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Un groupe représentant la Chambre 
des Conseillers, chargé de l’évalua-

tion des politiques publiques relatives à 
la jeunesse, a effectué, mardi et mercredi 
derniers, une visite à la région Tanger-Té-
touan-Al Hoceima, pour s’enquérir des 
résultats des cycles de qualification et 
d’intégration des jeunes dans le tissu 
économique, durant la période 2016-2021.
Les parlementaires ont tenu des séances 
de travail avec des chefs de services exté-

rieurs concernés, des élus locaux et des 
représentants de la société civile, afin de 
débattre des conditions dans lesquelles 
s’effectue cette intégration, les difficultés 
éventuelles rencontrées et des défis aux-
quels sont confrontés les jeunes.
Le groupe a effectué une visite de terrain 
à des unités industrielles et à la zone por-
tuaire Tanger Med, ainsi qu’à des unités 
chargées de la qualification et de l’inser-
tion des jeunes.

Selon la justice de son pays, ce serait le président du gouvernement 
espagnol lui-même qui serait derrière “l’admission irrégulière au prin-

temps 2021, du secrétaire général du polisario, Brahim Ghali alias Moha-
med Benbatoche, alors poursuivi par la justice espagnole pour crimes 
contre l’humanité, tortures, génocide et séquestration ».

Des parlementaires 
à Tanger 

Lire en page 3

Flambée des prix
Une onde de choc 

atteint le Maroc 
Justice espagnole : 
Affaire Benbatoche :
Pedro Sanchez en cause
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FÉDÉRATION MAROCAINE

DES ÉDITEURS DE JOURNAUX

Une rencontre s’est tenue, 
mercredi au siège de la 

Chambre de commerce, d’indus-
trie et de services de Tanger-Té-
touan-Al Hoceima (CCIS-TTA), 
entre des hommes d’affaires 
Maliens et leurs homologues de 
la région du Nord du royaume, 
afin de renforcer la coopération 
économique bilatérale et d’en-
courager l’investissement.

Cette rencontre réunissant 
des opérateurs des deux pays, 
des représentants du gouver-
nement malien et de la Banque 
mondiale, qui était focalisée es-
sentiellement sur le secteur de 
production et d’exportation de 
fruits a ét, aussi, l’occasion d’exa-
miner les moyens de renforcer 
les échanges commerciaux et 
de promouvoir l’ouverture des 
marchés aux investissements 
des hommes d’affaires des deux 
pays.

La ville verte de Chrafate, 
située à 18 Km de Tanger, 

à l’intersection des grands axes 
du Nord, s’étend sur près de 770 
ha et devrait accueillir à terme 
environ 150.000 habitants et 
plus de 30.000 logements.

« Cette nouvelle ville nécessi-
tera des investissements de 24 
milliards de DH, dont 1,4 milliard 
de DH est déjà engagé ,ce qui 
permettrait d’accueillir les pre-
miers habitants, a indiqué le pré-
sident du directoire du Groupe 

La délégation malienne a 
également exprimé sa volonté 
de prendre connaissance des 
infrastructures logistiques et 
des procédures administra-
tives dans la région Tanger-Té-
touan-Al Hoceima visant à 
encourager l’importation des 
fruits, notamment les man-
gues, et leur exportation vers 

les marchés étrangers.
Les deux parties ont ainsi 

examiné la possibilité d’implan-
ter des unités de valorisation et 
de transformation de la mangue 
dans l’Agropole du Loukkos 
(province de Larache), et de bé-
néficier des incitations offertes 
par le Maroc aux investisseurs 
étrangers.

Al Omrane, Badr Kanouni, lors 
d’une visite récemment effec-
tuée à ce projet en cours de réali-
sation avec la ministre de l’Amé-
nagement du territoire national, 
de l’urbanisme, de l’habitat et 
de la politique de la ville, Fatima 
Zahra El Mansouri et du wali de 
la région Tanger - Tétouan - Al 
Hoceima, Mohamed M’Hidia.

Selon la ministre, l’intérêt de 
cette ville est qu’elle se situe 
à proximité des zones indus-
trielles, dont celle de Tanger 

Automotive City (TAC), qui a 
démontré la capacité du Maroc 
à s’industrialiser et qui compte 
actuellement plus de 14.000 em-
ployés que nous espérons voir 
un jour habiter dans cette ville. 

« Outre cette complémenta-
rité entre Chrafate et l’indus-
trialisation de la zone, nous 
souhaitons que cette ville de-
vienne une éco-cité », à ajouté 
la ministre qui a précisé que la 
superficie du projet sera dédiée 
aux espaces verts.

«L’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie 
comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la réso-
lution du différend» au sujet du Sahara Marocain.

Dans un Message adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, Que Dieu L’assiste, le Président du Gouvernement espagnol, 
S.E.M. Pedro Sánchez, a souligné qu’il «reconnaît l’importance 
de la question du Sahara pour le Maroc». 

A ce titre, «l’Espagne considère l’initiative marocaine d’auto-
nomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réa-
liste et crédible pour la résolution du différend».

Il a, également, souligné «les efforts sérieux et crédibles du 
Maroc dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solu-
tion mutuellement acceptable».

Dans son message au Souverain, le Président du Gouverne-
ment espagnol a, en outre, mis en exergue que les «deux pays 
sont unis inextricablement par des affections, une histoire, une 
géographie, des intérêts et une amitié partagée». M. Sánchez 
s’est dit «convaincu que les destins des deux peuples le sont 
aussi» et que «la prospérité du Maroc est liée à celle de l’Es-
pagne, et inversement».

«Notre objectif est de construire une nouvelle relation, basée 
sur la transparence et la communication permanente, le respect 
mutuel et les accords signés par les deux parties et l’abstention 
de toute action unilatérale, à la hauteur de l’importance de tout 
ce que nous partageons», a affirmé le Président du Gouverne-
ment espagnol dans son message au Souverain.

Dans ce contexte, «l’Espagne agira avec la transparence ab-
solue qui correspond à un grand ami et allié». «Je vous assure 
que l’Espagne tiendra toujours ses engagements et sa parole», 
a ajouté S.E.M. Pedro Sánchez.

Par ailleurs, dans ce message à Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, Que Dieu L’assiste, le Président du Gouvernement d’Espagne 
a réitéré sa «détermination à relever ensemble les défis com-
muns, notamment la coopération pour la gestion des flux migra-
toires dans la Méditerranée et l’Atlantique, en agissant toujours 
dans un esprit de pleine coopération».

«Toutes ces actions seront entreprises dans le but de garantir 
la stabilité et l’intégrité territoriale des deux pays», a conclu le 
Président du Gouvernement d’Espagne, S.E.M. Pedro Sánchez, 
dans son message au Souverain.

La nouvelle Ville de Chrafate
attend ses premiers habitants

Des Maliens à Tanger

M. El Hassan DAAKOUR
déclare avoir perdu dans des circonstances 
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En outre, le gouvernement a annoncé des subven-
tions pour la farine et suspendu les droits de douane du 
blé, quoique cela n’ait pas empêché une récente aug-
mentation du prix du pain.

Le 16  février, le Roi Mohammed VI a ordonné le dé-
blocage en urgence de 10 milliards de dirhams dans le 
but d’atténuer les effets dévastateurs de la sécheresse 
sur l’agriculture et le monde rural. Parmi la batterie de 
mesures figure la mise en place d’une « assurance sé-
cheresse ». 

Le facteur prix est donc un enjeu majeur pour le Ma-
roc, également confronté à une hausse des prix 
des engrais et intrants et surtout des carburants.

D’un autre côté, les prix des fruits et légumes ont at-
teint des seuils très élevés malgré les contrôles effec-
tués par les commissions mixtes au niveau des mar-
chés du Royaume. Le prix des tomates, par exemple, 
s’est embrasé à 12 dirhams avant de chuter à 8 DH le 
kg, après l’annonce du gouvernement sur la limitation 
de l’exportation de ce produit, en considération de l’ap-
proche du mois sacré de Ramadan où la tomate est très 
demandée par les ménagères marocaines.

A Tanger, les prix du poisson, un produit très consom-
mé dans la région, ont connu une hausse considérable 
et les ventes sont réduites de moitié.

Venons-en maintenant au secteur du transport frap-
pé de plein fouet par l’augmentation indomptable des 
prix du carburant, le litre d’essence avoisinant les 13 
dirhams et celui du gasoil (diesel) frôlant les 12 dirhams 
le litre à la pompe. 

Soulignons, à ce propos, que les augmentations de 
toutes les matières, sans distinction, sont tributaires du 
prix du transport, lui-même dépendant du prix du car-
burant et donc, si le coût du transport augmente, tout 
augmente.

Voilà pourquoi le prix du carburant fausse tous les 
calculs et bouscule toutes les prévisions.

Dès le jeudi 24 février, le cours du pétrole dépassait 
la barre fatidique des 100 dollars (103,02 $) le baril. Or, 
dans la loi de finances 2022, le gouvernement marocain 
a tablé sur un baril de pétrole à 80 dollars. C’est que le 
Maroc qui doit faire avec des ressources financières li-
mitées, accuse un important déficit budgétaire estimé à 
6,5 % du PIB cette année et aussi avec un déséquilibre 
commercial. 

Parallèlement, une hausse du prix du gaz naturel est 
aussi à craindre pour les mois à venir, le Maroc étant 
désormais un importateur net suite notamment à la fer-

meture du Gazoduc Maghreb Europe.
Ces déstabilisations inattendues qui ont mis le 

gouvernement dans une situation critique, sont 
compliquées par les transporteurs routiers de mar-
chandises qui ont entamé des grèves et menacé de 
les prolonger, exigeant une augmentation de 20% 
du prix du transport ou le plafonnement du tarif des 
carburants et des marges bénéficiaires des distribu-
teurs d’hydrocarbures. Les chauffeurs de taxis sont 
également entrés dans le circuit de la grève, quoique 
touchés à un degré moindre.

Devant ces ultimatums, le gouvernement pressen-
tant l’approche d’un risque imminent pouvant mettre 
en danger le pouvoir d’achat des Marocains, notam-
ment à l’approche du mois sacré de Ramadan où 

une nouvelle hausse des prix toucherait les produits 
indispensables à la table des Marocains, s’est dépêché 
de stopper les mouvements de protestation en convo-
quant d’urgence les représentants des syndicats et fé-
dérations des transporteurs, toutes catégories confon-
dues, et des syndicats du secteur du transport, à une 
réunion de soutien aux transporteurs, présidée par Aziz 
Akhannoch, en présence de Mohamed Abdeljalil, mi-
nistre du Transport et de l’Equipement, et Fouzi Lekjaa, 
ministre délégué chargé du Budget, qui ont annoncé la 
mobilisation d’une aide financière aux transporteurs et 
le lancement prochain d’une plateforme électronique 
dédiée au dépôt des dossiers de demande des subven-
tions destinées à compenser l’effet de la hausse des 
prix du gasoil.

Voilà où on en est donc à ce jour, notant que l’onde de 
choc subie par le Maroc, notamment du fait de l’envo-
lée du prix des carburants provoquée par la guerre en 
Ukraine, a pu être relativement atténuée.

Mais, la partie ne sera pas gagnée tant que cette 
guerre continuera à déstabiliser le monde et à déséqui-
librer son économie… 

Le suivi quotidien de la situation depuis un mois 
montre que le marché des produits alimentaires sera 
approvisionné d’une manière satisfaisante, et le gou-
vernement se veut rassurant à ce sujet. 

S’agissant des légumineuses, pois chiches, lentilles 
et fèves, le stock actuel est suffisant pour couvrir les be-
soins du mois sacré, sachant que des stocks suffisants 
existent au niveau national.

Pour ce qui est des légumes frais, la couverture des 
besoins du mois de Ramadan en tomates, oignons, 
pommes de terre, courgettes, navets, carottes, herbes, 
entre autres, sera faite régulièrement, aux prix réguliers. 

L’approvisionnement en dattes sera assuré par les 

stocks suffisants issus de la production na-
tionale et par les importations réalisées en 
prévision du mois sacré avec les prix habituels 
variant selon la qualité et l’origine du produit.

Concernant les fruits, oranges, pommes, bananes, 
etc, le marché sera aussi largement approvisionné à 
des prix stables.

Pour ce qui est du lait et ses dérivés, malgré un recul 
au niveau de la collecte, l’offre va permettre de couvrir 
la demande estimée en moyenne à près de 105 millions 
de litres et les prix affichent une stabilité. 

Concernant les viandes rouges et blanches et les 
œufs, la disponibilité est suffisante pour couvrir le be-

L
es dernières élections au Maroc étaient un vé-
ritable symbole d’espoir pour un renouveau 
politique et économique avec le gouverne-
ment d’Akhannouch. 

Or, face à une conjoncture difficile qui échappe à tout 
contrôle, la situation économique des ménages dégrin-
gole et les Marocains, bousculés par la surprise et le fait 
accompli, sont désorientés.

Pas encore remise du Covid-19, l’économie natio-
nale marocaine évolue dans un contexte à haut risque, 
marqué par des pressions sur les finances publiques, 
une saison agricole douteuse à cause d’une forte sé-
cheresse avec stress hydrique et crise de gestion de 
l’eau, suivie de pluies tardives alors que l’économie 
du pays est très tributaire du secteur agricole qui est 
le premier contributeur au PIB, à hauteur de 14 %, 
et une forte hausse des prix des matières premières 
et énergétiques, déclenchée par la guerre en Ukraine 
qui envoie une onde de choc sur le monde, subie de 
plein fouet par le Maroc. 

Rien que l’effet combiné de la hausse des prix du 
pétrole et des céréales pourrait coûter au Royaume 
entre 1 % et 2 % de revenu national, cette année. 

Sur le terrain, les Marocains commencent à faire 
entendre leurs voix contre la cherté de la vie et, à 
travers le pays, la grogne sociale retentit à quelques 
jours du Ramadan.

«Toutes les conditions sont réunies pour l’émer-
gence d’un véritable mécontentement populaire », s’in-
quiète déjà la presse, 

L’exécutif marocain doit gérer l’inflation des prix des 
matières premières qui s’inscrivait, jusqu’ici, dans le 
contexte de l’épidémie du Covid-19, maintenant aggra-
vée par une saison agricole contrariée par une faible 
pluviométrie. À cela s’ajoutent désormais les consé-
quences d’une guerre russo-ukrainienne qui ne dit pas 
son nom et qui ne se dessine pas nettement dans l’ave-
nir, ne laissant rien entrevoir, notamment sur les impor-
tations marocaines de blé et d’hydrocarbures. 

Cependant, pour le moment, le royaume est moins 
dépendant des céréales ukrainiennes et russes, car, 
seulement 20 % des importations marocaines en blé pro-
viennent du côté de la mer Noire, tandis que les 80% res-
tants sont importées d’autres pays, notamment la France. 

Ainsi, le risque de rupture de stocks semble pour 
l’instant écarté et le ministère de l’Agriculture se veut 
particulièrement rassurant en ce qui concerne l’appro-
visionnement du marché local, le pays disposant d’un 
stock déclaré de cinq mois, en plus d’une réserve dis-
ponible auprès des agriculteurs.

@Par : Dr. Abdelhak BAKHAT 

Une onde de choc atteint le Maroc 
Flambée des prix

Ramadan : 
Le gouvernement rassure quant 
à l'approvisionnement et les prix 
des produits alimentaires

soin de consommation nationale à des prix normaux
Quant aux produits de la mer, seule la pêche de la 

sardine coïncide avec la période naturelle de baisse de 
la production ainsi que des conditions météorologiques 
perturbées, mais l’on s’attend à ce que la disponibilité 
s’améliore au début du mois d’avril.

Pour le reste, céréales, huiles, thé, café, sucre, entre 
autres, le marché s’appuie sur des stocks confortables 
permettant la couverture de 4 à 7 mois.
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Rubrique   
Culturelle

On peut en effet être, comme Elsa Nagel, 
biographe attentive de clients bien réels 

et danser à Tanger avec une narratrice fantas-
mée. Cette ville constitue d’ailleurs ici un autre 
personnage de choix, mais maintenu à distance 
respectueuse des troubles clichés dont la voilent 
volontiers les artistes de toute obédience : pour 
celle qui s’y retrouve, le temps indéterminé d’un 
illusoire nouveau départ, en très lucide et pour-
tant somnambulique perdition personnelle, ce 
vieux mythe est un mensonge». 

Voilà qui est dit, dès le 2ème paragraphe, et toute 
l’insidieuse habileté de l’auteur qui guide ses 
pas (autant qu’elle se laisse guider par les siens) 
consiste cependant à la nimber d’un autre mys-
tère, plus évanescent, et à la doter, sans jamais 
l’idéaliser ni la réprouver, d’un indéniable pouvoir 
d’attraction.

L’héroïne fait une pause dans sa vie et y dé-
pose ses bagages à Tanger. Elle la découvre sous 
la pluie, rencontre des gens qui ignorent l’exis-
tence des artistes qui l’ont marquée et entend 
des histoires qui pourraient se passer n’importe 
où au Maroc. La situation banale d’une touriste 
de passage bascule dans celle d’une voyageuse 
empêchée de partir, on ne sait pas trop pour-
quoi, est-ce qu’elle est atteinte du syndrome du 
voyageur ? On ne sait pas trop… il y a ce qu’on 
appelle «l’inquiétante étrangeté», le concept 
de Freud ou l’irrationnel s’immisce dans le réel 
comme si c’était la réalité même et à la réalité qui 
dépasse la fiction.

Le vent de Tanger rend-il vraiment fou ? Pou-
vez-vous en témoigner ? C’est une autre piste 
pour comprendre les agissements de l’héroïne. 
Ce vent d’est souffle sans cesse et les Tangérois 
s’accordent à penser qu’il «tape sur le système». 
L’auteur l’a éprouvé par elle-même en séjournant 
quelques jours là-bas. 

Une infinie mélancolie empreinte de poésie 
parcourt les feuillets de ce livre magnifiquement 
écrit. 

Résumé : « Isabelle arpente la plage de Tanger 
qui s’étend devant les grands hôtels désertés 
de ce mois d’octobre. Touristes espagnols, alle-
mands ou anglais sont de passage pour une nuit 
dans cette ville étrange au confluent des mers. 
La ville de tous les dangers où le vent d’est qui 
souffle rend fou… »

À travers les escapades d’une voyageuse fran-
çaise ouverte à toutes les expériences, Elsa Nagel 
nous transporte au cœur d’un Maroc méconnu 
et secret. Au pays des noctambules et des fêtes 
interdites, des hammams peuplés de djouns et 
autres croyances surnaturelles, du combat entre 
tradition et modernité. Voici l’envers du décor de 
Tanger, cette ville-frontière entre l’Afrique et l’Eu-
rope, qui a fasciné tant d’artistes.

Elsa Nagel, qui vit à Strasbourg depuis long-
temps, a passé toute sa jeunesse à Casablanca. 
Sa double culture franco-marocaine nourrit ses 
livres sur le patrimoine. Elle signe ici une fable 
réaliste et sans concession.

Bonne lecture !

@ par Meryem Cherradi

Le vent de Tanger 
rend fou
d’Elsa Nagel

Al Hoceima 

Le Grand théâtre d’Al Hoceima 
bientôt opérationnel

Tétouan célèbre la Journée 
mondiale de la poésie

Dans le cadre de la réalisation 
du programme «Al Hocei-
ma-Manarat Al Moutawas-

sit», le ministre de la Jeunesse, de 
la Culture et de la Communication, 
Mohamed Mehdi Bensaid, accom-
pagné du wali de la région Tan-
ger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed 
M’hidia, a effectué, vendredi 11 mars 
courant, une visite aux chantiers 
des  projets d’infrastructure cultu-
relle et à ceux de la restauration et 
de la mise en valeur des sites ar-
chéologiques et des monuments 
historiques à Al Hoceima, parmi 
lesquels  le Grand théâtre d’Al Ho-
ceima, qui devrait ouvrir bientôt ses 
portes.

Ce projet qui a nécessité un inves-
tissement de 62 millions de dirhams, 
s’étend sur une superficie de 7.000 

m² sur l’avenue Tarik Ibn Ziyad, à 
proximité du stade municipal.

Cette nouvelle structure culturelle 
qui est d’une capacité de plus de 
500 places, comportant  une grande 
salle de présentation des spec-
tacles, des bureaux administratifs 
et autres installations complémen-
taires, est conçu pour  répondre aux 
ambitions de la ville qui compte plu-
sieurs  troupes de théâtre, dont trois 
professionnelles.

Le ministre s’est ensuite rendu au 
nouveau  conservatoire de musique 
situé sur la même avenue,  qui est 
prêt à accueillir ses élèves et le public.

Ce conservatoire se distingue par 
ses équipements modernes per-
mettant une formation musicale et 
des arts chorégraphiques.

M. Bensaid a également  visité le 

Centre culturel d’Imzouren, située à 
une vingtaine de kilomètres d’Al Ho-
ceima. 

Ce projet de 2.000 m², dont les 
travaux de finition et d’équipement 
sont en phase finale, comporte, 
entre autres, une salle polyvalente, 
une bibliothèque, un conservatoire 
et une galerie d’art contemporain.

Notons qu’en plus du renforce-
ment de ses infrastructures cultu-
relles, la province d’Al Hoceima bé-
néficie d’un important programme 
de réhabilitation et de mise en valeur 
de ses monuments historiques et 
culturels, notamment le site archéo-
logique de Baddis, la kasbah Snada, 
la Kalaa Sanhaja, la ville historique 
Al Mazam ainsi que la célèbre Kalaa 
Al Hamra dans la commune rurale 
Arbaa Taourirt.

la musique andalouse marocaine, 
et parmi ceux qui s’intéressent à 
la poésie lyrique des deux rives de 
la Méditerranée, à l’occasion de la 
journée mondiale de la poésie 

La Maison de la poésie a ainsi mis 
en lumière le parcours distingué de 
cet artiste hors-pair, qui a su marquer 
de son empreinte la scène culturelle 
et artistique marocaine et arabe, et 
compte en son actif plusieurs re-
cueils de poèmes et du zajjal, ainsi 
que des Mouachahat, dont certaines 
ont été chantées par les vétérans de 
la chanson marocaine, avec à leur 
tête feu Abdessadek Chekara.

La Maison de la poésie de Tétouan 
a prévu un programme riche et diver-
sifié à l’occasion de la Journée mon-
diale de la poésie qui sera célébrée le 
21 mars courant, avec des lectures 
poétiques en arabe, enanglais, en es-
pagnol et en français, outre la signa-
ture de plusieurs recueils poétiques.

Organisée en partenariat avec la 
direction provinciale de la Culture, 
cette manifestation se tiendra ce 
samedi à l’École des Arts et Métiers 
nationaux à Tétouan, sous le thème 
« Lectures poétiques en langues du 
monde », avec la participation des 
poètes Jamal Eddine Benhayoun, 

Abdelilah Habibi, Naoufal Saidi, et la 
poétesse Souad Ben Abdelwarit.

Cette cérémonie, qui s’inscrit dans 
le cadre d’une série d’événements 
culturels organisés par les maisons 
de poésie arabes en commémora-
tion de cette journée mondiale qui 
célèbre la poésie et les poètes du 
monde entier, sera animée par la 
talentueuse artiste Yousra Ahmed, il 
convient de rappeler que la Maison 
de la poésie de Tétouan avait rendu, 
l’année dernière, un vibrant hom-
mage au poète et Zajjal marocain, 
Malek Bennouna, l’un des poètes 
savants spécialisés dans l’étude de 
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ACTUALITÉS

Une réunion s’est tenue, 
lundi au siège de la ré-
gion Tanger-Tétouan-Al 

Hoceima, entre le président du 
conseil régional, Omar Moro, et 
le président de la Maison médi-
terranéenne du climat (MMC), 
Abdeladim Lhafi, consacrée au 
suivi de la mise en œuvre d’une 
convention de partenariat liant 

L’Académie des industries 
agroalimentaires « Food 

Academy » a ouvert ses portes, 
récemment, à Ouezzane, avec 
pour objectif d’accompagner, 
de transformer et de valoriser 
les produits agro-alimentaires 
de la région Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima.

Créée dans le cadre du projet 
de coopération maroco-alle-
mand « Projet partner-Afrika », 
cette institution vise à former 
des cadres pour les petites et 
moyennes entreprises et pour 
les coopératives du secteur, et 
à veiller à la bonne transforma-
tion et la commercialisation des 
produits agro-alimentaires trai-
tés localement.

Les candidats issus de la 
province d’Ouezzane ou de la 
région Tanger-Tétouan-Al Ho-
ceima, possédant des connais-
sances dans le domaine des 
produits alimentaires transfor-

Au quartier Essalam, à Souk 
El Arbâa, un jeune homme de 
22 ans qui a semé la terreur 
dans la région, en compagnie 
de son chien-féroce, a été mis 
hors d’état de nuire par les élé-
ments de la police judiciaire re-
levant du district de la ville.

Ses complices, notamment 

les deux parties.
La MMC qui a contribué à la 

promotion de la dynamique du 
climat en Méditerranée, et qui 
joue un rôle dans le soutien 
aux aspects scientifiques et 
techniques liés aux politiques 
relatives à la protection contre 
les effets du changement clima-
tique, est aussi impliquée dans 

més, reçoivent une formation 
de 3 mois, comportant des 
cours théoriques et des travaux 
pratiques axés sur 6 thèmes, à 
savoir la Business-administra-
tion, la valorisation et commer-
cialisation, l’hygiène, la sécu-
rité, la transformation digitale, 
l’amélioration des techniques 
de production et le marketing.

Les bénéficiaires qui doivent, 
en outre, avoir un capital mini-
mum pour lancer un projet ou 

son frère-jumeau, qui sont tou-
jours  en fuite,  sont activement 
recherchés. Plusieurs plaintes 
avaient été portées par des vic-
times de ce malfaiteur. Les plai-
gnants ont affirmé, soit qu’ils 
ont été agressés violemment, 
soit que leurs domiciles ont été 
cambriolés. 

l’échange de bonnes pratiques 
entre les pays méditerranéens 
pour atténuer les facteurs du 
changement climatique, à tra-
vers le déploiement de moyens 
de transfert de technologie, 
d’innovation et de recherche, 
pour promouvoir l’adaptation 
au changement climatique.

La MMC s’implique égale-
ment dans la stimulation des 
initiatives des jeunes dans 
ce domaine, et l’identification 
de partenaires au Maroc et à 
l’étranger.

Pour Omar Moro, l’accord 
de partenariat avec la MMC a 
pour objectif d’identifier des 
solutions pour faire face aux 
changements climatiques et 
des moyens de s’adapter à ces 
changements dans le cadre du 
Programme de développement 
régional (PDR).

disposer d’un moyen de finan-
cement, sont pris en charge 
par l’académie qui met à leur 
disposition un lieu de travail 
équipé et un réseau relationnel 
de partenaires pour développer 
leurs projets.

Sont particulièrement ciblés, 
les auto-entrepreneurs, les 
cadres des coopératives, les 
TPME, les investisseurs, et les 
personnes ayant des idées de 
projets dans ce domaine.

Repéré, le chef de la bande 
n’a pas hésité à manifester une 
résistance farouche en tentant 
d’attaquer les policiers avec son 
chien. Il a finalement été immo-
bilisé  sans recours aux armes à 
feu. Fiché, il s’est avéré qu’il fai-
sait l’objet de plusieurs notes de 
recherche à l’échelle nationale.

A l’instar des préfectures et provinces de Tanger-Assilah 
Larache, et M’diq-Fnideq, celle de Tétouan sera dotée 
d’une nouvelle zone d’activités économiques, permet-

tant de contribuer au renforcement des infrastructures d’accueil 
industrielles et artisanales et la création d’opportunités d’em-
ploi pour les jeunes de la région. D’un investissement global 
de 126 millions de dirhams (hors foncier), ce projet est le fruit 
d’une convention multipartite entre partenaires institutionnels 
et conseils élus et dont les dispositions ont été discutées et 
approuvées, lors de la dernière session ordinaire du Conseil ré-
gional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, au titre du mois de mars 
courant. Il intervient dans le cadre de l’ambitieux programme 
de développement du secteur de l’emploi et de l’investissement 
mené au niveau national. Ce projet s’assigne pour objectifs 
d’améliorer «l’employabilité des jeunes dans la province de Té-
touan et la préfecture de M’diq-Fnideq, de renforcer l’offre en in-
frastructures pour faciliter l’attractivité des investisseurs privés 
à travers cette zone d’activités économiques et de booster la 
croissance économique des secteurs ciblés dans la région du 
Nord», selon les dispositions de ce partenariat.

La future zone sera construite sur un terrain de près de 5 
hectares (acquis à titre gratuit) à la périphérie de Tétouan. Ce 
terrain sera attribué par le ministère de l’économie et des fi-
nances (MEF), et ce après expropriation par l’Administration 
des douanes des domaines privés de l’Etat. En plus du foncier, 
le MEF participe conformément à l’article 5 de cette convention 
multipartite avec quelque 30 millions de dirhams au finance-
ment de ce projet. Celui-ci sera composé de lots allant de 200 
à 1.000 m² selon les besoins exprimés par les investisseurs 
souhaitant s’installer dans ce genre d’infrastructures d’accueil. 
Il prévoit l’aménagement d’autres locaux pour accueillir, entre 
autres, des équipements publics et des services logistiques au 
sein de la future zone.

En plus de sa contribution financière de 6 millions de di-
rhams, conformément à l’article 5 précité, l’Agence pour la pro-
motion et le développement du Nord (APDN) s’engage, en tant 
que maître d’ouvrage (MO), à élaborer toutes les études néces-
saires à la mise en place de la future zone.

Quant au Conseil régional, celui-ci contribue financièrement 
avec presque la moitié de l’ensemble du budget provisoire 
consacré à la réalisation de ce projet. Il s’engage, avec ses par-
tenaires, en l’occurrence l’APDN, la wilaya, le MEF, le ministère 
du tourisme, de l’artisanat et l’économie sociale et solidaire, 
le département de l’Intérieur (à travers la Direction générale 
des collectivités locales) ainsi que les autres Conseils élus, à 
effectuer toutes les opérations de suivi et de coordination né-
cessaires à la réalisation, à la mise en fonction de ce projet afin 
d’atteindre les objectifs et indicateurs fixés. 

«Le délai d’exécution du projet est fixé à 48 mois à compter de 
la date d’obtention de l’autorisation de lotir et l’approbation de 
la présente convention par les différents partenaires», précise-
t-on.

Convention de partenariat 
entre la région 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima et la 
Maison méditerranéenne du climat 

Ouezzane

Ouverture de l'Académie des industries 
agroalimentaires « Food Academy » 

Souk El Arbâa : 

Arrestation d’un malfaiteur qui semait 
la terreur avec son chien

Tétouan

126 millions de dirhams 
pour une zone d’activités 
économiques
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AVIS DE DECES, HOMMAGE ET REMERCIEMENTS

Nécrologie
Ahmed FILALI AOUAMI

rappelé à Dieu 

C’est avec une profonde affliction et une immense consternation que nous an-
nonçons le décès survenu le vendredi 8 chaâbane 1443, équivalent au 11 mars 
2022, à l’âge de 84 ans, suite à une longue maladie, du très cher regretté 

SIDI MOHAMED-NASRALLAH 
CHARIF D’OUAZZANE

Ex Banquier

La dépouille du défunt (1937-2022) a été inhumée après 
salat Al Asr, au cimetière familial des Chorfa d’Ouazzane si-
tué à Dar Dmana au Marshan (Tanger) où elle a été conduite 
au milieu d’un émouvant cortège funèbre qui comptait les 
membres des familles proches et alliées et de nombreux 
amis et personnalités de Tanger et du Maroc qui ont tenu à 
l’accompagner à sa dernière demeure.

Très profondément touchés par les très nombreuses 
marques de sympathie et de compassion qui leur ont été 
témoignées à la suite de cette douloureuse circonstance 
et, étant dans l’impossibilité de répondre individuellement 
aux centaines de personnes qui se sont associées à leur deuil et partagé leur 
douleur, la veuve du défunt, Madame Lalla Malika Raissouni, ses enfants, Sidi 
Mohamed-Faraj, L. Farah, L. Sara et L. Kawtar ainsi que son frère sidi Mustapha 
et ses sœurs L. Hayat et L. Zoubida et leurs enfants, expriment, ici, leur profonde 
gratitude à toutes les aimables personnes, membres de la famille et aux nom-
breux amis et connaissances qui se sont manifestées par leur présence effec-
tive, leurs prières, leurs appels et leurs messages de condoléances et d’affec-
tion. Ces derniers les prient, au nom des familles Charif d’Ouazzane, Raïssouni, 
Oudghiri, Ouazzani, El Yamlahi Ouazzani, El Hassani, Akhamlich, Benchahed et 
autres familles alliées, de bien vouloir trouver ici, leurs sincères remerciements.

Puisse Allah, le Tout Haut, avoir le défunt Sidi Mohamed-Nasrallah, homme qui 
fut exemplaire, humble et serviable, en Sa Sainte Miséricorde, l’accueillir en Son 
Vaste Paradis, apporter soutien et patience à ses proches et nombreux amis 
dans cette douloureuse épreuve et les protéger de tout malheur. Amen. 

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune 

C’est avec une profonde affliction et une immense consternation que nous 
annonçons le décès survenu le mercredi 06 chaâbane 1443, équivalent au 09 
mars 2022, à l’âge de 69 ans, suite à une courte maladie, du très cher regretté 

SIDI ABDELMALEK 
TEDJINI BAILACH

Ancien journaliste de MEDI 1 Radio

La dépouille du défunt (1955-2021) a été inhumée 
après salat Al Asr, au cimetière Sidi Amar de Tanger 
où elle a été conduite au milieu d’un émouvant cor-
tège funèbre qui comptait les membres des familles 
proches et alliées et de nombreux amis et collègues 
qui ont tenu à l’accompagner à sa dernière demeure.

Très profondément touchés par les très nombreuses 
marques de sympathie et de compassion qui leur ont 
été témoignées à la suite de cette douloureuse cir-
constance et, étant dans l’impossibilité de répondre 

individuellement aux centaines de personnes qui se sont associées à leur deuil 
et partagé leur douleur, la veuve du défunt, Mme Soumaya Bouaziz, ses enfants 
Anas, Sara et Salma ainsi que sa mère Hadja Lalla Zineb Boulaïch, son frère Sidi 
Tarik, ses sœurs L. Bahia et l. Hanae, ses neveux et ses nièces, expriment ici 
leur profonde gratitude à toutes les aimables personnes, membres de la famille, 
amis, collègues et connaissances qui se sont manifestées par leur présence 
effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages de condoléances et d’af-
fection. Ces derniers les prient, au nom des familles Tedjini Baïlach, Bouaziz, 
Boulaïch, Raïssouni, Rabie, Seffar, El Yamlahi Ouazzani et autres familles alliées, 
de bien vouloir trouver ici, leurs profonds et sincères remerciements.

Puisse Allah, le Tout Haut, avoir le défunt Sidi Abdelmalek Tedjini Baïlach, 
journaliste tangérois chevronné, homme intègre, dévoué et fidèle en amitié, en 
Sa Sainte Miséricorde, l’accueillir en Son Vaste Paradis, apporter soutien et pa-
tience à ses proches et nombreux amis dans cette douloureuse épreuve et les 
protéger de tout malheur. Amen. 

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

C’est avec une profonde 
affliction et une immense 
consternation que nous 
avons accueilli la triste et 
chagrinante nouvelle du 
décès survenu le 12 mars 
2022, à l’âge de 86 ans, du 
très cher regretté Ahmed 
FILALI AOUAMI, chef de 
service, à la retraite, des 
Ressources humaines à la Commune de Tanger.  

La dépouille du défunt a été convoyée dans un émou-
vant cortège funèbre restreint eu égard à l’observation 
de mesures sanitaires, et inhumée, après salat Addohr, 
au grand cimetière de Souani, en présence de proches 
qui ont tenu à l’accompagner à sa dernière demeure.

En cette douloureuse circonstance, nous présen-
tons nos condoléances les plus attristées à sa veuve, 
Mme Zohra Boulaïch ; à ses enfants et petits-enfants ; 
à l’ensemble des membres des familles Filali Aouami, 
Boulaïch et familles alliées, ainsi qu’à tous les proches 
du regretté disparu qui tiennent à formuler leur pro-
fonde gratitude aux très nombreuses et aimables per-
sonnes qui se sont associées à leur deuil et partagé 
leur douleur en se manifestant par leur présence ef-
fective, leurs prières, leurs appels et leurs messages 
d’affection, de soutien et de compassion, les priant de 
trouver, ici, leurs sincères remerciements.

Puisse Dieu le Tout Haut avoir le défunt en Sa Sainte 
miséricorde, l’accueillir en Son Vaste Paradis et ap-
porter 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 lillah oua inna ilaïhi rajioune

Forêt diplomatique

Fatima Ezzahra Gardadi et Taoufiq Alaalam 
remportent la course des 10 km
La course de la forêt diplo-

matique de Tanger, dis-
putée dimanche 13 mars courant, 
en temps pluvieux, sur 10 km, par 
2.000 coureurs professionnels et 
amateurs de plus de 16 ans, venus 
de différentes régions du Maroc, 
pour se mesurer dans une concur-
rence acharnée, a été remportée, 
chez les hommes, par Taoufiq Alaa-
lam du club Fath de Rabat, qui s’est 
imposé en 24 min 8 sec, devançant 
Mustapha Houdadi (24 min 10 sec) 
et Mohsine Outalha (24 min 16 
sec), et chez les dames, par Fatima 
Ezzahra Gardadi, du club Chabab 
de Safi, qui a survolé la course en 
27 min 2 sec, suivie de Keltoum 
Bouasria (27 min 48 sec) et de Fa-
tiha Asmid (27 min 51 sec).

Alaalam estime que sa victoire est 
le fruit d’un entraînement adapté et 
personnalisé, sous la supervision 
du coach Boubker Rizki à Ifrane.

Gardad, quant à elle, s’est dite 
heureuse d’avoir pu gagner sa pre-

mière course à Tanger, qui s’ins-
crit, dira-t-elle, dans le cadre de 
ses préparatifs pour le champion-
nat d’Afrique d’athlétisme, prévu 
en juin prochain, et les jeux de la 
Francophonie avec l’équipe natio-
nale, notant qu’elle est parvenue 
à maintenir un rythme élevé de-
puis le début de la course, grâce 
à un entraînement intensif sous la 
supervision de l’entraîneur Mus-

tapha Moussaoui.
Organisée sous le signe de « La 

forêt, une partie intégrante de notre 
patrimoine national humain », cette 
course vise à contribuer au rayon-
nement des installations sportives 
et espaces de divertissements mis 
en place récemment au niveau de 
la forêt diplomatique, en tant que 
lieu privilégié pour l’organisation 
de manifestations sportives.
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Faits divers

Transport maritime 

Panique à bord !

Parti de Tanger Med pour Marseille, un ferry a failli 
faire naufrage à cause 

Un   ferry a été affrété par la compagnie maritime 
«La Méridionale» pour permettre aux citoyens euro-
péens et aux résidents permanents en France, blo-
qués au Maroc avec leur véhicule, de rentrer chez 
eux  en Europe.

Ce bateau a pris la mer, normalement à partir du   
port de Tanger-Med pour rallier Marseille, mais a 
dû faire face à des conditions météorologiques dé-
favorables, à cause de très hautes vagues qui ont 
compliqué la traversée. Fort heureusement, aucune 
perte humaine n’a été déplorée, sinon de sérieux 
malaises et des dégâts matériel dans le parc des 
véhicules, ce qui occasionné une panique pendant 
plusieurs heures à bord.

uuuuuu

Une tentative 
de falsification dévoilée  

Un homme d’affaires marocain voulant se débar-
rasser de l’une des responsables de son entreprise 
et d’un notaire, a soudoyé un policier afin qu’il falsi-
fie un rapport d’expertise et ainsi les compromettre. 
Mais cette combine sera dévoilée par un enregistre-
ment sonore.

Il s’agit d’une tentative de falsification d’une ex-
pertise effectuée sur des chèques de l’ordre de 1,5 
million de dirhams et un contrat d’achat d’un appar-
tement à Tanger au même montant. C’est le moyen 
trouvé par un homme d’affaires qui voulait faire 
accuser une de ses employées ainsi qu’un notaire 
pour falsification de signatures.

Pour réussir son coup« il a proposé 100 000 di-
rhams à un policier en service au laboratoire scien-
tifique pour qu’il prétende que les signatures, repro-
duites sur les chèques et le contrat d’achat, ne lui 
appartiennent pas ». Mais craignant d’être poursuivi, 
le policier s’est rétracté.

Selon le quotidien, un proche du policier lui au-
rait fait comprendre qu’il risquait gros en se lais-
sant aller à un tel jeu. Il renonce à la falsification du 
rapport d’expertise et déclare que la signature sur 
les chèques et le contrat d’achat appartiennent à 
l’homme d’affaires. Mais c’est sans compter avec 
l’existence d’un enregistrement sonore, témoin du 
plan concocté par les deux hommes, qui a fait plon-
ger le policier aussi.

Al Hoceima 

La perpétuité confirmée 
contre deux meurtriers 

d’un MRE

La chambre criminelle près la Cour d’appel d’Al 
Hoceima a confirmé, récemment, le jugement rendu 
par le tribunal  de première instance de la même ville 
contre deux meurtriers d’un ressortissant marocain 
aux Pays-Bas, à savoir la peine à perpétuité assortie de 
dommages et intérêts de l’ordre de 310 mille dirhams 
qui doivent être versés à l’épouse et aux enfants de la 
victime.

L’affaire remonte au mois de juillet 2020 lorsque le 
cadavre de ce ressortissant marocain, sexagénaire, 
a été retrouvé en décomposition avancée chez lui, au 
quartier Morro Viejo à Al Hoceima. Les enquêteurs de la 
police judiciaire sont arrivés, à la suite de leurs investi-
gations, à identifier les deux malfrats. L’un d’eux a tenté 
de se suicider, lors d’une descente policière effectuée 
chez lui, en se jetant dans le vide, alors que l’autre a 
été arrêté à Taza après avoir disparu durant quelques 
semaines.

uuuuuu 

Martil 

Un faux policier plumait 
des couples d’amoureux

A bord de sa voiture, ce quadragénaire sillonnait, no-
tamment pendant le soir et le weekend, les quatre coins 
de la ville de Martil, dépendant de la préfecture M’diq-
Fnideq, dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 
et ce en quête de couples isolés.

Bien habillé, il avait en sa possession une paire de 
menottes, son badge de policier et un talkie-walkie. Et, 
dès qu’il remarquait un couple d’amoureux dans un 
coin isolé, loin des regards, s’embrassant ou se tenant 
seulement de la main, il n’hésitait pas à s’arrêter, des-
cendre de son véhicule et aller tout droit vers le couple. 

Avec un air on ne peut plus sérieux, il se présentait 
à eux en tant qu’officier de police. En fait, il choisissait 
bien ses victimes, des couples qui ne pouvaient pas 
mettre en doute son identité.

En se tenant devant eux, il leur demandait de lui 
montrer leurs cartes d’identité tout en leur reprochant 
d’entretenir des relations illégales et d’encourager la 
débauche. Dans la plupart des cas, effrayée, la femme 
exhortait son copain à régler l’affaire afin de ne pas être 
conduits au commissariat. C’est ainsi que le marchan-
dage commençait et finissait par une somme versée au 
soi-disant policier. 

Toutefois, l’enquête a révélé qu’il n’était qu’un agent 
de sécurité qui profitait de son expérience pour se faire 
passer pour un officier de police et déplumer ses vic-
times.

Fouillant sa voiture, les enquêteurs sont tombés 
sur de fausses paires de menottes, un  badge et un 
talkie-walkie. 

Maintenu en garde à vue, le mis en cause  a été 
traduit, devant la justice pour escroquerie et usurpa-
tion de fonction.

uuuuuu 

Il abuse de la fille de son 
ami âgée de quatre ans 

et demi

Un pédophile, âgé de 32 ans, qui a abusé sexuel-
lement d’une fillette de 4 ans et demi, a été arrêté, 
récemment, par les éléments de la police judiciaire 
de Tanger qui l’ont traduit, dernièrement, en état 
d’arrestation devant le parquet général près la Cour 
d’appel de la même ville où il a été placé en déten-
tion préventive.

Le mis en cause entretenait une relation d’amitié 
avec le père de la fillette, au point qu’il est devenu un 
habitué de la maison. La petite fille l’appelait «Mon 
oncle».

Profitant de cette relation d’amitié, le mis en cause 
a détourné la fillette et l’a conduite chez lui au quar-
tier Casabarata. 

Après avoir abusé d’elle, il lui a donné quelques 
dirhams, des bonbons et du yaourt. 

Se rendant compte de ce qui est arrivé à leur fille, 
les parents l’ont emmenée chez un gynécologue qui 
a attesté que la victime a été abusée sexuellement. 
Une plainte a été portée et le mis en cause a été ar-
rêté.

uuuuuu

Des Mokhaznis-trafiquants 
devant la Justice

Quatre agents des Forces auxiliaires jugés à 
Nador pour corruption et complicité dans l’expor-
tation illégale de haschich, ont  été  condamnés à 
3 ans de prison ferme assortie d’une amende de 
15 000 dirhams chacun . 

Leur interpellation est intervenue après la dé-
couverte d’un enregistrement faisant état de la fa-
cilitation du passage d’une importante quantité de 
drogue vers l’Espagne contre rémunération.

L’enquête s’était soldée par l’arrestation de 
douze autres éléments des Forces auxiliaires, tous 
membres de l’équipe de surveillance de la bande 
côtière à Kariat Arekmane relevant de la province de 
Nador, mais seulement quatre ont été maintenus en 
détention.

Mardi dernier, les dix autres éléments impliqués 
dans cette affaire ont été jugés non coupables et ont 
été acquittés.   
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Journée internationale 
de lutte contre l’Islamophobie 

Le Congrès US renouvelle
son assistance au Sahara Marocain

Enseignants contractuels, 
4ème semaine de grève 

Un nouveau Covid inconnu ?

Terrorisme :
Arrestation de cinq extrémistes

Ryanair 
Nouvelles lignes aériennes 
Tanger- Londres et Rome 

Où en est la reddition des 
comptes?

Violence dans les stades

Les 193 membres de l’Assemblée générale des 
Nations unies ont adopté, mardi par consensus, 
une résolution faisant du 15 mars la « Journée de 
lutte contre l’islamophobie ».

Non contraignant, le texte “appelle au renforce-
ment des efforts internationaux pour favoriser un 
dialogue mondial sur la promotion d’une culture de 
tolérance et de paix à tous les niveaux, fondée sur 
le respect des droits de l’homme et de la diversité 
des religions et des convictions”. La résolution “dé-
plore vivement les actes de violence à l’encontre 
des personnes sur la base de leur religion ou de 
leurs convictions et les actes dirigés contre leurs 
lieux de culte, ainsi que toutes les attaques contre 
et dans les lieux, sites et sanctuaires religieux, qui 
sont une violation du droit international”.

Le rapport accompagnant la loi de finances améri-
caine, promulguée mardi par le Président américain 
Joe Biden, après son adoption la semaine dernière 
par le Congrès, renouvelle l’octroi par les Etats-Unis 
d’une assistance applicable au Sahara Marocain.

Le rapport accompagnant cette loi réaffirme aussi, 
de manière claire, la constance de la position de Was-
hington en soutien au processus mené sous l’égide 
des Nations Unies en faveur d’une solution politique 
de compromis au différend régional autour du Saha-
ra Marocain.

Il relève à cet effet l’importance de se conformer 
aux paramètres des résolutions du Conseil de sécu-
rité qui consacrent la prééminence de l’initiative ma-
rocaine d’autonomie en tant que solution crédible, 
sérieuse et réaliste à ce conflit artificiel.

La Coordination nationale des enseignants contrac-
tuels a annoncé la prolongation de sa grève en cours, 
qui entre dans sa 4e semaine, jusqu’au samedi 26 
mars courant. La coordination estime que toute 
marche-arrière n’est plus possible, au vu des inter-
ventions jugées violentes des forces de l’ordre pour 
disperser leurs rassemblements, ce qui a abouti à 
l’arrestation de 25 enseignants. Un sit-in devant les différents tribunaux du royaume est aussi prévu le 6 avril 
prochain, en protestation contre les poursuites engagées contre des grévistes.

Alors que le monde s’apprête à se débarrasser de la pandé-
mie du Coronavirus, le ministère israélien de la Santé a annon-
cé, mercredi, la détection de deux cas de contamination à une 
nouvelle souche du Covid-19, qui combine les sous-variants 
BA.1 et BA.2.

Ce variant qui n’est pas encore connu dans le monde, a été 
découvert suite à des tests PCR effectués à l’aéroport Ben Gou-
rion à l’entrée en Israël. Les personnes contaminées qui ont 
présenté de légers symptômes de fièvre, maux de tête et des 
douleurs musculaires, n’ont pas nécessité de soins médicaux 
particuliers.

Le ministère continue à suivre les résultats des tests de sé-
quençage.

Le Bureau central d’investigations judiciaires 
(BCIJ) a arrêté, mercredi, cinq extrémistes affiliés 
à l’organisation terroriste Daech qui planifiaient 
des projets destructeurs, dans les villes de Kéni-
tra, Larache, Souk Sebt Ouled Nemma, Taroudant 
et Souihla. 

Les suspects impliqués dans l’incitation au ter-
rorisme et la préparation de l’exécution de projets 
terroristes, s’apprêtaient à cibler des sites sécu-
ritaires et militaires, ainsi que des installations 
étatiques. Ils planifiaient, en outre, la liquidation 
physique d’éléments des forces publiques et de 
certains membres de départements gouvernemen-
taux. Ils visaient également des établissements 
financiers dont des banques pour se procurer les 
financements nécessaires à leurs actes terroristes.

Les cinq prévenus ont été placés en garde à vue 
pour enquête approfondie et instruction du dossier 
destiné à la justice.

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) 
a annoncé, jeudi, avoir décroché un partenariat 
record avec la compagnie aérienne irlandaise low-
cost Ryanair, pour la saison été 2022.

Parmi les nouvelles lignes qui seront desservies, 
il y a celle de Tanger-Londres et Tanger-Rome.

Ryanair compte opérer 37 routes dès cet été, 
desservant ainsi le Maroc depuis 45 aéroports eu-
ropéens vers 10 destinations marocaines, à savoir 
Agadir, Essaouira, Fès, Marrakech, Nador, Ouarza-
zate, Oujda, Rabat, Tanger et Tétouan.

Le nouveau rapport annuel de la Cour 
des Comptes était l’occasion pour les 
observateurs de débattre, une nouvelle 
fois, autour de l’efficacité de cet exer-
cice. Selon Mohamed El Ghalloussi, 
président de l’Association marocaine 
de protection des biens publics (AMPB), 
seuls certains élus et fonctionnaires 
épinglés sont sanctionnés par la justice 
grâce aux rapports de la Cour, mais les 
«grands responsables» restent exemp-
tés de toutes poursuites. Ainsi, de tels 
mécanismes aux objectifs vertueux fi-
nissent par faire planer le doute sur la 
légitimité même des lois, censées être 
applicables à tous.

Le rapport 2019-2020 de la Cour des 
comptes s’attarde sur plusieurs théma-
tiques liées à la gestion publique, avec 
des recommandations et des pistes de 
réformes proposées. Les magistrats de 
la Cour ont aussi scruté à la loupe la 
gestion du budget de l’État.

Les violences enregistrées dimanche 13 mars au 
stade Moulay Abdellah à Rabat, se sont soldées par 
160 arrestations, plusieurs blessés et des dégâts ma-
tériels importants.

Ce n’est pas la première fois et ce ne sera pas la 
dernière, si l’on ne se penche pas vraiment sur le su-
jet pour lutter contre tous les types de violence qui 
gangrènent notre quotidien et la vie de tous les jours, 
estime un sociologue, ajoutant que ce que l’on a vu 
au stade Moulay Abdellah n’est qu’un échantillon de 
ce qui travaille l’esprit et la tête d’une jeunesse qui se 
présente comme à la marge de la société. Cela en dit 
long sur nous, nos manières d’être, nos formes de communication et de socialisation, et ce que signifie d’être 
ensemble, affirme le spécialiste.

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

SP    RT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Reporté à cause de la pandémie, la course des dix km de la foret 
diplomatique a enfin eu lieu à Tanger sous l’égide de la wilaya 
de la Région Tanger-Tétouan-Al-Hoceima. Un succès sur tous 

les plans : une organisation professionnelle et surtout une participation 
massive. A vrai dire, les organisateurs s’attendaient à voir sur la piste de 
départ 2000 athlètes mais il y en avait 5000, un chiffre de record .Avec un 
objectif bien précis, le Wali Mohamed Mhida et ses proches collaborateurs 
ont travaillé durant plusieurs mois dans le cadre écologique pour 
transformer la foret diplomatique en un lieu de détente et de repos pour le 
citoyen avec l’installation  de tables et de bancs pour les pique-niques et la 
création d’espaces verts pour la pratique de gymnastique avec le matériel 
nécessaire :cordes, barrières, travail der musculation, jeux d’enfants. Ainsi, 
la belle foret qui est un patrimoine historique de la ville a perdu son caractère 
sauvage pour répondre aux besoins des tangérois fuyant la pollution des 
centres urbains à la recherche de l’air pur indispensable aux poumons. 
Sur une distance de 10 km, la course était ouverte aux coureurs âgés de 
12 à 61 ans.  Avec des prix importants : 10.000 dh, 7500 dh, 5000 dirhams 
respectivement pour la première, deuxième et troisième place aussi bien 
chez les dames que chez les hommes. Sous la présidence du Wali de la 
Région, du Secrétaire Général de la Wilaya et en présence de plusieurs 
autorités locales et du président de la Ligue du nord d’athlétisme, la première 
édition de la course de la Foret diplomatique a connu un grand succès et ses 
organisateurs pensent déjà à une compétition annuelle. Avec le concours 
de plusieurs sponsors, il y avait un peu de tout :course, marathon, marche, 
il y avait toujours un peu de tout  pour les citoyens tangérois qui venaient 
de gagner un espace vert bien équipé. Un grand évènement au profit des 
amateurs  du sport ou des sportifs de masse. « L’esprit sain dans le corps 
sain » est la devise qui a été choisie pour faire de la Rencontre de la Forêt 
diplomatique un évènement sportif de marque. Incroyable mais vrai, l’une 
des belles forêts du royaume a revêtu sa plus belle parure pour accueillir  
toutes les couches de la population.  Sur une dizaine de km, un joli cadre 
verdoyant et équipé de matériel sportif moderne sera le lieu de détente 
et de repos surtout en fin de semaine et congé pour tous les tangérois. 
Cette fois-ci, sous les directives du Wali de la Région Tanger-Tétouan-Al-
Hoceima Mohamed Mhidia et de ses proches collaborateurs, les caïds des 
différentes circonscriptions viennent de s’engager au sport de masse et 
la Foret diplomatique  qui était uniquement sauvages pour la chasse s’est 
transformée en de grands espaces pour la pratique du sport.. Une bonne 
initiative qui, fera de la belle forêt diplomatique un lieu de rencontre de tous 
ceux et celles qui disent oui au sport. Pour la vulgarisation   de ce sport dit 
de masse, la course a attiré un grand nombre de figures emblématiques du 
cross national. Deux noms ont remporté les premiers prix :chez les dames 
il y avait Fatima Zahra Kerdadi, chez les hommes il y avait Taoufik Laalam 
auteurs d’une performance jamais égalée. A la deuxième place, on retrouve  
Keltoum Bouasria et Hadadi Mustafa. Fatiha Asid et Mohcine Mustafa 
occupent la troisième place dans chaque catégorie. Dans une déclaration 
à la presse, les champions Fatima Zahra et Taoufik ont exprimé leur joie 
d’avoir participé à cette importante manifestation et d’avoir remporté une 
course difficile avec la participation de coureurs talentueux. Les deux 
coureurs ont insisté sur le travail de leur entraineur. 

Incroyable mais vrai : Omar Abdellaoui , aveugle, 
footballeur professionnel au club turc de 
Galatasaray ,vient de faire miraculeusement, un 

retour aux terrains de football. Personne ne pouvait 
croire qu’il serait disponible pour les huitièmes de 
finale de l’Euroligue face au FC Barcelone . De plus, 
il y avait de sérieux doutes quant à sa capacité à 
rejouer au football, un moindre mal après ce qui lui 
est arrivé le soir du Nouvel An 2020, lorsqu’il a été 
déclaré cliniquement aveugle. Omar Abdellaoui, 
arrière droit norvégien de 30 ans, a opéré le miracle 
avec persévérance, patience et sagesse médicale. 
Non seulement il a retrouvé la vue après onze 
opérations, mais en février il a réapparu avec succès 
dans le championnat turc. Son incroyable histoire de 
progression lui a valu le prix de jouer au Camp Nou ce 
jeudi face au Barça avec les lunettes noires spéciales 
avec lesquelles il est contraint de concourir. Quoi qu’il 
arrive, il a déjà gagné. Oui, il voyagera avec l’équipe 
lorsqu’il entrera dans la liste, comme récompense et 
comme exemple de lutte pour ses coéquipiers. Les 
lentilles d’Omar ne sont pas nouvelles dans le football. 
Edgar Davids a joué ainsi au Barça lors de la saison 
2003-04 en raison d’un glaucome qui a affecté ses 
nerfs optiques et qui pourrait entraîner une perte de 
vision généralisée. C’était une solution des médecins 
pour prévenir. Mais la défense de l’équipe turque a 
été beaucoup plus traumatisante. Omar a perdu la 
vue le 31 décembre 2020, à la veille du Nouvel An en 
raison d’un accident typique des célébrations : un feu 
d’artifice lui a explosé au visage. Le 21 février 2022, 
il réapparaît plus de treize mois plus tard après être 
passé onze fois au bloc opératoire. Une vraie merveille. 
Omar Abdellaoui joue avec des lunettes après son 
accident Omar .Il a repris l’entraînement 13 mois 
plus tard . L’international norvégien, né à Oslo, était 
dans le jardin de sa maison en train de se préparer à 
célébrer le nouvel an avec ses amis et sa famille, dont 
ses trois enfants. Il avait plusieurs feux d’artifice prêts 
à être déclenchés lorsqu’un feu s’est prématurément 
approché trop près de son visage. «Je ne vois pas, je 
ne vois pas !», a crié Omar à un ami lorsqu’il a ressenti 
les effets de la poudre à canon et du métal sur sa peau 
et dans ses yeux. Sa veste était également en feu. 

Sa femme, Anne, a couru pour éteindre les flammes, 
mais n’a pas pu faire grand-chose. Une ambulance 
est arrivée en quelques minutes, mais il a fallu 
beaucoup de temps pour atteindre l’hôpital à cause de 
la circulation. «Je pensais que j’avais quelque chose 
dans l’œil, mais ensuite j’ai senti mon visage brûler 
et tout était noir. Tout était sombre, je ne savais pas si 
c’était le jour ou la nuit», a-t-il expliqué quelque temps 
plus tard, se souvenant des pleurs désolés de son 
frère lorsqu’il n’a pas pu le reconnaître lorsqu’il est 
arrivé à l’hôpital à cause de la façon dont son visage 
s’était transformé.. Au fil des premières heures, il a 
été déclaré cliniquement aveugle. Malgré le soutien 
inconditionnel de ses coéquipiers de Galatasaray 
et l’amour de sa famille, l’ailier, qui est passé par 
l’académie des jeunes de Manchester City avant de 
jouer pour Feyenoord et l’Olympiakos, a reconnu qu’il 
n’avait vraiment aucun contrôle sur les premiers jours. 
Il a rapidement accepté sa situation et a commencé 
à se battre. Il n’a jamais abandonné. Les médecins 
l’ont opéré avec succès en Turquie et aux États-Unis. 
Jusqu’à onze interventions. Et, petit à petit, il accomplit 
le miracle. D’abord, il a sauvé un œil qui avait été 
considéré comme perdu grâce à une récupération 
rigoureuse et disciplinée. Il recouvre progressivement 
la vue, travaille physiquement seul et le jour est venu, 
à la mi-janvier, où le Dr Yener, de Galatasaray, lui a 
permis de rejoindre le groupe, mais équipé de lunettes 
spéciales et des lentilles de contact. Il doit utiliser des 
gouttes pour les yeux toutes les demi-heures, sauf 
lorsqu’il est sur le terrain «Tout était très émouvant, 
tous les joueurs ont pleuré et se sont embrassés», a 
expliqué le médecin. Omar Abdellaoui joue avec des 
lunettes après son accident. Il a réapparu en février . 
Par la suite, il a passé les tests pour pouvoir disputer 
un match sans problème, d’abord amical puis, avec le 
OK technique d’un Domènec Torrent satisfait de son 
niveau physique et sportif, officiel. Et 13 mois plus 
tard, il a réapparu par la grande porte : il a débuté dans 
les deux victoires consécutives contre Göztepe (2-3) et 
Rizespor (4-2) qui ont donné de l’air à un Galatasaray 
en crise. Samedi dernier, il est resté sur le banc lors 
de la défaite contre Konyaspor et est entré en jeu à la 
59e minute . 

Tribune du Sport                UN  VRAI MIRACLE :
OMAR ABDELLAOUI

DE GALATASARAY RECUPERE LA VUE 
POUR REJOUER AU FOOTBALL 

Portrait

sportif

LA COURSE DE LA FORET DIPLOMATIQUE 
AVEC 5000 PARTICIPANTS

TAOUFIK LAALAM ET FATIMA KERDADI 
GRANDS VAINQUEURS

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

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

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

TELEPHONES UTILES

• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO

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

Studio
Rachid
Dfouf

Kaïssariat «Liberté», 54, rue de la Liberté
Tél.: 05.39.94.71.02/05.39.93.31.01

GSM : 06.61.15.47.64
TANGER

AbdelilahAbdelilah

Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

SEMAINE DU 21 AU 25 
MARS 2022

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 
MARS 2022

• SAMEDI
Pharmacie Mabrouki
Rue Mly Ali Cherif Beni Makada
Tél.: 05.39.95.88.78
Pharmacie Bd Mohamed VI
Cplx. Jardin d’Andalous en face Kandinsky
Tél. : 05.39.94.21.81
Pharmacie Khandak Dir
Entre Khandak Lward et Aouama
Tél. : 06.43.20.74.06
Pharmacie Maghreb
Rue La Liberté en face Minzah
Tél. : 05.39.93.35.73
Pharmacie Hadia
Hay Rahrah prés Mosquée Rahrah
Tél. : 05.39.31.30.79
Pharmacie Taj-Eddine
En face Marjan Marquet Val Fleuri
Tél. : 05.50.11.39.06
 • DIMANCHE
Pharmacie Moulay Ismail
Rue Mly Ismail Rte de Rabat
Tél. : 05.39.36.24.10
Pharmacie Marché de Gros Aouama
Lot. Amal 2 rue Med Salim Bida Aouama
Tél. : 05.39.95.01.07
Pharmacie Annasr
Lot. Dar Mouigna en face Hôp Med 6
Tél. : 05.39.31.08.64
Pharmacie Route de Rabat
Rte de Rabat Doha Irfane
Tél. : 05.39.39.51.68
Pharmacie la Perle du Boughaz 
Aouama hay Gambouria 2
Tél.: 05.39.95.13.35
Pharmacie Gibraltar
Sania Jdida N°7/8 rte de Malabata
Tél. : 05.39.32.59.31

LUNDI 21 MARS 2022 

Pharmacie Drissia
Rue Tarik Ibn Ziyad Drissia
Tél. : 05.39.95.64.15
Pharmacie Bendahmane
Hay Haj Mokhtar Hay seddam
Tél. : 05.39.31.81.52
Pharmacie Ibn Rochd
Rue d’Angleterre Ain Ktiout
Tél. : 05.39.93.18.55
Pharmacie Fleming
Mesnana Cplx Zohour Grand stade
Tél. 05.39.38.08.92
Pharmacie Al Rahma
M’ghogha sghira rte de Tétouan
Tél. : 05.39.95.89.39
Pharmacie Tarik Al Moujahidine
Hay Moujahidine, Rés. Omar Bloc B
Tél. : 05.39.31.40.79
MARDI 22 MARS 2022

Pharmacie Al Fahs
Rue 36 Jirari 2 Beni Makada
Tél. : 05.39.95.00.63
Pharmacie La Raison
Hay Moujahidine Rés. Akbib rte Coca
Tél. : 05.39.42.15.11
Pharmacie Al Raha
Rue Tarik Ibn Ziyad Drissia
Tél. : 05.39.36.33.86
Pharmacie Taferssiti
Hay Al Ryad lot 195 en face école BP
Tél. : 05.39.31.33.72
Pharmacie Salima
Madchar Aouama prés 19éme Arrd°
Tél. : 05.39.35.58.13
Pharmacie Perle de Méditerranée
Tanja Balia groupe Doha 
Tél. : 05.39.30.27.32
MERCREDI 23 MARS 2022 
Pharmacie Beni Makada
Rue Moulay Sliman Beni Makada
Tél. : 05.39.34.00.46
Pharmacie El Youssr
Rue Mohamed V N°32
Tél. : 05.39.32.23.17
Pharmacie Haoumat Zaidi
Rte de Tétouan M’ghogha kbira
Tél. : 05.39.95.01.27
Pharmacie Université
Rte Cplx Universitaire Boukhalef
Tél. : 05.39.39.34.25
Pharmacie Socco Alto
Au centre Socco Alto Rte Rmilat
Tél. : 05.39.94.77.08
Pharmacie Avenue Koweit
Haoumat Haddad Hay Bouhout
Tél. : 05.39.36.48.96
JEUDI 24 MARS 2022
Pharmacie Jamie Al Azhar
Rue Abderahman Kawakibi N°10 
Branes 1
Tél. : 05.39.31.44.07
Pharmacie Laazifat
Rue Fatima Zahrae N°77
Tél. : 05.39.95.67.58
Pharmacie el attiffi
Mghogha Sghira prés dispensaire 
Tél. : 06.62.06.47.07
Pharmacie Al Madkhal al Karim
Rte Labatoire Rés. Monopolio 
Tél. : 05.39.94.07.88
Pharmacie Noran
Complexe Abdalas Tanja Balia
Tél. : 05.39.30.28.74
Pharmacie Imam Ali
Dhar Kanfoud au-dessus nouveau Souk 
Tél. : 05.39.95.44.01
VENDREDI 25 MARS 2022
Pharmacie Masjid Mabrouka
Mabrouka 3 rue 3 N° 52 Bni 
Makada
Tél. : 05.39.95.29.10
Pharmacie Beni Ouriaghel
Hay Beni Ouriaghel rte Sidi Driss
Tél .: 05.39.31.52.17
Pharmacie M’sallah
Rue Sidi Med Ibn Abdellah N°45
Tél .: 05.39.93.25.64
Pharmacie La Vie
Aouama Hay Gambouria
Tél .: 06.49.47.55.32
Pharmacie la Gare Routière
Derrière gare routière cplx Saada
Tél .: 08.08.55.48.51
Pharmacie Soussia
Rte Mesnana prés Abdalas Kawacim
Tél .: 05.39.31.78.13

 

Culte Musulman
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  Sam. 19 05:58 13:36 16:57 19:39 20:55 

 Dim. 20 05:56 13:36 16:58 19:39 20:55 

 Lun. 21 05:55 13:35 16:58 19:40 20:56 

 Mar. 22 05:53 13:35 16:58 19:41 20:57 

 Mer. 23 05:52 13:35 16:59 19:42 20:58 

 Jeu. 24 05:50 13:35 16:59 19:43 20:59 

 Ven. 25  05:48 13:34 16:59 19:44 21:00

HORAIRES DES PRIÈRES
du 19 Au 25 Mars 2022

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 
MARS 2022

Pharmacie Al Kantara
Kantara Bendiban en face mosquée
Tél. : 05.39.95.94.86
Pharmacie Aazib Abakkiwe
Hay Azib Abkiw Mghogha
Tél. : 05.20.23.31.91
Pharmacie El Aouama
Rue Arabie Saudite Bni Makada
Tél. : 05.39.95.98.08
Pharmacie M’ghogha
M’ghogha Kbira rte de Tétouan Km3
Tél. : 05.39.36.30.94
Pharmacie Bismillah
Rue Idriss 1 Rés. Al Khair Souriyin
Tél. : 05.39.94.10.10
Pharmacie Mister-Khouch
Val Fleuri 1ère rue à droite Misterkhouch
Tél. : 05.39.93.72.82
Pharmacie Dhar El Mers
Rue plage Walidia Tanja Balia
Tél. : 06.91.14.91.74
Pharmacie Riad Medic
Cplx. Riad Assalam Rte de Rabat
Tél. : 05.39.38.57.00
Pharmacie Grand Maghreb
Hay Andalus rte Aouama
Tél. : 05.39.35.22.46
Pharmacie Abbes
Rte Satfillage derrière Faculté droit
Tél. : 05.39.31.77.92

MJ MANAGEMENT SARL
Logistique et ingénierie des affaires
3, RUE IBN TOUMARTE, RES HIK-

MAT, 2° ETAGE N°4 - TANGER
STE HIDAYA MODE SARL

Création d’une société 
à responsabilité limitée 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
daté à Tanger le 01/03/2022, il a été 
établi les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée, dont les caractéris-
tiques principales sont les suivantes: 
• Dénomination : la société prend la dé-
nomination : HIDAYA MODE.
• Objet : La société a pour objet de ré-
aliser au Maroc ou à l’étranger, direc-
tement ou par intermédiaires des tiers:
- Confection à l’export
-L’industrie de la confection, la filature 
et le tissage, l’impression, la teinture, 
le lavage, le rinçage l’achèvement de 
tous produit textiles.
-Le commerce tant sur le marché inté-
rieur qu’à l’importation et l’exportation, la 
représentation la commission, la consi-
gnation et le courtage de tous produits 
textiles brutes ou manufacturés et de 
tous article textilesEt généralement, 
toutes opérations se rattachant à l’un 
des objets précités et favoriser le déve-
loppement de la société
• Siége social : est établi à 72 QUA Z 
INDUSTRIELLE Z INDUSTRIELLE 
LT.72 TANGER (CHARF MOGHO-
GHA)
• Capital social : Le capital social fixé 
à la somme de Cinq cent Mille (500 
000)) Dirhams, est divisé en Cinq Mille 
(5000) parts sociales de Cent (100) 
Dirhams chacune ; toutes entièrement 
libérées et attribuées en proportion des 
apports respectifs, savoir :
- Mr, EL MADANI AHMED, la somme 
de quatre vingt cinq mille (85 000) Di-
rhams.
- Mr, EL MADANI SAID, la somme de 
quatre vingt deux mille cinq cent mille 
(82 500) Dirhams
- Mr, BAKKALI ABDERRAHMAN, la 
somme de quatre vingt deux mille cinq 
cent (82 500) Dirhams
Soit le total de Cinq Mille (5000) parts 
sociales composant le capital social de 
la société. 
• Durée et année sociale : est fixé à 99 
ans, à compter de la date de sa constitu-
tion définitive, sauf le cas de dissolution 
anticipée ou de prorogation prévues par la 
loi ou par les présents statuts.
• Gérance : la société sera gérée par :
- Mr, EL MADANI SAID Marocaine Née 
le 01/01/1980 à TANGER Titulaire de 
la CIN N°K342993, résidant à HAY EL 
MKADEM RUE 131 N 74 BIR CHIFA 
TANGER.
- Mr, BAKKALI ABDERRAHMAN Ma-
rocaine Née le 15/06/1980 à ANJRA 
FAHS ANJRA Titulaire de la CIN 
N°K390310, résidant à HAY AOUAMA 
CHARKIA TANGER 
La société est valablement représen-
tée et engagée sur tous actes et docu-
ments, par la signature conjointe des 
cogérants ; révocable par décision des 
associés représentant au moins les 
trois quarts des parts sociales, ou par 
les tribunaux, pour causes légitimes, à 
la demande de tout associé
- Le dépôt légal N°2516a été effectué 

au secrétariat greffe du tribunal de 
commerce de Tanger le 16/03/2022 et 
inscrit au registre de commerce sous le 
numéro 125589.

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

GESTION DES ENTREPRIE TRA-
VAUX COMPTABILITE

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

STE LUXOR FOOD & CLEAN SARL
Modification d’une société 

à responsabilité limitée
Conformément au procès verbal de 
L’associé unique daté au Tanger le 
14/02/2022
- Mr, EL BOUZDOUDI MOSTAPHA 
titulaire de la CIN N° : KB31754, déten-
teur de 1000 parts, Cède la totalité de 
ses participations 1000 parts à Mr, EL 
BOUZDOUDI ABDESLAM titulaire de 
la C.I.N N°KB146506.
Le capital social est fixé à 100.000,00 
DHS divisé en 1000 parts sociales de 
100,00 dhs chacune totalement libéré 
à :
- Mr, BOUZDOUDI ABDESLAM : 1000 
PARTS 100 000.00 DHS
L’associé unique approuvé et accepté 
la démission de Mr, EL BOUZDOUDI 
MOSTAPHA, Marocaine, titulaire de la 
C.I.N. N° KB31754, de leurs fonctions 
de la gérance et de nommer 
- Mr, EL BOUZDOUDI ABDESLAM Ma-
rocain, titulaire de la C.I.N. N° KB146506.
Comme gérant unique associée de la dite 
société pour une durée indéterminée
Le dépôt légal à été effectué au secré-
tariat greffe du tribunal de commerce 
de Tanger le sous le numéro : 67549

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

GESTION DES ENTREPRIE TRA-
VAUX COMPTABILITE

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

MEDSOTRANS SARL AU 
Modification d’une société 

à responsabilité limitée
Conformément à la décision de l’asso-
cié unique du 06/12/2021, ce qui suite:
Mr,ESSEBBAHI OMAR titulaire de la 
CIN N° KB10795 détenteur de 100 
parts, Cède la totalité de ces partici-
pations à Mr.SOUISSI ZINE EL ABID-
DINE ET MR.ENNALI MOHAMED.
Le capital social est fixé à 100 000,00 
DHS divisé en 1000 parts sociales de 
1000,00 dhs chacune totalement libéré 
à :
- MR. SOUISSI ZINE EL ABIDDINE : 
50 PARTS : 50 000,00 DHS
- MR.ENNALI MOHAMED : 50 PARTS 
: 50 000,00 DHS 
TOTAL : 100 PARTS 100 000,00 DHS
L’associe unique accepté la démission 
de MR. ESSEBBAHI OMAR titulaire du 
CIN N°KB10795 de ces fonctions de la 
gérance et de nommer MR. SOUISSI 
ZINE EL ABIDDINE titulaire du CIN 
N°F719190, ET MR.ENNALI MOHA-
MED titulaire du CIN N°K396936
Comme cogérants de la dite société 
pour une durée indéterminée
Le dépôt légal N° 2499 a été effectué 
au secrétariat greffe du tribunal de 
commerce de Tanger le 16/03/2022 
sous le numéro : 99937

Annonces Légales et Administratives
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

اهلل  سواه  الذي  الكائن  هذا  مميـزات  من 
من طين ومـاء، تلك الرغبة الجنونية المتجذرة 
الخليقــة، حين  الدمويــة منــذ بدء  في نزعته 
امتدت يد قابيل لقتل أخيه هابيل، تلبية لرغبته 
ماليين  عبر  ذلك  بعد  لتبدأ  المتعالية،  الذاتية 
السنين، سلسلة من الحروب والمعارك بالحجارة 
والعصي، ثم بالسيوف والرماح والمجانيق، إلى 
التدمير الشامل المهددة  ابتكار مختلف أدوات 
لهذه الكرة األرضية التي تحملت فوق طاقتها، 
جنون هذا الكائن ذي النزعة الدموية التدميرية، 
وقد كان جواب العالم الرياضي والفيزيائي ألبرت 
إنشتاين يحمل في جوهره دالالت عميقة، عندما 
نشوب  حال  في  المحتملة  توقعاته  عن  سئل 
حرب عالمية ثالثة، فأجاب : »أجهل بأي أسلحة 
العالميــة  الحرب  في  اإلنسـان  بها  سيتحارب 
الثالثة، لكنني على يقين تام أن أسلحة الحرب 

العالمية الرابعة ستكون العصي والحجارة«!!.
إن كـل االحتمــاالت التــي كانــت تبـــدو 
مستحيلة، ومن ضرب الخيال العلمي المبالغ فيه، 
التطورات  هذه  كل  أمام  ممكنة،  اآلن  أصبحت 
قبل  المشتعلة،  المناطق  معظم  تعرفهـا  التي 
أن تصل إلى أقصــى مداهــا في الحــرب التي 
شامل  دمار  بوسائل  المدججة  روسيــا  تشنها 
على أوكرانيا، غير مبالية بالتهديدات األمريكية 
الغطرسة  زمن  أن  بذلك  ولتؤكــد  وحلفائها، 
األمريكية سينتهي مع تحالفات جديدة تتربص 
األحداث  مجريـات  على  بديلة  سيطرة  لفرض 
الصراعات  في  الوسائل  بكل  والحسم  الدولية، 
والتي  الملتهبة،  المناطق  بعض  تعرفها  التي 

من بينها دول الشرق األوسط.
وال شك أن المنطقة المغاربية التي كانت 
تبدو كأنها في منأى عن كل الصراعات الدموية 
التي تعرفها مناطق الشرق األوسط، ستتطـور 
بها األحداث إلى ما ال يحمـد عقبـاه، في حــال 
أبواب  الذين سدوا كل  الجيران  استمرار تعنت 
الحوار الحضاري الهاديء، لبناء جسر متين من 
التعاون والتعايش، بدل هذا العناد »الكابراني«  
الذي يتميز بالحقد الزائد عن الحد، تجاه مغرب 
يبني دعائم أفقه المستقبلي بالحكمة والصبر 
والثبات، محققا إنجازات تنموية بما يتوفر عليه 
يدبر  وبشرية، جعلت من  مادية  إمكانيات  من 
شأن الجيران يتضاعف حقدهم وكراهيتهم لهذا 
البلد اآلمن، حتى صار دعمهـم لوهم التائهين 
المتعثرين بأذيال عباءاتهم بين كثبان تيندوف 

أمرا يدعو إلى السخرية واالستهجان.
لقـد آن األوان، أمــام كل هـذه االحتماالت 
الممكنة التي قد تبدو مستحيلة، أن نعمل على 
ترسيخ قواعد جبهتنا الداخلية، باختيارات بديلة 
فاعلة، كلما استنزفت اختياراتنا السابقة جهدها 
وأكدت فشلها، مع تعميـق حس المواطنة لدى 
اإلنسان المغربــي، بتوفيــر الحـد األدنــى من 
كل  مع  الدابر  من  والقطع  وكرامتـه،  حقوقه 
أذناب الفساد والمفسدين، إذ ال تقدم وال تنمية 
مع كوفيـدات الفســـاد والمفسديـن، اللهم إني 

في زائدي الناقص قد بلغت..!!

كل الحتمالت امل�ضتحيلة..
ممكـنـة!!

)انظر ص3(

موقع »ليكسوس« األثري قفز، هذا األسبوع، إلى الصفحات األولى للجرائد الوطنية وتصدّر نشرات أهم 
المواقـــع اإلخبارية، بسبب زيارة قام بها وزير الشباب والثقافة إلى هذا الموقع التاريخي الذي يُعتبر موقع 
أول مدينة متحضرة شهدها تاريخ المغرب القديم، وتراثا وطنيا وعالميا،  يشهد بعراقة المغرب الذي تمتد 

)البقية ص3(جذوره الحضارية إلى مئات السنين قبل التاريخ .

حوار 
مع

جريـدة  أجــرت  للمــرأة،  العالمي  باليوم  احتفاء 
الجامعية  األستـــاذة  مـــع  بالمناسبة  حوارا  طنجة 
للمرأة  نمـــوذج  وهـــي  العيدوني،  وداد  الدكتورة 
والتربوي  القانوني  المجال  في  الفاعلة،  المثقفة 
والديني، أول امرأة من شمال المغرب تلقي بحضرة 

الدروس  من  درسا  اهلل  نصره  الملك  جاللة 
لقب  على  الحصول  شـرف  ولها  الحسنية، 

أستــاذة   ،2012 لسنــة  أمل  سفيـــــرة 
التعليــم العالي بكلية الحقوق بطنجــة، 

حاصلـــة على العديــد من الشواهــد 
الجامعية والتقديريــة من عــدد من 
والدولية،  الوطنيـة  البحثية  المراكز 
القانونية  المهــن  ماستـــر  منسقــة 

الدراسات  والقضائيــة ومديرة مختبــر 
فضاء  في  المستدامة  والتنمية  القانونية 

األورومتوسطي بكلية الحقوق بطنجة، عضو 
المجلس العلمي األعلى، عضو بمؤسسة محمد السادس لعلماء إفريقيا…

)نص الحوار  على الصفحة 5 (

مبنا�شبة اليوم العاملي للمراأة
الدكتورة وداد العيدوين

واأخريًا موقُع املدينة الأثرية »ليك�ضو�ض«
ومدينتـا العرائ�ض والق�ضر الكبري  يف الواجهـة

بالمركز الثقافي أحمد بوكماخ بطنجة:



أحد  المفــرج  المختــار  الحـاج  يعتبر 
المغربية   - األندلسية  الموسيقى  رواد 
في النصف الثاني من القرن العشرين، 
وأحـد أمهــر العازفيـن على آلـة العـود 
والمحافظين على خصوصيات الصنعـة 

والطبوع.
ولد في 31 دجنبر 1932 في أسرة 
كان  حيث  للموسيقى،  عاشقة  محافظة 
متقنـا  المفـرج  محمد  المرحـوم  والـده 
العزف على آلتي العود والكمان وحسن 
الصوت. أخد دروسه األولى في الصنعة 

على يد األساتذة: أحمد البردعي، والعياشي لوراكلي، ومن بعدهم 
موالي أحمد الوكيلي، ومحمد بن العربي التمسماني. وبعد هذا 
تسنى له أن يتردد كل أسبوع على بيت المرحوم الحاج امحمد 
بنونة لحضور المجالس الفنية واألدبية التي كانت تقام بحضرة 
المحافظين  التطوانيين  والمولعيــن  واألدبــاء  الفنانيـــن  ألمع 
)1954(. وفي سنة 1955 التحق بجوق االستقالل الذي كان يضم 
نخبة من الفنانين الشباب آنذاك وعلى رأسهم الفنان اللوذعـي 

سيــدي عبد الصادق الشقارة.
المعهد  مدير  طــرف  من  اختيــاره  تــم   1956 سنة  وفي 
العربي  بن  الفنــان سيــدي محمد  فريـد عصــره،  الموسيقــي، 
العـود  آلـة  على  والعـزف  التدريس  بمهمتي  للقيام  التمسماني 
مع الجوق التابع للمعهد. ولما نصح األستاذ التمسماني طلبته 
المختار  في  وجد  الصولفيج،  مادة  بدراسة  جوقـه  أفراد  وبعض 
المفرج أحسن مثال، حيث حصل على شهادة في هذا االختصاص 

من طرف أساتذة إسبان سنة 1961.
وال ريب في أن المختار المفرج شكل عنصرا فعاال في جوق 
تطوان على مدى أربعة عقود رفقة نخبة من الفنانين أمثال: محمد 
الغازي،  بن العربي التمسماني، وعبد الصادق الشقارة، والعربي 
وأحمد البردعي، ومحمد بن عياد، وأحمد بنمبخوت، وعبد السالم 
العوفي،  وإدريس  الشنتوف،  وأحمد  احرازم،  وأحمد  السعيدي، 
الحراق، وغيرهم. وقد  العزيز  المرابط، والعيساوي، وعبد  وأحمد 
ودولية  وطنية  مناسبات  عدة  في  المجموعة  هذه  رفقة  شارك 
السوفياتي  االتحاد  في:  موسيقية  عروض  خاللها  من  قدمت 
والعراق   ،1978 سنة  المتحدة  والمملكة   ،1974 سنة  )سابقا( 
1978، والمملكة العربية السعودية، واألردن، وقطر، والسينغال، 

وفرنسا، وإسبانيا... 

األستاذ  عند  العزف  منهجية  تعتبر 
المفرج فريدة في الجمع بين الضوابط 
الموسيقي.  والتعبير  للصنعـة  التراثية 
أداء  في  بالدقـة  تتسم  منهجيــة  إنها 
واستعمال  اإليقاعات،  وضبط  الطبـوع، 
للريـشــة  متــعددة  ومهـارات  تقنيات 
أصبحــت  ذكــر  مـا  ولكـل  )المضـرب(. 
طريقته متبعـة مـن طرف جل العازفين 
تطــوان  بمدينتــي  خصوصـا  الشبـاب 

وطنجة.
وأنت تستمع إلى عزف األستاذ المفرج يخيل لك أنك حاضر 
درسا من دروس العود لحرصه على األداء الدقيق والمتزن يراعي 
اللحنية  عناصرها  تبيان  مع  الموسيقية  الجملة  فيه خصوصيات 

واإليقاعية األساسية. 
المغربية، وبعض  اإلذاعة  دار  رفوف  به  تزخر  ما  بديع  ومن 
الخزانات الخاصة، من أنامل المرحوم األستاذ المفرج صحبة جوق 

المعهد التطواني: 
•  الحصص اإلذاعية الوطنية التاريخية المسجلة في أواخر 

الخمسينات وطيلة الستينات من القرن الماضي. 
•  سهرات فندق السمير الشهيرة بالمحمدية )بسيط رصد 

الذيل – قدام المشرقي ...(. 
•  مهرجانات اآللة بفاس: قائم ونصف االستهالل )1982(، 
بسيط غريبة الحسيــن، ابطايحــي رمــل المايــة، وبشفشاون: 

قدام الحجاز الكبير – قدام العشاق ... 
كرم المختار المفرج من طـرف جمعيـة تّطاوْن للموسيقى 
بتطوان، وجمعية »روافد موسيقية« بطنجة سنة 2018، ووزارة 

الثقافة بشفشاون سنة 2019. 
المتيوي  واألستاذ عمر  الفنان  مع  الحميمية  لعالقته  ونظرا 
فقد حضر تقديم كتابه الصادر عن أكاديمية المملكة المغربية 
بقصر موالي عبد الحفيظ بطنجة سنة 2019، والحفل التأسيسي 
لجمعية إخوان الفن بطنجة سنة 2020، وملتقى العبادي الثالث 

عشر بطنجة سنة 2020.
عمر المتيوي  والمهدي الشعشوع 
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صادق مجلـس عمالــة طنجة أصيلـة،  بإجمـاع أعضائـه الحاضريــن  للدورة  االستثنائيــة 
لمارس 2022،  المنعقدة يوم الجمعة 18 مارس 2022، بمقر والية جهة الشمال، على مشروع 
اتفاقية شراكة مع وزارة اإلدماج االقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،  تهدف  إلى  

اإلدماج  االقتصادي للشباب، في إطار تنفيذ برنامج أوراش عامة كبرى وصغرى مؤقتة.
على مشروع  المصادقـة  المجلس،  رئيس  احميدي  امحمد  ترأسها  التي  الدورة،  عرفت  كما 
اتفاقيـة تهـم احتضان ودعـم األنشطـة االجتماعيـة والثقـافيـة والرياضيـة بجهة الشمال، التي 
رصد لها مبلغ إجمالي: 22506500 درهم، مع إحداث لجنــة التتبــع برئاســة السيد  والي جهـة 

طنجةـ  تطوانـ  الحسيمة.

جمل�ض عمالة طنجة اأ�ضيلة
ي�ضادق على اتفاقية �ضراكة تهم تنفيذ

برنامج )اأورا�ض(

عن عمر يناهز 86 سنة، لبى نداء ربه المشمول
بعفو اهلل، المرحوم

اأحمد الفياليل العوامي

)�صدق اهلل العظيم(

وذلك يـوم  السبـت 12 مارس 2022 وشيـع جثمانه الطاهــر إلى مثـواه األخير، 
حيث دفن بمقبرة السواني الكبرى، بعد صالة الظهر بمسجد األندلس.

الراحل شغل - قيد حياته - منصب رئيس قسم الموظفين ببلدية طنجة خالل 
الثمانينيات من القرن الماضي، قبل أن يحال على المعاش. وعرف بشعبيته وطيبته 

ودماثة خلقه وحسه اإلنساني، بشهادة كل من عاشره وعرفه عن قرب، فاللهم اجعل كل هذا في ميزان حسناته.
وبهذا المصاب الجلل، تتقدم أسرة جريدة طنجة بأحر التعازي إلى أرملته، وكذا إلى أبنائهما وأحفادهما، باإلضافة 
األجر  عظيم  وللفقيد  والسلوان  الصبر  تعالى  منه  لهم  راجية  وبولعيش،   العوامي  الفياللي  عائلتي  أفراد  جميع  إلى 

والغفران، أمطره اهلل بشآبيب رحمته وأسكنه فسيح جناته.

واإلبـداع،  بالعطاء  حافـل  مسـار  بعـد 
هــــذا  خميــس  البـــقــاء،  دار  إلى  رحـل 
الفنان  سنة،  التسعين  سن  عن  األسبوع 
االستقـرار  والتطواني  المولد  الشفشاوني 
الركائــز  أحـد  المفــرج،  المختـــار  الحــاج 
الموسيقــي  المعـهــد  لجـوق  األساسية 
العـربــي  محمد  الراحل  بقيـادة  بتطوان 
نهـــايـة  تأسيســـه  منـــذ  التمسمــانــي 
الخمسينيات من القرن الماضــي، كعـازف 

ماهر على آلة العود.
أســرة  سليـــل  المفــرج  والمختــــار 
بفني  مهتمــة  شفشاون،  بمدينة  عريقة 
سنة  وسطها  النور  رأى  والسماع،  المديح 
1932، وفي سن الخامسة انتقلت أسرتــه 

أن  قبل  الكريم،  القرآن  لحفظ  جيله  أبناء  ككل  بالكتاب  فالتحق  تطوان،  لمدينة 
ينتقل للدراسة بالمعهد الديني.

حزب  بجوق  عضوا  كان  كأستاذ،  لتطوان  الموسيقي  بالمعهد  االلتحاق  قبل 
اإلصالح الوطني، الذي كان يشرف على تدريبه الراحل الحاج امحمد بنونة، حيث 

تمهر في األناشيد الوطنية وألوان من التراث والطرب.
وبمعهد تطوان درس الصولفيج وآلة العود، لما يقارب األربعة عقود إلى أن 

أحيل على التقاعد.
ساهم المختار المفرج في جـل التسجيالت الباذخـة، لجوق المعهد الموسيقي 
استعمال  صرامة  بين  تجمع  والتي  العود،  عزف  في  الفريدة  بطريقته  لتطوان 
تام  احترام  في  الحكماء،  آللة  األساسية  الوضعيات  من  الكبير  والتمكن  الريشة، 
لشخصية الطبوع األندلسية على المستوى النغمي، كما شارك في مئات الملتقيات 
الحفظة  من  ويعتبر  وخارجه،  المغرب  داخل  قرن  نصف  مدى  على  والمهرجانات 

الكبار، لمستعمالت النوبات اإلحدى عشرة التي تشكل ربرطوار اآللة.
رحم اهلل المختار المفرج. إنا هلل وإنا إليه راجعون.

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

الفنان املقتدر املختار املفرج 
ي�ضلم الروح لبارئها

المختار  الفنان  بعين تدمع وقلب يوجع ودعنا أستاذنا وصديقنا 
17 من شهــر مارس  المفرج الذي التحق بجوار ربه يومه الخميــس 
بعد  الحراقية  للزاوية  المجاورة  بالمقبرة  الثرى  جثمانه  ووري   ،2022
 – األندلسيـة  المـوسيقـى  أسـاطنـة  أحـد  غادرنا  لقـد  العصـر.  صالة 
المغربية ليلتحق بدار البقاء مع الذين أنعم اهلل عليهم من النبيين 

والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 
لقد كان رحمه اهلل مخلصا لفنه ومؤمنا برسالة موسيقى اآللة التي 
مدينين  كلنا  إننا  تلقينها.  ويجيد  أداءها،  ويحسن  قواعدها،  يضبط 
تهذيب  في  أساسيا  درسا  لقننا  الذي  والمحبوب  الشامخ  الهرم  لهذا 
المصاحبة  وطرق  الموقَّعة،  الريشة  وتقنيات  األداء،  وصرامة  األنغام، 
الموزونة. وما من شك أن قلوب كل عشاقه تفيض دما، وعيون كل 

محبيه تغرق دمعا، وألسنة كل مريديه تدعو له بالرحمة والمغفرة. 
باسمي وباسم أعضاء جمعية »روافد موسيقية« أتقدم بتعازي الحارة إلى جميع أفراد أسرته الكريمة وعلى رأسها ابنه 
البار األستاذ سيدي عبد الحميد المفرج. اللهم ارحم من علمنا ومن وجهنا ومن أخذ بيدينا وهو المشمول برحمة اهلل الفقيد 

سيدي المختار المفرج. اللهم ارزق عائلته الصبر والسلوان وأدخله جنة الرضوان، إنا هلل وإنا إليه راجعون.

نبذة عن مسار األستاذ  المرحوم المختار المفرج

هـــا الـَهـــَرم َوداعــًا اأيُّ

ت : حمودة

ال�ضيـــد التقليـــدي بطنجـــة..
�ضبل التطوير والتنمية

نظمت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، أول أمس الخميس، اجتماعا خصص لبحث 
سبل تطوير وتنمية قطاع الصيد التقليدي بالمنطقة وضمان تنافسيته.

ويندرج هذا االجتماع في إطار بلورة االتفاقية المبرمة بين غرفة الصيد البحري المتوسطية 
الصيد  قوارب  تجهيز  ببرنامج  الخاصة  والمالية  االقتصاد  ووزارة  البحري  والصيد  الفالحة  ووزارة 

التقليدي النشيطة بالبحر األبيض المتوسط.
التقليدي  الصيد  قطاع  في  التجهيزات  جــودة  تضمــن  أنها  في  االتفاقيــة  أهمية  وتكمن 
واالستعمال األمثل للصناديق العازلة للحرارة التي تستجيب إلى المعايير المحددة في هذا المجال 
المنتوج  التقليدي وكذا تثمين  الحيوي، في إطار أهداف تطوير وتنمية قطاع الصيد  االقتصادي 

السمكي والمحافظة على جودته وبالتالي ضمان تنافسيته.
يشار  إلى أنه من مزايا الصناديق العازلة للحرارة المحافظة على جودة المنتوج السمكي لمدة 
مادة  تحافظ على  الصيد ألنها  رحلة  وتقليص مصاريف  البيئة،  التنظيف، حماية  أطول، سهولة 
الثلج لعدة أيام، وتمكن من التسويق المرن للمنتوج السمكي داخل أسواق السمك حيث أن هذه 

الصناديق موحدة ولها نفس الخصائص ونفس الوزن.
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بمقـــر جهـة طنجـــة-تطوان- انعقــد 
رئيس  بين  اجتماع  اإلثنين،  يوم  الحسيمة، 
مجلس الجهة، عمر مورو، ورئيس دار المناخ 
خصص  الحافي،  العظيم  عبد  المتوسطية، 
لتتبع تنفيذ اتفاقية الشراكة التي تجمع بين 

الطرفين.
بهـــذه  الحافي،  السيـــد  واستعــــرض 
المؤسسة  هـــذه  إحــداث  مراحل  المناسبة، 
المحطات  وأهــم  المتوسطي،  البعد  ذات 
االستراتيجي،  مخططها  إعداد  قطعها  التي 
المناخ في  دينامية  تنشيط  ومساهمتها في 

منطقة البحر األبيض المتوسط.
مساهمة  إلى  المصدر  ذات  تطرق  كما 
والتقنية  العلمية  الجوانب  دعم  في  الدار 
من  بالحماية  الخاصة  بالسياسات  المتعلقة 
مخاطر التحوالت المناخية، وتبادل الممارسات 
المتوسط  األبيض  البحر  دول  بين  الجيدة 
وتوفير  المناخي،  التغيـــر  آثــار  من  للتقليل 
الوسائل الالزمة في مجــال نقـل التكنلوجيا 
وتشجيع  المستمر،  والتحقق  الرصد  ونظام 
االبتكار والبحوث من أجل التكيف مع المناخ، 
هذا  في  الشبابية  المبادرات  تحفيز  وكذا 
المجال، و تحديد الشركاء من داخل المغرب 
معهم  التعاون  سيتــم  الذين  الخارج  ومن 
وحمايـة  المناخيــة  التغيرات  آثار  لمواجهة 

البيئة.
من جانبه، ذكر السيد عمر مورو بأهمية 
المجلس  عليها  يعقــد  التي  االتفاقية  هذه 

)تتمة ص1(
اإلهمــال  آثــار  على  وقــف  الوزير  ولعل 
هذه  له  تعرضت  الذي  والدمار  واالتالف 
هضبة  على  أقيمت  التي  الفينيقية  المدينة 
»الشّمس« في إحدى ضفتي نهر اللوكوس 
في امتداد المستعمرات الرومانية األخرى على 

الساحل المتوسطي. 
إسبـــان  أغلبهــم  كثــرٌ،  مستكشفون 
وفرنسيون تعاقبوا على سير غور أسرار مدينة 
»التفاحات الذهبية« خاصّة في القرن التاسع 
عشر والنصف األول من القرن العشرين حيث 
وجذران  ومعابد  مبان  مجموعة  اكتشاف  تم 
مسرح  اكتشاف  تم  كمـا  وطــرق  وحمامات  
أخـرى،  وذخائر  فسيفسائية  وأرضية  دائري 

نهب العديد منها على مر التاريخ. 
وانتقلــت هــذه المدينـــة  من حكـــم 
الفينيقيين إلى حكم الرومان بعد هزيمتهم 
على يد القرطاجيين  لتتحول معالم المدينة 
وأسوارها  بمبانيها  الرومانية   العمارة  إلى 
ومبانيها   المميزة،   وفسيفساءاتها  العالية، 
األسماك  وتمليح  لتجفيف  خاصة  الصناعية، 
الخامس  القرن  ليأفل نجمهم  عند  وغيرها،  
إدريسية  إمارة  في  وتدخل  الميالدي   عشر 
باسم مغاير، قبل ان يتم التخلي عنها نهائيا 
في القرن الثالث عشر لفائدة مدينة العرائش 

الجديدة. 
»ليكسوس«  مدينـــة  تكــون   وهكذا 
الماضي  األسبوع  نهاية  زارها،  التي  األثرية، 

رهانات كبرى القتراح حلول للتغيرات المناخية 
إلى  بالنظر  التغيرات  هذه  مع  التكيف  وسبل 
التي  المستدامة  للتنمية  الواقعية  المقاربة 
يتبناها مجلس الجهة بشكــل عــام،  وكـــذا 
مرحلة إعداد برنامج التنمية الجهوية،  الذي 
تنموي  نمـوذج  على  المجلس   فيها  يعتمد 
المستدام  االقتصـــادي  النمــو  على  يقوم 
على  والحفاظ  االجتماعي  التضامن  وسياسة 

الموارد الطبيعية وحماية البيئة.
كما أكد على ضرورة مواكبة دار المناخ 
المتوسطية لمجلس الجهة في إعداد “برنامج 
حضور  ضمان  أجل  من  الجهوية”،  التنمية 

وزير الشباب والثقافة، في إطار تفقده للمآثر 
التاريخية الوطنية، قد عرفت أربع حقب تاريخية 

: فينيقية وقرطاجية ورومانية وإسالمية. 
مختلف  على  بالمناسبــة،  اطلع،  الوزير 
مرافق موقع ، »ليكسوس«  ووقف على  حالة  
عليها  توجد  التي  والمعنوي،  المادي  الفقر 
ولمَ  والرعاية..  العناية  لقلة  المرافق،  تلك 
اعترف  الوزير  أن  قلة »االهتمام« ما دام   ، ال 
المحافظة  يتعين  الموقع  »كنزٌ  هذا  بكون  
عليه  والعمل على تثمينه« وأنه أقدم حاضرة 
على صعيد غرب األبيض المتوسط، ويكتسي 
أهمية كبرى ليس فقط بالنسبة للمنطقة، بل 

لإلنسانية  جمعاء. 
التاريخيــة  العالميــــة،  المعلمة  هذه 
تواجه  منذ سنين تحديات اإلنسان والزمان، 
ثقافية  كقبلة  الكونية  مسيرتها  لتواصــل 
االنسان  عبقرية  ابتدعتها  وطنية،  وسياحية  
المغربي على امتداد التاريخ القديم، كما ورد 
في عرض ُقدم للوزير، بمتحف الموقع، حيث 
لمسار  اإلعداد  محاوالت  إلى  اإلشارة  تمت 
لملف  وأيضا  الموقع،  لهذا  وثقافي  سياحي 
ترشيح موقع »ليكسوس« لالئحة اليونيسكو 
محلية،  لإلنسانية،  بمبادرات  ثقافي  كتراث 
إلى  األولى  بالدرجة  فيهــا  الفضل  يرجع 
الكبير  والقصر  العرائـــش  مدينتي  أهالي 
ومثقفيهمـــا  ومبدعيـــهمـــا،  وشبابهمــــا 
تلــــك  وعلمـــائهــمــا،  ووجهــائهــــمـــا،  
الخلفيـــة  تعتبــــران  المدينتيــن  اللتيـــن 
إنسانيــــة  لمعالــم  الحاضنــة  الجغرافيــــة 

عرضاني لبعد التغيرات المناخية في المشاريع 
التي سيتم اقتراحها في هذا “البرنامج”.

آليـة  المتوسطيــة”  المناخ  “دار  وتعتبر 
لتوصيات  تنفيذا  إحداثها  تم  موازية  عمل 
المناخ  مؤتمر األطراف لدول المتوسط حول 
“ميد كوب المناخ”، المنعقد في يوليوز 2016 
بطنجة، وتروم ضمان ديمومة العمل من أجل 
الفرص  وخلق  المتوسط  حوض  في  المناخ 
لمتطلبات  والمستجيبة  المواتية  االقتصادية 
الحفـــاظ على البيئـــة ومواجهـــة التغيرات 

المناخية.
أ.ع

قرنا من   34 يفوق  ما  على  وحضارية  تمتدّ 
واللتين  والحديث،  القديم  المغرب  تاريخ 
تاريخية  مآثــــر  أسوارهما،  بداخل  تحتضنان 
تؤرخ لتفاعلهما الحضاري مع مختلــف الحقــب 
منها  مرت  التي  والحضارات  التاريخيـــة 
الشديد،  لألسف  تحظ،  لم  والتي  المنطقة، 

بالعناية الرسمية التي تستحقها.  
كلماتُ الوزير توحي بأنه يكون قد انبهر 
آيات  من  »ليكسوس«  موقع  في  شاهد  بما 
الجمال واإلبداع، والبد أنه يكون قد تساءل، 
كما نحن جميعنا، كيف أن المغرب »العالم«، 
التليـــد،  لم  بماضيــه  المعتز  »المحافظ«، 
إلى  االستقالل  منذ  الثالثين  حكوماته  تنتبه 
فتُحصي  الفريدة،  التاريخية  المعلمة  هذه 
منها  وتجعل   ، وتحصنها  وتوثقها،   ذخائرها 
وعنوانا  الكونية،  اإلنسانية  مآثر  من  مأثرة 
من عناوين أصالة المغرب وعراقته، وتُدرجها  
الثقافية  السياحة   مجال  في  مخططاتها  في 

والطبيعية.  
والثقافة  الشباب  أن وزير  يبدو  أي،  على 
عازمٌ على تدارك الوضع، حيث أعلن أنه شرع 
في التفكير في اتفاقيات شراكة مع القطاعات 
التاريخية  المآثر  تثمين  أجل  من  المهتمة 
الوطنية، ومنها ما تزخر به منطقة اللوكوس 
في  حكومي،  كقطـاع  استثماره  يمكن  »وما 
إطار شراكات مع قطاعات حكومية أخرى، ومع 

الجماعات والجهة«. 
عزيز كنوني 

مباحثات حول امل�ضاكل البيئية مبجل�ض جهة ال�ضمال

استقبل السيد منير الليموري عمدة مدينة 
طنجة يوم اإلثنين 14 مارس 2022 بمكتبه، 
أعضاء جمعية أحمد بوكماخ، لتقديم الحصيلة 
الثقافية والفنية التي احتضنها المركز الثقافي 
الجمعية، وجمعيات  أحمد بوكماخ من تنظيم 
امتداد  على  أخرى،  وثقافية  واجتماعية  ثقافية 
الجمعية مسؤولية  فيه  التي تحملت  السنوات 
يحمل  الذي  الثقافـي  الصرح  هـذا  تدبير شأن 
اسم أحد أهم رجال التربية في مجال التدريس 

وتأليف الكتاب المدرسي.

وقد عبّر السيد العمدة عن رغبته في أن 
يستمر هذا المركز الثقافي الذي حقق إشعاعا 
باهرا على المستوى المحلي والجهوي، في إثراء 
وإنعاش الحركة الثقافية والفكرية والفنية في 
طنجة  مدينة  فيها  تشهد  التي  المرحلة  هذه 
إقالعا تنمويا عميقا يتمثل في الورش التأهيلي 
ومعالمهـا  التاريخيـة  مآثـرها  وترميم  الضخم 

الحضارية.
وكانت الجمعيـة في هذا اللقــاء ممثلــة 
في الدكتور امحمد جبرون والسيديـن طــارق 

سليكي ومحمد حسني.

الطرب بطنجة،  ريــاض  نجحـت جمعيــة 
والتي يقودها باقتدار المنشد المتميز عندليب 
قـــص شريط  في  بلقاضي،  المادحين سعيد 
عودة الملتقيات الفنية بطنجة الخير، بعد توقف 
بتنظيمها  وذلك  كورونا،  جائحة  جراء  طويل 
متميزا،  فنيا  حفال  الجـاري  مارس   12 السبت 

اختارت له عنوانا داال وهو “جمع لحباب”.
يالقي  أن  الحفل  هذا  استطـاع  وفعال 
األحباب بعد طويل فراق، إذ التأم شمل العديد 
وشفشاون  وتطوان  طنجة  من  األسر  من 
والرباط وعديد مدن، يدفعهم عشقهم األبدي 
للتراث بكل مشاربه، لذا كان التصافح والعناق 
هو أبرز ما ميز هذا المحفل الفني البهي، بتعبير 
عبداللطيف  واإلعالمي  الشاعر  الحفل  مقدم 

بنيحيى.
أساسيتين:  فقرتين  الحفل  تضمن  وقد 
ندوة علمية من محورين اثنين: المحور األول 
الشمالية  المدرســة  بمميــزات  يتعلـق  كان 
وحاضرا،  ماضيـا  األندلسيــة  الموسيقى  في 
والموثق عبدالمجيد  الكبير  الولوع  فيه  تدخل 
الموسيقي  والباحث  الفنان  وكذلك  السماللي 

عبدالسالم الخلوفي.
دور  بعنوان:  فكـان  الثانــي  المحور  أما 
فضيلة  فيه  تحدث  التطرف  نبذ  في  التصوف 
األستاذ األخضر الدرفوفي أستاذ علم التواصل 

بجامعة محمد األول بوجدة.
أنه  لحباب«،  في حفــل »جمع  والجميــل 
العلمية في قاعات  الندوات  إقامة  لعادة  خالفا 
معزولة، بحضور قليل جدا قد ال يتعدى أصابع 
أمام جمهور  أقيمت  الندوة  فإن  الواحدة،  اليد 
الحفل  وقبيل  الحاضرين  من  األلـــف  يقــارب 
الحضور،  انتباها الفتا من  الموسيقي، وعرفت 
خاصة وأن المداخالت كانت مركزة ومختصرة، 
وحرص على تسييرها بصرامة ناعمة الشاعـر 
كانت  والذي  بنيحيى،  عبداللطيف  واإلعالمي 
مع  الدعابة  مــن  تخلو  ال  اللطيفة  تدخالته 
الحضور، تحفز الجمهور على حســن التتبــــع 

وجميل اإلصغاء.

لحباب«  »مجمع  حفل  في  الثانية  الفقرة 
كانت موسيقية صرفة من أداء مجموعة جمعية 
العازفين  خيرة  من  المشكلة  الطرب  رياض 
من  مشكال  الخمسين،  يفوق  ضخما  وكوراال 
شابات وشبــان، يافعات ويافعيــــن، يقودهم 
الفنان المقتـــدر وعندليــب المنشدين سعيد 
بلقاضي، حيث أدوا باقتدار في الجزء األول من 
الجزء  الرصد بينما  الفنية: ميزان قدام  الفقرة 
الثاني كان صوفيا خالصا، بأشعار سواحر من 
أواسر،  أنغام  في  ببهـــاء  القوم، صبــت  كالم 

بتخطيط عبقري من الفنان سعيد بلقاضي.
من  كبيرا  إعجابا  الفقرتان  شهــدت  وقد 
الفنون،  من  للراقي  المتعطش  الحضور  طرف 
تارة  بالشدو  شاركوا  إذ  منهم  كبيرا  وتجاوبا 

وبالتصليات والتسليمات تارات أخرى.
ولعل الالفت لالنتباه في هذا الحفل، هو 
الموسيقــي  األداء  في  سواء  المتناهية  الدقة 
اآللي، أو في الغنــاء، خاصة وقد أشرك الفنان 
سعيد بلقاضي، أصواتا شابة وأطفاال في عمر 
الزهور، ومنحهم فسحا للغناء المنفرد، فأبهروا 
الحضور بقدرتهـــم على أداء طبـوع الزاويـــة 
المغربية بنجاح كبير، ولعل هذا األمر يعكس 
بجالء العمل الكبير الذي يقوم به الفنان القدير 
الهوية  والحفاظ على  والتحفيظ  التكوين  في 
طوال  شهور  ثمرة  كان  الحفل  إذ  المغربية، 
من العمل الدؤرب ، من خالل االلتزام بتدريب 
مجموعة صوتية من كل األعمار تقارب المائة 
بدار  المؤقت  الجمعية  بمقر  أسبوع،  كل  فرد 

الشباب حسنونة بطنجة.
الفرح،  تستحق  طنجـــة  بــدء  على  عود 
وتستحق أن تكون قاطرة لإلشعاع الفني، أولم 
على  وجب  لذا  للحضارات،  ملتقى  دائما  تكن 
ومجالس  سلطات  المواقــع  كل  ومن  أبنائها 
منتخبة وخواص ومجتمع مدني، تقديم الدعم 
وما هذا  الخالقة،  المبادرات  لمثل هذه  الالزم 

على همة الغيورين بعزيز.
عبدالسالم الخلوفي

عمدة طنجة ي�ضتقبل اأع�ضاء جمعية 
اأحمد بوكماخ

جمعية ريا�ض الطرب بقيادة العندليب 
�ضعيد بلقا�ضي...

واأخريًا موقُع املدينة الأثرية »ليك�ضو�ض«
ومدينتـا العرائ�ض والق�ضر الكبري  يف الواجهـة
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الشغب الكروي صار ظاهرة بالمغرب، كارثية حقا، مؤلمة 
حقا، تضرب في الصميم قيمنا المجتمعية وأخالقنا الوطنية.، 
»طبيعيا«  متنفسا  صارت  المالعب  أن  للمتتبع،  ليخيل  حتى 
لهموم المشاغبين وساحة صراع من أجل التعبير عن الذات، 

أو عن هموم الوقت. 
شغب المالعب ليس وليد حدث كروي معين، بقدر ما هو 
تغري  التي  »اللعبة«  في  يرى  شباب  لجمهور  خاطئ  سلوك 
العديد من هواة »الجلدة« مناسبة لتفريغ شحنة العنف التي 
تسكنه بسبب ظروف اجتماعية يرى أنها تظلمه وأنه ضحية 
تلك الظروف، ومن هذا جاءت »أغنية« »في بالدي ظلموني« 
وشكاوى مماثلة كانت مدرجات المالعب مسرحا للصدح بها 
أنهم  يعتقدون  من  مسمع  على  المرات،  عشرات  وترديدها 

معنيون بمضمونها.  
ولعل القصــد منهــا أيضا، »تهييـــج« جمهور المالعب 
بصرف  المالعب،  وخـــارج  داخل  العنف«  »لعبة  في  لينخرط 
وتشجيع  لمشاهدتها  جاء  التي  المباراة  نتيجة  عن  النظر 

الفريق الذي يفضله ضد الفريق الخصم.. 
أعمال الشغب »الرياضي« لم ينج منها ملعب من طنجة 
للكويرة، بل إن »هواة« عنف المدرجات  انتظموا، رويدا رويدا، 
في  تجمعات  »األلتراس« المرتجلة التي بدأت تفرض نفسها 
وفوضى  للعنف  تفاديا  أمنيا   جانبها  ويخشى  المالعب  في 
المغرب، تلك  »ألتراسات« مالعب  أقوى  المالعب. ولعل من 
البيضاويين  الرجاء ونادي الوداد  التي شكلها مشجعو نادي 
وجل  الفرق  جل  اكتسحت  »الصيغة«  أن  على  التاريخيين. 
المالعب الكروية بالمغرب، خالل السنوات الماضية، حيث تم 

اتخاذ تدابير إدارية صارمة ضد بعضها ، حدّ  المنع. 
نوعـــا  خفّ  »األلتــراس«  تحركات  على  التشديد  أن  إال 
وبقوة  يعود،  الشغــب  جعل  ما  األخيرة،  السنوات  ما،  خالل 
للمالعب، كما حدث خالل وبعد مقابلة الجيش الملكي وفريق 
المغرب الفاسي، عشية السبت الماضي بملعب األمير موالي 
عبد اهلل، حين اقتحمت الجماهير من أنصار الفريقين أرضية 
الملعب وقاموا بأعمال شغب خطيرة مروعة، أحدثت إصابات 
بين  وأيضا   الفريقين،   مشجعي  في صفوف  خطير  بعضها 
رجال األمن كما تنم إتالف ممتلكات عامة وخاصة تسببت في 

خسائر مادية هامة.  
ويتابع عدد من الموقوفين إثر هـذه األحـداث، من أجــل 
تجهيزات  وتخريب  إجرامية  عصابة  تكوين  أفعال  ارتكابهم 
الموصوفة  والسرقة  القـوة،  وباستعمـال  جماعـات  إطار  في 
ومحاولة االغتصاب وعرقلة سير الناقالت في الطريق العام، 
وارتكاب العنف العمدي بمناسبة تظاهرة رياضية وإلقاء أحجار 
داخل الملعب من شأنها إلحاق أضرار بالغير وإهانة موظفين 
عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وارتكاب العنف في حقهم 
والدخول إلى الملعب حاملين لسالح وتعييب شيء مخصص 
للمنفعة العامة، حيث تم إيداعهم السجن بعد استنطاقهم. 

 العنف في المالعب الرياضية ظاهرة تستوجب معالجتها 
من طرف المختصين، لتعدد أسبابهــا  واختالفها من مجتمع 
آلخر، إذ منها ما يرتبط بالوعي لدى المشاغبين،  والتعصب 
الرياضي وفقدان الروح الرياضية  وثقافة التسامح  والرغبة 
في تقليد األجانب، إلى جانب الظروف االجتماعية  التي تلعب 
ضد  فعل  كردة  المالعب  في  العنف  تنامي  في  أساسيا  دورا 
الفقر والبطالة  والتهميش وانسداد األفق، دون إغفال دور 

اإلعالم في هذا الباب.  

�ضغُب املالعب

تفعيال لمقاربة القرب، أجرت المجموعة 
بتقييـــم  المكلفـــة  المؤقتـة  الموضوعاتية 
بالشباب  المتعلقـــة  العمومية  السياسات 
ميدانيــــة  زيارات  المستشاريـــن،  بمجلس 
الحسيمة  ـ  تطوان  ـ  طنجــة  جهـة  لمجلس 
العمومية  السياسات  نتـــائــج  على  للوقوف 
الحيــاة  في  الشبـاب  وإدماج  لتأهيل  الرامية 
 2016 سنتي  بيـــن  بالجهـــة  االقتصادية 

و2021.
كلمة  الزيارة، حسب  هــذه  وقد شكلت 
لتغيير  المجموعة، فرصة  رئيس  بادل،  لعابد 
طريقة عمل المجموعة في تقييم السياسات 
الكشف  من  أنها ستمكن  معتبرا  العمومية، 
الموجودة  واإلكراهات  المحققة  النتائج  عن 
في  تضمينهـــا  على  والحـــرص  جهويـــا 

توصياتها.
المجموعــة ستـــدرج  أن  على  أكد  كما 
ضمن تقريرها السنوي كل النقاط التي سيتم 
أمل  على  الجهة،  صعيد  على  فيها  التداول 
تحسين  أجل  من  للحكومة  توصيات  إخراج 
بجهة  الشباب  إدماج  وزيادة  العيش  مستوى 
طنجة تطوان الحسيمة خصوصا، وباقي ربوع 

المملكة عموما.
وأضاف رئيس المجموعة، أن هذه الزيارة 
المجموعة،  أشغال  استمرار  إطار  في  تأتي 
اقتصاديا  إقالعا  تعيش  الجهة  وأن  خاصة 
وتعتبر جهة واعدة، مبرزا أن المجموعة اختارت 
كمحور للمساءلة هذه السنة موضوع »تأهيل 
وإدماج الشباب في الحياة االقتصادية«، وذلك 
بالنظر إلى أهميته بالنسبة للحكومة واعتبارا 
للتحديات واإلكراهات التي يواجهها الشباب 

حاليا، سواء من خالل التكوين أو التأهيل أو 
اإلدماج.

وتابع المتحدث، أنه »قررنا أن نقف على 
المواضيع ميدانيا وليس فقط من  كل هذه 
التي  للقطاعات  البرلمانية  المساءلة  خالل 
المستشارين«،  مجلـــس  داخل  عليها  نعمل 
يضم  لطنجة  الزيارة  برنامــج  أن  موضحا 
مــدراء  مع  ومساءلــة  وإنصات  حوار  جلسات 
ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي المجالس 
للتعرف  المدني  المجتمع  المنتخبة وفعاليات 
التي  والتحديات  اإلكراهات  على  كثب  عن 

يواجهها الشباب.
ويشار إلى أن جهة الشمــال استضافت 
المحطة األولى لهذه الزيارات، التي تندرج في 
إطار انفتاح المجموعة البرلمانية على مختلف 
ومجالــس  )الجماعـات  الترابييــن  الفاعلين 
األقاليم والعماالت والجهات( وممثلي المصالح 

آثار  لمالمسة  الشبابية  والفعاليات  الخارجية 
السياسات العمومية على الفئات المستهدفة، 
من أجل إعداد مذكرة توجه إلى مكتب مجلس 
المستشارين، تتضمن اقتراحات تُوجه طلبات 
المعنية،  الدستورية  المؤسسات  إلى  بشأنها 
وأبحاث  دراسات  إعــداد  أو  الرأي  إبداء  قصد 
من  ومعطيات  معلومــات   طلب  أو  ميدانية 
الحكومة، ثم تحديد المحاور التي يجب عقد 
السياسة  لقاءات بشأنها مع مدبري ومنفذي 
العمومية موضوع التقييم، بهدف االستعانة 
توصيات  يتضمن  تقييمي  تقرير  إلنجاز  بها 
تعديل  قصد  والبرلمان  الحكومة  إلى  ترفع 
المرتبطة  العموميـــة  السياســــة  وتحسين 
بالشباب وإجراءات متابعة تنفيذها، وذلك في 
الجلسة  أمام  ومناقشته  التقرير  عرض  أفق 

العامة في غضون دورة أبريل المقبلة.
أ.ع

جمموعة برملانية تراقب تاأهيل واإدماج ال�ضباب
يف احلياة القت�ضادية بال�ضمال

وتحرص  الراهن،  العالمي  الحوار  من  جزءا  الطاقة  تشكل 
األمم المتحدة على تشجيع العمل على تحقيق ارتفاع في حصص 
ومضاعفة  العالمية  الطاقة  مصادر  جميع  في  المتجددة  الطاقة 
المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدامات الطاقة وتشجيع 
والمتجددة في سبيل  النظيفة  الطاقة  تكنولوجيا  االستثمار في 
الحديثة  الطاقة  خدمات  على  ميسورة  بتكلفة  الجميع  حصول 

الموثوقة والمستدامة.. 
وسيرا على نفس النهج، صادق مجلس جهة طنجة تطوان 
البيئة  بها مرصد حماية  تقدم  ترافعية  على عريضة  الحسيمة، 
القتصاد  استراتيجية  اعتماد  أجل  من  بطنجة  التاريخية  والمآثر 
الطاقة على المستوى الجهوي، خاصة بعدما تبوأ المغرب المرتبة 
الخامسة عالميا في مؤشر األداء المناخي واعتباره من قبل تقرير 
مؤشر األداء لمناخي لسنة 2022 من بين الدول الخمسة األوائل 

الملتزمة بحماية المناخ.
الطاقــة  منها  كبيـــرة،  طاقيــة  بإمكانيـات  جهتنــا  وتزخر 
الريحية، إذ يسجل هبوب الرياح بمنطقة طنجة تطوان بمتوسط 
بإنتاج  الثانية،  في  متر  و11   9.5 بين  ما  يتراوح  سنوية  سرعة 
عبد  الرياح  مزرعة  جانب  إلى  جيغاواط،   526 إلى  يصل  سنوي 
 225 يبلغ  بإنتاج سنوي  انجرة  الفحص  بإقليم  الطريس  الخالق 
يزيد  سنوي  بإنتاج  بتطوان  البيضاء  الكوديا  ومنتزه  جيغاواط 
عن 208 كيلوواط وأيضا، المحطة الريحية الفارج تطوان بإنتاج 

سنوي يبلغ 100 جيغاواط.
التي تعتبر  الحرارية »تاهدارت«،  المحطة  الجهة  كما تضم 
األولى من نوعها في المغرب، حيث تضمن ما يقرب من 11.5 في 
المئة من الطاقة الكهربائية الوطنية، منتجة بأقل تكلفة بيئية، 

بفضل التكنولوجيا الفعالة واستخدام الغاز الطبيعي. 
واعتبرت العريضة أن الجهود المبذولة في هذا الصدد يمكن 
أن تكون أقوى إذا تمكنت الجهة من وضع استراتيجية جهوية 
القتصاد الطاقة، وعمدت إلى إدراج مرتكزات هذه االستراتيجية 

في مخطط التنمية الجهوية، مع تفعليها بمشاريع جهوية تروم 
ستبوئ  التدابير  هذه  أن  موضحة  المسطرة،  األهداف  تحقيق 
الجهة الصدارة في المجال، نظرا لإلمكانات والمؤهالت الطبيعية 
الطاقة  إنتاج  مستوى  على  عليها  تتوفر  التي  الهائلة  والمادية 
يعيشها  التي  التحـوالت  مواكبــة  من  ستمكنها  كما  النظيفة، 

المغرب في مجال االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ذات  العريضة  توصيات  المجلس  تبنى  الصدد،  هذا  وفي 
األولوية من أجل إعطاء دفعة لألمام نحو انتقال طاقي ناجع، وهي 

باألساس:
أولويات  الطاقة من بين  ـ جعل وضع استراتيجية القتصاد 
المجلس مع إعمال المقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين في 

إعدادها؛
ـ تضمين مخطط التنميـة الجهويــة مشاريــع تهم تنزيل 

االستراتيجية على أرض الواقع؛
ـ تأمين نشر التقنيات المتعلقة بالنجاعة الطاقية في جميع 

قطاعات التنمية الجهوية؛
ـ العمل على تكوين أطر وكفاءات مختصة في مجال الطاقة؛

ـ وضع خطة تواصلية مع إعمال المقاربة التشاركية مع جميع 
الفاعلين تهم التوعية والتواصل مع الساكنة والمجتمع المدني 

بهدف تنزيل االستراتيجية الجهوية القتصاد الطاقة.
تبناها  استراتيجية«،  »وضع  طموحها  أكبر  كان  العريضة 
المجلس دون أي نقاش أو تحفظ، وعلى ماذا سيتحفظ والعريضة 
برنامج! وهل  أو  أي مشروع  تتضمن  تقتصر على عموميات وال 
الطاقي في برامجه  التحول  كان المجلس سيغفل عن هواجس 
أوضاع  العالم!  عبر  الطاقي  الصراع  لحظات  أقوى  نعيش  ونحن 
تجعلنا نجزم أن عقدة الشكليات الزالت تحول دون مناقشة جوهر 

المشاكل وتُبعد من آفاق الحلول.

عري�ضة النجاعة الطاقية.. التزام بنوايا
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داللتـه  ومـا  مارس،   8 تاريخ  يعنـي  مـاذا  للمـرأة،  بالنسبـة 
المجتمعية؟

8 مارس من كل عام،  يوم  العالمي في  بيومها  المرأة  تحتفي 
وجدان  وفي  العالم  دول  جميع  في  خاصّة  رمزيّة  له  يوم  وهو 
عنه  يعبّر  الذي  االمتنان  بذلك  مرتبط   يوم  وهو  خاصة،  المغاربة 
المجتمع بجميع تالوينه للمرأة على تضحياتها الجسيمة وعطاءاتها 
أي  أوفي  العَمل،  قلب  في  أو  البيت،  داخل  من  سواءا  الالمحدودة، 

واجهة أخرى من واجهات النبل.
النّقاش حول قضايا  وهوكذلك، مناسبة سَنويّة يتجدّد فيها 
لتثمين  استثنائيّة  فرصَة  وهي  وتطلعّاتها،  وهمومها  المرأة 
سَبيل  في  المضي  أجل  من  والوعي  الهمّة  وتجديد  مُكتسباتها، 

تحقيق أهدافها وآمالها.
كيف ترين وضعية المرأة المغربية في المجتمع ؟

عقـــدة  من  بعيـد  حدّ  إلى  تحررت  المغربيّة  المرأة  أن  أعتقد 
إلى  لَقد أصبحت تستوعب  الهامش،  الضحيّة، فلم تعد تعيش في 
منخرطة  أصبحت  بل  المجتمع،  داخل  المركزيّة  أدوارها  بعيد  حد 
في هذه األدوار تفكيرا وممارسة، وتلعب أدوارا قيادية وريادية على 
واالقتصاديــة  واالجتماعية  السياسية  المجتمع،  واجهات  مختلف 
والثقافيـة والدينيـــة، وتقدمت على مثيالتها في الكثير من الدول 

في  حققتها  التي  اإلنجازات  وهذه  واإلسالمية،   العربية 
وإنما  الحال  بطبيعة  فراغ  من  تأت  لم  الميادين  مختلف 
الرشيدة  الملكية  لإلرادة  والمتميز  الرائد  الدور  بفضل 
اختارته  الذي  التنمية  ورش  في  المرأة  إشراك  أجل  من 

بالدنا منذ سنوات.
مكتسبـات  تحصين  إلى  تدعو  عدة  دعوات  هناك 
دستور  مقتضيات  وتفعيـــل  المغربيــة،  المــرأة 
التي  المكتسبات  هي  فما  المساواة،  لتحقيق   2011

ضمنهـا هـــذا الدستور للمرأة؟
أعتقد كما يعتقد بذلك العديد من المُشتغلين في 
خطوة  يعتبر   2011 دستور  أن  ببالدنا،  األسري  الشأن 
على  المرأة  حقوق  تكريس  اتجاه  في  جريئة  استثنائيّة 
مختلف الواجهات، فالفصل 19 ينصّ  بشكل صريح على 
المدنية  الحقوق  كل  في  والمرأة  الرجل  بين  المساواة 
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية ومنع جميع أشكال 
ال  المساواة  هذه  أن  غير  الجنس،  على  القائمة  التمييز 
خصوصيات  مراعاة  دون  بإطالق  هكذا  أخذها  يمُكن 
تحسيسية  حمالت  إلى  بحاجة  أنها  كما  أخرى،  دستورية 
لتهيئة وعي جديد  يقطع مع النظرة الدونية للمرأة التي 

تختزل المرأة في أدوار مَحدودة. 
مازالت المرأة في البادية تعاني من التخلف واألعباء 
الشاقة التي اليشاطرها الرجل أحمالها، فكيف الخروج 
إنسانية  تربية  انعدام  ظل  في  الوضعية  هذه  من 

وتعليم مواكب؟
أوراش  فتح  يتم  أن  ينبغي  التي  الكبرى  الواجهات  إحدى  هذه 
سندان  بين  ما  تقاوم  القرويّة  فالمرأة  بشأنها،  عميقة  إصالحية 
التعليم، لكن في نفس  الجهل وانعدام  القاسيّة ومطرقة  الظروف 
الوقت ينبغي أن نسجل هنا  تحسنا ملحوظا فيما يتعلق بوعي نساء 
دخلت  حاليا  القروية  فالمرأة  األخيرة،  السنوات  في  القروي   العالم 
ميدان التدافع السياسي وتمكنت من فرض وجودها داخل المكاتب 
لتدبير  الرئاسة  منصب  تقلدن  من  منهن  بل  المنتخبة،  الجماعية 

المحلية لجماعاتهن.  الشؤون 
تشبه بعض الجمعيات النسائية الحركة النسائية لالنعتاق من 

قيود الهيمنة وكأنها حرب بين الرجال والنساء، فما رأيكم؟
المرأة  تحرير  معركة  تقديم  من  التحرر  علينا  يجب  أنه  أعتقد 
المرأة  هلل  والحمد  الحنيف  ديننا  ففي  الرجال،  ضد  حربُ  وكأنها 
عالقة  وبينهما  موقعه  في  مكرم  والرجل  موقعها  في  مكرمة 
بالمعروف من أجل  الود واالحترام والمعاشرة  تكاملية مبنية على  
بون  فهناك  المجتمع.  بتنمية  معا  والنهوض  المسؤولية  تقاسم 
شاسع بين التشريع اإلسالمي كمفهوم وبين مجموعة من األعراف 
الذكورية  التربية  إلى  والتقاليد والتي تحتكم في كثير من األحيان 
في المجتمع والتي أثرت على العديد من الذهنيات. فالمعركة هنا 
في اعتقادي هي معركة ضد وعي ال يستوعب الدور الحقيقي للمرأة، 
المرأة  تكون  قد  الفكر،  الرّجل وحده من يحمل هذا  يكون  وقد ال 

نفسها من يقف هذا الموقف ويعزز من هذا الوضع. 
من  شاســع  بون  الشرق  في  والمرأة  الغـرب  في  المرأة  بين 
إلى  المغربية  المرأة  ستصل  فهل  واألوضاع،  والواجبات  الحقوق 

وواقع  حياة  تطبع  التي  السلبيات  رغم  الغربية  المرأة  مستوى 
وسلوكات المرأة الغربية؟

الغربيّة  المرأة  وضعيّة  كانت  التاريخ،  من  قريب  عهد  إلى 
أسوأ بكثير مما هي عليه وضعية المرأة في أكثر البلدان تخلفا في 
العالم العربي، لكن مع وجود اإلرادة وانخراط الجميع في مسلسل 
أن  إلى  متدرج،  بشكل  الغربية  المرأة  وضعية  انتقلت  التحديث، 
في  الحقوق  بأكثر  تتمتع  التي  المرأة  في  األمثال  مضرب  أصبحت 
األسوأ،  تجاوزت وضعها  قد  المغربيّة  المرأة  أن  أعتقد  مجتمعاتها، 
أفضل  مجتمعها  داخل  اليوم  ووضعها  األفضل،  عن  تبحث  وسارت 
راجع  وهــذا  أخــرى،  مجتمعات  في  أخريات  نساء  وضع  من  بكثير 
أجل  من  السامية  الملكية  اإلرادة  إلى  سلفا  أشرت  كما  باألساس 

إشراك المرأة في ورش التنمية الذي اختارته بالدنا منذ سنوات.
يحتفل العالم في 8 مارس بعيد المرأة، فهل يتذكر المغاربة 
المرأة مرة كل عام، لينتهي بهم األمر إلى االعتراف بأن أوضاعها 
ليست على ما يرام، وأن حقوقها اإلنسانية ليست مكفولة بشكل 

كامل، وليطالبوا بإنصاف المرأة؟
هذا ليس صحيحا، إنها فرصة استثنائيّة للتأكيد على أن المرأة 
رقم ال يمكن تجاوزه، فهو احتفاء بالمرأة على تعدد دالالته بالنسبة 
المرأة في وجدانهم من رمزية  المجتمع وما تجسده  لشتى أطياف 

نحو  السّعي  وتجديد  المكتسبات  لتثمين  تأمل  وقفة  وهو  خاصة، 
آمال وطموحات جديدة.

لصالح  هو  هل  المغربيـة،  للمـرأة  القانوني  للوضع  بالنسبة 
المرأة؟ أو بعبارة أخرى، هل أنصفت القوانين المغربية المرأة ؟

بالغـــة  أهميّــة  يولي  أصبــح  المغربي  المشرّع  أن  شك  ال 
األصعدة،  جميع  على  التشريعية  األجندة  في  للمرأة  ومركزيّة 
على  المكتسبات  من  عددا  المغربية  المرأة  حققت  ذلك،  وبفضل 
المجتمع،  داخل  وضعيتها  لذلك  نتيجة  وتغيرت  القانوني،  الصّعيد 
ميادين سياسية  في  وقانوني مشروع  فعلي  وجود  لها  أصبح  حيث 

واقتصادية واجتماعية وثقافية..
إصالح  مجال  في  تحقق  ما  أهم  تعتبر  التي  األســرة،  فمدونة 
من  عريض  قطاع  آمال  حققت  كثيرة  بقواعد  أتت  المرأة،  أوضاع 
التي  المفاهيم  بدل  حديثة  قانونية  صياغة  تبنت  حيث  النساء، 
تحت  األسرة  مسؤولية  وجعلت  المرأة،  وإنسانية  بكرامة  تمس 
تمارسه  الرشيدة،  للمرأة  حقا  الوالية  جعلت  كما  الزوجين.  رعاية 
بالرجل  المرأة  بمساواة  قامت  كما  ومصلحتها،  اختيارها  حسب 
قامت  كما  سنة،  عشرة  ثمان  في  بتوحيده  الزواج،  لسن  بالنسبة 
من  تأكد  إذا  إال  بالتعدد  القاضي  يأذن  ال  بحيث  التعدد  بتقييد 
الزوجة  مع  المساواة  قدم  على  العدل  توفير  في  الــزوج  إمكانية 
الزوج  توفر  إلى  باإلضافة  الحياة،  في جميع جوانب  وأبنائها  األولى 
على المبرر الموضوعي االستثنائي للتعدد، كما أعطت للمرأة الحق 
باعتبار  عليها  التزوج  عدم  زوجها  على  العقد  في  تشترط  أن  في  
ذلك حقا لها، وجعلت الطالق حال لميثاق الزوجية يمارس من قبل 

القضاء،  مراقبة  تحت  الشرعية  شروطه  حسب  كل  والزوجة  الزوج 
وسعت  كما  الطالق،  في  للرجل  التعسفية  الممارسة  بتقييد  وذلك 
من  حق المرأة في طلب التطليق، إلخالل الزوج بشرط من شروط 
عقد الزواج، أولإلضرار بالزوجة مثل عدم االنفاق أوالهجر أوالعنف، 
وغيرها من مظاهر الضرر، باإلضافة إلى الحفاظ على حقوق الطفل 
المغرب،  عليها  صادق  التي  الدولية،  االتفاقيات  مقتضيات  بإدراج 
وضمان مصلحة الطفل في الحضانة، باإلضافة إلى إقرار حماية حق 
الطفل في النسب، كما جاءت بمقتضيات مهمة فيما يتعلق بتدبير 

األموال المشتركة بين الزوجين.
كما جاء دستور 2011 بمنظور جديد للتعامل مع المرأة  حيث 
قام بتكريس مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وتبعا لذلك، إحداث 
التنصيص  تم   كما  التمييز،  أشكال  كل  ومكافحة  المناصفة  هيئة 
في كثير من الفصول على التمييز اإليجابي لصالح النساء في مجال 
اإلقتصادية  الحياة  في  والمشاركة  العمومية  الوظائف  إلى  الولوج 
والثقافية واإلجتماعية، كما أصبح للمرأة الحق في تقديم اقتراحات 
العمومية ويحق  السلطات  إلى  التشريع وتقديم عرائض  في مجال 
حماية  ومبدأ  القوانين،  سن  المغربي،  الرجل  غرار  على  أيضا،  لها 
الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات بالخارج، كما 
يحق للمواطنين والمواطنات المغاربة المقيمين بالخارج المشاركة 

في الحياة السياسية عبر التصويت والترشح. 
شأنهــا  من  مقتضيات  على  القانون  ينص  كما 
ولوج  في  والرجال  النساء  بين  الفرص  تكافؤ  تشجيع 
المكتسبات  من  ذلك  غير  إلى  االنتخابية  الوظائف 

المتقدمة. 
فقد  المغربي،  الجنائي  للتشريـع  بالنسبـة  أما 
خالل  من  المرأة  ضد  والعنف  اإلساءة  صور  جميع  منع 
تتضمنها  التي  أوالمسطرية  الموضوعية  المقتضيات 
بصدور  تعــززت  والتي  المغربية  الجنائيــة  القوانيـن 
مكافحـة  كقانــون  الخاصــة  القوانيـن  من  العديـد 
وقد  المنزلي  للعمل  المنظم  والقانون  بالبشــر  االتجار 
أهم  رقم 13-103، وهو من  القانون  توج ذلك صدور 
لمحاربة  المغربية  القانونية  الترسانة  في  النصوص 
مقاربة حقوقية  لتبنيه  النساء وذلك  العنف ضد  ظاهرة 
أربعة  على  بُني  وهوقانون  فحسب،  زجرية  وليست 
البعد الوقائي والحمائي  أبعاد وفق معايير دولية وهي 

والزجري والتكفلي.
أوضاع  لتحسين  إيجابية  بخطوات  المغرب  قام 
برامج  إعداد  خالل  من  وتمكينها  عام  بشكل  المرأة 
وطنية مهمة، وكان أهمها النموذج التنموي الجديد. 
النموذج  في  المرأة  وضعية  من  تقربينا  أن  لك  هل 

الجديد؟ التنموي 
بدءا ال بد من اإلشارة إلى أن النموذج التنموي قام 
بحلول  بالمغرب  لالرتقاء  واألولويات  التحديات  برصد 
عام 2035 إلى الثلث األعلى من التصنيف العالمي للدول، واستلهم 
معالمه من مجموعة من الخطب الملكية السامية الرامية إلى تنمية 
أن  على  يؤكد  فهو  المجاالت،  مختلف  في  ورقيه  وتطوره  المجتمع 
المرأة المغربية شريكة للرجل المغربي  في صنع متطلبات الحاضر، 
وصياغة أبعاد المستقبل، كما يؤكد النموذج التنموي على ضرورة 
واالستراتيجيات  والمشاريع  الحكومية  الجهود  تنسيق  على  العمل 
الغاية  لتحقيق  تنفيذها  ومتابعة  وتمكينها  المرأة  لتنمية  المعدة 
المرجوة منها والتي وجدت أصال لخدمتها. فليس كافيًا أن تحصل 
هذه  ترجمة  األهم  بل  الصادرة،  القوانين  في  حقوقها  على  المرأة 
وإعمال  مشاركتها،  لتأمين  قابلة  عمل  وبرامج  أفعال  إلى  الحقوق 
مبدأ ترتيب األولويات في قضاياها؛ كمحو األمية والهدر المدرسي 

وحظر التمييز ومحاربة الفقر.
المجتمع  في  النساء  مشاركة  تعزيز  أجل  من  آليات  رصد  وتم 

وإدماج الفئات الهشة منهن، وتحقيق المساواة .
كلمة أخيرة :

وفي الختام أتقدم بجزيل الشكر لجريدة طنجة  على هذا الحوار 
المختلفة  أدوارهــا  وتعزيز  المرأة  حقوق  عن  الحديث  بأن  وأقول 
يرتبط ارتباطًا مباشرًا بتنمية قدراتها، واالرتقاء بمستواها العلمي 
حقيقيًا  إسهامًا  إسهامها  لتأمين  العام  المناخ  وتهيئة  المعرفي، 
عبء  يقع  مسؤولية  أنها  اعتقادي  وفي  التنمية.  ميادين  كل  في 
في  الثقة  أوال  عليها  التي  نفسها  المرأة  على  أوال  بها  االضطالع 

قدراتها وتجديد السعي نحوآمال وطموحات جديدة .

حوار 
مع

مبنا�شبة اليوم العاملي للمراأة
الدكتورة وداد العيدوين
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محمد العطالتي -

اللفظ الفيد

�أي بعد  �لثالثة  �لألفية  �لأولى من  �لعقود  ونحن يف بد�ية 
�ألفي عام على ميالد �ل�سيد �مل�سيح، فاإن �ملتاأمل  �أزيد من  مرور 
و�أركانه،  �لعامل  �أ�سقاع  مبختلف  �لب�سرية  �ملجتمعات  و�سع  يف 
وحيثما حلت ف�سيلة �لإن�سان و��ستوطنت يف بقعة من بقاعه، 
بينهم،  �لعي�ش  مناهــج  �ختالف  على  و�قــف  حمالة  ل  فاإنه 
بني  و�لأنظمة  �لتقاليد  وتعدد  لديهم،  �لتنظيم  طرق  وتباين 

�أقو�مهم و�أعر�قهم، وتناق�ش �مللل و�لنحل بني �أفر�دهم.
 فمن هذه �ملجتمعات من و�سع لنف�سه �ملنهاج �لقومي لتدبري 
�بن  عنها  قال  �لتي  �لأقو�م  تلك  وهم  وعمر�نهم  �أفر�ده  معا�ش 
و�ملالب�ش  �لأقو�ت  من  »��ستكرثو�  �إنهم  مقدمته  يف  خلدون 
والأم�صار  املدن  واختطــاط  البيوت  وتو�صعة  فيها  والّتاأّنق 
على  تقدر  مل  جمتمعات  ذلك،  مقابـــل  يف  ومنها،  ر«،  للّتح�صّ
�لنهو�ش باأحو�لها و مل تفلـــح يف �سياغة �لقو�عــد �ل�سامنـــة 
حياة  بتجويد  �لكفيلة  �لنظم  �إقامة  يف  وف�سلت  ماآلها  حل�سن 

�سكانها ومنع �لفو�سى و�لبهرجة عن �حللول بها.
�لأقو�م  عي�ش  باأحــو�ل  يعلــم   �أن  له  قــدر  من  �أن  ل�سك  و 
�ملتح�سرة ويلقي نظرة على مناهج �لنظام لدى �لأمم �ملتقدمة، 
لديها   �لتمدن  مظاهر  على  لالإطالع  �لإلهية  �لأقد�ر  و�أعانته 
�ل�سر  �لتو و�للحظة  �أ�سبابها ودعائمها، لأدرك  يف  و�لغو�ش يف 
من  حالهم  و�نتقال  لديهم  �ملوجودة  �لرغد  حالة  ور�ء  �لكامن 
�إلى و�سع  و�لأزبال  �لقاذور�ت  وتر�كم  �ملجال   �لفو�سى يف  و�قع 
فيها  ويجرون  واملنازل  الق�صور  »يّتخذون  اأنا�صا  منهم   جعل 
ويختلفــون  تنجيدها  يف  ويبالغون  �سرحها  يف  ويعالون  �ملياه 
اآنية  اأو  اأو فرا�ش  يف ا�صتجادة ما يّتخذونه ملعا�صهم من ملبو�ش 
حيث  خلدون،  �بن  بو�سف  �حلـ�سر«  هم  وهــوؤلء  ماعون  �أو 
�ل�سيادة عندهم مبيز�ن �لقانون ول ميلــك �أحد منهم �لقــدرة 
بنيانـــه  نقــ�ش  على  باأحد  �ل�ستقــو�ء  �أو  ون�سفه  خرقه  على 

�أركانه. وترييب 
عندنا  �حلال  هو  كما  �لأقو�م،  هوؤلء  من  �لنقي�ش  وعلى    
يف بالد طنجة وعموم �ملغرب �لأق�سى و�سائر �لبلد�ن �ل�سائرة 
على نهج �لأ�سغال �ملرتوية بف�ساد �لناخبني و�ملجال�ش �لبلدية  
التحايل  اأو  اخلروج  ب�صبب  �صرر  من  العامة  م�صالح  حلق  ومبا 
على �لقانون �لذي  �عتادته �لعامة من �لنا�ش �سو�ء رعاة كانو� 
عن  ز�غ  �لإن�سان،  �أ�سا�ش  هو  �لذي  �لعمر�ن،  �أن  ذلك  رعية،  �أو 
�لقو�عد �لو��سحة فتحولت حا�سرة طنجة من حال �لتنظيم 
�إلى و�سع هجني غلبت  �ملربم  �لعد�لة  �ملحكم و�للتز�م بقانون 
ع�سابات  فيه  و��ستولت  �لعلم  مناهج  على  �جلهل  قو�عد  فيه 
�سريعة  �لأغبياء  فيه  وفر�ش  �مل�سلحني،  �أدو�ت  على  �لأفاقني 
وهكذ�  و�جلزم،  �لبناء  �سريعة  مكافحة  يف  و�لهدم  �لنق�ش 
و�ســـوء  �لنظر   �نعــد�م  على  دليال  �لإ�سكـــان  بنايات  �سارت 
�لتقدير و�ل�سو�رع و�لأزقة م�سرحا لكل �ملظاهر �لبئي�سة  �لتي 
�إن �لو�حد من �سكانها يقع يف حرية  ��ستوطنت  �ملدينة،ـ حتى 
�لأ�سو�ق  كرثة  ب�سبب  ذهنه  عن  �لغمو�ش  ينجلي  ول  �أمره  من 
�أما  مو�قعها،  من  موقع  كل  يف  �لأزبال  وطغيان  تنظيمها  و�سوء 
عن اأحوال و�صائل النقل و�صلوك �صائقيها فال تربطه باملدنية 
فالكل  بو�صلة،  اأو  اآلة  التقدم  عامل  اإلى  ت�صده  ول  �صلة  رابطة 
وهم  يتوقفون،  ل  �ل�سوئية  �لإ�سارة  وعند  ي�سبحون  فلك  يف 
بع�صهم  مع  الت�صابق   ويف  منتهون،  الزبناء  م�صالح  �صيانة  عن 
فهم  �لأهلية  فاقدة  �لأحياء  منهم  ��ستوطن  من  �أما  غارقون، 
�لبالدة،  �أ�سكال  من  �سكل  وحياتهم  �حلماقة  �سروب  من  �سرب 
تربية  �عتاد  من  ومنهم  جاره  على  �لنافذة  يفتح  من  فمنهم 
م�سالك  من  كثري  ذلك  وغري  د�ره،  عقر  يف  و�لدو�جن  �لغنم 
وتي�صري  بعباده  اللطف  اأ�صاأل  واهلل  البداوة.  يف  املوغل  العي�ش 

معابر �ملرور �إلى جناته.

مظاهــر 
البـــــداوة

بنعلــي،  مصطفــى  هو 
الذي  »بايـو«  المعـــروف ب: 
يحظى بشعبية كبيرة بمدينة 
سنيـــن  منـــذ  عرف  طنجة، 
للرياضـة  المجنـــون  بحبــه 
الميكــانيكيــة.وبالضبــط، 
ينظم  كان   1977 سنة  منذ 
أنشطـة بنـــواحــي عشابــة، 
أشقــار  المجاهدين،  بوبانة، 
»الباليا«... البلدي  والشاطى 

من  النـوع  لهذا  الكبير  حبه 
إلى تأسيس  الرياضة دفـعـه 
البحر  نادي  رسمـي  وبشكل 
للرياضة  المتوسط  األبيض 
الميكانيكية سنة 1986.كما 
جامعـة  مؤسسـي  من  يعتبر 
حياته  الرياضة. وطيلـة  هذه 
السلطات  إشـارة  رهن  كان 
المحلية، لتنشيط المناسبات 
أعيـــاد  الوطنيــة،  واألعيــاد 
وغيرهــا. والشبــاب  العرش 

وسكان كثير من أحياء مدينة 
على  شاهــديــن  خير  طنجة 
الفترة الذهبية لهذه الرياضة 
من  عــــددا  خدمـــت  التي 

الشبان وأنقذتهم من االنحراف، بل جعلت من بعضهم أبطاال، 
فضال عن أن هذه الرياضة تعتبر ورقة سياحية رابحة، خاصة أن 
األجانب يحبون هذه الرياضة، حيث سجلوا حضورهم وشاركوا في 
للرياضة  المتوسط  األبيض  البحر  نادي  تظاهرات عدة، نظمها 
الميكانيكية بطنجة، باإلضافة إلى أن ذلك يخلق رواجا اقتصاديا 

وينعش بعض فرص شغل للشباب..
األنشطـــة  على  يصــرف  كان  »بايــو«  أن  هذا  من  أكثــر 
أمتعته،  الخاص وأحيانا كان يبيع بعضا من  الرياضية من ماله 
والسرور في نفوس سكان بعض  البهجة  لينظم حفالت تدخل 
أحياء طنجة، عالوة على قيامه بأعمال اجتماعية وخيرية لفائدة 
معارفه.لكن،  من  العديد  بشهادة  واليتامى،  واألرامل  المرضى 
»بايو«. أحوال  معه  وساءت  شيء  كل  انتهى  مرورسنوات،  بعد 

ـ  ورغم أنه من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ـ سابقا 
واليزال يرحب به هنالك، لتنشيط هذا النوع من الرياضة بديار 

يصرح  وكما  أنه  إال  المهجر، 
يحب  اإلعالم،  لوسائل  دائما 
وطنه ويرغب في أن يرى هذه 
وطنه،  في  مزدهرة  الرياضة 
حيث راسل السلطات المحلية 
الموضوع  هذا  في  مرات  عدة 
جديد  من  النهوض  أجل  من 
لكنه  الميكانيكيـة،  بالرياضـة 
الصاغية،  اآلذان  اليجــد  كان 
عمـــال  تنـــاوب  فترات  طيلة 
على  الجاللـــة  صاحب  ووالة 
مدينة طنجة، باستثناء موالي 
كان  الذي  العلــوي،  المهدي 
إنسانيا ومصغيا له جدا، حيث 
فتح له صدره ورحب بمشروعه 
بجانبه،  سيكون  بأنه  ووعده 
ثم طلب منه أن يسطربرنامج 
مشروعه، أوال.غيرأن األقدارلم 
»بايو«بحكم  صالح  في  تكن 
العلـوي  المهــدي  موالي  أن 
رأس  على  عيــن  ما  سرعان 
بعـــدها  ثم  مكناس،  مدينة 
يحكي  هكــذا  بليبيــا،  سفيرا 
»بايو« عن مــوالي المهــدي 
اليمكن  نظره  في  واإلنسانيين  الطيبين  ألن  أخباره،  ويتتبع 

نسيانهم بسهولة...
المحلية  السلطات  ينشدها »بايو« من  التي  المساعدة  أما 
مناسبا  تراه  مكان  بأي  له  أرضية  قطعة  تفويت  فهي  بطنجة، 
بالمدينة، الستغاللها في تداريب خاصة بالرياضة الميكانيكية 
»بايو«  مطلب  هو  عنها.هذا  سنوية  رسوما  يؤدي  أن  والبأس 
الذي قضى سنوات من عمره وهويلتمس من السلطات المحلية 

بطنجة تدخلها اإليجابي في الموضوع، لكن بدون فائدة.
»لماذا يعملون على منعي وإقصائي ؟ لماذا يحرمونني من 
الشباب  عقول  في  وترسيخها  الرياضية  الهواية  هذه  ممارسة 
وجعلها تجري في عروقهم، عوض أن يلهثوا وراء تفاهات وأمورقد 
»بايو«  يتساءل  وحياتهم..؟«  ومستقبلهم  بصحتهم  التليق 

مختتما تصريحه بمقرجريدة طنجة.
م.إ 

»بايـو« ينا�ضد ال�ضلطات املحليـة بطنجـة
  مختصر من حياة رجل مجنون بالرياضة الميكانيكية...



7

4202 • ال�ضبـت  19 مـار�ض  2022  جريدة طنجـة • عـدد 

وضعية األشخاص المسنين تسائلنا جميعا وتدعونا إلى التأمل في 
يدفعنا  الذي  األمر  ببالدنا،  السن  كبار  لدى  الحياة  وصعوبات  مشاكل 
المبادرات والخطط  نتائج  بينها  التساؤالت، من  إلى طرح مجموعة من 
والبرامج التي أعلنت عنها وزارة التضامن واألسرة في الحكومة السابقة، 
الرعاية  وتوفير  المسنين  بأوضاع  النهوض  بشأن  قبلها  من  والتي 
الكالم  هذا  من  ذلك  إلى  وما  حقوقهم،  وضمان  االجتماعية  والحماية 
الذي سمعناه يتكرر في البرلمان بغرفتيه وفي اجتماعات الحكومة وفي 

الزيارات والتجمعات البشرية..!
والتنمية  العدالة  عليهــا حزب  أشــرف  التي  الحكومة  إلى  وبالعودة 
فئة  حماية  لورش  خاصــة  أهمية  بإيالء  وعد  الذي  رئيسها  في شخص 
المعالجة  إلى  ترمــي  وسياسات  برامج  خالل  من  المسنين  األشخاص 
العملية لقضاياهم باعتبار ذلك حقا من حقوقهم.. وحتى نضع القارى في 
الصورة فإن هذا الكالم قيل خالل انطالق الحملة التحسيسية السادسة 
األسرة  وزارة  طرف  من  المنظمة   2020 سنـــة  المسنين  لألشخاص 
والتضامن والتنمية االجتماعية والمساواة بمناسبة تخليد اليوم العالمي 
المذكور أن  الحكومة  لألشخاص المسنين.. وقد ورد على لسان رئيس 
مقتضيات البرنامج الحكومي سيحرص على االهتمام بصحة هذه الفئة 
مع ضرورة تفعيل المرصد الوطني لألشخاص المسنين وتمكينهم من 
الحماية االجتماعية بشكل يحفظ كرامتهم  ويصون التماسك االجتماعي، 
االستجابة  أفق  في  االجتماعية  بالخدمات  الرقي  ضرورة  على  مشددا 
لتطلعات مختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتها فئة المسنين وما إلى ذلك 
من هذا الكالم الذي سرعان ماتبخر في الهواء..! هي وعود الطبيب سعد 
الدين العثماني الذي عاد إلى عيادته سالما غانما معافى ظافرا.. برامج 
وخطابات والتزامات ووعود فارغة توجد في قاموس الحكومة السابقة..  
فماذا حققت كل هذه المبادرات والخطابات الشفوية من نتائج في مجال 

الرعاية االجتماعية وتحسين أوضاع االشخاص المسنين..؟
عمليا على أرض الواقع ليست هناك تدابير وإجراءات عملية ملموسة 
مبادرات  أي  بالطحين«،  »جعجعة  فقط  هي  واإلشادة،  بالتنويه  جديرة 
من  الفئة  هذه  واهتمامات  حاجيات  التلبي  محتشمة  وبرامج  وخطط 
انتشار فئة األشخاص  تتنامى فيه ظاهرة  الذي  الوقت  المواطنين.. في 
المسنين ضمن وتيرة تصاعدية للشيخوخة في المجتمع المغربي، دون 
إغفال الحديث عن التغطية الصحية واالجتماعية الشاملة التي أكد عليها 
إيجابيا على نطاق واسع  أثرا  جاللة الملك بحرص شديد بعد أن خلفت 

تستهدف باألساس الفئات االجتماعية والهشة على وجه التحديد..
الصحيــة  التغطيــة  نظــام  من  المسنيــن  األشخــاص  موقـع  فما 
ومانصيبهم منها..؟ ماذا أيضا عن االستفادة من أنظمة التقاعد لهذه 
الشريحة..؟ لماذا التبادر الحكومة الحالية مثال إلى تمكين األسر الفقيرة 
التي ترعى  األشخاص المسنين من دعم حكومي يساعدها على القيام 
األخذ  مع  العالم..؟  بلدان  من  كثير  في  الشأن  هو  كما  الرعاية  بمهام 
يوجد  التي  المسنين  ورعاية  إيواء  لمراكز  السيئة  الحالة  االعتبار  بعين 
أغلبها في حالة يندى لها الجبين، بل التستجيب على اإلطالق للشروط 
الالزمة  الحماية  له  وتوفر  كرامتــه  للمسن  تحفظ  التي  والمواصفات 
وتحقق رغبته وحاجياته في إطار رعاية اجتماعية حقيقية تليق بإنسانية 

اإلنسان..
وقد يطول بنا الكالم دون الوصول إلى استخالص النتائج والحلول.. 
نأمل صادقين أن تعمل الحكومة الحالية على إعادة االعتبار لهذه الشريحة 
من المواطنين وأن تحرص في سياستها وبرامجها على إيالء ما ينبغي 
من األهمية لفئة اشتغلت بتفان وإخـالص ونكران ذات، وأنه من أوجب 
مستوياتهم  اختالف  على  المسنين  األشخاص  رعاية  الحكومة  واجبات 
وأعمارهم ورعاية أحوالهم بالتتبع الجاد المسؤول والمواكبة المستمرة 
كرامتهم  ويصون  وبمـا يضمـن حقوقهـم  بهــم  والتكفـل  والمنتظمة 
ووضعهم  بمكانتهم  تليق  حقيقية  ومراكز  مؤسســات  توفير  بضرورة 

االعتباري في المجتمع..
رعاية  في حق  وجل  عز  اهلل  قول  الكالم  هذا  كل  ختام  في  ولنتأمل 
ى َربَُّك اأَلَّ َتْعُبُدوا اإِلَّ اإِيَّاُه  الوالدين انطالقا من اآلية الكريمة »َوَق�صَ
اأَْو ِكَلُهَما  اأََحُدُهَما  ا َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكَبَ  اإِمَّ اإِْح�َصاًنا  َوِباْلَواِلَدْيِن 
َفَل َتُقل لَُّهَما اأُفٍّ َوَل َتْنَهْرُهَما َوُقل لَُّهَما َقْوًل َكِرميًا َواْخِف�ْض َلُهَما 
ِغرًيا«  برِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربََّياِن �صَ ْحَمِة َوُقل رَّ لرِّ ِمَن الرَّ َجَناَح الذُّ

»صدق اهلل العظيم.
ولنا عودة إلى الموضوع بحول اهلل في مستقبل األيام أو الشهور بعد 
االطالع على نوايا وبرامج ومخططات العمل الحكومي في مجال الرعاية 

االجتماعية..
)انتهى(

من صميم المجتمع

• إدريس كردود

الأ�ضخا�ض امل�ضنون..
اأي موقـع لهـذه الفئـة 

يف الربامج وال�ضيا�ضــات 
احلكومية ؟؟

3/3

زاكورة.  بنواحي مدينة  تقع  ولدت وترعرعت في قرية 
الكبير.  والجد  األعمام  تشمل  كبيرة  أسرة  وسط  عشت 
كان والدي معلما وفي نفس الوقت يمارس السياسة. كان 

قدوتي، لهذا كنت أحاول تقليده ألصبح معلما مثله.
الماستر وكانوا  الجامعــة صادقت طلبة  عندما ولجت 
يعانــون من البطالـة بحيــث أصبحــت ديدانهم الوحيد، 
فكان أن خضت معهم نقاشـا حادا في أحـد األيــام حول 
اعتقادا  أعتقد  كنت  ألنني  لهـم  معارضا  وكنت  الموضوع 
جازما أنني سأجد عمال محترما بعد التخرج فلم يسبق لي أن 

عانيت من البطالة قبل دخول الجامعة.
في تلك السنوات درست بالتوازي تكوينا تقنيا وحصلت 
وتزوجت  اإلجازة  شهادة  على  ذلك  بعد  ثم  الدبلوم  على 
مباشرة حتى قبل أن أجد عمال، لكني سرعان ما وقعت في 

ما حذرني منه أصدقائي بخصوص مشاكل البطالة.

استغلت في إصالح الحواسب وفي كتابة العقود وغير 
ذلك إلى أن وصلني خبر مفاده أن نيابة التعليم بمراكش 
تبحث عن أساتذة لسد الخصاص، وقتها زرت مسؤول الموارد 
البشرية بالنيابة خمسة عشر مرة إلى أن اتصل بي في أحد 
األيام يخبرني بوجود خصاص في مدرســة يتخــوف منها 
بالتدريس،  عهدي  بداية  كانـت  هنـاك  المدرسين.  أغلب 
على  المدرسين  جميع  توقيف  تم  مدة  بعد  لألســف  لكن 
أصبحت  أن  فكان  الوفاء  محمد  آنذاك  التعليم  وزير  عهد 
عاطال عن العمل. اجتزت بعدها العديد من المباريات، لكن 
بدون أي جدوى، لذا اشتغلت في التعليم الخصوصي إلى أن 
أتيحت لي فرصة عمل في إحدى المنظمات الغير الحكومية 

بالخارج، وها أنا اليوم أصبحت مديرا في أحد فروعها.

محمد العودي
oddimed@gmail.com

كلمة تحفيزية تعمل بها قد تجعلك ناجحًا في حياتك..

تحت شعار »اقترح أفكارك ودعنا نحول جهة طنجة – تطوان 
– الحسيمة إلى منطقة مزدهرة وحيوية«، تمت الدعوة إلى تحدٍّ 
المطورون،  المشاريع،  مدراء  سواء  الجميع،  أمام  مفتوح  دولي 
صانعو  وكذا  الطلبة  أو  المصممون  المعماريون،  المهندسون 
التغيير أو شركات ناشئة.. كلهم مدعوون للمشاركة، فالمسابقة 

تبحث عن أفضل األفكار المبتكرة.
المتعلقــة  المجـــاالت  على  المسابقــة  تحديــات  وتنصب 
والرفاهيـــة،  الصحــة  الثقافيــة،  )السياحة  الترابية  بالجاذبية 
الخضراء،  )الطاقات  المستدامة  واالقتصادات  القروية(  التنمية 
والتحول  والذكاء  الزرقاء(  واالقتصادات  الدائرية  االقتصادات 

الرقمي )اللوجيستيك، التجارة، الصناعة والمدينة الذكية(.
على  المنظمون  أكد  واالستثمار،  االبتكار  تعزيز  وبحثا عن   
انفتاح المسابقة على كل شخص لديه فكرة مبتكرة للمشاركة 
في هذا »الهاكاثون« عبر األنترنت وتقديم أفكاره قبل 30 يونيو 
األولى  الثالثة  للمراتب  المقبل، مخصصين جوائز مالية محفزة 
وهي على التوالي؛ 15 ألفا، 10 آالف و7 آالف دوالر، كما سيتلقى 
الفائزون دعما مخصصا في نهاية التحدي للمساعدة في تحويل 
األفكار إلى أفضل الحلول الممكنة، وذلك بتشجيع ولوجهم إلى 
إلى  وكذا  والخواص  العموميين  المستثمرين  وشبكة  التمويل 
المساعدات العمومية، البنيات التحتية والعقار، فضال عن مواكبة 
شخصية من قبل المركز الجهوي لالستثمار بجهة طنجة تطوان 
إلى  والولوج  الخبراء  من  شبكة  إلى  الوصول  وأيضا،  الحسيمة 

السوق المغربي واإلفريقي..

وأضاف المنظمون أن الموجهين الذين سيتم اإلعالن عنهم 
https://tdc.bemyapp.com/fr سيعملون على  على منصة 
مساعدة المشاركين في تطوير أفكارهم بشكل صحيح لالختيار 
خبراء  من  مكونة  تحكيم  لجنة  أن  مسجلين  العرض،  يوم  قبل 

أفارقة ودوليين ستقوم بتقييم المشروعات.
الجهوي  المركز  مبادرة  إطار  في  المسابقة  هذه  وتأتي 
أقاليم  وتنمية  إنعاش  وكالة  مع  بشراكة  بالجهة  لالستثمار 
أطلقوا  حيث  المتوسط،  طنجة  الخاصة  والوكالة  الشمال 
 Smart Territory,“الدولي التحدي  هذا  من  األولى  النسخة 
 development, investment and entrepreneurship
إمكانيات  تعزيز  بغاية   )digital challenge“ )TDC2022
وجاذبية هذه الجهة من المغرب، وتطويرها إلى منطقة جذابة 

وديناميكية ورقمية. 
طلب  شكل  على  ستقام  المسابقة  أن  المنظمون،  ووضح 
والدولي،  والوطني  الجهوي  الصعيد  على  مبتكرة  أفكار  القتراح 
المرتبطة بالتنمية واالستثمار وريادة  التحديات  يمكنها تحويل 
لخلق  حقيقية  فرص  إلى  للجهة،  الترابية  والجاذبية  األعمال 
القيمة، كما تروم تثمين مؤهالت الجهة على المستوى الدولي، 
بالقطاعات  واألعمال  االستثمار  بفرص  النهوض  وبالتالي 
الواعدة، السيما الفالحة والصناعة والصيد والسياحة والتشغيل 
االجتماعي  واالقتصاد  والصحة  والثقافة  والرقمي  والتكوين 

والتضامني واللوجستيك والتجارة.
أ.ع

جوائز مالية وحوافز.. لمن يتميز باالبتكار
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 نالت مسرحية »ألمجذوب«التي عرضتها فرقتنا الفتية بدارالشباب أوائل السبعينيات 
لقب  وظل  باالستقالل..  العهد  حديثة  كانت  إفني  مدينــة  وأن  خاصة  الجمهور..  إعجاب 
»المجذوب« الذي تقمصت دوره لصيقا بشخصي، يناديني به األصدقاء والتالميذ وعدد ممن  

شاهدوا العرض المسرحي . 
وكان للقب »المجذوب« الذي اشتهرت به بين رفاقي وباقي القوم بالغ األثر في نفسي، 
مما شجعني على بذل مزيد من الجهد والعطاء في فن التمثيل..إلى درجة استنباط موضوع 
مسرحية هزلية من نكتة مألوفة اخترت لها عنوان »صياد البشر«.. حيث يظهر في المشهد 
األول شاب عاطل ابتكر طريقة خاصة الصطياد لقمة عيش  من جيوب المغفلين، حيث جلس 
على حافة الرصيف  وبيده قصبة ألقى بشصها وسط الطريق، والناس يمرون أمامه مستغربين 
أمره  مستصغرين شأنه..ومنهم من يشير بسبابته نحو رأسه ناعتا إياه بالجنون، وبينما هو 
على حاله اقترب منه أحد الفضوليين محاوال استدراجه لمعرفة مايروم اصطياده بصنارته،فقال 

له : »ناولني خمسة دراهم إذا أردت أن تعرف«.
فلما ناوله الخمسة دراهم ، بعد تشكك وتردد ،جمع الصياد الماكر صنارته وقال له ببرودة 
دم: »أنا أصطاد المغفلين مثلك«. مما أجج الصراع بين الطرفين فتشابكا باأليدي ولوال تدخل 
طرف ثالث، لفض النزاع وجبرالخواطر،لوقع ما اليحمد عقباه .. واتضح فيما بعد أن الوسيط 
بينهما دجال ساحر راق له دهاء الشاب الماكر فخلصه من قبضة المغفل  وأغراه بالعمل معه 
وفق خطة شيطانية مقابل أجرة مالية. إذ اتفق معه على أن يربط برأسه قرنين ويطلي وجهه 
والنصف العلوي من جسده بالسخام ويضعه وسط صندوق لالستعانة به في طقوس الشعوذة 
والتعزيم، مسخرا إياه كعفريت ال يعصي له أمرا..وكلما ناداه في حضرة إحدى زبوناته قفز لتوه 

من الصندوق ودخان البخور يتصاعد حوله وهو يقول :
»شبك لبيك.. أنا عبد بين يديك«.

واستمر العرض المسرحي في قوالب هزلية ساخرة تنبه الغافلين من  مصائد النصابين 
المحتالين ومكائد المشعوذين الدجالين.

فعشقنا ألب الفنون -ونحن الزلنا في المرحلة اإلعدادية -زرع في نفوسنا حب اإلبداع 
والتجديد في فن المحاكاة والتمثيل ..وأروع ما قمنا به االشتغال علىقصيدة شعرية للشاعر نزار 
قباني تحمل عنوان« هوامش علىدفترالنكسة »،قامت فرقتنا بأداء مقاطعها الغنائية بحماس 

منقطع النظير حرك وجدان المتفرجين.
وفيما يلي نورد مقتطفات ،من تلك القصيدة الحماسية الغنائية التي أدينا مقاطعها في 
عرض مسرحي اخترنا عنوانه »قشرة الحضارة« من صلب القصيدة، افتتح الراوي المشهد 
األول من المسرحية بمقطع ينعي فيه ألصدقائه أسباب النكسة التي أدت باألمة العربية إلى 

الهزيمة:
  أنعي لكم، يا أصدقائي، اللغة القديمه والكتب القديمه..

أنعي لكم،كالمنا المثقوب، كاألحذية القديمه..
ومفردات العهر، والهجاء، والشتيمه..

أنعي لكم.. أنعي لكم..
نهاية الفكر الذي قاد إلى الهزيمه..

ممثل رقم)1(:
إذا خسرنا الحرب ال غرابه،بالعنتريات التي ما قتلت ذبابه..ألننا ندخلها،بكل ما يملك 

الشرقي من مواهب الخطابه.. ألننا ندخلها،بمنطق الطبلة والربابه..
ممثل رقم)2(:

السر في مأساتنا:
صراخنا أضخم من أصواتنا

وسيفنا أطول من قاماتنا
ممثل رقم)3(:

خالصة القضيه توجز في عباره:
لقد لبسنا قشرة الحضاره

والروح جاهليه.
 - تردد الجماعة نص العبارة وقد نكست رؤوسها الملفوفة بالعباءات والكوفيات العربية.

فيقفز أحد المتحمسين منهم وهو يصيح:
 بالناي والمزمارال يحدث اننصار

كلفنا ارتجالنا،خمسين ألف خيمةٍ جديده ،
- فتشرع الجماعة وقد وقفت على قدم وساق تردد نفس العبارة ..وفجأة  انبرى أحدهم 
بالقول: خمسة آالف سنه..ونحن في السرداب..ذقوننا طويلٌة..نقودنا مجهولة.ٌ.عيوننا مرافئ 

الذباب..
  - تردد الجماعة المقطع ذاته ،مشيرة بأألصابع إلى ذقونهاوعيونها..وبعد هنيهة انتفض 

أحدهم قائال:
نريد جياًل غاضبًا..نريد جياًل يفلح 

وينكش التاريخ من جذوره..

وينكش الفكر من األعماق..
نريد جياًل قادمًا..مختلف المالمح..

ال يغفر األخطاء.. ال يسامح..
ال ينحني..ال يعرف النفاق..
نريد جياًل..رائدًا..عمالق..

 وبعد أداء الممثلين ماأسند إليهم من أدوار ومقاطع شعرية تهز المشاعر هزا..تقدم 
الراوي نحو الجمهورمخاطبا األطفال قائال: 

يا أيها األطفال..
من المحيط للخليج، أنتم سنابل اآلمال

وأنتم الجيل الذي سيكسر األغالل
ويقتل األفيون في رؤوسنا..ويقتل الخيال..

يا أيها األطفال أنتم -بعد- طيبون
وطاهرون، كالندى والثلج، طاهرون

ال تقرؤوا عن جيلنا المهزوم يا أطفال
فنحن خائبون ونحن،مثل قشرة البطيخ تافهون..

ونحن منخورون.. منخورون.. كالنعال..
ال تقرؤوا أخبارنا..ال تقتفوا آثارنا..ال تقبلوا أفكارنا..

فنحن جيل القيء، والزهري، والسعال..
ونحن جيل الدجل، والرقص على الحبال..

يا أيها األطفال:
يا مطر الربيع.. يا سنابل اآلمال..

أنتم بذور الخصب في حياتنا العقيمه
وأنتم الجيل الذي سيهزم الهزيمه.

من مذكـرات
الصحافي النباش

محمد وطـا�ض83

 59 يشكل محل لرياضة كمال األجسام قلقا وإزعاجا لسكان حي المنظر الجميل، خاصة فيما يتعلق بزنقة 
وزنقة 60 وشارع معاذ بن جبل، هذا المحل الذي افتتح، أواخرسنة 2019. وأثناء الحجرالصحي، قام مالك المحل 
بتجهيزالطابق األول والطابق الثاني بمعدات وآليات حديدية ثقيلة جدا، أحضرها من محل آخر، أجبر على إقفاله، 
الضجيج  من  يعانون  حيث  بالمدينة،  المسؤولة  المصالح  إلى  منها  نسخا  وجهوا  شكاية،  ضمن  ورد  ما  حسب 
والصخب، كل يوم، ابتداء من الساعة السابعة صباحا، إلى منتصف الليل، مضيفين أن جدران منازلهم المجاورة 
للمحل المذكور تكاد تهتز، إذ بدأت تظهر عليها تشققات، بسبب ما يقوم به منخرطو النادي المذكور من رفع 

األثقال الحديدية ورميها على األرض بقوة في الطوابق العليا.
وما يثير التساؤالت أكثر هو أن المشتكى به كان يزاول مهامه و »ضجيجه« حتى ما بعد حضر التجوال وفي عز 
انتشار الجائحة، بدون استفساره أو إيقافه من طرف أعوان السلطة وأفراد القوات المساعدة الذين كانوا يجبرون 
والذي  العديدة  الشكايات  المحل، موضوع  باستثناء  الثامنة مساء،  الساعة  على  إقفال »محالتهم«  على  الجميع 
كان يبقى مفتوحا حتى مابعد منتصف الليل وال أحد يستفسره، بينما يعاني السكان في صمت من هذا اإلرهاب 
النفسي، في الوقت الذي بقي مسؤولو السلطات المحلية، يرمون بالكرة في مرمى بعضهم البعض، بدون أن 
الحديد  من  أطنان  حمولة  بسبب  باالنهيار،  مهدد  المنزل  أن  ذاتها  ـ  الشكاية  توضح  ـ  خاصة  الضرر،  يرفعوا 

الموجود بطوابقه العليا وبالتالي قد تنهار المنازل الملتصقة به، مما ينذر بوقوع فاجعة في أي وقت ممكن.
والغريب في األمر، حسب الشكاية دائما، أن قائد الملحقة اإلدارية 11 بدا للمتضررين وكأن محل الرياضة 
هذا يعود إلى ملكيته، إذ تحداهم بقوله مدافعا عن المشتكى به: »اذهبوا إلى وسائل اإلعالم، بل اذهبوا أينما 
الرخص، صرح  من  النوع  هذا  بتسليم  مكلفا  موظفا  أن  هو  الموضوع  في  واألغرب  لعرض مشكلكم«.  شئتم 
للمشتكين بما يلي: »لن أكذب عليكم ولن أقول لكم أن المشتكى به يتوفر على رخصة أو ال يتوفر عليها..«. 
ومن جهتنا، نشير إلى أن جميع النوادي الرياضية السيما تلك الخاصة برياضة كمال األجسام معروف عنها 
أنها توجد بالطوابق السفلى أو بالطوابق ـ تحت أرضي ـ للبنايات، باستثناء هذا »المحل« مع »ضجيجه وصخبه 
وأمنهم  السكان  راحة وسالمة  على  السيطرة ضدا  عن  خارج  يبدوأنه  والذي  الثقيلة«  وآلياته  معداته  وخطورة 
أرباب  من  أفضل  هو  وهل  ؟  القانون  فوق  به  المشتكى  منها هل  تساؤالت،  عدة  يطرح  مما  والمادي،  النفسي 
النوادي األخرى ؟ وهل هو أفضل كذلك من جميع المغاربة الذين يحترمون القانون، بل يجبرون على تطبيقـه 

في أكثر من مجال ؟
وآخرا، هل يفهم من كل ما سبق ذكره أن المشتكى به يتوفر على حماية خاصة من طرف مسؤول »مهم«، 

مثال، يسانده في إزعاج السكان وحرمانهم من راحتهم وطمأنينتهم في بلد يوصف بدولة الحق والمؤسسات ؟ 
المغاربة  بجميع  إسوة  »الفوضـوي«  هذا  على  القانون  يطبـق  وبالتالي  صحيحا  األمر  اليكون  أن  أن  نرجو 

الخارقين للقانون.
أ. صدقي

يحدث هذا منذ عدة شهور بحي المنظر الجميل....

اإزعــاج لل�ضكــان وفو�ضـى م�ضدرهمـا
محل لريا�ضة كمال الأج�ضام

تستضيف كل من عماالت وأقاليم طنجة - أصيلة، تطوان، 
العرائش، شفشاون، الحسيمة، وزان، الفحص أنجرة والمضيق - 
الفنيدق أشغال دورات تدريبية لفائدة منسقي نوادي المواطنة 
إلى   14 الممتدة من  الفترة  والتربية على حقوق اإلنسان خالل 

23 مارس الجاري. 
بالوسط  قيمها  ونشر  اإلنسان  بحقوق  النهوض  إطار  وفي 
المدرسي، تروم هذه الدورات التكوينية تقوية القدرات المعرفية 
األندية  تأطير  مجال  في  التربوية  واألطر  المدرسين  وكفاءات 
اإلنسان  حقوق  على  التربية  مجال  في  تشتغل  التي  التربوية 
الكرامة،  المساواة،  قيم  نشر  في  أدوارها  وتعزيز  والمواطنة 

الحرية، التسامح وقبول االختالف عند الناشئة والشباب.
ويتضمن برنامج الدورة التدريبية عرضا نظريا حول »اإلطار 
للتربية على حقوق اإلنسان والمواطنة«  المفاهيمي والمرجعي 
الحقوقية  القيم  خالل  من  المؤسسة  »مشروع  يتناول  وعرضا 
تفاعلية  تطبيقية  ورشة  تنظيم  سيتم  ثم  التربوية«،  والبرامج 

عن »كيفية تخطيط وإعداد خطة عمل نادي المواطنة والتربية 
على حقوق اإلنسان من خالل إدماج المقاربات الحقوقية، مقاربة 
النوع ومناهضة العنف والتمييز في الوسط المدرسي نموذجا«.

لحقوق  الجهوية  اللجنة  تنظيم  من  النشاط  هذا  أن  يذكر 
اإلنســــان بجهــة طنجـــة - تطــوان - الحسيمة، بشراكـــة مـع 
المديريات  مع  بتنسيق  والتكوين،  للتربية  الجهوية  األكاديمية 
والرياضة،  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزارة  اإلقليمية 
جمعتها  التي  والتعاون  الشراكــة  اتفاقية  تجديد  سياق  في 
 2021 ماي   07 بتاريخ  والتكوين  للتربية  الجهوية  باألكاديمية 
بتطوان، المندرجة في إطار االتفاقية اإلطار للتعاون التي وقعها 
الوطنية  التربية  وزارة  مع  اإلنسان  لحقوق  الوطني  المجلس 
والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في 4 فبراير 

2021 بالرباط.
أ.ع
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كوسيلة  إليها  يلجأ  الدولي  القانـون  حســب  العقـوبـات 
وحتى  قاداتها،  أو  أخــرى  دول  لمعاقبة  ــدول  ال تستخدمها 
الدولية  القوانين  قواعد  خرق  على  أقدموا  ما  إذا  السياسيين 

وتعتبر كمحاولة لمنع استمرار الخروقات المنسوبة إليهم.
الدولة  باقتصاد  ــرار  اإلض منها  الهدف  العقوبات  وهــذه 
المستهدفة ومواردها المالية لشلها قبل اللجوء إلى المواجهة 
العسكرية معها، وهذا هو الدافع األساسي للدول الغربية لفرض 
عقوباتها على روسيا، غير أن المراقبين و الخبراء االقتصاديين 
أن  اعتبار  على  االقتصادية،  الحرب  في  خاسر  الجميع  أن  يرون 
وإن  المتباينة  والمحاور  المضادة  والعقوبات  العقوبات  سياسة 
تفاوتت درجة تلك الخسائر ألن كلفتها االقتصادية وستؤدي إلى 
أزمة عالمية، وسيحتاج العالم إلى سنوات ليتمكن من التعافي 

من آثارها.
من أبرز العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، 
من  الحد  إلى  أدى  مما  الروسي  المركزي  البنك  أصول  تجميد 
ومنعت  احتياطاته،  من  دوالر  مليار   630 إلى  للوصول  قدراته 
كل  األمريكية،  المتحدة  والواليات  األوروبي  واالتحاد  بريطانيا 
البنك  مع  مالية  تعامالت  أي  إجراء  من  لديها  الشركات  أفراد 
البنوك  وأبعدت  الروسية،  المالية  وزارة  أو  الروسي  المركزي 
يسمح  الذي   »SWIFT« سويفت  المالي  النظام  من  الروسية 
بتحويل األموال بشكل سهل ومرن، وهو األمر الذي سيحد من 

قدرة روسيا للحصول على عائدات بيع النفط والغاز.
وعلى غرار طاقة النفط والغاز الروسي فقد حظرت الواليات 
المتحدة جميع واردات النفط والغاز من روسيا وقد تم هذا الحظر 

ووعدت  األطلسي،  الحلف  دول  مع  باتفاق 
بريطانيا بوقف االعتماد على واردات النفط 
نهاية سنة  حتى  تدريجي  بشكل  الروسي 
ربع  حاليا  الغربية  الدول  وتستورد   ،2022
هذا النفط، وحوالي 40٪ من الغاز، لذلك 
الدول في فرض حظر كامل  احتارت هذه 
اآلن،  حتى  الروسي  الطاقــة  قطاع  على 
بأنها ستتحول  الوقت  وصرحت في نفس 
إلى إمدادات بديلة، وستعتمد على الطاقة 
النظيفة بسرعة أكبر، على أمل أن تتمكن 
واردات  على  االعتماد  وقــف  من  أوروبــا 
قبل  كامل  بشكل  الروسي  والغاز  النفط 
سنة 2030، وقامت ألمانيا بتعليق اعتماد 
أنابيب الغاز »نورد ستريم2« وهو مشروع 
بطول  الطبيعي  الغاز   لنقل  أنابيب  خط 
إلى  روسيا  غرب  من  ينطلق  كلم   1200

ألمانيا تحت بحر البلطيق.
عدة  ــرض  ف ــى  إل بريطانيا  ولــجــأت 

من  الروسية  البنوك  كبريات  باستبعاد  موسكو  على  عقوبات 
النظام المالي البريطاني، وتجميد أصول كل البنوك الروسية، 
وسنت مجموعة من القوانين لمنع الشركات والحكومة الروسية 
نصت  كما  البريطانية،  األسواق  من  أموال  على  الحصول  من 
هذه القوانين على وضع حد أقصى للمبالغ المالية التي يمكن 
للروس إيداعها في البنوك البريطانية، وفي نفس االتجاه أعلن 
االتحاد األوروبي عن فرض عقوبات تستهدف 70٪ من السوق 
المصرفية الروسية والشركات الكبرى المملوكة للدولة الروسية، 
وامتدت هذه العقوبات إلى األشخاص البارزين في روسيا على 
»سيرجي  خارجيته  ووزير  بوتين«  »فالديمير  الرئيس  رأسهم 
الفروف«  حيث تم تجميد أموالهما في الواليات المتحدة وكندا 
واالتحاد األوروبي وبريطانيا، مع عقوبات إضافية بحظر سفرهما 
إلى الواليات المتحدة، كما استهدفت العقوبات شخصيات من 
االوليغارش والمسؤولين الروس من بينهم رجل األعمال »أليش 
عثمانوف« وانضمت كذلك استراليا لفرض العقوبات على أثرياء 
في  رفعوا صوتهم  الذين  الروس  برلمانيي  و300 من  الروس 

مجلس الدوما وصوتوا بالسماح إلرسال الجيش إلى أوكرانيا.
المتحدة  والــواليــات  وبريطانيا  األوروبــي  االتحاد  وعمد 
لتحديد  األطلسي  المحيط  عبر  عمل  فريق  إطالق  إلى  وكندا 
كما  للعقوبات،  الخاضعة  والشركات  األشخاص  أموال  وتجميد 

تسمح  التي  التأشيرات  منح  على  قيود  فرض  بريطانيا  أقرت 
بريطانيا،  في  اإلقامة  حقوق  على  بالحصول  الــروس  ألثرياء 
وأعلن البرلمان البريطاني عن مناقشة مشروع قانون الجرائم 
بالمملكة  بوتين  حلفاء  أموال  تجميد  إلى  الهادف  االقتصادية 

المتحدة.
المراد  المنتجات  على  القيود  بفرض  بريطانيا  وتمادت 
المزدوج،  االستخدام  السلع ذات  روسيا، وتشمل  إلى  تصديرها 
أي المواد التي يمكن استخدامها لألغراض المدنية والعسكرية 

كالمواد الكيميائية أو الليزر.
وتهدف الدول الغربية إلى شل روسيا اقتصاديا وإيصالها إلى 
وضع تصبح معه من المستحيل عليها تحديث وصيانة مصفاة 
ومعداتها  الطائرات  بيع  بحظر  الحلف  قام  كما  لديها،  البترول 
لشركات الطيران الروسي، وانضمت كل من الواليات المتحدة 
جميع  بحظر  االتفاق  إلى  وبريطانيا  وكندا  األوروبــي  واالتحاد 
الرحالت الجوية الروسية في مجالها الجوي، كما أعلنت بريطانيا 
حظر دخول الطائرات الخاصة المسجلة في بالد أخرى في حالة 
استئجارها من قبل الروس، وقد قامت مؤخرا بحجز طائرة خاصة 
من  ومستأجرة  مملوكة  أنها  اشتباه  بسبب  »فارنبورو«  بمطار 
قبل الملياردير الروسي »يوجين شفيدلر« وفرض الغرب عقوبات 
على بيالروسيا التهامها بمساعدة روسيا على الغزو، رحبت بها 
الغربية  المتحدة وبريطانيا، وقامت الشركات  الواليات  كل من 
و»كوكاكوال«  »ماكدونالد«  شركـــة  ذلك  في  بما  الغزو  خالل 
مجموعة  وأوقفـت  بروسيـا،  خدماتهــا  بوقف  و»استاربكس« 
في  مكاتبها  وأغلقت  خدماتها،  كل  للموسيقى  »يونيفيرسال« 

و»زارا«  و»نيتيفليكس«  »أبل«  وأقدمت كل من شركة  روسيا، 
تعليق  و»الندروفير«  و»جاغوار«  إم«  آند  واتش  و»مدركير« 
المحاسبة  أكبر شركات  وأعلنت ثالث من  روسيا،  في  خدماتها 
في العالم بوقف أعمالها وصرحت بأنه لن يكون لها شركاء في 
العالم  في  الرائدة  المحاماة  شركة  واتخذت  الغزو،  بعد  روسيا 
»فريش فيلدز« نفس اإلجراء بأنها سوف لن تتعامل بعد الغزو 

مع عمالء لهم ارتباط بروسيا.
روسيا  على  المفروضة  الغربية  العقوبات  أن  يظهر  وهكذا 
العقوبات  جانب  فإلى  الروسية،  القطط  حتى  منها  تسلم  لم 
االقتصادية والسيايسية التي أصبحت في تصاعد مستمر يوما 
والثقافية  الرياضية  المجاالت  لتطال  أنواعها  بجميع  يوم  بعد 
»الفيديرالية  منظمة  منع  درجة  إلى  وصلت  فقد  واإلعالمية، 
العالمية للقطط« منتسبيها من استيراد القطط الروسية ابتداء 

من شهر مارس الجاري.
ومن أغرب العقوبات المفروضة على روسيا التي تندرج في 
مطعم  ابتكرها  التي  بالطريقة  تتعلق  الثقافية  العقوبات  إطار 
من  إلغاء  تم  حيث  أوكرانيا  على  روسيا  بهجوم  للتنديد  كندي 
POU- »اائمة طعامه وجبة شهيرة يطلق عليها اسم بوتين 

TINE« وهو اإلسم القريب من اسم الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين.

ومن الوقائع الغريبة األخرى ما قررته جامعة إيطالية بإزالة 
روايات الكاتب الروسي الشهير »ديستويفسكي« من مناهجها 
الدراسية قبل أن تتراجع عن قرارها وتعيدها إلى المناهج مجددا 
متحف  قرر  كما  حــادة،  وسخرية  تنديد  لموجة  تعرضها  بعد 
»غريفت« الفرنسي إزالة تمثال شمعي للرئيس الروسي ووضعه 

في صندوق لحفظه إلى حين النظر في مستقبل التمثال الحقا.
وخالل األيام األخيرة توسع الحصار ليطال  المجاالت الثقافية 
استوديوهات  المتخذ من ثالث  القرار  بعد  والسينمائية، وذلك 
رئيسية »سوني« و»ديزني« و»وارنر براذرز« بوقف عرض األفالم 

الجديدة في روسيا.
رياضي  حظر  الغرب  فيها  وقع  التي  التناقضات  أبرز  ومن 
شامل على األندية الروسية، وطالما نادى بضرورة فصل الرياضة 
عن السياسة، كان دوما يتبنى قاعدة راسخة أن الرياضة ترمي 
الخالفات  في  إقحامها  يجوز  ال  وبالتالي  ترفيهي  هدف  إلى 
من  تماما  اندثرت  القاعدة  هذه  لكن  السياسية،  النزاعات  أو 
القاموس الغربي بعد الغزو الروسي ألوكرانيا، وتوالت العقوبات 
مراعاة  دون  الروس  والرياضيين  األندية  على  تنهال  الرياضية 
للقواعد واألعراف الدولية، حيث قرر االتحاد الدولي لكرة القدم 
»الفيفا« منع مشاركة المنتخب الروسي ضمن تصفيات الملحق 
األوروبي للتأهل لمونديال قطر 2022، كما قرر أيضا نقل نهائي 
باريس  بيترسبوغ«إلى  »سان  من  الجاري  أوروبا  أبطال  دوري 
وأتبعه بقرار آخر باستبعاد المنتخب الروسي واألندية من جميع 
جميع  صارت  القرارات،  هذه  مع  وتزامنا  وإيقافها،   بطوالتها 
االتحادات الرياضية الدولية على المسار التي سارت فيه الفيفا، 
حيث قرر االتحاد الدولي للعبة الجودو سحب 
بوتين  الروسي  للرئيس  الشرفية  الرئاسة 

الذي سبق أن منحت له في وقت سابق.
لكن، ما هو الرد الروسي على العقوبات؟

من  الترسانة  هــذه  بعد  روسيا  قامت 
العقوبات الغربية برفع سعر الفائدة الرئيسية 
تراجع  لوقف  محاولة  في  الضعف  من  بأكثر 
الدوالر  مقابل  قيمته  انخفضت  الذي  الروبل 
مدفوعات  بمنع  قامت  كما   ،30% نسبة  إلى 
الفوائد للمستثمرين األجانب الذين يحملون 
صارمة  إجــراءات  واتخذت  حكومية،  سندات 
األموال  الروسية دفع  الشركات  بالحظر على 
المستثمرين  ومنعت  األجانب،  للمساهمين 
من  المليارات  لعشرات  الممتلكين  األجانب 
الروسية  والسندات  األسهم  من  الــدوالرات 
األوروبيون  شعر  وقد  األصول،  تلك  بيع  من 
الروس  األثرياء  العديد من  قيام  بالقلق من 
بتحويل مدخراتهم من الروبل إلى عمالت مشفرة، لاللتفاف على 
العقوبات ورفضت العديد من أكبر بورصات العمالت المشفرة 
الروس، وقد هددت وزارة  العمالء  العالم فرض حظر  على  في 
إيقاف  أو  الغرب لتقليل  الروسية بفرض عقوبات على  الخارجية 

إمدادات الغاز إلى أوروبا.
الجوية  الرحالت  أمام  الجوي  مجالها  إغالق  روسيا  وأعلنت   
وفقا  وذلك  بحقها،  مماثال  إجراءا  اتخذت  أن  سبق  دولة  ل36 
لقواعد القانون الدولي وكرد فعل على الحظر الذي فرضته الدول 
تشغلها  التي  المدنية  الطائرات  رحالت  تشغيل  على  االوروبية 
وتم  روسيا،  في  المسجلة  أو  الروسية  الدولي  النقل  شركات 
الدول  الطيران من  أمام شركات  الروسي  الجوي  المجال  إغالق 
التالية: النمسا وألبانيا وبريطانيا وبلجيكا وبلغاريا وجزر فيرجين 
والدانمارك  واليونان  طارق  وجبل  والمانيا  والمجر  البريطانية 
وقبرص  وكندا  وايطاليا  واسبانيا  وايسالندا  وايرلندا  وجيرسي 
والتفيا وليتوانيا ولوكسنبوغ ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا 
والبرتغال ورومانيا وسلوفكيا وسلوفينيا وفنلندا وفرنسا وكروتيا 

وجمهورية الشيك و السويد واستونيا.
وأخيرا يمكن القول بأن الغرب يتوقع انهيار  الدفاع الروسي 
االقتصادي والعسكري تحت ضغط العقوبات وثني موسكو عن 

االستمرار  في عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

ب�سبب الغزو الرو�سي على اأوكرانيا

عقوبات الغرب على رو�سيا مل ت�ستثن 
حتى القطط الرو�سية



تعرف مدينة طنجة انتشارا واسعا للوحدات 
على  والعشوائيـة  مهيكلـة  الغيـر  الصناعيـة 
الشعبية.  األحياء  المدينة وفي  أطراف  مستوى 
القواعـــد  عن  خـارجــة  تعتبـر  الوحدات  هذه 
الذي دفع  القطاع، األمر  المنظمة لهذا  العامة 
واتخـاذ  التحـرك  إلى  اإلقليميين  بالمسؤولين 
منطقة  تخصيص  في  تتمثل  جديدة  إجراءات 
عليها  أطلـق  الوحدات،  بهاته  خاصة  صناعية 
اسم “امغوغة 2” مخصصة لقطاع النسيج. هذا 
تـم  وحـدة صناعيـة   120 يتكون من  الورش، 
إنجازها في منطقة خاصة، بغالف مالي قدر ب 

140 مليون درهم.
هذا المشروع، تم تنفيذه على ضوء اتفاقية 
ضمت عدة أطراف، تهدف إلى جمع شتات هذه 
لإلطار  وإخضاعها  إحصائهـا  قصـد  الوحدات 
البقاء  من  بدال  النسيج،  لقطاع  المنظم  العام 
في النشاط المشبوه الذي يتم في ظروف غير 
كرامة  على  حفاظا  الوقت  نفس  وفي  مالئمة 
العمال وحماية ألرواحهم من األخطار، على غرار 

فاجعة معمل طنجة السنة الماضية.
هيكلة  إعادة  في  المتمثلة  المبادرة  إن 
هذا القطاع السري، تم تنزيلها تفعيال للمبادرة 
الملكية التي تم التأشير عليها، حيث أن المشروع 

سيعزز البنية التحتية للمشاريع الصناعية بمدينة 
البوغاز، فضال عن كونها مساهمة تنضاف إلى 
بطنجة  المتواجدة  الصناعية  المنطقة  قطب 

البالية والتي تتجاوز مساحتها 12 هكتارا.
القطاع  نشاط  هيكلة  إعادة  مشروع  إن 
أرجاء  في  الغابوي  كالفطر  المنتشر  العشوائي 
شغل  فرص  خلق  إلى  سيؤدي  طنجة،  مدينة 
وغير  مباشر  شغــل  منصب   6000 تتعدى  قد 
مباشر، األمر الذي سينعكس إيجابا على األوضاع 

االقتصادية.
لفائــدة  تحفيــزات  الدولــة  وستقـــدم 
المستثمرين والشركات العاملة في القطاع على 
مدى سنتين، إذ ستساهم بنسبة مهمة موجهة 
لكراء” المحالت”، تصل نسبة تمويله إلى 50 %، 
فيما ستساهم ب %30 كتمويل خاص مقدم إلى 

العاملين والمستثمرين لشراء المعدات.
حد  وضع  على  العزم  كل  عازمة  الدولة 
لجميع األنشطة المشبوهة والوحدات الصناعية 
التي ال تخضع لنظام تسيير وتدبير هذا القطاع، 
حيث أن اآلوان حان للتوقف الفوري للعشوائية 
التي تسيئ إلى القطاع، مع االستحضار المطلق 
عشوائية  فكفانا  اإلجراءات،  واحترام  للقانون 

واستهتارا.
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كان وال يزال إشكال صيدليات الحراسة يؤرق بال العديد من 
أو يصابون فجائيا  أمراض مزمنة  المواطنين، ممن يعانون من 
بنوبات أو صداع أو يتعرضون ألعراض أو حوادث في منتصف الليل، 
فالصيدليات الليلية كمرافق خصوصية بمدينة من حجم طنجة 
الكبرى، »التي ما فتئت أطرافها تتوسع يوما بعد يوم«، أعدادها ال 
تالئم بأي وجه من الوجوه الخدمة المطلوبة من طرف المواطنين 

وخاصة المرضى منهم.
ال يختلف اثنان، في أن عدد صيدليات الحراسة في طنجة ال 
توالي  رغم  الدواء،  المواطنين من  لتغطية حاجيات  البتة،  يكفي 
وعدم  التناسي  يظل  لكن  مناسبة،  كل  في  وترديدها  الشكاوى، 
االكتراث سيدي الموقف وتذهب مطالب المتضررين أدراج الرياح، 
ناهيك، عن المخاطر والصعاب التي من الممكن أي يتعرض لها 
زد  المترصدون،  والمنحرفون  الطرق  قطاع  حيث  الدواء،  طالب 
على ذلك غياب وسائل التنقل من سيارات األجرة وحتى إن وجدت 
فالتسعيرة المرافقة مرتفعة جدا، قد تفوق ثمن الدواء الذي يسعى 
الشخص إلى الحصول عليه. والكارثة الكبرى تتمثل في انقراض 
الدواء المطلوب عند الصيدلية التي قصدها، حيث أن المعني باألمر 

مطالب بالقيام برحلة جديدة قد تبوء بالفشل، كل هذا من أجل اقتناء دواء 
قد ال يتجاوز ثمنه أحيانا خمسين درهما.

اإلشكال المطروح في أن صيدليات الحراسة الليلية المكلفة عددها 
ال يوازي نسبة سكان المدينة، وهذا األمر يخلق نوعا من التذمر من طرف 
الراي العام المحلي الذي مافتِء يطالب وباستمرار مضاعفة عدد صيدليات 

المداومة.
أرباب  مزاج  وفق  يتم  المسؤولية،  هذه  وتوزيع  تنظيم  قرار  إن 
الصيدليات ومصالحهم الخاصة، دون إشراك أصحاب الشأن األول، أال وهم 
أو  يتعرضون فجائيا ألمراض  الذين  أو  المرضى منهم،  السكان وخاصة 
حوادث خطيرة ليال، فال يعقل أن الصيدليات المكلفة بالحراسة ال يتجاوز 
عددها رؤوس األصابع، بحيث أن الصيدلية المسؤولة عن هذه الخدمة 
تتكفل بتغطية آالف المواطنين. هذا فضال عن كون الهيئة المكلفة ملزمة 
أدبيًا وأخالقيًا بإعادة النظر في عمليات توزيع الخدمة الليلية على سكان 
المدينة وأن ال تتخدد قراراتها بصورة انفرادية، بل البد من تفعيل المقاربة 
التشاركية، حتى تستجيب وحاجات المواطن، مع ضرورة تغطية جميع األحياء 

العمرانية بما فيها الضواحي الخارجة عن التجمعات المركزية.

�ضيدليات احلرا�ضة: الإ�ضكـــال املُـــوؤرق
• سهيلة أضريف

محليــة ووطـنيــة�أخبـــار

نحو تعميم التغطية ال�ضحية..اإعادة هيكلة قطاع الن�ضيج بطنجة
خصص  اجتماع  طنجة،  بمدينة  المتوسطية  البحري  الصيد  غرفة  بمقر  انعقد 

لمناقشة موضوع تعميم التغطية الصحية لمجهزي الصيد التقليدي.
تنزيل  اللقاءات بخصوص  إطار سلسلة من  في  يندرج  “الذي  االجتماع،  وخالل 
والعمال  المهنيين  فئـات  لفائدة  والصحية  االجتماعية  التغطية  تعميم  مشروع 
المرتبطة بدمج  اإلكراهات  مناقشة   - - تمت  األجراء”،  المستقلين واألشخاص غير 
الجديد  النظام  في  االجتماعي  للضمان  القديم  النظام  يشملهم  الذين  المجهزين 
العائلية  والتعويضـات  الصحيـــة  التغطيـة  نظـام  من  االستفادة  تعميم  وكيفية 

والمرضية، أثناء الراحة البيولوجية.
ووفق بالغ الغرفة، اتُفق على تجديد انخراطات مجهزي وأرباب قوارب الصيد التقليدي في مبلغ شهري محدد.

الليموري يجتمع باأع�ضاء جمعية 
بوكماخ” “اأحمد 

عقد منير الليموري، رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة، اجتماعا مع أعضاء 
المكتب التنفيذي لجمعية “أحمد بوكماخ” الفنية والثقافية.

وذكرت الجماعة أن االجتماع يندرج في إطار رغبة المؤسسة المنتخبة في تجويد 
للمرتفقين  الموجهة  عروضها  وتنويع  الجماعية  المرافق  تقدمها  التي  الخدمات 

والزوار  وفي إطار تشجيع العمل الثقافي والفني الهادف بعاصمة البوغاز.
وأضاف المصدر ذاته أن االجتماع يأتي للتعرف على البرنامج السنوي للجمعية 

والتسويق لكل ما سيخدم الثقافة والفن بمدينة طنجة، بتنسيق مع مختلف المتدخلين والمهتمين.
لتقوم  والجماعة  الجمعية  بين  أبرمت  اتفاقية شراكة  وفق   2017 أواخر سنة  في  أحدثت  قد  بوكماخ”  “أحمد  جمعية  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 

باإلشراف العام على تسيير المركز الثقافي “أحمد بوكماخ”.

�ضمنها طنجة:
جوية رحالت  اإير” تنظم  “ريان 

نجح المكتب الوطني المغربي للسياحة بالظفر بشراكة قياسية مع شركة “ريان 
إير” لموسم صيف 2022.

وتعتزم شركة “ريان إير”، تنظيم 37 رحلة ابتداء من هذا الصيف، تربط المغرب 
انطالقا من 45 مطارا أوروبيا، نحو 10 وجهات مغربية ويتعلق األمر بوجهات طنجة، 

تطوان، الناظور، الرباط، وجدة، فاس، مراكش، أكادير، الصويرة وورزازات.
كما جرى، مؤخرا، تدشين عدد من الخطوط الجوية، التي تربط مطارات أوروبية بوجهات مغربية، منها على الخصوص: لندن-طنجة وروما-

طنجة.

تخليدا لليوم الوطني لالأ�ضخا�ض يف و�ضعية اإعاقة
األطراف  وتقويم  للترويض وصناعة  لال خديجة  بوالية طنجة ومركز  اإلعاقة  العاملة في مجال  الجمعيات  اتحاد  ينظم 
30 مارس  لذوي اإلعاقة الحركية، سلسلة من الفعاليات لتخليد اليوم الوطني لألشخاص في وضعية إعاقة والذي يصادف 

من كل سنة.
وانطلقت هذه الفعاليات، تحت شعار “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للتنمية المستدامة”، بحر هذا األسبوع، 
الجمعيات  اتحاد  لواء  المنضوية، تحت  التي يقدمها مركز لال خديجة والجمعيات  بالخدمات  للتعريف  أيام مفتوحة،  بتنظيم 

العاملة في مجال اإلعاقة.
لتقريب  الوطنية  المؤسسات  من  مجموعة  مع  تفاعلي  يوم  بعقد  المقبل،  الثالثاء  يوم  الفعاليات،  هذه  وستتواصل 

األشخاص المعاقين من الخدمات المقدمة لهم وتنظيم ورشات وكذا عروض فنية لفائدة األطفال في وضعية إعاقة.
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وكان قلم الشيخ أبي أويس محمد بوخبزة رحمه اهلل يخّط 
من الخطوط أنواعا ستّة:

1 - الخّط المجوهر : 
وهو ما تحرر به الرّسائل الخصوصية والعمومية، وتكتب 
به الظهائر الملوكية، وهو أكثر الخطوط المغربية استعماال… 
وسُمّي بالمجوهر نسبة لعقد الجوهر لجماله وتناسب حروفه 
وتناسق سطوره، قاله الفقيه محمد المنوني في تاريخ الوراقة 

المغربية )ص322(. 
نموذج من هــذا النــوع ممــا خطـــه أبــو أويس: صـدر 
مقدّمة كتـاب عمدة الراوين في تاريخ تطاوين لشيخه أحمد 

الرهوني)ت1373هـ(:

2 - الخط الّثلث المغربي :
أيضا  يعـرف  وكان  المشرقي،  الثلث  من  مقتبس  وهو   
وليونتهـا، كما  المتمغرب، ويمتــاز بجمال حروفه  بالمشرقي 
الخط  ]انظر:  التّشكيل.  المحدودة على  غير  بإمكانيته  يمتاز 
أبو  والشّيخ  ص59-58[،  وآفاق  وواقع  تاريخ  بين  المغربي 
نحو:  الكتب،  عناوين  كتابة  في  غالبا  يستعمله  كان  أويس 
عنوان كتاب شدّ الوطأة، على منكر إمامة المرأة لشيخه أحمد 

ابن الصديق الغماري)ت1380هـ(.

3 - الخط الكوفي المغربي : 
المصاحف  في  الغزال  رَقّ  على  مكتوبا  نجده  ما  وهو 
والكتب القديمة … ويسمى أيضا خط المصاحف؛ قاله الفقيه 

محمد المنوني في تاريخ الوراقة المغربية ص322. 
نموذج من هذا النوع مما خطه أبو أويس، وهو أوّل )الدرة 
بالعقيدة  المشهورة  المرضية(  الفرقة  أهل  عقد  في  المضية 
بن  أحمد  بن  محمد  العون  أبو  الدين  لشمس  السَّّفاِرينية 

سالم السَّّفاريني الحنبلي)ت1188هـ(: 

4 - الخط المسند : 
ومتسلسلة،  اليمين  إلى  مائلــة  حروفــه  سريع،  خط  هو 
وينحدر من الخط المجوهر، ويُعرف أيضا بالزّمامي، مشتقّ 
من الزّمام، وهو: التّقييد والتّسجيل في الدّارجة المغربية.. 

]الخط المغربي بين تاريخ وواقع وآفاق ص64[.
نموذج من هذا النوع ممــا خطــه أبو أويــس: الفهرس 
الذي أعدّه لكتاب: )االستنفار لغزو التشبه بالكفار( ألحمد ابن 

الصديق الغماري)ت1380هـ(:

5 - الخّط المدمج :
الخطوط؛  نوعين من  بين  المدمج؛ ألنّه يجمع   وسمّي 
نحو: المبسوط والمجوهر، أو المجوهر والمسند، أو المبسوط 
الخط  ]انظر:  الكتابة  في  والعفوية  السرعة  بسبب  والمسند، 
أبو  والشّيخ  ص65-64[،  وآفاق  وواقع  تاريخ  بين  المغربي 
أويس كان يستعمله غالبا فيما يكتبه للطلبة من دروس، أو 
من  صفحة  على  الّطرّة  هذه  نحو:  الرسائل؛  بعض  طرر  في 
صفحات قصيدة: )بعر النعجة في أخبار أهل طنجة( لعبداهلل بن 

المختار بوهالل التطواني:

6 - الخط المغربي المتمشرق :
مشرقية؛  بمالمح  المشوب  المسند  المغربي  الخط  هو   
مثل: الفاء بالموحدة من فوق، والقاف بالمثناة الفوقية، وشكل 

الياء المقعّرة المدرجة بآخر الكلمة. 
إلى  ومكاتباتــه  مراسالتــه  في  يستعملـــه  كان  وهذا 
المغرب،  معلمة  ولجنــة  كاإلسيسكو  الرسمية  المؤسسات 

وكذلك فيما يكتبه من تقديمات لكتب بعض المشارقة. 
القصار في أصول  ابن  الحسن  أبي  نحو تقديمه لمقدمة 

مذهب مالك:
 

3/2

الشيخ محمد بن األمين بوخبزة 
 بقلم  : وبراعته في الخط المغربي

بـدر العمرانـي

)يتبع(
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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 
سيدنا  خاتمهم  وعلى  ورسله  أنبيائه  على  وأسلم  وأصلي  وتعالى  تبارك  اهلل  أحمد 

محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين.
قال تعالى:

ْل  َرًجا، َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث َل َيْحَت�ِصُبۚ  َوَمن َيَتَوكَّ َ َيْجَعل لَُّه َمْ » َوَمن َيتَِّق اهللَّ

ُ ِلُكلرِّ �َصْيٍء َقْدًرا « سورة  َ َبالُِغ اأَْمِرِه ۚ َقْد َجَعَل اهللَّ ِ َفُهَو َح�ْصُبُه  اإِنَّ اهللَّ َعَلى اهللَّ

الطالق.
أيتها الطيبات أيها الطيبون:

أذكركم مرة أخرى أن هدف وغاية وأصول الصداقة النموذجية والمثالية  في الحياة 
هي إحياء النهضة االجتماعية  البناءة  وتطويرها وتثبيت المحبة الكاملة  واأللفـة الشاملة  
وثبات  وعزيمة  دائم دؤوب وجهد متواصل  واألفكار مع عمل  والحوار  الكلمة  وتوحيد 
وإرادة ويقظة ضمير واستقامة متينة  لتوطيد العالقات  األخوية  والتقارب واالنسجــام 
التربية  إطار  العليا، كذلك في  والمثل  الفضيلة  والمعاملة في سبيل  المعاشرة  وحسن 
واألخالق وحسن النية فيه وعي وتوجيه وعظة منهجا وسلوكا وتواصال مع كريم التصرف 
والروحي  األخالقي  التقدم  استقرار  وألجل  والجماعة  الفرد  لسعادة  المتبادل  واإلحسان 
والقيم الفاضلة ممزوجة بالحكمة األدبية وبثقافة أخالقية وحسن السلوك والمعامالت 

والتصرفات.
في  ما  وأنفع  وأمتع  أجمل  فالسعادة 
مرحلتها،  في  قصيــرة  أنهـا  رغم  الحياة 
ولحظات  وساعات  معدودات  أيام  فهي 
آمــال  قـواه  بكل  اإلنسـان  إليها  يسعى 
والفــوز  أسبابهــا  عن  والبحث  تحقيقها 
بفطرة  فاإلنسان  ومفاتنهــا،  بمحاسنهـا 
غريزته شغلتـه هـذه الحيــاة بمطالبهـــا 
عن  وشهواتهــا  ومادياتهــا  ورغائبـهـا 
العدالة االجتماعية مبعث األمان والضياء 
فالحياة  والغير،  والرفقــاء  الصديق  بين 
مطامع ورغـائـــب وإغـــراءات محـــدودة 
ومعدودة ومحمودة ومنبوذة، وهي آسرة 
عن  أيضا  وشغلته  مؤثرة،  مغرية  قاهرة 

عذوبة التعاون والتضامن والتشارك الخالص النزيه والعطاء والبذل والسخاء واالجتهاد 
بعزم وحزم لتحقيق التعاضد والتوازن والمسالمة والمساهمة وحسن السلوك.

فهذه عوامل أساسية لدعامة وإرساء أركان الصداقة الفاضلة المثالية تبعد اإلنسان 
عن العنف والكراهية والنفور وتقربه إلى الود والمودة واإلخالص والنزاهة فيها يقظة 
وعظة، تلطف النفس وتصفيها وتطهر الضمير وتنشط العقل والقلب وتهذب وتوجه 
وتهون بها الشدائد واألزمات، وينتقل بها إن حرص على مبادئها العتيدة من زهرة إلى 
فيحس  السامية،  العالية  الكريمة  األخالق  مفاخر  وتلبسه  روضة  إلى  روضة  ومن  زهرة 

بالحياة وتحس به الحياة.
قال الدكتور الشرباصي رحمه اهلل )بتصرف(:

أيها اإلنسان عش في ساعتك التي أنت فيها وأحسن التدبير لها وال تشغل نفسك 
بأوهام تتخيلها في مستقبل غامض لم يأت بعد، فإن عرض لك شيء من ذلك، فقل 

لنفسك وبأعلى صوتك: دع ذلك للزمن يتولى حّله فإن الزمان خير حاّلل للمشكالت.
كثيرا  الناس  أولئك  يفقد  المشكالت  لحل  المناسب  الوقت  اختيار  في  االختالل  و 
من راحتهم وهنائهم وسعادتهم، ولو أنهم عاشوا في حاضرهم وواجهوا مشكالتهم 

وحّللوها في وقتها المناسب لوّفروا  وقتهم وجهودهم وسعدوا بدنياهم. هـ.
ومن جهة أخرى أيتها القارئة وأيها القارئ، فقد يسيء اإلنسان ) أنثى أو ذكر( إلى 
المتواضع، يستحسن  البحث  إليها ضمن هذا  أشرت  كما  الغير  أو  أصدقائه  أو  صديقه 

اللجوء بقلب سليم طاهر إلى التغاضي عن اإلساءة والهفوة وسوء التصرف وتواجه بالتي 
والصلح  بالسلم  وإحياؤها  الرحمة  باب  من  عالية  ونفس  صادق  وبتسامح  أحسن  هي 
بعد كل  وفرج  أخوية  ومحبة  وتمازج  ترابط  مفتاح كل  فهذا  المثمر،  الدقيق  واإلصالح 
شدة ونكبة، لتعزيز الرفع من مستوى الصداقة األخوية السليمة وتفاديا لكل تمزق في 

نسيجها األخالقي النظيف والنقي.
قال تعالى:  

نَُّه َوِلٌّ َحِميٌم«  َذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكاأَ »اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َصُن َفاإِ
سورة فصلت. 

وؤِْمُنوَن اإِْخَوٌة« سورة الحجرات. َا اْلُ »اإِنَّ
 َ َۖ اإِنَّ اهللَّ ْقَوى َوَل َتَعاَوُنوا َعَلى اْلإِْثِم َواْلُعْدَواِنۚ  َواتَُّقوا اهللَّ »َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّ

�َصِديُد اْلِعَقاِب« سورة المائدة.
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تسليما كثيرا:

»من سره أن يمدّ في عمره ويوسع له في رزقه َفْليَتَِّق اهلل وليصل رحمه«.
ـ وعن سؤال عن أي الناس أفضل قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تسليما كثيرا:

ـ »أتقاهم هلل وواصلهم لرحمه وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر«.
عنــد  والصمـود  والصبر  الثبات  فالتزام 
وعند  وتطورهـا،  والعابرة  الطارئـة  الشدائد 
لهي  الصداقة،  جوانــب  في  األزمـات  أيضا 
والباغتة تدعو  الهادفة  الحيـــاة  من سنـــن 
وفطنة  وبحكمة  وحيطة  بحذر  إصالحها  إلى 
وعقل هادئ مع اليقين بأن بعد العسر يسرا 
ووقائعها  الباهتة  المرحلة  هذه  اجتياز  حتى 
ومواجهتها بذكاء بغير أي اضطراب أو خوف 

أو قلق أو بأس.
فأنماط الحياة تختلف بين األصدقـاء في 
الشكل واللون والحاالت واألذواق والتصرفات 
والمذاهب  والمنهج  والوسيلة  والمعامالت 

واألهداف والغايات.
فتبقى األمانة المطلقة في حسن التدبير 
النموذجية  ومصداقيتها  ومتانتها  الصداقة  عذوبة  إلنقاذ  الوحيدة  الوسيلة  والتسيير 
الحق والصدق  إلى  الرفقاء  نبيلة تؤهل  بأخالق وخصال حميدة ونية  والرشيدة مفعمة 
الرذائل  وقد تعصمه من  عامة،  االجتماعية بصفة  والعدالة  والقناعة  واإلحسان  والخير 

والطغيان والغرور والجشع والفزع والغطرسة واألنانية.
و يتوج اإلصالح والمصالحة والمسالمة بجالئل األعمال اإلنسانية الحميدة.

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تسليما كثيرا:
» المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا«

»و أن أعفو عمن ظلمني وأن أعطي من حرمني وأن أصل من قطعني«
»اهلل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه«.

فالرفقاء يجب أن تكون عالقتهم في حالة صفاء وإخاء وألفة متواصلة دائمة، واإلسالم 
حرم الخصومة والمقاطعة بينهم ويدعوهم إلى الهداية والسكينة عاملين بما أمر اهلل 

تعالى به لنيل خيري الدنيا واآلخرة.
وبهذا انتهى الجزء الرابع عشر وموعدنا مع الجزء الخامس عشر في موضوع )أهمية 

األمانة في الحياة( إن شاء اهلل تعالى.
قراءة مفيدة.

)يتبع(

احلياة �صراع بني املحمود واملنبوذ
إعداد وتصنيف  الباحث :

 عبد الباقي التمسماني

الباب الثاين
)اجلـزء الرابع ع�ضـر(

ال�شداقة جزء �شريف من حياة الإن�شان



• كيف تأسس النادي؟
»النجم  اسم  تحت  البداية  في  سنة.   23 يقارب  ما  منذ  نشاطه  يمارس  النادي   •  •

المغربي«، إلى أن تحول اإلسم سنة 2000 إلى نجم بروكسيل، حتى ال يبقى منحصرا 
ثم  بكاملها،  بروكسيل  مكونات  على  االنفتاح  وبهدف  معينة،  ومنطقة  فئة  في 

انتقلنا إلى إسم »سبورتينغ بروكسيل« سنة 2012. وهو إسم مناسب يتيح فرصة 
الهوية  لكن  بروكسيل،  مناطق  جميع  من  الممارسين  من  عدد  أكبر  استقطاب 

النادي. التي تتواجد بإدارة  المغربية ظلت قائمة من خالل األطر المغربية 
البرامج التي يشتغل عليها؟ النادي  • ما هي أنشطة 

أوال أننا نعتبر من أكبر األندية بجهة بروكسيل، والنشيطة سواء على   • •
بابنا  المحلية.  بالبطوالت  تتبارى  التي  الفئات  وكذا  النادي  مدرسة  مستوى 
القدم  كرة  في  للتكوين  تطمح  التي  الصغرى  الفئات  جميع  وجه  في  مفتوح 
فريق   39 على  نتوفر  بالنادي.  االنخراط  قبل  اختبار  اجتياز  شروط  تحديد  دون 

729 العب ناشئ. على مستوى منافسات البطولة المحلية  بالمدرسة يتوزع فيه 
وفريق  المحلية،  للبطولة  األول  القسم  في  يمارس  األول  فرق،  ثالثة  على  نتوفر 

الثالث.  بالقسم  الثاني، وفريق للسيدات  بالقسم  باء يمارس  حرف 
بالنادي  المنخرطون  ويستفيد  برامجنا.  مقدمة  في  يبقى  الذي  التكوين  أولويتنا 

نهاية  مع  تتزامن  المباريات  فيها  نجري  ثم  رابعة  وحصة  تدريبية  حصص  ثالث  من 
وتستفيد  شواهد.  على  وتتوفر  كفاءة  ذات  أطر  عليها  تسهر  البرامج  هذه  وجميع  األسبوع. 

بدورها من دورات تكوينية.
برامجنا تروم كذلك الشق التربوي واالجتماعي، حيث أن النادي يضم مدرسة تسمح للتالميذ بإنجاز 
الصحة  على  التربية  في  الدعم  دروس  نقدم  كما  التداريبية.  الحصص  ولوج  قبل  المدرسية  التمارين 
القاصرين،  الالجئين،  األطفال  باستقبال  برامج خاصة  لنا  كما  البيئة.  على  والمحافظة  والتغذية  السليمة 

مرتين في السنة، حيث نفتح امامهم باب االنخراط في مدرسة النادي.

برامجكم؟ • هل تحصلون على دعم أو لكم مستشهرين لتنفيذ 
لنا  فقط  برامجنا.  جميع  لتنفيذ  الكافي  الدعم  على  نتوفر  ال  انا  أن  لألسف   •  •
العديد  أبواب  طرقنا  بالبرتغال.  مشاريع  له  برتغالي  أعمال  رجل  وهو  واحد  مستشهر 
محظوظين  لكننا  الساعة.  لحد  المنشود  التجاوب  نلق  لم  لكن  األعمال  رجال  من 
وبدون دعم  الخصوص،  وجه  على  بروكسيل  وبلدية  ببروكسيل،  السلطات  بدعم 
هؤالء لما تمكنا من مواصلة عملنا. ولنا مجموعة من األفكار نود ترجمتها على 

أرض الواقع إذا حققنا مزيدا من الدعم.
في  الكبرى  بالدرجات  منافسا  ليصبح  النادي  تطوير  في  تفكرون  أال   •

البلجيكي؟ الدوري 
بالدرجة  مكون  نادي  قلت  كما  ألننا  اإلمكانيات،  وفق  لنا طموح  أكيد   •  •
درجات  تسلق  على  المنافسة  في  طموحنا  من  يحد  لن  هذا  لكن  األولى. 
الثالث  للقسم  الصعود  على  للمنافسة  نطمح  أننا  بدليل  المحلية.  المنافسات 

البلجيكية. البطولة  القريب في  المستقبل  الثاني في  القسم  ولما ال 
• على ذكر الفتيات، هل لكم فريق يشارك في المنافسات؟

أقل  منذ  القدم  كرة  ممارسة  في  الراغبات  الفتيات  استقطاب  في  انطلقنا   •  •
من سنة وبدأنا ب 3 العبات، وحاليا نتوفر على فريق لإلناث يمارس بالقسم الثالث. 
األسبوع.  نهاية  في  مباراة  تنظيم  مع  األسبوع  في  للتدريب  حصتين  من  يستفدن 
فتاة   300 حوالي  انخراط  إلى  ونهدف  النسوي  العنصر  دائرة  توسيع  في  كبير  طموحنا 

.2024 بمدرسة النادي في أفق عام 
• هل لكم ملعب خاص بكم لتنفيذ هذه البرامج؟

أمثالنا، هنا في بروكسيل ال يتوفرون على مرافق خاصة. فجميع  للتذكير هنا، فإن جميع األندية   •  •
هذه المرافق التي نستفيد منها هي في ملك بلدية بروكسيل وهي من تمنحنا حق استغاللها. وبالنسبة 

البرامج األخرى. لنادينا، نتوفر على ثالث مالعب بأرضية ذات عشب اصطناعي ومرافق لتنفيذ 
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محمد بنعبد اهلل
الكرة” ملمار�ضة  اجلالية  لأبناء  منوذجية  مدر�ضة  بروك�ضيل  “�ضبورتينغ 

الرياضي والتربوي من خالل  التكوين والتأطير  النادي في  البلجيكية، بروكسيل. ويشتغل هذا  النشيطة بالعاصمة  المغربية  الجالية  أندية  يعد سبورتيغ بروكسيل، من 
مدرسة النادي التي تسهر على تكوين حوالي، 729 ممارس. كما فتحت المجال أمام العنصر النسوي من خالل استقطاب الفتيات الراغبات في ممارسة كرة القدم، ودشنت العمل 
منذ أقل من سنة بثالث العبات ويطمح النادي في رفع رقم المشتركات إلى 300 في أفق سنة 2024، بحس ما أكده ماناجير النادي، اإلطار المغربي محمد بنعبد اهلل من خالل 

هذا الحوار الذي أجراه في شريط فيديو، الصديق عبد الخالق الصمدي ببروكسيل، وأعده للنشر ب »جريدة طنجة« الزميل محمد السعيدي، وهذا نصه:

: المهجر  طنجاوا 

أعادت أحداث شغب المالعب، التي انتهت على وقعها مباراة فريقي الجيش الملكي والمغرب الفاسي مساء األحد الماضي بالمركب الرياضي األمير موالي عبد اهلل بالرباط لحساب دور سدس عشر نهاية كأس العرش في كرة القدم 
 ،)2021-2020(

الظاهرة الشاذة في المالعب المغربية إلى الواجهة. وخلفت االحداث صورة سلبية ال تمت بصلة للروح الرياضة وأخالقها، عن واقع رياضتنا وكرة القدم على وجه الخصوص، من خالل ما حصل من تخريب التجهيزات الرياضية بالمركب، 
واإلضرار بممتلكات الغير خارجه، وإصابة العديد من محبي الناديين إصابات متفاوتة الخطورة، في صفوف رجال األمن. وهنا يبقى الحل األنسب هو تطبيق القانون بحذافيره إن كنا نسى فعال إلى استئصال هذه اآلفة والحد من هذه الظاهرة 
الشاذة التي أصبحت تؤثر ليس فقط على الرياضة والرياضيين بل على مجرى الحياة اليومية في المدن حيث تجري المباريات. وهذا نص بالغ الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بالرباط، الصادر بتاريخ 16 مارس 2022،  بشأن 

هذه األحداث:
»يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بالرباط، أنه على إثر أحداث الشغب التي أعقبت انتهاء مباراة في كرة القدم احتضنها المركب الرياضي األمير موالي عبد اهلل يوم األحد 13 مارس 2022، والتي خلفت عدة إصابات 
في صفوف 103 من أفراد القوات العمومية و23 من المواطنين باإلضافة إلى خسائر مادية في سيارات مملوكة للدولة وأخرى للخواص مع إحراق مركبة وتخريب وتعييب مرافق ومنشآت تابعة للمركب الرياضي المذكور وارتكاب سرقات 
وعرقلة السير بالطريق العام، مما أحدث هلعا وخوفا لدى المواطنين وتسبب في اضطراب األمن والنظام العام، فقد تم ضبط وإيقاف مجموعة من األشخاص المشتبه في ارتكابهم ومشاركتهم في هاته األفعال بلغ عددهم 70 شخصا 

ضمنهم 18 حدثا. 
وقد تم إجراء بحث معهم بتعليمات من النيابة العامة، استمع خالله باإلضافة إلى المشتبه فيهم لمجموعة من الضحايا بما في ذلك عناصر القوات العمومية الذين تم نقل بعضهم إلى المستشفيات لتلقي العالجات الضرورية. 

وبعد تقديم المشتبه فيهم المذكورين أمام هذه النيابة العامة تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق 42 من الرشداء منهم، من أجل ارتكابهم أفعال تكوين عصابة إجرامية وتخريب تجهيزات في إطار جماعات وباستعمال القوة، 
والسرقة الموصوفة ومحاولة االغتصاب وعرقلة سير الناقالت في الطريق العام، وارتكاب العنف العمدي بمناسبة تظاهرة رياضية وإلقاء أحجار داخل الملعب من شأنها إلحاق أضرار بالغير و إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم 

وارتكاب العنف في حقهم والدخول إلى الملعب حاملين لسالح وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، حيث أمر السيد قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا بإيداعهم بالسجن. 
كما تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق للسيد المستشار المكلف باألحداث في حق )10( عشرة أحداث من أجل ارتكابهم لنفس األفعال المشار إليها أعاله، والذي أمر بإيداعهم بالجناح المخصص لألحداث بالمؤسسة السجنية. 

كما تم إحالة 18 من المشتبه فيهم من بينهم 08 أحداث على السيد وكيل الملك لدى المحكمة االبتدائية بالرباط لالختصاص، والذي تابع 10 رشداء منهم في حالة اعتقال من أجل ارتكابهم جنح إلقاء أحجار ومواد صلبة عمدا أثناء 
مباراة رياضية على مكان وجود الجمهور، والمساهمة في أعمال العنف بمناسبة مباراة رياضية ارتكب خاللها عنف وإيذاء وإلحاق أضرار مادية بأمالك منقولة مملوكة للغير، تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، تعييب تجهيزات الملعب، 
االهانة والعنف في حق موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وحيازة واستهالك المخدرات، فيما أحال األحداث المشار إليهم على السيد قاضي األحداث، من أجل نفس األفعال المذكورة، حيث أمر بإيداعهم بالجناح المخصص لألحداث 

بالمؤسسة السجنية. 
هذا، وستسهر النيابة العامة على مواكبة إجراءات التحقيق والمحاكمة في حق المعنيين باألمر وفق القانون، كما ستعمل على القيام بكل اإلجراءات الالزمة في مواجهة كل من أقدم على اإلخالل باألمن والنظام العام واالعتداء على 

الممتلكات واألشخاص وفق ما يفرضه القانون«.

بالغ الوكيل العام للملك ب�ضاأن الأحد الأ�ضود... احلل يف تطبيق القانون
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أخبار ريال م

في  برشلونة  يهددون  إنجلترا  عمالقة 
جوهرة 

ليفربول،  أندية  »آس«أن  صحيفة  أكدت 
تشيلسي ومانشستر يونايتد، تستهدف التعاقد مع 
العب وسط برشلونة الصاعد جافي. الذي جذب 
األضواء بشدة هذا الموسم لتألقه مع البرسا، رغم 
صغر عمره )17 عاما(. وأكدت الصحيفة الرياضية، 
أن الالعب الذي ترعرع بصفوف البلوجرانا ووكيل 
أعماله يفضالن االستمرار في برشلونة، لكن حال 
عدم االتفاق على تجديد العقد، فقد تغريه عروض 
ينتظر  جافي  أن  إلى  وأشارت  البريميرليج.  أندية 
تقدير إدارة النادي الكتالوني له، مثلما فعلت مع 
زميليه الصاعدين، فاتي وبيدري، اللذين وقعا على 
يجدد  ولم  مغٍر.  مادي  بمقابل  عقديهما  تجديد 
جافي عقده مع البرسا حتى اآلن، وبهذا الشكل قد 
يرحل عن صفوف الفريق في يونيو المقبل، مقابل 
50 مليون يورو، علما بأن عقده سينتهي رسميا 
في صيف 2023. وشارك جافي هذا الموسم في 
إجمالي 34 مباراة مع البارسا منها 23 مباراة في 
الليجا، التي سجل فيها هدفين وصنع 5. بالمقابل، 
قالت صحيفة »سبورت: »كل شيء يسير بشكل 
طبيعي، والمفاوضات في البداية، ولم يبدأ الحديث 
المحتمل  ومن  األرقام،  عن  الطرفين  بين  الجاد 
الضيق«.  األسبوع  هذا  بعد  المحادثات  تبدأ  أن 
وأضافت الصحيفة: »يدرك النادي أنه يجب عليه 
صاحب  الالعب  على  الحفاظ  لضمان  جهد  بذل 
الموهبة الكبيرة«. وأشارت أن تشافي يريد بقاء 
جافي بال شك، ويبذل الجميع الجهد للحفاظ على 
الفترة  خالل  الكتالوني  الفريق  مواهب  أبرز  أحد 

األخيرة.

إصابة إحدى صفقات برشلونة المرتقبة
تلقى توخيل مدرب تشيلسي، ضربة موجعة 
خالل االنتصار بنتيجة )1-2( على ليل الفرنسي، 
وطلب  أوروبا.  أبطال  دوري  نهائي  ثمن  بإياب 
كريستنسن التغيير مبكرا في الدقيقة 30، حيث 
توخيل  وقرر  العضالت،  في  ارتياح  بعدم  شعر 
استبداله. وسلطت صحيفة »موندو ديبورتيفو«، 
الضوء على إصابة كريستنسن، الذي أبرم اتفاقا 
مع برشلونة لالنضمام لصفوفه مع بداية الموسم 
المقبل. ويمر تشيلسي بفترة صعبة بعد فرض 
عقوبات على مالك النادي أبراموفيتش، ما يهدد 

استمرار العديد من نجومه في الموسم المقبل. 

برشلونة يحقق أحد مطالب تشافي 
إتمام  عن  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
ميالن،  وسط  خط  العب  مع  التعاقد  برشلونة 
الذي سينضم للفريق مع بداية الموسم الجديد 
فرانك  اإليفواري  ورفض  حر.  انتقال  صفقة  في 
كيسي، صاحب الـ25 عاما تجديد عقده مع ميالن، 
وبحسب  مؤخرًا.  برشلونة  مع  اتفاقه  بسبب 
فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة 
سافر  لبرشلونة  الرياضي  المدير  أليماني،  ماتيو 
إلى ميالن، اإلثنين الماضي، للحصول على توقيع 
كيسي وإتمام االتفاق النهائي بين الطرفين، بعد 
أن كان االتفاق سابقا مع وكالء الالعب. وأشارت 
الصحيفة، إلى أن كيسي تلقى مكالمة هاتفية من 
تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، ليخبره برغبته 
في ضمه، وثقته في قدراته أن يكون جزءا مهما 
من مشروعه. يذكر أن كيسي طور مسيرته في 
إيطاليا، حيث تعاقد مع أتاالنتا وهو في سن 18 
عاما. وبعد قضاء موسمين على سبيل اإلعارة في 
ميالن، دفع الروسونيري، 24 مليون يورو للحصول 
الالعب  ويتميز   .2019 في  كيسي  خدمات  على 
بقدرته على اللعب في 3 مراكز مختلفة في خط 

الوسط، بخالف قدراته التهديفية.

مبابي وقع عقود انتقاله للريال 
أكد مياتوفيتش، نجم ريال مدريد السابق، أن 
الميرنجي حصل بالفعل على توقيع مبابي، مهاجم 
سان جيرمان، لضمه في الموسم المقبل. وينتهي 
الموسم  بنهاية  األمراء،  حديقة  في  مبابي  عقد 
التجديد حتى  التوصل التفاق حول  الجاري، دون 
مع  باتفاقه  تفيد  مؤكدة  شبه  أنباء  وسط  اآلن، 
إلذاعة  تصريحات  في  مياتوفيتش  وقال  الريال. 
»كادينا سير«:«المصادر التي أتعامل معها، أكدت 
لي أن كل شيء على ما يرام، وأن مبابي سيلعب 
مع ريال مدريد في الموسم المقبل. إنها مصادر 
موثوقة«. وأضاف: »نعلم أنه ال يوجد شيء واضح 
في كرة القدم بنسبة %100، لكنني أعتقد أن هذه 
المصادر لديها معلومات موثقة بشكل جيد جدا، 
لذلك كل شيء مغلق«. وتابع مياتوفيتش: »ثالثية 
مبابي وفينيسيوس وبنزيما ستكون رائعة بالنسبة 
لي، خاصًة وأن الريال لديه أفضل ثنائي في أوروبا 

دون أدنى شك حاليا«.

ريال مدريد يستبق لتحصين نجمه
االنتقاالت  سوق  رومانو خبير  فابريزيو  أكد 
عاجلة  خطوة  سيتخذ  مدريد  ريال  أوروبا أن  في 
لتحصين نجمه فينيسيوس الذي يمتد عقده مع 
الريال حتى صيف 2024، إال أن الميرنجي يرغب 
في غلق الملف مبكرا، خاصة بعد انفجار الالعب هذا 
الموسم، وتطور مستواه بشكل ملحوظ. وكتب 
رومانو عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أن ريال 
مدريد يجهز عرضه الذي سيقدمه إلى فينيسيوس 
حاليا، على أن يبدأ الطرفان في التفاوض بنهاية 
الموسم الجاري. وأوضح أن مشروع الريال يتضمن 
مبابي في  الفرنسي  إلى جانب  فينيسيوس  اسم 
سان  مع  مبابي  عقد  وينتهي  الفريق.  هجوم 

جيرمان في ختام الموسم الجاري.

عن  الريـــال  العــب  غيــاب  تأكـــد 
الكالسيكو وشكوك حول بنزيمة

آخـــــر  عن  ديبورتيفـــو«  »موندو  كشفت 
ميندي،  و  بنزيما  بموقف  المتعلقة  المستجدات 
ثنائي ريال مدريد، من الكالسيكو. ويستقبل الريال 
غريمه التقليدي برشلونة، غدا األحد، على ملعب 
برنابيو، ضمن الجولة 29 لليجا. وبحسب الصحيفة 
الكتالونية، فقد تأكد غياب ميندي، الظهير األيسر 
للريال، عن الكالسيكو بعدما أصيب خالل مواجهة 
غيابه  فترة  وتتراوح  اليسرى،  ساقه  في  مايوركا 
بين 10 و15 يوما. وفيما يتعلق ببنزيما، فهناك 
الكثير من الشكوك حول إمكانية لحاقه بالمباراة، 
بعد إصابته هو اآلخر أمام مايوركا. ومن المقرر أن 
يخضع لفحوصات طبية يوم الجمعة )أمس(، حيث 
يعاني من انزعاج طفيف، لكنه يتعافى بشكل جيد، 
ولم يتم استبعاده من خوض المباراة حتى اآلن.  
االنتصار  خالل  مميزة،  أرقاما  حقق  بنزيما  وكان 
بنتيجة )0-3( على ريال مايوركا، بالجولة 28 من 
الليجا. وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، فإن 
الموسم،  هذا  الليجا  في  هدفا   11 صنع  بنزيما 
ليعادل أفضل رقم له في موسم مع ريال مدريد، 
وأضافت   .)2013  /  2012( موسم  خالل  وذلك 
هذا  هدفا   32 سجل  بنزيما  »كريم  الشبكة: 
أفضل  وعادل  المسابقات،  مختلف  في  الموسم 
سجل تهديفي له بقميص الميرنجي في موسم 
وسجل  مورينيو«.  قيادة  تحت   ،)2012  /  2011(
لريال مدريد، فينيسيوس جونيور في الدقيقة 55، 
وكريم بنزيما هدفين، األول من ضربة جزاء في 
الدقيقة 77، والثاني في الدقيقة 82. ورفع ريال 
ترتيب  في صدارة  نقطة   66 إلى  رصيده  مدريد 
الليجا، بينما تجمد رصيد مايوركا عند 26 نقطة 

في المركز السادس عشر.

طنجة- جهة  مجلس  رئيس  مورو،  عمر  السيد  استقبل 
الجهة  بمقر  الماضي،  اإلثنين  يوم  مساء  تطوان-الحسيمة 
بطنجة، المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للصحافة الرياضية 

بطنجة.
اللقاء كان مناسبة لتبادل وجهات النظر حول المواضيع 
بالجهة بشكل  الرياضة  الرياضية، وواقع  الصحافة  التي تهم 
خاص على مستوى التسيير والتكوين والتأطير والبنيات التحتية.

يمكن  الذي  الكبير  الدور  إلى  مورو  عمر  السيد  وتطرق 
والتنوير،  والمواكبة  المراقبة  في  الرياضة  الصحافة  تقوم  أن 
بالجهة،  للرياضة  المنشود  اإلقالع  تحقيق  أجل  من  والتأطير 
التحسيس  به من خالل  تقوم  أن  يمكن  الذي  الكبير  والدور 

بصفة  وللبلد  المغربية  للرياضة  المسيئة  الظواهر  بخطورة 
وصالت  وبث  وندوات،  مستديرة  موائد  تنظيم  عبر  عامة، 
تحسيسية في وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة، سيما أحداث 
الشغب التي باتت تشهدها بعض مالعب كرة القدم، وآخرها 
الفاسي في  احداث مباراة فريق الجيش الملكي ضد المغرب 

منافسات كاس العرش.
بين  المشترك  للتفكير  أيضا،  مناسبة،  اللقاء  كان  كما 
مجلس الجهة والمكتب التنفيذي للجمعية المغربية للصحافة 
النهوض  أجل  من  مستقبال،  التعاون،  في  بطنجة،  الرياضة 
بالتنشيط الرياضي بالجهة باعتبار الرياضة قاطرة للتنمية في 

تراب الجهة. 
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بمشاركة 10 دول، أحرز العداء توفيق العالم من نادي 
الزهراء  فاطمة  والعداءة  الذكور  فئة  في  الرباطي  الفتح 
كردادي من نادي شباب آسفي في فئة اإلناث المرتبة األولى 
في  كلم   10 مسافة  بطنجة،  الدبلوماسية  الغابة  لسباق 
على مصطفى  بفارق طفيف  العالم  وتفوق  األولى.  نسخته 
المركز  صاحب  أوطلحة  ومحسن  المركز  صاحب  حودادي 
الثالث. بينما تفوقت كردادي بفارق كبير عن العداءة كلثوم 
بوعسرية، صاحبة المركز الثاني، والعداءة فتيحة أسميد التي 

حلت بالمركز الثالث.
مدينة  على  تهاطلت  التي  الماطرة  األجواء  تمنع  ولم 
طنجة طيلة يوم األحد، من تحقيق مشاركة مكثفة في هذا 
تراثنا  المنظم تحت شعار »الغابة جزء أساسي من  السباق 
الوطني اإلنساني«، المخصص للعدائين أكبر من 16 سنة، 
على  تباروا  وهواة،  محترفين  وعداءة،  عداء   2000 تجاوزت 
فئتي  في  األوائل  العشرة  للفائزين  خصصت  مالية  جوائز 
األوائل من  الثالثة  الفائزين  إلى  باإلضافة  والذكور،  اإلناث 
فئات من 40 إلى 50 سنة، ومن 51 إلى 60 سنة، وفئة 61 

سنة فما فوق، ثم فئة العدائين المحليين إناثا وذكورا.   
وفي سياق فوزه بالسباق، قال توفيق العالم إن السباق 
من  القادمين  العدائين  جميع  من  قوية  بمنافسة  تميز 
مختلف مناطق المغرب، ما منح للفوز طعما خاصا، موضحا 
بالفوز  سعادتها  عن  كردادي،  الزهراء  فاطمة  وعبرت  أنه 

والذي  بطنجة  فيه  تشارك  سباق  أول  في  األولى  بالمرتبة 
يدخل في إطار استعداداتها للبطولة اإلفريقية المرتقبة في 
يونيو المقبل ولأللعاب الفرنكوفونية رفقة المنتخب الوطني. 
وأوضحت كردادي أنها استطاعت الحفاظ على إيقاع مرتفع 
منذ االنطالقة بفضل التداريب المكثفة تحت إشراف المدرب 

مصطفى الموساوي.
بنسليمان،  مصطفى  السباق،  مدير  أكد  جانبه،  من 
المكثفة  المشاركة  بفضل  ناجحا  كان  السباق  تنظيم  أن 
بالرغم من  للجمهور  المتميز  المغاربة وللحضور  للعدائين 
األجواء الماطرة، مثمنا الدعم الكبير الذي قدمته والية جهة 
طنجة تطوان الحسيمة والسلطات المحلية لتنظيم التظاهرة 
في أفضل الظروف، وبهدف المساهمة في اإلشعاع والتعريف 
بالمرافق الرياضية والفضاءات الترفيهية المنجزة مؤخرًا على 
مكانة  ترسيخ  في  وكذا  الدبلوماسية،  بالغابة  واسع  نطاق 
مختلف  الحتضان  مفضلة  كوجهة  الغابوي  الفضاء  أهمية 

الفعاليات الرياضية.
بدعم  تحظى  التي  المتميزة،  التظاهرة  هذه  وتعكس 
االلتزام  طنجة-تطوان-الحسيمة،  جهة  والية  من  خاص 
المستمر من قبل كل األطراف المتدخلة بتعزيز صحة ورفاه 
أفراد المجتمع ودعمها لجهود ومساعي الدولة في تشجيع 

أنماط الحياة الصحية والسليمة.

العالم يف الذكور وكردادي يف الإناث يفوزان 
ب�ضباق الغابة الدبلوما�ضية بطنجة

اأكرث من 2000 م�ضارك تناف�ضوا يف اأجواء ماطرة 
بح�ضور الوايل مهيدية

رئي�ض جمل�ض اجلهة ي�ضتقبل املكتب التنفيذي للجمعية 
املغربية لل�ضحافة الريا�ضية بطنجة
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أنقذ المدافع حاجي كوناطي ماء وجه اتحاد طنجة 
بعدما سجل هدفا قاتال في مرمى نادي الفتح البيضاوي 
لدور  التأهل  بطاقة  فريقه  منح  الضائع،  بدل  الوقت  في 
العرش  كاس  منافسات  من  العرش  كأس  نهائي  ثمن 
لكرة القدم برسم الموسم الرياضي 2021-2020. وقدم 
مباراة  للهواة  األول  للقسم  المنتمي  البيضاوي،  الفريق 
متاعب  وخلق  طنجة  اتحاد  امام  للند  الند  ووقف  قوية، 
ألصحاب األرض، وكان األحسن تنظيما على مستوى رقعة 
ألف متفرج،   15 المباراة حضور حوالي  الميدان. وعرفت 
كما كان متفقا عليه بين المكتب المديري للفريق وشركة 
سونارجيس المكلفة بتدبير الملعب الكبير بطنجة. ووثقت 
صور فيديو فرحة هستيرية لمحمد أحكان، رئيس اتحاد 
طنجة بعد تسجيل هدف األهل، حيث كان قد غادر مكانه 
بالمنصة الشرفية خالل الدقائق األخيرة من المباراة. وقال 
ميغيل أنخيل غاموندي عقب التأهل “الفريق حقق المبتغى، 
التأهل مهم بالنسبة إلينا”. وتابع مدرب اتحاد طنجة” نعلم 
في مباريات الكاس ال فرق بين فرق القسم األول وباقي 
الدرجات السفلى التي ليس لها ما تخسره في مواجهاتها 
خلق  منظما،  فريقا  واجهنا  المنافسات.  هذه  مثل  خالل 
لنا متاعب، أتيحت لنا 5 أو 6 فرص لم نستغلها بالشكل 
الفوز حتى  توازننا وبحثنا عن  نفقد  لم  لكننا  المطلوب. 
آخر األنفاس”. زختم غاموندي” ينتظرنا المزيد من العمل 
لتصحيح أخطائنا”. من جانبه، هنأ مدرب الفتح البيضاوي 
العبيه على االستماتة والمستوى الذي قدموه في المباراة. 
لتقديم  فرصة  منحنا  الذي  طنجة  اتحاد  أشكر  وأضاف” 
مفهوم الكرة والمنطق. نشغل جديا على المستوى التقني 
والبدني والتكتيكي، ما كان ينقصنا فقط العامل النفسي”. 
وتابع مدرب الفتح البيضاوي” يجب أن نواصل على هذا 
المنوال في البطولة. لن نفقد األمل، إن لم نحقق الهدف 
المواسم  العمل يمكننا تحقيقه في  الموسم، بهذا  هذا 
النهائي،  ثمن  دور  في  اتحاد طنجة  وسيواجه  المقبلة”. 
جمعية المنصورية يوم غد األحد على الساعة الثالثة بعد 

الزوال بالملعب البلدي بالمنصورية.
نتائج دور سدس عشر نهائي كاس العرش:

مجموعة  الشمال: 
)4-5 ضربات   1  –  1 فاس:  وداد   / الرياضي  الفتح 

الجزاء( .
جمعية المنصورية / المغرب الرياضي التطواني: 0 – 

0 )-5 3 الضربات الترجيحية(
اإلتحاد الزموري للخميسات / شباب أطلس خنيفرة: 

 3 – 0
اتحاد سيدي قاسم / شباب المحمدية: 0 – 1 )بعد 

الشوطين االضافيين(.
اإلتحاد الرياضي التوركي / إتحاد تمارة: 2 – 0 

الجيش الملكي / المغرب الفاسي: 0 – 2 
اتحاد طنجة / شباب الفتح البيضاوي: 1 – 0 

نهضة بركان / مولودية وجدة: )أجلت(
مجموعة  الجنـوب : 

يوسفية برشيد / الكوكب المراكشي: 1 – 0 
أولمبيك آسفي / أمل تزنيت: 4 – 1 

نهضة الزمامرة / حسنية أكادير: 0 – 1 
سريع وادي زم / الدفاع الحسني الجديدي: 1 – 3 

شباب المسيرة / رجاء بني مالل: 1 – 2 
الشباب الرياضي السالمي / االتحاد البيضاوي: 2 – 1 

شباب قصبة تادلة / الرجاء الرياضي: )أجلت(
االتفاق المراكشي / الوداد الرياضي: )أجلت(

برنامج دور ثمن النهائي:
أمس الجمعة

الشباب الرياضي السالمي / يوسفية برشيد: )الساعة 
الثامنة مساء بالملعب البلدي ببرشيد( 

اليوم السبت
الثامنة  )الساعة  أولمبيك آسفي:   / الفاسي  المغرب 

مساء بالمركب الرياضي بفاس(. 
غدا األحد

جمعية المنصورية / اتحاد طنجة )الساعة الثالثة بعد 
الزوال بالملعب البلدي بالمنصورية(.

حسنية أكادير / الفتح الرياضي )الساعة الثامنة مساء 
بالملعب الكبير بأكادير(.

بعد غد اإلثنين
الثالثة بعد  )الساعة  اتوركة  اتحاد   / أطلس خنيفرة 

الزوال بالملعب البلدي بمريرت(.
الدفاع الحسني الجديدي / نهضة بركان - مولودية 

وجدة: )أجلت(.
قصبة  -  شباب  الرياضي  )الرجاء   / مالل  بني  رجاء 

تادلة(: )أجلت(.
شباب   / المراكشي(  االتفاق   - الرياضي  )الوداد 

المحمدية: )أجلت(.
برنامج ربع النهائي

أولمبيك آسفي   / الفاسي  المغرب  الفائز في مباراة 
ضد الفائز في مباراة الشباب الرياضي السالمي / يوسفية 

برشيد. 
الفائز في مباراة )االتفاق المراكشي - الوداد الرياضي( 
/ شباب المحمدية ضد الفائز في مباراة رجاء بني مالل / 

)شباب قصبة تادلة - الرجاء الرياضي(.
اتحاد طنجة   / المنصورية  الفائز في مباراة جمعية 
ضد الفائز في مباراة الدفاع الجديدي / )نهضة بركان - 

مولودية وجدة(.
الفائز في مباراة حسنية أكادير / الفتح الرياضي ضد 
الفائز في مباراة شباب أطلس خنيفرة / االتحاد الرياضي 

التوركي.

الدوري اإلسباني
مونويرا حكما للكال�ضيكو ومناف�ضة 

باأقم�ضة جديدة
حكما  مونويرا  مارتينيز  القدم،  لكرة  اإلسباني  االتحاد  عين 
الكالسيكو  لمباراة  الفيديو،  تقنية  غرفة  في  الهوز  ماتيو  بمساعدة 
بين ريال مدريد وبرشلونة، المقرر إقامتها يوم غد األحد على ملعب 
»سانتياجو برنابيو«، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من مسابقة الليجا. 
ريال مدريد وبرشلونة،  الكالسيكو بين  أدار مباراة  وكان مونويرا قد 
والتي  اإلسباني،  بالدوري   2020-2021 موسم  من  األول  الدور  في 
فيرالند  الفرنسي  غياب  وتأكد    .3-1 بنتيجة  الريال  لصالح  إنتهت 
ميندي الظهير األيسر للريال في موقعة الكالسيكو بسبب معاناته من 
تمزق في العضلة الضامة. وذكرت صحيفة »ماركا« أن الريال سيظهر 
بقميص جديد في الكالسيكو. حيث سيرتدي القميص األسود بمناسبة 
الذكري الـ 120 لتأسيسه. وكشفت تقارير صحفية إسبانية، عن نفاذ 
تذاكر الكالسيكو بعدما تم بيعها بالكامل. وستكون هذه أول مباراة 
وتحديدا   2020 عام  منذ  برنابيو«  »سانتياجو  ملعب  على  كالسيكو 
شهر مارس، بسبب أعمال التجديدات التي شهدها الملعب خالل الفترة 
الماضية، ومن المتوقع أن تكون األجواء قوية. وكان فريق ريال مدريد 
قد تغلب على ريال مايوركا في عقر داره بنتيجة 0-3، بالجولة الـ 28 من 
مسابقة الدوري اإلسباني، فيما تغلب برشلونة على أوساسونا برباعية 

نظيفة في الجولة نفسها.
جدير بالذكر أن ريال مدريد رفع رصيده للنقطة 66 في صدارة 
إشبيلية  كاملة عن  نقاط   10 وبفارق  اإلسباني  الدوري  ترتيب  جدول 
الوصيف برصيد 56 نقطة، فيما يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 

51 نقطة.
نتائج الدورة 28:   

أ. مدريد / قديس: 2 – 1 
ليفانطي / إسبنيول: 1 – 1 

غرناطة / إلتشي: 0 – 1 
فيا الريال / سلطا: 1 – 0 

خيطافي / فالينسيا: 0 – 0 
رايوفاليكانو / إشبيلية: 1 – 1  

بيتيس / أ.بلباو: 1 – 0 
ريال صوصيداد / ألفيس: 1 – 0 

برشلونة / أوصاصونة: 4 – 0 
مايوركا / ريال مدريد: 0 – 3 

برنامج الدورة 29:  
أمس الجمعة 

أ.بلباو / خيطافي )الساعة التاسعة 
ليال(

اليوم السبت 
ألفيس / غرناطة )الساعة الثانية 

ظهرا(
إلتشي / فالينسيا )الساعة الرابعة 

والربع(
)الساعة  ليفانطي   / أوصاصونة 

السادسة والنصف(
)الساعة  أ.مدريد   / رايوفاليكانو 

التاسعة مساء(
غدا األحد

إسبنيول / مايوركا )الساعة الثانية 
ظهرا(

الرابعة  )الساعة  بيتيس   / سلطا 
والربع(

)الساعة  الــريــال  فيا   / قديس 
الرابعة والربع(

صوصيداد  ـــال  ري  / إشبيلية 
)الساعة السادسة والنصف(

)الساعة  برشلونة   / مدريد  ريال 
التاسعة ليال(

الترتيب العام
1 - ريال مدريد: 66 نقطة

2 - اشبيلية: 56 //
3 - برشلونة: 51//
4 - أ. مدريد:51 //
5 - بيتيس: 49 //

6 - ريال صوصيداد: 47 //
7 - فيا الريال: 45 // 

8 - أ. بلباو: 40 //
9 -  فالينسيا: 37 //

10 - سلطا: 35 //
11 - أوصاصونة: 35 // 

12 - إسبانيول: 33 //
13 - رايوفاليكانو: 32 //

14 - إلتشي: 32 //
15 -  خيطافي: 28 //

16 - مايوركا: 26 //
17 - غرناطة:25 //
18 - قاديس: 24//

19 - أالفيس: 22 //
20 - ليفانتي: 19//

الفتح البي�ضاوي يعذب احتاد طنجة قبل ال�ضت�ضالم 
بهدف قاتل واملن�ضورية خ�ضم مواجه الأحد

خبر األسبوع

التي جمعت فريق  المباراة  التي عرفتها  إثر أحداث الشغب  على 
العرش  كأس  إقصائيات  برسم  الفاسي  بالمغرب  الملكي  الجيش 
يوم األحد الماضي، قررت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية 
بدون  ميدانه  داخل  الملكي  الجيش  فريق  مباريات  إجراء  بالجامعة، 
الميدان  فريقه خارج  مباريات  األخير من حضور  جمهور مع منع هذا 
الجاري، نظرا  الرياضي  الموسم  المباريات خالل  تبقى من  لما  وذلك 
تسبب  التي  األفعال  وجسامة  المباراة  عرفتها  التي  األحداث  لخطورة 
جسيمة  إصابات  خلفت  والتي  الملكي  الجيش  فريق  جمهور  فيها 
متفاوتة الخطورة بين صفوف أفراد القوة العمومية والجماهير وألحقت 
خسائر مادية بتجهيزات الملعب ومعداته. كما أصدرت اللجنة عقوبات 
مالية في حق الفريق العسكري إلى جانب ضيفه المغرب الفاسي الذي 

سيحرم بدوره من االستقبال بالجمهور لمباراتين.

الويكلو لفريق اجلي�ض امللكي
اإلى نهاية املو�ضم
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صورة من األرشيف
الصورة تعود للزمن الجميل الذي 

عاشته الرياضة المدرسية، في فترة 
السبعينات، حين كانت المدرسة خزانا 

حقيقيا لتفريخ المواهب الرياضية، 
وتلعب دورها على أكمل وجه في 
الجانبين التربوي والرياضي، كما 

كانت تعتبر جسرا لمرور الممارسين 
نحو األندية المحلية لتعزيز ترسانتها 
البشرية. وفي الصورة أستاذ التربية 

البدنية، عبد السالم التمسماني يوجه 
تالميذه في حصة رياضية )كرة السلة( 

بإعدادية ابن بطوطة. والتحق فيما 
بعد بالقطاع البنكي، حيث حصل على 

تقاعده هناك. 
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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
المملكة المغربية

 وزارة الداخلية
جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة

عمالة طنجة أصيلة
جماعة طنجة

مقاطعة طنجة المدينة
مصلحة الشؤون االقتصادية

إعـــــــالن
يعلن رئيس مجلس مقاطعــة طنجة المدينــة 
يوما   15 مدته  والمضار  المنافع  بحث  إجراء  عن 

ابتداء من تاريخ صدور هذا اإلعالن في الجرائد.
- وذلـــك تبـعـــا للطلـــب الذي تـــقــدم)ت( 

بــه SARAYOLI للحصول على رخصة :
)SPA-Bain d’eau chauffe(

بالمحل الكائن بعايدة فيالج رقم 32 ـ طنجة
PREFECTURE DE TANGER-ASSI-

LAH, ARRONDISSEMENT DE TANGER.
بمصلحـة  المفتوح  البحــث  سجـــل  ويوجــد 
الرخص  التجارية بمقاطعـة طنجة المدينة، حيــث 
خالل  وذلك  مالحظاتهــم  تسجيل  للعموم  يمكن 

أوقات العمل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
 وزارة الداخلية

جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة
عمالة طنجة أصيلة

جماعة طنجة
مقاطعة السواني

مصلحة الشؤون االقتصادية
إعـــــــالن

يعلن رئيس مجلــس مقاطعــة السواني عن 
ابتداء  يوما   15 مدته  والمضار  المنافع  بحث  إجراء 

من تاريخ صدور هذا اإلعالن في الجرائد.
- وذلــــك تبعــا للطلــــب الـذي تــقــــدم)ت( 

بـــه
للحصول   ALEM CONFISERIE SARL AU

على رخصة :
)SPA-Bain d’eau chauffe(

طيبــة  إقامـة  السالم  بزنقـة  الكائن  بالمحل 
السفلي رقم 6 ـ طنجة.

 PREFECTURE DE TANGER-ASSILAH
بمصلحة  المفتـــوح  البحـــث  ويوجد سجـــل 
الرخص  التجارية بمقاطعـة السواني، حيث يمكن 
أوقات  خالل  وذلك  مالحظاتهــم  تسجيل  للعموم 

العمل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
 وزارة الداخلية

جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة
عمالة طنجة أصيلة

جماعة طنجة
مقاطعة بني مكادة

مصلحة الرخص التجارية
إعـــــــالن

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

من تاريخ صدور هذا اإلعالن في الجرائد.
السيد  به  تقــدم  الذي  للطلب  تبعا  وذلك   -
محمد النفاري للحصول على رخصة : غسل السيارات 
ـ   148 رقم  قطعة  األمنية  بتجزئة  الكائن  بالمحل 

طنجة.
بمصلحة  المفتـــوح  البحـث  سجــل  ويوجد 
حيث  مكــادة،  بني  بمقاطعــة  التجارية  الرخص  
خالل  وذلك  مالحظاتهــم  تسجيل  للعموم  يمكن 

أوقات العمل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل

محكمة اإلستئناف التجارية بفاس 
المحكمة التجارية بطنجة 

ملف تنفيذ عدد :2017/8516/289  
طالب التنفيذ: شركة وفا ايموبيليي

منفذ عليه: السيد ربيع احسيسن
إعالن عن بيع عقار

لفائدة: شركة وفا إيموبيليي ش م.
ضد: السيد ربيع احسيسن، مجموعة إقامة الراحة، 
المجمع السكني رقم 04 عمارة رقم 019 الطابق 

الرابع رقم 20 جزناية طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/04/27 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
سيجرى  الزوال  بعد  والنصف  الواحدة  الساعة 
بقاعة البيوعات بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني  
العقاري عدد  الرسم  )20L019( ذي  المدعو  للعقار 
والكائن  أعاله  للمطلوب  المملوك   06/150750
بطنجة اجزناية، وهو عبارة عن شقة بالطابق الرابع، 

مساحتها 45 سنتيار. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

225.000 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
محكمة اإلستئناف التجارية بفاس 

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تنفيذ عدد :26/2016/388  

طالب التنفيذ: شركة وفا ايموبيليي ش م
منفذ عليه: السيد محمد سعيد امونان والسيدة 

نادية بروحو
إعالن عن بيع عقار

لفائدة: شركة وفا إيموبيليي ش م.
ضد:

السيد محمد سعيد امونان والسيدة نادية بروحو، 
عنوانهما حي البوغاز، الرقم 5 الزنقة 51 طنجة.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/04/27 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال سيجرى بقاعة 
البيوعات بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني  للعقار 
عدد  العقــاري  الرســم  ذي   )24-6 )لبنى  المدعو 
والكائن  أعاله  للمطلوبين  المملوك   06/145703
بطنجة، جماعة بوخالف، مدشر اجزناية، وهو عبارة 
77 سنتيار08  الثاني، مساحتها  بالطابق  عن شقة 

س من مساحتها تمثل الشرفة. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

577.500 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 
محكمة اإلستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة
ملف تنفيذ عدد: 2017/8516/236 

طالب التنفيذ : البنك الشعبي لطنجة تطوان 
ش م

منفذ عليه: شركة أوسيبيليا 
إعالن عن بيع عقار

لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م.
ضد : شركة أوسيبيليا، في ش م ق، مقرها 

االجتماعي طريق ماالباطا، اإلقامة الملكية أوف 
شور انترصول رقم 6 طنجة.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/04/27 بتاريـــخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال سيجرى بقاعة 
البيوعات بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار 
عدد  العقاري  الرسم  ذي   )63  - )أطلنتك  المسمى 
06/111589 المملـــوك للشركــة المنفـــذ عليها 
طنجة،   مديونة  بمدشر  الكائن  أعاله  المذكورة 
والعقار عبارة عن شقة بالطابق الثاني 11 س من 

 BLOC رقم  العمارة  من  السطح  تمثل  مساحتها 
للسيارات  وموقف   2 م   170 مساحتها   63 رقم   9
رقم  63A مساحته 75 م 2 بالطابق التحت أرضي 

 BLOC 9 وبوكس من العمارة رقم
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقــار في مبلـــغ 
بالسدس  زيادة  عرف  وقد  درهم.   1.000.000.00
على الثمن االفتتاحي أعاله، على أن ينطلق المزاد 

بثمن افتتاحي قدره 1.225.100.00 درهم.
ابتداء من  التنفيذ  إلى مكتب  العروض  تقدم 
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 
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة
ملف تنفيذ عدد: 2019/8516/369 

طالب التنفيذ : البنك الشعبي المركزي
منفذ عليه : السيد عبد القادر مصانو

إعالن عن بيع عقار
لفائدة : البنك الشعبي المركزي، في شخص 

ممثله القانوني، ينوب عنه االستاذتان بسمات 
والعراقي محاميتان بهيئة الدار البيضاء.

ضد : السيد عبد القادر مصانو، كفيل شركة 
مصانور، عنوانه ب 63 زنقة الفورات الطابق 1 

الشقة 6 المعاريف الدار البيضاء.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/04/27 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
سيجـــرى  الزوال  بعـــد  والنصـف  الواحدة  الساعة 
بقاعة البيوعات بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني 
العقاري عدد  الرسم  35( ذي  للعقار المسمى )حياة 
أعاله،  المذكور  عليه  للمنفذ  المملوك   06/52935
الكائن بطنجة، نهج رشيد رضى، والعقار عبارة عن 

مكتب بما بين الطبقين مساحته 1 آر 60 سنتيار. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

1.440.000.00 درهم. 
ابتداء من  التنفيذ  إلى مكتب  العروض  تقدم 
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 
محكمة اإلستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة
ملف تنفيذ عدد 26/2016/237

طالب التنفيذ : الشركة العامة المغربية لألبناك
منفذ عليه: السيد الخليل النوينو

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

ضد: السيد الخليل النوينو، بصفته كفيل الشركة 
العقارية لكسوس، عنوانه بالرقم 4 زنقة ابن 

قطران، حي النزاهة طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/04/27 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الزوال سيجرى  بعــد  والنصــف  الواحــــدة  الساعة 
بقاعة البيوعات بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني 
عدد  العقاري  الرسم  ذي  المدعو)السوسن(   للعقار 
أعاله،  المذكور  عليه  للمنفذ  المملوك   06/54152
الكائن بوالية طنجة، دائرة الفحص، جماعة القصر، 
المحل المدعو)واد أليان(، بجانب فندق طريفة وهو 
عبارة عن قطعة أرضية بها أساس بناء وبئر مساحة 

1649 م 2.
مبلغ  في  العقــار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة اإلستئناف التجارية بفاس 
المحكمة التجارية بطنجة

ملف تنفيذ عدد 26/8516/238
طالب التنفيذ: الشركة العامة المغربية لألبناك.

منفذ عليه: الشركة العقارية ليكسوس.
إعالن عن بيع عقار

لفائدة : الشركة العامة المغربية لألبناك ش م.
ضد : الشركة العقارية ليكسوس، في شخص 
ممثلها القانوني، مقرها االجتماعي بالرقم 31 

شارع موالي إسماعيل تجزئة حلب 6 طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجــة أنــه بتاريــخ 2022/04/27 على 
سيجــرى  الزوال  بعــد  والنصــف  الواحدة  الساعة 
بقاعة البيوعات بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني 
العقاري  الرسم  ذي  المعيز(   المدعو)دورة  للعقار 
عليها  المنفذ  للشركة  المملوك   61/48180 عدد 
المذكورة أعاله، الكائن بوالية طنجة عمالة الفحص 
أنجرة الجماعة القروية القصر الصغير دوار أمليش،  
وهو عبارة عن قطعة أرضية فالحية عارية مساحتها 

7 هكتار 6 آر 87 سنتيار.
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقــار في مبلـــغ 

21.559.535.00 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 
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التصفية والتسوية القضائية 

ملف إجراءات:رقم 2021/17/6
إشـعـــار

شركة إسكان لوبروكري ش م م، في شخص 
ممثلها القانوني 

بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2021/07/01 
المحكمة  قضت  عدد 2021/8319/03  الملف  في 
القضائية  التصفية  مسطرة  بفتح  بطنجة  التجارية 

لشركة إسكان لوبروكري ش م م.
تم  قد  بأنه  يشعركم  المنتدب  القاضي  إن 
طرف  من  الضبط  بكتابة  الديون  قائمة  إيداع 
اشارة  رهن  لتكون  بورباع  أحمد  السيد  السنديك 
الدائنين لالطالع عليها وذلك تطبيقا للمادة 698 

من م.ت.
حرر بتاريخ: 2022/03/15 

عن رئيس كتابة الضبط 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل 

محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
إعالن عن بيع عقار  

ملف تنفيذي عدد: 26/2015/30 
لفائدة: الشركة العامة المغربية لألبناك، ينوب 
عنها ذ/عبد الرحمان المنيف المحامي بطنجة.

ضد: السيد الحسان الحضيكي بن الطيب.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/04/19 بتاريخ:  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة زواال ستجرى سمسرة عمومية بقاعة 
البيوعات بهذه المحكمة لبيع بالمزاد العلني للعقار 
المدعو )تافراوت( ذي الرسم العقاري عدد 36/6301 
محمد  بشارع  الكائن  عليه  للمدعى  المملوك 
أرضية  قطعة  عن  عبارة  وهو  العرائش.   الخامس 
مساحتها 348 م 2، بنيت فوقها بناية تتكون من 
طابق أرضي وطابق علوي. حدد الثمن االفتتاحي في 

مبلغ 1.438.500.00 درهم. 
من  ابتداء  التنفيذ  قسم  إلى  العروض  تقدم 
اإلعالن. يمكن لكل شخص داخل  تاريخ نشر هذا 
عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا عما 
رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق بمقدار 
)الفصل  والمصاريف  األصلي  البيع  ثمن  السدس 
3 في  الثمن ناجزا مع زيادة  479 ق م م(. ويؤدى 
التنفيذ بواسطة شيك مضمون.  المائة ومصاريف 
وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب التنفيذ 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف بطنجة

المحكمة االبتدائية بطنجة 
ملف تنفيذ عدد: 2021/6201/3166
طالب التنفيذ: اوشن فاطمة وزليخة

منفذ عليه: اوشن محمد ومولود اوشن واحمد 
اوشن

إعالن عن بيع عقار
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
بقاعة  قضائي  بيع  سيقع  أنه  بطنجة  اإلبتدائية 
على   2022/04/26 بتاريخ  العقارية.  البيوعات   -

الساعة 10:30.
وزليخة  فاطمة  اوشن  السيدتين  لفائدة: 
معه  المخابرة  محل  الجاعل  طنجة،  ب  الساكنتين 
المحامية  الحسني  كنون  سعاد  االستاذة  بمكتب 

بهيئة طنجة.
اوشن  ومولود  محمد  اوشن  السادة   : ضد 

واحمد اوشن.
باسم  والمعروف  المحفظ  الغير  للعقار  وذلك 
اثنين،  وطابقين  أرضي  طابق  من  تتكون  بناية 
الكائن بالحي الجديد طنجة، مساحته 120 متر مربع 

)سنتيار(. 
الثمن االفتتاحي للبيع بالمزاد العلني سينطلق 
من مبلغ: 450.000.00 درهم. ومن أراد الزيادة في 
اإليضاح وتقديم العروض يمكنه االتصال بمصلحة 

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

كشفت صحيفة “murciaplaza”، أن المغرب اشترى معدات هيدروليكية من 
شركة “هيدروكونتا”، من أجل تغطية ما يقرب من 5000 هكتارا من األراضي، وذلك 
بهدف تحسين استعمال المياه، في جهة سوس ماسة، التي تعاني من شح الموارد 
المائية، ما يهدد مؤهالتها الزراعية الكبيرة، وهي الوسائل التي أثبتت نجاحها في 

منطقة مورسيا اإلسبانية.
وأضاف المصدر، أن المغرب، قام بشراء هذه المعدات، في إطار المشروع الجاري 
لتحديث سد أولوز في منطقة سوس ماسة، الذي يغطي ما مجموعه 4486 هكتارا 
من األراضي الزراعية، وبساتين األشجار المثمرة مثل اللوز والزيتون، والتي سيتم 

تقسيمها إلى قطع أرضية تبلغ مساحة كل واحدة منها 20 هكتارا.

وتابعــت الجريدة أن شـركـــة “هيـدروكونتـــا”، قـامــت بتـزويــد المـغـــرب 
بـ 250 متراً “Hidrowoltmann”، و250 بكرة تفكيك، و220 وحدة تصفية، ومن 
 Sotradema /“ خالل تركيبها الذي سينفذه االتحاد المؤقت للشركات المغربية
Capep”، وذلك بهدف تحقيق وفرة مائية تبلغ حوالي 50 في المائة، وفق المصدر 

نفسه.
ظل  “في  إنه  قولها  المذكورة،  الشركة  من  مصادر  عن  الصحيفة،  ونقلت 
حالة عجز المياه، فإن التحكم في استهالك المياه أمر ضروري”، مع التذكير بتوفير 
التكاليف وتحسين الوضع البيئي الناجم عن هذا النوع من التركيبات”، متابعًة أنه 
الذي ال يزال في مرحلته األولى، تمكنت  المشروع  من خالل مشاركتها في هذا 

الشركة اإلسبانية من تعزيز مكانتها في البلد اإلفريقي.

هو  االتفاق  “هذا  إن  المذكورة،  الجريدة  وفق  الشركة،  من  مصادر  وقالت 
انعكاس للعمل الذي نقوم به في المغرب منذ أكثر من سبع سنوات”، مسترسلًة 
أنه على الرغم من أن مشاركة “هيدروكونتا” في هذا المشروع رائعة، إال أن الشركة 
لديها بالفعل حضور دولي كبير، فهي تشتغل في أكثر من 20 بلدا مختلفا، مما يعني 

أكثر من 70 في المائة من حجم أعمالها يأتي من خارج حدود إسبانيا.
ونبهت الصحيفة، إلى أن الموقف الدولي الجيد لشركة “هيدروكونتا”، ليس 
حدثا منعزال، ألنها توجه أكثر من ثلث إنتاجها من التكنولوجيا الزراعية نحو التصدير، 
وهو األمر الذي منح مورسيا، سنة 2020، المرتبة األولى في ترتيب المبيعات الدولية 
لمعدات الري في إسبانيا، بحوالي 20 في المائة من إجمالي المبيعات على مستوى 

المملكة  اإليبيرية.

 املغرب ي�ضرتي معدات متطورة من اأجل مواجهة اجلفاف وتوفري املياه للري
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رئيس  عهد  في  العدل  لوزير  سبق   
الحكومة السابق أن قال: »أنه إذا كانت لدينا 
أحكام عادلة صادرة عن قضاء نزيه وال تنفذ، 
فسنكون أمام معضلة كبرى ومظلمة حقيقية.« 
منه   65 المادة  الدستورفي  أناط  لقد 
القضائية  الحماية  توفيرسبيل  بالقضاء 
حقوقه  على  وبغي  عدوان  كل  من  للمواطن 
التقاضي  مشقة  يكابد  إذ  والمواطن  وحريته. 
طول  بعد  يظفر،  مريرعله  جهاد  في  وأغواره 
عناء، بدحض الباطل واسترداد الحق المغتصب 
زال  قد  عليه  الواقع  الظلم  أن  فرحا  ويظن 
النفاذ،   واجب  قضائي،  حكم  على  بحصوله 
فإذا به يفاجأ بما ليس في الحسبان واالعتبار، 
بوجود عقبة كؤود تقف حجرة عثرة في سبيل 
سبيل  وفي  هذاالتنفيذ.  أوتعطيل  تنفيذه 
القضاء،  ألحكام  هذااإلهدارالماحق  مواجهة 
فإن تنفيذها كيفما كان نوعها تقع مسؤوليته 
وواجب القيام به على عاتق السلطة التنفيذية، 
على  وتترتب  والقانون  الدستور  ألحكام  وفقا 
القضائية  األوامرواألحكام  تنفيذ  عن  االمتناع 
آثار فادحة تعمل على إشاعة الفوضى وفقدان 
الثقة في الشرعية وسيادة القانون.هذاما أكده 
السيد الرئيس األول لمحكمة النقض الرئيس 
القضائية  للسلطة  األعلى  للمجلس  المنتدب 
المملكة،  وسيط  مؤسسة  نظمته  لقاء  في 
األحكام  تنفيذ  26/5/2021:«إن  بتاريخ 
القضائية هوالوجه الحقيقي للعدالة والضمانة 
في  كانت صفته  كيفما  للمتقاضي،  األساسية 

التي  القضائية  فاألحكام  العدالة،  مرفق  ولوج 
من  دافع  هي  التنفيذ  إلى  طريقها  تعرف  ال 
الثقة في جدوى  الهمم وفقدان  إحباط  دوافع 
المساطرالقضائية التي تفضي إلى حق، ال نفاذ 
قصورالنجاعة  مظاهر  مظهرمن  أنها  كما  له، 
ظل  في  به  القبول  اليمكن  وهوما  القضائية 
دولة القانون والمؤسسات«ـ  انتهى االقتباس.

يحمي  األحكام  تنفيذ  أن  إذن،  واضح، 
ويضمن  هيبتها  على  ويحافظ  ذاتها  العدالة 
حق المتقاضي، السيما إذا كان متضررا ومتأثرا 
مثال،  والمتنوعة،  الفادحة  خسائره  جراء  جدا، 
مما قد ينتج عنه نهج صاحب حق ، غيرمنفذ، 
لسلوكات سلبية، أي«يعمل شرعو بيدو«حسب 
المفهوم الدارجي وبالتالي ينتهي به األمرإلى 
نتيجة قد تكون جد وخيمة على مستقبله، بل 

على حياته، ليخسرحقه مرتين !
وباختصار، فإن الحفاظ على هيبة العدالة، 
نفوس  في  الثقة  بث  معناه  األحكام،  بتنفيذ 
في  والطمأنينة  األمان  وضمان  المتقاضين 
التجارة  على  التشجيع  كذلك  ومعناه  قلوبهم 
يفتح  أن  شأنه  من  ما  كل  واالستثماروعلى 
الباب على مصراعيه أمام وطن، يسعى بجميع 
مؤسساته المختلفة إلى أن يكون مزدهرا على 
المستوى االجتماعي.. االقتصادي.. السياسي...

وهذا هوالهدف والمبتغى.
م.إ  

على  تشجيع  من  مايقع  أن  مصدرنا  أفاد 
بالقوة  األراضــي  على  واالستيــالء  الفوضى 
وبشتى الطرق يبقى أمرا غير مقبول ومرفوض 
الوالئية  السلطــة  على  الواجب  ومن  تماما 
الكارثة  هذه  لوقف  عاجل،  بشكل  التدخل 
اإلسمنتية التي تزحف بشكل خطيرعلى منطقة 
آبارومخزون مائي جد  حيوية يتواجد بها عدة 
بالماء  تزود ساكنة طنجة  والتي  مهم وحيوي 
بالمياه  تلويثها  إلى  باالضافة  لشرب،  الصالح 
المنازل  من  تصدر  التي  تلك  خاصة  العادمة 
وبطرق  سابق  عهد  في  خلسة  بنيت  التي 
العشوائي  ترخيص.فالبناء  وبدون  عشوائية 
المنتشر بقوة والذي يؤثر على المجال البيئي 
بشكل عام وعلى الموارد المائية بشكل خاص 
بيئية،  مشاكل  عدة  برزت  حيث  كارثة،  يعد 
العادمة  المياه  من  العشوائي  التخلص  جراء 
مما  الكريهة،  والروائح  المنزلية  والنفايات 

تزخر  التي  المائية  الفرشة  تلويث  يساهم في 
بها المنطقة، إذ أصبح من الالزم إيجاد شخص 
ذي كفاءة ومصداقية يقوم على تدبيروحفاظ 
استغالال  واستغاللها  الجموع  أراضي  وتنظيم 
استغالل  لكــل  حــد  وضع  مع  ومنصفا،  جيدا 
جائروعشوائي، ألن بلوغ هذه الغاية يستدعي 
بالنزاهة  يتصف  نائب  اختيار  في  النظر  إعادة 
والمصداقية، يكون محل إجماع السببا للتفرقة 
والتشتت والتناحر. كما يجب القطع مع منطق 
المقاربة  النظرفي  إعادة  »التوريث« كما يجب 
هذه  من  االستفادة  في  اعتمادها  يتم  التي 
النفوذ هم من  وذوي  األعيان  أن  إذ  األراضي، 
الهشة  الفئات  حساب  على  أكثر  يستفيدون 
إلى  الحاجة  أمس  في  هي  التي  والفقيرة 

حمايتها من كل جشع وتطاول.
م.إمغران

أنه  إلى  المشتكــي  فيها  يشيــر  بمراسلــة،  الجريدة  توصلت 
استصدر في وقت سابق حكما قضى بطرد محتل ومن يقوم مقامه 
1137ملف عدد 991/1101/2019  رقم  )حكم  المحفظ  عقاره  من 
بتاريخ 2019/8/07 ووفقــا لإلجـــراءات القانونية، قام بطلب تنفيذ 
 3204/19/6201 رقم  التنفيذ  ملف  المطلوب  إجراء  قصد  الحكم، 
وبعد عدة محاوالت حبية في الموضوع، إال أن المنفذ عليهم امتنعوا 
مأمور  انتقل   2020/2/25 وبتاريخ  للقانون.  االنصيــاع  ورفضـوا 
العمومية،  بالقوة  مؤازرين  المكان،  عين  إلى  والمشتكي  التنفيذ 
المنفذ  تعنت  بسبب  جدوى،  دون  لكن  التنفيذ،  عملية  إجراء  قصد 
عليهم وعصيانهم. وتم تحريرمحضرامتناع وعصيان وتهديد و..و، 
أحيل على النيابة العامة بتاريخ 25/2/2020. ثم حاول مأمور التنفيذ 
القوة  فائدة وبحضور  التنفيذ، بدون  إجراء عملية هذا  ولعدة مرات 
المنفذ  بأن  المشتكي  إشعار  تم  مارس،  فاتح  العمومية..وبتاريخ 
عليهم تقدموا بطلـــب يرمي إلى إثــارة صعوبة في التنفيذ )وقف 
التنفيذ( معززين طلبهم بشهادة من طـرف رئيس الجماعة الساللية 
يشهد فيها بأن األرض موضوع التنفيذ هي ملك للجماعة الساللية. 
وبتاريخ 5ـ 5ـ2021 أصدرت المحكمة حكما رقم 769برفض الطلب، 
»وحيث أنه واستنادا لذلك تكون الصعوبة المثارة غيرجدية، إذ الغاية 
منها المماطلة والتسويف وعرقلة إجراء التنفيذ، لذا يتعين صــرف 
االقتباس.  انتهى  ـ  اإلجراءات«  تلك  بمواصلة  والقول  عنها  النظــر 
تسليم  المذكورمن  الساللية  الجماعة  نائب  عليه  أقدم  ما  أن  ذلك 

شواهد ألغراض شخصية، اتبع فيها المحسوبية والزبونية أضر كثيرا 
ضده  تقدم  وبالتالي  قضائي،  مقرر  تحقيـر  مع  المشتكي،  بمصالح 
9101 بتاريخ  بشكاية موجهة إلى السيد الوالي، سجلت تحت رقم 
2021/3/25 وتمت إحالتها على قسم الشؤون القروية ولم يتوصل 
بأي جواب إلى حد اآلن، مع العلم أن مسؤوال كان قد وعده بأن يقوم 
نائب  أن  بوعده.والمثيرهو  يف  ولم  الشكاية  دراسة  بعد  بالواجب، 
الساللية لم يكتف بتسليم الشهادة فقط، يشيرالمشتكي، بل تواطأ 
الخصم ووالده وقاموا بجمع لفيف من الشهود، ضمنهم نائب  مع 
ساللية ذاته ليدلوا بشهادة زور وبمعلومات غير صحيحــة، الهدف 
والذي  »البويرات«  المسمى  الغير،  عقار  على  االستيالء  ذلك  من 
سبق للمحكمة أن قامت بتعيين الخبير األول والخبير الثاني وقامت 
بالبحث المعمق، وأصدرت حكما قطعيا، عدد 129 بتاريخ 27/ 10/ 
2020 )الحكم بقسمة المدعى فيه قسمة تصفية، بعد بيعه بالمزاد 
العلني، بحسب نسبة تملك كل واحد منهم( والمالكون للعقارالبالغ 
مساحته 8250 مترا مربعا هم ورثة الشحيمي وعبد السالم أربعي، 
المستفيد  الساللية  نائب  مناصفة. وتقدم هذا األخير بشكاية ضد 
من شهادة اللفيف وشهادة إدارية والشهود، سجلت تحت عدد 22/ 
3101/ 2022 بتاريخ 18/ 01/ 2022 تتعلق بجميع التهم الموجهة 

إليه، ملتمسا أخذها بعين االعتبارمن قبل الجهات المسؤولة.
م.إ      

حول ق�ضية ا�ضمها مع�ضلة تنفيذ 
الأحكام الق�ضائية...

م�ضاكل عقارية وبيئية يف حاجة
اإلى حلول..

  و »هي حالة نادرة ـ يقول ـ في الظلم وهضم الحقوق 
واالنتقام منه على وطنيته، فقد طاله ظلم كبير في مرحلة 
الوطني  االتحاد  في  مسؤوال  كان  لما  الجامعية  حياته 
الجهنمي  بالكهرباء  عذب  حيث  العتيد،  المغرب  لطلبة 
قانون وال محاكمة،  والمعتقالت بدون  باألقبية  رأسه  في 
ألنه لم يخرج عن المشروعية والقانون. ومع ذلك لم يكن 
وكان  النضالي،  الخط  على  طريقه  فتابع  بالظلم،  يرضى 
يؤدي عمله بإخالص شديد لوطنه، ورغم أنه كان موظفا 
الطبقات  عن  يدافع  دائما  كان  الداخلية،  لوزارة  تابعا 
المناضلة وذوي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، إذ 
وغيرها  المغربية  الجرائد  في  عديدة  نضالية  مقاالت  له 
الذي  المغربي  الشعب  أفراد  عن  دافع  كما  المجالت،  من 
الشديد.  والبؤس  الفقرالمدقع  الكثيرمنهم عيشة  يعيش 
ومنذ سنوات 2010 إلى اآلن،  قام مع ضحايا االنتهاكات 
عديدة،  واعتصامات  بإضرابات  اإلنسان  لحقوق  الجسيمة 
لهيئة  التوصيات  لكل  الفوري  )التنفيذ  شعار:  لتنفيذ 
بتاريخ  كان  له  اعتصام  وآخر  والمصالحة(  اإلنصاف 
أمام  الطعام  قام باإلضراب عن  28/07/2021 ومن قبل 
المغربي  والبرلمان  اإلنسان  لحقوق  الوطني  المجلس 

بالرباط.
للمسؤولين  وجهها  عديدة  لشكايات  توقيعه  وبعد 
االستشاري  وللمجلس  المظالم  ولوالية  الداخلية  بوزارة 
حينه  في  والمصالحة،  اإلنصاف  ولهيئة  اإلنسان  لحقوق 
تتعلق به وبالذين عذبوا بالكهرباء في رؤوسهم بالمغرب، 
حيــث تســاءل في الرسالتيــن المفتوحتين المنشورتين 
 2005 يوليوزوغشت سنة  اليوم« لشهري  بجريدة »بيان 
المعتقلـون  والسياسيون  المناضلــون  هم  من  حول 
تساؤله،  ليبقى  ؟!  بالكهرباء  رؤوسهم  في  ولماذاعذبوا 
مع  احتجاجات عديدة  اليوم.. فضال عن  إلى  بدون جواب 
ضحايا سنوات الجمروالرصاص ممن انتزعت منهم فيالق 
الجائرة  القمع سنوات شبابهم وممن زجت بهم األحكام 
والمعتقالت  واألقبية  السجون  أسوار  داخل  لعقود طويلة 
تاريخ  ووراءهم  خرجوا  أن  إلى  بالمغرب  وغيرها  السرية 
مظلم  مستقبل  وأمامهم  والجروح  والمعاناة  العذاب  من 
غامض وأمراض عدة وآمال تتقاذفها الحيرة والتساؤالت. 
أن  األلف  وللمرة  جديد  قدورمن  بن  وذكرالمناضل 
تقديم  بعد  حتى  مفتوحا  الزال  االنتهاكات  ماضي  ملف 
وأن   ،2005 للملك سنة  والمصالحة  اإلنصاف  تقريرهيئة 
منهم  المئات  ملفات  تسوية  وأن  حلما،  الضررالزال  جبر 
المعنوي  العنف  والترقبات، بسبب  األماني  يبرح مجال  لم 
الذي تمارسه الدولة في حقهم بإصراروقصد، جراء سياسة 
حكومة قطعت أواصر عالقتها بواجب تنفيذ توصيات هيئة 
اإلنصاف والمصالحة. فهل هي أزمة العجز الحكومي عن 
انتهاكات  ومظاهروعالمات  ألسباب  حد  ووضع  التصدي 
ضده  تحاك  التي  المناورات  والعجزأمام  اإلنسان  حقوق 
اإلنسان.  لحقوق  المعادين  قبل  من  الضحايا  باقي  وضد 
المناضل بن قدورأنه سيبقى والضحايا يدافعون  وأوضح 
من  ترقيته  السيما  والعادلة،  المشروعة  مطالبهم  عن 
تعذيبه  عن  واالعتذارالمعنوي   11 السلم  إلى   10 السلم 
على مستوى رأسه بواسطة الكهرباء واعتقاله في المعتقل 
أنه  موضحا  آنذاك،  بالمغرب،  الجالدين  من طرف  والقبو 
لم  التي  السنة  وهي   2010 سنة  في  ترقوا  الذين  حتى 
يدرجوه ولوفي الئحة الترقيات )من سلم 10 إلى سلم 11(.

والمعروف على مستوى اإلدارة والتعليم بالمغرب أنه 
عندما يتقاعد الموظف، علما أن المناضل بن قدورتقاعد 
بتاريخ 19/05/2010 وتكون عنده الترقية من سلم ما إلى 
السلم الموالي إذا لم يعطوه له في سنوات العمل، ويكون 
على  يحال  عندما  عليه  يحصل  التقاعد،  قبل  فيه  مدرجا 
كانوا  معروفين  أشباحا  موظفين  أن  العلم  مع  المعاش، 
إلى  يعملون معه وغيرهم، كانوا يترقون دائما من سلم 
سلم آخر، بعد التقاعد وغيره، باستثنائه هورغم أن نقطه 
للترقية ممتازة وجيدة، وكفاءته المهنية وتفانيه وإخالصه 
في العمل، طيلة وظيفته، كما يشهد له بذلك رؤساؤه في 
العمل ! فضال عن أن جاللة الملك المفدى محمد السادس 

من  ساميا  ملكيا  وساما  له  أعطى  كان  وأيده  اهلل  نصره 
الدرجة الممتازة، يؤكد بن قدور.

الجرائد  بعض  وبحدة  شاركـت  هذا،  إلى  باإلضافة 
اإلدارية  التسوية  عن  الدفـاع  في  والجهوية  الوطنية 
بدائرة  أقسام  لعــدة  رئيسا  كان  المذكورالذي  للمناضل 
من  فهل  التاريخيــة،  الكبير  القصر  بمدينـة  اللوكوس 
لفائدة  والمصالحة  اإلنصاف  توصيات هيئة  لجميع  تنفيذ 
االنتهاكات  وضحايا  السابقين  السياسيين  المعتقلين 
إبان سنوات الرصاص وغيرها  الجسيمة لحقوق اإلنسان، 
السطور،  كتابة هذه  حد  وينتظرإلى  يطالب  وها هوالزال 
واالضطهاد  الظلم  من  يعاني  الزال  قدورالذي  يشيربن 
ويقاسي من أمراض عدة، منها ما كانت بسبب التعذيب 
دواء  قطرة   25 وهويشرب   1970 سنة  فمنذ  بالكهرباء، 
ألن  النوم  ليستطيع  ليلة  كل  عليها،  يزيد  ما  وأحيانا 
وحياته  صحته  في  أثر  الجالدين  من  الجهنمي  التعذيب 
تناوله  رغم  األيام،  بعض  وفي  اآلن.  إلى  سنة   52 لمدة 
مادية  إمكانيات  له  وليس  النوم  اليستطيع  فإنه  للدواء، 
أرادوا  الجالدين  أن  مضيفا  أمراضه،  من  ليتعالج  كافية 
بتاريخ  الرباط  بمدينة  مرة  مرتين،  الجسدية  تصفيته 
26 نونبر 2013 إثرفبركة حادثة سيرمؤلمة، حيث سقط 
على وجهه وأصيب بكسورعلى مستوى أنفه وإلى اآلن لم 

يستطع استرجاع عافيته من الحادثة. 
منذ  أبــدى  السادس  محمد  الملك  جاللة  ولإلشارة، 
تحقيق  في  رغبته   1999 يوليوز   23 يوم  العرش  اعتالئه 
مصالحة بين الماضي والحاضر وكان البد من الكشف عن 
جملة من خبايا سنوات الرصاص عالنية واإلقرار بحدوثها، 
وبذلك تم الكشف عن جرائم الماضي ال سيما تلك الخاصة 
باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وتعويض الضحايا 
المتفرقة  والسجــون  األقبيـة  االعتقاالت في  عن سنوات 
الراحل  الملك  حكم  إبان  المغربية،  المملكة  ربوع  بين 
إلى  واالطمئنان  السكينة  لتعـــود  وذلك  الثاني  الحسن 
قلوب جميع الضحايا والمزيد من الهدوء واالستقرار في 
مطلبه  يتحقق  لم  إذا  بأنه  مقاله  ويختم  الغالي  الوطن 
لسنوات  انتظاره  بعد  أضــراره  وجبر  عاجال  الترقية  في 
سيقوم  فإنه  والمماطلة  التسويف  سياسة  من  عديدة 
ومتواصل  ومتصاعد  مفتوح  الطعام،  عن  بإضراب  قريبًا 

إذا لم يحتضر أو يصبه مكروه.

 نداء و�ضرخة وا�ضتغاثة وا�ضتنجاد 
عبد القادر أحمد بن قدور

العضو الشرفي بمنظمة العفو الدولية
- فرع المغرب -

توصلت الجريدة بمقال مؤثر بعث به المناضل عبد القادر بن قدور يحكي من 
خالله عن معاناته الصعبة حتى ساءت حالته الجسدية والنفسية، مع مرور الزمن....

 مواطـن يحكـي عـن محاولــة  ا�ضتهـداف عقـاره...
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العظيمة في شتّى  الغرب  بإنجازات  التاريخ  كثيرًا ما يحتفي 
العلوم والمعارف، وكثيرًا ما يتغنّى بأسماء الفالسفة والمفكرين 
والعلماء الذين ينتشر ذكرهم في كل مكان، ممن أثاروا بعلومهم 
جاليلي،  وجاليلـو  كوري،  مـاري   : مثل  واكتشافاتهم،  وأبحاثهم 

وأينشتاين، وأرسطو ونيوتين وغيرهم كثير.
وصَل صيت هؤالء العلماء إلى كل مكان مما جعلهم مفخرة 
لألمم، وكنّا نحن الشعوب العربية من األوائل الذين دعمنا هذه 
األعمال وعظمناها، ولم نتوقف هنا بل سعينا إلى إدخالهم إلى 
هم،  من  ليعرفوا  األولوية  وأعطيناهم  أوالدنا  وكتب  مناهجنا 
ونسينا أنَّ تاريخنا العربيّ واإلسالميّ يزخر بالعلماء والمفكرين 
الذين قد سبقوا علماء الغرب بإنجازاتهم، وحتى أن بعض علماء 
الغرب قد استندوا في دراساتهم على أبحاث العلماء المسلمين.

وعصور  والعلماء،  العلم  إلى  يفتقر  يومًا  تاريخنا  يكن  لم 
الظالم التي تحدثت عنها أوروبا كانت هي عصور النور والمعرفة 
لدى الحضارة اإلسالمية، ففي الوقت الذي عانت فيه أوروبا من 
النزاعات الداخلية والصراعات كانت الحضارات العربية اإلسالمية 
تبني المكتبات وتؤلف المؤلفات الطبيّة والعلميّة والهندسيّة 
التي سرقها الغرب الحقًا أو أكلتها نيران الحقد والكراهية.. لم 
نكن مثل الغرب منصفين في حقِّ مفكرينا، بل سعينا إلى تمجيد 
غيرهم متناسين فضلهم علينا، فعلماَءنا هم من وضعوا أسس 
الهندسة وأسس الطب، ومنهم من فسّر كيف نرى، وكيف يمكن 

أن نطير، ولوالهم لما عرفنا اليوم البوصلة.
بأيدينا، وأظن  الذين ظلمناهم  العظماء  لم ننصف علمائِنا 
والتعريف  ذكراهم  إحياء  إعادة  هو  فعله  يمكننا  ما  أبسط  أن 

بإنجازاتهم..
أشهر علماء األندلس الذين ساهموا في نهضتها

على  شاملة  ونهضة  كبيرًا  تطورًا  األندلس  بالد  شهدت 
كافة المستويات فى ظل حكم العرب المسلمين لها، فقد اهتم 
جيش  تنظيم  على  وعملوا  والتجارة،  الصناعة  بتنشيط  األمراء 
على  يخفى  وال  البالد.  عن  للدفاع  كبير  بحرى  وأسطول  قوي 
أحد أن الحركة العلمية فى بالد األندلس قد بدأت منذ استقرار 
المسلمين على أرضها، وكانت أهم مالمح هذه الحركة تشجيع 
وكان  والمكتبات،  المدارس  وبناء  التعليم،  على  واألمراء  الحكام 
وتشجيع  الكتب،  لشراء  الطائلة  األموال  يدفعون  الحكام  بعض 
التى قامت على أسس إسالمية ومنهج تجريبي  العلمية  الحركة 

في العلوم.
قدمت األندلس نهضة شاملة في العلوم النظرية والعملية، 
فى الوقت الذى كانت فيه أوروبا تتخبط فى ظالم الجهل والتخلف، 
إلى أن بدأ انتقال الحضارة اإلسالمية إلى أوروبا شيًئا فشيًئا. ووقف 
خلف كل هذه اإلنجازات المئات من أعالم المسلمين باألندلس 
في كافة المجاالت، فمن أشهر علماء القرآن وعلم الحديث الشريف 
اإلمام القرطبى صاحب كتاب “الجامع ألحكام القرآن”، وفى الفقه 
شهدت األندلس انتشارًا كبيرًا لمذهب اإلمام مالك بن أنس، 
العلوم  فى  يدرس  ما  أجمل  ولعل  الشافعي،  المذهب  تبعه  ثم 
النظرية األدب األندلسي الذى ازدهر مع تطور البحث فى علوم 
اللغة العربية. كما برز فيها علماء الفلسفة والكالم ومن أشهرهم 
الفيلسوف الشهير ابن رشد، كما كان هناك العديد من العلماء 
الفرضي،  ابن  ومنهم  والجغرافيا  التاريخ  علم  فى  برعوا  الذين 
من  المجريطي  القاسم  أبو  وكان  الخشني،  الحارث  بن  ومحمد 

أوائل الذين اشتغلوا بالرياضيات والكيمياء فى األندلس.
أيضًا  وهو  الهندسة،  علم  فى  فرناس  بن  عباس  برع  كما 
عبيدة  أبو  الفلك  علم  فى  ونبغ  للطيران،  محاولة  أول  صاحب 
القرطبي، فيما كان أشهر أطباء األندلس من العرب، يأتى على 
والصيدلة،  الطب  فى  برع  الذي  الزهراوي  القاسم  أبو  رأسهم 
الذى اشتهر  البيطار،  ابن  العالمة  الطبيب  أيضًا  كما برع فيهما 

بدراسة النبات وساهم فى تقدم الزراعة باألندلس.

قال تعالى :
وَاْلبَصَرَ  السَّمْعَ  ِإنَّ  عِْلمٌ  ِبهِ  َلكَ  َليْسَ  مَا  تَْقفُ  »وَاَل 
وَاْلُفؤَادَ ُكلُّ ُأوَلئِكَ َكاَن عَنْهُ مَسْؤواًل« صدق اهلل العظيم )اإلسراء 
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ألن اهلل تعالى سيسأل عن هذه األعضاء التي يستعملها اإلنسان 
لتحصيل العلم، من أتاه بهذا العلم ؟ وكيف حصنه أو أداعه وعلمه.. 

لألجر والثواب..
وقال عليه الصالة والسالم : »شرار أمتي الذي ولدوا في النعيم 

وغدوا به يتشدقون في الكالم« صدق رسول اهلل.
وأوصلوه  األصل  علماءنا  من  أخذوا  الذين  بعلمائهم  يتشدقون 
لهم، وأصبحت أيديهم طولى فنسبوا كل علم ومعرفة لعلمائنا العرب 
فغيروا  والدينية،  اإلسالمية  الهوية  لطمس  ألنفسهم  والمسلمين 
بكلمات التينية أسماء علمائنا فأطلقوا على العالم الداهية المخضرم 

ابن سينا.
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أثارا  إبداعاتهم مميزة فخلدوا  أيام األندلس والشرق كانت  وفي 
يكسب منها اإلسبان اليوم أمواال من زيارات القوم من العالم بنسبة 
في  سببا  العلمية  اآلثار  كانت  القومي،  دخلهم  من  المائة  في   12
النهضة األوروبية، بعدما كانت أروبا كلها تحت وطأة الجهل والظلم 
واالستعباد لشعوب ضعيفة خاضوا حروبا طاحنة لكسب أراضي غيرهم، 
وسلب مدخراتهم، مئات اآلالف من البشر رجاال ونساء وشيوخا وأطفاال 
ليس لهم ذنب سوى ضعف قوتهم ونقص أسلحتهم، بعكس ما كانت 
عليه الدول العربية واألندلس، يتمتعون بالهدوء والطمأنينة والعيش 
الرغد، فانكب علماؤنا على العلم وأصوله، والعلوم بأنواعها وتفننوا 
ال  المثال  سبيل  على  منهم  اختصاصه،  حسب  كل  مجاالت  عدة  في 

الحصر :
والقافية،  العروض  علم  مبتكر  الفراهيدي:  أحمد  بن  الخليل  أ/ 

وشيخ النحاة سبويه.
ب/ ابن الهيثم: مؤسس علم المناظر.

أول  وهو  والمقابلة  الجبر  حساب  في  كتابا  ألف  الخوارزمي:  ج/ 
منهجي للمعادالت الخطية والتربيعية.

د/ اإلدريسي: برز في علم الجغرافية ورسم الخرائط.
وغيرهم من رواد الحضارة، منهم :

- علماء دين : 64 عالما.
- علماء الحديث : 31

- فلكيون : 17
- علماء رياضيات : 15

الشرق...  ببالد  آخرون  ثم  األندلس  بالد  في  وغيرهم  لغويون 
فالالئحة طويلة.

األندلس،  نبغاء  لكل  الذاتية  السيرة  لكتبت  الوقت  يسعفني  لو 
ومنهم نحاتون وفنانو الزخرفة والنقش على الجبص والخشب والفن 
والموسيقى.. ومبدعون كانت إبداعاتهم مميزة خلدوا أثارا كان لها 

وقع وآثار في النهضة الحديثة بأوروبا.
بعض علماء األندلس :

ابتكار  إليهم كل الفضل في  علماء أجالء ومخترعون أفذاذ يرجع 
العلوم، ومنهم : أبو إسحاق البطروجي -  أبو دكر الطرطوشي - أبو 
حيان الغرناطي - أبو عبد اهلل الصقلي - ابن حزم - ابن رشد - ابن 

خلدون - ابن البيطار - ابن الرومية.. وغيرهم كثير.
يمكن أن أكتب نبذة عن حياة كل العلماء األندلسيين متى أتيحت 
لي الفرصة، للبحث والتنقيب في مراجع وملفات، واهلل تعالى الموفق 

والحمد هلل تعالى الذي علمني ما لم أعلم..
ال  وهــذا  العالم،  على  األندلس  فضل  فيض  من  غيض  هذا 
للعلم  بلغ من شغفهم  األندلس  يمثل كل جوانب فضلها... فعرب 
والمعرفة أن جعلوا المكتبات في الحدائق العامة في طول بالدهم 

وعرضها. 
)انتهى(

تفاهات وهفوات علماء الغرب
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