تحت  المنضوية  الصحراء 
االتحاد  أعضاء  دول  وأن  سيادة،  ذات  لدولة 
األوروبي ال تعترف بهذه التمثيلية للبوليساريو، 
األمر الذي يتبين معه أن هذا القرار ينطوي على 
للفهم  اختالفا  تعكس  خفية  ومقاصد  خلفيات 
القانوني داخل محكمة العدل األوروبية وتناقضا 
االتحاد،  ومؤسسات  القضاة  توجه  بين  صارخا 
األوروبي حكم  البرلمان  في  النواب  انتقد  حيث 
رئيس  نائبة  رييس  فريديريك  وصرحت  األوروبية،  المحكمة 
مجموعة »تجديد أوروبا« في البرلمان  أن الحكم مخيب لآلمال 
وصار في االتجاه المعاكس للجوهود المبذولة على أرض الواقع. 
وأضافت : »يجب األخذ بعين االعتبار الحقائق السياسية لقضية 

الصحراء وتفادي شراك جبهة البوليساريو«.
تجمع  عن  والنائبة  السابقة  البوالندية  الوزيرة  وصرحت 
المحافظين واإلصالحيين األوروبيين »جبهة البوليساريو عامل 
من العوامل المؤدي إلى عدم استقرار المنطقة، فال شرعية وال 
تمثيلية لها لتهاجم االتفاقيات المبرمة بين المغرب واالتحاد«، 
وتابعت : »إن حكم المحكمة لن يؤثر على العالقات االسترتيجية 

بين الطرفين«.
وفي كافة األحوال، وما يتبعها من أوضاع قضائية وسياسية 
فالحكم  األوروبية،  المغربية  الشراكة  إطار  في  واقتصادية 
النقاشات  هذه  كل  أثار  الذي  األوروبية  المحكمة  عن  الصادر 
على المستوى الدولي واإلقليمي ما هو إال حكم ابتدائي صدر 
بناء على دعوة تقدمت بها جبهة البوليساريو االنفصالية سنة 
2019 وليس له أي أثر فوري على االتفاق بين االتحاد األوروبي 
الراهن،  الوقت  الواقع شيئا في  يغير من  لن  والمغرب، وسوف 
وعلى أطراف النزاع انتظار نتائج االستئناف بعد الطعن المقدم 

ضد القرار.
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•  األستاذ محمد  الخراز

محكمة العدل الأوروبية تقرر اإلغاء 
اتفاق الزراعة وال�شيد مع املغرب..

اإلغاء اتفاقني جتاريني بني املغرب والحتاد الأوروبي..
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   ولبنات بني مطير - بين أخواتهن األطلسيات - سبق الريادة في إبداع أجود 
المنسوجات وأروعها جمالية بما تزخربه من رموز وأشكال هندسية أنجزت بحرفية 
»رشومها«  النابضة  الجميلة،  المنسوجات  تلك  رفيع..كانت  وبذوق  دقيقة  يدوية 
بألوان الحياة تسر نظري وتأسر لبي وتفسح لي أبعادا لتمرين الرؤية وتحفزني على 
التأمل  والتساؤل حول مغزى ما تحمله تلك النصوص المنسوجة من رموز وعالمات، 
ولحسن حظي أنني وجدت ما أصبو إليه عند سيدة » مطيرية« تدعى »ماماس« وهي 
نساجة محترفة كانت تتردد على بيتنا ألغراض معينة،حيث أثارت انتباهي في إحدى 
الجلسات العائلية إلى ما تحفل به زربية نفترشها في بهو المنزل من » رشوم« يشد 
بعضها في أعناق وهي تشير إلى كل واحدة منها واصفة ما تشخصه أو ترمز إليه من 

معاني: 
- الخطوط المنعرجة عموديا تشخص سلسلة جبال ذات قمم وسفوح يتنقل 

بينها الرعاة الرحل بحثا عن الماء والكأل.
أي عين  إلى »تيط ن تسردونت«  منها  الواحد  يرمز  المتوسطة  المعينات   -
البغلة،وهي الجزء الذي يعبر عن الكل وهو »البغلة« تلك الدابة الوديعة المرافقة 
نبهتني  أثقاله.كما  وحمل  وتسوقه  حرثه  في  بها  ويستعين  ترحاله  في  لإلنسان 
السيدة »ماماس« صاحبة وشم اللحية إلى وجود أثر لملك الغابة في الزربية وهو 
المستعمر  بنادق  أبادته  الذي  األطلس  أسد  ولعله  األسد،  قدم  أي  نيزم«  »أطار 
الغاشم.. وأشارت بأصبعها - بعد إزاحة صينية الشاي النحاسية - إلى المعين الكبير 
الذي يتوسط الزربية،  فقالت وهي تحك جبهتها : و هذه هي العين الرادعة لعين 

الحسود، نجانا اهلل من شرها.
وبعـدما جردت الخبيــرة »ماماس« بنظراتها الثاقبــة جميع »الرشــوم« في 
الزربية وأدركت أن كالمها مفهــوم أخبرتنا بأن زربيتنـا ال تحمل أثــرا لـ »طيت ن 
تسكورت« أي عين الحجلة، التي يرمز إليها معين صغير ضمن سلسلة معينات من 
نفس الحجم، وهو بدون أهداب على خالف المعين الكبير »عين اإلنسان« والمتوسط 

»عين البغلة«اللذين تحفهما أهداب ..
 كانت السيدة »ماماس« في منتهى الغبطة والسرور وهي تشرح لي ماتخفيه 
عليها  وكلما طرحت  وأفكار..  معاني  الحمراء من  األر ضية  ذات  األطلسية  زربيتنا 
السؤال حول شكل من األشكال إال وأجابتني في الحال وفهمت المغزى بدون إشكال.. 
معلمتي  يدي  على  بدارنا  تلقيته  النسيج  ورموز  عالمات  في  درس  أول  كان 
»ماماس« التي كرست حياتها لتعليم البنات فن النسيج  في عقر دارها وعلى يديها 
الكريمتين تخرجت أفواج من النساجات الماهرات في نسج الزرابي والحنابل والحنادر 

والجالبيب.
وعلى ذكر الجالبيب تحضرني لحظة إلباسي ذات عشية شتوية أول جلباب صوفي 
نسجته السيدة ماماس مما تبقى من صوف أعدت به جلبابا لوالدي بطلب منه، وهو 
جلباب أشبه مايكون بخيمة سوداء تساقطت عليها ندف ثلج بيضاء.. أحضرت ماماس 
، حالك السواد  الجلبابين في صرتين، فأخرجت من صغراهما جلبابا  ومساعدتها 
تتخلله نقط بيضاء ، فألبستني إياه ثم وضعت قبه على رأسي  وأحكمت إمساكه، بينما 
مساعدتها البدينة تنزل بقبضتها المتينة على ظهري مرات متتالية..كنت لحظتها في 
ضيق شديد وقد ارتفعت الحرارة في رأسي واسودت الدنيا في عيني وإذا بي أسمع 
من وراء القب »ماماس« ومساعدتها التي أشبعتني ضربا وهما ترددان : »بالصحة 

الجالبة.. بالصحة الجالبة..«..  فماذا عساني فاعل مادام للعادة سلطتها!؟.. 
أسلمت أمري هلل وكانت هذه الواقعة المفزعة سببا في عزوفي عن ارتداء الجلباب 

إلى يومنا هذا.
ولم تكن السيدة »ماماس« نساجة ومعلمة نسيج فحسب، بل كانت خدومة 
الصوف وتعمل  أنواع  أجود  باقتناء  النسيج، حيث تقوم  أعباء  دؤوبة تتحمل جميع 
علىتنقيته وغسله وتنشيفه  وقرشلته لتليينه وغزل خيوطه وتنقيعها فيما أعدته من 
مساحيق أصباغ، وبعد تجفيف الخيوط تشرع في فردها ونشرها في الهواء الطلق بين 
أوتاد  أعدت لذلك بمعية مساعداتها الالئي وضعن غرباال بجوارهن، قضى العرف أن 

يضع فيه كل عابر سبيل ماتيسر من النقود إكرامية وتزكية لعملهن.
كما التخلو العديد من بيوت أهالي الحاجب التقليدية من مناسج  أعدت من 
قطع خشب وقصب تنسج األيادي الناعمة على »مناولها« منسوجات صوفية بخطة 
ترقيمية دقيقة توارثتها البنات عن أمهاتهن وجداتهن، اللواتي حافظن على زخارف 
أكفهن وفي معاصمهن وفي  نماذج موشومة في ظاهر  زرابيهن وحنابلهن في 

األطراف السفلى من سيقانهن.
ومن الملبوسات النسائية األطلسية التي كانت تثير انتباهي الطفولي لباس 
»الحنديرة«، المزين ب »الموزونا« المتأللئة تحت أشعة الشمس، وقد زادها تألأل 

وبهاء وجه مليحة أطلسية يشع نورا تحت غطاء الرأس »السبنية«. 
وفي  الشتــاء،  فصل  في  األمازيغية  المرأة  ترتديه  خارجي  لباس  والحنديرة 

المناسبات واألفراح، كما ترتديه العروس في حفل زفافها..
وتنسجم الحنديرة في الملبوس النسائي األمازيغي مع غطاء الرأس »السبنية« 
أيضا  المزخرف هو  »الشربيل«  القدم  وحذاء  »الموزونا«  األخرى ب  المزخرفة هي 

ب»الموزرنا« التي تحدث شنشة في المشي تثير وشي الغريزة..
كثيرة هي تلك األشياء التي كانت تثير فضولي الطفولي وتشغل بالي،مما جعلني 
أعقد أحيانا مقارنات ومفارقات بين األشياء القديمة والحديثة،سواء كانت ملبوسات أو 
مفروشات أو مأكوالت وغيرها.. وغالبا ما تميل كفة عقلي وجوارحي نحو القديم لما 
يتسم به من بساطة وجودة وجمالية.. فتلك المقاربات والمفارقات بين قديم وحديث 
أمست تشكل بالنسبة لي رافدا معرفيا يسقي فضولي المتعطش لماء ثقافة مغربية 

أصيلة، موازاة مع ماكنت أتلقاه من دروس تعليمية  بمدرسة المعسكر االبتدائية.

مذكــــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س
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محمد وطـا�س
إعداد  دة :  زبيدة بن علي الورياغلي

ال�شيدة فطومـة اكزنـاي
ن�صاء  طنجة الرائدات :

المناضلة المرحومة

الولي  باهللهّ  العارف  حفيـدة  أكزنـاي  فطومـة  السيدة 
سيدي عبد اهللهّ الخواللي أكزناي اإلدريسي بن محمد بن 
إدريس دفين منطقة تامدة التي اتخذها خلوة بعيدا عن 
مجد  سطرت  فقد  وللتاريخ،  المجاهدة...  أكزناية  قبيلته 
المقاومين والمقاومات  المغربية ومجد جيلها من  المرأة 

من خالل عدة جبهات في نفس الوقت.
بتطوان   1927 يناير   12 يوم  اكزناي  فطومة  ولدت 
بالثكنة العسكرية حيث كان والدها امحمد خواللي اكزناي 
بمدرسة  االبتدائية  دراستها  تابعت  بالمنطقة.  قائدا 
ثم  السمك.  سوق  أمام  المتواجدة  بطنجة   13 ألفوصو 
التحقت بتطوان بكوليخيو بوليتكنيكو ومنه إلى غرناطة 
سنة  مولدة  وتخرجت  الطب  في  دراستها  تابعت  حيث 
1949 وسنة 1950 عينت من طرف اإلدارة الدولية بطنجة 
انتقلت  ومنها   1962 سنة  إلى  البارود  دار  مستشفى  في 
والمعروف  سابقا  الغابة  بمستشفى  القنيطرة  مدينة  إلى 
 .1989 تقاعدت سنة  أن  إلى  اإلدريسي  بمستشفى  حاليا 
المحتاجين.  مساعدة  في  تتوقف  لم  التقاعد  رغم  لكنها 
وفي القنيطرة تعرفت على طبيب المرحوم الحسن الثاني 
إسبانيا  في  معها  درس  الذي  بنيعيش  الدكتور  المرحوم 

والد سفيرة المغرب بإسبانيا كريمة بنيعيش.
مبكرة من  فترة جد  في  التعليم  مجال  اقتحمت  أواًل: 
االنتقال من  ولدها  التي  لألزمات  المعاصر  المغرب  تاريخ 
العشرين، حين كان  القرن  إلى بداية  التاسع عشر  القرن 

المستحيالت.  سابع  من  للمرأة  التعليم 
وحصلت على دبلوم دولة في التوليد 

 ،1949 سنة  غرناطة  كلية  من 
واشتغلت كأول مولدة مغربية 

باإلدارة الدولية بطنجة سنة 
دار  بمستشفــــى   1950

البارود.
اقتحمـــت   : ثانيا 
النضـــــال  مجــــال 
ما  وهو  والمقاومة، 
كان مغامرة جنونية 
تلـــك  مغـــرب  في 
الحقبة للرجـال قبل 

النساء.
ثالثـــا : ومـن 
انخراطهـا  خـــــالل 
تـأسـيـــــس  فــــي 

األحمر«،  »الهـــــالل 
الدوليــــة  بالمنطقــة 

بإشـــــراف  بطنـــجـــة، 
عبــــــد  الدكــــــتــــــور 

اللطيـــف بنجلـــون، وجــــاء 
الحـــــظ  أن  بعــــــد  ذلـــك 

جـــل  أن  الفـاسـي  عـالل  الزعيــم 
العامليــــــن  وكـــذا  المستشفيــــات 

أطبــاء وممرضيـــن وحتـــى  الصحة من  في 
فتم  األحمر،  الصليب  شعار  يحملون  اإلسعاف  سيارات 
تكوين خلية للصحة تتكون من 25 فتاة من مختلف أحياء 
طنجة عهدت للمرحومة فطومة أكزناي، بدعم معنوي من 
الخلية  هذه  ساهمت  الخامس،  محمد  له  المغفور  جاللة 
في دعم المقاومة والعناية بالجرحى وخصوصا في ملحمة 
يوم األحد 30 مارس 1952 والذي سمته الصحافة الدولية 
ساحة  كانت  والذي   الدامي  األسود  األحد  بيوم  آنذاك 
تاسع أبريل بطنجة مسرحا له، وفي نفس الوقت في تأطير 
المرأة العاملة، بروح الوطنية ونكران الذات لبناء المغرب 

المستقل.
فطومة أكزناي رئيسة الهالل األحمر االستقاللي وأول 
الصحة  خلية  تقود  كانت  والتي   1950 مغربية  مولدة 
باالستقالل  وتنادي  إشرافها،  تحت  شابات  من  المكونة 
وسط زغاريد النساء وصرخات الشباب الذين أتوا من كل 
الدولية  الشرطة  عناصر  من  بعض  فحاول  طنجة،  أحياء 
تفرقة المتظاهرين بطلقات نارية في الهواء، إال أن ذلك 
التصرف أشعل فتيل الغضب في أوساط المحتجين فدخلوا 

في مواجهات عنيفة مع رجال الشرطة.
 30 األحـد  مظاهرة  طنجة  عن  الصور  بحث  نتيجة 
بنقريش،  بمعقل  اعتقالها  محطة  وكانت   ،1952 مارس 
وصلت إلى الزعيم عالل الفاسي، وأمر الدكتور عبد اللطيف 
القابعين  الوطنيين  وأخبار  أخبارها،  بمتابعة  بنجلون 
عملها  لمقر  والرجوع  عنها  اإلفراج  وتم  بنقريش.  بمعقل 

لها.  عقوبة  عادية  لكن كممرضة  البارود  دار  بمستشفى 
وبعد استقالل المغرب، انخرطت في وزارة الصحة كمولدة 
بوظيفتها  وانشغلت  الحزبي،  العمل  واعتزلت  رئيسية... 
وقد  والحوامل.  المرضى  مساعدة  في  تتوقف  أن  دون 
سنة  العرش  بوسام  الثاني  الحسن  له  المغفور  وشحها 
دائمة  وكانت  الصحة  مجال  في  تعمل  وبقيت   1985
طنجة  في  عايشوهــا  الذين  الحزب  قادة  مع  التواصل 
وعبد  المساري،  العربي  محمد  المرحوم  ومنهم  وتطوان 
والمناضلة  العشيري  السالم  وعبد  الصنهاجي  السالم 
الزهرة عضوة المرأة للحزب بطنجة... إلى أن وافتها المنية 
بمدينة القنيطرة حيث استقرت بها، عزاء واحد تلقته هو 

من عبد اهللهّ البقالي مدير جريدة العلم الذي نعاها... 
أكزناي خلية  بيضاء، حيث شكلت فطومة  ليلة  كانت 
من نساء الحزب لمساعدتها في تنظيف الجروح بما لديها 
من وسائل بسيطة للحد من النزيف الدموي الذي يتعرض 
له المتظاهرون خاصة على مستوى الرأس، لكن صبيحة 
الحي  بمقدم  تفاجـأت   ،1952 مارس   31 اإلثنيــن  يوم 
مركز  إلى  واقتادوها  وشرطة،  جنود  ومعه  الباب  يطرق 
نقلها  ذلك  بعد  ليتم  قرب مستوصف جولكوط،  الشرطة 
للمعتقلين  ممرضة  وجعلوها  المعقل  حيث  بنقريش  إلى 
كعقوبة لها بصفتها موظفة الصحة، إذ لم يجدوا بمنزلها 
بأنها  لهم  قالت  حيث  الدماء،  بعض  أثر  سوى  جريح،  أي 
لنزيــف...  تعرضت  امــرأة  تولد  الليل  طيلة  كانت 
على  تعرفت  بنقريــش  معقـل  في  وهناك 
من  يعانون  معتقلين  كانوا  وطنيين 

جروح بسبب التعذيب.
الــــوطـنــــي  الــــدور 
للشــريفــــة فطومـــــة 
الهــالل  رئيسة  أكزناي 
بمنطـــقـــة  األحمـــر 

طنجــــة الدوليـة :
األحـــــد  يـــوم 
مــــن  مــــارس   30
1952 وبعـــد  سنة 
خمـس سنوات مـن 
الزيــــــارة  حـــدث 
التي  التــاريخيــــة 
قــــام بهــا محمـــد 
إلــى  الخـــامـــــس 
وقـــع  طنجة،  مدينة 
آخـــر  تاريخــي  حـدث 
من  وكـــان  بالمدينــة 
بيــن أبرز األحداث التـــي 
عـــبــــرت فيـهـــــا طنجــة 
وبقوة على مطلــــب  بصراحة 

االستقالل.
المقـاومـــة  كـــانــــت  مثــلــمــــا 
الوطنــيـــــة »فطـــــومــة أكزنــــاي« بــــارة 
بوطنيتها وتاريخ بلدها الزاخر بالبطــوالت، كانـــت أيضا 
جيــش  وأعضاء  للمقاومة  الساميــة  الجهوية  المندوبية 
بارتين  االستقالل،  لحزب  الجهوية  والمفتشية  التحرير، 

بهاته المعلمة النضالية.
اللطيف  عبد  الدكتور  عيادة  في  كذلك  تعمل  وكانت 
الباب  قرب  هولندا  فندق  اليوم  أصبحت  والتي  بنجلون 
وهو  دكان  لها  كان  كما  الفرنسية.  للقنصلية  الخلفي 
المرحومة  ومنهن  الممرضات  لتكوين  نادي  عن  عبارة 
قرب  كوتمبرغ  زنقة  المصلى  حي  في  العوامي  ارحيمو 
الذي يدخل منه  الباب  بجانب  وبالضبط  المصلى  مسجد 

المصلون للوضوء.
طلقات  عنيف،  حــد  إلى  وصلت  قد  المظاهرة  كانت 
المحالت  لواجهات  كبير  وتخريب  مكان،  كل  في  النيران 
لمقــر  بالحجارة  ورشق  األجنبية  والممتلكات  التجارية 
مرور  ومع  الداخلي،  السوق  من  القريب  الدولية  الشرطة 
المظاهرة قد أسفرت على مأساة كبيرة،  أن  تبين  الوقت 
وبما أن سلطات االستعمار كانت تعتقل كل جريح تم نقله 
توجيهات  أكزناي  فطومة  تلقت  فقد  المستشفيات،  إلى 
إلسعاف الجرحى في بيتها الكائن آنذاك بزنقة كولومبيا 
بحي المصلى. حيث تم نقل الجرحى مع غروب ذلك اليوم 
إلى منزلها بمساعدة سكان الحي دون إثارة انتباه الشرطة 

ومخبريها بنقل الجرحى.



11

4180 • ال�شبـت  16 اأكتـوبـر  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

الدكتور عبد الحفيظ حَمّان من مواليد مدينة طنجة في 10 شتنبر 1959 بحي خوصافات )شارع 
الحسن األول / طريق المبرّة ( ، تلقى تعليمه االبتدائي بمدرسة أمراح  )عقبة بن نافع حاليا(  وحصل فيها 
على الشهادة االبتدائية، ليلتحق بعد ذلك بإعدادية ابن األبار، ثم تابع دراسته بثانوية ابن الخطيب التي 

نال منها شهادة الباكالوريا: شعبة اآلداب العصرية سنة 1979م.
وانتقل إلى فاس لمتابعة دراسته الجامعية بجامعة سيدي محمد بن عبد اهلل، كلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية ظهر المهراز، وبعد سنوات من الجد واالجتهاد والتحصيل العلمي المتين حصل على شهادة 

اإلجازة في اآلداب تخصص تاريخ سنة 1983م.
رغبة منه في نيل الدرجات العلمية العالية، والتزود بالمعارف الحديثة، واللقاء والتلمذة على األساتذة 
األكفاء، رحل إلى الديار الفرنسية لمتابعة دراسته العليا، فالتحق بجامعة تولوز لوميراي )حاليا جون جوريس(، 

وتسنى له الحصول على دكتوراه السلك الثالث 1987م،  وكان موضوع أطروحته: 
» L’influence de la pénétration française sur la situation économique et poli-

tique du maroc1830-1880 «
وبعد عودته إلى المغرب عين أستاذا باحثا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان، ومارس التدريس 

بهذه المؤسسة الجامعية، وما زال عطاؤه في الميدان متواصال إلى اليوم.
وفي سنة 2001م حصل من الكلية نفسها على شهادة دكتوراه الدولة في التاريخ المعاصر وكان 

موضوع أطروحته هو: » المغرب والثورة الفرنسية من 1789 إلى 1815م« تحت إشراف الدكتور 
زكي مبارك رحمه اهلل.

وعلى امتداد عقود من الزمن شارك األستاذ عبد الحفيظ حَمَّان في العديد من الندوات 
والملتقيات العلمية بمواضيع تاريخية كثيرة ومتميزة نذكر من بينها:

اإلصالحات في المغرب في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين: رغبة   -
مغربية وضغوطات أوربية«. يومين دراسيين حول: » المشروع اإلصالحي 

في المغرب وإشكاليات التحديث« نموذج محمد بن الحسن 
الحجوي. تنظيم كلية اآلداب بتطوان وشبكة دراسات 

النقد الحضاري واألبحاث المتوسطية كلية اآلداب – 
تطوان دجنبر 2004م.

خالل  من  فيها  المقدسة  واألماكن  مكة  صورة   -
الحرمين«.  أوصاف  في  العين  قرة   « مخطوط: 
اإلسالمية  الثقافة  المكرمة: عاصمة  ندوة: مكة 
القرى  أم  جامعة  نظمتها  ندوة  1426هـ.  لعام 

بمكة بتاريخ شتنبر 2005م.
عشر  التاسع  القرن  مطلع  في  فاس  صورة   «  -
ندوة:  العباسي«  باي  علي  رحلة  خالل  من 
والمجتمع:  والتراث  التاريخ  المغربية:  المدينة 
الحضرية بالمغرب، نظمتها:  فاس والمجاالت 
وكلية  التاريخي  للبحث  المغربية  الجمعية 
اآلداب سايس فاس وكلية ظهر المهراز- فاس 

بتاريخ: أكتوبر – نونبر 2008م.
 1860/1859 تطوان  حرب  ندوة:  الفرنسية.  المصادر  خالل  من   1860/1859 تطوان  حرب   -
السامية  المندوبية  مع  بتعاون  المتوسط  األبيض  البحر  حوض  الدراسات  مجموعة  نظمتها: 
للمقاومة وجيش التحرير ومؤسسة مشيش العلمي للبحث بالقنيطرة، ماي 2009م برحاب كلية 

اآلداب بتطوان.
خطب الجمعة لسليمان الحوات: نموذج للخطاب السياسي في عصر السلطان المولى سليمان   -
». ندوة دولية في موضوع: الخطاب السياسي والممارسة السياسية في تاريخ المغرب. نظمتها 
جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بتاريخ: 10 أبريل 2010 في رحاب كلية عين الشق بالدار 

البيضاء.
مذكرات أسير ألماني سنة 1853م حول األمير عبد القادر »الملتقى الدولي«: عبد القادر رجل عابر   -

للزمن« تنظيم المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ علم اإلنسان والتاريخ. جامعة أبو 
بكر بلقايد، تلمسان فبراير 2012م.

لقد اهتم الباحث المؤرخ الدكتورعبدالحفيظ حَمّان بقضايا تاريخ المغرب المعاصر وخصوصا الفترة 
الممتدة بين نهاية القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر، وما تحمله من وقائع وأحداث وتحوالت شهدها 

المجتمع المغربي على امتداد هذه الفترة الزمنية.
كما نشر هذا الباحث المؤرخ العديد من الدراسات العلمية في مجالت مغربية وعربية ودولية محكمة 
المغاربية  التاريخية  المجلة  تطوان(،  ـ  )مرتيل  اآلداب  كلية  مجلة  .)السعودية(،  الدارة  )مجلة  بينها  من 
)تونس(، مجلة دار النيابة )طنجة ـ المغرب(، مجلة المناهل )المغرب(، مجلة التاريخ العربي )المغرب((، ومن 

أهم الدراسات المنشورة للدكتور عبدالحفيظ حَمّان نذكر البعض منها:
وثائق عن موقف السلطة المركزية تجاه إيسلي 1844 من خالل رسائل السلطان عبد الرحمان   -
يوليوز   64/63 العدد  عشر،  الثامنة  السنة  المغاربية،  التاريخية  المجلة  محمد.   سيدي  لولده 

1991م.
األحزاب السياسية بالشمال: من المطالبة باإلصالح إلى المطالبة باالستقالل 1953/1936م.   -

منشورات المجلس البلدي لتطوان.
- دور مدينة طنجة في تزويد المنطقة السلطانية باألسلحة 1953/1956م من خالل شهادات 

حية. منشورات المندوبية السامية.
التواصل  نموذج من  به«  الموكلين  رعاية  إلى  المحمدي  الدين  » شكاية  رسالة   -
القرن  بداية  البدع في  والمغرب في مسألة محاربة  الغربي  السودان  بين  الثقافي 

التاسع عشر. مجلة التاريخ العربي، العدد الثامن عشر ربيع 2001م.
حول  إصالحي  خطاب  الحفيظ:  عبد  للسلطان  الحجوي  الحسن  بن  محمد  كتاب   -
الثقافة  وزارة  منشورات  المناهل،  مجلة  العشرين.  القرن  بداية  في  المغرب  أوضاع 

المغربية السنة -32 العدد 93-94، محرم 1434هـ/نونبر 2012م.
         ومن أهم مؤلفاته الباحث المؤرخ الدكتور عبدالحفيظ حَمَّان: 

محمد  تقديم،  الزمن،  منشورات  الفرنسية«  والثورة  »المغرب    -
المرحوم  يقول  الكتـاب  هذا  وعن  2002م.  الرباط  سبيال، 
الكتاب يقدم أطروحة متميزة  الدكتور محمد سبيال: »هذا 
في موضوعها وفي طريقة تناولها. لكن ما يميزها كذلك 
هو الجهد التوثيقي الذي قام به صاحبها حيث ذيل بحثه 
بوثائق فريدة تسلط الضوء على هذه الحقبة من تاريخ 
تاريخية  مادة  يقدم  الكتاب  هذا  الثورة...  إبان  المغرب 
وتحليلية وافرة موثقة لتاريخ المغرب في القرن الثامن 
ذات  عريقة  كدولة  وصورته  الخارجية  وعالقاته  عشر 

سيادة«.
بونابرت: قضايا  نابليون  ـ      »المغرب وفرنسا زمن 
قدوري،  المجيد  عبد  الدكتور  تقديم:  ونصوص«، 
بتطوان  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  منشورات 
2016م. وفي هذا الكتاب يدرس ويناقش الدكتور عبد 
المغربية  العالقات  تهم  دفينة  وثائق  حَمّان  الحفيظ 
الفرنسية في هذه الفترة الزمنية من خالل ثالثة فصول: اهتم الفصل األول بالمغرب ونابليون 
بونابرت أثناء الحملة الفرنسية على مصر. و الفصل الثاني بالعالقات الدبلوماسية والتجارية بين 
المغرب ونابليون بونابرت من سنة 1799م إلى سنة 1807م. وتطرق في الفصل الثالث إلى 

االحتالل النابليوني لشبه الجزيرة اإليبيرية وانعكاساته على المغرب.
كما توجد للمؤرخ كتب أخرى قيد النشر:  -

» محطات في تاريخ طنجة «.  -
»تطوان من العصور القديمة إلى بداية القرن العشرين« باللغة الفرنسية:  -

» Tétouan de l’antiquité au début du 20ème siècle« ، جمـــع وتنســـيــق الدكـتــور   -
عبد الحفيظ حَمّان.

• إعداد :  عدنان الوهابي

�ملعا�رصين:من �أعالم طنجة 

الباحث املؤرخ 

َحّمان احلفيظ  عبد  الدكتور 
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يتجزأ  ال  جــزء  الشعبية  األمثال 
الشعبية،  الثقافـة  ــات  ــي أدب مــن 
واألمثال لهــا دالالت ومعانـي تمس 
من  عريضـة  فئــات  تركيبة  قواعد 
اللغة  قواعد  من  محرّرة  المجتمع، 
انها  اال  وصرفها،  نحوها،  وتعقيدات 
العامة،  لدى  متداول  بأسلوب  تُصاغ 
ثقافة شعبية  الذي يجعل منها  األمر 
مــن  إليها  الولوج  يمكـن  بامتيــاز 
وفهم  فهمهــا  اللغــة،  تأشيرة  دون 
اللجـــوء  المقصــود منهــا من دون 
سهلــة  فهـي  اللغــة،  قواميس  الى 
وبالغة  المعنى،  سَلِسَُة  التركيــب، 

األهمية من حيت الداللة.
انتشارها  بسرعة  األمثــال  تمتـاز 
إلى  جيــل  مـن  مُشافهة  وانتقالها 

جيل، ومن لغة إلى أخـرى، عبر أزمنـــة مديدة وأمكنــة عديــدة، وكل مثل يختــزل قصة 
أو حكاية ضرب لها الكالم وصار مثال.

لديهم  كانت  عربية  قرية  سكـان  بأن  تحكي  قصة  براقــش”:  نفسهـا  على  “جنــت 
كلبــة تدعى “براقش” تقوم بحراسة الممتلكات من اللصوص وقطاع الطرق. وفي إحدى 
الليالي الشـديــدة السواد اشتمت براقش رائحة قطـاع طرق يتأهبون للهجوم على القرية 
من أجل نهبها وسرقة ممتلكاتها، وقتــل سكانها، فبدأت بالنبــاح الشديـــد محيطة علم 

سكان القرية النائمين بمدى الخطر الذي يهددهم.
فطن سكان القرية بفعل النباح القوي ل “براقش” وأدركوا بأن األمر جلل، وأن خطرا 
محدقا سيحل قريبا بهم، على إثر ذلك جمع سكان القرية جميع ممتلكاتهم، وأمتعتهم، 

وخرجوا متسللين صوب الجبال المجاورة، وتتقدمهم “براقش”.
وعند  الطرق،  قطاع  بهم  يفطن  أن  دون  ومغارات،  كهوف  في  القرية  سكان  اختبأ 
وصولهم إلى القرية، تفاجؤوا ألمرها إذ لم يجدوا فيها أحدا من السكان، أو البيوت فارغة 

من  زاد  الذي  األمر  الممتلكات،  من 
غضبهم.

 ومع فرح أهل القرية وهم يرون 
يخرجون  الطرق  وقطــاع  اللصوص 
نبحت  عنهم  غفلة  وفي  القرية،  من 
أن  اعتادت  ألنها  قويا  نباحا  براقش 
أو  القرية  تنبح على أي غريب دخــل 
قطاع  انتبه  نباحها  ومع  منها،  خرج 
مختبئون  القريـــة  أهل  أن  الطرق 
وقتلوا  إليهم  فصعدوا  الجبل  داخل 
السيـف  طــال  كما  منهـــم،  عــددا 
نباحها  عن  فأسكت  براقــش،  رقبة 

المستمر.
فكانت هي من دل على قومهــا، 
فقيل المثل السائر :  “جنت على أهلها 

براقش”.

القيمة األدبية لألمثال الشعبية

المعاني  فتجعل  للعقــل؛  المـراد  تقريـب  في  الشعبية  األمثــال  أهمية  تكمـن 
كاألشخـــاص، ممــا يُؤدي إلى ثبوتها في الذهن، فالمهتمون بالشأن الثقافي واألدبي 
في  بتدوينها  قاموا  حيث  القديم،  من  الشعبية  األمثـال  محتويات  وداللة  قيمة  أدركوا 

مؤلفــات خاصة كما هو الشأن بالنسبة لمجمع األمثال ل “الميداني”.

العبرة من قصة المثل الشعبي
هذا المثل يضرب لمـن يقــوم بعمل يجني فيه على نفسه، فضـال عن التّجني على 

أناس آخرين، قال حمزة بن بيض أحد شعراء الدولة األموية : 

“مل تكن عن جناية حلقتني     ال ي�شاري وال مييني رمتني 

بـــل جناهـــا اأخ علّي كــــريــم       وعلى اأهلها براقــ�ش تنـي”

ازداد الشاعر المصري أحمد شوقي المعروف ب »أمير الشعراء« يوم 16 من أكتوبر 1868، وهو يعد من أعظم 
الشعراء العرب في العصور الحديثة.

احتلت المرأة جزًءا كبيرًا من أبيات أحمد شوقي الشعرية، الذي تحل اليوم ذكرى ميالده، ومن أبرز القضايا النسائية 
التي تناولها شوقي تعليم المرأة وتثقيفها.

َواإِذا اأُ�شيَب الَقـوُم ف اأَخالِقِهـم       َفاأَِقم َعَليِهم َماأَتًا َوَعـويــــال

اإِّن اَلأَعُذُرُكم َواأَح�َشُب ِعبَئُكـم      ِمن َبنِي اأَعباِء الِرجـاِل َثقيـال

هاِت َجليـال َوَجَد اُل�شاِعد َغرُيُكم َوُحِرمُتُم      ف ِم�شَر َعوَن االأَُمّ

َع الِرجاُل َجهاَلًة َوُخمـوال ــــٍة      َر�شَ َيّ َواإِذا الِن�شـــاُء َن�شـَاأَن فـي اأُِمّ
أبيات شعر منتقـاة من قصيدة: »كاد المعلم أن يكون رسوال«  ألحمد شوقي.

“جنت على نف�سها براق�ش”
• سهيلة أضريف

فسحةفسحة

حدث يف مثل هذا اليوم

عامة قضايا  في  تدبيرية  وقفة 
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مسبوق  غير  وضعا  طنجة  اتحاد  فريق  يعيش 
عقب تنحية مكتبه المديري بضغط من الجمهور.. 
الفريق  عليها  يعيش  بات  التي  الفوضى  أن  بد  ال 
المالية، وخروج  النتائج، والموارد  من عدم استقرار 
أكثر  في  التداريب  عن  اإلضراب  بقرارات  الالعبين 
من مرة بسبب عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية، 
أدت إلى الوضع الحالي الذي يعيشه الفريق. وبعدما 
المكتب  في  الثقة  الجمهور  ومعهم  الالعبون  فقد 
السكة  في  الفريق  وضع  على  قدرته  لعدم  الحالي 
بلقب  تتويجه  فرصة  استغالل  وعدم  الصحيحة 
كانت  حيث  تاريخه..  في  األولى  الوطنية  البطولة 
الفرصة سانحة لبداية بناء فريق مهيكل على كافة 
المكتب  لكن  ماليا..(..  إداريا،  )تقنيا،  المستويات 
فضل العيش على الماضي ونسي أن األمور تتطور 
وتتطلب التجويد والتحديث. وحتى يتنحى المكتب 
المسير حالي بعد عجزه عن تنفيذ طموح الجمهور 
ما  وهذا  الضغط.  من  بد  ال  كان  الفريق،  بتطوير 
لجأ إليه مشجعو الفريق، سيما بعدما رئيس الفريق 
حميد أبرشان بالتزامه مع الالعبين ودعا إلى عقد 
جمع عام يوم الجمعة يوم 22 أكتوبر اعتقادا من أنه 
سيربح الوقت ليضغط بدوره على سلطات المدينة 
كانت  المرة  هذه  حساباته  لكن  الدعم.  لتوفير 
خاطئة بسبب تدخل الجمهور الذي أعرب عن فقدان 
ومكتب  هو  باستقالته  وطالب  كرئيس  فيه  الثقة 
المديري.. خاصة أن الوضع انعكس سلبا هذه المرة 
ظهر  بعدما  برمته،  للفريق  الحالي  المكتب  على 
أعربوا عن استعدادهم لرئاسة  منافسون ألبرشان 

الفريق وحل مشاكله المالية.
هي  المنافســة  خـــالل  من  اإليجابيات  أولى 
الجمهور  المديري برمته لضغط  المكتب  استجابة 
وتقديم استقالة جماعية ستحمي الرئيس والمكتب 
المقبلين من شرط االنخراط الذي يمنحهم قانونية 
الترشح لتسيير الفريق. وهي الطريقة التي جاء بها 
الفريق  تسيير  على  تعاقبوا  الذين  الرؤساء  أغلب 
الحذر  لكن  أبرشان.  ومنهم  األخيرة  السنوات  في 
بالقبول  الماضي  أخطاء  تكرار نفس  الحذر من  ثم 
باي إسم ينزل على رئاسة الفريق من السماء دون 
ابتزاز السلطات من  النهاية إلى  شروط، فيلجا في 
أجل توفير الدعم المالي دون حسيب وال رقيب. لهذا 
يجب على سلطات المدينة دراسة الترشيحات هذه 
المرة بعناية ووضع الفريق في يد الرئيس المناسب 
برنامج  خالل  من  ضمانات  يقدم  أن  عليه  الذي 
للنادي  قارة  موارد  بتوفير  فيه  يتعهد  أوال،  واضح 
ورسم طريق التدبير المالي واإلداري والتقني الذي 
يتوخى نهجه، ومن تم من حقه المطالبة بالقسط 
المالي المفروض توفيره من طرف سلطات المدينة 
والمجالس المنتخبة حتى ال يسجل العبء على واحد 
مسؤوليته  طرف  كل  يتحمل  وحتى  الطرفين  من 

بربط المسؤولية بالمحاسبة.

تهافت على رئا�شة احتاد 
طنجة.. الربنامج اأول

مــا رأيــك فـي ممفيــس 
ديباي؟ 

ممفيس العب متميز وأعتقد 
رائع  بشكل  يسير  منتخبنا  أن 
بسبب ممفيس. أرى أن تألقي مع 
ممفيس  أن  إلى  يرجع  المنتخب 
الخصوم  ويجعل  رائع  العب 
يراقبونه طوال المباراة وهو األمر 
ولالعبي  لي  يخلق مساحات  الذي 
الوسط اآلخرين. ممفيس يساعد 
التحسن،  على  بجواره  الالعبين 

ورغم أنه مهاجم، إال إنه يقوم بأشياء أكثر من تسجيل األهداف؛ فهو يصنع أهداف 
ونحن محظوظون بوجوده في منتخبنا. 

قد يحسم مصير المجموعة السابعة في آخر مباراة والتي ستجمعكم 
بالمنتخب النرويجي الذين يدين بالفضل لمسيرته المذهلة لمهاجمه إيرلنج 

هاالند. ما رأيك فيه؟ 
هو بال شك العب رائع وما يفعله كل أسبوع مع دورتموند ال يصدق. كما أنه 
يسير بشكل رائع في دوري األبطال وقد أظهر إمكاناته مع سالزبورج حين كان 
صغيرًا. هو بال شك أحد أفضل المهاجمين في العالم في الوقت الحالي وأرى أنه 

سيواصل التحسن، فهو ال يزال صغيرًا وسيتعلم الكثير في مسيرته. 
ما ذكرياتك لنهائيات البرازيل 2014؟ 

أتذكر كيف كنا قريبين جدا من بعضنا البعض وكيف بذلنا جهدًا كبيرًا خالل 
البطولة. أتذكر أيضًا رحالتنا للمباريات حيث تحتم علينا أن نسافر بالطائرة. كان 
المناخ في الفريق رائعًا كما ظهرنا بشكل متميز. أنهينا البطولة في المركز الثالث 
وهو بال شك إنجاز رائع وخاصة أن الكثير توقعوا خروجنا من مرحلة المجموعات. 
لكن أفضل ذكرياتي في البطولة هو مدى التقارب بين الالعبين والعالقة الوطيدة 
الوقت  في  منتخبنا  يميز  ما  أيضًا  هذا  أن  أيضًا  أؤكد  أن  أود  لكن  جمعتنا.  التي 

الحالي فنحن أسرة واحدة. 
كيف كان عدم التأهل لنهائيات روسيا 2018؟ 

يصبح  لكنه  أمر صعب  كبرى  بطولة  عن  الغياب  إن  للغاية.  أمرًا صعبًا  كان 
أكثر صعوبة حين تكون قد خضت التجربة من قبل. كأس العالم يمثل تجربة ال 
تصدق. أن ترتدي قميص منتخب بالدك في بطولة كبرى ثم تغيب عن نهائيات 
األمم األوروبية 2016 ثم نهائيات روسيا 2018 هو بال شك أمر مؤلم للغاية. لم 
أتابع مباريات البطولتين، ففي كل مرة حاولت مشاهدة المباريات شعرت بمرارة 
وألم كبيرين. ولذا فقد شعرنا بسعادة كبيرة حين تأهلنا لنهائيات األمم األوروبية 

2020 كما نسعى بكل ما أوتينا من قوة للتأهل إلى نهائيات قطر 2022. 
ماذا سيعني الفوز بكأس العالم للشعب الهولندي؟ 

األمر  يتعلق  حين  سيما  ال  القدم  بكرة  للغاية  شغوف  الهولندي  الشعب 
بحجم  ستشعر  هولندا،  إلى  ذهبت  إذا  العالم.  وكأس  األوروبية  األمم  بنهائيات 
الشغف حين يلعب المنتخب. ال شك أن الفوز بكأس العالم سيعني الكثير لهم. 
كأس  إحضار  في  نجحنا  إذا  ولذا  باللقب  نفز  ولم  مرات  عدة  النهائي  إلى  تأهلنا 

البطولة فال شك أنه سيشعرون بسعادة ال يمكن تخيلها. 
كيف ترى مرافقتك لليونيل ميسي في باريس سان جيرمان؟ 

)يبتسم( أن ترى مثل هذه العظمة عن قرب هو أمر ال يصدق. هو بال شك أحد 
أفضل الالعبين على مر العصور كما أن التدرب معه كل يوم هو أمر يدعو للفخر. 
كما أن حقيقة أنه شخص لطيف للغاية يجعل األمر أكثر روعة. الكل في باريس 
بأن  محظوظ  وأنا  للفريق  الكثير  أضاف  فوجوده  بالسعادة؛  يشعر  جيرمان  سان 

يكون ميسي زميلي في الفريق.
الحالي من وجهة  من هم أفضل ثالثة العبين في العالم في الوقت 

نظرك؟ 
الكل يقول ميسي ورونالدو ألنهما هيمنا على اللعبة لمدة 15 عامًا والالعب 
الثالث دائمًا ما يكون مختلفًا. حين تتحدث عن أفضل العبي العالم، الكل يذكر 
رائعون. فان دايك هو  الوسط والمهاجمين لكن هناك مدافعون  تلقائيًا العبي 
باريس سان جيرمان وهو مذهل  فيراتي في  اآلن مع  ألعب  تأكيد.  بكل  أحدهم 
إحراز  ليس  دوره  ألن  األفضل  عن  يتحدثون  حين  يذكرونه  ال  الناس  للغاية. 

األهداف وصناعتها لكن ما يفعله في التدريب والمباريات ال يصدق.

فاز منتخب هولندا بثالث مباريات وتعادل مرة تحت قيادة المدرب لويس 
فان جال حيث تغلب برباعية نظيفة على الجبل األسود وعلى تركيا بنتيجة 

1-6. البد وأنك تشعر بالسعادة بمسيرة الفريق؟ 
نحن سعداء للغاية بالنتائج لكننا نشعر أننا نستطيع أن نلعب كرة أفضل ال 
سيما حين تكون الكرة معنا وأن نشعر بمزيد من الثقة وأن نبحث عن المساحات 
حين يتخلص أحدنا من الرقابة. هناك إمكانية كبيرة للتحسن في هذا األمر لكن 

سعداء للغاية من حيث النتائج. 
حدثنا عن لويس فان جال؟ 

الوطني ومع األندية  المنتخب  أثبت ذلك مع  هو بال شك مدرب عظيم وقد 
الصعيد  على  معه.  تتحدث  أن  دائمًا  يمكنك  رائع  شخص  أنه  كما  دربهها  التي 
التدريبي، هو يوضح لك ما يريده وهو صارم جدًا فيما يتعلق بطريقة اللعب. فهو 
يرغب أن يتأكد من وضوح كل شيء في ذهن الالعبين. الكل يعرف المطلوب منه 
وأعتقد أنه يمكن مالحظة ذلك على أرض الملعب. ولعل أفضل ما يتميز به هو 
أنه يرغب دائمًا أن يتحسن الالعبون وهذا يفيد الالعبين الصغار بكل تأكيد لكنه 
يرغب في أن يساعد حتى أصحاب الخبرات على التحسن.  لقد أحرزت كالعب وسط 

18 هدفًا في آخر 32 مباراة دولية. 
هل وضعت تسجيل األهداف نصب عينيك قبل أن تبدأ هذه المسيرة 

المدهشة؟ 
كل من يعرفني يدرك أنني أستطيع إحراز األهداف. يمكنني اختراق منطقة 
ل خطورة وأن أسجل أهداف وأصنع الفرص. تسجيل األهداف هو  الجزاء وأن أشكاّ
شيء لطالما سعيت إلثبات أنني قادر على فعله لكن الظروف لم تكن مهيئة طوال 
الوقت. األمر كله يتوقف على الفريق والمركز الذي تلعب فيه. حين تولى كومان 
مسؤولية تدريب المنتخب، أشركني في مركز يمكنني من خالله صناعة الفرص 
مهمة  كانت  فقد  سجلتها  التي  باألهداف  للغاية  سعيد  أنا  األهداف.  وتسجيل 
وساعدت الفريق في مشواره لكن ينبغي أن أقول أن زمالئي هم من ساعدوني 

على إحراز األهداف. أتمنى أن أواصل فعل ذلك مع المنتخب. 
هل فيرجيل فان دايك أفضل قلب دفاع في العالم؟ 

تختلف اآلراء في ذلك. البعض يفضل أن يكون قلب الدفاع جيدا في التعامل 
يساعد  وأن  القيادية  بالصفات  الدفاع  قلب  يتحلى  أن  يفضل  والبعض  الكرة  مع 
فريقه كما يفضل البعض أن يكون قلب الدفاع متميزًا للغاية في الجانب الدفاعي 
وأرى أن فيرجيل يجمع كل هذه الصفات وهو بال شك من بين أفضل الالعبين 

في مركزه.

جيني فينالدومحوار السبت
لهولندا” للغاية  مفيد  “ديباي 

»كوليفرت، فان نيستلروي وهونتيالر وفان بيرسي العبون 
لطالما  مباراتين.  لكل  التهديفي هدف  بلغ متوسط معدلهم 
ضم منتخب هولندا هدافين رائعين وهو اآلن بحاجة إلى هداف 
كانت هذه كلمات  السلبية«.  النتائج  وإال ستستمر هذه  جديد 
جان مولدر في أعقاب الكارثة الكروية التي مرت بها هولندا؛ 
فقد أنهى الطواحين نهائيات جنوب أفريقيا 2010 في المركز 
 ،2014 البرازيل  نهائيات  في  الثالث  المركز  احتلوا  ثم  الثاني 
هما  متتاليتين  بطولتين  إلى  التأهل  في  ينجحوا  لم  لكنهم 
لكن  العالم.  كأس  ونهائيات  األوروبية  األمم  كأس  نهائيات 
لحسن الحظ وجد منتخب هولندا ضالته في العب بلغ معدله 
دولية  مباراة   32 الـ  خالل  مباراة  لكل  هدف   0.56 التهديفي 
الماضية حيث ساعدهم على التأهل لنهائيات األمم األوروبية 
2020 كما يتصدر الفريق سباق التأهل إلى نهائيات قطر 2022 
لكن ما يثير الدهشة أن هذا الالعب ليس مهاجما لكن يورجن 
كلوب أطلق عليه لقب »العب الوسط المثالي«. يتحدث جيني 
فينالدوم مع موقع »فيفا.كوم« عن فورمته الرائعة مع منتخب 
لويس  إمرة  تحت  واللعب  المذهل  التهديفي  وسجله  هولندا 
فان جال وروعة فيرجيل فان دايك وممفيس ديباي وطموحه 
إيرلنج  السابعة  المجموعة  في  وخصمه   2022 قطر  لنهائيات 

هاالند ومرافقته ليونيل ميسي.  
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نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

برشلونة يعود إلى نقطة الصفر في 
ملف روبيرتو

قالت صحيفة«موندو ديبورتيفو« إن أحدث 
المعلومات عن تجديد عقد سيرجي روبيرتو العب 
برشلونة، ال تدعو للتفاؤل بشأن استمرار الالعب 
في صفوف الفريق الكتالوني. وأوضحت الصحيفة 
روبيرتو  وكيل  أكد  أيام   10 قبل  إنه  اإلسبانية، 
برشلونة.  إدارة  مع  العقد  تمديد  عملية  توقف 
عادت  المفاوضات  فإن   ،»TV3« قناة  وبحسب 
أوضحت  كما  الطرفين،  بين  الصفر  نقطة  إلى 
إذاعة »أوندا سيرو«: »المفاوضات انهارت تماما، 
والقائد الثالث للفريق قد يغادر النادي في نهاية 
برشلونة،  رئيس  البورتا،  أن  ويذكر  الموسم«. 
أسابيع،  قبل  يونج  دي  لوك  تقديم  خالل  تحدث 
إن تجديد عقد سيرجي روبيرتو في انتظار التوقيع 
فقط، لكن يبدو أن الوضع قد أخذ منعطفا جذريا، 
إلى  الصحيفة،  وأشارت  معقدة.  األمور  وأصبحت 
اتفاق  إلى  لم يتوصل برشلونة وروبيرتو  إذا  أنه 
للتجديد قبل 31 ديسمبر المقبل، يمكن لالعب 
التفاوض مع أي نادٍ اعتبارًا من 1 يناير كالعب حر.

يخنــق  الثقيـــل  كوتينيو  إرث 
برشلونة

قالت إذاعة »كادينا سير« إن برشلونة الزال 
يعاني من ديون ضخمة لعدد من األندية، بسبب 
األخيرة.  السنوات  خالل  أبرمها  التي  الصفقات 
وأضافت:«برشلونة على سبيل المثال الزال يعاني 
من ديون تصل لـ 42 مليون يورو لليفربول في 
صفقة كوتينيو، التي أبرمها النادي في يناير 2018 
مقابل 160 مليون يورو«. وتابعت:«الخبر السار هو 
أن برشلونة دفع ثمن ديمبلي وجريزمان، وهي 
الصفقات التي أغرقت النادي في ديون ضخمة«. 
وأشارت، إلى أن الديون الحالية دليل إضافي على 
وجود  فترة  خالل  للنادي،  الكارثي  اإلدارة  سوء 
»التسريب  اإلذاعة:  وتابعت  بارتوميو.  الرئيس 
المستمر لألخبار السيئة عن السنوات الماضية في 
النادي يأتي من أشخاص تابعين لالبورتا الرئيس 
الحالي، حيث يحاولون تصوير أنفسهم كمنقذين 
أسالفهم«.  لتعويض  صعبة  قرارات  يتخذون 
وأفادت »كادينا سير«، إن كل األخبار التي تخرج 

شفافة جدا، وربما تكون عادلة بدرجة كافية.

مارتينيز ينهي الجدل حول حقيقة 
مفاوضاته مع برشلونة

نفى روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا، 
برشلونة،  إدارة  وبين  بينه  مفاوضات  أي  وجود 
وكان  المقبلة.  الفترة  الفريق خالل  قيادة  لتولي 
لخالفة  المرشحة  األسماء  أبرز  أحد  مارتينيز 
للفريق،  الحالي  المدرب  كومان  الهولندي 
الماضية.  الفترة  خالل  السلبية  النتائج  بسبب 
إلذاعة »كادينا  تصريحاته  خالل  مارتينيز،  وقال 
سير«: »لقد كانت فترة صعبة، لكن في الحقيقة 
برشلونة لم يتصل بي، وأنتم تعرفون كيف تحاوط 
الشائعات المدربين«. وأضاف: »ال يوجد قصص 
بابتسامة«.  يومي  أبدأ  تجعلني  هذه  من  أفضل 
القرارات، أعرف كيف تكون  وتابع:«في مثل هذه 
عمليات البحث عن المرشح المثالي، ومن الطبيعي 
أن يفكر الرأي العام بأمور مختلفة، وحين عملت 
وأردف:  المدير«.  شخصية  تعلمت  إنجلترا  في 
»في السابق لم يكن هناك أي شك بسبب خسارة 
3 مباريات، ومن المضحك اآلن أن لديهم رؤية، 
تغير  أوروبا  في  المدربين  وعمل  مخز،  وإنه ألمر 
المنتخب  مدرب  إنريكي  لويس  وعن  كثيرًا«. 
اإلسباني الحالي، علق: »إسبانيا تعرف كيف تفوز، 
وحين ترتدي قميص المنتخب يكون لديك الثقة، 
وإنريكي لديه خطط واضحة للغاية، ومزيج جميل 
جدا بين الشباب والطاقة والخبرة ومعرفة كيفية 

التصرف في المباريات الكبيرة«.

أيام الفيفا تورط ريال مدريد قبل 
الكالسيكو

بات ريال مدريد مهددا بخسارة أحد العبيه 
في  برشلونة  أمام  الدفاع،  خط  في  البارزين 
 10 الجولة  ضمن  أكتوبر،   24 يوم  الكالسيكو 
من الدوري. ويتعلق األمر بالمدافع ميليتاو، الذي 
تعرض إلصابة في مباراة البرازيل وكولومبيا، خالل 
لصحيفة »ماركا«،  ووفقا  الجاري.  الدولي  التوقف 
فإن ميليتاو يعاني من إصابة عضلية في فخذه 
األيمن. وأشارت الصحيفة إلى أن الالعب سيترك 
منتخب بالده ويعود إلى ريال مدريد، لكن هناك 
دوري  في  شاختار  بمباراتي  لحاقه  حول  شكوكا 
وأوضحت  الليجا.  في  وبرشلونة  أوروبا  أبطال 
من  البرازيلي،  المدافع  وصول  ينتظر  النادي  أن 
أجل إجراء المزيد من االختبارات الطبية، وتقييم 
اإلصابة بدقة. وذكرت »ماركا« أن أنشيلوتي، بات 
في مشكلة اآلن، نظرًا ألن ميليتاو من الالعبين 

»غير القابلين للمس« في التشكيلة.

أنشيلوتي يتنفس الصعداء 
بدأ اإليطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني 
لريال مدريد، يتنفس الصعداء أخيرا، بعد استعادة 
العبيه المصابين في مركز الظهير األيسر. ومنذ 
مدريد  ريال  ويخوض  تقريبا،  الموسم  بداية 
مبارياته بدون أي من أظهرته األساسية، ما أجبر 
أنشيلوتي على التغيير كثيرًا في الخط الخلفي، 
وبحسب  كثيرة.  لمشاكل  الفريق  عرض  ما  وهو 
انتهاء  مع  فإنه  ديبورتيفو«،  »موندو  صحيفة 
فترة التوقف الدولي، استعاد ريال مدريد الثنائي 
الظهير  إلى  باإلضافة  فيرالند ميندي ومارسيلو، 
أن  الصحيفة،  وأضافت  جوتيريز.  ميجيل  الشاب 
أنشيلوتي لم يعد مجبرا على استخدام قلبي دفاعه 
الظهير.  مركز  في  فرنانديز  وناتشو  أالبا  دافيد 
وأشارت الصحيفة، إلى أن فيرالند ميندي سيحظى 
بالنصيب األكبر في المشاركة بشكل أساسي، لما 
يتمتع به خبرات اكتسبها على مدار موسمين مع 
البدنية  اللياقة  لعنصري  باإلضافة  مدريد،  ريال 
ذلك،  ومع  والهجوم.  الدفاع  في  الجيد  والتوازن 
يستلزم  قد  المباريات  في  ودخوله  عودته  فإن 
بعض الوقت، ألنه لم يشارك في أي مباراة منذ 
دوري  نهائي  نصف  إياب  في  تشيلسي  مباراة 
األبطال، يوم 5 مايو الماضي. ويأتي الشاب ميجيل 
جوتيريز في المركز الثاني، من حيث ترتيب ظهراء 
جيدة  مستويات  من  قدمه  لما  األيسر،  الجانب 
في حين  بها.  التي شارك  األخيرة  المباريات  في 
سيكون من الصعب االعتماد على مارسيلو، في 
الرغم من  ظل تراجع مستواه بشكل كبير، على 
إمكاناته الفنية وخبراته الكبيرة، لكنه افتقد بشكل 

كبير لسرعته وقوته الدفاعية.

هاري كين يعود ألجندة الريال 
عاد هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، 
وكان  أخرى.  مرة  مدريد  ريال  اهتمامات  لقائمة 
لكن   ،2019 في صيف  كين  ضم  حاول  الريال 
توتنهام لم يرحب باألمر. وبحسب موقع »ديفينسا 
سنترال«، والمقرب من ريال مدريد، فإن الميرنجي 
أعاد اهتمامه بضم هاري كين في نهاية الموسم 
الجاري. وحاول مانشستر سيتي، التعاقد مع هاري 
أن  إال  الماضي،  الصيفي  الميركاتو  في  كين 
توتنهام اشترط الحصول على 150 مليون جنيه 
ذلك،  رغم  أنه  التقرير،  وأضاف  لبيعه.  إسترليني 
لفلورنتينو  بالنسبة  األول  الخيار  ليس  كين  فإن 
بيريز، رئيس ريال مدريد. ويعد هاري كين، الخيار 
كيليان  الفرنسي  بعد  مدريد،  ريال  أمام  الثالث 
مبابي والنرويجي إيرلينج هاالند.   يذكر أن هاري 
كين صرح من قبل، بأنه يرغب في االنتقال لفريق 

يساعده على حصد األلقاب.

ا�شتقالة جماعية لأع�شاء احتاد طنجة ب�شغط
من اجلمهور

ت�شكيل جلنة موؤقتة واأ�شامة غريب يعلن تر�شحه 
بدعم من م�شتثمر �شعودي

يوم تكويني ملنتخب املواي طاي حول املن�شة 
التعليمية ملكافحة املن�شطات

طنجة  اتحـاد  جمهــور  أبدى 
رئيس  استقالـة  في  ثقته  عدم 
أبرشان  الحميد  عبد  طنجة  اتحاد 
المديري.  للمكتب  قدمها  وحيدا، 
استمرار  لضمان  مناورة  واعتبرها 
طرفا  يعتبرها  التي  العناصر  باقي 
منهــا  يمــر  التي  المشاكــل  في 

الفريق.
إلتــــرا  فصـــيـــل  وصمــم 
وقفته  تنظيــم  على  هيركوليس 
أمام باب والية طنجة  االحتجاجية 
األربعــاء.  مســـاء  موعدهـــا،  في 
حضرهـــا  التي  الوقفـة  وتزامنت 
الفريق  حشد كبــير من مشجعـي 
مع إعالن المكتب المديري التحاد 
بتدخل  جماعية  استقالة  طنجة، 
جمـــاح  لكبــح  عليــا  جهــات  من 
المكتب  وأعلن  الجمهور.  غضب 
لمقتضـيات  تنفيـــذا  المديري، 
 23 المادة  من  الرابعـــة  الفقرة 
للنادي،  األساسي  النظام  من 

مكتب  انتخاب  حين  الى  الفريق  شؤون  لتصريف  لجنة  تعيين 
أقرب وقت،  في  استثنائي  عام  إنعقاد جمع  عند  مديري جديد 
ابن  المقراعي واحمد  اعزيبو  الواحد  عبد  من  اللجنة  وتتكون 
الرحماني  وعثمان  حسني  الوسيني ورشيد  المختار واناس 
وشكرت  المولوع.  احكان وربيع  ومحمد  الهيشومي  وزكرياء 
اللجنة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية في 
بيان لها، على العناية الخاصة التي يوليها للنادي ولمكوناته 
لتجاوز المرحلة الراهنة، وأكدت على أنها ستتفانى في خدمة 
وأفادت  الطنجي.  للجمهور  العريضة  الفئات  وإسعاد  الفريق 
مصادر مقربة من الفريق إصرار والية طنجة على التريث في 
التحفظ على بعض األسماء  للنادي بعد  الجديد  القائد  اختيار 

التي أبدت نيتها الترشح لرئاسة الفريق.
السابق  والالعب  المغربي  الدولـــي  الالعـــب  وفاجـــأ 
لرئاســة  ترشحه  بإعالن  غريب  أسامة  طنجة  اتحاد  لفريق 

الفريق. وقال غريب في بالغ« لي 
ترشحي  عن  أعلن  أن  الشرف  كل 
لرئاسة فريق اتحاد طنجة، الفريق 
أحضانــه  بين  ترعرعـــت  الدي 
أول  للفريق  كعميد  معــه  وحققت 
 « وتابع  النادي«.  تاريخ  في  لقب 
تفكير  بعد  هدا  الترشيح  قرار  جاء 
الجماهير  رغبة  عند  ونزوال  عميق، 
الدعم  وبعد  الكبيرة  الطنجاوية 
من  القيتــه  الذي  مشروط  الال 
توفير  بإمكانها  جهـــات  طرف 
النادي  مالية كافية إلخراج  سيولة 
الخانقة وتوفير مدخول  أزمته  من 
قار من طـرف مستشهرين أجانب 
ومحليين ». وأضاف غريب »بحكم 
أكثر  جيدا  وأعلم  الدار  إبن  أنني 
الفريق  خبايا  آخر  شخص  أي  من 
للخروج  يحتاجه  ما  و  وكواليســه، 
ملف  درست  األزمة،  هــذه  من 
األســـاس«.  هــذا  على  ترشيحي 
ليس  ترشيحيه  ملف  أن  طنجة  التحاد  السابق  العميد  واكد 
مشترك  تعاون  ثمرة  هو  بل  وأضاف«  ملف،  كأي  عاديا  ملفا 
بيني وبين لجنة مكونة من خبراء في التسيير الرياضي، رجال 
األعمال، مستثمرين أجانب، رجال في القانون، العبين دوليين 
المساعدة  يد  لتقديم  مستعدون  كلهم  الفريق،  في  وقدماء 

للفريق للخروج من هده األزمة ».
وختم غريب أنه سيضع ملف ترشيحيه لسلطات المدينة. 
بعد  طنجة  اتحاد  لرئاسة  الترشح  نيتها  أسماء  ثالثة  وأبدت 
العضو  الحمامي،  محمد  هم،  أبرشان،  الحميد  عبد  استقالة 
رجل  مندور  ويوسف  مكادة،  بني  مقاطعة  ورئيس  البرلماني 
بعد  حظوظه  تراجعت  ربما  الذي  المغربي-االمريكي  االعمال 
الزهراني  عزيز  ثم  شكوكا،  اثارت  التي  اإلعالمية  خرجاته 
ترشيح صديقه  يدعم  أنه  أفادت مصادر  أعمال سعودي  رجل 

المقرب، اسامة غريب لرئاسة الفريق العتبارات قانونية.

لكرة  الحسيمة  تطوان  طنجة  جهة  عصبة  مناديب  التأم 
القدم في جمعية رأت النور في العاشر من أكتوبر بعد عقد جمع 
عام تأسيسي حضور مجموعة من المناديب المنتمين للعصبة. 
واستعرضت اللجنة التحضيرية تفاصيل أهداف الجمعية وعرض 
المصادقة  تمت  للمناقشة،  الداخلي  والنظام  األساسي  القانون 
تمت المصادقة باإلجماع، ثم انتخب المكتب المسير الذي ضم، 
وفيصل  بروحو  ومحمد  رئيسا،  ثابت  احمد  الجامعي  المندوب 
كاتبا  لشهب  ويونس  للرئيس،  نوابا  شبعة  العزيز  وعبد  باري 

عاما، ونوفل الفقيهي نائبا أوال و محمد صاكا نائبا ثانيا للكاتب 
طويهر  محمد  و  للمال،  أمينا  محمد  اليحياوي  محمد  و  العام، 
بومعزة   ومحمد  ثانيا،  نائبا  احموت  علي  األول ومحمد  نائبه 
وعبد الناصر غار و مصطفى العمراني و أحمد السعدي و أحمد 
مناديب،  بثالثة  باالحتفاء  الجمع  واختتم  مستشارين.  الفواسي 
احمد ثابت ومحمد فراج ومحمد العنبوري بمناسبة ترقيتهم إلى 

مناديب جامعيين:

الكيك  لرياضات  المغربية  الملكية  الجامعة  نظمت 
يوم  المماثلة  والرياضات  الصافات   ، طاي  المواي  بوكسينغ، 
الوطنية  النخبة  عناصر  لفائدة  تكوينيا  يوما  الماضي  األحد 
بالمركز  المغلق  التدريبي  بالمعسكر  أسبوع  منذ  المتواجدة 
التكويني  اليوم  وخصص  تمارة.   لمدينة  كهرماء  الرياضي 
واللجنة  للتحكيم  الوطنية  اللجنة  من  كل  عليه  أشرفت  الذي 
العناصر  كل  لتحسيس  الطبية،  اللجنة  إلى  إضافة  التقنية 
كل  اتخاذ  وإلزامية  للمنشطات  التعاطي  بمخاطر  الوطنية 
تميز  كما  شراكها.  في  الوقوع  لتفادي  الالزمة  االحتياطات 

بتبسيط مختلف آليات وطرق االستفادة من المنصة التعليمية 
 )WADA( المنشطات  لمحاربة  الدولية  الوكالة  التي وضعتها 
أصبح  التي  التعليمية  المجزوءات  من  للعديد  والمتضمنة 
والمواي  بوكسينغ  الكيك  رياضات  ممارسي  كل  على  لزاما 
بها  اإللمام  الدولية  المنافسات  مختلف  في  المشاركين  طاي 
قبل اجتياز االختبار الخاص بنيل شهادتها التي أضحت وثيقة 
جميع  الرياضية  الدولية  االتحادات  كل  بها  تطالب  أساسية 

المشاركين خالل تظاهراتها. 

مناديب ع�شبة 
طنجة يلتئمون 

يف جمعية



تستأنف البطولة االحترافية للقسم الوطني 
السادسة،  الــدورة  بإجراء  األسبوع  هذا  األول 
السبت  اليوم  من  بداية  مبارياتها  تنطلق 
بمبارتي سريع وادي زم ضد المغرب الفاسي، 
والدفاع الحسني الجديدي ضد شباب الرياضي 
السالمي. في حين يستقبل اتحاد طنجة فريق 
الجيش الملكي يوم الثالثاء المقبل، 19 أكتوبر 
بالملعب الكبير على الساعة الثامنة والنصف 
مساء، والفريق يعيش وضعا صعبا بعد استقالة 
رئيس  انتخاب  انتظار  وفي  المديري،  مكتبه 
ومكتب جديدين. وتختتم الدورة يوم الخميس 
المقبل 21 أكتوبر بمباراة الوداد الرياضي ضد 
الثامنة  الساعة  من  انطالقا  اسفي  أولمبيك 

والنصف مساء.
تذكير بنتائج الدورة 5:

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

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

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

الجيش الملكي / الفتح الرياضي: 1 – 1 

شباب المحمدية / الوداد الرياضي: 0 – 0 
برنامج الدورة 6:

اليوم السبت:
)الساعة  الفاسي  المغرب  زم/  وادي  سريع 

الرابعة عصرا(
)الساعة  السالمي  ش.ر.   / الجديدي  د.ح. 

السادسة والربع مساء(
غدا األحد:

يوسفية برشيد / شباب المحمدية )الساعة 
الرابعة عصرا(

)الساعة  أكادير  حسنية   / الرياضي  الفتح 
السادسة والربع مساء(

الثالثاء 19 أكتوبر
)الساعة  الملكي  الجيش   / طنجة  اتحاد 

الثامنة والنصف مساء(
األربعاء 20 أكتوبر

نهضة بركان / أولمبيك اخريبكة )الساعة 
السادسة والربع مساء( 

مولودية وجدة / الرجاء الرياضي )الساعة 
الثامنة والنصف مساء(

الخميس 21 أكتوبر

الوداد الرياضي / أولمبيك اسفي )الساعة 
الثامنة والنصف مساء(

الترتيب العام:
1 - الوداد الرياضي: 13 نقاط

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

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

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

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

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

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

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

خبر األسبوع

لقاء  إقامة  الثالثاء،  يوم  رسميا  اإلسبانية  الحكومة  أعلنت 
الكالسيكو بين برشلونة وريال مدريد بحضور جماهير كامل. ويحل 
24 أكتوبر، على ملعب  ريال مدريد ضيفا على برشلونة، يوم األحد 
للحساب  ووفقا  لليغا.  العاشرة  الجولة  مباريات  ضمن  نو،  كامب 
وافقت  الكتالونية  الحكومة  فإن  »تويتر«،  عبر  لبرشلونة  الرسمي 
على السماح بحضور جماهيري بنسبة %100، اعتبارا من يوم الجمعة 
كتالونيا.  أنحاء  جميع  في  الخارجية  الرياضية  المالعب  في  )أمس(، 
وبناء على ذلك، فإن برشلونة سيلعب بمدرجات ممتلئة عن آخرها، 
بدًءا من مباراة فالنسيا، المقرر لها يوم غد األحد 17 أكتوبر الجاري.

الدوري اإلسباني
اإجراء اجلولة مبثورة واأول 
ظهور لأغويرو مع بر�شلونة

ر�شميا الكال�شيكو بح�شور 
جماهريي كامل العدد

توقفه  بعد  التاسعة  الجولة  بإجراء  اإلسباني  الدوري  يستأنف 
خالل األسبوع الماضي بسبب التزامات المنتخبات األوربية بالمواعيد 
الدولية. وستجرى الجولة مبثورة من مبارتين، األولى بين ريال مدريد 
تأجيلهما  تم  وغرناطة  مدريد  أتلتيكو  بين  والثانية  بلباو،  وأتلتيك 
بطلب من الليغا وجهته إلى لجنة المسابقات في االتحاد اإلسباني، 
الرابعة بين برشلونة وإشبيلية. ويأتي  الجولة  كما حدث في مباراة 
قرار التأجيل بسبب مواعيد المباريات الخاصة بتصفيات المونديال، 
الجولة  مباريات  وبداية  أكتوبر)أمس(،   15 الجمعة  ستنتهي  حيث 
إقامة  من  الرابطة  تتمكن  ولم  أكتوبر،   16 السبت  اليوم  ستكون 
مدريد  لريال  مواجهتين  لوجود  االثنين  أو  األحد  يومي  المباراتين 
وأتلتيكو مدريد يوم الثالثاء 19 أكتوبر في دوري أبطال أوروبا. وقالت 
الرابطة في بيانها إنها ستعلن عن مواعيد جديدة للمباراتين الحًقا. 
أجويرو،  سيرجيو  األرجنتيني  للمهاجم  ظهور  أول  الجولة  وستشهد 
أول  في  برشلونة،  مدرب  كومان  رونالد  الهولندي  استدعاه  بعدما 
الكتالوني. وانضم أجويرو لبرشلونة  الفريق  مباراة رسمية بقميص 
انتهاء  عقب  حر،  انتقال  صفقة  في  الصيفية،  االنتقاالت  سوق  خالل 
عقده مع مانشستر سيتي اإلنجليزي، لكنه تعرض إلصابة قبل بداية 
األربعاء  يوم  الالعب  وشارك  اإلصابة،  من  أجويرو  وتعافى  الموسم. 
في مباراة ودية للفريق ضد كورنيا، ولعب أساسيا بجانب أنسو فاتي 
ديبورتيفو«:«على  »موندو  صحيفة  وقالت  هدفا.  وسجل  وكوتينيو 
الرغم من أن أجويرو لعب أول 30 دقيقة فقط، إال أنه أنهى المباراة 
اإلصابة«.  بسبب  لشهرين  دام  غياب  بعد  للغاية،  طيبة  بمشاعر 
الالعب،  مع  باالتفاق  كومان  بقيادة  الفني  الجهاز  »يضع  وأضافت: 
فالنسيا  ضد  المباراة  نهاية  في  األقل  على  دقيقة   20 سيلعب  أنه 
يوم األحد المقبل«. وأشار التقرير، إلى أن كومان يريد منح أجويرو 
المزيد من الدقائق في المباريات األخرى ضد دينامو كييف في دوري 

األبطال، ولقاء الكالسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد.
نقطة،   17 برصيد  الليجا  صدارة  يحتل  مدريد  ريال  أن  يذكر 
في  برشلونة  بينما  سوسيداد،  وريال  مدريد  أتلتيكو  مع  بالتساوي 

المركز التاسع بـ 12 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة.
تذكير بنتائج الدورة 8: 
أ.بلباو / ألفيس: 1 – 0  

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

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

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

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

برنامج الدورة 9: 
اليوم السبت

)الساعة  خيطافي   / ليفانطي 
الخامسة والنصف مساء(

مايوركا   / صــوصــيــداد  ـــال  ري
)الساعة الثامنة مساء(

غـدا األحــد
)الساعة  إلتشي   / رايوفاليكانو 

الواحدة ظهرا(
الثالثة  )الساعة  إشبيلية   / سلطا 

والربع( 
)الساعة  أوصاصونة   / الريال  فيا 

الخامسة والنصف مساء(
)الساعة  فالينسيا   / برشلونة 

الثامنة مساء(
غرناطة / أ.مدريد )اجلت( 

ريال مدريد / أ.بلباو )اجلت(

بعد غد اإلثنين
)الــســاعــة  بيتيس   / ألــفــيــس 

السادسة مساء(
)الساعة  قــاديــس  إسبنيول/ 

الثامنة مساء(
الترتيب العام

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

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

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

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

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

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

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

20 -  خيطافي: 1 //

ا�شتئناف مناف�شات البطولة الحرتافية
وطنجة ت�شتقبل اجلي�س الثالثاء

تأهل المنتخب الوطني إلى الدور النهائي من التصفيات اإلفريقية 
المقبل،  العام  بقطر  إقامتها  المزمع  العالم  لنهائيات كأس  المؤهلة 
بعد فوزه بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعته 

مساء الثالثاء الماضي، 12 أكتوبر بالمنتخب الغيني.
وتدخل المباراة التي أقيمت بالمجمع الرياضي األمير موالي عبد 
المجموعة  عن  الثانية  الجولة  مؤجل  لحساب  الرباط،  بمدينة  اهلل 

التاسعة من التصفيات اإلفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم .
وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني في لقاء اليوم كل 

42 و65 وأيوب الكعبي في الدقيقة  من سليم أمالح في الدقيقتين 
21 وسفيان بوفال في الدقيقة 89.

في  كاني  ممادو  الالعب  الغيني  للمنتخب  الوحيد  الهدف  ووقع 
الدقيقة 31.

للمجموعة  تصدره  الوطني  المنتخب  واصل  النتيجة،  هذه  وبعد 
التاسعة برصيد 12 نقاط، ، متبوعا بمنتخب غينيا بيساو الذي يتوفر 
على 4 نقاط، فيما يحتل المنتخب الغيني الرتبة الثالثة بثالث نقاط ، 

في حين يحتل المنتخب السوداني الصف الرابع بنقطتين.

تاأهل املنتخب الوطني للدور النهائي
من الت�شفيات املوؤهلة ملونديال قطر 2022

برنامج خم�س مباريات املقبلة للمغرب التطواين
الدورة 6: المغرب التطواني / االتحاد البيضاوي )السبت 23 اكتوبر على الساعة الثالثة والنصف مساء(

الدورة 7: المغرب التطواني / االتحاد اإلسالمي الوجدي )االحد 31 أكتوبر على الساعة الثالثة والنصف مساء(
الدورة 8: رجاء بني مالل / المغرب التطواني )الخميس 11 نوفمبر على الساعة الثالثة والنصف مساء(

الدورة 9: المغرب التطواني / اتحاد الزموري للخميسات )االحد 21 نوفمبر على الساعة الثالثة والنصف مساء(
الدورة 10: شباب بنجرير / المغرب التطواني )االحد 28 نوفمبر على الساعة الثالثة والنصف مساء(
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المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف بالحسيمة

المحكمة االبتدائية بالحسيمة
ملف عدد : 35/2021

حساب : 1844
إعالن عن بيع أصل تجاري

بمقتضى عقد توثيقي – لدى األستاذ محمد 
الحنودي الموثق بالحسيمة – مؤرخ بالحسيمة يوم 
بإدارة  ومسجــل   2021/09/02 و   2021/08/17

التسجيل بالحسيمة يوم 2021/09/09.
الساكن  صيدلي  ولدالحاج  فريد  السيد  باع 
 03 رقم  األفغاني  الدين  جمال  زنقة  بالحسيمة 
جنسيته مغربية والحامل للبطاقة الوطنية للتعريف 

.R135183
الساكن  صيدلي  أوخيار  محمد  السيد  لفائدة 
بالحسيمة شارع حجرة النكور رقم 55 جنسيته مغربية 

.R336694 والحامل للبطاقة الوطنية للتعريف
الشمال  المتمثل في صيدلية  التجاري  األصل 
بني  الخامس  محمد  شارع  الثاني  بالحي  والكائن 
بوعياش اقليم الحسيمة والمسجل بالسجل التجاري 
 8144 عدد  تحت  بالحسيمة  االبتدائية  بالمحكمة 
بالسجل التحليلي بثمن إجمالي قدره 350.000,00 

درهم.
تعرضاتهم  تقديم  أعاله  البائع  دائني  فعلى 
االبتدائية  بالمحكمة  التجاري  السجل  مكتب  لدى 
بالحسيمة داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد 

النشر الثاني.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة المغربية

وزارة العدل والحريات
إعالن عن بيع قضائي

تحت عدد: 6201/206/2021
لفائدة : ورثة فاطمة بنت عبد السالم 

الجباري  
ضد : إكرام الشاكري

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
سيتم  قضائيا  بيعا  بأن  للعموم  بأصيلة  االبتدائية 
بهذه المحكمة بتاريخ : 2021/12/16 على الساعة 
المحكمة  بهذه  البيوعات  بقاعة  صباحا   10  :  00

للعقارات التالية :
دار تقع بزنقة موالي ادريس رقم 24 بمدينة 

أصيلة
*مواصفاتها : دار تبلغ مساحتها حوالي 40 متر 

مربع.
*مرافق العقار: بها ممر صغير، ومرحاض، وفي 
خزين  السطح  وفي  المرافق،  نفس  العلوي  الطابق 

صغير ومطبخ صغير وغرفة صغيرة.
بناء جميع الدار ضعيف من الناحية التقنية للبناء، 

جدرانها مصبوغة بالصباغة العادية.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 492.000.00 

درهم.
ولمن رسا عليه المزاد أداء الثمن حاال ناجزا مع 

زيادة 03 في المائة لفائدة الخزينة العامة 
وللمزيد من المعلومات االتصال بقسم التنفيذ 

المدني بهذه المحكمة. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بـيــع عقـــار  

ملف تنفيذي عدد: 6201/21-1051
بطلب من: السيدة شعى بنت احمد الرماخ ومن 

معها
ضد : السيدة فاطمة الزهراء بنت احمد الرماخ

في يوم الثالثاء 23-11-2021 على الساعة 
البيوعات  بقاعة  )10.30( صباحا  والنصف  العاشرة 
بطنجة  االبتدائية  للمحكمة  الرئيسي  بالمقر 
مزايد  وآخر  وألكبر  العلني  بالمزاد  البيع  سيجرى 
أمراح  حي  طنجة  بمدينة  الواقع  للعقار:  موسر 
الشلوح جامع المقراع، وهو عبارة عن منزل يتكون 
من سفلي وطابق أول وآخر مقلص، الثاني مساحته 

80 م م وغرسة متصلة به مساحتها 151 م م.
 : مبلغ  في  االفتتاحي  الثمن  حدد 

750.000.00 درهم.
من  ابتداء  الضبط  بكتابة  العروض  وتقدم 

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

دفتر الٳلتزامات ومستندات اإلجراءات. 
ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء 
مع زيادة 3 %.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

بوسلهام بوحيى 
منتدب قضائي من الدرجة األولى

مشرف على مكتب التنفيذ المدني  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل

محكمة االستئناف بطنجة
المحكمة اإلبتدائية بطنجة

ملف تنفيذ عدد 2021/6201/1732
طالب التنفيذ : السيدة الحداد سعيدة 

منفذ عليه: السيدة الحداد فتيحة ومن معها
إعالن عن بيع عقار 

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

2021/11/23 على الساعة 10:30.
الجاعلة  سعيدة،  الحداد  السيدة  لفائدة: 
العمراني  أسماء  ذة/  بمكتب  معها  المخابرة  محل 

المحامية بهيئة طنجة.
ضد : السيد الحداد فتيحة ومن معها،  وذلك 
للعقار الغير المحفظ والمعروف باسم منزل يتكون 
الكائن  مكتمل،  غير  أول  وطابق  أرضي  من طابق 
المقاطعة  الحجرة  حومة  القديمة  مكادة  ببني 
مربع  متر   64 مساحته  مكادة،  لبني  الحضرية 
بالمزاد  للبيع  االفتتاحي  الثمن  سينطلق  )سنتيار( 
أراد  ومن  درهم.   460.000.00 مبلغ  من  العلني 
يمكنه  العروض  وتقديم  اإليضاح  في  الزيادة 
اإلبتدائية  بالمحكمة  التنفيذ  بمصلحة  االتصال 

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

مشرف على مكتب التنفيذ المدني 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل  

المحكمة االبتدائية بطنجة
قسم التبليغ 

إعذار 2021/6504/3861
إشهار حكم قضائي طبقا للفصل 441 من 

ق.م.م
لدى  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
المحكمة  هذه  بأن  بطنجة  اإلبتدائية  المحكمة 
عدد:  تحت  بتاريخ:2021/05/26  حكمها  أصدرت 

890 في الملف عدد: 2020/1112/1503. 
محل  الجاعلة  الخياط  خدوج  السيدة   : بين 
المخابرة معها بمكتب ذة/حليمة الجبلي المحامية 

بهيئة طنجة. 
الغلبزوري،  المرابط  ابراهيم  السيد  وبين: 
بن  عالل  أشهبار  شارع   02 البرانص  حي  عنوانه: 

قدور رقم 29 طنجة.محجوز عليه.
للمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس 

االبتدائية بطنجة. محجوز بين يديه.
- اآلتي نصه: ابتدائيا وغيابيا بقيم. 

المتخذ  الغير  لدى  الحجز  على  بالتصديق   -
بتاريخ  الصادر   20/1563 عدد  األمر  على  بناءا 
 1104/20/1563 عدد  الملف  في   2020/02/12

والمبلغ بمقتضى الملف عدد 2020/6203/31.
يؤدي  بأن  يديه  بين  للمحجوز  ونأذن   -
وقدره  يديه  بين  المحجوز  المبلغ  قانونيا  أداء 
خدوج  التصديق  طالبة  إلى  درهم   30.500.00

الخياط وبتحميل المحجوز عليه الصائر.
وعليه فإن هذا الحكم سيصبح نهائيا وقابال 
تعليقه  تاريخ  من  يوما   30 مضي  بعد  للتنفيذ 
للفصل  طبقا  وإشهاره  القضائية  اإلعالنات  بلوحة 

441  من قانون المسطرة المدنية. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل  
المحكمة االبتدائية بطنجة

قسم التبليغ 
إعذار 2021/6707/2521

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

لدى  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
المحكمة  هذه  بأن  بطنجة  اإلبتدائية  المحكمة 
أصدرت حكمها بتاريخ:2021/04/21 تحت عدد ... 

في الملف عدد: 2020/1701/1578. 
شخص  في  العزيز،  عبد  موالي  معهد  بين: 
معه  المخابرة  محل  الجاعل  القانوني،  ممثله 

بمكتب ذ/رشيد العوامي المحامي بهيئة طنجة.
وبين: السيد بنعيسى ريبا، عنوانه : العرفان 
1 باب األندلس مجموعة 3 شقة 7 عمارة 12 رقم 

10 طنجة. 
اآلتي نصه: انتهائيا غيابيا بقيم. 

في الشكل : بقبول الدعوى. 
السيد  عليه  المدعى  بأداء  الموضوع:  -في 
في  العزيز  عبد  لفائدة معهد موالي  ريبا  بنعيسى 
شخص ممثله القانوني مبلغ 600 درهم  عن شهر 
أبريل و 600 درهم عن شهر ماي و 600 درهم عن 
1800 درهم مع تحديد  شهر يونيو بما مجموعه 
خاسر  وبتحميل  األدنى  حده  في  البدني  اإلكراه 

الدعوى صائرها.
وعليه فإن هذا الحكم سيصبح نهائيا وقابال 
تعليقه  تاريخ  من  يوما   30 مضي  بعد  للتنفيذ 
للفصل  طبقا  وإشهاره  القضائية  اإلعالنات  بلوحة 

441  من قانون المسطرة المدنية. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل  
المحكمة االبتدائية بطنجة

قسم التبليغ 
إعذار 2021/6504/2337

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

لدى  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
المحكمة  هذه  بأن  بطنجة  اإلبتدائية  المحكمة 
عدد  تحت  بتاريخ:2021/03/24  حكمها  أصدرت 

446 في الملف عدد: 2021/1101/229. 
الجاعلة  حمزة،  بن  زكية  السيدة  بين: 
أقلعي  القادر  ذ/عبد  بمكتب  معها  المخابرة  محل 

الدريوش المحامي بهيئة طنجة.
 : عنوانها  الحجام،  فطومة  السيدة  وبين: 
رقم  الشقة  إقامة كوثر   29 رقم  الذهب  واد  شارع 

04 طنجة. 
اآلتي نصه: ابتدائيا وحضوريا. 

مقامها  يقوم  ومن  عليها  المدعى  بطرد   -
العقاري  للرسم  الحاملة  الشقة  من  بإذنها  أو 
رقم  الذهب  واد  بشارع  الكائنة   06/95007 عدد 
وبتحميلها  طنجة   04 رقم  الشقة  كوثر  إقامة   29

المصاريف.
- نصرح بأن تنفيذ هذا األمر مشمول بالنفاذ 

المعجل بقوة القانون.
وعليه فإن هذا الحكم سيصبح نهائيا وقابال 
تعليقه  تاريخ  من  يوما   30 مضي  بعد  للتنفيذ 
للفصل  طبقا  وإشهاره  القضائية  اإلعالنات  بلوحة 

441  من قانون المسطرة المدنية. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل  
المحكمة التجارية بطنجة

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 2017/8516/99 

إعالن عن بيع عقار
لفائدة: البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م.
ضد: السادة ورثة موالي أحمد عين الحوت، 

عنوانهم طريق كاب اسبارطيل »بوبانة« طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
 2021/12/01 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
بقاعة  سيجرى  الزوال  بعد  الثالثة  الساعة  على 
البيوعات بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار 
المسمى )فيوطير بنك 8( ذي الرسم العقاري عدد 
المذكورين  عليهم  للمنفذ  المملوك   06/37113
اسبارطيل،  كاب  طريق  بطنجة  الكائن  أعاله، 
مساحتها  أرضية  قطعة  عن  عبارة  والعقار  بوبانة، 
طابقين  من  فيال  منها  جزء  على  بني   2 م   1656
بسور  ومحاط  حديقة  والباقي  صغيرين  ومرآبين 

له بابان.
مبلغ   في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

10.125.000.00 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 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة 
إعالن عن بيع أصل تجاري

ملف تنفيذي عدد: 2019/8514/334 
لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان، تنوب عنه 
ذتان/بسمات والعراقي المحاميتان بالدار البيضاء.

ضد : شركة لونكوميطال العلمي، عنوانها 6 
مكرر، طريق الرباط، القصر الكبير.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/11/22 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال ستجرى سمسرة عمومية 
بالمزاد  للبيع  المحكمة  بهذه  البيوعات  بقاعة 
عليها  للمدعى  المملوك  التجاري  لألصل  العلني 
المادية  عناصره  بجميع  أعاله،  بالعنوان  الكائن 

والمعنوية.
مبلـــــغ  في  االفتتاحــــي  الثمـــن  حدد 

8.000.000.00 درهم. 
من  ابتداء  التنفيذ  قسم  إلى  العروض  تقدم 
مع  ناجزا  الثمن  ويؤدى  اإلعالن.  هذا  نشر  تاريخ 
بواسطة  التنفيذ  ومصاريف   ، المائة  في   3 زيادة 
يمكن  اإليضاح  من  وللمزيد  مضمون،  شيك 
االتصال بمكتب التنفيذ بالمحكمة التجارية بطنجة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة

مكتب التنفيذ 
ملف عدد:  26/2012/175  

إعالن عن بيع عقار
لفائدة : الشركة العامة لألبناك ش م.

ضد : السيد محمد األمين الطبيب، عنوانه شارع 
األردن 19 إقامة هوليداي الطابق 7 رقم 27  

طنجة. 
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/12/01 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
البيوعات  بقاعة  سيجرى  مساء  الثالثة  الساعة 

المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع  المحكمة  بهذه 
)مصطفى 2( ذي الرسم العقاري عدد 06/35456 
المملوك للمنفذ عليه المذكور أعاله الكائن بنهج 
1طنجة،  بروفانسيا  ايديفيسيو  إقامة  المحمدية 
من  حاليا  يستغل  تجاري  محل  عن  عبارة  والعقار 

طرف وكالة لكراء السيارة مساحته 46 م 2. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

828.000.00 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  تنفيذ هذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 26/2012/181

إعالن عن بيع عقار
لفائدة: الشركة العامة المغربية لألبناك ش م.
ضد: السيد محمد األمين الطبيب، عنوانه: حي 

السالم 2 زنقة كير، رقم 8 طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
 2021/12/01 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
بقاعة  سيجرى  الزوال  بعد  الثالثة  الساعة  على 
البيوعات بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار 
عدد  العقاري  الرسم  ذي    )46 المدعو)هوليداي 
06/50634 المملوك للمدعى عليه المذكور أعاله 
الكائن بشارع األردن 19، إقامة هوليداي، الطابق 
بالطابق  شقة  عن  عبارة  والعقار  طنجة،   27 رقم 

السابع مساحته 117م 2.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

819.000 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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 2018/8516/144

إعالن عن بيع عقار
لفائدة: االتحاد المغربي لألبناك ش م، ينوب عنه 

ذ/رشيد الريسولي محام بطنجة.
ضد: السيد كمال الفرجاني، كفيل شركة بريشا 
ش م م، عنوانه بشارع الوحدة رقم 12 الطابق 

الثاني تطوان.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/11/16 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
البيوعات  بقاعة  سيجرى  عصرا  الثالثة  الساعة 
المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع  المحكمة  بهذه 
)إدن كابو -19( ذي الرسم العقاري عدد 76/3870 

عبارة  وهو  أعاله،  المذكور  عليه  للمنفذ  المملوك 
سنتيار،   61 مساحته  الثاني،  بالطابق  شقة  عن 
وشقة دوبليكس بالطابق الثالث مساحتها 1 آر و 
مرتيل  باشوية  تطوان  بإقليم  الكائن  سنتيار،   70

المحل المدعو الكرورة. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
محمد بنسعيد 
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 2018/8516/145

إعالن عن بيع عقار
لفائدة: االتحاد المغربي لألبناك ش م، ينوب عنه 

ذ/رشيد الريسولي محام بطنجة.
ضد: السيد كمال الفرجاني، كفيل شركة بريشا 
ش م م، عنوانه بشارع الوحدة رقم 12 الطابق 

الثاني تطوان.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/11/16 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )إيمان( 
المملوك   19/60972 عدد  العقاري  الرسم  ذي 
أرض  عبارة عن  أعاله، وهو  المذكور  عليه  للمنفذ 
علوي،  وآخر  أرضي  طابق  من  تتكون  بناية  بها 
مساحته 1 آر 92 سنتيار، الكائن بتطوان شارع سبو 

المحل المدعو عين خباز. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
محمد بنسعيد 
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

األستاذ أحمــد بوربـــاع
خبير محاسب قضائي

ملف التصفية القضائية عدد 2016/8306/8
» شركة دكرا المغرب ش.م.م «

إعالن عن بيع األصل التجاري والمنقوالت
بصفتنا سنديك التصفية القضائية لشركــة دكرا المغــرب الكائن مقرهــا 
االجتماعي بالمنطقة الصناعية أكزناية رقم 148 بطنجة طريق الرباط و المسجلة 
بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بطنجة تحت رقم 22451، نعلن للعموم أنه 
بالمزاد  المعنوية  المادية و  بجميع عناصره  للشركة  التجاري  بيع األصل  سيقع 
العلني، و ذلك يوم الخميس 04 نونبر 2021 على الساعة الثانية عشر و النصف 
صباحا بقاعة البيوعات بالمحكمة التجارية بطنجة، و قد حدد الثمن االفتتاحي في 

مبلغ 7.977.500,00 درهم، و هو مفصل كما يلي:   

و للمزيد من المعلومـات المرجــو االتصال باألستـــاذ أحمد بوربــاع سنديـك 
التصفية القضائية بعنوانه المذكور أسفله.

شارع الحسن الثاني عمارة مورامونطي الطابق األول رقم 12 - طنجة
05 شارع ابن خلدون – العرائش

الهاتف: طنجـــــة: 05.39.93.14.98  /  العرائش: 05.39.91.21.02
فاكس : طنجـــــة: 05.39.93.55.12  /  العرائش: 05.39.91.49.64 

سنديك التصفية القضائية:
األستاذ أحمد بورباع
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

وابن تميم اإلسعردي يقول :
وأهيف ظلاّ بالمــــرآة مُغرىً     يواظب رؤيَة الوجـه المليــح

يقول : طلبتُ معشوقا جميال      فلما لم أجده عشقتُ روحي)253(
ومنصور الفقيه)254( يقول :

إن المرآة ال تُريـــــ     ــــكَ خموشَ وجهك في صداها
وكذلك نفسُك ال تُريــــــ     ــــك عيوبَ نفسك في هواها)255(

فبادر :
- إيه.. منصور! شاعر مجيد فحل.. فشعره سائر سائغ.. إذا ما سمعتَه أو وقع عليه بصرُك التصق 

بذاكرتك التصاقا.. هو ينفذ فيها دون استئذان.. يقول :
اب حيَلـهْ لي حيلٌة فيمن يَِنمْـــــــ      ــــمُ وليس في الكذاّ

من كان يخلــق ما يقــــو     ل فحيلــتـــــي فيـــه قليلــــهْ)256(
ويقول :

ومن البلوَى التـي ليْـــــ      ــــسَ لها في الناس ُكنْهُ
أن من يُحســـن شيئــــا     يدْعـــــي أكــــثــــر منـــهُ)257(

ويقول وقد جوّد في أساليب االستعارة :
بنـو آدم كالنّبـــــتِ    ونبتُ األرض ألواُن
فمنه شجر الصّنــدَ     ِل والكافور والبـــاُن

ومنه شجرٌ أفضــــ      ــــُل ما يُخرجُ قطراُن)258(
ومن نجيع خبرته في مخالطة الناس وقد سبر غور أسرارهم قوله الذي ال يخلو من لمحة تشاؤم :

الناس بحرٌ عميــــقٌ      والبُعد عنهم سفينــهْ
وقد نصحتُك فانظرْ      لنفسك المسْتكينـــــهْ)259(

ويقول - وعلوْ الهمة يتنزّى من فيه- :
من كفاه من مساعيــــ    ـــــهِ رغيــف يغتذيــــهْ
وله بيــــــت يـواريـــــ     ــــهِ وثوب يكتسيـــــهْ
فعالمَ يبــُذل الوجــــ      ــــــهَ الذي كِبٍْر وتيـهْ

وعالمَ يبـــــذل العِرْ      ضَ لمخـلوٍق سفيـــهْ)260(
والتفت إليّ وقال :

كأن هذه األبيات لم تطربك؟

قلت :
بلى! شعر غاية في السالسة يخفّ على اللسان في رقة واستحسان.. لكن أذني -كما قلت لك غير مرة- 
قد أصبحت قِمْعًا، وحافظتي مزلقة ال يتمسك بها شيء! فها أنا قد أذِنت لهذه األبيات »المنصورية« 
السائرة، وال أخفي عنك أنه لم يعلق منها بذاكرتي المجّاجة بيت واحد، ولن يثبت فيها ولو رددته عليّ 
ألف مرة!.. سَِربَ وعائي وانحلاّ حتى صار غربااًل مُخرَّقًا.،. هي آفة خذلتني وألغبتني؛ وُأعاني منها اليوم 

نصَبًا ناصبًا!
فقال رعايا :

- لطف اهلل تعالى بحافظتتك، وبارك فيها، وزادها قوة ومتانة، وجعل أذنك واعية.. آمين.. وعدت إلى 
مختارات قطوفي عن المرآة فقلت :

- وهاك حوارا طريفا أبدعه الطبيب الوزير األديب ابن زُهر بينه وبين مرآة، فصوّر ُغمّته على فقد 
شبابه، وذهاب باكورة حياته وقد رأى كيف عفاّت السنون محاسن ُغرته، وصيّرته شُييخًا دالفا.. يقول :

إني نظــرت إلى المـــرآة إذ جُليَتْ      فأنكـــــرتْ مقـــلتــــاي كـــلاّ ما رأتــا
رأيتُ فيها شُييخا لستُ أعرفــــــه      وكنتُ أعرف فيها قبــــل ذلك َفتـــــى
فقلت : أين الذي مثواه كان هـــــنا      من ترحّل عن هذا المكــــان مَتــــى؟
فاستجهلتني وقالت لي وما نطقتْ:     أما ترى العشبَ يفنَى بعدما نَبــــــتَا؟

كان الغواني يُقلنَ: يا ُأخَيّ! فقـــد      صار الغواني يقلنَ اليـــــوم: يا أبَـتَا!)261(
ثم أضفت :

- وما أحكم قول ابن الرومي :
أنا كالمرآة ألقى    كلاّ وجه بمثاله)262(

فقال :
- حكمة تُنفق بين الورى، لكن فيها »قوالن«!

فتبسمت وهززت برأسي.. فترشف قهوته وانبرى في حديثه عن »خواطر الحجامة« فقال :
- وهكذا هِمتُ جذالن في جولة باطنية أستنشي فيها أريج رياض األدب، وما أيقظني منها سوى 
إذ  فأخذتني دهشة  فيها،  بالصحة! فنظرت  المرآة:  نحو  الكرسي  أدارك  لي وقد  قال  الحالق حين  صوت 
أرابتني رؤية شعري وأذهلتني، فبُهت، وظننت أني أحلم! فحدّدت بصري فيها، وأدمْتُه.. فانتبه الحالق 
في  فقلت  وتنكثا!  تنشفا  إال  زاده  فما  فركا،  وفركه  رأسي  به  إلى دهن ومسح  فعمد  وانزعاجي،  لتدلهي 

نفسي: وهل يُصلح الدهن ما أفسده الحجام!؟
وحوقل.. فقلت له ممازحا:

- لقد سمعت ابن زهر ذاك الشُّييخ الذي عمّر حتى نهز التسعين وتجعّد.. سمعتَ ما قاله عندما 
رأى وجهه في المرآة، وشاهد ما أباله الزمان من رُوائه.. ونظرت أنت فيها ورأيت ما أفسده الحالق من 
شعرك.. وال عليك.. فسيُحمّم رأسك)263( إن شاء اهلل، لكنه لم يتحمم!)264( وكيف يعود فحيما وقد 
اعتاله النذير ولفاّعه؟! وال تذهب بنفسك حسرات على شبابك الذي ولاّى من زمان وإن ترك فيك بقيّة من 

شِرّته، واضرب -عفاك اهلل وبارك في عمرك- عُرْض الحائط بقول الشاعر:
أبصرتُ في المرآة شيبي ضاحكًا      فلقيتُ مَبسَمه بدمع فائض

فوددتُ أن بياضه في ناظـــــري      أسفا وأن سواده في عارضي)265(
وتمثل - رعاهك اهلل بعنايته الربانية- بقول أبي تمام، وتأسّ به :

وال يروعُك إيماض القتير بـــــه      فإن ذاك ابتسام الرأي واألدب)266(
فأهلس.. ثم قال :

- أو تريد مني أن أستسلم لناعي الشباب وأردّد مع البستي مناغاته لشيبته :
يا شيبتي دُومي وال تترحّلـــي     وتيقاّني أني بوصـلك موَلــعُ

قد كنت أجزع من حلولك مدّة     واآلن من حذر ارتحالك أجزعُ)267(
فقلت مداعبا :

- ولم ال؟
فتبسم وأطرق.. فقلت :

- موالي الشريف.. وددت لو أنشأت مقامة تصوّر فيها نبذا من خواطرك التي تالحقت في باطنك، 
وترسم شجاياك التي تزاحمت على مشاعرك، وتبرز مناجاة نفسك وقد طفحت منها شذرات األدب وأندائه، 
وتنقل فيها سوانحك تلك التي طرأت عليك وأنت بد كان ذاك الحالق الخرّاق! لو فعلت -وأنت بها خليق 

بارع- ألطربت قارئك كما أطربتنا »مقامة الحجام« البن الطيب العلمي..

ــــــــــــــــــ
الهوامش :

)254( أبو الحسن منصور بن إسماعيل )     -306هـ( الكفيف، أحد أئمة المذهب الشافعي، أديب شاعر هجاء 
كان يتشيع، عمل جنديا قبل عماه. له مصنفات.

)255( »التمثيل والمحاضرة« 301
)256( »سير أعالم النبالء« ج238/14 -و- »نكت العمياء..« 298 -و- »معجم األدباء« ج186/19 -و- »طبقات 

الشافعية« ج482/3 -و- »وفيات األعيان« ج290/5.
)257( »التمثيل والمحاضرة« 161
)258( »التمثيل والمحاضرة« 275

)259( المصادر السابقة
)260( المصادر السابقة

)261( »أدب الفقها« كنون - 77 -و- »نفح الطيب« ج249/2 -و- »معجم األدباء« ج218/18.
)262( »التمثيل والمحاضرة« 301

)263( حمم الرأس = نبت شعره بعدما حلق.
)264( تحمم = أسود

)265( »تاريخ إربل« شرف الدين ابن المستوفى - 155
)266( »التمثيل والمحاضرة« 384 - الفتير = الشيب

)267( »التمثيل والمحاضرة« - 385 -و- »يتيمة الدهر« ج377/4.
)268( لمحمود الوراق في »بهجة المجالس« ج236/3

)269( ِنقاب = ذكري فطن عالم
)يتبع(

الجزء الثاني  ـ  جلسة 5

نواصل نشر حلقات بالتسلسل لكتاب »مع صاحبي«.. حوارات وأشتات في أفنان اآلداب والعلوم والحياة« لمؤلفه الكاتب 
واألديب المختار محمد التمسماني .

وهو كتاب يشتمل على 16 جزءا يتضمن جلسات كتبت بتاريخ 1996/7/01 إلى آواخر 1998، وكل جزء يحتوي على أربع 
جلسات. وكان الكتاب موضوع دراسات الماستر لآلداب العربي المعاصر بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان.

َك َمْعُدٌو ِبك!. اإنَّ ْك َفِ ا�ْشَتْم�شِ
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جمال  بنور  وجمله  الوجود  افتتح  الذي  هلل  احلمد 
وطهره  االأخيار  اأ�شالب  ف  واأودعه  الحمدية،  احل�شرة 
من �شفاح اجلاهلية، حتى ظهر ف ربيع االأول على اأكمل 
�شورة مر�شية، فكان ربيعا لالأبرار، اأحمده واأ�شكره على 
�شيدنا  على  واأ�شلم  واأ�شلي  الب�شر،  ب�شيد  االإنعام  كمال 
اللهم  وانك�شر،  ك�شرى  اإيوان  لوالدته  ارجت  الذي  حممد 
�شل و�شلم وبارك عليه وعلى اآله و�شحبه و�شلم ت�شليما.

ال�شهر  هذا  مثل  ف  االأفا�شل:  القراء  مع�شر  بعد:  اأما 
- �شهر ربيع االأول - اأ�شرق النور، وبزغ الفجر، وولد خري 
اإنه ر�شول اهلل؛  ملسو هيلع هللا ىلص،  الب�شر، ر�شولنا حممد بن عبد اهلل 
الرحمة الهداة، والنعمة ال�شداة، يقول اهلل جل ف عاله: 
ِهْم  واًل ِمن اْنُف�شِ ُ َعَلى اْلُوِمِننَي اإِْذ َبَعَث ِفيِهْم َر�شُ »َلَقْد َمنهَّ اهللهَّ
ْكَمَة  َواحْلِ اْلِكَتاَب  ُمُهُم  َوُيَعلِّ يِهْم  َوُيَزكِّ ءاَيِتِه  َعَلْيِهم،  َيْتُلو 
اإنه  اآل عمران:164،  ُمِبنٍي«   َلٍل  َلِفي �شَ َقْبُل  ِمْن  َكاُنوا  َواإِْن 
ر  ملسو هيلع هللا ىلص الذي زكى اهلل به نفو�ش الوؤمنني، وطههَّ ر�شول اهلل 
على  وحجة  للعالني،  رحمة  وجعله  ال�شلمني،  قلوب  به 

اخلالئق اأجمعني،ملسو هيلع هللا ىلص.
لقد كانت والدته فتًحا، وبعثته فجًرا، هدى اهلل به 
من ال�شاللة، وعلم به من اجلهالة، واأر�شد به من الغواية، 
ا، وقلوًبا ُغلًفا، وكثهَّ  وفتح اهلل به اأعيًنا عمًيا، واآذاًنا �شمًّ
ملسو هيلع هللا ىلص؛  اهلل  ر�شول  اإنه  لة،  الذِّ بعد  به  واأعزهَّ  القلة،  بعد  به 
خليل الرحمن، و�شفوة االأنام، ال طاعة هلل اإال بطاعته، 
« الن�شاء:80،  َ وَل َفَقْد اأََطاَع اهللهَّ �شُ قال تعالى: »َمْن ُيِطِع الرهَّ
وال يتم االإميان اإال بتحقيق حمبته؛ كما قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
َوَواِلِدِه  َوَلِدِه  ِمْن  اإَِلْيِه  اأََحبهَّ  اأَُكوَن  ى  اأََحُدُكْم َحتهَّ ُيوؤِْمُن  )اَل 
�شحيحه:1/67،  ف  م�شلم  االإمام  رواه  اأَْجَمِعنَي(  ا�ِش  َوالنهَّ

رقم:44.
حمبة  اأق�شام:  ثالثة  »الحبة  عيا�ش:  القا�شي  قال 
ورحمة؛  �شفقة  وحمبة  الوالد،  كمحبة  واإعظام؛  اإجالل 
كمحبة الولد، وحمبة م�شاكلة وا�شتح�شان؛ كمحبة �شائر 
ال�شفا  حمبته«،  ف  الحبة  اأ�شناف  ملسو هيلع هللا ىلص  فجمع  النا�ش، 

بتعريف حقوق ال�شطفى.
اأمانًة،  واأعظمهم  اأخــــالًقا،  اخللـــق  اأعلى  ملسو هيلع هللا ىلص  كــــان 
يًدا،  واأ�شخاهم  نف�ًشا،  واأجودهم  حديًثا،  واأ�شدقهم 
واأ�شدهم �شرًبا، واأعظمهم عفًوا، اإنه ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الذي 
�شرح اهلل �شدره ورفع ذكره، وو�شع وزره، واأمت اأمره، واأكمل 
دينه، واأبر ميينه، ما ودعه ربه وما قاله، بل وجده �شااًل 
ه بني اخللد ف  فهداه، وفقرًيا فاأغناه، ويتيًما فاآواه، وخريهَّ

الدنيا وبني اأن يختار ما عند اهلل، فاختار لقاء اهلل.
من  واأول  الثى،  وطئ  من  خري  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�شول  اإنه 
ُد  �َشيِّ )اأََنا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  يقول  االأعلى؛  الفردو�ش  له  ُتفتح 
ُل  َواأَوهَّ �َشاِفٍع  ُل  َواأَوهَّ ْر�ُش،  ااْلأَ َعْنُه  َتْن�َشقُّ  َمْن  ُل  وهَّ َواأَ اآَدَم،  َوَلِد 
ٍع( رواه اأبو داود ف �شننه:4/218، رقم:4673، ف�شيح  ُم�َشفهَّ
الل�شان، وا�شح البيان، موجز العبارة، مو�شح االإ�شارة، اآتاه 
اهلل جوامع الكلم، واأعطاه بدائع احِلَكم؛ يقول اأبو هريرة 
-ر�شي اهلل عنه واأر�شاه-: )ما راأيت �شيًئا اأح�شن من ر�شول 
�شاعر  ويقول  وجهه(،  ف  تري  ال�شم�ش  كاأن  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل 
االإ�شالم ح�شان بن ثابت - ر�شي اهلل عنه - ف مدح النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص:
واأف�شُل منك لن تَر قط عيني 

                             واأح�شن منك مل تلد الن�شــــاُء
اأً من كــــل عـيــــٍب  ُخِلقت ُمبــرهَّ

                            كاأنك قـــد ُخِلقـت كما ت�شـاء

اإنه احلبيب ال�شطفى، والر�شول الجتبى، الذي بعثه 
اإلى  والظالم،  الوثنية  من  االأمة  ليخرج  عال؛  جل  اهلل 
والتفرق  التناحر  من  النا�ش  وينقذ  واالإ�شالم،  التوحيد 
بكماله،  العلى  بلغ  والوئام،  والحبة  العدل  اإلى  واالآثام، 

ك�شف الدجى بجماله، ح�شنت جميع خ�شاله. 
ملسو هيلع هللا ىلص  بعثته  قبل  العرب  كان  لقد  القراء:  اأعزائي 
يعي�شون ف جاهلية جهالء، يعيثون ف االأر�ش كاالأنعام، 
اليتات  ياأكلون  باالأزالم،  وي�شتق�شمون  االأ�شنام،  يعبدون 
ويئدون البنات، وي�شطو القوي منهم على ال�شعيف، ثم اأِذن 
اهلل لليل اأن ينجلي، ولل�شبح اأن ينبلج، وللظلمة اأن تنق�شع، 
وللنور اأن ي�شع�شع؛ فاأر�شل اهلل ر�شوله االأمني الروؤوف الرحيم 
َجاَءُكْم  »َلَقْد  الب�شرية؛  واأ�شرف  الربية  اأف�شل  بالوؤمنني، 
َعَلْيُكْم  ْم  َحِري�ٌش  َعِنتُّ َما  َعَلْيِه  َعِزيٌز  ُكْم  اأْنُف�شِ ِمن  وٌل  َر�شُ
للنبوة  اهلل  فاختاره  التوبة:128،  َرِحيٌم«  َروؤوٌف  ِباْلُوِمِننَي 
واجتباه، واأحبه للر�شالة وا�شطفاه ملسو هيلع هللا ىلص، ما هطلت االأمطار، 

واأورقت االأ�شجار، وتعاقب الليل والنهار.

النبي  حقوق  اأعظم  من  اإن  الف�شالء:  القراء  ال�شادة 
ملسو هيلع هللا ىلص علينا، اأن نطيعه ونتبع �شنته، وننفذ اأوامره، ون�شلك 
رحمه  عيا�ش  بن  الف�شيل  يقول  به؛  ونقتدي  طريقه، 
ا ومل يكن �شواًبا، مل يقبل،  اهلل: »اإن العمل اإذا كان خال�شً
اأن  وال�شواب  ا ،مل يقبل،  واإذا كان �شواًبا ومل يكن خال�شً
يكون على ال�شنة، واخلال�ش اأن يكون هلل، وقراأ: »َفَمْن َكاَن 
ِرْك ِبِعَباَدِة  ا َواَل ُي�شْ احِلً ِه َفْلَيْعَمْل َعَماًل �شَ َيْرُجو ِلَقاَء َربِّ
ِه اأََحًدا« الكهف:110، ويقول االإمام مالك -رحمه اهلل:  َربِّ
عنها  تخلف  ومن  جنا،  ركبها  من  نوح،  �شفينة  »ال�شنة 
اأولها«،  به  �شلح  مبا  اإال  االأمة  هذه  اآخر  ي�شلح  وال  هلك، 
»َوَما  العظيم:  كتابه  ف  وتعالى-  -تبارك  اهلل  يقول 
ُقوا  َواتهَّ َفاْنَتُهوا   َعْنُه  َنَهيُكْم  َوَما  َفُخُذوُه  وُل  �شُ الرهَّ ءاَتيُكُم 
�شبحانه:  ويقول  احل�شر:7،  اْلِعَقاِب«  �َشِديُد   َ اهللهَّ اإِنهَّ   َ اهللهَّ
ْو  اأَ ِفْتَنٌة  يَبُهْم  ُت�شِ اأَن  اأَْمِرِه  َعْن  ُيَخاِلُفوَن  ِذيَن  الهَّ »َفْلَيْحَذِر 

يَبُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم«. ُي�شِ

واأخرب �شبحانه وتعالى اأن الهداية والفالح، اإمنا تكون 
َفاإِْن  وَل   �شُ الرهَّ َواأَِطيُعوا   َ اهللهَّ اأِطيُعوا  »ُقل  ملسو هيلع هللا ىلص:  بطاعته 
ْلُتْم  َواإِْن ُتِطيُعوُه  َل َوَعَلْيُكْم َما ُحمِّ ا َعَلْيِه َما ُحمِّ َ ْوا َفاإِمنهَّ َتَولهَّ
النور:54،  اْلُِبنُي«  اْلَباَلُغ  اإِالهَّ  وِل  �شُ الرهَّ َعَلى  َوَما  َتْهَتُدوا  
ِذي  الهَّ وَر  النُّ َبُعوا  َواتهَّ ُروُه  َوَن�شَ ُروُه  َوَعزهَّ ِبِه  ءاَمُنوا  ِذيَن  »َفالهَّ
ر  وحذهَّ االأعراف:157،  ْفِلُحون«  اْلُ ُهُم  اأُوَلِئَك  َمَعُه،  اأُْنِزَل 
َكاَن  »َوَما  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص،  ر�شوله  اأوامر  ع�شيان  من  �شبحانه 
وُلُه، اأَْمًرا اأَْن تُكوَن َلُهُم  ُ َوَر�شُ ى اهللهَّ ِلُوِمٍن َواَل ُموِمَنٍة اإَِذا َق�شَ
َلاًل  لهَّ �شَ وَلُه، َفَقْد �شَ َ َوَر�شُ ُة ِمن اأْمِرِهْم  َوَمْن َيْع�شِ اهللهَّ رَيَ اخْلِ
ُمِبيًنا« االأحزاب:36، فال بد للم�شلم من اتباع �شنة النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص، والعمل بها واالنقياد اإليها، والثبات عليها؛ )َعَلْيُكْم 
َعَلْيَها  وا  َع�شُّ نَي،  اْلَْهِديِّ ِديَن  ا�شِ الرهَّ َلَفاِء  اخْلُ ِة  نهَّ َو�شُ ِتي  نهَّ ِب�شُ
َعن  رغب  َفمن  �شنتي،  )َهِذه  ملسو هيلع هللا ىلص:  ويقول  َواِجِذ(،  ِبالنهَّ

�شنتي َفَلْي�َش مني(.
نتدبر  واأن  �شريته،  نقراأ  اأن  علينا  ملسو هيلع هللا ىلص،  حقوقه  ومن 
والقدوة  ملسو هيلع هللا ىلصاالأ�شوة  فاإنه  اأخباره؛  اإلى  ون�شتمع  حياته، 
اإ�ْشَوٌة   ِ اهللهَّ وِل  َر�شُ ِف  َلُكْم  َكاَن  »َلَقْد  كلها؛  اأمورنا  ف  لنا 
َ َكِثرًيا«  َ َواْلَيْوَم ااْلآِخَر َوَذَكَر اهللهَّ َح�َشَنٌة ِلَْن َكاَن َيْرُجو اهللهَّ
وعباداته  ومعامالته  حياته  عن  اقروؤوا   ،21 االأحزاب: 
اأ�شحابه،  مع  وطريقتــه  اأهلــه،  مع  وهديه  وغزواته، 
اليومية:  حياته  على  وتعرفوا  اأعدائـــه،  مع  و�شلوكـه 
ف  يفعل  كان  وكيف  ينام،  كان  وكيف  ياأكل،  كان  كيف 
دواء  و�شلم-  عليه  اهلل  -�شلى  �شريته  فاإن  كلها!،  اأموره 
للقلوب، و�شالح للعقول، و�شفاء للنفو�ش، وهي التطبيق 
للقراآن  احلي  والنموذج  التطبيقي،  والتف�شري  العملي، 
الكرمي، كما و�شفته اأم الوؤمنني عائ�شة -ر�شي اهلل عنها، 

باأنه كان قراآًنا مي�شي على االأر�ش.
واأن نت�شدى لكل من  اأن نن�شره،  ومن حقوقه علينا، 
 - نوره  يطفئ  اأن  يحاول  اأو  �شده،  التهم  يلفق  اأو  ي�شبه، 
هم اهلل -، و�شدق اهلل  وما اأكثهم ف هذا الزمان، ال كثهَّ
قِّ  احْلَ َوِديِن  ِباْلُهَدى  وَلُه،  َر�شُ اأَْر�َشَل  ِذي  الهَّ »ُهَو  يقول:  اإذ 

ِرُكوَن« التوبة:33. ِه َوَلْو َكِرَه اْلُ�شْ يِن ُكلِّ ِلُيْظِهَرُه، َعَلى الدِّ
وتعظيمه:  واإجالله  حمبته  علينا  ملسو هيلع هللا ىلص  حقوقه  ومن 
َواأَْزَواُجُكْم  ْخَواُنُكْم  َواإِ َواأَْبَناوؤُُكْم  ءاَباوؤُُكْم  َكاَن  اإِْن  »ُقْل 
اَرٌة َتْخ�َشْوَن َك�َشاَدَها  ْفُتُموَها َوِتَ رَيُتُكْم َواأَْمَواٌل اْقَتَ َوَع�شِ
َوِجَهـاٍد  وِلِه  َوَر�شُ  ِ اهللهَّ ِمَن  َلْيُكْم  اإِ اأََحبهَّ  ْوَنَها  َتْر�شَ َوَم�َشاِكُن 
ُ اَل َيْهِدي  ُ ِباأَْمِرِه  َواهللهَّ ى َياأِتَي اهللهَّ وا َحتهَّ �شُ بهَّ ِف �َشِبيِلِه َفَتَ

ِقنَي« التوبة:24. اْلَقْوَم اْلَفا�شِ
مع�شر القراء: اإن حمبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص لي�شت اأقوااًل تقال، 
واتباعه،  واإمنا حمبته تعني طاعته  عى،  ُتدهَّ وال دعاوى 
»ُقْل  االمتحان:  اآية  ف  اهلل  يقول  ونهيه؛  اأمره  واإجالل 
َوَيْغِفْر   ُ اهللهَّ ُيْحِبْبُكُم  ِبُعوِن  َفاتهَّ  َ اهللهَّ وَن  بُّ ُتِ ُكْنُتْم  اإِْن 
اآل عمران:31، فلن�شاأل  َرِحيٌم«  َغُفوٌر   ُ َواهللهَّ ُذُنوَبُكْم   َلُكْم 
اأنف�شنا: كم من �شنة خالفناها؟، وكم من اأوامر ع�شيناها؟، 
وكم من حدود تاوزناها؟، وكم من �شنن تركناها؟، وكم 

نا بنا. من نواٍه فعلناها؟ فرحماك رحماك ربهَّ
اأمته خريا، ورحم اهلل عبدا  فجزاه اهلل من نبي عن 
اجلميلة،  واخل�شال  الكرمية،  ال�شمائل  هذه  ف  تاأمل 
يوم  �شفاعته  ليحوز  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�شول  واتبع  بها  فتم�شك 

الفزع االأكرب، وير�شى عنه.
و�شلى اهلل و�شلم وبارك على �شيدنا حممد، وعلى اآله 

و�شحبه اأجمعني.
واحلمد هلل رب العالني.

يف مولد احلبيب
إعداد : محمد أمني بنعفان -

ملسو هيلع هللا ىلص
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