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Des Marocains 
résidant en Ukraine 
rapatriés à Tanger 

Fnideq

La nouvelle zone d’activités 
économiques reçoit ses premiers 

commerçants

2022, 
la pire année agricole, 

depuis 30 ans 
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Un avion d’air arabia, en provenance de kiev, avec à bord 99 Marocains rési-
dant en Ukraine, a atterri, mardi 15 février à 09h15, à l’aéroport de tanger-Ibn 

Batouta. 
D’autres vols de rapatriement en provenance de l’Ukraine, à destination du Ma-

roc, devaient suivre.
Rappelons que, face à la menace d’une invasion de l’Ukraine par la Russie, l’am-

bassade du Maroc à kiev recommande aux Marocains présents dans ce pays, de 
quitter le pays.

Néanmoins un dilemme se pose pour des milliers d’étudiants Marocains dans ce 
pays qui se sentent pris au piège devant leur université à kiev qui leur refuse une 
formation à distance et la menace de renvoi définitif s’ils quittent l’Ukraine pour se 
rendre dans leur pays.

Selon l’ambassadeur d’Ukraine à Rabat : « Les problèmes que pourraient rencon-
trer les étudiants marocains seront résolus par des voies diplomatiques conjointes 
entre Rabat et kiev ».

Le wali de la région 
tanger-tétouan-al 

Hoceima, Mohamed M’hi-
dia, a présidé, samedi 12 
février courant à Fnideq, 
la cérémonie d’accueil des 
53 premiers commerçants 
bénéficiaires de locaux, 
sélectionnés à l’issue d’un 
appel à manifestation d’in-
térêt lancé en juin dernier, 
qui s’apprêtent à enta-
mer le démarrage effectif 
de leurs affaires dans la 
nouvelle Zone d’activités 
économiques (ZaE) dont 
les travaux de la première 
tranche sont entièrement 
achevés.
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Le wali de la région tan-
ger-tétouan-al Hoceima, 

Mohamed M’hidia, a présidé, sa-
medi 12 février courant à Fnideq, 
la cérémonie d’accueil des 53 pre-
miers commerçants bénéficiaires 
de locaux, sélectionnés à l’issue 
d’un appel à manifestation d’inté-
rêt lancé en juin dernier, qui s’ap-
prêtent à entamer le démarrage 
effectif de leurs affaires dans la 
nouvelle Zone d’activités écono-
miques (ZaE) dont les travaux de 
la première tranche sont entière-
ment achevés. 

La cérémonie de lancement 
de ladite zone a eu lieu en pré-
sence des bénéficiaires et de 
plusieurs personnalités, notam-
ment, le gouverneur de la préfec-
ture M’diq-Fnideq, le président 
du conseil de surveillance de 
l’agence spéciale tanger Mé-
diterranée (tMSa), le directeur 
général de l’agence de déve-
loppement du Nord (aPDN) et 
le directeur général du centre 
régional d’investissement, entre 
autres.

Cette nouvelle zone qui s’inscrit 

L’Union régionale du 
Nord de la Confédé-

ration générale des entre-
prises du Maroc (CGEM-
NORD), a tenu, jeudi 17 
février 2022, son assem-
blée générale élective, re-
conduisant, pour un nou-
veau mandat, le président 
sortant adil Raïs et sa 
vice-présidente Chaäbia 
Balbzioui alaoui. 

Selon un avis quasi-una-
nime des membres de la CGEM-nord, 
le mandat du bureau sortant serait 
«très réussi et très positif».

au cours de cette assemblée, ce 
bureau devait présenter son bilan et 
lancer un débat sur des projets et 
les actions réalisées et sur le plan 
relatif au prochain mandat.

a souligner, à ce propos, que plu-
sieurs projets ont été réalisés durant 
ce premier mandat parmi lesquels 
des événements phares comme 
la rencontre organisée en mars 
2021, en présence du président de 
la Confédération générale des en-
treprises du Maroc (CGEM), Cha-

kib alj, et les opérateurs 
économiques locaux. 
Une importante réunion 
consacrée à l’examen et 
l’évaluation de la situa-
tion des entreprises de la 
région tanger-tétouan-al 
Hoceima et à l’élaboration 
d’un plan pour contribuer 
à relancer l’économie de 
la région.

Soulignons qu’adil Raïs 
est l’un des principaux fon-

dateurs de l’association de la zone 
industrielle de tanger (azit), alors que 
Chaabia Balbzioui alaoui a présidé 
l’association régionale des femmes 
chefs d’entreprises du Maroc (afem).

Nous pourrions revenir plus en 
détails sur cet événement, dans 
notre prochaine édition.

gion, l’agence pour la promotion 
et le développement du Nord, 
l’agence spéciale tanger Med, 
la wilaya de la région tanger-té-
touan-al-Hoceima, la préfecture 
de M’diq-Fnideq, l’administration 
des douanes et impôts indirects 
et le centre régional d’investisse-
ment de la région.

Première du genre au niveau 
national et située à une vingtaine 
de kilomètres du port tanger Med, 
cette zone est dotée d’infrastruc-
tures et d’équipements répondant 
aux normes internationales. 

La première tranche de ce pro-
jet, d’une superficie de 10 ha, est 
constituée de 76 entrepôts en 
plus de toutes les commodités et 
installations communes néces-
saires à son fonctionnement. 

a terme, la zone s’étalera sur 
une superficie totale de 95 ha 
destinée aux activités de distri-
bution et de commerce, offrant 
aux usagers un mode de fonc-
tionnement et un système logis-
tique conçus avec l’implication 
des différents acteurs régionaux 
et nationaux concernés.

dans le cadre du programme de 
développement économique et 
social de la province de tétouan et 
de la préfecture de M’diq-Fnideq, 

et qui a nécessité la mobilisation 
d’une enveloppe budgétaire de 
200 millions de dirhams, résulte 
d’un partenariat signé en février 

2020, entre le ministère de l’Inté-
rieur, celui de l’Economie et des 
Finances, celui de l’Industrie et 
du Commerce, le conseil de la ré-

Fnideq

La nouvelle zone d’activités économiques 
reçoit ses premiers commerçants
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Ph : DR

AssociAtion régionAle
de trAnsport touristique 

terrestre
Tanger-Tétouan-Al Hoceima

AVIS DE CONVOCATION 
Les membres de l’association 

régionale de transport touristique 
terrestre sont invités à prendre part à

 l’assemblée générale 
ordinaire élective 

qui se tiendra le 

04 mars 2022 à 17h00 
précises à la chambre de commerce 

d’industrie et de services de la région 
Tanger - Tétouan - Al Hoceima

Le Président 
Mohamed CHIOUA

CGEM - Nord 
 Le binôme Adil Raïs,  

Chaibia Balbzioui Alaoui 
reconduits à la présidence et à la vice-présidence 

Ph : hammouDa
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dans ces différents secteurs et que pourrait-on faire 
face à cette pire année agricole ? 

Les experts préconisent de renforcer les contrôles, 
de manière à optimiser les ressources actuelles, en at-
tendant la concrétisation des projets de dessalement 
de l’eau de mer, combinés à l’utilisation des énergies re-
nouvelables. Des barrages sont également en cours de 
construction, mais, en attendant une révision de la po-
litique agricole pour l’axer primordialement sur la valori-
sation des ressources en eau, il est impératif d’accélérer 
l’ensemble du processus, surtout que cette année, même 
les zones humides se sont asséchées.

Pour revenir à la situation préoccupante actuelle, nous 
sommes au mois de février 2022 et les pluies ne sont tou-
jours pas là. 

Selon un expert, cela est dû principalement à «la pré-
sence continue de l’anticyclone des açores sur la côte 
atlantique. Ce cyclone se dresse comme une barrière qui 
repousse les perturbations et les empêche de s’installer 
sur notre pays. Pendant l’hiver, cet anticyclone migre nor-
malement vers le Sud ou le Sud-Ouest, laissant place à 
l’entrée de masses d’air froid et de turbulences polaires 
dans l’atmosphère alors qu’en été, il remonte vers les lar-
geurs tempérées du Nord, le pays est donc envahi par des 

Pour sa part, le vice-président de l’aMItH, Jalil Skalli, 
a indiqué que le Maroc doit actuellement reconsidérer 
l’investissement dans l’amont du secteur textile, ajou-
tant ; « il est temps de convertir la crise actuelle en réelle 
opportunité pour réinvestir en amont-textile, afin de re-

développer un amont propre qui permettra au Royaume 
de se tailler une place de choix sur l’échiquier interna-
tional ».

Pour ce faire, a-t-il poursuivi, il est nécessaire de dé-
ployer les moyens financiers nécessaires pour lancer de 
nouvelles unités industrielles et d’adopter des mesures 
concrètes pour stimuler l’investissement, notant que la 
vision de l’aMItH à l’horizon 2035 vise à révolutionner 

masses d’air tropical chaud et sec. Malheureusement, la 
présence et la stabilité de cette cellule anticyclonique sur 
l’atmosphère du Maroc à ce jour empêche l’entrée des 
perturbations pluvieuses», explique-t-on.

Loin de ce jargon scientifique compliqué, descendons 
sur le terrain pour rencontrer des paysans en détresse 
qui sont maintenant presque convaincus que leur année 
agricole est compromise, et que la préservation de leur 
cheptel est négativement impactée.

ainsi, plusieurs paysans lancent un appel de détresse 
au gouvernement sollicitant des aides pour compenser 
les pertes envisagées.

«Nous allons avoir besoin d’une importante 
quantité d’aliments de bétail, ainsi que d’une com-
pensation financière, et de crédits pour amortir les 
pertes que nous aurons à subir», affirment-ils.

Le gouvernement qui a annoncé suivre «avec 
le sérieux requis» la question du retard des préci-
pitations, aurait d’ores et déjà envisagé de lancer 
«prochainement» une série d’initiatives dédiées à 
l’actuelle campagne agricole. 

« Le Maroc n’en est pas à sa première expérience 
avec la sécheresse et il existe toute une panoplie 
de programmes de soutien aux agriculteurs et éle-
veurs qu’il suffit de réactiver», rassure-t-on.

D’un autre côté, l’hypothèse d’une récolte céréalière 
de 80 millions de quintaux retenue par le gouvernement 
pour la loi de Finances 2022, est certainement à revoir car 
les prévisions des spécialistes vont dans le sens d’une 
récolte céréalière de 40 à 50 millions de quintaux seule-
ment, pour autant que le ciel se montre généreux dans 
les jours à venir.

Les importations de céréales en général et de blé en 
particulier qui devaient, comme prévu, connaitre une 
baisse importante cette année, devraient être plutôt re-
vues à la hausse, en dépit des prix qui flambent sur le 
marché international.

le secteur du textile-habillement, à même de continuer à 
répondre de manière compétitive aux donneurs d’ordre 
et marchés cibles.

De son côté, le représentant du ministère de l’Indus-
trie, de l’investissement, du commerce et de l’économie 

numérique a indiqué que le secteur du textile au Maroc 
fait aujourd’hui face à plusieurs défis, dont la concur-
rence des produits étrangers et la décarbonation des 
produits à l’export, notant que ces défis pourraient 
être une opportunité pour consolider l’offre marocaine 
et renforcer son positionnement à l’international.

Le responsable a précisé que l’amont du secteur 
textile constitue un axe stratégique auquel le minis-
tère accorde une attention particulière, relevant que 
les investisseurs nationaux et étrangers affichent un 
réel engouement pour l’amont textile.

Quant aux autres intervenants, ils ont rappelé l’im-
portance de ce secteur, qui constitue le premier em-
ployeur industriel au Maroc, soulignant la nécessité de 

renforcer la durabilité de l’industrie textile, afin d’être en 
adéquation avec les nouvelles normes européennes en 
la matière.

Ils ont également mis en avant les opportunités qui 
s’ouvrent aujourd’hui pour l’industrie textile marocaine 
et les principaux défis posés, afin de reconquérir le mar-
ché local et de renforcer le positionnement de l’offre ma-
rocaine sur de nouveaux marchés.

Le Maroc va vers l’une des pires sécheresses 
de ces 30 dernières années, passant d’une 
situation de pénurie d’eau à une situation 

de carence.
En 1960, on disposait de 3500 mètres cubes d’eau par 

habitant et par an. En 2015, ce chiffre était de 645. En 
2040, il sera proche de 500, seuil de rareté absolue.

Les précipitations de pluie jusqu’au mois de décembre 
2021 ne sont pas aussi conséquentes que celles de 2019 
et de 2020, qui se sont déjà avérées des années de sé-
cheresse.

toujours au 1er décembre 2021, le taux de remplissage 
des barrages a représenté une moyenne nationale 
de 34,6%, soit une légère baisse par rapport aux 
35,6% de 2020, loin derrière les 45,7% en 2019, 
ou encore le taux de 62,3% enregistré en 2018. Le 
taux de remplissage global reste en dessous de la 
moyenne de 50%.

a titre d’exemples alarmants, le barrage al Mas-
sira, deuxième plus grand barrage du Royaume af-
fiche un taux de remplissage de 7,6% seulement, 
celui de Bin El Ouidane, troisième barrage du 
pays, est à 14.5%, le barrage abdelmoumen, l’un 
des plus importants de la région Souss-Massa af-
fiche quant à lui un taux de remplissage de 4,3%.

avec la saison 2021-2022 qui s’avère donc pauvre en 
pluie, nous aurons trois années consécutives de séche-
resse, alors qu’il y a déjà un déficit depuis l’année 2020 
en termes de ressources hydriques et de taux de remplis-
sage des barrages.

Par conséquent, le Royaume fait désormais face à une 
problématique nationale urgente par rapport au stress 
hydrique, sachant que le secteur de l’agriculture est très 
demandeur en eau, de même que l’industrie, en plus de 
la consommation des ménages.

La question serait donc de savoir comment les dé-
partements de tutelle gèreront-ils l’utilisation de l’eau 

La Confédération générale des entreprises du Ma-
roc (CGEM), a organisé, mercredi à tanger, en 

partenariat avec l’association marocaine des industries 
du textile et de l’habillement (aMItH), une conférence 
sous le thème : « textile : Passer de la fabrication à l’in-
dustrie durable ».

Cette rencontre qui a eu lieu au siège de l’aMItH à 
tanger, en présence d’opérateurs et de partenaires du 
secteur du textile-habillement, s’inscrit dans le cadre 
des rencontres du « Livre blanc » de la Confédération 
qui comprend les propositions de l’institution pour 
l’opérationnalisation du Nouveau modèle de dévelop-
pement (NMD).

S’exprimant à cette occasion, le président de 
l’aMItH, Mohamed Boubouh, a souligné que cette ren-
contre se veut une occasion pour partager, avec tous 
les acteurs du secteur, la vision de l’association pour 
le développement de la filière Textile pour les années 
à venir, afin de la remettre en première ligne sur l’échi-
quier international et de relever le défi de la décarbo-
nation de cette industrie.

« La décarbonation de l’industrie textile marocaine n’est 
plus un choix mais une nécessité » estime M. Boubouh, 
notant l’impératif de s’inscrire dans cette démarche de 
durabilité, en vue d’assurer sa pérennité dans le temps 
et de suivre les différentes mutations que connait cette 
industrie.

Sécheresse
2022, la pire année agricole,

depuis 30 ans
@Par : Dr. Abdelhak BAKHAT 

rencontre à tanger
sur le thème : 

« Textile : Passer de la fabrication 
à l’industrie durable » 
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Association « renshhawsen » à tanger

« Le ras-le-bol ! »
Un véritable cri de détresse 

est lancé par des membres 
de l’association « Rensh-

hawsen » qui ont à cœur de dénon-
cer le comportement de certains 
de leurs sociétaires qui ont la main 
mise sur la gestion du patrimoine 
commun se reflétant dans la réputée 
bâtisse historique de la place de la 
Marche verte, avenue Mohammed VI, 
à tanger.

Les dénonciateurs estiment que la 
gestion actuelle de ce patrimoine est 
stérile et ne répond pas aux vœux 
de tous, sachant que, pour eux, 
l’enjeu et le pari de l’association 
doivent passer, selon leurs termes, 
« à travers un parcours d’autono-
mie, de responsabilité personnelle 
dans l’action, dans la réflexion, dans 
l’amour porté à un projet ambitieux 
que le public, probablement, mécon-
naît ou (pire) méprise».

«La voie à parcourir est, sans 
doute, estiment-ils, étroite et com-
plexe puisque ceux qui, depuis trop 
longtemps détiennent le pouvoir sur 
cette masse, qui ont contribué à la 
constituer, qui prétendent occuper 
la place de ceux à qui appartient 
le tout Savoir, sont prêts à lancer 
l’anathème sur les «marginaux» 
qui oseraient attenter à leur pou-
voir, qui osent entraîner à leur suite 
des jeunes assoiffés et affamés de 
devenir sujets de leur désir et non 
plus objets de besoins imposés et 

Prévue initialement pour le 16 
janvier dernier, «la première 

édition de la Course de la forêt di-
plomatique de tanger (10 km) »  se 
déroulera finalement le dimanche 
13 mars prochain dans les mêmes 
conditions initialement fixées par 
les organisateurs qui s’activent à 
réexaminer les  normes de sécurité 
et les mesures de prévention et de 
précaution devant  assurer la sécu-
rité des participants et du public, 
lors de cette manifestation sportive 
et de loisirs, qui se veut une grande 
fête annuelle pour les amoureux de 
l’athlétisme et de la nature. 

Initiée par l’association «Olympia 
Sport tanger» en partenariat avec 
la wilaya de la région de tanger-té-
touan-al Hoceima, cette manifesta-
tion sportive destinée aux athlètes 
adhérents des clubs sportifs et 
aux  amateurs, se déroulera sous le 
même thème de «La forêt est un élé-
ment essentiel de notre patrimoine 
national humain». 

Outre les professionnels de re-
nom attendus à ce rendez-vous, les 
organisateurs ambitionnent d’y atti-
rer quelque  2.000 athlètes (hommes 
et femmes âgés de plus de 16 ans) 

anonymes, des jeunes non pas et 
non seulement par leur âge mais 
«jeunes» par leur esprit, dont le but 
est celui d’en rencontrer d’autres 
pour communiquer ce qui, dans leur 
pensée, dans leur imaginaire et dans 
leur pouvoir créatif qui est l’expres-
sion d’une recherche qui ne se tarit 
pas, d’un « contrat social », autre 
chose que des mots sur un papier, 
face à une liberté factice qui passe 
par les instruments médiatiques, 
donnant l’illusion de communiquer 
(sic)» dénoncent-ils, estimant que 
«c’est pour cela que l’association 
Renshhawsen se doit, d’une part 

représentant les différentes insti-
tutions publiques et privées, des 
membres des clubs sportifs, des 
fonctionnaires, des employés et des  
citoyens de tous bords, amateurs de 
la marche et de la course à pied.

Les participants potentiels peuvent 
contacter les organisateurs par cour-
rier électronique : « coursedelaforet-
diplomatique@gmail.com» afin d’ob-
tenir  les informations nécessaires 
sur le déroulement el participation 
à cet événement sportif dont l’autre 
objectif est de faire découvrir au pu-
blic les équipements sportifs et les 

de tracer un lien de communication 
réelle, de devenir un lieu de continui-
té, avec une cadence précise de ren-
contres et, d’autres part, de montrer 
à l’extérieur, dans son désir d’action, 
des résultats qui, petit à petit, mar-
queront l’avancée du changement» 
(fin de citation).

Pour notre part, en tant qu’obser-
vateurs, nous concevons que rien ne 
vaut un tour de table consacré à une 
discussion positive, riche et franche 
pour faire valoir les avis sensés des 
uns et des autres, allant dans une 
optique d’intérêt commun du bien 
patrimonial.

espaces de loisirs du nouveau parc, 
qui vient d’être aménagé au sein de 
la forêt diplomatique de tanger. 

D’une enveloppe budgétaire glo-
bale de 42 millions de dirhams, ce 
parc se distingue par ses équipe-
ments destinés à accueillir des acti-
vités sportives, dont 9 kilomètres de 
sentiers ayant été aménagés pour 
les passionnés de la marche et la 
course à pied. Il est aussi  compo-
sé d’espaces  aménagés pour les 
pique-niques (près de 40 tables en 
bois) et des aires de jeux pour les 
enfants.

Après un report de deux mois

La Course de la Forêt diplomatique
de Tanger aura finalement lieu 

le dimanche 13 mars 2022

Rubrique   
Culturelle

La période du deuil est une période de sensi-
bilité et de fragilité, qu’il faut dépasser pour 

pouvoir enfin se reconstruire. Mais il ne sert à 
rien de vouloir aller trop vite. le temps doit faire 
son œuvre, qu’on le veuille ou non.

Il ne s’agit pas d’un livre seulement sur le deuil.  
le sujet est certes grave et en même temps, 
cela ne m’a pas du tout plombé le moral. Bien 
au contraire. En effet, il nous invite à réfléchir 
au sens que l’on veut donner à notre vie, à la 
façon on peut accueillir des moments joyeux et 
sombres de sa vie, à ses choix de vie. Il m’offre 
des clés de lecture. En guise d’exemple un petit 
extrait :

p.91 «La perte de l’autre entraîne aussi la perte 
d’une partie de soi-même, de ce qu’on était avant 
la perte, la disparition ou l’amputation : une mère 
heureuse, un enfant confiant en la vie, un corps 
entier bien dans sa peau... Le travail de deuil... 
c’est reconnaître et accepter la perte et ses 
conséquences. 

tous les deuils ne se vivent pas de la même 
façon, chacun le fait à sa manière. tout dépend 
de la manière dont l’individu s’est construit, de la 
difficulté à vivre les premiers deuils de son exis-
tence, et du lien qui l’attachait au disparu.»

Résumé : On nous apprend à gagner, à nous 
battre, à surmonter les difficultés, mais on ne 
nous apprend pas à perdre. Or la vie est faite de 
changements et de pertes. La perte, ici, est à en-
tendre au sens large. Elle englobe la séparation 
et l’absence. Elle concerne aussi bien la mort 
d’un être cher que la rupture amoureuse, l’exil, la 
retraite, le chômage, la perte d’une partie de son 
corps (maladie, accident), ou encore celle de son 
entreprise, de sa maison, etc. Tout changement, 
toute perte, tout deuil est un stress déstabilisant 
qui nécessite une nouvelle adaptation et un équi-
libre nouveau. On a perdu sa sécurité de base, le 
rapport au monde se fragilise. Distraits, angois-
sés, perturbés dans notre sommeil, nous n’avons 
ni le temps, ni l’énergie, ni la liberté d’esprit, ni le 
savoir-faire pour prendre des décisions positives. 
Souvent nous « laissons faire » et adoptons sans 
nous en rendre compte des comportements au-
todestructeurs. Il est pourtant nécessaire, vital, 
de se ressourcer, de reprendre des forces, de par-
donner ou accepter, de trouver la paix du cœur 
et la sérénité, de redonner sens à sa vie, bref de 
sortir du deuil. Pour cela, il existe des techniques. 
Toutes passent par un même chemin: être attentif 
à soi, se faire plaisir, bien s’entourer, se constituer 
des « réservoirs » d’amour. Ce petit guide donne 
les moyens d’y parvenir.

Bonne lecture !

@ par Meryem Cherradi

SORTIR DU DEUIL
SURmONTER SON ChAgRIN
ET RéAppRENDRE à VIVRE

de ANNE ANCELIN, SCHÜTZENBERGER,
EVELYNE BISSONE JEUFROY
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ActuAlité

S’exprimant, lundi 14 
février à tanger, lors 

des premières rencontres 
de la responsabilité so-
ciétale de l’université ma-
rocaine, sous le thème 
«Ensemble pour une vie 
universitaire inclusive et 
intégrée», le ministre de 
l’Enseignement supérieur, 
de la recherche scientifique 
et de l’innovation, abdel-
latif Miraoui, a indiqué que 
l’Université de demain doit 
mettre l’accent sur le déve-
loppement du capital hu-
main, en l’érigeant en levier 
de développement global et 
durable, et la consolidation 
des valeurs suprêmes.

Le ministre qui s’expri-
mait en présence notam-
ment de la présidente du 
Conseil national des droits 
de l’Homme (CNDH), ami-
na Bouayach, du Wali de 
la région tanger - tétouan 
al Hoceima, Mohamed 
Mhidia, du président de 
l’université abdelmalek Es-
saâdi, Bouchta El Moumni, 
et de personnalités scien-
tifiques et académiques 
marocaines et étrangères, 
estime que le modèle de 
l’Université de demain, qui 
puise son essence dans 
les recommandations du 
Nouveau modèle de dé-
veloppement (NMD) et 
repose sur les priorités 
du programme gouverne-
mental 2021-2026, ne se 
limite pas à l’amélioration 
de la qualité des forma-
tions et à la mise en place 
des conditions favorables 
à la réussite du parcours 
universitaire des étudiants 
et à leur autonomisation, 
mais porte également sur 
tous les aspects liés à la 
gouvernance universitaire 
et à l’intégration des éta-
blissements d’enseigne-
ment supérieur dans leur 
environnement socio-éco-
nomique, en plus de leur 
ouverture aux niveaux ré-

Le Roi Mohammed VI a reçu, 
mercredi, le chef du gou-
vernement, aziz akhan-

nouch et le ministre de l’agriculture, de 
la Pêche maritime, du Développement 
rural et des Eaux et forêts, Mohamed Sa-
diki auxquels le Souverain a ordonné le 
déblocage de la somme de 10 milliards 
de DH pour lutter contre les effets de la 
sécheresse (lire notre dossier principal), 
selon un programme s’articulant autour 
de trois principaux axes.

- Le premier axe porte sur la protec-
tion du capital animal et végétal et la 
gestion de la rareté des eaux

- Le deuxième axe vise l’assurance 
agricole

- Le troisième axe a trait à l’allége-
ment des charges financières des 
agriculteurs et des professionnels, le 
financement des opérations d’approvi-
sionnement du marché national en blé 
et en fourrages, outre le financement 
des investissements innovants dans le 
domaine de l’irrigation».

Le lendemain jeudi 17 février, le chef 
du gouvernement a présidé une réu-
nion autour des mesures d’urgence 
nécessaires pour faire face aux effets 
du déficit pluviométrique sur le secteur 
agricole.

Un programme exceptionnel a été 
élaboré, s’articulant autour de trois axes 
précités dont le premier d’un cout de 3 
milliards de dirhams, se décline comme 
suit : 

- Distribution de 7 millions de quin-
taux d’orge subventionné au profit des 
éleveurs et de 400.000 tonnes d’ali-
ments composés au profit des éleveurs 
de vaches laitières, afin d’atténuer l’im-
pact de la hausse des prix des aliments 
du bétail et de la régression des dispo-
nibilités en fourrage, pour un cout global 
de 2,1 milliards de dirhams.

- Vaccination et traitement de 27 mil-
lions de têtes d’ovins et de caprins, de 
200.000 têtes de camelins et traitement 
des abeilles contre le varroa, pour un 

gional et international.
Selon un compte-ren-

du de l’agence Maghreb 
arabe presse, le ministre 
a, à cet égard, affirmé que 
l’instauration de ce modèle 
requiert une approche par-
ticipative et globale mobili-
sant toutes les forces vives 
à l’échelle régionale et na-
tionale (acteurs institution-
nels, économiques et de 
la société civile), pour une 
université capable d’ac-
compagner les mutations 
rapides sur le plan péda-
gogique, de la recherche 
scientifique et d’innovation.

Il a relevé que l’universi-
té doit également être bien 
préparée pour répondre 
aux priorités de développe-
ment national, notamment 
dans les domaines liés à 
la souveraineté et à la du-
rabilité, notant qu’elle sera 
en mesure de renforcer le 
rayonnement du Maroc et 
son rôle pionnier dans plu-
sieurs domaines vitaux.

Compte tenu de l’im-
portance de la parité et 
de l’égalité des sexes en 
tant que levier de dévelop-
pement et critère fonda-
mental de développement 
sociétal, M. Miraoui estime 
que l’université a un rôle 
majeur à jouer dans ce 
sens, que ce soit en ma-
tière d’élargissement de 
l’accès des étudiantes à 
l’offre de formation et à 
tous les services universi-
taires, dans le respect des 
conditions de qualité et de 
dignité, ou en les motivant 
à poursuivre leur parcours 
académique, et à s’enga-
ger davantage dans les ac-
tivités de recherche scien-
tifique et d’innovation.

L’agence rapporte égale-
ment que le ministre a fait 
savoir que l’autonomisa-
tion des femmes et le ren-
forcement de leurs capaci-
tés ont des répercussions 
socio-économiques très 

budget de 300 millions de dirhams.
- Réhabilitation des périmètres de pe-

tite et moyenne hydraulique, pour l’en-
tretien des équipements et la création 
d’opportunités d’emplois à travers le 
développement et la mise à niveau des 
canalisations, pour un budget de 255 
millions de dirhams.

- abreuvement du cheptel à travers 
l’aménagement et l’équipement de 
points d’eau, l’acquisition de citernes et 
camions citernes et l’aménagement de 
parcours sur une superficie de 10.000 
hectares, pour un budget de 224 mil-
lions de dirhams.

- Irrigation de complément pour la pé-
rennisation des vergers nouvellement 
plantés (de 2 à 5 ans ), aménagés dans 
le cadre de l’agriculture solidaire sur 
une superficie de 55.000 hectares, pour 
un budget global de 121 millions de di-
rhams.

Concernant le deuxième axe du pro-
gramme, relatif à l’assurance multirisque 
de l’actuelle campagne agricole, il sera 
procédé à l’accélération de la mise en 
œuvre de l’assurance sécheresse pour 
les agriculteurs, pour un capital assuré 
par les agriculteurs atteignant 1,12 mil-
liard de dirhams sur une superficie de 1 
million d’hectares.

Le troisième axe, relatif à l’allégement 
des charges financières des agricul-
teurs et des professionnels, est doté 
d’un budget de 6 milliards de dirhams, et 
vise le rééchelonnement de la dette des 
agriculteurs, le financement des opéra-
tions d’approvisionnement du marché 
national en blé et aliments du bétail, 
en plus du financement des investisse-
ments innovants en matière d’irrigation.

Par ailleurs, le chef du gouvernement 
a appelé, à l’issue de la réunion, les dif-
férents intervenants à coordonner leur 
action et à s’attacher à une politique 
d’écoute et de proximité aux citoyens et 
aux agriculteurs, en vue d’une mise en 
œuvre optimale, en partenariat avec les 
autorités locales, de ce programme royal.

importantes, devant favo-
riser la promotion du pro-
cessus de développement 
du Maroc, soulignant que 
la réalisation de tous ces 
objectifs fondamentaux 
passe par le déploiement 
des moyens financiers et 
humains nécessaires, et 
la consolidation du sys-
tème de valeurs au sein 
de l’université, à travers la 
consolidation de la culture 
des droits et des obliga-
tions et le renforcement 
des principes d’équité et 
d’égalité des chances, tout 
en faisant valoir les valeurs 
de transparence et d’in-
tégrité, comme des choix 
irréversibles régissant le 
fonctionnement quotidien 
des établissements univer-
sitaires.

Il a également considé-
ré que la consolidation du 
système de valeurs permet 
de créer une interaction 
positive et constructive 
entre l’université et la so-
ciété en général, notant 
que cette interaction est 
nécessaire pour renforcer 
la confiance dans l’univer-
sité marocaine et lui per-
mettre de jouer le rôle im-
portant qui lui a été confié, 
en matière de soutien de 
l’économie nationale et de 
formation de compétences 
humaines.

Ce premier débat vise 
à construire une nouvelle 
approche de la vie univer-
sitaire sous trois angles 
différents mais complé-
mentaires, à savoir la res-
ponsabilité sociale des 
universités marocaines à 
travers les principes des 
droits de l’Homme, la res-
ponsabilité sociale des 
universités : Etude com-
parative et analyse d’ex-
périences positives, et les 
objectifs de la responsabi-
lité sociale et du dévelop-
pement durable dans l’es-
pace universitaire.

université de demain

Le ministre miraoui intervient 
à Tanger, sur le développement 

du capital humain

sécheresse 

Le Roi fait débloquer 10 milliards 
de dirhams qui seront répartis 

comme suit 
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C’est avec une profonde affliction et une immense conster-
nation que nous avons accueilli la triste et chagrinante nou-

velle du décès survenu le 17 février 2022, du très cher regretté 
Mohamed SOUSSI, cadre bancaire à la retraite et militant asso-
ciatif et politique.

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

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos 
condoléances les plus attristée à sa veuve, Mme Rabia touiher ; à 
ses enfants Hicham, Omar, amal et Yousra ; à son proche karim; 
à l’ensemble des membres des familles Soussi, touiher et familles alliées, ainsi qu’à tous les 
proches du regretté disparu qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses 
et aimables personnes qui se sont associées à leur deuil et partagé leur douleur en se mani-
festant par leur présence effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de 
soutien et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.

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

Inna lillahi wa inna ilaïhi raji3oune

Nécrologie

mohamed SOUSSI 
rappelé à Dieu

La hausse des prix à la 
consommation dans 

le monde et au Maroc est due à 
la conjoncture internationale ac-
tuelle, a affirmé, jeudi à Rabat, le 
ministre délégué chargé du bud-
get, Fouzi Lekjaa.

S’exprimant lors d’un point de 
presse à l’issue du Conseil du 
gouvernement, le ministre a in-
diqué que la hausse des prix de 
certains biens de consommation 
s’explique, principalement, par la 
reprise économique inattendue 
dans le monde et à l’augmen-
tation continue des prix des cé-
réales et des produits pétroliers 
sur le marché international.

Pour les céréales, les prix à 
l’international sont passés à 315 
dollar/tonne, contre 290 dollars/
tonne en 2021, soit une progres-
sion de 34 % et, en raison des 
conditions géopolitiques et de 
l’augmentation des prix du fret et 
du transport international, le prix 
d’un quintal de céréales sur le 
marché international s’est élevé 
à 340 dirhams en 2022, pour 260 
dirhams une année auparavant.

« au vu de ces circonstances, 
l’État a adopté une série de me-
sures, dont la première portant 
sur la suspension des droits de 
douane sur les importations de 
blé en deux périodes, de février 
au 15 mai 2021 et de novembre 
2021 à avril prochain » affirme 
Lekjaa.

Sur une année normale, ces 
droits de douanes s’élèvent à 550 
millions de dirhams (MDH), ce 

La région de tanger-tétouan-al Hoceima a enregistré, jeudi 
17 février, le nombre le plus élevé de nouveaux cas du corona-
virus, comptabilisant 130 nouvelles infections, principalement à 
al Hoceima (73).

Deuxième région au classement, celle de Casablanca-Settat 
qui a recensé 110 nouveaux cas et une concentration de nou-
velles infections situées à Casablanca avec 81 nouveaux cas, 
suivie par la région de Rabat-Salé-kénitra qui enregistre 86 nou-
veaux cas dont 45 à Rabat.

La région de Fès-Meknès vient en troisième position avec 
79 nouveaux cas dont 49 situés dans la ville de Fès. La région 
de l’Oriental constate 65 nouveaux cas principalement à Ou-
jda-Angad (32), tandis que celle de Marrakech-Safi dresse 46 
nouvelles infections dont 34 à Marrakech.

Dernières régions à compter de nouveaux cas sont celles de 
Dakhla Oued-Eddahab et Drâa-Tafilalet, avec respectivement 11 
et 14 nouvelles infections.

Le Centre d’interprétation des fortifications a ouvert ses 
portes, jeudi à Borj Dar El Baroud, une fortification 

militaire dotée d’une série de batteries aux dimensions impo-
santes datant du XVème siècle.

Ce nouveau centre qui s’inscrit dans le cadre du programme 
de réhabilitation et de valorisation de l’ancienne médina de 
tanger 2020-2024, ainsi que la revalorisation du patrimoine 
historique et culturel de la médina, a nécessité une enveloppe 
budgétaire de 10 millions de dirhams, comprenant les travaux 
de restauration et d’équipement.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du 
secrétaire général de la Wilaya de la région tanger-tétouan-al 
Hoceima, Lahbib alami, du maire de tanger, Mounir Laymouri, 
et de représentants de la scène culturelle et de la société civile.

L’objectif est de valoriser le patrimoine matériel et immatériel 
de l’ancienne médina de tanger à travers la restauration de son 
patrimoine historique, la réhabilitation de son tissu urbain, et 
l’amélioration de la circulation et du trafic, en plus de favoriser 
la création d’emplois pour les jeunes, les artisans et les profes-
sionnels du tourisme, le renforcement de la dynamique de dé-
veloppement que connaît tanger, son attractivité économique, 
touristique et culturelle et la promotion de son patrimoine.

Le site qui dispose d’une maquette reprenant les sept Borjs 
les plus importants de la ville, est dédié à l’exposition perma-
nente de l’histoire des édifices fortifiés et de l’artillerie de la ville 
par le biais de maquettes, de photographies et de cartes, en 
plus d’une collection d’armes et d’uniformes militaires.

qui signifie que leur suspension 
entraîne des pertes du même 
montant, explique le ministre , 
ajoutant que cette mesure à elle 
seule est désormais « insuffi-
sante ». Il a, en outre, souligné 
que sans l’intervention de l’Etat 
en matière de subvention des cé-
réales importés, le prix d’un quin-
tal aurait atteint les 340 dirhams, 
ce qui porterait à 350 dirhams le 
prix d’un quintal de farine pour 
impacter à la hausse les prix de 
l’ensemble des produits à base 
de cette denrée. L’Etat consacre, 
au titre d’une année normale, 
1,3 milliard de dirhams (MMDH) 
pour la subvention de la farine 
qui se vend sur le marché à 200 
dirhams le quintal, dira Lekjaa, 
ajoutant qu’en 2021, l’Etat a al-
loué 3,28 MMDH, ce qui corres-
pond à une perte de 2 MMDH 
supplémentaires. 

En 2022, et dans les conditions 
actuelles, sans évoquer les pro-
chains développements, en parti-
culier la crise russo-ukrainienne, 

le ministre explique que la pré-
servation des équilibres coûtera à 
l’Etat plus de 1,91 MMDH, en plus 
de 1,3 MMDH de subvention de la 
farine. 

« L’Etat devrait ainsi allouer 
des crédits de 3,844 MMDH 
jusqu’à fin 2022, indique-il, ajou-
tant qu’en ce qui concerne les 
produits pétroliers, le prix du gaz 
butane est fixé sur le marché lo-
cal à 3,33 dirhams le kilogramme 
(kg), et notant que ce prix « n’a 
pas changé depuis 1990 », ce qui 
fait qu’une bouteille de gaz de 12 
kg se vend à 40 dirhams et celle 
de 3 kg à 10 dirhams.

au niveau international, le prix 
du gaz butane est actuellement 
(de janvier à 14 février courant) 
de 854 dollars la tonne, alors qu’il 
était de 530 dollars la tonne en 
2020 et de 509 dollars la tonne en 
2021, soit une hausse de 60% par 
rapport à 2020 et 2021, en raison 
des tensions géopolitiques et 
des contraintes liées à la pandé-
mie, a conclu Lekjaa.

point de presse officiel
 sur la

Hausse des prix 
à la consommation

covid 19
 La région Tanger-Tétouan-Al 

Hoceima la plus touchée, jeudi, 
par de nouveaux cas 

Borj dar el Baroud 
Ouverture du Centre 

d’interprétation 
des fortifications 

Hausse des prix 
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Faits divers

ecole Fahd de traduction à tanger 
Un an de prison pour 

le professeur jugé pour 
harcèlement sexuel

L’enseignant de langue espagnole à l’Ecole Su-
périeure de traduction de tanger, âgé de 46 ans, 

arrêté au début de janvier dernier pour « harcèlement 
sexuel » contre une de ses étudiantes, a été récemment 
condamné à un an de prison ferme par le tribunal de 
première instance de tanger.

 « Nous ne sommes pas satisfaits de ce verdict, car 
on parle de faits très graves qui vont à tout jamais mar-
quer la victime » a indiqué l’avocate aïcha Guellaa, de 
la partie civile, qui compte faire appel.

Pour rappel, des scandales à répétition de dénoncia-
tion de chantage et de harcèlement sexuel en milieu 
universitaire, ont suscité une grande indignation sur 
les réseaux sociaux et ont enclenché des poursuites.

Des cas de harcèlement sexuel dans l’enseignement 
supérieur ont souvent été médiatisés ces dernières an-
nées mais sans que des plaintes ne soient déposées..

uuuuuu 

Hay Branès
Arrestation de deux 

dealers et saisie de 860 
comprimés psychotropes

La police judiciaire du district de Beni Makada rele-
vant de la préfecture de police de tanger a récem-

ment procédé à la saisie de 860 comprimés d’ecstasy 
chez deux jeunes gens âgés de 22 et 26 ans, interpellés 
au quartier Branès à tanger où ils s’adonnaient à la 
triste fonction de dealers.

Les deux présumés trafiquants ont été placés en 
garde à vue pour la suite de l’enquête et l’instruction du 
dossier judiciaire d’usage.

uuuuuu 

tétouan 
Saisie de 79 000 paquets de 
cigarettes de contrebande 

et interpellation de 2 
trafiquants 

Des policiers de tétouan ont déjoué, dernièrement, 
une tentative de trafic de 79.190 paquets de ciga-

rettes de contrebande de différentes marques, et interpellé 
un premier suspect à bord d’un véhicule utilitaire trans-
portant cette cargaison de cigarettes.

L’enquête policière a conduit à l’arrestation d’un com-
plice qui tient un garage dans le quartier « khandek Zer-
bouh » servant de dépôt pour ce trafic.

Les deux suspects, âgés de 41 et 51 ans, ont été placés 
en garde à vue pour la suite de l’enquête et l’instruction du 
dossier judiciaire d’usage.

uuuuuu 

Hay Moulay rachid
Un nouveau braquage 

de fourgon de transport 
de fonds

La scène a eu lieu dans la matinée du vendredi 11 
février courant, au quartier Moulay Rachid à tanger, 

lorsqu’un fourgon blindé de transport de fonds a été la 
cible d’une attaque par deux inconnus au visage masqué.

alors que le fourgon se garait devant une agence 
d’amendis, société délégataire de distribution d’eau et 
d’électricité, deux hommes au visage dissimulé sont des-
cendus précipitamment d’une voiture légères, armés d’un 
long sabre, pour obliger le chauffeur à ouvrir les portières 
arrières du fourgon qui s’est avéré vide. 

Dans la précipitation, le chauffeur du fourgon a été bles-
sé à la tête. 

Les deux assaillants sont remontés dans leur voiture 
pour s’enfuir en direction du quartier Boukhalf.

L’homme blessé a été évacué à l’hôpital régional Mo-
hammed V pour recevoir les soins nécessaires.

Une enquête est ouverte pour retrouver les deux assail-
lants. 

Rappelons qu’un précédent braquage similaire à tan-
ger, avait rapporté aux voleurs un butin de 1,6 million de 
dirhams.

uuuuuu 

nador 
Saisie de 6000 comprimés 

psychotropes 

Dans la soirée du lundi 14 février courant, la police 
judiciaire de Nador, en collaboration avec la Direc-

tion générale de la sécurité du territoire, a interpellé deux 
individus âgés de 30 et 33 ans, dont l’un ayant des anté-
cédents judiciaires, soupçonnés de tremper dans des 
affaires de trafic de drogue, notamment des comprimés 
psychotropes.

Les deux suspects qui comptaient se rendre à khémis-
set à bord d’un autocar, ont été soumis à un contrôle poli-
cier qui a révélé que les intéressés avaient, effectivement, 
en leur possession 6000 comprimés de « Rivotril destinés 
à la vente au détail.

Les deux présumés trafiquants ont été placés en garde 
à vue pour la suite de l’enquête et l’instruction du dossier 
judiciaire d’usage.

driouch 
Un autocar ciblé par 
des jets de pierres

Dimanche 13 février courant, un autocar transpor-
tant des voyageurs en provenance d’Oujda, vers 

al Hoceima, a été ciblé par des jets de pierres, jetés par 
des inconnus, dans l’intention d’endommager le véhi-
cule pour l’obliger à s’arrêter en rase campagne sur la 
route nationale n°2 entre Driouch et Midar, de manière 
à leur permettre de s’attaquer aux voyageurs pour les 
dépouiller de leurs biens.

Cependant, la dextérité du chauffeur lui a permis de 
sauver la situation en accélérant pour prendre la, fuite 
dans des conditions dangereuses mais salvatrices. 

ainsi, ces voyageurs qui l’ont échappée belle et 
qui se disent lui être reconnaissants, ont déposé une 
plainte collective une fois une fois arrivés à destination, 
agités par la crainte, mais sains et saufs.

uuuuuu 

Béni chiguer 
Avortement d’une tentative 

de trafic de drogue 

La gendarmerie Royale a réussi, dimanche 13 fé-
vrier courant, à faire avorter une tentative de trafic 

international de drogue en procédant à la saisie de 23 
ballots de chira, déposés sur la plage de ticharna, dans 
la commune de Béni Chiguer, province de Nador, dans 
l’intention d’être chargés sur une embarcation pour 
acheminement vers le littoral nord de la Méditerranée.

Cette quantité de drogue a été acheminée au siège 
de la gendarmerie royale à Béni Chiguer et une enquête 
est ouverte pour identifier les trafiquants impliqués 
dans cette opération.

uuuuuu 

Deux suicides 
à Imzouren et Bab Taza 

a Imzouren relevant de la province d’al Hoceïma, un 
quadragénaire a mis fin à ses jours, lundi dernier, en se 
jetant depuis le quatrième étage d’un immeuble.

Les raisons de ce suicide ne sont pas connues mais 
l’on pense que le défunt était miné par des problèmes 
familiaux. 

Son cadavre a été évacué à la morgue de l’hôpital 
d’Al Hoceïma afin d’être soumis à une autopsie. Une 
enquête a été ouverte par des policiers de la ville afin 
de déterminer le mobile de cet acte de désespoir.

Par ailleurs, samedi dernier, un père de famille, âgé 
de 61ans, s’est donné la mort chez lui, à Bab taza, re-
levant de la province de Chefchaouen, en ingurgitant 
du raticide. 

ayant perdu connaissance, il a été évacué au  service 
des urgences de l’hôpital de Chefchaouen, puis trans-
féré  à tétouan où il a rendu son dernier soupir.
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L’ACTUALITE EN CONTINU
LES + VUS LES + COMMENTES DE RACHID MADANI

SP    RT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

25 pays ont été sélectionnés pour participer à la Unified Cup 
2022 présentée par Toyota et soutenue par le sponsor  Ally 
Financial. Detroit accueillera plus de 300 athlètes avec et 

sans déficience intellectuelle du 31 juillet au 6 août 2022. Cette semaine 
historique célébrera la joie du sport et le pouvoir de l’inclusion par la 
camaraderie, la compétition et la suppression des barrières sociales. 
Detroit a une longue histoire de rencontre directe avec l’avenir, servant 
de phare à la nation pour l’innovation et le courage. Alors que Special 
Olympics attend avec impatience le retour triomphal de la compétition 
internationale en 2022, Detroit est l’endroit idéal pour mettre en valeur 
la puissance des sports unifiés. «Au cours de la dernière décennie, 
un travail exemplaire a été accompli à Detroit», a déclaré Mary Davis, 
PDG de Special Olympics International. De la croissance du district 
communautaire des écoles publiques de Detroit pour en faire le plus 
grand district scolaire champion unifié du pays à la création de la 
première ligue de football unifiée de la ville, Detroit a inscrit les sports 
unifiés dans son ADN et marqué sur son héritage pour aller de l’avant. 
Special Olympics Unified Sports rassemble des athlètes avec et sans 
déficience intellectuelle pour jouer dans la même équipe, démontrant 
comment jouer et concourir ensemble en brisant les barrières et en 
créant finalement des communautés d’acceptation et d’inclusion. La 
Special Olympics Unified Cup Detroit 2022 sera le deuxième tournoi 
de cette série mono sport, après la compétition inaugurale en 2018 
à Chicago.  La sélection d’équipes féminines Special Olympics se 
compose de : - Burkina Faso - Caraïbes (Haïti, Aruba, Bahamas) -Costa 
Rica - Egypte - Guatémala - Bharat (Inde) - Mexique - Russie - Slovaquie 
- Serendib (Sri Lanka) - EAU – Etats-Unis .Les équipes masculines 
Special Olympics sélectionnées sont les suivantes : - Brésil - Hong 
Kong - Jamaïque - Nippon (Japon) - Corée - Maroc - Nigeria -Paraguay 
- Roumanie - Arabie Saoudite - Singapour – Etats-Unis « J’aime à quel 
point les sports unifiés sont inclusifs », a déclaré Max Hinga, athlète 
de Special Olympics Michigan et Global Messenger. «Il s’agit d’être le 
meilleur athlète possible, mais pas uniquement de gagner. Cela nous 
permet, en tant qu’athlètes, de montrer que nous pouvons tout faire 
» a-t-il poursuivi. La compétition et les événements tout au long de la 
semaine attireront plus de 10 000 spectateurs, 1 000 bénévoles et 500 
membres de la famille et dignitaires au tournoi. De plus, la compétition 
sera diffusée par ESPN et atteindra des millions de téléspectateurs à 
travers le monde. L’un des principaux objectifs de la Special Olympics 
Unified Cup est d’atteindre et de collaborer avec les clubs de football 
professionnels, leurs fondations et les fédérations de football pour 
soutenir l’inclusion des personnes handicapées mentales et le 
développement des sports unifiés. « Nous sommes ravis d’accueillir 
les athlètes et leurs familles à Detroit cet été», a dit Todd Kropp, 
copropriétaire du Detroit City FC. «La communauté DCFC entretient une 
relation de longue date avec Special Olympics et partage des valeurs 
mutuelles pour promouvoir une société plus inclusive. Nous sommes 
impatients d’accueillir les demi-finales et la finale au Keyworth Stadium 
à Hamtramck et de créer une atmosphère électrique pour les athlètes» 
pensent les responsables d’organisation.À l’échelle mondiale, plus de 
885 000 athlètes Special Olympics et partenaires unifiés (athlètes sans 
déficience intellectuelle) participent au football (soccer). Les finales 
seront diffusées depuis le stade Keyworth - domicile du club de football 
de Detroit City - à des centaines de millions de téléspectateurs à travers 
le monde par ESPN, le partenaire mondial de diffusion de Special 
Olympics et le sponsor mondial de présentation de Special Olympics 
Unified Sports. La Special Olympics Unified Cup Detroit 2022 est rendue 
possible grâce au soutien des sponsors Toyota, ESPN, Ally Financial, 
Gallagher, Blue Cross Blue Shield of Michigan et Blue Care Network, 
The Coca-Cola Company et The Real Estate One Charitable Foundation.

L’esprit dans le match contre le Real Madrid : 
«Nous essayons de ne pas être là quand il y a 

d’autres matchs avant, sachant que le grand objectif 
est Madrid. C’est un beau match à jouer et, comme 
vous le savez, c’est une équipe que j’ai dans mon 
cœur pour tout ce qu’elle m’a donné, elle m’a fait 
beaucoup de bien en tant que personne et en tant que 
joueur, et elle m’a fait apprendre. Nous allons très bien 
nous préparer pour le match».

 Le Paris Saint-Germain a la pression d’un grand : 
« J’ai joué dans la cour des grands avec différents 

clubs et toujours avec un maximum d’exigence, mais 
j’ai toujours aimé cette pression. C’est de ça qu’il 
s’agit, et puis bien la gérer. C’est vrai que maintenant 
on a de grands joueurs et il y a beaucoup d’attentes. 
J’essaie de bien me comporter sereinement, et au jour 
le jour».

Le PSG lui a donné de la stabilité puisqu’il a 
fortement contribué pour le club :

 «La vérité c’est que je me sens très bien, chez moi. 
Les gens m’ont très bien reçu, le club, les supporters... 
Avant même d’arriver, je remarquais que j’étais déjà 
aimé .Le club a parié sur moi et a fait de gros efforts. 
L’entraîneur aussi, nous avons eu beaucoup de 
conversations et il m’a donné sa confiance. Quant aux 
joueurs, ils m’ont tous très bien reçu .Ils me disent  
toujours d’être calme et de me faire plaisir.Moi aussi je 
me sens bien avec eux et je fais de mon mieux».

Ce que signifie s’entraîner avec Messi, Neymar, 
Mbappé : 

«Cela me fait progresser .Ils n’ont jamais cessé de 
m’aider. J’ai la chance de jouer pratiquement avec les 
meilleurs à tous les postes et la vérité est que chaque 
jour vous apprenez et vous vous améliorez.».

Verratti le joueur qui l’a le plus surpris :
 «Tu es toujours surpris par des stars comme 

Neymar, Messi ou Mbappé, mais celui qui m’a 
vraiment étonné en particulier, c’est Marco Verratti. Le 
voir en personne, s’entraîner avec lui, c’est un grand 
plaisir de le voir calme même sous la pression. Il tient 
le ballon, il est impossible de lui retirer le ballon. La 
qualité des meilleurs gars est évidente, mais voir 
Marco en personne est une joie. 

Mbappé le définit comme le meilleur arrière latéral 
du monde :

 «Quand de grands joueurs comme Kylian te 
louent, c’est une satisfaction parce que tu vois que 
tu fais bien les choses. Toutes ces années de travail 
et de sacrifice qui m’ont fait arriver ici méritent des 
éloges . Kylian est aussi un miroir dans lequel tout 
footballeur aime se regarder» La vérité c’est que je 
m’entends très bien avec lui, et j’ai une amitié avec lui 
dès le premier jour. On a beaucoup de choses à voir et 

à faire ensemble .Pour son éventuel départ du PSG,la 
décision finale lui revient.Je lui souhaite le meilleur 
dans sa carrière et dans sa vie. on  va se régaler, il 
nous reste encore plusieurs mois ensemble et après 
on verra ce qui va arriver. 

Changements de l’actuel Achraf à celui qui a quitté 
le Real Madrid :

 «Beaucoup de changements. J’ai quelques 
années de plus, je suis plus mùr, j’ai plus d’expérience. 
À Madrid, je suis venu de Castille après avoir joué avec 
des jeunes et sans expérience professionnelle de haut 
niveau. Maintenant, après avoir joué dans plusieurs 
clubs et dans de grandes équipes, je pense à avoir eu  
de l’expérience, de la maturité et de la responsabilité». 

Le départ de Madrid était dû à un manque de 
maturité ou de confiance de la part du club : 

«Les deux choses. C’est vrai que quand tu montes 
en équipe première pour la première fois et c’est 
normal que le club ne parie pas autant quand tu es un 
jeune joueur. Mais ensuite je suis allé à Dortmund en 
prêt et j’ai fait deux belles saisons et j’ai dû revenir et 
décider. Et puis je pense que Madrid n’a toujours pas 
parié sur moi même si je pouvais continuer à jouer à 
un haut niveau. Et puis quand je suis parti pour l’Inter, 
il y avait aussi une option pour  Madrid et elle n’a pas 
été exécutée non plus, donc je pense que Madrid ne 
voulait pas parier autant sur moi que d’autres clubs. Et 
je suis content parce que je pense que ces clubs n’ont 
pas eu tort de parier sur moi».

Retrouvailles avec Ramos au PSG : 
«C’était très sympa, avec Ramos ,nous avions 

coïncidé au Real Madrid et il m’a très bien traité malgré 
le fait d’être jeune et venant de l’académie des jeunes. 
Nous avons une très bonne amitié. La vérité est que 
j’ai été surpris quand il a quitté le Real Madrid, mais 
je suis content de l’avoir avec nous. On l’attend avec 
impatience, je sais qu’il va revenir et il va beaucoup 
nous faire grandir car c’est un leader et un joueur 
expérimenté pour le PSG».

Le travail du PSG pour éliminer Madrid : 
«Il faut minimiser les erreurs et ensuite utiliser nos 

armes, qui sont les grands joueurs que nous avons. 
Nous allons profiter de toutes les opportunités que 
nous avons pour passer». 

Ce qui l’inquiète le plus au sujet du Real Madrid : 
«C’est clair que le Real a de grands joueurs, qui 

jouent aussi ensemble depuis de nombreuses années 
et qui ont une immense qualité. Il faut faire attention à 
tous leurs contres qui vont très bien, mais ils doivent 
aussi être attentifs à nous et nous essaierons de 
prendre le contrôle du jeu.Comme le PSG , Madrid 
a aussi son armée de bons joueurs : Vini, Benzema, 
Modric, Casemiro, Kroos, Asensio .

Tribune du Sport          ACHRAF HAKIMI 
ANALYSE L’ELIMINATOIRE REAL-PSGSPECIAL OLYMPIC UNIFIED CUP 

DETROIT 22 AVEC LE MAROC Cette semaine, 
le marocain 

Achraf Hakimi avait 
des interviews à la une 
dans toute la presse 
espagnole. Le journal 
Marca a publié son 
analyse du choc de 
Champions de league 
PSG-REAL dont voici la 
synthèse :

Portrait

sportif

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 Jean - Marie KASONGO
GSM : 06.20.30.47.24
Tanger

 HORAIRE DES
PHARMACIES

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORaIRE NORMaL 
JOURNaLIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00
HORaIRE DES PHaRMaCIES 

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

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

HORaIRE DE GaRDE 
PENDaNt La JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

• 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 21 au 25 
Fevrier 2022

Samedi 19 et dimanche 20 
Fevrier 2022

•  SAMEDI
Pharmacie Al Amal
Av. Mly Abdelaziz Imm. Dar Amal 
Tél. : 05.39.31.85.49
Pharmacie Ahlen
Rte de Rabat résidence Habiba
Tél. : 05.39.31.13.00 
Pharmacie Al Faraj Rahrah
Hay Rahrah en face école Abi Horaïra
Tél.: 05.39.37.74.16
Pharmacie El Aouama
27, Av Royaume Arabie Saoudite 
Tél. : 05.39.95.98.08
Pharmacie El Harrarine
Quartier el harrarine lot 2874 
Tél. : 05.39.38.48.58
Pharmacie Chifae
4 bis Bd Mly Rachid prés Hôp.Med 5
Tél. : 05.39.37.57.86
 •  DIMANCHE
Pharmacie Salaheddine
Azib Hadj Kaddour lot Al Boustane
Tél.: 05.39.31.56.88
Pharmacie el kindy
Av. Harroun Errachid quartier Belgique 
Tél.: 05.39.94.94.42
Pharmacie Ain Chifae
Lot El Azizia rés. Aya Cplx Al Hassani
Tél.: 05.39.38.41.45 
Pharmacie Sania Malabata
Hay Sania kdima prés 9éme Arrond° 
Tél.: 05.31.44.31.44
Pharmacie Grand Maghreb
Lots Andalouse Route Aouama
Tél. : 05.39.35.22.46 
Pharmacie Ibn khaldoun
Lot. Al Majd à côté rés. Al Fajr 
Tél. : 05.39.36.02.90

Lundi 21 Fevrier 2022 

Pharmacie Afilal
30, Av. Allal Fassi Belle Vue prés 
Tél. : 05.39.95.60.87
Pharmacie Benayad
Mrah Tanja Balia au dessus Moutamid 
Tél. : 05.39.34.26.35
Pharmacie Abas Sebti
Ibn Batouta en face collége Abas Sebti
Tél. : 05.39.31.30.72
Pharmacie Ain Dalia
Tarik Aouama prés école Madarik
Tél. : 05.39.35.06.08
Pharmacie Hay Al Manar
Mesnana Rte Satefillage en face de 
l’ENCG Tél.: 05.39.31.54.12 
Pharmacie Ain Jdida
Rte de Tétouan Mghogha kbira
Tél.: 05.39.95.69.26

Mardi 22 Fevrier 2022

Pharmacie Provence
Av. Provence et Barcelone Ali Bay 
Tél. : 05.39.95.98.94
Pharmacie Al Kawacim
Rte Rahrah cplx Abdalas Kawacim
Tél. : 05.39.38.11.32 
Pharmacie Al Hamd
Rte Rabat Cplx Hassani 1ére rue à droite
Tél.: 05.39.31.61.33
Pharmacie Al Hambra
Av. Aicha Mousafir Houmat Haddad 
Tél. : 05.39.95.41.66
Pharmacie Mister-khouch
36, Bd Anfa, quartier Mister Khouch 
Tél. : 05.39.93.72.82

Mercredi 23 Fevrier 2022 
Pharmacie El Alia
37; rue Ibn Kadi quartier el Alia Plasa Toro
Tél.: 05.39.94.21.70 
Pharmacie Al Firdaous
Dar Mouigna prés hôpital Med 6
Tél. : 05.39.31.74.88
Pharmacie Ben Yaich
Branes kdima ront point grand stade
Tél. : 05.39.30.86.80 
Pharmacie Complexe Al Baraka
Doha Dhar Al kanfoud Mers Aouama
Tél. : 05.39.35.10.70 
Pharmacie Al Boughaz
78; rue Mexique en face cinéma Lux
Tél. : 05.39.93.80.17 
Pharmacie Biladi
Hay Moujahidine rue 2 N° 2 
Tél. : 05.39.31.32.81

Jeudi 24 Fevrier 2022

Pharmacie Al Ihssane
Mesnana début Rte Rahrah
Tél. : 05.39.31.19.36
Pharmacie Dar Tounsi
Lot Annahda n°146 Dar Tounsi 
Tél. : 05.39.35.29.48
Pharmacie Homrani
Av. Med 6 cplx Iris plage Malabata
Tél. : 05.39.30.10.51
Pharmacie Ibn Al Arabi
Complexe Zemmouri 3 Yousra ziaten
Tél.: 05.39.31.58.43
Pharmacie Randa
Lot Mers 2 prés école Achenad
Tél.: 05.39.31.58.75
Pharmacie Imam Chatebi
2éme rte desendant à droite aré hôp Med 5 
Tél.: 05.39.94.93.06

vendredi 25 Fevrier 2022

Pharmacie Mouadafine
Hay Mouadafine rue wahda watania 
Tél. : 05.39.35.01.38
Pharmacie Jnan Marjane
Derrière marjane en face doha lwafae
Tél. : 05.39.38.11.56
Pharmacie Sekka Aouama
Mrabet Charkia quartier Fatma
Tél. : 06.74.20.49.69
Pharmacie Brooks
A côté du 3é Arrd prés hôpital italien 
Tél. : 05.39.94.85.35 
Pharmacie El Bekouri
Lot el Mers 2 Bir Chifa Houmat Kouadess
Tél.: 06.71.69.55.89 
Pharmacie Bennani Tarik Achakar
Rte Achakar, en face Ecole Shams
Tél. : 05.39.93.92.18 

BÉLIER : (21 MARS - 20 AvRIL)
amour : Vous êtes un peu trop exigeant envers les autres et envers vous-même. 
Il y a un fossé entre ce que vous voulez et ce qui se passe.
argent : Au lieu de penser sans arrêt à vos factures, vous pensez aux plaisirs, 
une séance shopping, une sortie chez le coiffeur, bref, ça fait du bien au moral.
Forme : Ce ciel favorise l’apparition d’affections inflammatoires ou d’incident 
divers,vous devriez prendre le recul nécessaire pour ne pas tenter le diable.
Travail : Votre entourage encourage vos idées, vous manquez de confiance, vos 
proches vous poussent vers l’avant en vous donnant une bonne dose de courage. 

TAUREAU : (21 AvRIL - 20 MAI)
amour : Malgré des moments tendus avec votre partenaire, vous saurez en tirer les 
leçons essentielles, qui vous feront aller de l’avant dans de meilleures conditions.
argent : Votre budget vous permet largement de faire plaisir à vos proches, du coup, 
vous ne vous en priverez pas car c’est une semaine très bénéfique sur le plan financier.
Forme : Vous rugissez d’énergie harmonieuse, cette vitalité favorise votre épa-
nouissement général, vos initiatives, vos projets. 
Travail : Vous montrez votre motivation, vous êtes productif, vous avez du 
succès. Vos compétences sont reconnues. 

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
amour : Vous met au défi de pérenniser les liens établis sans aucun secours 
autre que votre lucidité et votre sincérité. C’est à prendre, ou à laisser.
argent : A force de dépenser autant pour des vétilles votre banquier pourrait 
perdre et sa patience et son sourire avec vous !. 
Forme : Vous pourriez ressentir une grande lassitude physique voire psycho-
logique. Accordez-vous des temps de repos, aménagez vos obligations .
Travail : Vous commencez à comprendre que vos efforts actuels et cette pé-
riode d’apparente mise à l’épreuve déboucheront sur une pleine reconnaissance. 

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
amour : C’est votre idée personnelle de la logique qui est au premier plan de vos 
amours. Et de vos actes ! Les influx célestes vous donnent de nouveaux désirs. 
argent : Financièrement vous êtes à l’aise, pas de problème en vue, la semaine est 
très positive. Votre argent fait des petits, vous le faites fructifier, vous placez. 
Forme : Vous allez vous dégager des influences négatives, qui minaient votre éner-
gie mentale et la canalisait trop volontiers dans des idées sombres ou trop abruptes. 
Travail : Vous cherchez des pistes susceptibles de vous offrir une belle évolution 
de carrière, vous ne lâchez rien, cette semaine commence sous de bons auspices.

 LION : (24 JUILLET - 23 AOûT)
amour : Pour finaliser les projets amoureux, nul besoin de monter au cré-
neau pour faire fondre la glace.
argent :  Vous mettez à jour vos papiers en vous organisant différemment, vous 
triez vos factures, vous réglez les impayées (s’il y en a). Un renouveau s’installe. 
Forme : Des enjeux importants vous déstabilisent, vous fragilisent, des choix 
difficiles vous maintiennent sous tension.
Travail : Vous bénéficiez du soutien de vos proches. Vous trouvez la solution 
à un problème professionnel, vous êtes soulagé.

vIERGE : (24 AOûT - 23 SEPTEMBRE)
Amour : Les rencontres marquantes sont favorisées et il est très probable que 
vous ne terminerez pas la semaine tout seul mais plutôt en bonne compagnie.
argent : Les planètes vous font des fleurs : on imagine difficilement perspec-
tives plus radieuses que les vôtres.
Forme : Un ciel intrépide vous dope et encourage vivement la mise en oeuvre 
de vos projets multiples et variés.
Travail : Vous obtenez des réponses positives. La période qui s’annonce offre 
des changements avantageux. 

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Amour : Si vous êtes en duo, les projets d’avenir sont à l’honneur et vous rêvez 
de repousser les limites de votre couple, de lui faire respirer un peu d’air frais.
argent : Une petite sortie amicale pourrait vous changer les idées cette se-
maine, en effet vous êtes occupé à régler encore vos problèmes financiers. 
Forme : Les passions, la colère, la jalousie finissent par vous épuiser et vous 
privent des ressources nécessaires pour aborder une semaine complexe.
Travail : C’est le moment de monter au créneau et de proposer vos plans auda-
cieux, sans oublier que votre précipitation court-circuitera toujours vos échanges.

 SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Votre couple fonctionne sur le bout de vos doigts respectifs, vous 
ronronnez ensemble comme deux chats amoureux et lovés sur le même sofa ! 
argent : Votre confort financier est assuré et ce constat assure à votre vie une 
tranquillité bien méritée. 
Forme : Cette semaine vous ne programmez rien, vous faites selon vos envies du mo-
ment, ce qui vous réussit plutôt bien. Vous bougez seulement quand vous le souhaitez.
Travail : Vous pouvez tout obtenir si vous le souhaitez, on vous écoute parce 
qu’on vous considère, à votre juste valeur, à votre juste place.

SAGITTAIRE : (23 NOvEMBRE - 21 DECEMBRE)
amour :  Une semaine très intéressante pour apaiser les conflits, désamorcer 
les discussions plus ou moins délicates avec votre partenaire ou conjoint.
argent : Soyez réaliste, vous avez du mal à mettre de l’argent du côté, écono-
miser est pour vous quelque chose de compliqué, avec un peu de volonté, vous 
le pouvez.
Forme : Le ciel ne vous facilite pas la tâche et ne contribue guère à égayer 
votre existence mais il vous permet de savoir réellement ce que vous voulez.
Travail : Si vous vous sentez oppressé dans le contexte actuel, un nouvel en-
vironnement de travail serait à envisager, vous abordez sérieusement le sujet.. 

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOvEMBRE)
amour : Si vous êtes célibataire, la chance vous invite à vous intéresser de 
près à ce qui se passe autour de vous. Il n’est jamais trop tard pour bien faire. 
argent : Une augmentation de salaire, une prime, des indemnités, tout est fait 
pour que vous puissiez profiter de votre argent le plus facilement possible. 
Forme : Vous êtes tellement énergique que vous entraînez vos proches dans 
votre optimisme, c’est très bon signe, votre bonne humeur est communicative.
Travail : Vous contrôlez très efficacement la gestion et la qualité, votre temps 
de travail, vous optimisez, vous innovez, vous développez, vous n’arrêtez pas.

vERSEAU : (21 JANvIER - 19 FEvRIER)
amour : Que vous soyez célibataire ou déjà en couple, le ciel vous permet de 
renforcer vos liens ou d’en créer de nouveaux très bénéfiques à long terme.
argent : Vous sentez bien que c’est ici et maintenant que cela se passe. Vous 
utilisez donc ces ressources à bon escient et sans état d’âme.
Forme : Plusieurs options s’offrent à vous, la marche ou les sports aquatiques, 
ces activités ne demandent pas vraiment de grosses dépenses d’énergie.
Travail : Jouez la carte de la négociation. Écoutez attentivement les conseils de 
prudence et, pour une fois, mettez votre ego de côté. 

POISSON : (20 FEvRIER - 20 MARS)
amour : Vous découvrez votre partenaire ou vous approfondissez vos liens 
passés. N’hésitez pas à vous rendre disponible, et nourrissez vos échanges.
argent : Le bonheur absolu ! Vous vous réveillez d’un long sommeil cette 
semaine et votre univers est superbe ! 
Forme : Une belle et agréable semaine vous attend, vous réussissez à vous 
détendre, que ce soit en compagnie de vos enfants, ou bien avec vos amis.
Travail : Vous êtes bien décidé à faire du mieux possible pour satisfaire les 
besoins de votre hiérarchie. Votre travail est récompensé, vous recevez les 
honneurs.

HOROSCOPE

 

Culte Musulman

Jour
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  Sam. 19 06:35 13:42 16:43 19:13 20:29 

 Dim. 20 06:34 13:42 16:44 19:14 20:30 

 Lun. 21 06:33 13:42 16:45 19:15 20:31 

 Mar. 22 06:32 13:42 16:45 19:16 20:32 

 Mer. 23 06:31 13:42 16:46 19:17 20:33 

 Jeu. 24 06:29 13:42 16:47 19:18 20:34 

 Ven. 25  06:28 13:41 16:47 19:19 20:35

HORaIRES DES PRIÈRES
du 19 au 25 Février 2022

Samedi 19 et dimanche 20 
Fevrier 2022

Grande Pharmacie Branes
Av. Fayçal Ibn Abdelaziz Casabarata
Tél. : 05.39.31.19.71
Pharmacie Centrale
Boulevard Pasteur N° 48 
Tél.: 05.39.93.37.41 
Pharmacie El Hekma
Av. Omar Mokhtar N°25 Drissia I 
Tél. : 05.39.36.05.93 
Pharmacie Al Madkhal Al Karim
Rue des Abattoires, Imm.Monopolio
Tél.: 05.39.94.07.88
Pharmacie Tanmia
Cplx Atanmia rte de Tétouan M’ghogha
Tél. : 05.39.95.68.39
Pharmacie Al Kawtar
Av. R.A.S 1ére route aprés hotel Ahlen 
Tél.: 05.39.38.08.83
Pharmacie El Attabi
Av. Koweit rte Aouama Plaka
Tél.: 05.39.95.73.63
Pharmacie Khandak Dir
Entre Khandaq lward et madchar Aouama 
Tél. : 06.43.20.74.06
Pharmacie Omar Ibn Khattab
Mesnana Haoumat Bir Asiko
Tél. : 05.39.38.92.92
Pharmacie Boughlala
Fin cimetière Sidi Driss, rte Annakhil
Tél. : 06.81.01.27.79 

M.K LOGISTIQUE
73 AV MOLY ABDELAZIZ IMMOB OUIAM A 

ETG 02 NR 18 TANGER
CONSTITUTION D’UNE SOCIETE A RES-

PONSABILITE LIMITEE A.U.
Aux termes d’un acte sous-seing privé, établi 
en date du 02/02/2022 il a été constitué une 
société à responsabilité limité associe unique 
dont caractéristique sont les suivantes : 
• RAISON SOCIALE : M.K LOGISTIQUE
• SIEGE SOCIAL : 73 AV MOLY ABDELAZIZ 
IMMOB OUIAM A ETG 02 NR 18 TANGER 
• FORME : Société à responsabilité limitée 
Associe Unique 
• OBJET : La Société a pour objet : 
- Transport de Marchandises pour le compte 
d’autrui
- Transport de marchandises national et in-
ternational par tous moyens notamment par 
véhicules routiers.
- Import du matériel de transports.
- Commissionnaire de transport de marchan-
dises national et international par tous moyens 
notamment par véhicules routiers.
- Import et export en général.
- Transit et toutes opérations de dédouane-
ment pour compte propre ou d’autrui.
- Location du matériel de transports. 
- Import de pièces de ferrailles et Import et ex-
port en générale
- La création, l’acquisition, l’exploitation directe 
ou indirecte, la pris à bail, la gérance, la loca-

tion de tous fonds de commerce, succursales, 
immeuble pouvant servir d’une manière quel-
conque à l’un des objets précité.
- La représentation, le courtage et la commis-
sion et l’exploitation de tous brevets, marques 
ou Sociétés. 
Et on généralement toutes opération commer-
ciales, industrielle, financières mobilière ou 
immobilières se rattachant directement ou in-
directement à l’objet social de la société ou un 
objet similaire, annexe ou accessoire concou-
rant à favoriser son développement. 
• DUREE : la durée de la société est fixée à 99 
années à compter du jour de sa constitution 
définitive, sauf dissolution anticipée ou proro-
gation. 
• CAPITAL SOCIAL : Le capital social est fixé 
à la somme de DH. 100 000,00.- divisé en 100 
parts sociales de DH. 1000.- chacune, numé-
rotées de 1 à 100 et attribuées à : 
- Mr AYOUB EL MEKKI : 100 Parts sociales
TOTAL : 100 Parts Sociales
• GERANCE : Mr AYOUB EL MEKKI et sont 
nommées en qualité gérant de la société pour 
une durée indéterminée.
• SIGNATURE La Société est valablement 
engagée pour tous les actes et documents 
la concernant par la seule signature de : Mr 
AYOUB EL MEKKI  
Le dépôt légal a été effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de Tanger le 18/02/2022 
SOUS LE N° 251056 R.C 124609

Annonces Légales et Administratives
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

 14 اإلثنين  ليلـة  الخــوري  إدريس  برحيل 
فبراير 2022، نكون قد ودعنا آخر الثالثة الذين 
أبدعوا في مجال القصة والرواية والسيرة الذاتية 
رحيــل  بعد  وساخـرة،  قاسيـة  سردية  بتقنيات 
محمد زفزاف ومحمد شكري، مع ميزة انفرد بها 
في  تتمثل  قبله،  الراحلين  دون  ادري�س«  ا  »اَبّ
العمــل الصحفــي الذي مارسه بجريدة العلـم، 
إلى  االشتراكي،  واالتحاد  بالمحرر  ذلك  وبعد 
التحليلية والنقدية  جانب اهتمامــه ومواكباته 
الرصينــة للمعــارض التشكيلية والمهرجانات 
وهذه  وخارجــه،  المغــرب  داخـل  السينمائية 
الخاصية كانت وحدها تشفع له لتحديد مكانته 
الذين  المقربين  أصدقائه  على  المفحم  والرد 
كانوا ينعتونه من باب الدعابة بالكاتب المحلي 
مقارنة مع زفزاف الكاتب الكبير و شكري الكاتب 
العالمي، ولم يكن الخوري يقبل هذا التصنيف 
رغم الشهرة العالمية التي حققها غريمه الريفي 
الراقية  اإلبداعية  األدبية  والمكانة  الطنجاوي، 
التي احتلها صديقه الوافد إلى الدار البيضاء من 
سوق أربعاء الغرب في القصة القصيرة والرواية.

وال شك أن أصدقاءه سوف يسترجعون بحزن 
وأسى عميقين، تلك اللحظات الكثيرة التي صال 
فيها الخوري وجال، بقفشاته الساخرة، ونميمته 
المجلجلة،  وقهقهاته  الجارحة،  غير  الجميلة 
ونقاشاته التي كان يخوض في خضمها، مؤكدا 
الثقافة  مجاالت  بمختلف  الواسع  إلمامه  فيها 
من  اختيار  في  المتشددة  مراعاتـه  مع  والفن، 
ال  الذي  المعلن  وامتعاضه  يجالسه،  أو  ينادمه 
المتشدقين  المتسلطين  أوالئك  من  يضمره 

الذين يفسدون المجالس ويلوثونها.
عليها  عاتبنـــي  التي  المواقـف  بين  ومن 
ولطف،  بمرونة  مرتين  أو  مرة  الخوري  إدريس 
حد  إلى  عليها،  طويلة  سنوات  انصرام  رغم 
جعلني طاويا إياها في سِفر النسيان طيا، تلك 
الدراسة النقدية التحليلية القاسية التي نشرتها 
سنة  الشعبية  للقوات  الوطني  االتحاد  بجريدة 
في  القصصيــة »حزن  1973 عن مجموعتـــه 
البورجوازية  »مفهوم  بعنوان  والقلب«،  الرأس 
حزن  القصيرة/  المغربية  القصة  في  الصغيرة 
أدبي  ناقد  بقلم  نموذجا«  والقلب  الرأس  في 
معروف وقعها بإسم مستعار، مخلفة ردود فعل 
موقعي  من  المسؤولية  فيها  حملني  متفاوتة، 
رئيسا لتحرير هذه الجريدة التي كان الراحل عبد 
لم  ذلك  ورغم  المسؤول،  مديرها  إبراهيم  اهلل 
يلح علي من يكون كاتبها، لمراعاته واحترامه 
التي مارسها، والتي  ألخالقيات مهنة الصحافة 
أو  المستعار  اإلسم  بهويــة  البوح  علينا  تأبى 

المصدر الذي ال يريد صاحبه تحديده.
المتينة  الصداقة  أواصر  ظلت  ذلك  ورغم 
التي ال تشوبها شائبة، مرتبطة برباط التقدير 
االستثنائي،  الخوري  هذا  وبين  بيني  واالحترام 
إلى  الطويلة،  السنوات  هذه  كل  امتداد  على 
أن امتطى ليلة اإلثنين 14 فبراير قطار الرحيل 
األبدي دون متاع وال حقيبة سفر وعلى كاهله 

المتعب 83 عامًا من »األيام والليالي«.

اإدري�س اخلوري.. وداعًا

االقتصادية  األنشطة  بمنطقة  التجار  استقبال  مباشَرة  عمليات  انطلقت 
األولى ثالثــة وخمسين  المجموعة  للفنيـدق، حيث ضمت  الجديدة  والتجارية 
في  المحظوظيـن  اختيــار  في  االهتمـام  إبـداء  مسطــرة  من  منتقيــا  تاجــرا 

المشروع.
وزارة  الداخلية،  وزارة  بين  جمعـت  شراكــة  ثمرة  االقتصادي  المشروع 
االقتصاد والمالية، وزارة الصناعة والتجارة، والية جهة طنجة تطوان الحسيمة ، 
مجلس الجهة، المركز الجهوي لالستثمار، وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، 
أجل  من  المباشرة،  غير  والضرائب  الجمارك  وإدارة  المتوسط  طنجة  وكالة 
تهييئ المنطقة بحيث تكون تجربة أنموذجية فريدة من نوعها، أوال لقربها 
من ميناء طنجة المتوسط - على بعد عشرين كيلومترا – وثانيا، حتى تكون 

بديال اقتصاديا لتجارة التهريب المعيشي بباب سبتة.
)البقية ص3(

َجفـاٌف وَغـالٌء
احلكومُة اأماَم حتّد جّدي وخطري  يهّدد �شعبيتها 

املكت�شبة  من »اأجماد« 8 �شتنرب 

يمرّ المغرب بفترة عصيبة بسبب الجفاف الحاد الذي يتهدّد البلد، حواضرَه وبواديه، ويضرب 
في عمق استقراره وسلمه االجتماعي، كما يتهدد بشكل خطير األوضاع االجتماعية واالقتصادية 
بالعالم القروي بعد أن شهدت أسعار األعالف ارتفاعات مهولة، تخطت سقف المعقول والمقبول !. 

وبتزامن مع الجفاف المتربص، تفجرت آفة أخرى ال تقل خطورة عن األولى، تتمثل في االرتفاع 
المذهل ألثمنة العديد من المواد االستهالكيـة األساسيـة التي كان يعتمد عليها المواطن من 

عامة الشعب، في تدبير معيشته.
)البقية ص3(

من امل�شتفيد ؟
منطقة األنشطة االقتصادية بالمضيق



للجامعـــة  المجتمعيــة  »المسؤوليــة 
المغربية: جميعا من أجل حياة جامعية دامجة 
من  وطنية  مناظرة  أول  موضوع  ومندمجة« 
تنظيم جامعة عبد المالك السعدي بشراكة مع 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار، 
الطب  بكلية  الماضي  اإلثنين  يوم  المنعقدة 

والصيدلة بطنجة.
المناظرة جاءت في إطار تفعيل توصيات 
البرنامج  وأولويات  الجديد  التنموي  النموذج 
النقــاش  إغنــاء  إلى  سعـت  حيث  الحكومي، 
المغربية  الجامعة  دور  حول  التفكير  وتعميق 
كفاعل أساسي في تحقيق التنمية المستدامة 
وتثمين القيم المجتمعيــة، في أفــــق جعــل 
الجامعة المغربيــة أرضيـــة صلبـــة لتسريع 

الدينامية التنموية ببالدنا.
اللطيـف  اللقاء بحضــور  عبد  وقد تميز 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  ميراوي، 
الشخصيات  من  ثلــة  جانــب  إلى  واالبتكار 
قبـيــل  من  دستوريـــة،  لمؤسسات  الممثلة 
والبحث  والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس 

العلمي والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان.
الخبراء  نخبة من  المناظرة  أشغال  وأطر 
للمجــال  المنتمون  واألجــانـــب،  المغاربة 

جلساتها  تمحورت  وقد  والعلمي،  األكاديمي 
حول :

للجامعـــة  المجتمعيــة  المسؤوليــة   •
المغربية وحقوق اإلنسان وتحديات الدمقرطة، 
من خالل تناول التساؤل المركزي القائم على 
إلى  إضافة  والمسؤولية،  واألخالق  الشفافية 

تكافؤ الفرص والتماسك.
التجــــارب  من  مجموعـــة  دراســـة   •
الفرنكفوني  للمجالين  المنتميــة  األجنبية 
واألنكلوساكسوني، من أجل استخالص العبر 

والدروس المفيدة للجامعات المغربية
للجامعة  المجتمعية  المسؤولية  ربط   •
المستدامة، خاصة  التنمية  أهداف  مع بعض 
منها التي تعالج إشكالية التشغيل واستدامة 
المجـــال  تحديــات  وأيضــا،  المائية  الموارد 

الحضري.
ووضع  التوصيات  رفــع  تم  الختام،  وفي 
المقترحات التي من شأنها تعزيز دور الجامعة 
المجتمعية  القيم  لتلقين  كحاضنة  المغربية 
ورافعة لتثمين أسس تنمية مستدامة دامجة 

ومندمجة.
أ.ع

الجملـــة  سـوق  طنجــة  جماعـة  جعلت 
للنجاعة  أنموذجًا  بطنجة،  والفواكـه  للخضر 
من  مجموعة  اعتماد  طريق  عن  الجبائية، 
التدابير الفعالة، من بينها تفعيل آلية المراقبة 
داخل  المشتريـــات  لتواصيــل  اإللكترونيــة 

السوق..
وفي هذا الصدد، قال اليزيد أيناو، رئيس 
طنجة،  بجماعة  المالية  الموارد  تنمية  قسم 
والفواكه  للخضر  الجملة  سوق  »تحديث  أن 
بطنجة يأتي في إطار مشاريع طنجة الكبرى، 
برعاية  جاءت  التي  االتفاقيات  من  عدد  بعد 

محمد  الملك  جاللة  من  وتدشين  سامية 
السادس نصره اهلل«.

كما كشف المسؤول عن »أن هذه العملية 
بمواصفات  جديد  سوق  إلى  السوق  ستحول 
حديثة متطورة، بحيث انتقل السوق من نمط 
تدبير يعتمد األسلوب اليدوي بـ»الكنانيش« 
نظام  يعتمد  حديـث  نمــط  إلى  واألقــالم، 
المراقبة  عملية  لضبــط  ورقمي  تكنولوجي 
التجاريـــة  األنشطــة  ومراقبـــة  والتحصيل 
بطاقة   7800 اعتماد  إلى  باإلضافة  بالسوق، 
إلكترونية من أجل تكريس الحكامة الجبائية.
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بنيحيى اللطيف  • عبد 

وْر اْلَقْهَرة اإذا َزاْد ْعَلى �سُ
و اْلْ �َسا�سُ يْخ َيالَظّ ْي�سِ

اْي �ْسْلَهاُمو ْبَلى ُموْل الَرّ
و ا�سُ ْوْعَماْت ِعنْي َع�َسّ

ي  ُخوْذ َهاِدي ْمْن َعْنِدي َيا ْبْن َعِدّ
ي ْر ْعَلى ْكْر�ْسْك ْحَزاْم َرا�سِ ال ْتِزَيّ

اِن ْتْطَواِف ْوْت�َساال ْجْهِدي  َعَيّ
ي وْك ْفَرا�سِ ْفَلى ْوال�سُّ يْت ْبالّدْ ْوَغِطّ

يقول »المجذوب«:

استعدادا للمؤتمــر الوطنــي لحزب التجمـــع 
المقبل،  مـارس  في  المرتقــب  لألحــرار،  الوطني 
للمنظمات  العـامــة  الجمــوع  أشغــال  انعقـدت 
الموازية للحزب؛ المتألفة من الشبيبة التجمعية، 
نهاية  التجمعيين،  والمنتخبين  التجمعية  المرأة 
رشيد  من  كل  بحضور  بطنجة،  الماضي  األسبوع 
عمر  للحزب،  الجهوي  المنسق  العلمي،  الطالبي 
المكتب  من  وأعضـاء  اإلقليمـي  المنسـق  مورو، 
السياسي للحزب، باإلضافة إلى رؤساء المنظمات 

الثالث على المستوى الوطني.
الحزب عن  برلمانيو  أيضا،  اللقـاء  كمـا حضـر 
مكاتب  أعضــاء  إلى  إضافــة  ومنتخبـون،  الجهة 
بجهة  الثمانية  باألقاليم  الثالث  الحزب  منظمات 

طنجة – تطوان - الحسيمة.
مــورو،  عمــر  تحدث  بالمناسبة،  كلمتـه  وفي 
التي حققهــا  المنجــزات  اإلقليمــي عن  المنسق 
الحزب على مستوى التدبير وطنيا، باعتباره يرأس 
الجهة،  مجلس  يرأس  حيـث  وجهويـا  الحكومة، 
إذ  المحلي،  الشــأن  تدبيــر  مستــوى  على  وكذا 
يساهم في تسيير جل المجالس المنتخبة، مضيفا 
»وهذا شيء يدعو لالفتخار واالعتزاز وذلك بسبب 
الثقة التي وضعها المواطنون في الحزب، الشيء 

الذي يتطلب مزيدا من العمل والتضحيات«.
ومن جهة أخرى، ذّكر لحسن السعدي، رئيس 
بالعمل  التجمعية،  للشبيبة  الوطنية  الفيدرالية 
طيلة  التجمعية  الشبيبة  به  قامت  الذي  الدؤوب 
للشبــاب  تأطيــر  من  الماضيــة،  سنوات  خمس 
في  الوازنة  المساهمة  وكذا  بالحزب  والتعريف 
االنتخابات األخيرة.. وذلك بتنسيق وتحت إشراف 
يزال  ال  العمل  أن  إلى  مشيــرا  الحــزب،  قيادات 

متواصال بنفس الروح والجدية.
رئيسة  بنخضراء،  أمينة  نوّهت  جانبها،  ومن 
منظمة المرأة  التجمعية، بمجهودات المناضالت 
والمناضلين لبلوغ الحــزب ما هو عليه، مشيــدة 

بالدور المحوري الذي لعبته المرأة التجمعية منذ 
البداية، ما مكنها من الوصول إلى مناصب مهمة 
في تدبير الشأن العام سواء في الحكومة كوزيرة 
وحتى  والمؤسسات  الهيئات  لبعض  كرئيسة  أو 
برهنت  بذلك  أنها  مضيفة  المنتخبة،  المجالس 
كسب  على  قادرة  الرجل،  شأن  شأنها  أنها  على 
الفعالة  والمساهمة  والمواطنين  المواطنات  ثقة 

في تحقيق آمالهم وانتظاراتهم.
التجمع  البكـوري، رئيــس فريـق  وعن محمـد 
فقد  المستشارين،  بمجلــس  لألحــرار  الوطني 
في  الزاويــة  حجــر  هـو  المنتـخَب  أن  على  أكـد 
وصل  حلقـة  أنه  اعتبـار  على  السياسـي  المشهد 
عن  المسؤولـة  الجهـات  وبين  المواطنين  بين 
التدبير، مضيفا أن »المنتخب هو الذي يحمل هم 
صالحيات  من  أوتي  ما  بكـل  ويعمل  المواطنين 
لتحقيق آمالهم ومن ثم كسب ثقتهم ورضاهم«.

رشيد  تقديـــم  من  الختامية،  الكلمة  وكانت 
حيث  للحزب،  الجهوي  المنسق  العلمي،  الطالبي 
كافة  بها  تقوم  التي  الجبارة  بالمجهودات   أشاد 
تأسيسها،  على  العمل  منذ  الموازية  المنظمات 
أهمية  القيادات، مشددا على  وذلك تحت إشراف 
وضرورة العمل على تجديدها، تجنبا للركود الذي 
قد تعاني منه إن لم تضخ دماء جديدة فيها مع 

الحفاظ على توازنها.
المصادقــة  تمــت  األشغـــال،  مخرجات  وفي 
بهذه  الخاصة  الجهويـة  اللوائـح  على  باإلجماع 
طابيش  عمر  انتخــاب  تم  حيـــث  المنظمــات، 
زينب  الشبيبة،  لمنظمة  الجهوي  للمكتب  رئيسا 
المرأة  لمنظمة  الجهوي  للمكتب  رئيسة  السيمو 
الجهوي  للمكتب  رئيســا  البكــوري  ومصطفى 

المنتخبين. لهيئة 

أمل عكاشة

اجلامعة تفعل تو�شيات النموذج 
التنموي

التكنولوجيا �شتدير �شوق اجلملة 

تعزيزا لدينامية التجمع الوطني لالأحرار
انتخاب هياكـل جديدة لتنظيماتـه املوازيـة

أولى خطوات الحكامة الجبائية بجماعة طنجة



تماشيـــا مع مخططــات 
على  االنفـتــاح  في  الدولـــة 
ومساهمة  الخـاص،  القطاع 
في نشر الثقافة المقاوالتية، 
سيحظى شباب جهة الشمال 
 15 بين  أعمارهم  المتراوحة 
باالستفــادة من  و36 سنـة، 
ومعسكرات  تكوينيـة  دورات 
ريــادة  مجــال  في  تدريبيـة، 
المهـــارات  ودعــم  األعمـال 

الحياتية، على امتداد سنة.
مبادرة  إطار  في  األنشطة  هــذه  وتأتي 
والرياضة  الشباب  لقطاع  الجهوية  المديرية 
األولى  النسخة  أطلقت  حيث  الشمال،  بجهة 
للمساهمة  ورسمالي”  “شبابي..  برنامج  من 
والتنشيطي  الخدماتي  العرض  تنويع  في 

لمؤسسات الشباب والمرأة.
 يذكر أن الدورات التكوينية والمعسكرات 

وخبـراء  فاعليـن  قبل  من  ستؤطر  التدريبية 
التوجيه  سيضمنـــون  الذين  جمعوييـــن، 
والمواكبة للراغبين في ولوج عالم المقاوالت، 
للمقاوالت  المجال  فسح  على  سيعملون  كما 
االجتماعية الشابة، لعرض تجاربها ومنتجاتها 
والتعرف على مسار نجاحها، في أفق توطين 
بدُور  المقاول  الشباب  بين  التبادل  فضاءات 

الشباب واألندية النسوية.
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)تتمة ص1( 
وبتزامن مع الجفاف المتربص، تفجرت 
آفة أخرى ال تقل خطورة عن األولى، تتمثل 
في االرتفاع المذهل ألثمنة العديد من المواد 
االستهالكية األساسية التي كان يعتمد عليها 
المواطن من عامة الشعب في تدبير عيشه، 
وحمص،  وشعرية،  وكسكس،  دقيــق،  من 
وعدس، ولوبيــا، وزيـوت المائـدة، وبيصارة، 
علف  عن أسعــار  فضــال  وغيرهــا،  وحليب، 
والنخالة،  الشعير،  الملتهبة، خاصة  الماشية 

والفصة ، والشمندر، وغيرها، دون إغفال 
الحديث عــن المازوط الذي يدخل في 
خانة المحروقات التي تشهد أثمنتها ارتفاعا 
غير مسبوق،  األمـرُ الذي ساهـم في خنـــق 
حياتهم  وأرباك  للموطنين  الشرائية  القدرة 

ومعيشتهم.  
يحصل كل ذلك، بعد فترة قصيرة من 
الوعود  بعــدَ  للحظــات  يدم سوى  لم  أمل 
الذي  الحكومـــي  البرنامــج  تضمنها  التي 
وعدنا بتغيير إيجابي يضمن الحياة الكريمة 
للمواطنين »الذين يستأهلون أحسن« من 

الوضع الذي يوجدون فيه !.  
الجديدة صادفت  الحكومــة  أن  حقيقة 
في  المطــر  انحباس  قبل  من  سيئة  ظروفا 
جائحة ال تقــل خطورة عن جائحة الفيروس 
على  عسكري  توتر  بؤرة  وظهــور  اللعين، 
الحدود بين روسيا وأكرانيا تحمل الكثير من 
وتنذر  العالمية،  للسلم  بالنسبة  التهديدات 
بكارثة اقتصادية على مستوى العالم،  دون 
إغفال ارتفاع ثمن المحروقات الذي زاد األوضاع 
تأزم  نتائجها  من  كـان  وتعقيدا.  صعوبة 
األوضاع االجتماعية، وتفاقم البطالة، وارتفاع 
قسوة  وهناك، بسبب  هنا  االنتحار  حاالت 

الظروف االجتماعية، ال شك !.  
وكردّ فعل الشارع، تحركت المظاهرات 
والدار  الكبــرى، كطنجة  المـدن  بعض  في 
عبرَ  وآسفـي ومكنـــاس،  وأكادير  البيضاء 
الغــالء  بموجــة  احتجاجية، مندّدة  وقفات 
ذلك  الحكومة ترد  بينما  البالد،  تجتاح  التي 
الحكومة  المحتجون  ودعا  خارجية.  لعوامل 
نزيف  المطلوبة  لوقف  اإلجراءات  اتخاذ  إلى 
الغالء المخيف، أمام »األجور الهزيلة واألسعار 
الحارقة«، المتداولة بالبلــد،  حيــث شهدت 
زيادات  األساسيــة،  المــواد  بعـــض  أثمان 
كبيرة   ال قبــل للفئـات الهشــة والضعيفة 

)تتمة ص1(
 مخطط اإلدماج هذا، المخصص له غالف 
مالي يفوق 200 مليون درهم وإن كان سيوفر 
عن  بعيدا  يظل  فإنه  المزايا،  من  مجموعة 
طموحه، الموجه أساسا للمتضررين بمنطقة 
الفنيدق من إغالق معبر  تطوان والمضيق - 
باب سبتة، فمن الناحية الكمية، نرى أن الدفعة 
وخمسين  لثالثة  فقط  مخصصة  منه  األولى 
تاجرا، في حين أن المتضررين يعدون بعشرات 
اآلالف، فهل ستستطيع »المنطقة االقتصادية 

والتجارية« استيعابهم جميعا؟! 
تجــارة  فإن  النوعيـة،  الناحيــة  ومـن 
المتضررين كانت قائمة على السلع المهربة 
بماذا  السلع،  انقطاع  بعد  واآلن  سبتة،  من 
كيف  أو  الضخمة؟!  المنطقة  في  سيتاجرون 
من  السلع  الستيراد  المال  رأس  سيوفرون 

الخارج؟
فإنه  الجزئية،  هذه  تجاهل  فرض  وعلى 
من الواضح أن المنطقة ستُخصص لعالمات 

تضرّرت  وقـد  بتحملها.  أيضا،  والمتوسطة 
من  كبيـر،  المجتمعية، بشكـل  الفئات  تلك 
تداعيات الجائحة ومن البطالة بشكل خاص.  

الخارجــي  السيــاق  يتفهمون  المغاربة 
كالمحروقات  األثمـان،  بعض  ارتفاع  لحاالت 
مثال، ولكن هذا الوضع ال يرفع عن الحكومة 
مسؤولية البحث عن وسائل المواجهة من أجل 
التخفيف، بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، من 
ال  وأن  المواطنيـن،  على  الحالة  هذه  وقع 
بالبرلمـان،  المعارضة  فــرق  تحـرك  تنتظر 
لجان  ألربع  عاجلة  اجتماعات  بعقد  مطالبة 
االقتصاد  وزراء  بحضور  مختصـة  برلمانيـة 
والمالية، والفالحة، والتجهيز والداخلية، من 
االجتماعية  التداعيات  التداول  حول  أجل 
للجفـــاف  وارتفــاع  األسعار،  واالقتصاديــة 
الحالــة  على  الوضــع  هــذا  وإسقــاطــات 
القــــدرة  وعلى  عـام،  بوصــف  االجتماعيــة 
في  كما  الحواضـر  في  للمواطنين  الشرائية 
العالـم  المتضـررة  في  والمناطـق  البوادي 

القروي والجبلي.  
وها هي نقابات النقل تقـرر رفـع أسعار 
خدماتها بعشرين في المائة،  بصورة  أحادية،  
دون مشورة الوزارة المعنية، بدليل أن الوزير 
عبد الجليل يبدو غير مكترث لهذه الزيادات 
التي أغضبت المغاربة، على امتداد جغرافية 

الوطن. 
وهاهي تنظيمات أرباب المخا بز تهدد 
بـ »تحرير«ثمن الخبز، إثر »البوليميك«  التي 
»الناطق«  الوزيــر  تصريحـات  فيــه  تسببت 
ثمن  استقرار  تدعم  الحكومة  أن  بادعائه 

تجارية عالمية أو كبرى، فكيف سيتطيع التاجر 
أمام  والصمود  السوق  هذه  دخول  المحلي 

منافستهم؟! 
المتضررين  استفادة  إمكانية  هنا  تبقى 
وعائالتهم من مناصب الشغل التي يمكن أن 
توفرها المنطقة، وهي في الغالب لن تخرج عن 

نطاق أعمال النظافة والحراسة.. 
المنطقة  أن  إنكار  األخير، ال يمكن  وفي 

الخبـز ب 50 خمسين مليار شهريا،  األمر الذي 
كـالم  يفنـد  بما  المخابـز  أربـاب  له  تصدى 

الوزيــر »الذي ال ينطق عن الهوى«. 
وتداولت بعض المنابر اإلعالمية، الثالثاء 
الماضية، خبرا مفاده أن فرق األغلبية بمجلس 
النواب، دعت، بدورها، إلى عقد اجتماع اللجان 
أزمـة  مناقشـة  أجل  من  الدائمة  البرلمانية 
ووضعية  األسعــار،  استـقـرار  وعدم  الجفاف، 
أن  ملفتـا  وكان  بأوكرانيـا.  المغاربة  الطلبة 
تقدم  بعد  األغلبية  من  الخطوة  هـذه  تأتي 
فرق المعارضة بمطالب في نفس الموضوع، 
كما كان ملفتا أن تستغل فرق رئاسة مجلس 
النواب، قضية الجفاف والغالء للتنويه بحصيلة 
أشغال مجلس النواب خالل الدورة األولى من 
»العمل  إبراز  مع  الحالية،  التشريعية  السنة 
الجاد لألغلبية« خالل هذه الدورة، واإلشادة 

بانسجام مكونات األغلبية. 
 كالمٌ حشوٌ زائدٌ ال فائدة منه، إال أن 
يكون ردّا »انفعاليا« لقطــع الطريــق أمام 
»األقلية« التي سعـت إلى تحقيـق »سكوب« 
البرلمـــان لالنكباب على  سياسي بدعوتها 
دراسة موضوعين يؤرقان الشعب ويطغيان 
على حديث الشارع في الوقت الراهن: الجفاف 

والغالء! 
المواقع تؤكد أن  أخبار تداولتها بعض 
ملتمس فرق المعارضة قد تم قبوُله وحُدّد 

له موعدٌ قريب. 
عزيز كنوني 

تعرف برمجة مخططات موازية من أجل التنمية 
والتجاري  االقتصادي  المشـروع  وأن  المحلية 
سيشكل إضافــة في تنويع العرض السياحي 
نؤكــد  فإننا  ذلك،  ومـع  أنه  إال  والتسويقـي، 
على تحرّي الصدق في تحديد المستفيدين، 
بحصص  منهـم  المحظوظين  بين  والتمييز 

األسد  والمتلقفين للفتات.

أ. عكاشة

َجفـاٌف وَغـالٌء

منطقة األنشطة 
االقتصادية بالمضيق

الحكومُة أمامَ تحدّ جدّي وخطير  يهدّد شعبيتها 
المكتسبة  من »أمجاد« 8 شتنبر 

وبغيرها  المدينـة  بساحة  العمــل  الصغيرة عن  األسرة  تتوقف سيارات 
الزبائن  يستقلها  أن  انتظـار  في  ليال،   9 الساعة  من  ابتـداء  المواقـع،  من 
بعين المكان الذي تكون مركونة به. وهذا ليس اختيارا عشوائيا من طرف 
السائقيــن، بل األمــر ناتــج عن عـدم الحركــة والرواج التجاري، خاصة أثناء 
التوقيت المذكور، فال يعقل أن تجوب سيارات األجرة شوارع المدينة، لمدة 

زمنية ليست باليسيرة، بدون أن تلتقط ولو زبونا )ة( واحدا..
»كوفيد  جائحة  بتداعيات  ارتباط  لها  معلوم  هو  وكما  الوضعية،  هذه 
19« التي أثرت ماديًا ونفسيًا على مختلف الشرائح االجتماعية، لدرجة أصبح 
الناس معها ينصرفون في ساعات متقدمة إلى بيوتهم، رغم أن السلطات 

المختصة رفعت حظر التجوال »شحال هاذي« !
محمد إمغران

صورة  وتعليق من امل�شتفيد ؟

وزير  ميراوي،  اللطيف  عبد  عقد كل من 
التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار وعمر 
مورو، رئيس مجلس جهة طنجة – تطوان – 
المالك  عبد  رئيس جامعة  الحسيمة، بحضور 
النهوض  أساليب  لبحث  لقاء عمل  السعدي.. 
بالتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى 

الجهة.
وحسب بالغ لمجلس الجهة، فقد خصص 
في  للتعاون  الجديدة  السبل  لتدارس  اللقاء 
مختلف المجاالت التي تهم النهوض بمستوى 
واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
إيالء  ضرورة  على  التأكيد  تم  كما  بالجهة، 
المشاريع  من  الجديد  للجيل  الالزمة  العناية 
العنصر  يستهدف  ما  خصوصا  المشتركة، 
أو  والبرامج  التأطير  يهم  ما  سواء  البشري، 

الدراسي  التحصيل  ظروف  تحسين  يهم  ما 
للطلبة.

التذكيـر بمشــروع  السياق، تم  في هذا 
بشأنها  التداول  سيتم  التي  اإلطار  االتفاقية 
مارس  في  العاديـــة  الدورة  أشغــال  خـالل 
المقبل والتي سيتــم من خاللها دعم البحث 
العلمي التطبيقي للمساهمة في حل مختلف 

اإلشكاالت المرتبطة بالتنمية الجهوية.
إلى  للتطــرق  مناسبــة  اللقاء  كان  كما 
المناظــرات  لتنظيم  الجــاريــة  التحضيرات 
ورقة  أجرأة  إطار  في  تنضوي  التي  الجهوية، 
العالي  التعليم  وزارة  وضعتها  التي  الطريق 
والبحث العلمي واالبتكار وفق مقاربة تشاركية 

مع جميع المتدخلين في الجامعة المغربية.
أ.ع

جمل�س اجلهة ووزارة التعليم 
العايل يتدار�شـان �شبل ال�شراكـة

»�شبابي.. ور�شمايل«
برنامج موجه لشباب جهة الشمال



444

4198 • ال�شبـت  19 فـبـرايــر  2022  جريدة طنجـة • عـدد 

اأوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

منــه،  عشــر  الرابــع  يوم  خاصة  فبراير،  شهر  حلول  مع 
الذي اعتيد على تسميته بـ »عيد الحبّ«،  تتحــرك آليـــات 
وغير  ورافض  مؤيد  بين  اليوم  بهذا  االحتفال  حول  الفتاوى 
مبال، ولكّل مبررات موقفه، من هــذا »اليوم« الذي يعتبره 
مؤيدوه عيدا لممارسة الفرح والبهجة والسعادة، ألن الحبّ 
شعورٌ معنويٌ واضح يعيش بداخلنا، وعاطفة قويّة يصعبُ 
إخفاؤها وحالة من االنجذاب واإلعجاب تكتسحنا وتملك عنا 
الصادق  المحب  أمام  يفتح  شعورٌ  الحب  ومشاعرنا.  قلوبنا 
عالما من الخيال ال يملك القدرة على  تعريفه أو وصفه، بل 
يعيشه بإحساساته القلبية. فإذا خال قلبٌ آدميٌ من الحب، 
وبداخلــه،  حوله  والفرح  السعادة  معنى  تصوّر  عليه  صعُب 
وال غرو، فوجود اإلنسان نفسه جاء في لحظة حب.  ولذا فمن 
الجميل أن نحتفي بالحبّ، وهو من أنبل المشاعر اإلنسانية، 
البشرية، وأن نمجّده ليس عبر طقوس  وأعظم األحاسيس 
بكل  نعيشه  أن  بل  فاضحة،  وممارسات  محددة،  مضبوطة 
ذواتنا ومشاعرنا، ونسعى إلى إظهار حبنا لمن نحبُّ بصدق. 
أبلغ، في  ولعل وردة حمراء مصحوبة بكلمة رقيقة ولطيفة، 

هذا المعنى، من ألف كلمة وألف قصيدة.  
جـدال  يثيـر  زال  ال  الحبّ،  بعيد  االحتفال  فإن  ذلك،  ومع 
واسعا، كل عام، تحليال وتحريما،  بين المؤيدين والرافضين 
الذين يرفعون شعار »األصالة« والمحافظة وحماية التقاليد، 
وهم ربما ال يدرون أنهم بذلك يخنقون، بل يغتالون الفرح 
والسعادة  والبهجة، في نفوس المحبّين والعاشقين، بدعوى 
أن »عيد الحب« صنيعٌة الغرب، وأنه »ليس من اإلسالم« بل 

من تقاليد الغرب . 
اعتبارا  الحب،  بعيد  االحتفال  بجواز  أفتى  األزهر  أن  ومع 
ألن األصل في األشـيــاء »الحّل واإلباحة«، فإن المناهضين 
الرافضين لعيــد الحب، يتشبثــون بأصول المحافظــة على 
للغرب  ومحاكاة  »بدعة«  االحتفال  هذا  ويعتبرون  التقاليد، 

المنحل وأنه يشكل تهديدا للثقافة اإلسالمية.  
التي  والتفسيرات  االحترام.  تستوجب  اآلراء  كل  طبعا، 
البعضَ  أن  إال  مشروعٌة،  الحبّ«  »عيد  خصومً  يقدمها 
والتحقيق لمطابقتها  التدقيق  إلى نوع من  تحتاج  أنها  يرى 
الذي  اإلنسان  بتطور  المتطورة،  المجتمعية  بالمفاهيم 
أن  ينكر  أحد  ال  أن  ومع  والعصور.  السنين  عبر  يتوقف  ال 
»استيرادٌ  وأنه  غربية،  فكرٌة  »الحب«  بعيد  االحتفال  فكرة 
الدين  لتعاليم  ما يسيء  بها  يوجد  ال  أنه  إال  غربيٌ«  فكري 
والبهجة،  والسعادة  الفرح  لممارسة  دعوة  هي  بل  الحنيف، 
واالبتعاد عن مشاعر الكراهية والمعاناة. وأن الحبّ هو حب 
والناس  واألصدقاء،  الجيران،  وحب  واألسرة،  والوطن،  اهلل، 

أجمعين،  )مصطفى أمين ـ مصر 1914ـ 1997(. 
المحبين  لكل  أهدي  أن  ارتأيتُ  الحب«  »عيد  وبمناسبة 
الصادقين األوفياء، أبياتا من قصيدة رائعة للشاعر »العباس 
بن األحنف اليمامي«،  شاعر غزل رقيق، ولد في اليمامة عام 

103 هـ وتوفي بالبصرة 192 هـ. 

جـاِء  َقد ُكنُت اأَرُجـو َو�سَلُكم      َفَظَللُت ُمنَقِطَع الـَرّ
ـهــــاِد َوِبالُبــــكـــــاِء  لِت َعيـِنــي     بال�سُّ ِتي َوَكّ اأَنِت اَلّ
اإَِنّ الَهَوى َلو َكاَن َينُفـُذ      ِفيـِه ُحكِمـي اأَو َق�ساِئـــي 
ـِلّ اأَر�س اأَو �َسـمـــاِء  ـُ َلَطَلبُتـــُه َوَجَمـعـــُتـــُه      ِمـن كـ
ـــواِء  ــي ِبال�َسّ ي َوَبيــَن     َحبيِب َنف�سِ َفَقـ�َسمُتُه َبينـِ
فــاِء  َفَنعي�َس َما ِع�سنـا َعَلى     َمـ�سِ املَــَوَدِة َوال�سَّ

ـى اإَِذا ُمتـَنا َجميعـا      واالأُمــــوُر اإلى َفـــــنـــــــاِء    َحَتّ
َمـات الَهـَوى ِمن َبعـِدنـا      اأَو َعـا�َس ِف اأَهـــل الَوفاِء 

عيُد احلّب
أقدم رئيس مقاطعة بني مكادة، بعد 
بعض  تفويض  خطوة  على  انتظار،  طول 
ولإلشارة  لنوابه..  والمسؤوليات  المهام 
االشتغـــال  لتيسيــر  أساسيــة  آلية  فهي 
بالمسؤوليات، خدمة للمرتفق  واالضطالع 
بالدقــة والسرعـــة والوضوح المطلوبين.

اإلخبــــار  واجـــب  فـي  وإسهـــامــا 
علمـــا  األعــزاء  قراءنا  نحيــط  واإلعالم، 
بقائمة المهام المفوضة مع أسماء النواب 

المختصين بها:
محمــد   : اإلداريــة  الشـــواهـــد   •

الحريقي.
والحرفيــة  التجـــاريــة  الــرخــص   •

والمهنية: أسماء بن عبد الدايم بكور
عمــر  والميزانيـــة:  الصفقـــات   •

العسري.
والثقافيــة  االجتماعيـــة  الشؤون   •

والرياضية: فاطمة الزهراء بوبكر.
فــــريـــدة  العمـــوميــة:  اإلنــارة   •

العمرتي المسعودي.
واآلليـــات:  والصيــانـة  األشغـــال   •

يوسف الورديغي.
• النظافة وحفظ الصحة: محمد سعيد 

بوحاجة.

وتجويـــد  اإلداريــة  الشـــؤون   •
المــرابـــط  اهلل  عبد   : القــرب  خـــدمــات 

الداجيدي.
الحمامـــي  محمـــد  احتـــفـــظ  فيما 
)الرئيس( لنفسه بقطــاع التعميــر الشائك 
المغـــرب،  أكبر مقاطعــات  ببني مكـــادة، 

ألسباب تكاد تكون واضحة للجميع.
الترابيــة  المجالـس  رؤساء  كان  وإذا 

في  والتباطؤ  التردد  على  مجمعين  الجدد، 
تفويض المهام والمسؤوليات، ليس فقط 
تكون  تكاد  بل  المحلي،  المستوى  على 
بأن  التذكيــر  وجب  فإنه  وطنية،  الظاهرة 
تركيز السلط في يد واحدة يعد بابا للفساد 
بضمانات  إحاطته  يستوجب  واالستبداد، 

قانونية وإجرائية، درءا لما ال يحمد عقباه.
أ.ع

محمد احلمامي
ي�شتــاأثــر بالتعميــر ويفــو�س البـاقــــي

افتتح ببرج دار البارود بالمدينة العتيقــة لطنجـــة، مركـــز 
ترميم  برنامج  إطـــار  في  التاريخيــة،  بالتحصينات  للتعريف 
 2024-2020 لطنجـــة  العتيــقــــة  المدينـــة  تأهيــل  وإعادة 
والحفــاظ على المـآثـــر التاريخيـــة والموروث الثقافي لعاصمة 
البوغاز. وهو برنامــج يهــدف إلى تعزيــز وتثمين التراث المادي 
التاريخيــة  العتيقة من خالل ترميم مآثرها  للمدينة  والالمادي 
السير  حركة  وتحسين  العمراني  نسيجها  تأهيــل  وإعــادة 
والجوالن وكذا تعزيز وخلق فرص الشغـل للشباب والحرفييــن 

ومهنيي مجال السياحة.
كما يهدف البرنامج إلى دعم دينامية التنمية التي تشهدها 
حاليا مدينة طنجة وخاصة المدينة العتيقة وكذا تقوية جاذبيتها 
الحضاري  موروثها  وإنعـاش  والثقافيـة  والسياحيـة  االقتصادية 

واإلنساني.
دار  برج  مكونات  أهم  تقديم  االفتتاح،  حفل  بمناسبة  وتم 
من  مجموعة  على  يتوفر  عسكريا  تحصينا  يعتبر  الذي  البارود، 
المدافع ذات األحجام المختلفة يرجع تاريخها إلى القرن الخامس 
عشر، عبر توفير مجسمات وصور فوتوغرافية وعرض مجموعة 
من األسلحة واألزياء العسكرية القديمة ومجسم مصغر لألبراج 
زمنية  حقب  عبر  بالزوار  للسفر  طنجة،  بها  تتميز  التي  السبع 

مختلفة، كما أن هذه المعلمة التاريخية تشكل أداة بيداغوجية 
للتالميذ والطلبة.

الثقافي  التنشيط  عن  المسؤولة  حمداش،  رجاء  واعتبرت 
أن  لطنجة،  المينائية  المنطقة  وتوظيف  تهيئة  إعادة  بشركة 
 ،2015 سنة  من  ابتداء  والتأهيل  الترميم  على  عملت  الشركة 
بالتحصينات  للتعريف  مركزا  ليصبح  توظيفه  إعادة  على  عمال 
التاريخية بطنجة، بغالف مالي ناهز عشرة ماليين درهم، تضم 

أشغال الترميم والتجهيز.
وأشارت إلى أن الفضاء سينضاف إلى مجموعة من المواقع 
التي تم ترميمها وفتحها في وجه الزوار، خاصة السجن السابق 
في القصبة وبرج النعام ورأس سبارطيل وفيال هاريس، مبرزة أن 
المشاريع الثقافية الجديدة لطنجة ستساهم في إغناء الموروث 
السياحة  جاذبية  من  والرفع  السياحية  الحركة  ودعم  الثقافي 

بمدينة طنجة على المستويين الوطني والدولي.
يشار إلى أن الحفل حضره الكاتب العام لوالية جهة طنجة-

عسكرية  وشخصيات  طنجة  مدينة  وعمدة  تطوان-الحسيمة 
وثقافية وجهوية..

أ.ع

مركز للتعريف بالتح�شينات التاريخية
يعزز العر�س التاريخي والثقافـي لطنجـة
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)�صدق اهلل العظيم(

ِ َواإِنَّا اإَِلْيِه َراِجُعوَن اأُوَلِئَك  يَبٌة َقاُلوا اإِنَّا هلِلَّ اَبْتُهْم ُم�صِ اِبِريَن الَِّذيَن اإَِذا اأَ�صَ ِ ال�صَّ { َوَب�شرِّ
ْهَتُدوَن  } َلَواٌت ِمْن َربرِِّهْم َوَرْحَمٌة َواأُوَلِئَك ُهُم اْلُ َعَلْيِهْم �صَ

كليات الطب.. 

التربية  لوزارة  اإلقليمية  المديرية  مع  وبتنسيق  طنجة  جماعة  من  بدعم 
الوطنية والتعليم األولي والرياضة،  مديرية الرياضة بطنجة أصيلة وبتنظيم 
شباب  وجمعيـة  بطنجة«،  الرياضي  للصيد  »طنجيس  جمعية  تنظم  مشترك، 
الجهوية  المسابقة  بالحسيمة،  البيئة  والمحافظة على  بالقصبة  للصيد  الريف 
يشارك  حيث  كبار،  الزوجي  بنظام  كاستينغ  السورف  صنف  في  إياب  الرابعة 
البحر  الرياضي،  جمعية أصدقاء  للبيئة والصيد  فيها كل من جمعية بوزنيقة 
للصيد بالقصبة والتنمية بشفشاون، جمعية النورس للصيد بالقصبة والرياضة 
والبيئة بالعرائش، جمعية مرقالة للصيد الرياضي اإليكولوجي، جمعية تطاون 

لهواة الصيد الشاطئي بتطوان وجمعية رمال وجدة للصيد بالقصبة الرامية.
من  ابتداء  لطنجة،  البلدي  بالشاطئ  الجاري  فبراير   20 األحد  يوم  وذلك   

الساعة العاشرة صباحا 10:00الى غاية الخامسة مساء 17:00.

أعلنت المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج أنه تقرر استئناف 
يوم  من  ابتداء  السجنية،  المؤسسات  بجميع  السجناء  لفائدة  العائلية  الزيارة 
الذي  اإليجابي  التطور  االعتبار  بعين  أخذا  وذلك   ،2022 فبراير   28 اإلثنين 

تعرفه الوضعية الوبائية في المملكة.
 وأوضحت المندوبية العامة، في بالغ لها، أنه “سيتم السماح لكل سجين 
بين  من  عائلته  من  فردين  زيارة  من  يوما   15 كل  واحدة  لمرة  باالستفادة 
المسموح لهم بالزيارة دون حصر لعدد األبناء، مع منح أفراد الجالية المغربية 
المقيمة بالخارج وكذا الزوار األجانب القادمين من خارج المملكة التسهيالت 

الالزمة لالستفادة من زيارة ذويهم من السجناء”.
التلقيح”  “جواز  بوثيقة  إما  اإلدالء  الزوار  على  يتعيــن  أنــه  إلى  وأشـارت 
تثبت تلقيهم للجرعات المطلوبة من التلقيح، أو بشهادة اإلعفاء من التلقيح 
لولوج  كشرط  وذلك  صحية،  موانع  لديهم  للذين  بالنسبة   19 كوفيد-  ضد 
الوقائية  اإلجراءات  بمختلف  الصارم  التقيــد  ضـرورة  مع  السجنية،  المؤسسة 
واالحترازية ذات الصلة بالتصدي لتفشي وباء كورونا، بما من شأنه أن يضمن 

السالمة للموظفين والسجناء والمرتفقين على حد سواء.

انطالق امل�شابقة اجلهوية  الرابعة 
اإياب يف �شنف »ال�شورف كا�شتينغ« 

بنظام الزوجي كبار

مندوبية ال�شجون تعلن اإعادة 
ا�شتئناف الزيارات العائلية لل�شجناء

لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل المرحوم

محمد ال�شو�شي
وذلك يوم الخميس 17 فبرايـر 2022 وشيع جثمانه الطاهر، 
بحضور األهل واألحباب والمعارف ودفـن في اليـوم الموالي بمقبرة 

المجاهدين، بعد صالة الظهر بمسجد محمد الخامس.
الراحل كان قيـد حياتـه إطارا بنكيا وعرف بشعبيته وطيبتــه 
إسهامات  له  كانت  كما  واالشتراكيــة،  التقـــدم  بحـزب  ونضاله 

كتابية بالعديد من المنابر اإلعالمية المحلية.
ربيعة  السيدة  الفقيد  أرملة  إلى  التعازي  بأحر  طنجة  جريدة  أسرة  تتقدم  الجلل،  المصاب  وبهذا 
الطويهر وإلى أبنائهما، هشام وعمر وأمل ويسرى وكذا إلى صهرهم كريم وإلى جميع أفراد عائلتي 
السوسي والطويهر، راجية لهم الصبر والسلوان وللفقيد عظيم األجر والغفران، تغمده اهلل بواسع رحمته 

وأسكنه فسيح جناته، مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

تنزيال لتوجهات الحكومة في تفعيل 
الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية 
االجتماعية، والسيما منه الشق المتعلق 
بضمان الخدمات العالجية لجميع الفئات 
األساســي  اإلجبــاري  بالتأمين  المعنية 
إمكانية  الحكومة  تتدارس  المرض،  عن 
الطـــب من  التكويــن في  مراجعة مدة 
الرفـــع من  مــع  إلى ست سنوات،  سبع 
عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في 
الطب  كليات  من  كل  في  الطلبة  وجه 

والصيدلة وكليات طب األسنان.
 كما تتباحث سبل رصد اإلمكانيات 
المادية والبشريــة الضروريـة لمواكبــة 
وفــق  وذلك  اإلصالحـــي،  الورش  هذا 
برنامج تعاقدي بين الحكومة والجامعات 
وكليات الطب والصيدلة وطب األسنان.

وحسـب مراسلـــة لوزارة التعليــــم 
واالبتكـــار،  العلمـــي  والبحـــث  العالي 
موجهة لرؤســـاء الجامعات العموميـــة، 
وطنية  استراتيجية  تعِد  الحكومــة  فإن 

إلى  الصحية، تهدف  بالمنظومة  لالرتقاء 
المحددة  الصحــي  التأطير  معايير  بلوغ 
للصحة في  العالمية  المنظمة  من طرف 
أفق 2025، تتماشى مع أهداف النموذج 
التنموي الجديد ذات الصلة، في أفق سنة 

.2035
»نظـــرا  أنـــه  المراسلــة،  وأضافت 
هـــذا  يكتسبهـــا  التي  البالغة  لألهمية 

جماعية  تعبئة  يتطلب  والذي  المشروع، 
لكافة األطــراف المعنية، كـل في إطــــار 
اختصاصاتــه ومسؤولياتـــه، فالدعــــوة 
الفاعليـن  جمـيــع  إشــراك  إلى  مفتوحة 
وأساتذة  جامعية  هياكـل  مـن  المعنيين 
وشركاء اجتماعيين وطلبة في تنزيل هذا 

الورش والسهر على إنجاح أهدافه«.
أ.ع

زيادة يف املقاعد وتقلي�س يف مدة التكوين

إطار بنكي سابق

اعتبر  امحمد احميدي رئيس مجلس 
في  كلمتــه  خــالل  أصيلة،  عمالة طنجة 
عمالة  تنميــة  لبرنامــج  التشاوري  اللقاء 
المنعقد   ،2027/2021 أصيلـــة  طنجة 
بمقر والية طنجة يوم اإلثنين 14 فبراير 
الجاري، تحت شعار: »العمالة لبنة أساسية 
في صلب التنميــة المحليــة على ضــوء 
إعداد  بأن  الجديـــد،  التنمــوي  النموذج 
البرنامج، يعـــد اختبـارا حقيقيا للوحدات 
الترابيـة، في مجــال  االستثمـــار الجيــــد  
لإلمكانيات المتاحة، مع اإلبداع  من أجل 
إيجــاد  حلول  عمليـــة لإلكراهـات  التي 

تعيق تحقيق األهداف المرجوة.
وأكــــد امحمــــد احمــيـــدي، على 
المتدخليـن،  ضرورة تضافــر جـــهــــود 
واإلدارة  المنتخبيـــــن  في  الممثلــيــن 
الخــارجيـــــة  والمصالـــــح  الترابـيـــــة 
والمؤسسات عموميـة، من أجـــل  إخـراج 
وبلورة برنامـج تنميـة على أرض  الواقع،  
يعكس طمـوح وانتظارات ساكنة عمالـة 

طنجة أصيلة. 

العمراني،  محمــد  اعتبر  جهتـه  من 
بجهـة  المحلية  الجماعــات  قسم  رئيس 
طنجة   عمالــة  تنميــة  برنـامـج  الشمال، 
أصيلة 2021/ 2027،  ينـــدرج ضمـــن 

الشــأن  لتدبيـــر  التخطيط االستراتيجي 
العام المحلي،  وفـق منهجية تشـــاركيـة 

مع جميع المتدخلين.

انعقاد اللقاء الت�شاوري لربنامج تنمية
عمالة طنجة اأ�شيلة 2027/2021



6

4198 • ال�شبـت  19 فـبـرايــر  2022  جريدة طنجـة • عـدد 

يد
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-محمد اإمغران
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ط  ال

بخ

 

atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ الفيد

إسمي زكرياء عيسي أستاذ علوم 
الحياة واألرض. ترعرعت وسط عائلة 
ثـــالث  يتقاضـى  والدي  كان  فقيرة. 
لكنني  األسبــوع،  في  درهــم  مائة 
كنا  التي  الصعبة  الظـــروف  وبرغم 
الدراســة  في  رغبتي  كانت  نعيشها، 
كبيرة جدا، بحيث كنـــت دائمــا من 
بنفس  نجاحي  فواصلت  األوائل  بين 
الهمة وحصلت على البكـــالوريا في 
وبالرغم  مستحسن،  بميـزة  العلوم 
يشجعانني  يكونا  لم  والداي  أن  من 
لم  التعبير  صح  إن  أو  الدراسة،  على 

والتعليم،  بالدراسة  يهتمان  يكونا 
حتى أن أبي لم يكن يعرف مستواي 
الدراسي. وإن اتفق وسأله أحدهم عن 
بأنني  يجيبه  كان  الدراسي  مستواي 
أدرس عن الحجارة، كوني كنت أدرس 
الجيولوجيا، لكن ورغم حصولي على 
في  قبولي  يتم  لم  مستحسن  ميزة 
ESTO ولهذا ولجت الجامعة، لكنني 
فتركتها  بها  الدراسة  أستحسن  لم 
ودرست الجيولوجيــا، شعبــة علـــوم 
الحياة واألرض وحصلت على المرتبة 
تم  بوجدة،  العلوم  كلية  في  األولى 

الوزير  طــرف  من  بعدهــا  تكريمي 
جائـزة  منحي  وتــم  آنذاك  الداودي 
التفوق أيضا. بعـــد ذلك أضفت إلى 
وحصلت  المهنية  اإلجازة  شواهدي 
قررت  أيضا. هنا  األولى  المرتبة  على 
الجهوية  المراكز  امتحان  أجتاز  أن 
للتعليم فتــم قبــولــي وهــا أنا اآلن 
أشتغل أستـــاذ علوم الحياة واألرض 

بالريف.    

محمد العودي
 oddimed@gmail.com

كلمة تحفيزية تعمل بها قد تجعلك ناجحًا في حياتك..

بتاريخ  العاملون  القانون  رجال  و  املفكرون  يجمع  يكــــاد 
ف  تقول  مورية  فكرة  على  ال�سيا�سية،  املوؤ�س�سات  تطــور  و 
»الدولة« ل تكن  كــــربى مثل  �سيا�سية  بــــاأن موؤ�س�سة  جمملها 
النا�س، وهكذا جند مفكرا مثل  لتن�ساأ لوال ح�سول تعاقد بني 
الطبيعي  القانون  باأن  املثال، يقول  طومـا�س هوبز، على �سبيل 
التي  التعا�سة  حالة  من  َرج  َمْ عن  البحَث  االأفراد  على  م  حتَّ
ِباإن�ساء  عقٍد  الإبرام  دفعهم  ما  الفطرة،  مرحلة  ف  عليها  كانوا 
ف  لي�سعوها  حقوقهم   عن  مبوجبه  تنازلوا  عقد  »الدولة«، 
�شرط وحيد هو   و ذلك مقابل  ال�شلطة،  لديها  يد جهة ترتكز 

»ح�سولهم على االأمن«.
االإجابة  بخ�سو�س  املفكرين  نظريات  تعدد  من  بالرغم  و 
عن �سوؤال : كيف ن�ساأت الدولة؟ و ب�سرف النظر عن النقا�سات 
االجتماعي«  »العقد  اأطراف  طبيعة  حول  دارت  التي  الكثيفة 
ف�شخه،  �شروط  و  العقد  هذا  م�شمون  و  الدولة  لهذه  املوؤ�ش�س 
ح�سل  فقد  ذلك،  كل  رغم  النظرية،  االأ�سئلة  من  ذلك  وغري 
اتفاق و اإجماع على اأن الهدف املركزي  يجب اأن يــكون هو  اإن�ساء 
»الدولة« ب�سكل ي�سمن لها اخلروج ف اأف�سل ال�سيغ لتكون بذلك 
»قادرة على تلبية طموحات ال�سعب، وتنطوي ف الوقت نف�سه 
على االآليات الكفيلة بتمكني حكومة منتخبة من اإدارة �ســوؤون 

الدولة باأعلى قدر من الكفاءة«.
»العقد  بنظرية  املرتبطة  الفكرية  املناظرات  عن  بعيدا 
االجتماعي« و حتوالتها عرب التاريخ املعا�سر، ال بد من االإقرار 
باأن ن�سوء الدولة، ف �سكلها احلديث، قد مت ف اأروبا، وحتديدا 
يف الن�شف الغربي من هذه القارة العجوز، و منها انتقل »املفهوم 
ذلك  اأمتَّ  �سواء  العال،  من  اأخرى  بقاع  نحو  للدولة«  احلديث 
عرب جمرد طريقة لالقتداء، اأو عرب التو�سع اال�ستعماري الذي 

اتخذته الدول اجلديدة.
ميكن  اأ�شكاال  ال�شابق  يف  عرف  اأنه  رغم  فاملغرب،  بالطبع،  و 
و�سفها بالـــ »ماقبل حداثية« فيما يخ�س مفهوم الدولة، فاإنه 
اال�شتعمار،  و�شائط  عرب  الدولة  لن�شوء  مو�شوعا  بدوره  يعترب 
معه  لي�سبح  املالئم  القانون  �سكله  ف  �سيغ  ا�ستعمار  هو  و 
للدولة  احلديث  ال�سكل  فاإن  لذلك  و  احتالل،  بدل  »حماية« 
و  االأجنبي  »احلامي«  خروج  مع  اإال  للوجود  يظهر  مل  املغربية 

اإعالن البلد  ا�ستقالله.
وما دام ن�شوء املغرب كدولة حديثة مل يتحقق اإال قبل نحو  
يطرح  اأن  يجب  الذي  ال�سوؤال  فاإن  بقليل،  اأكرث  اأو  قرن  ن�سف 
ميتلكها  التي  الت�سورات  طبيعة  و  مباهية  يتعلق  االآن  نف�سه 

املغاربة اإزاء كائن �شيا�شي ا�شمه »املغرب«؟
لال�شتقالل،  االأولى  ال�شنوات  منذ  املغاربة  لدى  ت�شكل  لقد 
باأن  و مبختلف فئاتهم و عقائدهم و طبقاتهم، مفهوم يعتقد 
اإن  امل�ستحيل  �سناعة  باإمكانه  اأن  و  خارق،  و  قوي  كائن  الدولة 
اقت�ست ال�سرورة ذلك، و بلغ االعتقاد بهذا املفهوم درجة اأ�سبح 
ف  للقوة،  الدولة،كعنوان  يج�سدون  »املواطنني«  بع�س  معها 

جمرد فرد تافه فقط الأنه ينتمي لـ »الدولة« !
ال �سك اأن درجة حدة هذا املفهوم قد تراجع  االعتقاد بها 
لكنه  معرفية،  و  حقوقية  العتبارات  النا�س،  عامة  لدى  كثريا 
ي�شنفون  الذين  اأولئك  ال�شيما  منهم،  لكثريين  بالن�شبة  تغري 
اعتقاد  حتول  اإذ  حوا�سيها،  ف  اأو  »الدولة«  دائرة  ف  ذواتهم 
جمرد  لديهم  الدولة  تعد  ل  اإذ  �سريع،  ب�سكل  تطور  و  هوؤالء 
�سبل  يفتح   اآخر،كائن  جانب  من  اأي�سا،   هي  بل  »مرعب«  كائن 
االغتناء ال�شريع اأمام ال�شخ�س املنتمي لهذه الدولة، بل اإنها قد 
تكون اأي�سا م�سدرا مبا�سرا لالغتناء و لو عرب جمرد انتماء تافه 

ملوؤ�س�سة من موؤ�س�ساتها العامة.
و هكذا ت�سكلت ف »الفكر االإداروّي« املحلي نظرية جديدة 
القانون  يخولها  التي  النفقات  من  االإكثار  مبداأ  على  تقوم 
على  العمــل  قبل  وذلك  العمــوم،  م�سالــح  لرعاية  »املكتوب« 
وهي  »اخل�شو�شي«،  احل�شاب  نحو  النفقات  هذه  »ا�شتعادة« 
»الفائدة  حتقيق  و  بالعملية  متتاز  لكنها  ب�سيطة  نظرية 
اخل�سو�سية«، اإنها بكل تاأكيد نظرية  ل�سو�سية �ساعدت ب�سكل 

الفت على  تو�سيع »دوائر  النهب«.

دوائر  النهب
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ونحن إذ نؤكد على ضرورة مواصلة تطهير اإلدارة من كل الشوائب 
أخالقيا سعيا  والمعيبة  المشينة  الممارسات  والرذائل وكل  والنقائص 
إلى ضمان حسن السلوك الذي يجب أن يتحلى به الموظف العمومي، 
فإننا ننبه إلى أن أسلوب التملق  والنفاق والتمسح والمداهنة واالنبطاح 
لدى هذه العينة من »الموظفين« يخصون بها مدرائهم أو رؤسائهم 
الفعليين دون غيرهم بهدف الحصول على امتيازات خاصة يتسلقون 
والتملق  النفاق  ينبذون  ممن  المخلصين  زمالئهم  أكتاف  على  بها 
واالستسالم..! بالتأكيد هو أسلوب لن يساهم سوى في تراجع اإلدارة 
وتقهقرها وشل قدراتها وتعطيل جهودها وتشويه صورتها »فالتنمية 

بدون تخليق الحياة االدارية«.. 
منـذ أمـد طويـل وتحديدا في منتصف سبعينيـات القرن الماضي 
حينما خطر على بالنا نحن مجموعة من الشباب  أن نتوكل على اهلل 
لولوج مجال الوظيفة العمومية.. كنا في هذه الفترة الذهبية الزاهية 
نستبق األحداث ونصارع الزمن فيما قلوبنا تهفو إلى الوظيفة والعمل 
في اإلدارة، وكنا قبل الولوج الفعلي إلى المهنة نحفظ عن ظهر قلب 
األمانة«  خيانة  »باب  في  خلقيا  اإلداري  النفاق  تصنف  ذهبية  قاعدة 
وأخالقياتها  المروءة  بفضائل  والتحلي  السلوك  في  االستقامة  لكون 
وعدم إخفاء الحقيقة والوضوح في القول والعمل والمثابرة واإلخالص 
مهما  الدولة  موظف  رقبة  في  عظمى  أمانة  الكرامة  وصون  للمهنة 

كانت طبيعة عمله..
ونحن إذ نؤكد على ضرورة مواصلة تطهير اإلدارة من كل الشوائب 
أخالقيا سعيا  والمعيبة  المشينة  الممارسات  والرذائل وكل  والنقائص 
إلى ضمان حسن السلوك الذي يجب أن يتحلى به الموظف العمومي، 
فإننا ننبه إلى أن أسلوب التملق  والنفاق والتمسح والمداهنة واالنبطاح 
لدى هذه العينة من »الموظفين« يخصون بها مدرائهم أو رؤسائهم 
الفعليين دون غيرهم بهدف الحصول على امتيازات خاصة يتسلقون 
والتملق  النفاق  ينبذون  ممن  المخلصين  زمالئهم  أكتاف  على  بها 
واالستسالم.. بالتأكيد هو أسلوب لن يساهم سوى في تراجع اإلدارة 
وتقهقرها وشل قدراتها وتعطيل جهودها وتشويه صورتها »فالتنمية 

بدون تخليق الحياة اإلدارية«.. 
الماضي  القرن  سبعينيات  منتصف  في  وتحديدا  طويل  أمد  منذ 
اهلل  نتوكل على  أن  الشباب  بالنا نحن مجموعة من  على  حينما خطر 
الزاهية  الذهبية  الفترة  العمومية، كنا في هذه  الوظيفة  لولوج مجال 
نستبق األحداث ونصارع الزمن فيما قلوبنا تهفو إلى الوظيفة والعمل 
في اإلدارة، وكنا قبل الولوج الفعلي إلى المهنة نحفظ عن ظهر قلب 
األمانة«  خيانة  »باب  في  خلقيا  اإلداري  النفاق  تصنف  ذهبية  قاعدة 
وأخالقياتها  المروءة  بفضائل  والتحلي  السلوك  في  االستقامة  لكون 
وعدم إخفاء الحقيقة والوضوح في القول والعمل والمثابرة واإلخالص 
مهما  الدولة  موظف  رقبة  في  عظمى  أمانة  الكرامة  وصون  للمهنة 

كانت طبيعة عمله..
متملقون  منافقون  يأتي  فجأة  الزمن  ومــرور  األيــام  توالي  ومع 
رأسا  والسلوك  القيم  موازين  ليقلبوا  منبطحون  انتهازيون وصوليون 
على عقب بحثا عن امتيازات ومنافع ذاتية، وإذا أدركتهم ساعة الرحيل 
باألسلوب  بعضهم  سارع  الوظيفية  مهامهم  انتهاء  بعد  النهائي 
متعتهم  فيها  وجدوا  التي  كراسيهم  في  الخلود  طلب  إلى  المعهود 
وضالتهم ونعيم الحياة! بين الفينة واألخرى تتناهى إلى أسماعنا أخبار 
مفادها أن بعض القطاعات االجتماعية التتردد في قبول طلبات تحمل 
االستمرار  أجل  من  والرجاء  والتودد  التوسل  من  الكثير  طياتها  في 
المهني  الذين خلفوا عبر ماضيهم  أولئك  العمل من بين  في مزاولة 
أعماال وانطباعات نالت محبة ورضا واستحسان رؤسائهم بعد أن صار 
القانون  اليسمح  فيما  التقاعد..  على  المحالين  عداد  في  المعنيون 
إداراتهم األصلية  إلى  التقاعد  المحالين على  العمل بعودة  الجاري به 
ولو  طبيعته  كانت  مهما  عمل  أي  لممارسة  أخرى  عمومية  إدارات  أو 
كان هامشيا..! المؤكد أن مثل هذه السلوكات غير المألوفة تولد لدى 
الهزيمة  روح  تقاعدهم  بعد  او  المهنية  حياتهم  في  سواء  المعنيين 
سخط  من  يالحقهم  لما  الذات  وانكسار  بالخيبة  والشعور  واإلحباط 

وغضب وانتقادات شديدة ونظرة دونية من طرف زمالئهم!؟
)يتبع(

من صميم المجتمع

• إدريس كردود

�شلوك النفاق والتملق واملداهنة 
باملرفق العمومي واجب اأم 

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

لبع�س النماذج..
3/2

استأثـــرت  مسرحية  فصل  وشعراء،  شاعرات  همسات   ، األصيل  الطرب  أرشيف  من  موسيقية  أنغام 
باهتمـــام الحضور الكثيف، معرض لوحات فنية ...تلك هي بعض من فقرات االحتفال الباذخ الذي أرادت 
جمعيتنا  مع  والتعاون  الشراكة  اتفاقية  توقيع  حدث  بمناسبة  تنظمه  أن  مشكورة  المبدع  بيت  جمعية 
»جمعية سكان وتجاررنشهاوسن للتنمية المستدامة« والتي جرت فعالياتها يوم األحد 13 فبرايرالجاري 

بمقر الجمعية .
حدث توقيع هذه االتفاقية للشراكة والتعاون كان أيضا لحظة إعالن العودة إلى الحياة - بعد الحظر 
التدابير  مراعاة  مع  العموم  وجه  في  مفتوحة  فنية  إشعاعية  أنشطة  برمجة  عبر  الجائحة-  فرضته  الذي 
االحترازية. وبتوقيعها مع بيت المبدع،  تكون جمعية »سكان وتجاررنشهاوسن للتنمية المستدامة« قد 
شرعت في تنفيذ مخطط عملها لسنة 2022... هذا المخطط العملي شهد يوم الثالثاء 15 فبرايرموضوع 
ندوة صحفية بمقر الجمعية ، حيث لبت الدعوة منابرصحفية محلية  مختلفة ، باإلضافة إلى صحفيين 
ذاتيين .وقد ارتكزت أسئلة اإلعالميات واإلعالميين على محتوى برنامج العمل خاصة في المحور المتعلق 

بالترافع والذي يشكل مرتكز عمل الجمعية لسنة 2022 .
وخالل هذا اللقاء، تم تقديم شروحات مستفيضة حول دواعي االنخراط في حملة  ترافعية تهدف إنقاذ 
معلمة »رنشهاوسن« ومعلمتي »بيتري 1 وبيتري 2« وأهمية االشتغال على تعبئة الفاعلين المؤسساتيين 
بين مختلف  تقاطعات  أجل خلق  والجهوية وذلك من  المحلية منها  الترابية  الجماعات  والمنتخبين في 
المسؤولين على تدبير الشأن العام، كل حسب مجال تدخله ووفقا الختصاصته، كما هي منصوص عليها 
في القوانين المنظمة لكل قطاع على حدة .نقطة أخرى مهمة،  تم تداولها خالل هذه الندوة الصحفية 
وتتعلق بآفاق التعاون والتنسيق مع السلطة الرابعة. حيث اعتبرت الجمعية أن الصحافة المحلية عبر األدوار 
المنوطة بها وتحملها للمسؤولية لها دور مهم وأساسي في االستقصاء حول اإلشكاالت التي تعاني منها 
طنجة،  ساكنة وفضاءات عمرانية، مع التعريف بذلك ومواكبة كل المبادرات التي تهدف إلى خلخلة البرك 
اآلسنة .وقد تم، وفق اتفاق مبدئي، مع اإلعالميات واإلعالميين المحاضرات والمحاضرين تأكيد مسألة 

االستمرارفي التواصل وتعزيزه وتوفير المعلومات المتعلقة بالترافع .
لإلشارة، فإن مخطط عمل الجمعية يرتكز على ثالثة محاور: محور التكوين ودعم القدرات، محور إثراء 
والقطاعات  الترابية  الجماعات  عمل  بمخططات  ارتباطها  في  الساكنة  إشكاالت  حول  العمومي  النقاش 
إلحياء  مدخال  يشكل  تاريخي  كموروث  لرنشهاوسن،  االعتبار  إعادة  أجل  من  ومحورالترافع  الحكومية  
الدينامية االقتصادية والسوسيوثقافية للمنطقة التي تعاني تهميشا وكسادا، قبل الجائحة التي عملت 

بالفعل على تعميقها  .
الشنتـوف سعـاد 

مكلفة بالتواصل 
جمعية »سكان وتجارر نشهاوسن  للتنمية المستدامة«

برنامج الرتافع وتفعيله بتعزيز التوا�شل
مع ال�شلطة الرابعة...

موضوع ندوة صحفية طرفاها جمعية »بيت المبدع« وجمعية 
»سكان وتجاررنشهاوسن للتنمية المستدامة« 
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التلميذ الجديد بقسم المالحظة على أن أغير سلوكي  عهدت نفسي وأنا 
من تلميذ  مشاكس مشاغب متقاعس إلى تلميذ مهذب مجتهد، فشرعت في 
اقتناء ما تيسر من كتب و مجالت من مكتبة أبعقيل ـ وهي المكتبة الوحيدة 
ذات  لضيق  المجلدة  الكتب  اقتناء  عن  عاجزا  نفسي  وجدت  ولما  بالمدينةـ 
،الطيب  محافظها  لي  هيأ  التي  البلدية  المكتبة  في  باالنخراط  بادرت  اليد، 
عناوين  إلى  وأرشدني  للمطالعة،  المالئمة  الظروف  المحجوب،  الذكرالسي 
ـ  الدسم  الكاملة  ـ  المعرفة  لبان  وأرضعتني  احتضنتني  التي  الكتب  أمهات 
مائدة  حول  القراة  متعة  لمشاطرتي  رفاقي  من  ثلة  استدعاء  شرف  لي  وكان 
ورود  بأريـــج  الفواحــة  اليانعة،  الهادئة  المكتبة  حديقة  تتوسط  مستديرة، 

وأزهار متباينة األشكال واأللوان.
شرفة  صوب  ـ  القراء  التالميذ  نحن  ـ  نتجه  أبوابها  المكتبة  تصد  وحينما 
عمق  في  بتؤدة  تغرق  وهي  الشمس  على  وداع  نظـرة  إللقــاء  »البراندية« 
إسبانيا«  »بالصا  حديقة  اتجاه  في  البر،  للبحرنحو  نولي ظهورنا  ثم  المحيط، 
الضابط  رأس  مجسم  يحمل  كان  تذكــاري  نصب  بهــا  يتمركز  التي  الغناء 
وبمحيط   ..1934/06/04 بتاريخ  إفني  مدينة  مؤسس  »كاباص«  اإلسباني 
هذا النصب الذي أزيح عنه رأس المعمر »كاباص« كنا نعقد مجالس مناقشة 
قصر  بناية  من  مقربة  على  تنتشر  كاشفة  أضواء  مراقبة  تحت  ومفاكهة 
زواال  عشر  الثانية  إلى  تشير  كانت  والتي  ساعتها  عقارب  المعطلة  البلدية، 
وخمسة وخمسين دقيقة، إبان استرجاع المدينة، لحظة إنزال العلم اإلسباني 
البنايــة، بحضـور شخصيات عسكرية ومدنية  رأس  المغربي فوق  العلم  ورفع 
سيء  ترأسه  مغربــي  ووفـــد  رودريغس«  »فيغاس  الجينرال  برئاسة  إسبانية 
الذكر الجينرال أوفقير. وكأني به كان فأل نحس على هذه المدينة المقاومة 
باألمس  لالستعمار الخاضعة اليوم لالفتقار من شدة ما طال خيرات محيطها 
وهموم  ومشاكل  مسائل  ورفاقي  ناقشــت  إسبانيا«  »ساحة  بـ  احتكار.  من 
من  حديثنا  يخل  ولم  والعلوم  المشارب  مختلف  من  مواضيع  إلى  تطرقنا  و 

العموم. لجهلم  فيها  يخوض  بزنطية  مناقشات 

 1969 30 يونيو  البلدية  لحظة إنزال العلم اإلسباني ورفع العلم النغربي على بناية قصر 

و بـ »ساحة إسبانيا« العبت أول لفافة تبغ شقراء، حاولت »ردع« دخانها 
أصابعي  بين  تحترق  وهي  لنشوتها  استسلمت  بعدما  حبائلها،  في  فأوقعتني 

المكان. في عين 
السيجارة  بتدخيـــن  بينهم  فيما  يتباهون  األشقياء  رفاقي  من  ثلة  وكان 
السيجـــارة  لمدخنــي  سخريــة  نظرة  ينظرون  كانوا  كما  الشقراء،  األمريكية 
تبغ »كازا«  بينما مدخنو  السوداء وينعتونهم ب »المزليط«و »المساخيط«.. 
إياها  المفضلة، معتبرين  السوداء  و»فافوريت«كانوا يدافعون عن سيجارتهم 
لكن وجوههم  يدخنونها،  والجنود  األطباء  أن  اعتبار  على  للصحة،  غير مضرة 
المتحشرجة تفند  المتهالكة وأصواتهم األجشة  المسوسة  الكالحة وأسنانهم 
كانت  إفني  وبمدينة  صحتهم.  وتدهور  حالهم  سوء  عن  وتعرب  مزاعمهم 
المدينة، وهي  الكناري تغرق حوانيت  /المستوردة من جزر  المجلوبة  السجائر 
اللطيف  وللجنس  وطويلة..  قصيرة  بين  علبها  أحجام  تتراوح  عديدة،  أنواع 
بخواتم  أعقابها  مزينة  قزح،  قوس  بألوان  تبــغ  لفافـات  تحوي  سجائر  علب 
خادشة  بعبارة  تسميتها  على  اللسان  سليطي  بعض  اصطلح  ولقد  ذهبية، 
ففي  البنات.  بسجائر  فقط  ينعتها  من  ومنهم  القحاب«  ديال  »الكارو  للحياء 
على  نتهافت  وطيش  فضول  بدافع  كنا  المراهقة،  طور  ونحن  المرحلة  تلك 

التي أذكر منها: الموسومة بعدد من األسماء  الشقراء  االنتشاء بالسجائر 
»مارلبوروـ   كاميلـ  وينستونـ  كينتـ  إل إمـ  الركـ  دونهيلـ  شيسترفيلد 
ـ لوكستريك ـ روتمان كينغسينك ـ سيتموريس ـ بليس..« وكانت العلبة من 
هذه السجائر تباع بدرهمين. وحفاظا على الصحة وعلى ماء الوجه كنا نقتني 
لتقوالت  اتقاء  األنظار،  عن  متوارية  أماكن  في  ندخنها  بالتقسيط  سجائر 

واحتقار. ازدراء  الصغارنظرة  للمدخنين  ينظرون  الكبارالذين 
األوساط  في  رواجا  األكثر  الكناري  جزر  من  المستورد  التبغ  كان  ولقد 
»الحلم  و  »كلونيا«  وعطور  الشـاي  ســوى  رواجــه  في  والينافســه  اإلفناوية 
بأثمنـــة  حواء  بنات  تقتنيها  التي  الخزامى  رائحة  ذات  »الفاندا«  و  الذهبي« 
من  والناظرات  الناظرين  يسر  ما  واجهاتها  تعرض  متاجرأنيقة  من  مناسبة 

جميلة. أشياء 

من مذكـرات
الصحافي النباش

محمد وطـا�س79

ذهبــت خطاه بــه إلـــــــى األحزان
ســقط لعمق ضيـــــــــــق بقساوة
هــرع الجميــع إلـــــى مــكان مغبة
فتدخلــت كل الجهـــــــات بما لها
لكنها وجــدت هشاشــة تربــــــــة
فســعت لحفـــــر قرب بئــر مصيبة
و لكــي يكون لها الوصــول محققا

وجــدت صخـــــــور صالدة  لكنهــا 
أو مضــــــى الزمان بليلــه و نهاره
نجــح الوصــول إلى ضحية ســقطة
عمل حميد مــن جميـــــــع مكافح
قد أرسلـــــــــوا للطفل قيد حياته
لكــن حدود صمــوده وصلــت إلــى
و حيــا الجميــــــــع بعالم بتعاطف
قد كان منه رســالـــــــة و مقالها:
أعطــوا لطفل البدو ســاحـــة لهوه
كل التعــازي  للمحــب و أهلــــــــه               

ســقط ببئـــــــــــــر دونما أشطان
إنسان اإلنقــــــــــــــاذ من  فتعذر 
عجــز الجميـــــع أمــام ذا الطوفان
حتــى تزيل العســـــــــر عــن ريان
تهوي إذا لمســت إلـــــــى القيعان
حتــــــــــــى يظــل بمأمن و أمان
وضعــت أنابيــب تجـــــــــاه مكان
قــد أخــرت حفــرا إلـــــــى أزمــان
و امتــد يــــــــــوم خامس لمعاني
ما عاش بل لبـــــــــــى ندا الديان
كان بكـــــــــــــل تحمــس و حنان
أكســيجنا و طعــــــام ذي أشــجان
ختــم مضــــــــى بالنــاس لألحزان
مأســاتـــــــــــه بتواصــل اإلدمان
»غطــــــــــــوا آلبــار بــكل ضمان
و مقــــــام بســمات مــع األلحان«
بدعــا جميـــــل الصبر و الســلوان

مات  الذي  أورام  ريان  بالطفل  حل  الذي  الجلل  المصاب  في  نظمت 
يوم السبت 5 فبراير 2022 ضحية سقوط غادر في بئر بقرية تاموروت 

بشفشاون  بالمغرب

آالم السقوط

مصطفى أوالد بن علي
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•  األستاذ محمد  الخراز

بجدة  السابعة  دورته  في  اإلسالمي  الفقهي  المجمع  أقر 
سنة 1992 في قراره رفضه بشدة لما يسمى »القتل الرحيم« 
بأي حال من األحوال، وأن العالج في الحاالت الميؤوس منها 
اهلل  أودعها  التي  باألسباب  واألخذ  والعالج،  للتداوي  يخضع 
أو  اهلل  روح  من  اليأس  شرعا  يجوز  وال  الكون،  في  وجل  عز 
اهلل،  بإذن  والشفاء  األمل  بقاء  ينبغي  بل  رحمته  من  القنوط 
وعلى األطباء وذوي المرضى تقوية معنويات المريض ورعايته 
وتخفيف آالمه النفسية والبدنية بصرف النظر عن توقع الشفاء 

أو عدمه.
وهكذا يبدو أن الشريعة اإلسالمية جاءت قواعدها واضحة 
في تحريم االعتداء على النفس، فموضوع القتل الرحيم أو القتل 
العظيم من مقاصد  المقصد  يدخل تحت هذا  الشفقة  بدافع 
النوازل  من  وهي  والعدم،  الوجود  بشقي  اإلسالمية  الشريعة 
والمستجدات التي تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها، خاصة 
الرحيم،  القتل  عن  الحظر  برفع  يطالب  من  اليوم  ظهر  وقد 
ونظرا لكثرة األمراض المستعصية التي انتشرت بشكل كبير، 
بالبحث  يندفع  اإليمان  ضعفاء  من  البعض  يجعل  الذي  األمر 
الرحيم« وذلك  »القتل  بـ  ما يسمى  إقرار  أجل  عن مخرج من 
والتزاحم  المستشفيات  تعيشه  الذي  المر  الواقع  إلى  بالنظر 
على األجهزة الطبية وخاصة في غرف العناية المركزة، من قبل 
وتستحق  بكثرة  مطروحة  المسألة  هذه  يجعل  مما  المرضى، 
الموضوع  تتبع هذا  معه  يتحتم  الذي  األمر  والتقصي،  البحث 

فيه،  والتفصيلي  الشرعي  الــرأي  إليضاح 
األحكام  لمعرفة  ماسة  أصبحت  الحاجة  ألن 
وقعت  بعدما  النوازل  هذه  مثل  في  الشرعية 
مستوى  على  مروعة  فرضية  ونكبات  حوادث 
العربية، حيث قامت ممرضة في مصر  الدول 
العناية  مريضا من مرضى  ثالثة عشرة  بقتل 
المركزة بعقار مرِخ للعضالت تسبب في وقف 
مقتبل  في  فتاة  قامت  تونس  وفي  تنفسهم، 
أربع  العمر  من  البالـــغ  شقيقها  بقتل  العمر 
سنوات إشفاقا عليه من آالمه، وتمت إدانتها 
ضد  تونس  في  ضجة  فثارت  عليها،  والحكم 
الحقوق  كلية  تزعمه عدد من طــالب  الحكم 
مالئمـة  تكون  وقوانيــن  بأحكام  ونــادوا 
لروح العصــر ومتطلباتــه، انطالقا من وجود 
قوانين تجيز القتل الرحيم في بعض البلدان 

الغربية.
الرحيم  للقتل  مؤيد  تيار  ظهر  هنا  ومن 
استنادا إلى كون اإلنسان حر في تقرير مصيره 

ويملك حق التصرف في جسده بالطريقة التي يراها مناسبة، 
وأن  رأى ذلك،  إن  يقتل  أن  الموت وحق  الحياة وحق  فله حق 
القتل الرحيم من شأنه أن يريح المريض من معاناته وآالمه، 
الذي  المريض  على  الشفقة  بدافع  القتل  بمنزلة  بذلك  وهو 
المرضى  السن  كبار  بعض  حياة  وأن  العالج،  في  األمل  فقد 
تقاس  الحياة  قيمة  وأن  يموتوا،  أن  لهم  وخير  عدمه  يساوي 
الحياة  قيمة  فما  وإنتاجا،  إبداعا  اإلنسان  مساهمة  بمقدار 
حوائجه،  قضاء  في  غيره  على  معتمدا  اإلنسان  يصبح  عندما 
سيد  الدكتور  يرى  الرحيم،  للقتل  المؤيد  المنطلق  هذا  ومن 
أعضاء  وأحد  واألعصاب  المخ  أمراض  في  األخصائي  الجندي 
في  أن  األعصاب  جراحات  لجمعيات  الدولي  االتحاد  مؤتمر 
أن  اإلنسان  حق  من  أن  فكما  اإلنسانية،  قمة  الرحيم  القتل 
يعيش حياة كريمة فمن حقه أن يموت موتة كريمة، فيقول 
نحن األطباء إذا كانت رسالتنا أن نحافظ على صحة اإلنسان 
وكرامته، يجب علينا أن نسمح له ليموت بشكل إنساني يحفظ 
كرامته. ويرى الدكتور محمد شعالن أستاذ الطب النفسي، أن 
اإلبقاء على حالة المريض وهو يتعذب وعذابه يعود إلى أهله 
فائدة،  دون  المصحات  في  المال  إلهدار  ذلك  في  بما  وذويه 

ويضيف أنه البد من أخذ رأي المريض قبل اإلقبال على هذه 
الخطوة بشكل قوي على المريض وأقاربه.

المؤيدين  أسانيد  أن  الرحيم  للقتل  معارض  تيار  ويرى  
له ما هي إال نزعة مادية محضة وتهدر قيمة الحياة البشرية، 
هذه  توقفت  إذا  لإلنسان،  المادية  بالمنافع  الحياة  وتقيس 
الحياة،  قيد  على  اإلنسان  لبقاء  ضرورة  فال  وتعطلت  المنافع 
اإلنسان،  لحقوق  وإهداره  المادي،  الفكر  وفي ذلك دليل على 
خاصة في حالة العجز والمرض، وعليه فإن اإلنسان في نظره 
إصالحها  عن  المجتمع  وعجز  تعطلت  إذا  صمامة،  آلة  مجرد 
للمرضى  مجازر  إلقامة  بذلك  ويسعون  منها،  التخلص  يجب 

وكبار السن تحت حماية القانون.
قد  الرحيم  القتل  لتبني  الرامية  الدعوة  هذه  أن  يبدو 
مبادئ  من  انطالقا  اإلسالمي  العالم  في  بالرفض  قوبلت 
الشريعة اإلسالمية السمحة التي تحرم قتل اإلنسان أي كان، 
عن  العاجز  المسن  أو  شفائه  من  الميؤوس  المريض  سواء 
الحركة والعمل. يقول شيخ األزهر محمد سيد طنطاوي القتل 
الرحيم ليس قرارا متاحا من الناحية الشرعية للطبيب أو ألسرة 
أن  يجب  أمانة  اإلنسان  وحياة  نفسه،  للمريض  أو  المريض 
يحافظ عليها، وأن يحفظ بدنه وال يلقي بنفسه إلى التهلكة 
البقرة  )س  التهلكة«  إلى  بأيديكم  تلقوا  »وال   : تعالى  لقوله 

.)195
وأكدت لجنة الفتوى بجامعة األزهر أن اإلسالم يحرم قتل 

بعلم  اآلجال محدودة  »إن   : وقالت  الرحمة،  بدعوى  المريض 
اهلل سبحانه وال يدري أحد وال يستطيع تحديد متى يموت »وما 
تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، 

إن اهلل عليم خبير«.
الغرض  كان  مهما  الشفقة  بدافع  القتل  يحرم  واإلسالم 
أكان  سواء  المريض،  عالج  على  يُشرف  لمن  يبيحه  وال  منه، 
طبيبا أو غيره، حتى وإن أذن المريض أو أولياؤه ألنه قتل حرمه 
وأبي حنيفة  اإلمام مالك  بالحق، وفي مذهب  إال  اهلل سبحانه 
الشافعي أن إذن اإلنسان بقتله ال يبرر القتل، وأن من واجب 
الطبيب أن يبعث األمل في نفس المريض بالشفاء ويواسيه 
إلى  ينظر  وأن  تعالى  باهلل  يثق  أن  المريض  وعلى  ويصبره 
المرض بنظرة اإليمان ويصبر عليه، ويرضى بالقضاء ويتطلع 

ويسأل اهلل الشفاء العاجل.
عليه  المجني  برضى  الشريعة  في  القتل  حكم  ما  لكن، 

وأوليائه دون رضاهم؟
وتحريم  المعصومة  النفس  حرمة  عن  الكالم  تقدم  لقد 
الشارع  وإجازة  بالحق  إال  مسلم  امرئ  دم  يحل  ال  وأنه  قتلها 
الحكيم، وما عدا ذلك فهو باق على أصل التحريم؛ وبناء على 

على  المساعدة  أو  بالفعل  كان  الرحيم، سواء  القتل  فإن  ذلك 
يجوز  وال  محرم  حكمه  في  من  أو  الطبيب  قبل  من  االنتحار 
المجني  من  كان  سواء  المحرم،  القتل  قبيل  من  فهو  شرعا، 

عليه أو من وليه.
ويرى أبو حنيفة والشافعي أن اإلذن بالقتل ال يبيح القتل 
والرضا  الشرع،  عليه  نص  بما  إال  تباح  ال  النفس  عصمة  ألن 
بالقتل فهو كالعدم، ال أثر له على الفعل، فيبقى الفعل محرما 
معاقبا عليه باعتباره قتال عمدا، والرأي الراجح في مذهب اإلمام 
مالك أن اإلذن بالقتل ال يبيح الفعل وال يسقط العقوبة، ولو 
أبرأ المجني عليه الجاني من دمه مقدما، ألنه أبرأه عن حق ال 

يستحقه، وعلى هذا يعتبر الجاني قاتال متعمدا.
وقد أخرج البخاري في صحيحه عن الحسن عن جندل بن 
عبد اهلل أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال : »كان في 
من كان قبلكم رجل به جرح، فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده، 
فما رقأ الدم حتى مات، قال اهلل تعالى : بادرني عبدي بنفسه 

حرمت عليه الجنة«.
قال ابن دقيق العيد في شرحه لحديث جندل: »والحديث 
أصل كبير في تعظيم قتل اإلنسان بنفسه أو غيره ألن نفسه 

ليست ملكه أيضا فيتصرف فيها على حسب ما يرى«.
وجاء من األحاديث الدالة على كراهية تمني الموت، ومن 
ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس قال قال رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم : »ال يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، 
فإن كان البد متمنيا فليقل : »اللهم أحييني ما كانت الحياة 

خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي«.
فيه  ألن  الصبر؛  على  ــالم  اإلس حث  وقــد 
»يا   : تعالى  لقوله  واألوجــاع  اآلالم  عن  عوضا 
والصالة،  بالصبر  استعينوا  آمنوا  الذين  أيها 
إن اهلل مع الصابرين«. وجاء في صحيح مسلم 
عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن صهيب قال: 
»عجبا   : وسلم  عليه  اهلل  اهلل صلى  رسول  قال 
ألمر مؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك ألحد 
إال لمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له 
وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له«. وقد بين 
الرسول الكريم األفعال التي تهلك فاعلها يوم 
 : قال  عنه  اهلل  رضي  هريرة  أبي  فعن  القيامة، 
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :»اجتنبوا 
السبع الموبقات، قالوا : وما هي يا رسول اهلل؟ 
التي  النفس  وقتل  والسحر  باهلل  الشرك   : قال 
حرم اهلل إال بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم 
والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافالت 

المومنات«.
حول  اإلسالمية  الشريعة  موقف  هو  وهذا 
تحريم القتل الرحيم بالكتاب والسنة واإلفتاء الفقهي احتراما 
آلدمية اإلنسان وحفظها من كل اعتداء يمكن أن يقع عليها، 
على اعتبار أن الحياة هبة من الخالق اليحق ألحد غير اهلل أن 

يتصرف فيها.
الشائكة  القضايا  من  الرحيم  القتل  أن  بالقول  ونختم 
بين  تتأرجح  المستعصية  المجتمعات  قضية  ستضل  المعقدة 
وقضائي  تشريعي  وخالف  عقيم  جدل  مصدر  ومعارض  مؤيد 
وطبي محتدم يصعب حسمه في وقت قصير، وذلك لتعارض 
القتل  أعراض  وتعارض  والدينية من جهة،  المادية  النزعتين 
ومع  والعيش  الحياة  في  الحق  مع  أخــرى  جهة  من  الرحيم 
القوانين واألديان السماوية والعادات الراسخة في المجتمعات 
على اختالف أشكالها وأنواعها في العالم المتغير الذي نعيشه 
حاليا، البتكاراته العلمية والتكنولوجية والتطورات التي عرفها 
واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية  المستويات  جميع  على 
والتكنولوجيا  والتواصل  والمواصالت  والطب  والقانونية 
تاريخ  مسار  تغيير  أرادت  ذاتها  بحد  ثورة  وهي  المعلوماتية 

اإلنسان المادي والعقائدي والديني.

)انتهى(

Cocktail de mort
�شياحة النتحار واملوت الرحيم..
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المدينة العتيقة :

في  للزينة  نصبها  تم  صغيرة،   لمجسمات  هي  أمامكم  الماثلة  الصورة 
المدينة  هيكلة  إعادة  إطاربرنامج  في  تطوان(  )كايي  بطريق  جميل،  تناسق 
العتيقة الذي انطلق، منذ فترة طويلة، لما للمدينة العتيقة من رمزية تاريخية 
السياحي  لالستقطاب  جدا،  مهم  عامل  من  كذلك  تشكله  ولما  وإرث حضاري 
والرواج التجاري.إال أن أيادي العبث الترتاح، إال إذا أقلعت ديكورا أوخربت بناء 

أواجتثت شجرة..أياد اليعجبها اإلصالح وال الزينة والهم يحزنون...
هذا الشارع الضيق كان فيما مضى يعرف فوضى، تتمثل في ازدحام المارة 
كان  مما  الرصيف،  فوق  والعربات،  السيارات  ركن  بسبب  تصرفهم،  وصعوبة 
يعيق حركتهم وتنقلهم من وإلى، قبل أن يتم إصالح الشارع المذكوروجعله 
نظيفا، مريحا وخاليا من وسائل النقل )المركونة(، لكن أعداء اإلصالح، الكامنين  
في عينة سيئة من المواطنين، كان لهم رأي آخر، يزكي ثقافة التخريب، إرضاء 
النفوس  أيتها  الحضاري،  غير  السلوك،  هذا  متى  فإلى  المريضة،  لذواتهم 

الخبيثة ؟
م.إمغران 

اإلى متى اأعمال التخريب ..؟

بتقنيــة   ،2022 فبراير   14 اإلثنيــن  يوم  لإلعــالم  الجزيــرة   ومعهد  للصحافــة  الوطنــي  المجلس  نظم 
الفيزيوكونفيرونس، حفل توقيع اتفاقية تفاهم تتعلق بتنظيم برامج تكوينية في مجال الصحافة واإلعالم وتبادل 

المشاورات والخبرات بين الجانبين.
رئيس  للصحافة بحضور  الوطني  المجلس  رئيس  مجاهد،  يونس  السيد  المغرب  من  اللقاء  هذا  ترأس  وقد 
لجنة التكوين والدراسات والتعاون بالمجلس، السيد محتات الرقاص، ومن قطر، السيد منير الدايمي، مدير معهد 
الجزيرة لإلعالم، كما حضر هذا التوقيع عدد من أعضاء المجلس الوطني للصحافة، وكذا بعض مسؤولي معهد 

الجزيرة لإلعالم.
في تدخله، أكد السيد رئيس المجلس الوطني للصحافة على أهمية هذه االتفاقية والدور الذي ستلعبه في، 
أوال، تطوير العالقات مع معهد الجزيرة لإلعالم وتعزيز الشراكات في مجاالت متنوعة، وثانيا، رفع التحديات التي 

يفرضها مجال التكوين في ظل التطورات المتسارعة التي يعرفها مجال الصحافة واإلعالم.
من جهته، عبر مدير معهد الجزيرة لإلعالم ، عن سعادته ألهمية إبرام هذه االتفاقية، التي ستمكن من وضع 
خبرة المعهد رهن إشارة الصحافيات والصحافيين المغاربة، مذكرا بالعالقات المهنية التي ربطت باستمرار بين 

اإلعالميين المغاربة ومؤسسة الجزيرة. 
وتشمل هذه اإلتفاقية، تنظيم دورات تدريبية مدرجة في خطة المعهد السنوية، و دورات »خاصة«  تطلب 
والندوات  اإلعالمية  االستشارات  وكذا  الجزيرة،  سفراء  مبادرة  ضمن  مجانية  دورات  و  المجلس،  رغبة  على  بناء 

والمؤتمرات وأوراش العمل المشتركة.
اللقاء، اتفق الجانبان على ضرورة اإلسراع بتفعيل هذه االتفاقية، حتى يتمكن الطرفان من بلورة  في ختام 
برامج مشتركة  في مجال التكوين والتكوين المستمر، بهدف تحسين وتجويد المنتوج الصحفي واالستفادة من 

خبرة المعهد في تطوير مهارات وكفاءات المهنيين في اإلعالم الوطني.

عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعا عاديا يوم اإلثنين 14 فبراير 2022 طغى 
على أشغاله تقييم متابعة الحدث األليم الذي قضى فيه الطفل ريان بنواحي شفشاون واألبعاد الدولية التي أخذها، 
وإذ يقدم المكتب التعازي الحارة ألسرة الفقيد، فإنه ينوه بالمجهود الجبار الذي قامت به وسائل اإلعالم الوطنية 
ويشد على أيادي الناشرين والصحافيين الذين اشتغلوا في ظروف صعبة ولكن بروح مهنية عالية، واستطاعوا 
إيصال هذه المحنة اإلنسانية والتفاف المغاربة حولها إلى العالم، مما جعل من هذا الحدث محطة غير مسبوقة 

لتجسيد قيم التضامن والتآزر واإليثار وبعث القيم اإلنسانية الدفينة.
ولم يفت المكتب التنبيه إلى بعض االنزالقات التي شابت مواكبة هذا الحدث العالمي وبعض المحاوالت التي 
اتسمت بالمتاجرة اإلعالمية في مأساة  إنسانية، ولهذا، يدعو كل ناشري الصحف إلى االهتمام بالتأهيل المهني 

واألخالقي والمساهمة في التحصين إلنقاذ مهنة تعيش في بالدنا محنة غير مسبوقة.
وبناء على التراكم الذي حققته الفيدرالية لحد اآلن حيث وصل عدد أعضائها إلى ما يفوق  الثالثمائة في عشر 
جهات من جهات المملكة، فقد تقرر عرض تعديالت جزئية على القانون األساسي والنظام الداخلي على اجتماع 

عادي للمجلس الفيدرالي يمكن من تحسين أداء هياكلنا ومن نجاعة عملها في الميدان.
الصحافة  لمستقبل  الجديد  التصور  إخراج  على  العمل  تسريع  إلى  أخرى  جهة  من  التنفيذي  المكتب  ودعا 
المغربية الذي نوقش في اللقاء التشاوري المنظم من طرف الوزارة الوصية الشهر المنصرم، مؤكدا على دعوته 

الدائمة للزمالء للسعي  لتوحيد الصفوف والعمل المشترك بما يخدم مصالح من استأمنونا على تمثيلهم.
وعلى الصعيد التنظيمي، قرر المكتب التنفيذي عقد جمعه العام التأسيسي لفرعيه في جهة درعة تافياللت 
وجهة بني مالل خنيفرة في شهر مارس المقبل إن شاء اهلل لتكتمل هيكلته الجهوية في أفق إنجاح إدماج الصحافة 

في ورش التنمية الجهوية.
وكما سبق أن أكدنا مرارا، فإن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وهي تنزل إلى الميدان للقيام بهذا البناء 
التنظيمي الجهوي، ال تهدف إلى جمع الزبناء أو رفع التمثيلية كيفما اتفق لالستقواء، بل إنها نزلت تحمل مشروعا 
المواطن في إعالم جدي ومهني ومستقل، ولهذا فلن  التأهيل خدمة لحق  صادقا للتخليق والتحصين من أجل 

تتساهل الفيدرالية مع أي انحراف عن هذه للقيم التي تعتبر بالنسبة لنا سبب وجود.
انتحال صفة  التنفيذي علما بما سمي جمعا عاما لهيأة مهنية بوجدة تم فيه  المكتب  وفي هذا اإلطار أخذ 
فيدراليتنا ولم يحضره أي ناشر جهوي إطالقا باستثناء اثنين من أعضاء فرعنا قاما بالهروب إلى األمام بعدما كان 
عليهما تقديم الحساب حول شبهات اختالالت تدبيرية ومالية وتنظيمية في جمع عام استثنائي كان مقررا سلفا، 

وقد حمل أحدهما في هذا الجمع عالنية صفة »الرئيس المنتدب للفيدرالية المغربية لناشري الصحف« !!.
وإذ ينبه المكتب التنفيذي كل الفاعلين والشركاء في الجهة إلى هذا الخلط وااللتباس المتعمدين، فإنه قرر 
طرد العضوين المذكورين والتنويه بجدية والتزام باقي األعضاء بكل أقاليم الجهة، والتجاوب مع طلبهم  بعقد 
الجمع العام االستثنائي لفرع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة الشرق قبل نهاية الشهر إلعطاء انطالقة 

جديدة للتنظيم بعد هذه المحطة التصحيحية.
المكتب التنفيذي

بــالغ �شحـفـــي

بـــــــالغ

املجل�س الوطني لل�شحافة ومعهد اجلزيرة لالإعالم
يوقعان اتفاقية التفاهم

الفيدرالية المغربية لناشري الصحف

تعزية يف وفاة والدة الزميل اعبابو
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ينحدر األستاذ محمد ياسين العشاب من أسرة عريقة بمدينة طنجة، أنجبت ثلة من الفضالء 
العلمية  الحركة  ومؤلفاتهم  بأعمالهم  أثروا  الذين  المؤرخين  والباحثين  المربين  واألساتذة 
والثقافية بهذه الحاضرة المغربية، وال شك أن النسب العلمي العائلي له أثر مباشر على حياة 
المترجَِم له، فوالده هو المربي والمثقف األستاذ أبو بكر العشاب رحمه اهلل، وهو الذي عرف 
بمقاالته القيمة على صفحات مجلة »دار النيابة«، كانت حول جوانب دقائق من تاريخ المغرب 
المعاصر، وجده ألبيه سيدي محمد العشاب تربى في أجواء ربانية من التربية الصوفية التي 
ألمه  وجده  العشاب،  عبدالصمد  الباحث  الكاتب  وعمه  التيجانية،  الزاوية  أحضان  في  مارسها 
العلمية  الفقيه سيدي عبدالحفيظ بن عبدالصمد كنون، صاحب المصنفات والمتون  العالمة 
التحاقها بطنجة،  المتوارثة للعلم كابرا عن كابر بفاس قبل  الكنونية  الكثيرة، وسليل األسرة 
الناسك  والشيخ  والدته،  وعمّ  والده  خال  كنون هو  عبداهلل  الشهير سيدي  واألديب  والعالم 
أحد رجال الجهاد بالشمال سيدي محمد بن تاويت الودراسي هو جد والدته، واألديب الكاتب 

المحقق دفين إسطنبول سيدي محمد بن 
تاويت الطنجي هو خال والدته.

بمدينــة  العشاب  ياسين  محمد  ولد 
1979م،  سنــة  فبراير   24 يوم  طنجة، 
حفظ القرآن كامال بشكل عصامـي قبــل 
لتحصيل  حافظ  شيــخ  على  يعرضه  أن 
السند، وقام بكتابة المصحف كامال بخط 
صالة  إمامة  وتولى  لحفظه،  تثبيتا  يده 
التراويح بمسجد محمد الخامس والمسجد 
األعظم لطنجة أزيد من عشر سنوات منذ 
الذي  الوباء  ظهور  حين  إلى   2009 سنة 
برفعه،  يعجل  أن  وجل  عز  المولى  نسأل 
ومن اجتهادات األستاذ العشاب في مجال 
تسجيل  على  دأبه  حاليا  الكريم  القرآن 
اليوتيوب  في  قناته  على  ينشرها  ختمات 
منها  العشاب(، هدفه  ياسين  محمد  )قناة 
الطبوع  على  تعتمد  للتالوة  صيٍغ  إبداع 
والمقامات المغربية في التجويد للتشجيع 
المتميز  الحضاري  اللون  هذا  تبني  على 
كما  المشارقة،  تقليد  على  االقتصار  بدل 
األذان  صيغ  نشر  في  المبدأ  ذات  يعتمد 

بالطريقة األندلسية الزاهية. 
في  عصامي  بشكل  نفسه  بتكوين  الرسمية  الدراسة  مع  بموازاة  العشاب  األستاذ  قام 
األدب والنحو وبعض العلوم الشرعية، كما وسع مداركه بكثرة القراءة واالطالع وحفظ األشعار 
ومحاولة الكتابة والنظم منذ سن السادسة عشرة، وهي السن التي حصل فيها على الجائزة 

األولى للشعر في مسابقة وطنية.
تخصصه الدراسي األكاديمي في القانون اإلداري، ويعمل حاليا رئيس 

مصلحة بإحدى اإلدارات بالقطاع الخاص.
اهتم محمد ياسين العشاب بالشعر، فيقول عنه: » الشعر عندي يأخذ 
بمجامع القلوب عندما تحس بعمق المعاني التي ينطوي عليها، ال سيما 
إذا تعلق األمر بلحظات وسوانح يشترك فيها عدد كبير من الناس، فمنهم 
من تخلب مهجته جاذبيتها فيحتفظ لها بذكرى ال تغادر حياته، ومنهم 
من تغرقه  في يمها شواغل الحياة فينسى، وأقدرهم على حفظ ذكراه من 
وهبه اهلل قوة الشاعرية والقدرة على التعبير، فيخلد ببيانه لحظات عابرة 
قد تغدو حكما وعظات، وطالما كانت جمالية العبارات وقوة المعاني أبلغ 
كان وقعها على النفوس أعمق، ذلك ألن مادة الشعر خام هي ما تنطوي 
عليه األفئدة من مشاعر وأحاسيس ذاتية تتدفق على شكل تعابير ومعان 
الشاعر  بمقاسمة  أو  الجمال  باستشعار  الشاعرية  بروح  تنبض  جميلة، 

شجونه وآالمه«)1(
بين  تتوزع  زاخرة،  دواوين  أربعة  الشعرية  الحصيلة  من  لديه  تجمع 
الوجداني  والتأمل  اإللهية  المحبة  يتناول  الذي  والشعر  الحديث،  الشعر 
والتعبير عن التجارب الذاتية، ثم قصائده المعبرة عن واقع األمة وآالمها، 

ثم ما نظم في المديح النبوي والتاريخ. 
وأحيانا يجاري كبار الشعراء األقدمين، ومنها معارضته لقصيدة البردة 
النابلسي )قمر من  300 بيتا، ولمديدية سيدي عبد الغني  المعروفة في 

فوق غصن نقا(، ومعارضة نونية ابن زيدون التي يقول في أولها:
ِلـيـَنـا يـُل اْلَهْجـُر ِغ�سْ ْلـٍو َي�سِ ِلـَم اْلـَقـْلـِب ُمـْذ اأَ�ْسَلْمـَتـُه ِديَنــا      ِمْن ُكـلِّ �سِ َيا ُم�سْ
يَنــا ا�شِ َعـَهــا      َخـــْوٌف ِمـَن اْلَغـِد َلْو ُيْزِري ِبَ َنـاأًْيـا ِبُروِحـــَك َعـْنَهـا ِحــيـَن َروَّ
..  َوُيْبـِدي اإِْن َدَنـا ِلـيــَنـا ـو ِلَبْيٍ ــِتــِه     َيْقـ�شُ ـْرًفـا ِمْن �َشِجيَّ ْهُر �شِ َرَمى ِبَنـا الدَّ

د. سمير  واألدبي  الفكري  لإلبداع  العالمي  االتحاد  ورئيس  الفلسطيني  الشاعر  عنه  يقول 
العمري:

»األستاذ العشاب هو أحد الشعراء المعدودين في هذا العصر، إن لم يكن في غيره أيضا، وال 
عجب إذا كانت بدايات شعره بما حفلت به من تراكيب وأساليب ومعان وصور ال يكتبها إال شاعر 
كبير، فالسبك جميل، والتركيب مدهش، والحس فاره، والحرف فاخرمن شاعر ذي قامة باسقة«.

أما الشاعر السوري ومدير الملتقى الثقافي العربي بإسطنبول د. عبد القادر دياب فيقول:
الكلمة، ونفسا شعريا عميقا مداده قلب  العشاب يملك روحا شاعرة بأتم معنى  الشاعر   «
راعف، وشعور نازف، وإحساس رائف، يملك ذخيرة لغوية وشعرية نامق بلغتها، غادقة بأطراسها، 
وال  تيه،  فال  النص،  أرجاء  في  الحكمة  نثر  من  تمكنه  التي  التجربة  لديه  بمراميها،  شاهقة 
استعجال، وال غموض، وال إيهام، فالحكمة تتواءم مع النص بصيرورة الحدث، فال تجاوز لمستوى 

القارئ وال تعاليَ على ذائقته«.
كتب األستاذ العشاب في عدد من المجالت العربية والصحف والمواقع والمنتديات العربية، 
اإلسالمي(  األدب  و)مجلة  )الفيصل(  كمجلة 
و)المجلة العربية( و)مجلة الفرقان( و)ملحق 
ـ   1997( العلم  لجريدة  اإلسالمي(  الفكر 

1999( وغيرها.
 وشارك في عدد من الملتقيات الوطنية 
والدولية المهتمة باألدب والثقافة، وأبرزها 
للشعر  الدولي  المهرجان  ضمن  أنشطته 
الدولية  الجمعية  مع  بإسطنبول  العربي 
برامــج  في  شــارك  كما  العــرب،  للشعراء 
بأبو  الشعراء  أمير  )برنامج  إذاعية وتلفزية 
ظبي ـ برنامج بيت القصيد بقناة الرافدين 
العراقية ـ مشاركات على اإلذاعة المصرية 
مع الشاعرة شيرين العدوي ـ  إذاعة محمد 
ـ  طنجة  إذاعة  ـ  الكريم  للقرآن  السادس 

إذاعة ميدي 1 ـ القناة الثانية...(.
وهو عضو في رابطة أدباء الشام التي 
األديب عبداهلل طنطاوي،  الدكتور  يرأسها 
محمد  لجائزة  الوطنية  اللجنة  وعضو 
اللجنة  وعضو  والتهليل،  لآلذان  السادس 
المديح  لجمعيات  العليا  للهيئة  العلمية 

والسماع بالمغرب.
ومن مقاالته: »أدب النظم عند الفقهاء المغاربة: نموذج العالمة األجل سيدي محمد بن 
قام بها ضمن  التي  المميزة  المشاركات  المدني كنون رحمه اهلل«)2(، وهو من  التهامي بن 

الندوات التي يعقدها المجلس العلمي بمدينة طنجة تحت عنوان »في ضيافة عالم«،
 ومن مشاركاته ضمنها أيضا بحثه عن مؤلفات ومخطوطات جده العالمة سيدي عبدالحفيظ 

كنون،
 وبحثه عن أشعار العالمة سيدي محمد بن التهامي كنون،

 وبحثه أيضا عن اآلثار األدبية للعالمة سيدي محمد الخصاصي 
التازي.

نشر عددا من األعمال منها:
2008 يتناول جذور أزمة التعليم في  •  »تحرير التعليم« سنة 
الفكر  الحضاري في  االختيار  أيضا كتاب: » إشكاليات  المغرب، وله 
الذي فاز بجائزة عبد اهلل كنون االستحقاقية  المعاصر«،  اإلسالمي 

في الفكر اإلسالمي سنة 2016،
•  »أزمة المعاني« سنة 2001،

•  كتاب: نحو تخليق السلوك اإلداري 2005.
واعتمد على  النبوي،  والسماع  بالمديح  ولوعًا منذ نشأته  كان 
والطبوع  والمقامات  التجويد  قواعد  تعلُّمَ  في  العصامية  ذات 
وتأليفًا  إنشادًا  المجال  هذا  في  االنخراط  إلى  دفعه  ما  المغربية، 
وتلحينا، ومن أشهر إبداعاته في مجال الفن األندلسي تلحينه لميزان 
كامل على إيقاع القدام وطبع الحصار يتألف من 34 صنعة )قطعة 
موسيقية(، وتم التقديم له ضمن ندوة حضرها كبار الباحثين ورواد 
األندلسية  للموسيقى  عشر  التاسع  الوطني  بالمهرجان  الفن  هذا 
بفاس سنة 2014، كما قام بتقديم هذا العمل كامال جوق شباب 
المغربية  الجمعية  بتأطير  والروحية  األندلسية  للموسيقى  قرطبة 

للموسيقى األندلسية بالمغرب في أكتوبر 2019 بالدار البيضاء.
أضاف إلى الفن األندلسي عددا من النصوص األدبية التي يصطلح عليها عند أرباب هذا 

الفن بالقدود، بين براول وتواشيح ونصوص فصيحة.
ــــــــــــــ

1(  في ضيافة كاتب- إعداد عمر قرباش- جريدة طنجة – العدد -4071 الشبت 14 شتنبر 2019.
2( علماء في ضيافة المجلس العلمي- المجلد السابع- منشورات المجلس العلمي المحلي بطنجة-  1440هـ/2019م.

• إعداد :  عدنان الوهابي

�ملعا�رصين:من �أعالم طنجة 

الكاتب واألديب الشاعر

العشاب ياسني  محمد 
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غالء فاح�س لالأ�شعار ي�شيب 
الأ�شر يف مقتل

ربط امل�شوؤولية باملحا�شبة ..
من  العشرات  ظهور  حول  القضائي  التحقيق  أفضى 
البنايات، بجماعة اكزناية بطنجة، إلى توقيف نائب سابق 
التعمير، فضال عن أحد  المكلف بقضايا  الجماعة  لرئيس 

المجزئين، وفقا لما أوردته مصادر مطلعة.

تعليمات  على  بناء  باألمر،  المعنيين  توقيف  وجاء 
هذا  بخصوص  التحقيقات  انتهاء  بعد  مباشرة  قضائية، 
عن  الكشف  إلى  يفضي  أن  المرتقب  من  والذي  الملف، 
السري  التجزيء  عمليات  في  متورطين  آخرين  أشخاص 

التي شهدتها جماعة اكزناية.

على  العقار  مافيا  اإليقاف، عقب دخول  عملية  وتأتي 
إلى  وتحويلها  الغابات،  هذه  على  واستيالئها  الخط، 

تجزئات عقارية بشكل سري، حيث سبق أن قامت مصالح 
المياه والغابات بتشجيرها خالل السنوات الماضية، لكن دون جدوى مع هذه العناصر التي تفتعل المشاكل في كل مرة وحين.

بالغ فيدرالية تعاونيات فرز وتثمني
جمع النفايات

إلى  منها  وسعيا  بالمغرب،  النفايات  جمع  وتثمين  فرز  تعاونيات  فيدرالية  بها  تضطلع  التي  واألدوار  المهام  إطار  في 
المؤاخذات  وبخصوص  النفايات.  وتثمين  فرز  لقطاع  التدبيرية  الحكامة  مبادئ  وإرساء  التشاركية  الديمقراطية  آليات  تعزيز 
التظاهرات  من  الكبير  العدد  ذلك  على  والدليل  طنجة،  بمدينة  الجديد  النفايات  طمر  مطرح  حول  ُأثيرت  التي  واالنتقادات 
الفيديرالية  امغوغة سابقا، استنكرت  العمومي  بالمطرح  النفايات  المتضررين، خاصة فارزي  والوقفات االحتجاجية من طرف 
في بالغ، اطلعت عليه جريدة طنجة، األوضاع التي آلت إليها األمور، رغم المراسالت المتتالية للجهات المختصة حول وضعية 

فارزي النفايات العمومية.
وطالبت الفيديرالية في بالغها، بضرورة إدماج متعاوني وعمال مطرح امغوغة سابقا بمركز طمر وتثمين النفايات الجديد 
بفتح حوار مع كل من شركة روسكالج طنجة  النفايات  وتثمين  تدبير مركز طمر  لها  المفوض  الشركة  بالمنزلة، مع دعوة 

وتعاونية كاب لتدوير النفايات، هذا فضال عن جمعية عمال مطرح امغوغة. 
كما دعت الفيدرالية الشركة، إلى تطبيق دفتر التحمالت، من خالل إدماج فارزي وجامعي النفايات وفتح حوار معهم في 

أقل من ثالثة أشهر.

األخيرة  الثالثة  العقود  في  مدينة طنجة  تشهد 
الذي  األمر  التعمير،  مجال  في  مسبوقة  غير  وتيرة 
وبالتالي  المدينة،  بأطراف  فاحش  توسع  معه  ترتب 
تقطيع أواصرها خاصة من الجهة الجنوبية في اتجاه 
مدينة أصيلة وعبر الطريق اإلقليمية 4603 المتجهة 

نحو الجماعة الترابية “أحد الغربية”.
الالعقالني،  التوسع  هذا  يخص  فيما  المالحظ 
أمام  عائقا  يشكل  الذي  العشوائي  البناء  طريق  عن 
غير  أحياء  خلق  وبالتالي  للمنطقة  حضارية  تنمية 
للبنية  صارخ  غياب  عن  فضال  بينها،  فيما  متناسقة 
التحتية الالزمة لهذا التوسع، األمر الذي يترتب عنه 
غير  أسمنتية  عبارة عن كتل  أحياء عشوائية،  تواجد 
متجانسة حيث ال ماء وال كهرباء وال طرق وال مناطق 

خضراء وال مرافق عمومية.
األحياء، هذا  أمن في هذه  واألخطر من ذلك ال 
فضال عن كونها تتم على حساب أراض فالحية وهذا 

األجانب  وإعطاء  المدينة  تشوه  في  سببا  يكون  كله 
والزوار انطباعا بأن المدينة ال حكامة في تدبير تعميرها، زد على ذلك فالقوانين المنظمة للتعمير، 
كالقانون 12.90 الخاص بالتعمير والقانون 25.90 الخاص بالتجزئات السكنية، غير مفعلين على 
أرض الواقع. كما أن اإلصالحات التي خضع لها بمقتضى القانون 12/66 الصادر سنة 2018، الذي 
جاء ليعزز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات وتجاوز االختالالت التي عرفتها هذه المنظومة، 
والمتمثلة أساسا في تعدد الجهات المكلفة بالمراقبة من جهة وغياب اإلجراءات الوقائية لتفادي 

المخالفات من جهة أخرى، وكذا ضعف البعد الردعي والزجري للعقوبات المنصوص عليها.
و25/12  بالتعمير  الخاص   12/90 للقانونين  والمغير  المتمم   12/66 رقم  القانون  أن  ومع 

غير  يزال  ما  الوضع  فإن  السكنية،  بالتجزئات  الخاص 
منضبط بشكل جذري، رغم العقوبات الزجرية التي أتى 

بها القانون الجديد. وهنا يطرح السؤال التالي:
أين يكمن الخلل؟

هل الترسانة القانونية غير كافية لزجر المخالفات 
التي يعرفها التعمير على مستوى مدينة طنجة؟

هذه  على  للقضاء  كافيـة  غيـــر  المراقبـــة  هل 
التعميرية  المخالفات  الوعي بخطورة  أم  المخالفات؟ 
ال تدخل ضمن ثقافة المجتمع؟ أم أن اللوبي العقاري 
القانون؟ أم هناك تواطؤ من طرف جهات  أقوى من 
وفسح  قانوني  هو  ما  كل  إجهاض  غرضها  معينة 

المجال للعشوائية؟
بخصوص  بقوة،  نفسها  تطرح  أسئلة  عدة  هنــاك 
التعمير،  لمجال  القانونية  الخروقات  وتيرة  استمرارية 
ولإلشارة، فإن الجهات المختصة قانونا في مجال التعمير 
هي الجماعات، حيث أن المشرع أناط بهذه الجماعات باعتبارها كخاليا قرب من المواطنين، توكل 
المجال، كقسم  في  أخرى مختصة  استشارة قطاعات  بعد  الترخيصات في ذلك  منح  لهم صالحية 

التعمير بالعمالة أو اإلقليم واستشارة الوكاالت الحضرية.
ومع ذلك، فإننـا نجــد مجموعـة من الخروقات اإلجرائيــة التي تتسبــب فيها هـذه الجماعــات 
مما  العشوائي،  والبناء  المخالفات  من  المزيد  وجود  عنه  يترتب  الذي  األمر  المحلية،  السلطات  أو 

يؤدي إلى التوسع الالعقالني للمدينة.
فإلى متى هذا التهور، واالستهتار بالنصوص القانونية؟

التعمري: وح�س يتنا�شل بطنجة
• سهيلة أضريف

بين تداعيات فيروس كورونا المستجد التي ما زالت ترخي بظاللها على المواطن 
المغربي المتضرر من هذه الجائحة، عرفت عدد من المواد الغذائية األساسية ارتفاعًا 

ملحوظًا، وهو ما سيهدد القدرة الشرائية للمواطن المغلوب على أمره. 
ومست هذه الزيادات المفاجئة العديد من المواد الضرورية، خاصة وأنها تأتي في 
ظروف تطبع عليها انعكاسات الفيروس التاجي وما خلفه من أزمة خانقة ال سيما في 

الجانب االقتصادي للمواطن المغربي.
في سياق مرتبط بالموضوع، عاينت “جريدة طنجة” بالملموس هذا االرتفاع في 
عدد من »المحالت« التجارية، إذ هم الغالء عددًا من المواد األساسية على رأسها )زيت 
المائدة، القطاني، الدقيق، السميد(، وكذا المحروقات وهو ما أكده مواطنون متفرقون 
بمدينة البوغاز للجريدة: “عدد من المواد شهدت ارتفاعا، وقدرتنا الشرائية ال يمكنها 

تحمل هذا الغالء، نرجو مراجعة هذه الزيادة. حسوا بينا”. 
كيف  لهم  راتب  ال  أشخاص  “هناك  للجريدة:  تصريحه  في  آخر  مواطن  ولفت 

يمكنهم مسايرة هذا الغالء، كل شيء ارتفع سعره، سكر، دقيق، شاي؟”. 
من جهته، انتقد مختصون في المجال هذه االرتفاعات المفاجئة في أسعار المواد 
الغذائية، مشيرين إلى أن هذا الغالء سيكون له الوقع السلبي على ميزانيات العديد 

من األسر والعوائل.
وقفات  تنظيم  إلى  للشغل”،  الديمقراطية  “الكونفدرالية  دعت  اإلطار،  هذا  وفي 
احتجاجية في جميع األقاليم على المستوى الوطني، “احتجاجا على غالء األسعار وارتفاع 

أثمان المحروقات”.
ونبهت الكونفدرالية في بالغ لها، الحكومة إلى ضرورة “إيالء األهمية القصوى 
لألمن االجتماعي أمام غالء أسعار المحروقات والمواد األساسية وضرب القدرة الشرائية 

وارتفاع نسبة البطالة وتسريح العمال”.
وأكد المصدر ذاته، أن “غالء األسعار يشكل مؤشرا على االحتقان االجتماعي”، داعيا 
إلى ضرورة مأسسة الحوار االجتماعي الثالثي األطراف الذي التزم به رئيس الحكومة.

محليــة ووطـنيــة�أخبـــار



ما هو شعورك بخصوص بطولة كأس أمم إفريقيا األخيرة؟
به،  قمنا  الذي  الجيد  العمل  بعد  سيء  وشعور  ومر،  حلو  شعور 
للقيام  فرصة  لدينا  كانت  بعدما  المباريات،  بها  سارت  التي  والطريقة 
الفريق  لمساعدة  جدا  متحمسا  كنت  البطولة.  هذه  في  رائعة  بأشياء 
والذهاب بعيدًا، كان الجميع بنفس التفكير، والحقيقة انه من المؤسف 
أن نغادر البطولة بتلك الطريقة. حزين على اإلقصاء، لكن سعيد جدًا 

الفريق بأكمله. الذي قام به  بالعمل 
من كان برأيك مفاجأة البطولة؟ والالعب الذي فاجأك؟

فاجأني منتخب جزر القمر والذي شارك ألول مرة في هذه البطولة، 
المجموعات.  تأهلهم من دور  بعد  يتحدثون عنهم كثيرا  الناس  جعلوا 
حراسة  مركز  في  العب  بمشاركة  الكاميرون  أمام  النهاية  حتى  قاتلوا 
الفندق  في  بهم  إلتقيت  كورونا.  بفيروس  اإلصابة  بسبب  المرمى 
أرض  على  قدموه  ما  على  أهنئهم  أن  إال  علي  يكن  لم  أنه  والحقيقة 
به.  قاموا  ما  تمكنت من مشاهدة  بأنني  فخور  أنني  أخبرتهم  الملعب. 
غانا،  من  سوليمانا  مثل  معروفين،  غير  أنهم  رغم  الالعبين  بخصوص 
فريقي،  من  الفرنسي  رين  لنادي  يلعب  الذي  المتميز  األيسر  الجناح 
جيد  مهاجم  أيضًا  ولدينا  كبير،  مستوى  قدم  الذي  أكرد،  نايف  هناك 
رائعين  العبين  ولدينا  يعرفونه،  الناس  من  قلة  مامي.  ريان  جدًا، 

آخرين.
هل أعطاك باريس سان جيرمان االستقرار الذي كنت تبحث 

عنه؟ راهن النادي عليك بشدة …
الحقيقة هي أنني أشعر براحة كبيرة، كما لو كنت في المنزل. لقد 
مجيئي،  قبل  حتى   … والجماهير  النادي  جيد،  بشكل  الناس  استقبلني 
كبيرة.  جهودًا  وبذل  علي  النادي  راهن  لقد  بالعاطفة.  بالفعل  شعرت 
ثقته  عن  وأبان  المحادثات  من  قلياًل  عددًا  أجرينا  لقد  أيضًا،  المدرب 
دائمًا  أكون  أن  لي  وقالوا  أيضًا،  جيدًا  الالعبون  استقبلني  لقد  بي. 
بالرضا معهم وأبذل قصارى  أيضًا  السبب أشعر  هادًئا وأستمتع. لهذا 

جهدي.

أيضًا؟ باريس مدينة تناسبك  هل 
في  أيضا  تستعمل  التي  اللغة  بسبب  أيضًا  حقا،  أحببتها  نعم، 
وأتعلم  أتحسن  تجعلني  مدينة  إنها  والمزيد.  المزيد  أتعلم  المغرب، 

الثقافي. الجانب  عائلتي، وخاصة  فيها مع  وأستمتع 
التدريب مع ميسي ونايمار .. هل هذا يجعلك تتحسن؟

يكفي  بما  محظوظ  أنا  تساعدهم.  وأنت  أفضل  يجعلونك  بالطبع، 
أللعب مع األفضل في كل مركز والحقيقة هي أنك تتعلم وتتحسن كل 

يوم.
من الذي فاجأك بشكل خاص؟

مبابي  أو  نيمار  أو  ميسي  مثل  العبون  يفاجئك  أن  الطبيعي  من 
 ، الخصوص  وجه  على  فاجأني  الذي  الشخص  أن  هي  الحقيقة  لكن   ،
شخصيا  رؤيته  إن  فيراتي.  ماركو  هو   ، بالفعل  أعرفه  كنت  أنني  رغم 
أنه  إال   ، للضغط  تعرضه  من  الرغم  على  أنه  تدرك   ، معه  والتدرب   ،
منه.  الكرة  تأخذ  أن  الصعب  فمن  بحوزته،  الكرة  كانت  إذا  هادئ. 
ماركو  رؤية  لكن  واضحة،  مسبقا  ذكرتهم  الذين  الالعبين  جودة  إن 

ممتع. أمر  شخصيا 
كتابة  تريد  كنت  إذا  إليها  للنظر  مرآة   ) فيراتي   ( هو  هل 

تاريخك في باريس سان جيرمان؟
بمثابة مرآة، حيث يمكنك  لقد كان هنا لسنوات عديدة وهو  نعم، 
يمكنك  هنا،  جيد  بشكل  والعيش  واالحساس  خاللها  من  النظر 

القدم وعيش لحظات جيدة كذلك.  االستمتاع بكرة 
في  أيمن  ظهير  أفضل  أنك  مبابي  يخبرك  أن  لك  يعني  ماذا 

العالم؟
على  يبعث  فهذا  كيليان،  مثل  عظماء  العبون  يمتدحك  عندما 
السنوات  هذه  كل  جيد.  بشكل  باألشياء  تقوم  أنك  ترى  ألنك  االرتياح 
العناء.  تستحق  هنا  إلى  تصل  جعلتك  التي  والتضحيات  العمل  من 

كيليان هو أيضا مرآة ينظر فيها المرء إلى نفسه.
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منذ اإلقصاء في دور ربع نهائي كاس أمم 
على  نعيش  ونحن  مصر،  أمام  لألمم  إفريقيا 
تحمل  منها،  جدوى  ال  وتصريحات  أخبار  إيقاع 
الوطني  والناخب  العبين  بين  اتهامات  تبادل 
خليلوزيتش...اوال علينا أن نقتنع بأن لم يعد لهذا 
تكون  قد  الوطني..  منتخبنا  مع  مكان  المدرب 
هناك جزئيات تفصلنا عن سماع رحيله.. أكيد 
تبقى مسالة وقت فقط، مرتبطة بالجانب المادي 
أو أمور إدارية. وال اعتقد أن رئيس الجامعة غبي 
إلى هذا الحد لإلبقاء، أو مجرد التفكير في منح 
راس  على  لالستمرار  أخرى  فرصة  خليلوزيتش 

المنتخب الوطني.
رئيسها،  شخص  في  الجامعة  أن  ثانيا، 
وهذا هو التخمين األقرب، يولي، أهمية كبيرة 
بالمنتخب األول في الفترة المقبلة، التي يخوض 
حاسمتين  مباراتين  األطلس،  أسود  فيها 
المقبل،  الشهر  الديمقراطية،  الكونغو  أمام 
المؤهلة  التصفيات  من  األخيرة  المرحلة  في 
دقيقة  مرحلة  وهي   .2022 قطر  لمونديال 
ومهمة جدا، تتطلب التركيز وتضافر الجهود من 

أجل هدف واحد، وهو تأهل المغرب للمونديال.
في  الدخول  الصعب  من  سيكون  لهذا، 
عن  االنفصال  متاهات  في  الحالي  التوقيت 
ال  والوقت  الموضوع  هذا  مناقشة  أو  المدرب 
يرحم. وهنا سنجد وبدون شك ان فوزي لقجع، 
يضاعف من حرصه ودعمه ألسود األطلس أكثر 
إشاعات  يتناقل من  ما  السابق، على ضوء  من 
وأخبار زائفة مؤخرا، من شأنها التأثير على وحدة 
صف األسود ألن من سيتحكم في زمام التدبير 
التقني للمباراة هذه المرة لن يكون خليلوزيتش 
بصالحيات سابقة، ربما سيكون مجرد صورة إلى 
حين ضمان التأهل ومن تم سيعلن االنفصال 
بطاقم  المقبلة  للمرحلة  التحضير  وبدأ  عنه.. 
حسم  قد  األمر  يكون  قد  ربما  جديد  تقني 
تلقي  حول  راجت  أخبار  أن  بدليل  بخصوصه. 
خليلوزيش، تحذيرات شديدة اللهجة من رئيس 
الجامعة بتوخي الحذر في تصريحاته اإلعالمية، 
خليلوزيتش،  حذر  حيث  المقبلة،  الفترة  خالل 
مع  عالقته  نقاشات بشأن  أي  في  الدخول  من 
فقط  منصبا  يكون حديثه  بأن  وطالبه  العبيه 
حول المباراة الهامة المقبلة. ألن الهدف اليوم 
وكما قلنا، هو منع االحتقان والتوتر داخل معسكر 
توقيت  في  الجانبية  األحاديث  وتفادي  األسود 
دقيق وحساس، يحتاج فيه المنتخب للهدوء أكثر 

من حاجته ألي شيء آخر.

دعونا من تفاهات 
خليلوزيت�س.. لرنكـز 
على مواجهــة الكونغـو

أشرف حكيميحوار السبت
بطولة ومغادرة  الإق�شاء  على  “حزين 

اأمم اإفريقيا بتلك الطريقة”
حاورت �سحيفة ماركا االإ�سبانية 

الالعب الدويل املغربي اأ�شرف 
حكيمي قبل مواجهته لناديه 

ال�سابق، ريال مدريد ف ذهاب ربع 
نهائي كا�س ع�سبة االأبطال، والذي 
عاد لفائدة اأ�سدقاء حكيمي، باري 

�سان جريمان بهدف ل�سفر وقعه 
مبابي ف الوقت بدل ال�سائع. 

وحتدث الالعب املغربي عن موا�شيع 
متلفة وفيما يلي اجلزء االأول من 

اأبرز مقتطفات احلوار:
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نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

فاتي يطمح إلى اللحاق بالكالسيكو
فاتي،  برشلونة  مهاجم  إن  قالت«سبورت«، 
البلوجرانا  مع  للمشاركة  للعودة  بالتفاؤل  يشعر 
وبحسب  الليجا.  في  المقبل  الكالسيكو  خالل 
لعودة  محدد  تاريخ  تحديد  يتم  لم  الصحيفة، 
جراحية،  لعملية  الخضوع  عدم  قرر  بعدما  فاتي، 
ممكن.  وقت  أقرب  في  العودة  سيحاول  لكنه 
وأضافت:«لن يتم فرض أي شيء على فاتي من 
قبل الجهاز الفني بأي حال من األحوال، المهم أن 
يعود أقوى«. ويتبقى شهر على الكالسيكو المقبل 
الذي يستضيفه ملعب »برنابيو« في الجولة 29 
من الليجا. ويسعى برشلونة لالستفادة من فترة 
التوقف الدولية وتجهيز فاتي بشكل أفضل للحاق 

بمواجهة أشبيلية في مطلع شهر أبريل المقبل.

تأكد رحيل العب برشلونة
إدارة  بين  المفاوضات  إن  قالت«سبورت«، 
روبيرتو  سيرجي  األول  الفريق  والعب  برشلونة 
انهارت تماما. وبحسب الصحيفة اإلسبانية، فإنه 
ال مفر اآلن من لعب روبيرتو لناد آخر في الموسم 
المقبل. وأضافت:«من اإلنصاف القول إن روبيرتو 
كان العبا ممتازا لسنوات، وكان ربما البديل الوحيد 
لداني ألفيس في الجبهة اليمنى بعد رحيله رغم 
أنه لم يكن مركزه األساسي«. وتابعت: »روبيرتو 
كان كبش فداء غير عادل لالعبين القدامى ومن 
أنه سيرحل وهم لآلن مازالوا بالفريق«.  الغريب 
وينتهي عقد الالعب مع برشلونة بنهاية الموسم 
التوصل التفاق على  يتم  لم  اآلن  الحالي، وحتى 
التجديد. ويتعافى روبيرتو في الوقت الحالي، بعد 
خضوعه لعملية جراحية، وقدمت إدارة برشلونة، 
عرضا له للتجديد لمدة موسمين براتب منخفض 
بين  االتفاق  يتم  لم  لكن  بسبب جائحة كورونا، 

الطرفين.

برشلونة يضع عينه على مدافعين من 
نابولي واياكس

قالت »الجازيتا ديللو سبورت«، إن برشلونة 
كاليدو  بالسنغالي  المعجبة  األندية  أبرز  من 
كوليبالي، مدافع نابولي، الذي ينتهي عقده في 
إلى  اإليطالية  الصحيفة  وأشارت   .2023 صيف 
أن كوليبالي رفض عروض التجديد بالفعل، التي 
حصل عليها من نابولي. وأوضحت أن برشلونة 
يدرك صعوبة التعاقد مع دي ليخت من يوفنتوس، 
ويرغب  لكوليبالي،  التعاقدي  الوضع  الحظ  لذا 
في حسم الصفقة. واضافت الصحيفة ان نابولي 
سبق أن رفض مجموعة عروض من سيتي وسان 
كوليبالي.  لضم  يورو  مليون   70 تبلغ  جيرمان، 
عقده  اقتراب  مع  اآلن  يختلف  قد  لكن الوضع 
برحيله  السماح  إمكانية  وبالتالي  االنتهاء،  من 
من  يورو.  مليون   40 نظير  المقبل  الصيف  في 
ناحية أخرى، قالت صحيفة »سبورت1« األلمانية، 
الدولي  وكيل  رايوال،  مع  تواصل  دورتموند،  إن 
المغربي نصير مزراوي، لبحث إمكانية التعاقد مع 
الالعب، كما دخل إشبيلية على خط المفاوضات 
بنهاية  أياكس،  مع  مزراوي  عقد  وينتهي  أيضًا. 
االتفاق  الصعب  من  أنه  ويبدو  الجاري،  الموسم 
على توقيع عقدٍ جديد. وسبق وأن أطلق مزراوي 
فرص  أن  »أعتقد  فيها:  قال  تصريحات صحفية، 
بقائي في أياكس ضئيلة للغاية، ربما ال تتخطى 
تجربة  خوض  على  منفتح  »أنا  وأضاف:   .»5%
جديدة، ألعب هنا منذ 16 عامًا، وأعتقد أنه وقت 
األندية  أبرز  للمغادرة«. ويعد برشلونة من  جيد 
المهتمة بضم الالعب، في ظل عدم قناعة المدرب 
تشافي بالمستويات التي يقدمها األمريكي دست، 
إلى جانب أن االعتماد على داني ألفيس لن يدوم 

طوياًل، بعدما بلغ 38 عاما. 

طالبه  مشجع  على  باإلشارة  يرد  بيريز 
بضم مبابي

مشجعا  فإن  »الشيرنجيتو«،  برنامج  حسب 
بالتوقيع  بيريز،  طالب  فرنسا،  في  مدريد  لريال 
سان  ضد  الريال  مباراة  هامش  على  مبابي،  مع 
أوروبا.  أبطال  نهائي  ثمن  ذهاب  جيرمان، في 
ورد بيريز على المشجع، عن طريق إشارة إيجابية 
مبابي  عقد  وينتهي  كلمة.  أي  قول  دون  بيده، 
ويرفض  المقبل،  الصيف  في  جيرمان  سان  مع 
الفرنسي حتى اآلن، كل عروض التجديد مع الفريق 
الباريسي. وتزعم العديد من التقارير، أن الالعب 
الفرنسي حسم موقفه وسينتقل إلى صفوف الريال 
وسجل  مجانية.  صفقة  عبر  المقبل  الصيف  في 
جيرمان  سان  انتصار  في  الوحيد  الهدف  مبابي، 

على ريال مدريد يوم الثالثاء الماضي.

بديلـــي  على  يستقــر  أنشيلوتـــي 
كاسيميرو وميندي أمام باريس

األقرب  الالعبيــن  عن  »ماركـــا«  كشفت 
ريال  ثنائي  وميندي،  كاسيميرو  غياب  لتعويض 
أبطال  دوري  نهائي  ثمن  إياب  لقاء  في  مدريد، 
الذي  اإلياب  لقاء  عن  الالعبان  وسيغيب  أوروبا.  
سيقام في برنابيو، يوم 9 مارس المقبل، بسبب 
اإلسبانية،  الصحيفة  وبحسب  البطاقات.  تراكم 
يميل  الريال،  مدرب  أنشيلوتي،  اإليطالي  فإن 
كاسيميرو  من  بدال  كامافينجا  بالفرنسي  للدفع 
جيرمان.  سان  أمام  العودة  لقاء  في  الوسط  في 
وأوضحت الصحيفة،أن كامافينجا شارك في جميع 
المباريات التي غاب عنها كاسيميرو هذا الموسم، 
أمام مايوركا وإسبانيول وبيلباو وإلتشي وغرناطة، 
الجهة  وفي  آخر.  كخيار  فالفيردي  سيأتي  بينما 
اليسرى، لن تخرج خيارات أنشيلوتي عن الثنائي 
األقل  الخيار  سيكون  بينما  ناتشو،  أو  مارسيلو 
ودخول  اليسرى  للجهة  أالبا  نقل  هو  احتمالية 
ناتشو في قلب الدفاع مع ميليتاو. وحقق باريس 
فوزا قاتال على الريال في ذهاب دور الـ16 لدوري 
الفرنسي كيليان  األبطال، بهدف دون رد سجله 

مبابي في الدقيقة 94.

مبابي يتوعد بقهر الريال في البرنابيو 
وبنزيما يعترف 

راية  جيرمان،  سان  مهاجم  مبابي،  رفع 
الريال، في ذهاب  الفوز على ضيفه  بعد  التحدي 
ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وفاز مبابي بجائزة 
في  اللقاء  هدف  تسجيل  بفضل  المباراة  رجل 
عبر شبكة بي  اللقاء  عقب  القاتل. وصرح  الوقت 
إن سبورتس »إنها مباراة مهمة، كنا نريد الفوز، 
لم نحسم التأهل بعد«. وشدد »تنتظرنا مواجهة 
والعمل  التركيز  إلى  تحتاج  اإلياب،  في  أخرى 
بجدية«. وأشار »ستكون مباراة أخرى كبيرة في 
الفوز«.  وتحقيق  االستمتاع  نريد  تاريخي،  ملعب 
واستطرد مهاجم باريس »مستوانا ال يرتفع في 
المباريات الكبرى فقط، لدينا الدافع دائما لتقديم 
مستويات جيدة، نفكر في كل مباراة على حدة«. 
الريال  مهاجم  بنزيما،  أدلى  أخرى،  ناحية  من 
في  الفريقين  لقاء  قبل  لمبابي،  مثير  باعتراف 
الذهاب. ونقلت شبكة RMC الفرنسية، كواليس 
حديث سريع بين الثنائي في النفق المؤدي إلى 
ملعب حديقة األمراء، قبل انطالق مباراة الفريقين، 
في ذهاب دور الـ16. وسأل مبابي مواطنه بنزيما 
»كيف حالك؟ ألست مصابا«، ليرد مهاجم الريال 
بنزيما  كريم  وبدأ  خفيفة«.  بآالم  أشعر  »نعم.. 
من  معاناته  رغم  األساسي  التشكيل  في  اللقاء 
إصابة أبعدته 3 مباريات متتالية في الليجا وكأس 
بالتعادل  األول  الشوط  وانتهى  إسبانيا.  ملك 
السلبي بين الفريقين. ومن المنتظر أن يتواجه 
الفريقان مجددًا في التاسع من مارس، في مباراة 

العودة، على ملعب برنابيو في مدريد.

اأندية ن�شوية بع�شة طنجة تطالب اجلامعة بدعمها

بصم فريق إتحاد طنجة لكرة السلة الثالثية )3 × 3( لفئة 
أقل من 12 سنة، وفي   أول مشاركة رسمية له، تحت قيادة 
اإلطار المخضرم يوسف اإلدريسي، على مشاركة إيجابية جدا. 
وحقق اتحاد طنجة في هذه المنافسة المنظمة من طرف لجنة 
الميني باسكيط، تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة 
ثمانية  أحسن  نتائج جدية منحته مركزا موفقا ضمن  السلة 
فرق األوائل في هذا الدوري الوطني الذي عرف مشاركة أزيد 

الفريق  وخاض  المملكة.  جهات  مختلف  مثلوا  فريق   35 من 
الطنجاوي أربع مباريات حقق خاللها ثالثة انتصارات وانهزم في 
واحدة فقط. وانهزم في مرحلة ربع النهائي أمام بطل الدوري. 
النادي  وبمدرسة  بالقاعدة  اهتمامه  طنجة  اتحاد  ويواصل 
التي يعتبرها نواة المستقبل من خالل اعتمادها على التربية 

والتكوين األكاديمي المتميز.

دعت فرق نسوية منضوية تحت لواء عصبة جهة طنجة 
تطوان الحسمية، الجامعة إلى التدخل لدى مجلس الجهة من 
أجل تسريع صرف المنحة السنوية من أجل ضمان استمراريتها. 
وأكدت أندية أجيال التضامن وجيل المستقبل ومغرب طنجة 
المنار  جمعية  طنجة،  ووداد  الطلبة  واتحاد  البوغاز  وجمعية 
الرياضي من محور طنجة، و، تمودة باي المضيق أنها التزمت 
بشروط دفتر التحمالت واحترمت برامج العصبة، وساهمت في 
إنجاح بطولة الفئات الصغرى للموسم الرياضي 2020 / 2021 

أن  األندية،  بالغ  وأوضح  المادية.  اإلمكانيات  ضعف  ظل  في 
أربع فرق من أصل سبعة توصلت بنصف المنحة المخصصة، 
)50 ألف درهم(، في حين أن ثالث أندية لم تتوصل بأي دعم، 
في ظل تخبطها في أزمة مالية تعيق السير العادي للبطولة 
وتهدد مستقبلها. وتعلق األندية أملها على تدخل الجامعة 
من أجل إخراج هذه األندية من قسم اإلنعاش وتفادي السكتة 
القلبية التي باتت تهددها من دورة إلى أخرى في منافسات 

البطولة.
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من  و13  و12  و11   10 أيام  الفنيدق  مدينة  تحتضن 
األبطال  عصبة  بطولة  من  األولى  النسخة  المقبل،  مارس 
للمواي طاي التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية لرياضات 
الكيك بوكسينغ، المواي طاي، الصافات والرياضات المماثلة. 
وتهدف البطولة التي ستدور رحاها بالقاعة المغطاة المتعددة 
الرياضات بالفنيدق، إلى رصد الطاقات والمواهب التنافسية 
جميع  وجه  في  مفتوحة  وستكون  الوطنية،  الساحة  على 
األبطال المغاربة ذكورا وإناث، الحاصلين على إحدى األلقاب 
خالل البطوالت الوطنية الرسمية أو القارية أو الدولية، إضافة 
إلى كل من سبق له المشاركة في إحدى الملتقيات االحترافية. 
الوطنية  التقنية  للجنة  مناسبا  معيارا  البطولة  وستكون 
لتمثيل  الجاهزة  العناصر  واستقطاب  ترتيب  إعادة  أجل  من 
المنتخبات الوطنية للمواي طاي في االستحقاقات المقبلة، في 
مقدمتها البطولة العربية وبطولة العالم للمواي طاي اللتان 

ستحتضنهما دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

وكانت الفنيدق، احتضنت الدوري جهوي في رياضة الاليت 
كونتاكت للفئات الصغرى، وفي رياضة الفول كونتاكت لفئتي 
الشابات والكبيرات، نظمته عصبة الشمال لرياضات الكيك 
يوم  المماثلة  والرياضات  الصافات  طاي،  المواي  بوكسينغ، 
األحد الماضي بالقاعة المغطاة. وانطلقت منافسات الدوري 
ريان  المالك  الطفل  روح  على  الفاتحة  لقراءة  الوقوف  بعد 
الذي أفجع رحيله قلوب العالم. وشاركت في هذه المنافسة 
الملكية  الجامعة  المنظمة تحت إشراف  الجهوية،  الرياضية 
العصبة،  لواء  تحت  المنضوية  الجمعيات  أغلب  المغربية، 
وعرفت نجاحا كبيرا على مستوى التنظيم وكذا على المستوى 
العمرية  الفئات  كل  عناصر  به  ظهرت  الذي  العالي  التقني 
المشاركة. وتأتي هذه التظاهرة الرياضية المنظمة من قبل 
عصبة الشمال في إطار االستراتيجية التي باتت تنهجها منذ 
مدة، لتجويد األداء التقني لجميع أبطالها، باالعتماد على الرفع 

من تنافسيتهم خالل مختلف مراحل أعمارهم.

الفنيدق حتت�شن بطولة ع�شبة الأبطال للمواي 
طاي بعد تنظيم دوري جهوي

احتاد طنجة يتاألق يف م�شابقة كرة ال�شلة الثالثية 



البطولة الحرتافية :

كرة ال�سلة :

815 الملحق الرياضي

طنجة  باتحاد  المحمدية  شباب  ألحق 
المباراة  في  نظيفة،  بثالثية  مذلة  هزيمة 
أرضية  على  الماضي  السبت  جمعتهما  التي 
الجولة  لحساب  بالمحمدية،  البشير  ملعب 
قسمها  في  االحترافية  البطولة  من   17
الدقيقة  منذ  الحصة  الشباب  وافتتح  األول. 
الثالثة عن طريق أسامة لمليوي. وزاد العب 
خط وسط اتحاد طنجة، محمد علي بامعمر 
من تعقيد مأمورية فريقه في إدراك التعادل 
قبل نهاية الشوط األول، الذي تمكن خالله 
الثاني  الهدف  إضافة  من  المحمدية  شباب 
ما  القرع.  كمال  طريق  عن   37 الدقيقة  في 
سهل مأمورية أصحاب األرض خالل الشوط 
الثاني، مستغال النقص العددي التحاد طنجة 
 73 الدقيقة  في  ثالث  بهدف  النتيجة  وعزز 
عن طريق محمد بولكسوت. واثرت الهزيمة 
عليهم  وجرت  طنجة  اتحاد  العبي  على 
رئيس  جعل،  ما  الطنجاوي،  الجمهور  غضب 
الفريق، محمد أحكان يحضر حصة التداريب 
المعنوي  الدعم  تقديم  بهدف  اإلثنين  ليوم 
لالعبين. حيث طالب أحكان بضرورة نسيان 
هذه الهزيمة بالمحمدية والتأكيد على أنها 
جزء من لعبة كرة القدم واألهم هو النهوض 
وبهذه  ممكن.  وقت  بأسرع  السقطة  من 
عند  طنجة  اتحاد  رصيد  تجمد  الهزيمة، 
النقطة العاشرة في المركز العاشر، بينما رفع 
في  نقطة   22 إلى  رصيده  المحمدية  شباب 
المركز التاسع. ويستقبل اتحاد طنجة ضيفه 
الجولة  لحساب  األحد  غدا  خريبكة  أولمبيك 

18 من البطولة 
نتائج الدورة 17:

الرياضي  الشباب  ـ  الفاسي  المغرب 
السالمي: 0 – 0  

يوسفية برشيد ـ الفتح الرباطي: 1 – 2 

حسنية أكاديرـ  الدفاع الحسني الجديدي: 
 0 – 0

شباب المحمدية ـ اتحاد طنجة: 3 – 0 
الجيش الملكي ـ مولودية وجدة: 0 – 3 

أولمبيك خريبكةـ  الرجاء الرياضي: 2 – 2 
الوداد الرياضي ـ سريع وادي زم: 2 – 0 

أولمبيك آسفي ـ نهضة بركان: 0 – 0 
برنامج الجولة 18:

اليوم السبت:
شباب  ـ  الجديدي  الحسني  الدفاع 

المحمدية )الساعة الرابعة عصرا(  
الفتح الرياضي ـ المغرب الفاسي )الساعة 

السادسة والربع مساء(  

غدا األحد:
)الساعة  ـ يوسفية برشيد  سريع واد زم 

الرابعة عصرا(  
مولودية وجدة ـ أولمبيك آسفي )الساعة 

السادسة والربع مساء(  
اتحاد طنجة ـ أولمبيك خريبكة )الساعة 

الثامنة والنصف ليال(  
الثالثاء 22 فبراير:

الرجاء  ـ  السالمي  الرياضي  شباب 
الرياضي )الساعة الثامنة ليال(  

األربعاء 23 فبراير:
الوداد الرياضي ـ حسنية أكادير )الساعة 

الثامنة مساء(  
الخميس 24 فبراير:

نهضة بركان ـ الجيش الملكي )الساعة 
الثامنة مساء(  

الترتيب العام:
1 - الوداد الرياضي: 39 نقطة

2 -  الرجاء الرياضي: 31 //  
3 - د. الحسني الجديدي: 27 //   

4 - ش.ر. السالمي: 25 //
5 - الجيش الملكي:25 //
6 - نهضة بركان: 25 //
7 - الفتح الرباطي: 24 //

8 - المغرب الفاسي: 24 //  
9 - شباب المحمدية: 22 //
10 - اتحاد طنجة: 21 //   

11 - يوسفية برشيد: 19 //
12 - أولمبيك اخريبكة: 19 //
13 - مولودية وجدة: 17 //   

14 - أولمبيك أسفي: 17 //
15 - حسنية أكادير: 16 //
16 - سريع وادي زم: 10 //

تألقه  السلة  لكرة  اتحــاد طنجــة  واصل 
على  الفاسي  الرياضــي  المغـــرب  وأضاف 
مقابل   68 بحصة  به هزيمة  والحق  ضحاياه 
65 في مباراة مثيرة جرت مساء السبت بقاعة 
من  الثانية  الدورة  لحساب  بطنجة  الزياتن 
لكرة  الممتاز  القسم  لبطولة  اإلياب  مرحلة 
يحتل  الشمال، حيث  )ذكور(، مجموعة  السلة 
16 نقطة وراء  الثاني برصيد  الفريق المركز 
برصيد  إفران  ميشليفن  جمعية  المتصدر، 
قوة  مدى  المباراة  نتيجة  وأكدت  نقطة.   18
تباين  رغم  شهدتها  التي  والندية  الفريقين 
الذي  طنجة  فريق  بين  الفريقان،  طموحات 
الترتيب  على سبورة  التربـــع  على  ينافـــس 
والفريق الفاسي الذي يصارع من أجل الخروج 
طنجة  اتحاد  وكان  المكهربة.  المنطقة  من 
وحقق  نقطة.   16 بفارق  االول  الشوط  ختم 
هاما  فوزا  مجد طنجة  الثاني،  المدينة  فريق 
 89 بحصة  يزناسن  بني  أتلتيك  فريق  على 
مقابل 74، ويواصل المطاردة بالمركز الثالث 

برصيد 15 نقطة.

نتائج مجموعة الشمال:
ج. ميشليفن إفران / لوكسوس العرائش: 

99-54
اتحاد طنجة / المغرب الفاسي 68-65

مجد طنجة / بني يزناسن: 89-74
نهضة بركان /شباب الحسيمية: )أجلت(
الوداد الرياضي /الرجاء الرياضي )أجلت(

الترتيب العام لمجموعة الشمال:
1 - ج. ميشليفن إفران: 18 نقطة

2 - إتحاد طنجة: 16 // 
3 - مجد طنجة: 15 // 

4 - ليكسوس العرائش: 13 // 
5 - أتلتيك بني يزناسن: 12 // 

6 - المغرب الفاسي: 9 // 
7 - نهضة بركان: 8 // 

الدوري اإلسباني
اإ�شبيلية يقرتب من ال�شدارة 

وي�شعل املناف�شة
اشتدت المنافسة على قمة الدوري اإلسباني، بعدما تقلص الفارق 
بين ريال مدريد وإشبيلية إلى أربع نقاط، عقب تعادل الريال سلبيا أمام 
فياريال، وانتصار الفريق األندلسي على إلتشي بثنائية نظيفة، ضمن 
منافسات الجولة الـ 24 من الليجا. حيث عاد إشبيلية ليحظى بفرصة 
نقاط من  أربع  بفارق  اقترب  الصدارة، بعدما  جديدة لالنقضاض على 
ريال مدريد، حيث أنهى سلسلة التعادالت الثالثة السابقة، والتي كانت 
األسوأ له في البطولة، هذا الموسم، ليفوز على إلتشي بثنائية نظيفة. 
وتعد هذه أول هزيمة إللتشي في عام 2022، بعد التعادل أمام كل من 
غرناطة وريال مدريد، والفوز على اسبانيول وفياريال وأالفيس. ولم ينجح 
ريال مدريد سوى في تسجيل هدف وحيد خالل آخر جولتين، من أصل 
41 تسديدة، حينما فاز على غرناطة 0-1، قبل أن يتعادل سلبيا السبت 
بنزيما.  الفرنسي كريم  غياب هدافه  فياريال، وذلك في  أمام  الماضي 
وتعد هذه رابع مرة يتعادل فيها ريال مدريد سلبيا، هذا الموسم، حيث 
سبق له التعادل بنفس النتيجة أمام فياريال، في لقاء الدور األول، إضافة 
األول  المنقذ  يونج دور  الهولندي لوك دي  وأوساسونا. ولعب  لقادش 
لبرشلونة، بعدما ساهم بأهدافه في حصد الفريق لخمس نقاط، في 
آخر 4 مواجهات بالليجا. وبفضل هدفه القاتل )ق6+90( أمام إسبانيول، 
ليتعادل برشلونة 2-2،  األرض  رأسية متقنة هزت شباك أصحاب  من 
نجح المهاجم الهولندي في منح البلوجرانا نقطته الخامسة، في آخر أربع 
جوالت، عن طريق 3 أهداف حاسمة. وسجل دي يونج أيضا هدف انتصار 
البارسا على أالفيس 1-0، وكذلك هدف الفريق خالل التعادل 1-1 أمام 
غرناطة. وقلب أتلتيكو مدريد الطاولة مرة أخرى على حساب خيطافي 
الذي كاد يخلق المفاجأة حين كان متقدما بثالثة اهداف مقابل هدفين 
قبل ان ينهزم بأربعة أهداف مقابل ثالثة. وتألق أنخيل كوريا الذي سجل 
هدفين، من أصل أربعة لفريقه في مرمى خيتافي، ليتفوق على نفسه 
بتسجيله 11 هدفا هذا الموسم في كل المسابقات. وهذا أعلى معدل له، 
منذ انتقاله لألتلتي قبل ستة مواسم، وكان أفضل معدل تهديفي له في 
موسم 18-2017، بواقع تسعة أهداف. وعلى مستوى سفح الترتيب، ال 
يزال قادش هو الفريق الوحيد في الليجا، الذي لم يحقق بعد أي انتصار 
هذا الموسم على ملعبه، عقب التعادل السلبي أمام سيلتا فيجو. وخاض 
قادش 12 مباراة على أرضه، حقق فيها 7 تعادالت و5 هزائم، وسجل 8 
أهداف بينما تلقت شباكه 17 هدفا، ليحتل المركز قبل األخير. ويعود آخر 
انتصار لقادش على أرضه إلى الموسم الماضي، عندما هزم هويسكا 2-1 

يوم 8 مايو 2021. 

نتائج الدورة 24:   
إشبيلية / إلتشي: 2 – 0 
قاديس / سلطا: 0 – 0 

فيا الريال / ريال مدريد: 0 – 0 
رايوفاليكانو/ أوصاصونة: 0 – 3 

أ.مدريد / خيطافي: 4 – 3  
ألفيس / فالينسيا: 2 – 1 
ليفانطي / بيتيس: 2 – 4 

ريال صوصيداد / غرناطة: 2 – 0 
إسبنيول / برشلونة: 2 – 2  

مايوركا / أ.بلباو: 3 – 2  
برنامج الدورة 25:  

أمس الجمعة 
)الساعة  رايوفاليكانو   / إلتشي 

التاسعة ليال(
اليوم السبت 

)الساعة  الــريــال  فيا   / غرناطة 
الثانية ظهرا(

)الساعة  أ.مدريد   / أوصاصونة 
الرابعة والربع( 

)الساعة  خيطافي   / قــاديــس 
السادسة والنصف مساء(

)الساعة  ألفيس   / مدريد  ريــال 
التاسعة مساء(

غدا األحد
)الساعة  إشبيلية   / إسبنيول 

الثانية ظهرا(
)الساعة  برشلونة   / فالينسيا 

الرابعة والربع(
)الساعة  مــايــوركــا   / بيتيس 

السادسة والنصف مساء(
أ.بلباو /  ريال صوصيداد )الساعة 

التاسعة ليال(
بعد غد اإلثنين

سلطا / ليفانطي )الساعة التاسعة 
ليال( 

الترتيب العام
-1 ريال مدريد: 54 نقطة

-2 اشبيلية: 50 //
3 بيتيس: 43 //

-4 برشلونة: 39//
-5 أ. مدريد:39 //

-6 ريال صوصيداد: 38 //
-7 فيا الريال: 36 // 

-8 أ. بلباو: 34 //
-9 أوصاصونة: 32 // 

-10 سلطا: 31 //
-11 رايوفاليكانو: 31 //

-12  فالينسيا: 30 //
-13 إسبانيول: 28 //

-14 إلتشي: 26 //
15 - مايوركا: 26 //

-16  خيطافي: 25 //
-17 غرناطة:24 //

-18 أالفيس: 20 //
-19 قاديس: 19//
-20 ليفانتي: 11//

طرد با معمر وهزمية باملحمدية وفر�شة للتعوي�س
اأمــام اخريبكـة

احتاد طنجة يوا�شل تاألقه ويهزم املا�س واملجد 
يوا�شل املطاردة

خبر األسبوع

أصدرت وزارة الشباب والرياضة التونسية يوم األربعاء بيانا أعلنت 
فيه عن السماح رسميا بعودة الجماهير للمالعب والقاعات، اعتبارا لما 
يمثله حضور الجماهير من دعم معنوي مهم لكافة النوادي، وفي ظل 
استقرار الوضع الصحي بالبالد. وقررت الوزارة بالتنسيق مع كل األطراف 
المتداخلة السماح رسميا بعودة الجماهير للمالعب والقاعات الرياضية«. 
)19 فبراير(، على أن  وكشفت أن القرار سينفذ بدءا من اليوم السبت 
من   50% بنسبة  والوافدين(  )للمحليين  الجماهيري  الحضور  يكون 
الطاقة االستيعابية للمالعب والقاعات، في المنافسات المحلية والقارية 
والدولية. واشترطت الوزارة حصول الجماهير على لقاح ضد كوفيد19- 
»مع احترام البروتوكول الصحي وااللتزام بالتدابير واإلجراءات الوقائية 
المعمول بها. وحصلت وزارة الرياضة األسبوع الماضي على ترخيص 
خاص من وزارة الصحة ووزارة الداخلية للسماح بحضور جماهير النادي 
الصفاقسي وجماهير النجم الساحلي في ملعب رادس لتشجيع الفريقين 

في مسابقتي كأس الكونفدرالية األفريقية ودوري أبطال أفريقيا.

اجلماهري التون�شية تعود 
للمالعب
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االتصال على الرقم  0539943008

لجميع إعالناتكم اإلشهارية واإلدارية يف

اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية
ذ. أحمد بورباع 

خبير محاسب قضائي
ملف التصفية القضائية عدد 2016/8306/8

»شركة دكرا المغرب ش.م.م«
إعالن عن بيع األصل التجاري 

والمنقوالت والعقار
بصفتنا سنديك التصفيــة القضائيـــة لشركة 
بالمنطقة  االجتماعي  مقرها  الكائن  المغرب  دكرا 
الرباط  بطنجة طريق   148 رقم  أكزناية  الصناعية 
التجارية  بالمحكمة  التجاري  بالسجل  المسجلة  و 
أنه  للعموم  نعلن   ،22451 رقم  تحت  بطنجة 
سيقع بيع األصل التجاري للشركة بجميع عناصره 
المادية و المعنوية بالمزاد العلني، و ذلك يوم 
الثانية  الساعة  على   2022 مارس   15 الثالثاء 
عشر و النصف صباحا بقاعة البيوعات بالمحكمة 
االفتتاحي  الثمن  قـــد حدد  و  التجارية بطنجـة، 
فــي مبلــغ 7.977.500,00 درهم، و هو مفصل 

كما يلي: 
العناصر المادية و المعنوية لألصل التجاري

 و مميزاتها
أول  طابق  و  سفلي  من  مكونة  بناية  العقار: 
مشيدة على أرض مساحتها 2.010 متر مربع من 
الرسم  148« ذي  اجزناية  المسمى »م ص  الملك 
بالمنطقة  المتواجدة  و   ،06/84958 عدد  العقاري 

الصناعية اجزناية بطنجة طريق الرباط.
الثمن االفتتاحي للبيع بالمزاد العلني

            7.477.500,00 درهم 
مخزون بضائع       : 450.000,00 درهم

تجهيــزات مكتبية : 50.000,00 درهم
المجمـــــوع          : 7.977.500,00 درهم.

االتصال  المرجـو  المعلومـات  من  للمزيد  و 
القضائية  التصفية  سنديك  بورباع  أحمد  باألستاذ 

بعنوانه المذكور أسفله.
شـارع الحسن الثانـي عمــارة مورامونطــي 

الطابق األول رقم 12 - طنجة
الهاتف: طنجـــــة: 05.39.93.14.98 
فاكس: طنجـــــة: 05.39.93.55.12

05 شارع ابن خلدون – العرائش
الهاتف: العرائش: 05.39.91.21.02
فاكس: العرائش: 05.39.91.49.64 

البريد اإللكتروني :
ahmedbourbah@gmail.com

سنديك التصفية القضائية
األستاذ أحمد بورباع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف بتطوان

المحكمة االبتدائية بتطوان
ملف التنفيذ عدد 21/6152/3171

إعالنات عن بيع منقوالت بالمزاد العلني
بتاريخ : 2022/02/10

إن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
االبتدائية بتطوان

بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة 
االبتدائية بتطوان 

لفائدة السيد : عبد المنعم المكودي محامي 
بهيئة تطوان

ضد السيدة : راضية المقدم عنوانها شارع 
السنابل رقم 74 الواد المالح مرتيل

وبناء على اإلجراءات القانونية الجارية
في الملف

وبناء على تقرير الخبرة المضموم للملف 
التنفيذي بتاريخ 2022/02/09

يوم  قضائيا  بيعا  سيقع  أنه  للعموم  يعلن 
 2022/02/24  : بتاريخ  البيوعات  بقاعة  الخميس 

على الساعة 10.00 صباحا للمنقوالت التالية :
ـ  خزانة  ـ  بنكي  أداء  آلة  ـ  محمول  حاسوب  ـ 
ثريا معلقة ـ مرآة ـ أريكة ـ مجموعة مواد تجميل ـ 
حاسوب مكتب ـ أريكة ـ موزع ويفي ـ خزانة صغيرة 
ـ هاتف  إناء نحاسي  ـ  ـ سريرين للمساج ـ صندوق 
ثابتـ  سخان ماء نوع فيروليـ  قارىء أقراص مدمجة 
ـ كرسي حالقة لغسل الشعر ـ غالي ماء كهربائي ـ 
مجموعة من المتالشيات ـ هاتف ثابت ـ إبريق شاي 

ـ أريكة ـ 4 مخدات.
وذلك بعيـن المكــان شارع السنابل رقم 74 
الواد المالح مرتيل وثمن افتتاحي قدره 8000 درهم 

) ثمانية آالف درهما(.
ويجب على من رسى عليه المزاد أداء الثمن 
ناجزا أو بواسطة شيك مضمون األداء مع أداء واجب 
الخزينة العامة بحسب 10 في المائة. وللمزيد من 

المعلومات يمكن االتصال بقسم التنفيذ.
عن رئيس كتابة الضبط
وفاء الحطري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف بتطوان

المحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة الضبط 

تطوان في 2022/01/17
ملف التبليغ عدد : 2021/6604/4962

إعـــالن
بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  إن 
االبتدائية بتطوان وتطبيقا لمقتضيات الفصل 223 
االبتدائية  المحكمة  بأن  يعلن  االسرة  مدونة  من 

بتطوان أصدرت في الملف الشرعي.

عدد : 2021/1623/270
حكم رقم : 882

بتاريخ : 2021/10/11
المجاطي  فاطمة   : المدعي  الطرف  بين 

عنوانها شارع جبل توبقال زنقة 6 رقم 29 تطوان
من جهة

المدعى عليه : حفصة امجوض عنوانه شارع 
جبل توبقال زنقة 6 رقم 29  تطوان

هذا منطوقه:
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا

في الشكل : بقبــول الدعوى باستثنـاء طلـب 
التقديم

حفصة  السيدة  على  الموضوع:بالتحجير  في 
بتطوان   2000/02/13 بتاريخ  المزدادة  امجوض 
من والديها عمر بن محمد امجوض وفاطمة بنت 
محمد المجاطي مع ابقاء مصاريف الدعوى على عاتق 
رافعها واالمر بتعليق هذا الحكم بسبورة االعالنات 
بهذه المحكمة مع نشره بجريدة وطنية مخصصة 
لنشر االعالنات القانونية على نفقة المدعية ورفض 

باقي الطلبات .
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
أم كلثوم فيغو

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 
على   2022/03/30 بتاريــخ  أنه  بطنجــة  التجارية 
الساعة الثالثة بعـد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات 
للعقـــار  العلنــي  بالمـــزاد  بيـــع  المحكمـة  بهذه 
عدد  العقاري  الرســـم  ذي    )46 )هوليداي  المدعو 
06/50634 المملوك للمدعى عليه المذكور أعاله، 
الطابق  إقامة هوليداي،   ،19 األردن  بشارع  الكائن 
شقة  عن  عبارة  والعقار  طنجة،   27 رقم  السابع، 

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

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

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 26/2012/182

إعالن عن بيع عقار
لفائدة:

 الشركة العامة المغربية 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 
 2022/03/30 بتاريــخ  أنــه  بطنجـــة  التجارية 
بقاعة  سيجرى  الزوال  بعــد  الثالثة  الساعة  على 
العلني  بالمزاد  بيــع  المحكمــة  بهذه  البيوعات 
للعقار المدعو)نوميديا 6(  ذي الرسم العقاري عدد 
المذكور  عليه  للمدعى  المملوك   06/110998
أعاله الكائن بشارع موالي رشيد، تجزئة مونا، إقامة 
نوميديا 2 الطابق 2 رقم 6 طنجة،  والعقار عبارة عن 

شقة بالطابق الثاني مساحته 111م 2.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

االتصال بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة

مكتب التنفيذ
إعالن عن بيع عقار

ملف عدد :  26/2012/121  
لفائدة : بنك مصرف المغرب ش م، عنه

 ذ/الصمدي العياشي، محامي بطنجة
ضد : السيد عبد السالم الساوري، عنوانه 

بإقامة سناء زنقة العراق، الطابق األول 
بطنجة 

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/03/30 بتاريخ   أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال ستجرى سمسرة عمومية 
بقاعة البيوعات بهذه المحكمة لبيع بالمزاد العلني 
للعقار المدعو)الشاب 19 ( ذي الرسم العقاري عدد 
الكائن  أعاله،  عليه  للمدعى  المملوك   06/43233
بالعنوان المذكور أعاله بطنجة وهو عبارة عن متجر 

مابين الطابقين وتبلغ مساحته 19 م 2.

 228.000 مبلغ  في  االفتتاحي  الثمن  حدد 
درهم

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

المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عقد تسييــر حـر

عقـد تسيــيـــر ألصل تجــاري المؤرخ بتاريخ 
.2021/10/08

الحامل  التعربتـــي  ميــمــون  السيد  أعطـى 
المسجـــــل   R64730 رقــم  الوطنيــة  للبطاقــة 
بالسجل التجاري رقم 15038 بالمحكمة االبتدائية 
التجـــاري  لألصـل  الحر  التسييــر  حـق  بالعرائش، 
العرائش:   -  1 تجزئــة شعبــان   -  188 الكائن ب 
ص ب 92000، للسيـد محمــد التعربـتـي، الحامل 
للبطاقــة الوطنيـة رقـــم LA 179577 لمــــــدة 
سنتين )2( تبتـــدئ من 2021/09/20 وتنتـــهـــي 
في 2023/09/19 مقابل مبلغ شهري 1000 درهم 

)ألف درهم(. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل  

المحكمة االبتدائية بطنجة
قسم التبليغ 

إعذار 2019/6703/3851
إشهار حكم قضائي طبقا للفصل 441 

من ق م م
لدى  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
المحكمة  هذه  بأن  بطنجة  االبتدائية  المحكمة 
عدد  تحت  بتاريخ:2019/02/25  حكمها  أصدرت 

190 في الملف عدد: 2018/1303/759. 
بين: السيد موراد جبيري، تنوب عنه ذ/ة مريم 

واحي المحامية بهيئة طنجة.
الساكن:  الرافعي،  ابراهيم  السيد  وبين: 
بمركب الضحى االخالص عمارة 149 الطابق األول، 

الشقة 4 طريق، تطوان، طنجة.
- اآلتي نصه: ابتدائيا وحضوريا.

- في الشكل: بقبول الدعوى
لفائدة  عليه  المدعى  بأداء  الموضوع:  في   -
من  ابتداء  بذمته  المتخلدة  الكراء  مبالغ  المدعي 
2016/03/01 الى غاية يوم التنفيذ بحسب سومة 
بالنفاذ  شموله  مع  درهم،   1500 بقيمة  شهرية 
قدره  تعويضا  التماطل  عن  له  وبأدائه  المعجل 
الكراء  وتحديد مدة  الصائر  وتحميله  1500 درهم 

البدني في األدنى عند االمتناع عن األداء.
وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين، وتبعا 
من  مقامه  يقوم  ومن  عليه  المدعى  بإفراغ  لذلك 
الشقة الكائنة بمركب الضحى اإلخالص عمارة 149 

الطابق األول الشقة 4 طريق تطوان طنجة.
وعليه فإن هذا الحكم سيصبح نهائيا وقابال 
للتنفيذ بعد مضي 30 يوما من تاريخ تعليقه بلوحة 
اإلعالنات القضائية وإشهاره طبقا للفصل 441  من 

قانون المسطرة المدنية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل  
المحكمة االبتدائية بطنجة

قسم التبليغ 
إعذار 2021/6705/1974

إشهار حكم قضائي طبقا للفصل 441 
من ق م م

لدى  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
المحكمة  هذه  بأن  بطنجة  االبتدائية  المحكمة 
عدد  تحت  بتاريخ:2019/05/08  حكمها  أصدرت 

165 في الملف عدد: 2019/1502/72. 
مصطفى  الهالك  حقوق  ذوي  السيد  بين: 
المحامية  تنوب عنهم ذ/ة جنان خديجة،  الفقيهي 

بهيئة طنجة.
سطار  بولدينغ  نسيونال  انطر  شركة  وبين: 
مقرها  القانوني،  ممثلها  شخص  في  سودا، 
القطار  محطة  خلف  الصغيرة  مغوغة  االجتماعي 

المدينة طنجة.
- اآلتي نصه: ابتدائيا وغيابيا بقيم.

- في الشكل: بقبول الدعوى
- في الموضوع: بان الحادثة التي تعرض لها 
 2008/09/01 بتاريخ  الفقيهي  مصطفى  الهالك 
نسيونال  انطر  شركة   المشغلة  خدمة  في  وهو 

بولدينغ سطار سودا تكتسي صبغة حادثة شغل.
بتاسيس  عليها  المدعى  على  والحكم   -
والتدبير بمبلغ قدره  االيداع  راسمال لدى صندوق 
ايرادا عمريا وسنويا  منه  يؤدى  43430.23 درهم 
لفائدة ذوي حقوق الهالك وهم: والدي الهالك عبد 
مبلغ  بولمنازل  سعيد  بنت  وفاطمة  الفقيهي  اهلل 
2434.43 درهم لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ 
اقساط  شكل  في   2008/09/01 هو  الذي  الوفاة 
دورية اربع مرات في السنة في كل فاتح يناير وفاتح 
تشتمل  أن  على  اكتوبر  وفاتح  يوليوز  وفاتح  أبريل 
تاريخ  من  ابتداء  المستحق  االيراد  األولى  الدفعة 

الوفاة إلى تاريخ التنفيذ.

مصاريف  عن  درهم   750 مبلغ  الى  -اضافة 
الجنازة.

- بجعل الحكم مشموال بالنفاذ المعجل.
وعليه فإن هذا الحكم سيصبح نهائيا وقابال 
للتنفيذ بعد مضي 30 يوما من تاريخ تعليقه بلوحة 
اإلعالنات القضائية وإشهاره طبقا للفصل 441  من 

قانون المسطرة المدنية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل  
المحكمة االبتدائية بطنجة

قسم التبليغ 
إعذار 2022/6708/69

إشهار حكم قضائي طبقا للفصل 441 
من ق م م

لدى  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
المحكمة  هذه  بأن  بطنجة  االبتدائية  المحكمة 
عدد  تحت  بتاريخ:2020/11/25  حكمها  أصدرت 

2898 في الملف عدد: 2020/1201/2210. 
شخص  في  م  ش  شوز  تطوان  شركة  بين: 
الدين  القانوني، ينوب عنها ذ/ محمد نور  ممثلها 
الشريف و ذة/كنزة الشريف المحاميان بهيئة طنجة.

شخص  في  تيك،  كواليتي  شركة  وبين: 
يوسف  بشارع  االجتماعي  مقرها  القانوني،  ممثلها 
رقم  الطابقين  بين   D الشبهة  اقامة  تاشفين  بن 

76 طنجة. 
- اآلتي نصه: ابتدائيا وغيابيا بقيم.

- في الشكل: بقبول الدعوى
في  عليها،  المدعى  بأداء  الموضوع:  في   -
في  المدعية  لفائدة  القانوني،  ممثلها  شخص 
شخص ممثلها القانوني مبلغ 9991.94 درهم مع 
وتحميلها  الحكم  هذا  تاريخ  من  القانونية  الفوائد 

الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وعليه فإن هذا الحكم سيصبح نهائيا وقابال 
للتنفيذ بعد مضي 30 يوما من تاريخ تعليقه بلوحة 
اإلعالنات القضائية وإشهاره طبقا للفصل 441  من 

قانون المسطرة المدنية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
المحكمة االستئناف بطنجة
المحكمة االبتدائية بطنجة 

ملف تنفيذ عدد : 2021/6201/2842
طالب التنفيذ: السيد البوعناني احمد
منفذ عليه: السيدة البوعناني سلوى

إعالن عن بيع عقار
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
بقاعة  قضائي  بيع  سيقع  أنه  بطنجة  االبتدائية 
البيوعات العقارية بتاريخ 2022/04/19 على الساعة 

 10:30
لفائدة: السيد البوعناني أحمد بالجاعل محل 

المخابرة بمكتب ذ/ العياشي عمر اقريقز طنجة.
ضد: السيدة البوعناني سلوى

بالمحافظة  والمسجل  المحفظ  للعقار  وذلك 
العقارية طنجة المدينة تحت عدد 06/36039 وهو 
منزل يتكون من طابق سفلي به كراج وثالث طوابق 
عشوية،  بتجزئة  الكائن  شمس،  المسمى  علوية 
لطنجة  الحضرية  الجماعة  طنجة   138 رقم  قطعة 

مساحته 108 متر مربع )سنتيار(.  
الثمن االفتتاحي للبيع بالمزاد العلني سينطلق 

من مبلغ 1.800.000.00 درهم.
ومن أراد الزيادة في اإليضاح وتقديم العرض 
بالمحكمة  التنفيذ  بمصلحة  االتصال  يمكنه 

االبتدائية بطنجة.   
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
المحكمة االستئناف بطنجة
المحكمة االبتدائية بطنجة 

ملف تنفيذ عدد : 2021/6201/2681
إعالن عن بيع عقار

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
 - بقاعة  قضائي  بيع  سيقع  أنه  بطنجة  االبتدائية 
البيوعات العقارية بتاريخ 2022/04/12 على الساعة 

10:30 صباحا 
العربي  السيدة فاطمة بنت علي بن  لفائدة: 
ومن معها، الجاعلين محل المخابرة معهم بمكتب 

ذ/ نور الدين الحراق المحامي بهيئة طنجة.
ضد: السيدة صفية بنت عبد السالم بنعالل

بالمحافظة  والمسجل  المحفظ  للعقار  وذلك 

العقارية طنجة المدينة تحت عدد G/5269 والذي 
هو عبارة عن بناية متكونة من سفلي وطابق واحد 

مساحته 81 متر مربع الواقع بحي مرشان طنجة.  
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 350.000.00 

درهم.
ومن أراد الزيادة في اإليضاح وتقديم العروض 
يمكنه االتصال بمصلحة التنفيذ المدني بالمحكمة 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ 

إعالن عن بيع عقار
ملف تنفيذي عدد :2019/8515/310  

لفائدة: القرض الفالحي للمغرب.
ضد: السيد بناجي الوليد.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/03/28 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة زواال ستجرى سمسرة عمومية بقاعة 
البيوعات بهذه المحكمة لبيع بالمزاد العلني  للعقار 
عدد  العقاري  الرسم  ذي  جديد(  )تكمي  المدعو 
36/3314 والكائن مدينة القصر الكبير، وهو عبارة 
بنيت  مربع،  متر   76 مساحتها  أرضية،  قطعة  عن 
فوقها بناية تتكون من طابق سفلي وثالثة طوابق 

علوية.
مبلـــــغ  في  االفتتاحـــي  الثمـــن  حــدد 

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

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 2018/8516/71 

إعالن عن بيع عقار
لفائدة : البنك الشعبي لطنجة -تطوان 

ش م، ينوب عنه ذان/المرابط والحمليلي 
محاميان بهيئة طنجة.

ضد: السيد محمد عكر ومن معه، عنوانهم، 
رقم 20 درب 3 زنقة الكرامة، شارع محمد 
الخراز تطوان أو مؤسسة ورثة عكر، مقرها 
االجتماعي 9 أبريل إقامة آدم الطابق الرابع 

رقم 13 بجانب ماكدونالدز، تطوان.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/03/22 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
المدعو)عزوز  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع  المحكمة 
المملوك   19/44636 عدد  العقاري  الرسم  ذي   )
عن  عبارة  وهو  أعاله،  المذكورين  عليهم  للمنفذ 
أرض فالحية مسيجة بحائط من اإلسمنت، مساحته 
معدان  بني  بمحارث  الكائن  سنتيار،   70 و  آر   83

المحل المدعو بونهار، تطوان.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

1.500.000.00 درهم. 
ابتداء  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 
شخص  لكل  ويمكن  اإلعالن،  هذا  نشر  تاريخ  من 
داخل أجل عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم 
عرضا بالزيادة عما رسا به المزاد بشرط أن يكون 
العرض يفوق مقدار السدس من ثمن البيع األصلي 

والمصاريف )الفصل 479 من ق م م( 
3 %، وللمزيد  زيادة  ناجزا مع  الثمن   ويؤدى 
من المعلومات يمكن االتصال بمكتب التنفيذ بهذه 

المحكمة. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

محمد بنسعيد 
منتدب قضائي من الدرجة الثانية
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�سيدنا  واملر�سلني،  االأنبياء  خامت  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
اإلى يوم  اآله و�سبحه اأجمعني، ومن اتبع �سنته باإح�سان  ممد النبي االأمني، وعلى 

الدين.
َم: )اْنُظُروا اإَِلى  ى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّ وُل اهلِل �سَ اأما بعد: َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َر�سُ
ْجَدُر اأَْن اَل َتْزَدُروا ِنْعَمَة(. م�سلم،  َمْن اأَ�ْسَفَل ِمْنُكْم، َواَل َتْنُظُروا اإَِلى َمْن ُهَو َفْوَقُكْم، َفُهَو اأَ

رقم:2963.
مع�سر القراء الكرام: هذا احلديث من جوامع الكلم النبوي، ت�سمن و�سية عظيمة 
من نبي عظيم الأمة عظيمة، و�سية نطق بها اأ�سرف فم؛ هو فم �سيدنا ممد �سلى 
لديننا  م�شلحة  فيها  لنا  و�شية  َنا،  َنِبيُّ ِبِه  َبَنا  اأَدَّ َح�َشٌن  اأََدٌب  َوَهَذا  و�شلم،  عليه  اهلل 
ودنيانا، وفيها راحة لعقولنا وقلوبنا واأبداننا، يريد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم من 
لنا  اليوم، ويبني  النا�س  الكثري من  اأمام حقيقة مهمة غفل عنها  اأن ي�سعنا  خاللها 
فيها املنهج ال�سليم الذي ي�سريعليه امل�سلم ف حياته، وهو اأن ينظر اإلى من هو اأقل 
ْنيا وَتْق�شيِمها؛ اأقل منه رزًقا، و�شحًة، ومااًل، وجاًها، ووظيفة، وولًدا،  منه يف اأمور الدَّ
وم�شكًنا، فاإذا نظر هذه النظرة، فاإنه �شيعرف قدر نعم اهلل عليه، وهذا �شيدعوه اإلى 
�سكرها، و�سكرها هو، اأن ي�ستعملها ف طاعة اهلل عز وجل، ولكن اإذا كان ينظر اإلى من 
هو فوقه ف املال اأو امل�سكن اأو املركب اأو الوظيفة اأو غري ذلك من اأمور الدنيا، فاإنه اأحق 
اأن  ي�شت�شغر نعم اهلل عليه ويحتقرها، وبالتايل �شيعي�س يف هموم وغموم و�شخط 
ِحْبُت االأَْغِنَياَء َفَلْم اأََر اأََحًدا  وكدر وقلق، ولهذا قال َعْون ْبن َعْبِد اهلِل -رحمه اهلل-: »�شَ
اْلُفَقَراَء  ِحْبُت  َو�شَ َثْوِبي،  ِمْن  ا  َخرْيً َوَثْوًبا  ِتي،  َدابَّ ِمْن  ا  َخرْيً ًة  َدابَّ اأََرى  ي،  ِمنِّ ا  َهمًّ اأَْكَثَ 

ْحُت«.الرتمذي:3/297، رقم: 1780. َفا�ْشرَتَ
لعا�شوا  حياتهم،  واقع  يف  وترجموها  الو�شية  هذه  فهموا  النا�س  اأن  لو  اهلل  فو 
َعْن   ُ اهللَّ َفَجَزاُه  لهم،  تعالى  اهلل  ق�شمه  با  را�شي  مطمئني  �شاكرين،  �شابرين 

ا. َل َما َجَزى ِبِه َنِبيًّ يَحِتِه اأَْف�شَ َن�شِ
الكثرية  النعم  ينكر  االأ�سف،  ومع  اليوم  النا�س  من  كم  الف�سالء:  القراء  اأعزائي 
فالن  على  اهلل  اأنعم  علّي؟،  اهلل  اأنعم  ماذا  لك،  ويقول  عليه،  بها  اهلل  اأنعم  التي 
فالن  وعلى  واالأمالك،  بالتجارة  فالن  وعلى  واجلاه،  باملال  فالن  وعلى  بالوظيفة، 
عليك  اأنعم  تعالى  اهلل  اإن  لك،  اأقول  اأنا  علي؟،  اأنعم  ماذا  واأنا  واملحالت...،  بالق�سور 
وا  َتُعدُّ »َواإِْن  تعالى:   قال  كما  عنها،  غافل  ولكنك  حت�سى،  وال  التعد  عظيمة  بنعم 
َ َلَغُفوٌر َرِحيٌم« النحل:18، ومنها نعمة ال�سحة والعافية،  وَها اإِنَّ اهللَّ �شُ ِ اَل حُتْ ِنْعَمَة اهللَّ
واالأمن واالإميان، والليل والنهار، وهي نعم عظيمة خفية ومن�سية تعي�س فيها، وقد 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم:  اليوم، عندها تفهم قول  النا�س  الكثري من  ُحِرَم منها 

ا ِحيَزْت َلُه  َ نَّ ْرِبِه، ُمَعاًفى يِف َج�َشِدِه، ِعْنَدُه ُقوُت َيْوِمِه، َفَكاأَ َبَح ِمْنُكْم اآِمًنا يِف �شِ )َمْن اأَ�شْ
ْنَيا( الرتمذي:4/ 152. الدُّ

و�شيارات،  ق�شور،  فقط،  النعم  اأن  نظن  عنها،  نغفل  لكننا  عظيمة،  نعم  فهذه 
ومزارع، وب�شاتي، وعقارات، ماذا تنفعك هذه اأمام �شحتك وعافيتك؟!.

فهذه و�شية �شيدنا حممد �شلى اهلل عليه و�شلم لكل من يبحث عن راحة البال، 
ويبحث عن �شعادته يف الدنيا واالآخرة، وكل من يريد اأن يتخل�س من الهموم والغموم 
والقلق، لكن مع االأ�شف نرى بع�س النا�س فبداًل من اأن ي�شكر اهلل على هذه النعمة، 
راح ي�سخرها ف مع�سية اهلل تعالى، واأذية خلقه، فالنعمة اإن اأردتها اأن تدوم عليك، 

وتكون �شبًبا يف �شعادتك يف الدنيا واالآخرة، ف�شخرها يف طاعته ويف نفع عباد اهلل.
معا�سر القراء االأعزاء: فهذا احلديث النبوي ال�سريف، لهو جامع ملعان اخلري، 
من  اإلى  االإن�سان  ينظر  اأن  عن  النهي  وهو  الداء؛  دواء  وفيه  املنعم،  �سكر  اإلى  ودافع 
واأن  عليه،  اهلل  نعم  يحتقر  اأن  اإلى  يوؤدي  النظر  هذا  الأن  الدنيا؛  اأمور  ف  فوقه  هو 
اإلى  ينظر  اأن  ودواوؤه  له،  اهلل  كتب  ما  اإال  الرزق  من  ياأتيه  ولن  وكدر،  قلق  يف  يعي�س 
اإلى من هو  واأما من نظر يف دنياه  ال�شكر،  اإلى  اأ�شفل منه، ليكون ذلك داعيا  من هو 
اإذا �سلم دينه  فوقه، فاأ�سف على ما فاته، فاإنه ال يكتب �ساكرا، وال �سابرا، واملوؤمن 
من اخللل والزوال، فال يبايل بنق�شان اجلاه واملال، و�شائر امل�شقات الكائنة يف احلال 

ِ َدرُّ الَقاِئِل: واال�ستقبال، َوهلِلَّ
ِهَي اْلَقَناَعُة َفاْلَزْمَهـا َتِعــ�ْس َمِلًكا      َلْو مَلْ َيُكْن ِمْنَك اإِالَّ َراَحُة اْلَبـــــَدِن
ْنَيا ِباأَْجَمِعَهـــا      َهـْل َراَح ِمْنَها ِبَغرْيِ اْلُقْطِن َواْلَكَفِن َواْنُظْر مِلَْن َمَلــَك الدُّ

عليه  اهلل  �سلى  نبينا  به  اأو�سى  فقد  وعنوانه،  اخلري  مدار  ال�سكر  على  كان  وملا 
اإِنِّ   ِ َواهللَّ َك  اإِنِّ الأُِحبُّ  ِ َواهللَّ ُمَعاُذ  ِبَيِدِه فقال له: )َيا  اآَخَذ  ْبِن َجَبٍل، وهو َ ُمَعاِذ  و�شلم 
ى َعَلى  ُهمَّ اأَِعنِّ اَلٍة َتُقوُل: اللَّ يَك َيا ُمَعاُذ اَل َتَدَعنَّ ِف ُدُبِر ُكلِّ �سَ َك(، َفَقاَل: )اأُو�سِ الأُِحبُّ

ِن ِعَباَدِتَك(، فيا لها من و�سية نافعة، وكلمة �سافية وافية. ْكِرَك َوُح�سْ ِذْكِرَك َو�سُ
فاللهم اأعننا على ذكرك و�شكرك وح�شن عبادتك وال جتعلنا من الغافلي عنك 

وعن �سكرك وذكرك يا رب العاملني.
اآله  وعلى  واالآخرين،  االأولني  ف  ممد  �سيدنا  على  وبارك  و�سلم  اهلل  و�سلى 

و�سحبه اأجمعني.
واحلمد هلل رب العاملني.

إعداد : محمد أمني بنعفان -

اإلى القناعة والر�ضى ال�ضبيل املو�ضل 

)�صدق اهلل العظيم(
ْهَتُدوَن  } وَلِئَك ُهُم اْلُ َلَواٌت ِمْن َربرِِّهْم َوَرْحَمٌة َواأُ ِ َواإِنَّا اإَِلْيِه َراِجُعوَن اأُوَلِئَك َعَلْيِهْم �صَ

يَبٌة َقاُلوا اإِنَّا هلِلَّ اَبْتُهْم ُم�صِ اِبِريَن الَِّذيَن اإَِذا اأَ�صَ ِ ال�صَّ { َوَب�شرِّ

  رحل ليلة اإلثنين 14 فبراير 2022، الكاتب المغربي الكبير إدريس الخوري، تاركا خلفه حزنا وأسى عميقين لدى كل من 
عرفه أو قرأ له، وكل من عاش زمن »بّادريس«، لقبه عند أصدقائه الحميميين. 

»امتالئها  رغم  حياة  يقول.  أن  له  يحلو  كان  كما  والعرض،  بالطول  عاشها  سنة   83 تناهز  عن سن  »بادريس«  رحل 
بالثقوب«، عرف ابن حي درب غلفاالبيضاوي كيف يعركها ويداريها، بكل أحزانها الكامنة في »الرأس وفي القلب«، فقد تمتع 
إدريس بقدرات استثنائية على تلوين معاناته الخاصة وإخفائها بسخرية نادرة يختمها بضحكات مجلجلة تمأل الفضاءات 

التي كان يرتادها فتبهج مجالسيه وتعديهم رناتها فيضحكون.   
وفاة كاتب »األيام والليالي« خسارة كبرى لألدب وللصحافة في المغرب،  لما كان يمثله الراحل من مكانة خاصة في 

الصحافة األدبية، ولما تميزت به موهبته القصصية من جرأة وصدق وسخرية.
 إدريس الخوري لم يكن يشبه أحدا من سابقيه أو من مجايليه، وحضوره في هذه الدنيا الفانية، لم يكن عابرا ولن 

يكون، لما تركه الفقيد من كتابات ومن ذكر سيظل محفورا في الذاكرات وفي صفحات السرد المغربي والعربي.
• عبد الرحيم التوراني

يف وداع الكاتب املغربي الكبري اإدري�س اخلوري
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إعداد : عبد الرحيم ابن جلون*

سلسلة المجتهد
364

الحمد هلل الذي شاء فعل وأنعم على اإلسالم وعززه بأناس ومجاهدين 
من برابرة في بالد اليمن من جدهم )سام( وهو أبو العرب الذين شاركوا 

الفتح فهبوا لنصرة اإلسالم والغزو في بالد األندلس.
قيل في بالد األندلس :

يا أهــــل أندلــــس هلل دركـــم     مــاء وظــل وأنهـــار وأشجـــار
ما جنة الخلـد إال فــي دياركـــم     هذه لو كنــت خيـــرت أختــــار
ال تحسبوا في غد أن تخلو سفرا     فليس تدخل بعد الجنة النــــار

خليل أبو عنان المريني

حقبة من التاريخ :
ولى يزيد بن معاوية عقبة بن نافع الفهري على المغرب سنة 62 هـ موافق 
682م، فأسلم أهل المغرب وارتد آخرون بعد رحيله، فبعث الوليد بن عبد الملك 
موسى بن نصير إلفريقيا سنة 88هـ 707م. نزل بالقيروان بتونس ثم عرج إلى 

شمال المغرب.
حارب البربر المرتدين حتى بلغ موقع طنجة ففتحها وشارك أجدادي ببصماتهم 

باألندلس من مدينة قرطبة في فتح األندلس.
بفاس  ولـــدت  بــالــمــغــرب 
ــدادي  أج أزرور  أن  فأحببـــت 
ــاألنــدلــس والزلـــت  ــــل ب األوائ
فأحب  للعيان  ماثلة  مقابرهم 
وصالة  عليهــم  الترحــم  بالي 
فكانـت  لهــم،  والدعاء  الغائب 
شح  األندلس  بالد  إلى  رحلتي 
على  إليها  ذهبت  خاطري،  منها 
بصدق  قلمــي  فكتــب  مضض 
باإلكبار  مرهــف  وبقلـب  وأناة، 
)القلــم  مفعمــيــن  واإلجــالل 
ألني  والسرور  بالغبطة  والقلب( 
مزهوا  الميمونة  رحلتي  سأخلد 
الفاتحين  ـــدادي  أج بعبقرية 
لألندلس رضي اهلل عنهم وغفر 
جنة  وأسكنهم  ورحمهم  لهم 
العالمين،  رب  يا  آمين  الفدوس 
فتفتقت ذاكرتي الوثابة فنظمت 

بعد الترحم عفويا وأنشدت :
اهلل  أكبـــر..  اهلل  أكبر..  اهلل 

أكبر..
العزة والمجد هلل القدير

نهتدي بهدي الرسول البشير
نمأل الدنيا بفتح عظيم منير

باسمك اهلل  نبدأ غزوا بليل ونهار
مع رائدنا طارق فد رزين باألنصار

سر بنا يا طارق النفيس ببالد الكفر
وابن باألندلس مجدا أزاغت عنها األبصار

أطوار  وتتبع  بالترحم  القارئ  تغري  أنيق  بشبه نظم  ومعبرة  عابرة  رحلة  هي 
الفتح والوقوف على أغوار كيف كانت أيام العز باألندلس، كتبها بعون اهلل وحفظه 

حفيد الساللة المورسكيين باألندلس آل ابن جلون.
الغراء  بقرطبة  األندلس  بديار  الثرى  ووروا  الذين  األجالء  أجدادي  اهلل  رحم 

وأسكنهم يا رب جناتك، آمين يا رب العالمين.
قال الشاعر :

دع المقادر تجـــري في أعنتهـــا      وال تبيتن إال خـــالـــي البــــال
ما بين غمضة عين وانتباهتهــا      يغير اهلل من حــــال إلى حـــال

أوروبا تعيش في ظالم دامس وجهل مدقع وحروب طاحنة أنهكتهم  كانت 
سلطة األمر الغاشمة، بينما باألندلس عكف أجدادنا األولون على تثبيب األمن 
الجبر  تعلم  عدة  مجاالت  في  والتآليف  الكتابة  عن  وعكفوا  النفوس  وطمأنينة 
والهندسة والطب والفلسفة فكتبوا مجلدات سهروا عليها تحت نور شموع باهتة 

تضيء ما حولها.
وبعدما أصبحت األندلس طريق أوروبا وحضارتها اليوم، نشأ عصرها الذهبي 
أهل  اجتهاد  ولوال  بأروبا..  علومهم  فترعرت  األبرار  أجدادنا  برعاية  باألندلس 

اإلسالم باألندلس.
قال شاعر : 

يوما قريش خسيس القوم ترفعه      نحو السماء ويوما تخفـض العالـي
وأقــــول إن األمــــــر هلل كلـــــه       فنام أجدادي مطمئنين باألندلس

وألجدد العهد بطارق ابن زياد : أنشدت    ركبنا سفنا بالمجاز مغيرا
قد  مــنا  اهلل  يكــون  أن  عسى 

اشترى
نفوسا وأمواال وأهال بجنة

إذا ما اشتهينا الشيء فيما تيسر
ولسنا نبالي كيف ماتت نفوسنا
إذا نحن أدركنا الذي كان أجدرا

)من رياض الورد(
من حكم طارق :

- أخوك من نفعك ال من ادعى 
أنه قريب

- والغريب ليس األجنبي بل من 
ليس له حبيب

- واللؤم كل المرض علة أعيت 
كل طبيب

اهلل  بقول  خطبته  طــارق  ختم 
تعالى :

بسم اهلل الرحمن الرحيم :
َة ُيَقاِتُلوَن  نَّ وؤِْمِننَي اأَنُف�َصُهْم َواأَْمَواَلُهم ِباأَنَّ َلُهُم اْلَ َ ا�ْصَتَى ِمَن اْلُ »اإِنَّ اهللَّ
َواْلإِجِنيِل  ْوَراِة  التَّ ِفى  ا  َحقًّ َعَلْيِه  َوْعًدا  َوُيْقَتُلوَن  َفَيْقُتُلوَن   ِ اهللَّ سَصِبيِل  ِفى 
وْا ِبَبْيِعُكُم الَِّذى َباَيْعُتم  ِ َفاسْصَتْب�ِشُ َواْلُقْرَءاِن َوَمْن اأَْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن اهللَّ

ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم« )س التوبة 111(.
وقولته المشهورة :

لما نزل بشاطئ الجزيرة الخضراء أحرق السفن وخطب في الجيش اإلسالمي 
قائال : »أيها الناس أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم وليس لكم واهلل 

إال الصدق والصبر«.

)يتبع(

آه عليك
يا اأندل�س الغراء


