
Selon les données actualisées de Lloyd’s List des 100 meilleurs ports au monde, 
le Port de Tanger Med occupe, pour la 4ème  année consécutive, le premier rang 

des terminaux à conteneurs en Afrique et le 25ème  au niveau mondial, 
De par sa position géographique, le port marocain est largement considéré comme 

le lien le plus important entre l’Afrique et l’Europe.
Dans ce classement mondial, dominé par la Chine avec 7 ports chinois dans le top 

10 des opérateurs portuaires mondiaux, le port de Tanger Med devance plusieurs 
grands ports de la Méditerranée tels que ceux du Pirée en Grèce, de Valence et d’Al-
gésiras en Espagne..

Les services sécuritaires affectés au poste frontière du port Tanger Med ont 
avorté, lundi, une grande opération de trafic international de drogue dure, en 

découvrant 1355 kg de cocaïne dissimulés dans un conteneur, à bord d’un ba-
teau de croisière battant pavillon d’un Etat européenn en provenance d’un port du 
Brésil en Amérique du Sud et à destination des ports d’Anvers en Belgique et de 
Portbury en Angleterre.

Cette importante quantité de drogue dure était répartie dans 40 valises noires. 
C’est la méthode de scellement du conteneur qui a éveillé les soupçons des doua-
niers marocains.
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Selon les données actuali-
sées de Lloyd’s List des 

100 meilleurs ports au monde, 
le Port de Tanger Med occupe, 
pour la 4ème année consécutive, 
le premier rang des terminaux 
à conteneurs en Afrique et le 
25ème au niveau mondial, 

De par sa position géogra-
phique, le port marocain est lar-
gement considéré comme le lien 
le plus important entre l’Afrique 
et l’Europe.

Dans ce classement mondial, 
dominé par la Chine avec 7 ports 
chinois dans le top 10 des opé-
rateurs portuaires mondiaux, 
le port de Tanger Med devance 
plusieurs grands ports de la Mé-
diterranée tels que ceux du Pirée 
en Grèce, de Valence et d’Algési-
ras en Espagne..

Le hub logistique internatio-

Le Conseil de la Région Tan-
ger-Tétouan-Al Hoceima 

(CRTTA) a récemment organisé 
une  journée d’étude consacrée 
à la détermination des chantiers  
économiques prioritaires pour 
la zone Nord du Royaume. 

Cette rencontre a été ainsi  
marquée par une intervention de 
l’Agence régionale d’exécution 
des projets (AREP) qui a présen-
té les principaux projets réalisés 
et  l’état d’avancement de ceux 
en cours de réalisation ou en 
projet dans  les huit préfectures 
et provinces de la  région.

L’ensemble de ces projets font 
l’objet d’une série de conven-
tions de partenariat liant le CRT-

nal, Tanger Med, est passé de 
4,80 millions d’équivalents vingt 
pieds (EVP) en 2019 à un total 
de 5,77 millions d’EVP en 2020, 
enregistrant une croissance ex-
ceptionnelle de 20,2%. 

Au premier trimestre 2021, il 
a enregistré une croissance en-
core plus importante de 35%.

Malgré une baisse due à la 
pandémie du covid-19, le port 

TA à plusieurs départements 
institutionnels ou d’autres par-
tenaires dont des conseils élus. 

Le Conseil régional et l’AREP 
ont convenu de la nécessité de 
garder le contact et d’établir un 
lien de coordination notamment 
pour suivre de près et faire accé-
lérer  la cadence de  réalisation 
de ces chantiers, en conformité 
avec les principes de bonne 
gouvernance et les dispositions 
fondamentales de partenariat.

La rencontre a également per-
mis aux membres de la nouvelle 
équipe régionale de mieux se 
préparer aux travaux de la pro-
chaine session du Conseil ré-
gional portant sur l’étude et l’ap-

marocain a pu résister à la crise 
en maintenant ses indicateurs fi-
nanciers au vert et en préservant 
ses grandes alliances mondiales 
à travers les autres continents.

Port-Saïd en Egypte, est clas-
sé deuxième en Afrique et 46ème 

au plan mondial devant le port 
de Durban (Afrique du Sud), 
de Lomé (Togo), d’Alexandrie 
(Egypte).

probation du projet de budget au 
titre de l’exercice 2022 ainsi que 
la présentation de la première 
version du nouveau plan d’ac-
tion régional conformément à 
une approche nouvelle basée sur 
les règles et les priorités essen-
tielles du Conseil régional,  parmi  
lesquelles  figurent la création 
de nouvelles opportunités d’in-
vestissement,  la recherche de 
nouveaux marchés en vue de 
fructifier l’emploi  au profit de la 
population de la région. 

Il s’agit également de contri-
buer à la promotion de secteurs 
clés et à dimension sociale, tels 
que le tourisme et l’artisanat, 
entre autres.

Tanger Med, 
premier port en Afrique

Le pass vaccinal est exigé pour les déplacements. Le gou-
vernement a en effet décidé d’adopter, à partir de jeudi 

dernière, une nouvelle approche préventive basée sur le «pass 
vaccinal» en tant que document agréé par les autorités sanitaires 
et ce, conformément aux dispositions juridiques relatives à la 
gestion de l’état d’urgence sanitaire.

«Dans le cadre du renforcement du développement positif que 
connaît la campagne nationale de vaccination, tout en prenant 
en considération la baisse progressive du nombre d’infections 
par le coronavirus grâce aux mesures prises par les autorités 
publiques, et conformément aux recommandations du comité 
scientifique et technique, le gouvernement a décidé d’adopter, 
à partir du jeudi 21 octobre, une nouvelle approche préventive, 
basée sur le pass vaccinal, en tant que document agréé par les 
autorités sanitaires et ce à travers une série de mesures», in-
dique un communiqué du gouvernement. Ces mesures, précise-
t-il, concernent l’autorisation des personnes à se déplacer entre 
les préfectures et les provinces, à travers les moyens de trans-
port privés ou publics, à condition de présenter exclusivement le 
«pass vaccinal». Ce pass est aussi obligatoire comme document 
de voyage à l’étranger. 

Les fonctionnaires, les employés et les usagers des admi-
nistrations sont également tenus de fournir le «pass vaccinal» 
pour accéder aux administrations publiques, semi-publiques et 
privées, ajoute la même source, indiquant qu’il est nécessaire 
de présenter ce «pass» pour accéder aussi aux établissements 
hôteliers et touristiques, aux restaurants, aux cafés, aux espaces 
fermés, aux commerces, aux salles de sport et hammams. 

Le taux de remplissage des 12 barrages situés dans la région 
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a atteint 55,56%. Les retenues de 
ces barrages, dont la capacité dépasse 1,721 milliard m3, se sont 
établies, jusqu’à ce jour, à 956,77 millions m3, contre 770 million 
m3 durant la même période de l’année précédente, sans compter 
les retenues du barrage Dar khrofa, dont le remplissage a été 
lancé récemment.

Le pass vaccinal 
obligatoire depuis jeudi 

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Journée d’étude sur les priorités 
régionales

Taux de remplissage 
des barrages du Nord 
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Depuis son investiture, le nouveau gouverne-
ment a tenu deux conseils dont le premier, 
tenu le 11 octobre courant, a été consacré aux 

grandes lignes de son programme qui vise à réaliser 
la transformation économique et sociale du Royaume, 
conformément aux engagements pris lors de la cam-
pagne électorale.

Selon le chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, 
le processus dans lequel le gouvernement est engagé, 
exige de traiter les attentes et les aspirations placées 
sur cet exécutif de manière sérieuse, 
tout en étant conscient du caractère 
décisif de l’étape actuelle et à venir. 

Akhannouch a aussi fait remar-
quer que le contexte exceptionnel 
auquel le Maroc est confronté, re-
quiert un engagement affirmé et une 
grande mobilisation aux plans in-
terne et externe, estimant qu’il s’agit 
de sortir de la crise imposée par les 
répercussions de la pandémie du 
Covid-19, avec ce qu’elle implique 
en termes de réformes nécessaires 
des secteurs importants et vitaux, 
et de dépasser les problématiques 
et les dysfonctionnements devenus 
inadmissibles dans le Maroc d’au-
jourd’hui.

Au niveau extérieur, il s’agit de 
renforcer les acquis, de soutenir la 
première cause nationale du pays et 
de consolider l’aura et la place dont 
jouit le Royaume à l’échelle conti-
nentale et internationale.

«Il s’agit de sortir de la crise imposée par les réper-
cussions de la pandémie du Covid-19, avec ce qu’elle 
implique en termes de réformes nécessaires des sec-
teurs importants et vitaux, et de dépasser les problé-
matiques et les dysfonctionnements devenus inadmis-
sibles dans le Maroc d’aujourd’hui», estime le chef de 
l’exécutif.

Il s’agit donc de réaliser une politique sociale, dans 
une démarche fondée sur la promotion des valeurs de 
cohésion sociale, d’égalité des opportunités, d’effica-

La ministre des Finances 
du gouvernement lo-
cal de Melilla, Dunia 

Almansouri, fonde des espoirs dans 
le nouveau gouvernement marocain 
pour élaborer un plan de travail stra-
tégique commun : « Nous sommes 
voisins, par conséquent, nous de-
vons plutôt nous entendre, et coopé-
rer », dira-t-elle.

D’une manière générale, ceci ex-
prime la volonté espagnole de renfor-
cer les liens de coopération entre les 
présides occupés de Sebta et Mellilia 
et le Royaume du Maroc.

Certains responsables des gouver-
nements locaux des deux présides 
occupés qui, depuis la fermeture 

miques aux acteurs sociaux pour réussir les défis de 
la Nation.

Le deuxième conseil gouvernemental tenu le 16 oc-
tobre, qui s’inscrit dans le même esprit, était essentiel-
lement consacré à l’examen du projet de loi de finances 
(PLF) 2022. 

Un exposé sur les mesures préparatoires dudit pro-
jet, a été fait par la ministre de l’Économie et des Fi-
nances, Mme Nadia Fettah Alaoui.

Les propositions émises, cette année, par la confé-
dération générale des Entreprises 
du Maroc (CGEM) répondent princi-
palement aux défis liés à la relance 
économique post-Covid 19 et aux 
ambitions du Nouveau Modèle de 
Développement. Il s’agirait, non seu-
lement de mobiliser des recettes 
pour le financement des politiques 
et des investissements publics, mais 
également d’orienter la fiscalité en 
faveur de la solidarité, de l’innova-
tion, de la compétitivité et de la du-
rabilité.

Ainsi la vision de la CGEM pour 
la nouvelle loi de finances s’articule 
autour d’orientations précises à 
savoir, la préservation de la compé-
titivité des entreprises soumises à 
la concurrence mondiale, à travers, 
entre autres, l’allègement de la pres-
sion fiscale, la revue de la taxation 
des intrants à l’import, la mise en 
place d’une fiscalité verte pour favo-

riser une transition écologique responsable et la réduc-
tion des charges sociales.

Par ailleurs, la CGEM recommande de continuer à 
soutenir l’investissement du tissu productif à travers le 
renforcement de la commande publique en maintenant 
les budgets alloués, l’encouragement de la préférence 
nationale et l’orientation d’une quote-part significative 
aux TPME.

Nous reviendrons plus en détails sur le sujet, à 
l’heure de la soumission du PLF 2022 à l’approbation 
du parlement. 

des postes frontaliers appellent à la 
préservation des relations commer-
ciales avec les régions limitrophes 
du nord du Maroc à savoir Nador, 
Fnideq et Tétouan, rejoignent la 
position de Dunia Almansouri qui 
reconnaît que la crise politique pas-
sée entre Madrid et Rabat a affecté 
la situation des postes frontaliers à 
Sebta et Melilla occupées, par le fait 
que le transit commercial frontalier 
est épuisé, estimant qu’une alterna-
tive devrait être trouvée, sachant que 
les petites zones géographique des 
deux enclaves ne permettent pas la 
possibilité de construire des unités 
industrielles pour remplacer les acti-
vités commerciales.

cité et de transparence, ainsi qu’ une activation de la 
mise en œuvre des orientations du nouveau modèle de 
développement. 

Le programme discuté lors du premier conseil du 
gouvernement, qui s’appuie sur des propositions des 
partis qui composent la majorité, est articulé autour 
d’engagements qui visent à répondre aux aspirations 
des citoyens, reposant sur des axes fondamentaux 
visant à renforcer les piliers de l’État social, à stimuler 
l’économie nationale pour améliorer l’emploi et établir 

une bonne gouvernance dans l’administration publique, 
et mettant au cœur de ses priorités le travail continu sur 
l’amélioration de la rentabilité de certains secteurs, et 
la poursuite de la mise en œuvre des stratégies anté-
rieures qui ont donné des résultats positifs et promet-
teurs.

Ce programme est considéré comme une charte 
d’honneur constituant la base d’un travail collaboratif 
avec le parlement et les citoyens à travers laquelle le 
gouvernement s’engage à mobiliser toutes les forces 
vives et les énergies du pays depuis les acteurs écono-

@par le Dr Abdelhak BAKHAT 

Conseils 1 et 2 du gouvernement

Examen du programme 
social et du projet de loi de finances 

 PLF 2022

Sebta et Melilla aspirent à une nouvelle relation 
économique avec Nador, Fnideq et Tétouan
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C’est avec une profonde affliction et une immense consternation que 
nous avons accueilli la triste et chagrinante nouvelle du décès sur-

venu le 12 octobre 2021, du très cher regretté Hadj Mustapha MESSARI.
La dépouille du défunt a été convoyée le 14 octobre dans un émouvant 

cortège funèbre, et inhumée, après salat Addohr, au cimetière de Souani, en présence de sa veuve 
et ses enfants venus de Belgique et de quelques proches seulement qui ont tenu à l’accompagner 
à sa dernière demeure, eu égard à l’observation de mesures de protection sanitaire imposées par 
la pandémie.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées à 
sa veuve Hajja Zahra Fadili, à ses enfants Imad, Jawad, Nabila, Bilal et Chaïmae ; à ses frères 
et sœurs Mohamed, Latifa, Touria, Abdelkader, Saïda, Idriss, Ahmed, Abderrahim, Asmae, Ismaïl 
et Loubna ; à l’ensemble des membres des familles Messari, Fadili, Bouznaker, Lamarti, Sebab, 
Abadir, Amirouch, Sekouri et familles alliées, ainsi qu’à tous les proches du regretté disparu qui 
tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses et aimables personnes qui se 
sont associées à leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant par leur présence effective, 
leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de soutien et de compassion, les priant 
de trouver, ici, leurs sincères remerciements.

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

Inna lillahi wa inna ilaïhi raji3oune

Alors que nous mettions sous presse, dans 
l’après-midi d’hier vendredi, nous avons reçu l’affli-

geante nouvelle du décès, survenu dans la journée, de 
notre excellent et très cher confrère,

Mohamed Lemrini 
qui a laissé une empreinte indélébile sur la scène 

journalistique tangéroise. Tout en présentant nos 
sincères condoléances aux membres de la famille du 
défunt, nous comptons revenir sur cette chagrinante 

nouvelle dans notre prochaine édition.

C’est avec une profonde affliction et une immense consternation que 
nous avons accueilli la triste et chagrinante nouvelle du décès sur-

venu  le 20 octobre 2021, de notre très cher regretté confrère journaliste, Mustapha SBAÏ qui était 
connu pour avoir officié avec brio dans l’information sportive  sur les chaînes de Radio Médi1 et 
Cap Radio, et dans l’hebdomadaire arabophone tangérois  Achamal 2000, entre autres.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées à 
sa veuve, à ses enfants, à l’ensemble des membres de la famille Sbaï  et familles alliées, ainsi 
qu’à tous les proches du regretté disparu à Tanger, Rabat et Salé,  qui tiennent à formuler leur 
profonde gratitude aux très nombreuses et aimables personnes qui se sont associées à leur deuil 
et partagé leur douleur en se manifestant par leur présence effective, leurs prières, leurs appels et 
leurs messages d’affection, de soutien et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères 
remerciements.

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

Inna lillahi wa inna ilaïhi raji3oune

C’est avec une profonde affliction et une immense consternation que 
nous avons accueilli la triste et chagrinante nouvelle du décès sur-

venu le 15 octobre 2021, de la très chère regrettée Amina LAMARTI, veuve de feu Mokhtar CHATT.
La dépouille de la défunte a été convoyée dans un émouvant cortège funèbre, et inhumée, après 

salat Addohr, au cimetière de Tanja Balia, en présence quelques proches seulement qui ont tenu à 
l’accompagner à sa dernière demeure, eu égard à l’observation de mesures de protection sanitaire 
imposées par la pandémie.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées à 
ses enfants Abdellatif, Azeddine, Rachid, Najib et Fouzia ; à l’ensemble des membres des familles 
Lamarti, Chatt et familles alliées, ainsi qu’à tous les proches de la regrettée disparue qui tiennent 
à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses et aimables personnes qui se sont as-
sociées à leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant par leur présence effective, leurs 
prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de soutien et de compassion, les priant de 
trouver, ici, leurs sincères remerciements.

Puisse Dieu le Tout Haut avoir la défunte en Sa Sainte miséricorde, l’accueillir en Son Vaste Pa-
radis et apporter soutien et patience à sa famille et à tous ses proches afin de les aider à traverser 
cette dure épreuve et les protéger de tout malheur. Amine.

Inna lillahi wa inna ilaïhi raji3oune

Hadj Mustapha MESSARI  
rappelé à Dieu

Le journaliste sportif 
Mustapha SBAÏ 

rappelé à Dieu

Amina LAMARTI 
veuve de feu Mokhtar CHATT 

rappelée à Dieu

Nécrologie

Dernière minute 

Nécrologie

Nécrologie

L’Instance de l’équité, de l’égalité des chances et de l’ap-
proche genre fait partie des mécanismes participatifs de 

dialogue et de démocratie participative visant à renforcer les liens 
de la commune avec la société civile. 

Dans cette optique, la commune de Tanger s’emploie à iden-
tifier les associations actives et les intervenants engagés, habi-
lités à siéger au sein de ladite Instance, et à apporter un appui 
significatif au conseil communal, en la matière

L’Instance de l’équité, de l’égalité des chances et de l’approche 
genre constitue un mécanisme participatif de dialogue et de 
consultation, permettant aux membres élus du conseil de com-
muniquer en continu avec les citoyennes, les citoyens et les ac-
teurs de la société civile, dont la contribution est sollicitée dans la 
préparation et le suivi du programme de travail de la collectivité 
locale, l’organisation d’activités de formation et des rencontre de 
réseau avec des acteurs civils et élus dans le cadre de la démo-
cratie participative.

L’Instance s’emploie à activer les dispositions légales régis-
sant les conseils élus, notamment celles relatives au rôle des 
femmes et les programmes ciblant les femmes en général.

Cela se fait, d’une part, à partir des résultats de l’état des lieux 
relatif au bilan des acquis, en termes d’études documentaires, 
d’analyse des expériences  et des bonnes pratiques de mise en 
opération des éléments susceptibles de renforcer les capacités 
de la commune en matière de constitution, de fonctionnement 
et de suivi de l’instance de l’équité, de l’égalité des chances 
et de l’approche genre, et d’autre part, à partir d’un processus 
de l’efficacité dans la mise en place et le fonctionnement des 
Instances de l’équité, de l’égalité des chances et de l’approche 
genre, conformément aux dispositions de la loi organique 113/14 
,dans leur version réformée, à travers l’analyse des résultats et 
des données compilées de l’état des lieux, en vue de la concep-
tion des procédures ,clairement explicites, pour réussir la créa-
tion et la mise en fonction continue de ces instances et de leur 
consignation.

Conseil communal de Tanger 

Vers la mise en place 
de l'Instance de l'équité, 
de l'égalité des chances 
et de l'approche genre
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culture

Bachir Demnati
Avant-gardisme et renaissance

Drôle de destin que celui 
d’un artiste, témoin d’une 

époque et toujours vivace, avec 
toutes les ardeurs d’antan et les 
visions d’un peintre pleinement 
conscient des mutations de son 
temps. 

Le phénix en question- une 
légende vivante  à son insu- 
n’est autre que Bachir Demnati, 
membre fondateur de l’associa-
tion Marocaine des Arts Plas-
tiques (AMAP), la plus en vue. 
Bien plus encore, Bachir Dem-
nati fut témoin, passé inaperçu, 
de la fondation du célébrissime 
«Moussem d’Asilah», ayant 
participé à la première réunion 
officielle - sur proposition du 
gouverneur de la province - à 
l’époque. L’artiste garde même 
la photo du tableau qu’il expo-
sa au premier festival d’Asilah, 
en 1978. Un élan en flèche, à 
l’époque de l’éclosion de l’affir-
mation d’une identité culturelle 
et artistique en période de post 
indépendance au Maroc, n’eut 
été un évènement malheureux 
dont il fut épargné par miracle.

Auparavant, il serait le pre-
mier conférencier sur le design 
dans la vie contemporaine, en 
1973, pour exposer l’année qui 
suivra à la célèbre galerie Struc-
ture B S, pour une exhibition, 
par la suite en trio, en 1975 à 
la Galerie Cotta à Tanger qui a 
réuni les travaux de Mohamed 
Melehi, Bachir Demnati et Mo-
hamed Chabaa ; lequel évène-
ment-phare de son parcours, 
dans sa dimension symbolique, 
sera suivi par d’autres exposi-
tions jusqu’aux tout premiers 
débuts des années 80.

Nous apprenons, avec un réel plaisir, par la voie de notre 
éminent confrère du site Le 360, Saïd kadri, que, dans le 

cadre d’une convention de partenariat liant l’Agence pour la 
promotion et le développement du Nord (APDN), la Wilaya de la 
région, le département de la Culture et la commune de Tanger, 
l’APDN  a entrepris, samedi dernier, des travaux de restauration 
du Théâtre Cervantès à Tanger.

Ces travaux devraient porter, dans un premier temps, sur la 
grande salle du théâtre qui devrait garder son aspect architec-
tural original.

Rappelons que cet édifice culturel cédé par l’Espagne à la ville 
de Tanger, agonise dans l’abandon depuis de longues années.

Construit en 1913, cette sommité culturelle de l’époque, fit 
longtemps  la fierté de la ville du Détroit

Nous y reviendrons, avec illustrations, au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux.

La Maison de la poésie de Tétouan a récemment lancé sa 
nouvelle saison culturelle, par une « Nuit de la poésie », 

animée par les poètes El Ayachi Abou Chitae, Ibtisam El Boukhari 
et khalid Boudrif.

Organisée à distance, en raison des mesures sanitaires pré-
ventives en vigueur, cette soirée poétique s’est tenue à l’École 
des métiers et arts nationaux de Tétouan avec la participation du 
luthiste Fahd Senhaji, aux rythmes du créateur Jawad El Fen.

Le poète El Ayachi Abou Chitae a ouvert cette soirée avec la ré-
citation du poème intitulé « Le loup et les bannières », avant que 
le poète khalid Boudrif ne récite, à distance, son poème intitulé 
«la mort et le rêve», puis la poétesse Ibtisam El Boukhari a conclu 
cette nuit avec des poèmes mélodieux et d’autres retentissants 
dans l’enceinte de l’Ecole des métiers et arts de Tétouan.

Ces poètes, qui représentent différentes générations et expé-
riences d’écriture, ont tenu à présenter, lors de cette soirée, des 
poèmes marocains aux rythmes variés.

L’École des métiers et arts nationaux de Tétouan abrite ces « 
Nuits de poésie » depuis leur lancement au printemps 2016. Ces 
nuits ont été organisées à distance, au cours de la dernière an-
née, en attendant le retour du public pour assister aux activités 
de la Maison de la poésie à partir du mois courant, après l’allège-
ment des restrictions liées à la pandémie de la Covid-19.

Au temps de la pandémie, la Maison de la poésie a maintenu 
l’organisation des rencontres, pour la plupart tenues à distance, 
en l’occurrence les « Nuits de la poésie », les « Jardins de la 
poésie », et des séminaires qui ont abordé plusieurs questions 
d’actualité, dont la question de la poésie, la culture et l’Homme 
contemporain à la lumière de la pandémie.

Le tournant est - pour le moins 
qu’on puisse dire- surprenant. 
En effet, Bachir Demnati, nanti 
de sa formation d’architecte 
d’intérieur réalisée en Belgique, 
et sur une insinuation de Robert 
Delevoy, directeur à l’époque de 
l’Ecole nationale d’architecture 
et des arts visuels, a été épargné 
de l’accident qui allait lui couter 
la vie, malgré les séquelles mo-
rales d’abord, voire un certain 
mécontentement vis-à-vis de 
certains membres fondateurs 
de l’AMAP, lesquels, selon ses 
propres aveux, auraient été plus 
attirés par quelque prestige 
que par les grands objectifs de 
l’époque de l’après indépen-
dance. 

Il n’était pas question, néan-
moins, de délaisser la peinture 
mais de laisser fermenter ses 
idées et concepts. Cependant, 
il dut attendre près de 37 ans 
avant de revenir à sa passion 
première. 

Il s’agissait, en fait, d’assurer 
de quoi mener une vie décente, 
sinon confortable. L’homme dut 
changer de casquette, quoique 
dans la même sphère créative. 
Bachir Demnati, tout en restant 

fidèle à ses carnets de croquis, 
dut assumer, dans les règles de 
l’art, à voir les échos parallèles, 
sa profession d’architecte, et 
même promoteur immobilier, 
pour devenir plus tard président 
fondateur de l’Association des 
Experts Assermentés du Nord 
pendant 23 ans. 

Et voila que, 37ans plus tard, 
l’homme renoue avec son ate-
lier de peintre, fort de ses car-
nets qui ne l’ont jamais quitté, 
et se lance, depuis bientôt 7 an-
nées déjà, dans un retour, tout 
feu tout flamme, à sa vocation 
première et son amour initial. 

Quand, faute de moyens et 
alors qu’il créait juste avec  
des moyens de  bord, le plas-
ticien solidement formé par 
les rigueurs techniques de 
l’architecte d’intérieur et doté 
de moyens financiers pour 
assouvir ses instincts créatifs 
comme il ambitionnait, l’homme 
se lance, tête reposée cette 
fois, dans un entrain, avec des 
ardeurs de septuagénaire au 
souffle de 20 ans, et dont le cu-
mul et l’originalité de l’œuvre 
promettent monts et merveilles. 

par Ahmed FASSI

Né dans la médina à Tanger en 1946, l’enfant de 6 ans 
déjà, trottait, libre comme le vent, dans les ruelles du 

côté du Grand Socco, ou de la Mendoubia. Un fait bénin dut at-
tirer son attention. « Ces vieux messieurs » avec un minuscule 
tabouret et un petit chevalet, des Anglais pour la plupart, qui 
peignaient paisiblement. Le petit gamin, habité par quelqu’ en-
vie inexplicable d’enfant prodige, se mit tout de suite à l’œuvre, 
lui aussi. L’artiste en herbe de la toute jeune compagnie de trot-
tins du quartier, dessine le logo d’Al Alam, une équipe locale 
de football, sous l’œil émerveillé de son tout jeune copain à l’époque, le Dr Abdelhak Bakhat, 
actuel directeur du Journal de Tanger.

A 13 ans déjà, Demnati annonce ses appétences. « Dommage que je dessine simplement sur 
un bout de papier. Quand je grandirai je serai comme ces peintres.» Drôle de remord gardé vif 
dans la mémoire de l’artiste. C’est dire à quel point Bachir Demnati tenait à son futur de créateur 
et y croyait dur comme fer. Et déjà, il voyait solidement grand. En l’occurrence, sa première es-
quisse qu’il eut intitulée « Les pyramides » et qui fut créée en 1959, annonçait déjà le style, dans 
sa dimension géométrique, auquel il demeure attaché jusqu’aux récentes compositions de ces 
années 2021 avec des variantes et des ajouts de plasticien avide de nouveau et de perfection. 

Et pour l’anecdote, à cette même date, Bachir Demnati a bénéficié de la baraka de la célèbre 
Mme Brodskis (1912-2006), de son nom complet Jacqueline Mathis Brodskis, laquelle vécut 
jusqu’à sa mort, pendant de nombreuses années au Maroc. Depuis 1950, l’artiste et ancienne 
responsable des arts plastiques au ministère des Sports et de Beaux Arts en période de pré-indé-
pendance, cette peintre qui ignora la politique et ne savait que parler art, voire semer l’art à tous 
vents, à Rabat, Meknes, vint même à Tanger aux ateliers de la Maison des Jeunes.

à  suivre. 

Une trajectoire haut-le-corps

Le Théâtre Cervantès 
commence à renaître de 

ses cendres

La Maison de la poésie
de Tétouan lance sa nouvelle 

saison culturelle
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Depuis plusieurs semaines, 
une situation passablement 

délétère prévaut entre deux pays 
voisins, l’Algérie et le Maroc. Cela 
se traduit par une stratégie de 
la tension, savamment graduée, 
mise en place et appliquée par le 
pouvoir algérien.

En effet, après le 
rappel des ambas-
sadeurs, la rupture 
des relations diplo-
matiques décidée 
par Alger et la fer-
meture de l’espace 
aérien de notre voi-
sin aux aéronefs 
marocains, on a le 
sentiment que les 
deux États, par la 
volonté expressé-
ment affichée du 
régime du président Tebboune, 
sont en route vers un inconnu 
lourd de menaces…

Que cherche l’Algérie, sinon à 
instaurer un climat de tensions 
dont personne ne peut prédire 
quand ni comment il retomberait 
de lui-même ? Une rapide évalua-
tion de chacune des conjonctures 
prévalent dans l’un et l’autre pays, 
permet de comprendre sinon d’ex-
pliquer ce que cache le jeu d’Alger.

Le Royaume du Maroc a, du-
rant les derniers mois, réalisé des 
gains diplomatiques substantiels 
sur le plan de la préservation de 
son unité nationale et la défense 
de ses intérêts stratégiques su-
périeurs. L’une des avancées em-
blématiques, n’est autre bien évi-
demment, que la reconnaissance 
par les États-Unis d’Amérique de 
la marocanité du Oued Eddahab et 
de la Saguiat El Hamra. Une recon-
naissance que nos adversaires, 
quels qu’ils soient, n’ont pu digé-
rer.

Une rencontre de communication s’est tenue 
dernièrement  à Chefchaouen, en vue de pré-

senter une panoplie de projets d’investissement et 
de développement, visant à promouvoir l’attractivi-
té touristique de la ville et à améliorer la qualité des 
parcs et des espaces publics.

Cette réunion, présidée par le gouverneur de la 
province de Chefchaouen, en présence du président 
de la commune urbaine et de responsables des ser-
vices extérieurs et d’établissements publics, a été 
une occasion pour examiner les projets d’investis-
sement et de développement qui sont programmés 
dans le cadre des différents programmes sectoriels 
et de développement sur le territoire de la commune 
de Chefchaouen.

Ces projets, qui sont en cours de programmation 
ou seront lancés prochainement, visent à intégrer la 
banlieue de la ville  et ses espaces touristiques dans 
son tissu urbain, et à permettre à la population d’ac-
céder aux équipements de base nécessaires, afin de 
contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie, 
et de tirer profit des ressources naturelles de la ville 
pour en faire un pôle touristique attractif.

S’exprimant à cette occasion, le gouverneur  a ex-
horté les membres du nouveau conseil communal à 
coopérer selon une approche participative avec les 
autres intervenants, estimant que la responsabilité 
qui leur est confiée est à la fois un honneur et un 
devoir qui nécessite de s’engager activement pour 
relever les défis posés et d’assurer la convergence 
pour la mise en œuvre des projets de développement 
prometteurs au cours des trois prochaines années, 
afin de réhabiliter l’espace urbain de la ville.

Le gouverneur a, à cet égard, souligné la nécessité 
de contribuer activement et sérieusement à la réus-
site de ces projets de développement, vu que la ville 
de Chefchaouen est considérée comme  la locomo-
tive de la province, notant que la ville doit être au ni-
veau de « son rayonnement international à différents 
niveaux, puisqu’elle elle est devenue une destination 
touristique par excellence à l’échelle nationale et in-
ternationale ».

Il a ainsi appelé le Conseil communal de Chef-
chaouen à plaider pour la défense des projets de dé-
veloppement auprès des partenaires institutionnels, 
et à attirer de nouveaux investissements, à même de 
promouvoir le décollage économique dans la pro-
vince.

Cette rencontre a été marquée par la présentation 
du projet de réhabilitation de la ville de Chefchaouen, 
doté d’une enveloppe budgétaire d’environ 450 mil-
lions de dirhams (MDH), qui comprend 14 axes, dont 
la réhabilitation des espaces verts, des voiries, du ré-
seau d’éclairage public, des places publiques, et du 
mur du cimetière de Moulay Ali ben Rachid, ainsi que 
la création de parkings souterrains et de passages 
pour piétons dans la médina.

Les interventions ont souligné que le projet de 
réhabilitation urbaine de Chefchaouen, qui est en 
phase de recherche de partenaires, a pris en compte 
le caractère andalou et marocain authentique de la 
ville, tout en veillant à promouvoir son attractivité 
touristique.

L’accent a été mis aussi sur le projet de dédouble-
ment de la route reliant le centre de Derdara et la ville 
de Chefchaouen, dont la largeur sera portée de 6 à 
20 mètres, avec une enveloppe budgétaire d’environ 
112 MDH.

Jusqu’où ira la haine du pou-
voir algérien envers le Maroc? 

Oui, c’est bien de la haine dont il 
faut parler désormais pour quali-
fier l’escalade dans laquelle s’est 
lancé Alger en fermant son espace 
aérien aux avions marocains. Il 
s’agit là d’une étape supplémen-
taire dans une fuite en avant qui a 
commencé cet été avec la rupture 
des relations diplomatiques avec 
le Maroc.

Honni par une grande partie du 
peuple car incapable de répondre 
à ses attentes et ses problèmes 
quotidiens, le pouvoir algérien est 

Le second acquis, aussi para-
doxal que cela puisse paraître, 
n’est autre que le déclenchement 
de la crise hispano-marocaine, la-
quelle crise, soyons-en certains, 
sera fort probablement réso-
lue dans les semaines à venir, à 
l’avantage mutuel et réciproque de 

Rabat et de Madrid. Cette crise est 
un acquis dans la mesure où, la 
défiance née de manœuvres his-
pano-algériennes, s’est finalement 
retournée contre ses instigateurs.

Troisième élément qui entre dans 
ce spectre global des avancées du 
Maroc, la tenue d’élections géné-
rales locales, régionales et législa-
tives, avec un taux de participation 
relativement correct des citoyens, 
dans le calme et la stabilité, et qui 
a abouti à l’érection d’une majorité 
parlementaire et donc gouverne-
mentale forte et homogène.

Désormais, le Royaume dispose 
d’un exécutif crédible, déterminé 
et dont la compétence ne tardera 
certainement pas à s’afficher aux 
yeux de tous. Malgré la persis-
tance de la pandémie, et grâce aux 
résultats probants obtenus durant 
les campagnes de vaccination 
au Covid 19, les prémisses d’un 
redressement économique sont 
réelles, tandis que les objectifs 
sociaux déterminés par les orien-

aux abois. Comme d’habitude, il a 
choisi de faire diversion en cher-
chant à créer une crise avec le 
Maroc quitte à pousser jusqu’au 
ridicule en accusant Rabat d’avoir 
été à la source des incendies qui 
ont ravagé la kabylie cet été.

Le plus inquiétant, c’est l’im-
prévisibilité d’un tel régime. Per-
sonne, ni même les services de 
renseignements les plus rodés, ne 
peuvent prédire jusqu’où il peut 
aller. Face à l’hystérie du pouvoir 
algérien, le Maroc répond par la 
pondération en prenant à témoins 
la communauté internationale. 

tations royales, paraissent de plus 
en plus réalisables.

Tout ceci ne saurait être ignoré 
par nos voisins de l’Est qui suivent 
avec attention et depuis fort long-
temps les évolutions intérieures 
marocaines. Or, le tableau que 
l’Algérie présente quant à elle, pa-

rait beaucoup plus 
sombre et pétrit de 
dangerosités. Une 
crise économique 
et sociale gravis-
sime, une fronde 
populaire qui n’en 
finit pas depuis 
le déclenchement 
du Hirak, des 
échéances élec-
torales boycottées 
par les électeurs, 
et un pouvoir qui 

cache à peine sa nature de dicta-
ture militaire, voilà l’état des lieux 
du côté algérien.

L’Histoire nous enseigne que 
les régimes en crise ont toujours 
cherché des boucs émissaires 
pour cacher leurs erreurs et leurs 
défaillances. C’est lorsque les 
choses vont mal sur le plan inté-
rieur que l’on sort le vieil épou-
vantail de l’ennemi extérieur. Ce 
qui parait être aujourd’hui, la ligne 
directrice de la politique officielle 
algérienne.

Il serait, terriblement domma-
geable pour les deux peuples et 
les deux pays, que le pouvoir al-
gérien continue sur cette lancée 
jusqu’à des aventures extrêmes. 
Les galonnés d’Alger devraient se 
remémorer les enseignements de 
la crise des Malouines, en 1982, 
lorsque la junte militaire argen-
tine paya très cher le prix de ses 
calculs erronés au profit d’un sou-
lèvement populaire qui rétablira la 
démocratie en Argentine.

Mais il se tient prêt à toute éven-
tualité.

Aux yeux d’Alger, le tort de son 
voisin, c’est d’avoir réussi son 
repositionnement stratégique en 
Afrique et de défendre ses inté-
rêts vitaux en renouant des liens 
diplomatiques avec l’État d’Israël. 
Les succès des entreprises maro-
caines et la percée diplomatique 
de Rabat sur le continent ont ren-
du fous les militaires algériens. Au 
vu des performances que réalise 
le Maroc et des succès qu’il conti-
nue d’engranger, gageons qu’il y 
aura toujours plus de fous à Alger.

Que cherche l’Algérie ? 

Les fous d’Alger 

Lu pour vous dans

Édito de Fahd Yata

par Abashi SHAMAMBA

Lu pour vous dans

Chefchaouen :
Programmation de projets 
de réhabilitation urbaine 
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Nador
Réhabilitation d’un officier 

de police 

Un ancien directeur provincial de la sûreté natio-
nale à Nador, qui avait été poursuivi et démis de 

ses fonctions dans le cadre du démantèlement d’un 
réseau de trafic de drogue, a réintégré les rangs de la 
police, après avoir été innocenté.

Rappelons que cet officier de police avait été arrêté 
en 2010 après avoir démantelé le réseau du baron de la 
drogue Mohamed Zaïmi, qui était soutenu par l’ancien 
parlementaire Said Chaou. Ce dernier s’était enfui en 
Europe, après que son implication ait été démontrée.

Le dossier de cette affaire comptait 38 prévenus 
avec à leur tête Najib Zaïmi, son père et sa sœur qui 
étaient accusés de «constitution de bande criminelle, 
enlèvement, détention violente, abus délibéré, recours 
à la torture entraînant la mort, dissimulation d’un corps, 
effacement des caractéristiques du crime, corruption, 
contrebande et du trafic internationaux de drogue.

Le policier avait été impliqué à tort dans cette affaire 
avant d’être innocenté de toute appartenance à ce ré-
seau.

uuuuuu    

310 subsahariens 
secourus au large des 

côtes marocaines 

Entre les 16 et 18 octobre courant, la Marine royale 
marocaine a porté secours à 310 candidats à 

l’émigration clandestine, dont 23 femmes et 9 mineurs, 
qui tentaient de rallier les îles Canaries et les côtes sud 
de l’Espagne à bord d’embarcations pneumatiques, de 
kayaks et de jet-skis en difficultés.

Ces sauvetages ont été opérés grâce à une surveil-
lance accrue par les stations radars et les postes ma-
ritimes implantés sur le littoral méditerranéen et atlan-
tique.

Les rescapés, en grande majorité des Africains sub-
sahariens, mais aussi trois Bengalis et un Turc ont été 
pris en charge par la Marine et ramenés sains et saufs 
à terre, avant d’être remis à la gendarmerie royale pour 
les procédures d’usage. 

uuuuuu

Tétouan
 Saisie de 7.600 

comprimés psychotropes
La police judiciaire relevant de la préfecture de 

police de Tétouan a procédé, dans la matinée de 
jeudi, à la saisie de 7.620 comprimés psychotropes et 
d’une importante somme d’argent chez un individu fai-
sain l’objet d’un avis de recherche à l’échelle nationale 
pour trafic de drogue, émis par les services de la police 
judiciaire de Tanger et de Casablanca.

Le suspect a été placé en garde à vue pour les be-
soins de l’enquête et la constitution du dossier judi-
ciaire d’usage.

Port Tanger Med

Saisie de 1355 kg 
de cocaïne destinés 

à la Belgique 

Les services sécuritaires affectés au poste frontière 
du port Tanger Med ont avorté, lundi, une énorme 

opération de trafic international de drogue dure, en dé-
couvrant 1355 kg de cocaïne dissimulés dans un conte-
neur, à bord d’un bateau de croisière battant pavillon 
d’un Etat européen, en provenance d’un port du Brésil 
en Amérique Latine et à destination des ports d’Anvers 
en Belgique et de Portbury en Angleterre.

Cette importante quantité de drogue dure destinée à 
la Belgique, était répartie dans 40 valises noires. C’est 
la méthode de scellement du conteneur qui a éveillé 
les soupçons des douaniers marocains, sachant que le 
conteneur en question était scellé après avoir fait l’ob-
jet d’un premier scellement défait après les premières 
procédures de contrôle effectuées au port d’embarque-
ment.

Il s’agit d’une des plus grosses quantités de poudre 
blanche saisies au Maroc ces dernières années.

uuuuuu

R’milet

Chute d’un arbre sur 
une voiture : deux blessés

Dans l’après-midi de mardi, un arbre gigantesque 
est tombé sur une voiture garée sur la voie pu-

blique dans la zone de Rmilat, à Tanger. 
Cet incident impromptu a causé des blessures aux 

deux passagers du véhicule et occasionné de gros dé-
gâts matériels à la voiture.

Les deux blessés ont été évacués à l’hôpital pour y 
recevoir les soins appropriés. 

uuuuuu 

Dradeb

Incendie dans un 
bidonville 

ActuAlités

Dans la soirée de dimanche, les éléments de la pro-
tection civile ont réussi à maîtriser un incendie qui 

s’est déclenché dans un bidonville des environs du quar-
tier de « Dradeb » à Tanger, ravageant plusieurs habita-
tions et semant la terreur parmi les habitants du quartier.

Une plus grande catastrophe a été évitée de justesse 
du fait que les sapeurs pompiers ont rapidement déga-
gé les nombreuses bombonnes de gaz butane qui se 
trouvaient dans les demeures. 

Tous les habitants ont été évacués sains et saufs. Les 
dégâts matériels sont très importants.

Une enquête est ouverte pour déterminer l’origine de 
l’incendie.

uuuuuu 

Autoroute Tanger – Kénitra 

Arrestation de deux 
trafiquants de drogue 

La police judiciaire relevant de la préfecture de po-
lice de kénitra, a interpellé, mardi, à bord d’un véhi-

cule léger, dans une gare de péage de l’autoroute reliant 
Tanger et kénitra, deux individus âgés de 50 et 53 ans, 
dont un repris de justice et un citoyen marocain possé-
dant la nationalité espagnole, pour leur implication dans 
une affaire de trafic de comprimés psychotropes.

La fouille de la voiture a donné lieu à la découverte 
de 8.985 comprimés psychotropes de type « Rivotril », 
plusieurs téléphones portables et la somme d’argent de 
60.000 DH, provenant sans doute, d’un trafic illicite. 

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour 
les besoins de l’enquête et la constitution du dossier 
judiciaire d’usage.

uuuuuu

Tétouan
 Arrestation d’un 

dangereux hacker 

La police judiciaire, en collaboration avec une bri-
gade spécialisée dans la lutte contre la cybercrimi-

nalité, relevant de la préfecture de police de Tétouan, a 
procédé à l’arrestation d’un hacker de 23 ans, soupçon-
né de plusieurs actes de piratage électronique.

Vendredi 15 octobre courant, le mis en cause a été dé-
féré devant le parquet général, sous le chef d’accusation 
d’escroquerie et de détournement de sommes d’argent 
qu’il transférait sur son compte personnel à partir de 
comptes bancaires particuliers, usant d’une application 
informatique de transfert d’argent via internet.

Une fois identifié, localisé et arrêté, une perquisition 
effectuée à son domicile a donné lieu à la saisie d’une 
importante somme d’argent provenant probablement 
de ses activités criminelles. 

Le mis en cause est placé en garde à vue pour les 
besoins de l’enquête et la constitution du dossier judi-
ciaire d’usage.

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

SP    RT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626
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Avec ou sans public ? La situation était bien confuse 
aux alentours du Grand Stade de Tanger où plus 
de vingt mille spectateurs étaient prêts à payer 

leur billet d’entrée pour assister à un traditionnel classique 
du football marocain IRT-FAR. Les supporters tangérois 
voulaient donner un appui aussi bien aux footballeurs qu’aux 
membres volontaires de la commission provisoire. L’IRT en 
crise de gestion, personne n’en voulait parler. Il fallait attendre 
au moins deux rencontres avant de vivre cette assemblée 
générale extraordinaire pour connaitre le nouveau président. 
Loin de tout tapage,    l’entraineur et ses joueurs ont préparé 
sérieusement le match .Deux écoles étaient confrontées :d’un 
côté, il y avait le football français, de l’autre côté il y avait le 
football belge. La similitude dans le système consistait à la 
récupération fréquente du ballon et à la bonne occupation 
du terrain. Les locaux comme les visiteurs voulaient la 
victoire .Jeu ouvert dans tous les camps. Comme toujours, 
Hicham Lemjhed et ses coéquipiers cherchaient partout 
l’ailier Hamoudane qui constituait le grand danger . Aucune 
supériorité sur le terrain. Les formations locale et visiteuse 
se valaient sur le plan technique et étaient bien motivées sur 
le plan des primes pour remporter la victoire. Comme l’ont 
déclaré leurs entraineurs, il n’était pas question de jouer le 
nul car seule la victoire importait. Ainsi, il y avait le jeu offensif 
dans les tactiques adoptées. Avec l’arrivée du coach belge et 
du coach français au football marocain, beaucoup de choses 
ont changé surtout dans les rangs militaires. A vrai dire, à 
partir de la 16 ème mn,les visiteurs étaient supérieurs sur le 
terrain. Avec un peu plus de concentration et de chance, ils 
auraient aggraver le score final. Le 0-2 ne reflète aucunement 
la physionomie de la partie qui était dominée de bout en bout 
devant des tangérois absents surtout sur le plan offensif. Sans 
aucun doute, la double erreur Konate-Lemjehed fut la cause 
de la débâcle des poulains de Bernard Casoni. En effet, une 
sortie hasardeuse du portier de l’IRT avec une main volontaire 
provoqua l’expulsion et la réduction à 10 des locaux. On jouait à 
peine quinze minutes. Le remplacement du gardien de but avec 
la sortie du  demi-centre Benali provoqua un grand désordre. 
Conscient de la faiblesse numérique de Hamoudane et de ses 
coéquipiers, l’équipe des FAR exerça une nette défense. Bonne 
résistance des tangérois qui voulaient à tout prix préserver le 
nul. A la 6 ème mn après les 45 mn réglementaires  ,  Khafi 
devait ouvrir le score 0-1 trompant la défense. En deuxième 
mi-temps, il y avait le même scénario : attaque des FAR et 
défense de l’IRT. Avec un milieu du terrain décevant, il était 
difficile pour Axil et Hamoudane la récupération du ballon pour 
créer le danger. Très conservateurs pour faiblesse numérique,, 
les tangérois ne pouvaient rien faire. Aucune occasion de but 
durant les 80 minutes de jeu. A la 81ème mn, une action de 
Hamoudane qui trompait la vigilance de deux arrières, aurait 
pu donner l’égalisation alors qu’il avait un face-à-face avec 
le keeper militaire .Tir dévié incompréhensiblement. Cinq 
minutes plus tard, le même joueur rata une deuxième occasion 
dans une excellente position. A la 91ème, un penalty douteux 
avec l’intervention de la VAR fut sifflé par l’arbitre Sabry 
sanctionnant une faute imaginaire de Jorfi. Slim le transforma 
magistralement obtenant le 0-2. Victoire méritée des FAR

Portrait

sportif

Abdelaouhid Aazibou, le 
maire frustré de la ville 
de Tanger, en dépit de 

sa popularité et de son écrasante 
victoire aux dernières élections, 
sera-t-il le nouveau président de 
l’IRT football ?Pourquoi pas à 
l’heure où les autres candidatures 
à la présidence n’ont présenté 
aucune garantie. L’homme en a tous 
les atouts pour réussir.  Certains 
diront qu’il n’est pas assez riche 
pour prendre les rênes de l’équipe. 
D’autres diront qu’aucun président à 
l’IRT ne dépense le moindre centime 
de sa fortune. A vrai dire, l’exemple 
de Abdelhamid Aberchane est clair 
: le président démissionnaire prêtait 
l’argent au club mais ne donnait 
rien et attendait les subventions qui étaient sûres. Avec un 
peu plus de chance, sans l’alliance politique tripartite des 
partis, Abdelouahid Aazibou aurait été le maire pour réaliser 
des projets dont la tête en était pleine. Tous voulaient lui 
confier la gestion de la mairie et en particulier les sportifs 
qui voyaient en lui le sauveur du sport dans une ville qui a 
une cité sportive considérée comme l’une des meilleures 
du monde. Il est impératif de rappeler que derrière le suivi 
de la nouvelle infrastructure sportive tangéroise, il y avait le 
mérite de deux personnes :l’ancien Wali Mohamed Yacoubi et 
l’actuel directeur régional du sport. Un homme, une histoire, 
un amour pour la ville, une passion pour le sport, une bonne 
gestion administrative et surtout des idées, Abdelouahid 
Aazibou est le profil idéal pour le poste de président de 
l’IRT. Ayant la confiance du Wali Mohamed Mehdia,il est à 
la tète de la commission provisoire appelée à gérer toutes 

les affaires de l’équipe dans l’attente de 
la constitution d’un autre comité le jour 
de l’assemblée générale extraordinaire. 
Avec la pensée suivante, l’éventuel 
futur président a vaincu et convaincu 
ceux qui, ne croyaient pas en lui : « Le 
navire IRT survivra au naufrage. Je dis 
le naufrage et non la noyade car celui 
qui connaît les règles simples de la 
langue comprend la différence entre 
les deux mots ; Le premier peut être lié 
à un accident, une urgence, tandis que 
le second implique la persistance et le 
harcèlement criminel ! Dieu soit loué, 
les autorités locales de Tanger sont 
vigilantes et dans l’esprit de la prise 
de responsabilité.  Bien qu’il y ait des 
gens qui manquent de paix et d’amour 
vrai pour la ville,  il n’y a pas de peur 

pour Tanger et pas de peur pour son IRT. Aujourd’hui, les 
fans tangérois peuvent être rassurés malgré la difficulté et 
la gêne de l’étape dans laquelle se trouve l’équipe... mais la 
détermination des joueurs, supporters et officiels est plus 
forte que toute poussée vers la noyade car Néron a brûlé 
Rome , alors elle est revenue belle, rayonnante , ainsi que 
l’IRT qui restera rebelle et belle » a-t-il dit. Drôle de déclaration 
philosophique émanant d’un homme instruit et plein de 
bonne volonté. Pour le moment, il  n’a pas encore exprimé 
son désir d’être aux commandes de l’IRT. Tout ce qu’il 
souhaite maintenant c’est de réussir dans la commission 
provisoire en attendant des jours meilleurs. Aux toutes 
dernières minutes, la rédaction sportive vient d’apprendre 
que Abdelouahid Aazibou et es proches collaborateurs ont 
réglé une partie des cinq salaires des footballeurs et du staff 
technique .

Tribune du Sport

VICTOIRE FACILE DES FAR 
DEVANT L’IRT REDUITE A 10

ABDELAOUAHID AAZIBOU 
DIRECTEUR DU SPORT PRESIDENT DE L’IRT ?

LA PRESSE SPORTIVE MAROCAINE EN DEUIL

Un compagnon, un collègue, un ami, un frère, quarante 
ans de vie commune, Mustafa Sbai n’est plus. Encore 
une victime du covid 19 la maladie la plus ingrate, la 

plus méchante, la plus meurtrière qui a lutté en compagnie de trois 
femmes son épouse et ses deux filles toujours à son  chevet durant 
plus de trente jours. Journaliste professionnel de profession et 
ancien retraité, Mustafa Sbai était longtemps le grand reporter de 
Radio Medi I depuis sa création. Bien que d’origine slaouie, il se 
considérait comme un vrai tangérois. Il avait la ville et son équipe 
l’IRT dans le cœur. Le bonheur, la vie conjugale, la naissance de 
ses enfants, la carrière de journaliste ont fait de lui   un homme 
heureux, satisfait et plein d’humour et d’amour. Avant le micro, il 
avait une plume avec beaucoup de talent. Durant plusieurs années, 
il était l’un des célèbres rédacteurs du Journal Al Alam dont 
il avait couvert comme envoyé spécial une multitude de sommets africains. A Nouakchott, à Dakar, 
à Adis Abeba, à Ouagadougou, au Caire et partout en Afrique, il était souvent présent pour réaliser 
d’importants reportages. A Mexico, il fut le premier marocain à couvrir une coupe du monde de football. 
Son dernier voyage était au Niger en compagnie de deux autres journalistes sportifs Mohamed Samadi 
(Radio Tanger) et Rachid Madani (L’Opinion) pour accompagner l’IRT dans sa première et historique 
participation en coupe africaine Champions league. Après sa retraite, il devait collaborer aux journaux 
Al Mountakhab et Chamal avant d’être nommé directeur des programmes à Cap Radio. Outre son 
riche palmarès journalistique, il contribua à la création de l’Association Tanger Presse Sportive puis 
de la section régionale de l’AMPS de Tanger. Pour les distinctions honorifiques, il fut récompensé par 
deux précieux trophées de meilleur reporter sportif à Rabat par l’Association Marocaine de la Presse 
Sportive et à Dubai par l’Association Arabe de la Presse Sportive. Que le cher Mustafa Sbai repose en 
paix et que Dieu l’ait dans Sa Miséricorde. Toutes les sincères condoléances à sa famille.

sport
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CULTE
CHRÉTIEN

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

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

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

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

 HORAIRE DES
PHARMACIES

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORAIRE NORMAL 
JOURNALIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00
HORAIRE DES PHARMACIES 

DE 24 H PENDANT LA SEMAINE
de 9 h 00 à 09 h 00 du lendemain

HORAIRE DES PHARMACIES 
DE NUIT SAMEDI ET DIMANCHE
20 h 00 à 09h 00 du lendemain

HORAIRE DE GARDE 
PENDANT LA JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - Tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

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

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

TELEPHONES UTILES

• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO

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

Studio
Rachid
Dfouf

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

GSM : 06.61.15.47.64
TANGER

AbdelilahAbdelilah

Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

Semaine du 25 au 29 
OctObre 2021

Samedi 23 et dimanche 24 
OctObre 2021

•  SAMEDI
Pharmacie La Gare
Garre ferroviaire Tanja Madina
Tél. : 05.39.30.19.32     
Pharmacie Mehdia Golf
Cplx Golf rte Rahrah Mesnana 
Tél. : 05.39.37.73.43           
Gde Pharmacie Assia
Rte entre hôtel Ahlen et Sidi Driss 
Tél.: 05.39.31.24.71
Pharmacie Al Rahma
Mghogha Sghira, rte de Tétouan 
Tél.: 05.39.95.89.39
Pharmacie Beni Makada
152, Av. Mly Slimane Béni Makada 
Tél. : 05.39.34.00.46
Pharmacie Al Boughaz
78; rue du Mexique en face Lux Mall
Tél. : 05.39.93.80.17 
 •  DIMANCHE
Pharmacie Place du Maroc
Bd Mly Abdelaziz, rés. Al Jawhara
Tél. : 05.39.32.50.11
Pharmacie Erradi
Rés. Amine Zemmouri 2 Rte de Rabat
Tél. : 05.39.31.77.44
Pharmacie Al Idrissi
En face Amendis Bir Chif 
Tél. : 05.39.31.84.58  
Pharmacie Al Ouroud Malika
Lot. Al Ouroud Malika Aouama
Tél. : 06.38.25.13.57
Pharmacie Ain Jdida
Route de Tétouan Mghogha kbira
Tél. : 05.39.95.69.26
Pharmacie Tarik El Moujahidine
Hay El Moujahidine rés. Omar bloc B 
Tél.: 05.39.31.40.79 

Lundi 25 OctObre 2021 

Pharmacie Masjid Mabrouka
Mabrouka 3 rue 3 n°52 Beni Makada
Tél.: 05.39.95.29.10
Pharmacie Mediterrannee
66; Av plage walidia Tanja Balia
Tél. : 05.39.94.50.46
Pharmacie Moderne
32; place du 9 Avril Grand Socco
Tél. : 05.39.93.17.90
Pharmacie Boughlala
Fin cimetière Sidi Driss, Rte de lot Annakhil
Tél. : 06.81.01.27.79 
Pharmacie Safae
Rte Aswak Assalam prés Total Ziaten 
Tél. : 05.39.31.00.27     
Pharmacie Boukhalef
Av. Mly Rchid cplx. EL Irfane Doha
Tél. : 05.39.39.53.05
Mardi 26 OctObre 2021

Pharmacie Imam Malek
Avenue Cherif Sebti casabarata
Tél. : 05.39.34.22.34
Pharmacie Khandak Dir
Khandaq Dir prés dispensaire 
Tél. : 06.43.20.74.06
Pharmacie Jnan Marjane
Derrière marjane en face doha lwafae
Tél. : 05.39.38.11.56
Pharmacie Ibouyen
Rte Tanja El Balia, 15 lot Mediteranée 
Tél. : 05.39.30.06.90 
Pharmacie Avenue Kowait
Quartier Haddad hay Bouhout 
Tél.: 05.39.36.48.96
Pharmacie les Palmiers
Rue Antaki, derrière grande poste
Tél.: 05.39.32.57.63
Mercredi 27 OctObre 2021 

Pharmacie Anas
Cplx Annasr prés 6éme Arrondissement
Tél.: 05.31.06.79.17                          
Pharmacie Ben Taeib
Av. Mly Abdelhafid Casabarata
Tél.: 05.39.93.60.15
Pharmacie Branes Kedima
Rte Aswak assalam prés Station Total
Tél. : 06.27.37.45.47
Pharmacie Dar D’Bagh
Rue Dar D’bagh n° 34 à côté du port 
Tél.: 05.39.94.92.92
Grande Pharmacie Malabata
Rte de Malabata; Rés. Al Hanae
Tél. : 05.39.94.64.84
Pharmacie Salima
Madchar Aouama, prés de 19é Arrond
Tél. : 05.39.35.58.13
Jeudi 28 OctObre 2021

Pharmacie Mabrouki
16, Av. Moulay Ali Chérif Beni 
Makada allant souk Bendibane
Tél.: 05.39.95.88.78
Pharmacie Tufarma
Rte Boukhalef prés cité universitaire 
Tél. : 05.31.03.19.78
Pharmacie Moncef
Rte entre azib hadj kaddour et Kherba
Tél. : 06.75.10.81.18    
Pharmacie Laaziza
Av. Abi Jarir Tabari place Mozar 
Tél. : 05.39.94.63.25
Pharmacie Mountassir
Au centre du cplx Al Majd 1 Aouama
Tél. : 05.39.95.23.11
Pharmacie Ibn Al Arabi
Complexe Zemmouri 3 Yousra
Tél.: 05.39.31.58.43
Vendredi 29 OctObre 2021

Pharmacie Anfa
Av. Haroun Errachid Souani
Tél. : 05.39.33.12.88
Pharmacie El Mesnaoui
Sidi Driss Mers Achenad café Jamal
Tél. : 05.39.30.72.30
Pharmacie Tanja Balia
Rte Ksar Sghir kdima Tanja Balia
Tél. : 05.39.94.35.17
Pharmacie Biladi
Hay Moujahidine rue 2 N° 2 rte Coca
Tél. : 05.39.31.32.81
Pharmacie La Vie
Aouama Hay Gambouria N° 554 
Tél.: 06.49.47.55.32
Pharmacie Complexe Irfane 2
Rte Achakar Cplx Al Irfane 2 Imm.43 
Tél.: 05.39.39.58.57

Samedi 23 et dimanche 24 
OctObre 2021

Pharmacie Palestine
Hay Benkirane rue 138 N°10 Charf
Tél. : 05.39.94.38.38
Pharmacie Zemzem
Lotissement Khair Bendibane 
Tél. : 05.39.31.00.29
Pharmacie Tajeddine
Côté Doha Marjane Val Fleuri
Tél.: 05.50.11.39.06
Pharmacie La Italiana (Beni Said)
Av. sidi Driss, prés mosqué Beni Said
Tél. : 05.39.30.73.35  
Pharmacie Anegay
8; rue Semmarine Souk Eddakhel
Tél. : 05.39.93.11.62
Pharmacie Sophia
Monté Rahrah côté bain Mesnana
Tél.: 05.39.38.94.05        
Pharmacie Al Moujahidine
54, rue Al Moujahidine
Tél. : 05.39.94.83.36
Pharmacie Najah
Rte de Tétouan Mghogha Kbira 
Tél. : 06.16.74.16.65
Pharmacie Ain Dalia
Tarik Aouama prés école Madarik
Tél. : 05.39.35.06.08
Pharmacie Zouhir
Mghogha kbira, hay Anas Haoumat Zaidi
Tél. : 06.07.01.48.26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HOROSCOPE
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  Sam. 23 06:06 13:13 16:12 18:42 19:58 

 Dim. 24 06:07 13:12 16:11 18:41 19:57 

 Lun. 25 06:08 13:12 16:11 18:40 19:56 

 Mar. 26 06:09 13:12 16:10 18:39 19:55 

 Mer. 27 06:10 13:12 16:09 18:37 19:54 

 Jeu. 28 06:10 13:12 16:08 18:36 19:53 

 Ven. 29  06:11 13:12 16:07 18:35 19:52

HORAIRES DES PRIÈRES
du 23 Au 29 Octobre 2021
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

الخاطــر،  على  تلـح  التي  األسئلة  بين  من 
بعد النتائج التي »أصفرت« عنها االستحقاقات 
يمتلك  هل  »المحروسة«،  طنجة  في  األخيرة 
المناصب  احتالل  على  المتكالـب  الرهط  هذا 
والكراسي حسا ثقافيا يمكن استثماره لتنمية 
معالمها  تأهيل  وإعادة  ترميم  بعد  المدينة، 
األثرية الشاهدة على رصيدها الحضاري الضارب 
مراحلها  مختلف  عبر  المتوسطــي  العمق  في 
خيرا  نستبشر  أن  يمكــن  وهل  التاريخية..؟، 
الخليط  هذا  طرف  من  بديل  ثقافي  بمشروع 
الجمعيـــات  من  المتجانــس  غيـــر  الهجين 
تتجاوز  ال  التي  والفنية  الثقافية  والفعاليات 
ملتقياتها ومهرجاناتها حدود »الطاني طانان«، 
الذكر  محافل  في  الحد  عن  الزائدة  والمبالغة 
والسماع، واألمسيات الشعرية التي ال ترقى إلى 
أبسط شروط االحتفاء بنبض القصيدة، ما دام 
»عالمي«  مهرجان  بتنظيم  يتبجحون  الذين 
للشعر بهذه المدينة المغلوبة على أمرها،  لم 
يتمكنوا بعد من تجاوز محفوظاتهم المقتصرة 
والعفريــت«  و»أحمد  صغيــرة«  »قطتي  على 

و»عمي امبارة السوداني«.. ؟
التي  الجبارة  المجهودات  استثنينا  وإذا 
يبذلها منظمو مهرجان ثقافي  وحيد، يستقطب 
كبــار   - الكوفيد  استفحال  قبل   - صيف  كل 
المغرب  من  والفنانين  والمفكرين  المبدعين 
أركون  ومحمد  أدونيس  العربي،أمثال  والعالم 
وصنع اهلل ابراهيم ونوال السعداوي ونور الدين 
وآخرين،  زيدان  ويوسف  أوريد  وحسن  الصايل 
وتخصيصه لفقرة أساسية تخليدا  ألدب محمد 
األخرى  الثقافية  اللقاءات  فإن معظــم  شكري، 
يختار  الذي  الرفيع  المستوى  هذا  إلى  ترقى  ال 
المنظمون في كل دورة شعارا يتصالح مع  له 
الخصوصية المتوسطيــة والكونيــة لمدينــة 

طنجة.
قد  التي  المسؤولية  بعبء  أحسستُ  وكم 
الثقافي  البعد  بهذا  يشتغــل  يستشعرها من 
أدونيس  لي  صرح  عندما  الرصيــن،  والفكري 
شارك  الذي  المهرجان  هذا  دورات  إحدى  في 
في فعالياته، بعرض المس فيه المخاطر التي 
التيارات  العربي، في حال هيمنة  العالم  تهدد 
اإلسالموية المتخلفة في تسيير دواليب الدولة، 
قال لي على خط الموبايل وهو يتهيأ لمغادرة 
المغرب من مطار الرباط-سال في اتجاه باريس: 
الثقافـي  الموعــد  هذا  على  حافظوا  »رجاًء.. 
الجادّ الذي أعتبره من أرقى المحطات الفكرية 
المهتريء  العربي  العالم  هذا  في  الثقافية  و 

البئيس.. «.
المهرجان سينحو في  أن هذا  بلغني  وقد 
يراهــن  آخـر،  منحى  القادمة  الصيفية  دورته 
تتشكل  التي  المشتركــة  القواســم  على  فيه 
مجاالت  في  المتوسطيــة  الخصوصيات  منها 
الفكر والثقافة والفن، مع التركيز بشكل خاص 
وسلسلة  المتوسطي،  للكتــاب  معرض  على 
المنظمون  لها  سيختــار  التي  الندوات  من 
الذي سيليق  الشعار  الضوء على  محاور تسلط 
شك  دون  المرتبطة  الحاسمة  المرحلة  بهذه 
المغربي  المجتمع  سيعرفها  التي  بالمتغيرات 

بعد اجتيازه لمرحلة الكوفيد.

يف احلاجة اإلى ثقافة 
فاعلة..

شهدت مدينة فاس انعقاد أول مجلس وزاري للحكومة الجديدة، تحت رئاسة جاللة  الملك،  وخصص للتداول 
في موضوع مشروع قانون المالية للسنة المقبلة  الذي أدخلت حكومة السيد أخنوش عليه تعديالت قصد مالءمته 

مع برنامجها الحكومي  الذي حصلت الموافقة عليه باألغلبية المطلقة في البرلمان بغرفتيه. 

لقاء دويل حول ال�شتعمالت الطبية وال�شناعية لنبتة »الكيف«

احلكومة اجلديدة: بداية مرحلة املتاعب 
القانون املايل ل�شنة 2022 يت�شدر اأ�شغال اأول جمل�س وزاري  يف  عمر احلكومة 

الرئي�س عزيز اأخنو�س يواجه حتديات تنزيل الربنامج احلكومي 

الكيف في طنجة من جديد 

بعد »تمرين« سابق بهدف الخروج علنا، بحديث الكيف وتقنينه، 
خالل »مناظرة« نظمت بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة،  بطنجة، 
وبحضور  العماري،  إلياس  السابق،  الهيئة  هذه  رئيس  من  وبإيعاز 
حاالت  عرضت  أوجار،حيث  محمد  الوزير  بينها  من  وازنة  شخصيات 
إنسانية مؤلمة لمعاناة أهالي مناطق الكيف وأسرهم بالريف المغربي، 
أكتوبر   24 إلى   22 من  الفترة  في  طنجة  مدينة  تحتضن  تقرر  أن 
والعالجية  والصناعية  العلمية  االستعماالت  حول  دوليا  لقاء  الجاري، 
للقنب الهندي، »الكيف« بلغة المغاربة،  تنظمه  »الجمعية المغربية 
بعد  نوعه  من  األول  الهنــدي«،  القنب  الستعمـاالت  االستشارية 
صدور  القانون المنظم لهذا االستعمال، وذلك  بمشاركة خبراء من 

دول عديدة وعلماء مغاربة مشهود لهم بالخبرة والكفاءة العلمية. 



أعلن مركز النقديات أنه تم تعزيز شبكة 
شباك   97 بإحداث  األتوماتيكية  الشبابيك 
عام  من  األولى  التسعة  األشهر  خالل  جديد 
أي  شباكا،   7831 إلى  الشبكة  لتصل   ،2021
زيادة بنسبة 1.3 في المائة مقارنة مع نهاية 

عام 2020.
وأضاف مركز النقديات، في تقرير له عن 
سوق المال المغربية، أن المدن األكثر تجهيزا 
البيضاء  الدار  هي  األتوماتيكية  بالشبابيك 
)1539 شباكا(، ومراكش )652 شباكا(، والرباط 
وأكادير  شباكا(،   466( وطنجة  شباكا(،   644(

)412 شباكا( وفاس )391 شباكا(.
التقرير، فإن عمليات السحب في  وحسب 

األشهر  خالل  األتوماتيكية،  الشبابيك  شبكة 
مجموعه  ما  بلغت   ،2021 من  األولى  التسعة 
باستعمال  سحــب،  عمليــة  مليــون   243,4
بزيادة  واألجنبية،  المغربية  البنكية  البطاقات 
بلغت  إجمالية  بقيمة  المائة،  في   15،4 بلغت 
المائة(،  في   15.9 )زائد  درهم،  مليار   241.5
عملية   4073 إلى  يصل  شهري  بمتوسط  أي 
درهم  ماليين   4 تبلغ  إجمالية  بقيمة  سحب، 

لكل شباك أوتوماتيكي.
البنكيــة  البطاقـــات  عـــدد  وبخصوص 
الصادرة في المغرب عن كل شباك أوتوماتيكي، 
السنة  من  نهاية شتنبر  غاية  إلى  بلغت،  فقد 

الحالية،  2314 بطاقة.

تطوان   – طنجـة  جهـة  مجلـس  عقــد 
إلعداد  دراسيا  يوما  األربعاء،  يوم  الحسيمة،   –
مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 

.2022
وقد تم خالل اليوم الدراسي، الذي ترأسه 
أعضاء  بحضور  مورو  عمر  المجلس  رئيس 
تقديم  الجهة،  مجلس  وأطر  المسير  المكتب 
ثالثة عروض من طرف المدير العام للمصالح، 
التي  الشراكة  اتفاقيات  وضعية  حول  انصبت 
بين  برنامج  وعقد  المجلس،  طرف  من  أبرمت 
الدولة ومجلس الجهة، وتقديم مشروع ميزانية 

المجلس برسم السنة المالية 2022.
بشكل  العروض،  مناقشة هذه  تمت  وقد 
الذي  السياق  توضيح  تم  حيث  مستفيض، 
من طرف  ميزانية  مشروع  أول  إعداد  فيه  يتم 
المجلس الجديد، خصوصا التوجيهات الملكية 
مضامين  مراعاة  على  تحث  التي  السامية 
النموذج التنموي الجديد، والبرامج التي تتماشى 
مع الرؤية الجديدة للمجلس الحالي، وتستجيب 
سيعمل  التي  التنموية  األولويات  لبرنامج 
المجلس على تنزيلها، والتي سيتم عرضها على 
اللجان الدائمة للمجلس كل واحدة على حسب 

اختصاصها.

كما شهد اليوم الدراسي تقديم عرض من 
المشاريع  لتنفيذ  الجهوية  الوكالة  مدير  طرف 
حول وضعية إنجاز المشاريع التي تشرف عليها 
الوكالة، إلى جانب تقديم برنامج عمل الوكالة 
في  الوكالة  ميزانية  تنفيذ  ووضعية  مستقبال، 
التسيير واالستثمار منذ إحداث الوكالة إلى اآلن.

وبعد مناقشة هذا العرض، تم التأكيد على 
ضرورة الحفاظ على التواصل والتنسيق الدائم 
ضمان  أجل  من  والوكالة،  الجهة  مجلس  بين 
مبادئ  وتكريس  البرامج  إنجاز  وتيرة  تسريع 
الحكامة الجيدة في إدارة المشاريع، وفي التعاقد 

مع شركاء المجلس.
زمنية  جدولة  تسطير  األخير  في  وتم 
لتأمين اإلعداد الجيد للدورة المقبلة للمجلس 
للمصادقة على مشروع ميزانية مجلس الجهة 
األنشطة  من  مجموعة  وبرمجة   ،2022 لسنة 
معالم  تحدد  استراتيجية  مواضيع  تهم  التي 
المقبلة،  السنوات  المجلس خالل  برنامج عمل 
وفق مقاربة جديدة تضع ضمن أولوياتها خلق 
أسواق  عن  والبحث  لالستثمار،  واسعة  فرص 
ساكنة  لفائدة  شغل  مناصب  وخلق  جديدة، 
الحيوية  القطاعات  ببعض  والنهوض  الجهة، 
ذات البعد االجتماعي، السيما قطاعات السياحة 
والصناعة التقليدية والتكوين المهني والصحة.
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بنيحيى اللطيف  • عبد 

اْنَت َياْلُوَلى ْطِبيْب َداَيا
َكاِتي ْنَداَيا اَمْع ْف�سْ ْواْنَت ال�َسّ

ة ْحَداَيا َدّ ْ َما ْلِقيْت ْفُيوْم ال�سّ
َراْر... اِف ْل�سْ ِغرْيْك َيال�َسّ

اْحْب َزْعَما ْيَحاِمي لي ْعْمْلُتو �سَ اِلّ
َهاِمي ْرَماِن ْمْن ْوَراَيا ْب�سْ

وْد َحاِمي ْوْزَرْع ِبنْي ْجَناِبي �ْسُفّ
َراْر... َما ْبَقاِل ِغرْي َباْبْك َياَعاْلْ ْل�سْ

يقول »المجذوب«:

 جمل�س جهة طنجة يعقد يومًا درا�شيًا 
لو�شع ميزانية ال�شنة املالية 2022

 طنجة رابع اأهم مدينة مغربية توفرا 
على ال�شبابيك البنكية الأتوماتيكية

للبحريــــة  الغــوص  مدرسة  تعـــززت 
الملكية بالقصر الصغير بافتتاح برج متعدد 
االستعماالت لتدريب القوات الخاصة للبحرية 

الملكية.
افتتحت  التي  المنشأة،  هذه  وتتكون 
المغرب  من  عسكريين  مسؤولين  بحضور 
معدنيين  برجين  من  المتحدة،  والواليات 
الخاصة  القوات  أفراد  يمكنان  مختلف  بعلو 
التابعة للبحرية الملكية من القيام بالتداريب 
الضرورية حول مختلف تقنيات اإلنزال السريع 

والتدخالت التكتيكية للمراقبة والتفتيش.
وقال الكومندان عبد الناصر جمال، في 
تصريح صحافي بالمناسبة، إنه تنفيذا لألوامر 
القائد  الجاللة، نصره اهلل،  السامية لصاحب 
للقوات  العامة  الحرب  أركان  ورئيس  األعلى 

أحمــد   ،2021 أكتوبـر   22 الجمعة  يوم  انتخب 
بكــور، عن حـــزب األصالة والمعاصرة، )إقليم العرائش( 
رئيسا جديدا لغرفة الصناعة التقليدية لجهــة طنجة ـ 

تطوانـ  الحسيمة.
في  وذلك  الحاضرين،  بإجماع  بكور  انتخاب  وتم 
جلسة أشرف عليها رئيس الشؤون الداخلية بالوالية، 
محمد الطاوس، بمقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات 
بطنجة، ليعلن رئيسا جديدا للغرفة خلفا لمنير ليموري، 
الذي انتخب رئيسا جديدا لمجلس جماعة طنجة، حيث 

يمنع الجمع بين رئاسة غرفة ورئاسة جماعة.
لمسار  تتويجا  بمور  أحمـد  السيد  انتخاب  ويأتي 
التقليديين  الصناع  خدمــة  في  الرجـل  قضـاه  طويل 
باقليم العرائش، حيث مثل حرفيي و صناع هذا القطاع 

لسنوات كان خاللها محط ثقة لهذه الشريحة.

المسلحة الملكية، وفي إطار التعاون العسكري 
المغربي-األمريكي، تم اليوم الخميس، افتتاح 
بمدرسة  االستعماالت  متعدد  البرج  منشأة 

الغوص للبحرية الملكية بالقصر الصغير.
جمال  الناصر  عبد  الكومندان  وأضاف 
أن الهدف من بناء هذه المنشأة يتمثل في 
العملياتية  القدرات  وتعزيز  الجاهزية  ضمان 
ألفراد القوات الخاصة للبحرية الملكية، من 
أجل االستعداد لكافة المخاطر والتحديات التي 

قد تواجههم.
القيام  بالمناسبة  تم  أنه  إلى  وأشار 
من  السريع  اإلنزال  تقنيات  على  بتداريب 
الحوامات العسكرية عبر تقنية النزول السريع 
طريقة  وكذا   )FAST ROPE( الحبل  على 

.Rappel النزول بتقنية

وشدد على أن هذه المبادرة تأتي لتعزيز 
والواليات  المغربية  المملكة  بين  التعاون 
المتحدة األمريكية، والذي يعرف حاليا تطورا 
والتدريب  التكوين  مجال  في  خاصة  هاما 

وتبادل الخبرات.
كوماندو   وحدة  قامت  المناسبة،  بهذه 
من القوات الخاصة للبحرية الملكية بتدريب 
حاويات  تفتيش  أجل  من  التدخل  على 
السريع،  النزول  تقنيات  باستعمال  مشبوهة، 
حيث تمكن هذه التقنيات أفراد القوات الخاصة 
من الوصول عبر المروحيات إلى األماكن التي 
يستعصي عليها النزول فيها، وتتطلب تدخال 

سريعا، كالسفن على سبيل المثال.
عن الشمال بريس

 مدر�شة الغو�س للبحرية امللكية بالق�شر ال�شغري 
تتعزز بافتتاح برج متعدد ال�شتعمالت للتداريب

 انتخاب اأحمد بكور  رئي�شا لغرفة ال�شناعة التقليدية
بجهة ال�شمال

مدينة  أبناء  أحـد  وفـاة  نبأ  تلقينا  واألسى  الحزن  ببالغ 
وافتــه  الذي  المريني،  اإلعالمي محمد  الزميل  البررة  طنجة 
مع  معاناته  بعد   ،2021 أكتوبر   22 الجمعــة  يــوم  المنية 

المرض.
بمجموعة  ومقاالته  اإلبداعية  بكتاباته  الراحل  واشتهر 
مسار  بصم  كما  والجهوية،  المحلية  اإلعالمية  المنابر  من 
حياته بانخراطه في العمل الجمعوي الهادف النابع من حبه 

لمدينته وحرصه على تأهيل شأنها الثقافي. 
تتقدم جريدة طنجة، بصـادق  األليمة  المناسبة  وبهذه 
يتغمـده  أن  القديـر  العلي  من  راجين  الفقيد،  ألسرة  العزاء 
الصبر  أهلـه  ويـرزق  جناتــه،  فسيح  ويسكنـه  رحمته  بواسع 

والسلوان.

الإعالمي محمد املريني يف ذمة اهلل
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نافــورة  عادت  دباكـور«  مرور »سبعيـام  بعد 
»سوق دبرا« بساحة 9 أبريل إلى ما كانت عليه من 
مظاهر اإلهمال، حيث توجد حاليا في وضع سيِّء،  
األوساخ  وانتشار  اآلسنة  الميـاه  ركود  في  يتجلى 
والقاذورات بها، وزد على ذلك ما شئت من نعوت 
وأوصاف أصبحت لصيقة بها، خاصة بعد انسحاب 
عامل كان مكلفا بتنظيفها وتشغيلها، منذ فترة 

طويلة، بسبب حرمانه من مستحقاته المادية.
كل  عند  تصرف،  لماذا  هو  المطروح  والسؤال 
معينة،   منشآت  على  باهظة  أموال  أشغال،  بداية 
القديمة؟  إلى عادتها  ثم سرعان ما تعود حليمة 
مع  التساهــل  سيتــم  متى  إلى  أخــرى،  وبعبارة 

»حليمة« ؟
م. إمغران 

صورة  وتعليق

فضاء األنثـى   :

معاناة النساء مع اإلصرار الممنهج على إقصائهن من العملية 
االنتخابية في جل مراحلها أمر يصعب على الفهم. 

فأمام جهود الدولة في تعبيد الطريق للمرأة أمام الوصول 
للمجالس المنتخبة، عبر وضع آليات مناسبة لذلك، وإشاعة فكر 
المساواة والمناصفة، سواء  على مستوى التشريع أو داخل  هيئات 
المجتمع المدني،  تتعنت، جهاتٌ سياسية تغلبها »ذكوريتها«  
المفرطة، في إقصاء »ممنهج« للمرأة،  سواء من قياداتها أو من 

حقها في تدبير الشأن المحلي، عبر المجالس المنتخبة. 
وللتنديد بهذا »اإلقصـاء« المراد به تهميــش دور المرأة  
والتشكيك في  قدراتها على تدبير الشأن العام المحلي والوطني، 
البيضاء،   الدار  بيانا من  أربع وستون جمعية حقوقية   أصدرت 
تطالب فيه بتمكين النساء من تسيير الجماعات، وتستنكر قيام 
عدد من الجماعات، على المستـوى الوطني،  بعمليـة  إقصــاء 
مكشوفة للمرأة من حقها في تمثيلية مناسبة داخل مكاتبها، 
األمر الذي يخالف مقتضيات الدستور الذي عزز حضور المرأة في 
المشهد السياسي  فضال عن فسح المجال أمام المرأة لولوج  
السياسية  المجاالت  من  العديد  في  والقرار  التدبير  مناصب 
من  والعسكرية،  المدنية  واالقتصادية   والقضائية   واإلدارية 
خالل عدد من اإلجراءات القانونية  الهادفة إلى تحقيق المساواة 

والمناصفة  والوقوف في وجه كل أشكال التمييز ضد المرأة. 
وسجل البيان قلة تفاعل جل األحزاب السياسية مع المقتضيات 
الدستورية والقانونية فيما يخص المساواة والمناصفة، وذلك من 
خالل انتدابها  للعنصر النسوي  في العديد من مكاتب الجماعات 
المحلية. محملة هذه األحزاب مسؤولية »تغييب المرأة«  وعدم 
تزكيتها في لوائحها  االنتخابية أو دفعها إلى التنازل عن هذا 

الحق  »بطريقة مهينة«.
والحظ البيان أن السلطات المحلية المشرفة على تشكيل 
مكاتب المجالس المنتخبة لم يبد منها أي اعتراض أو مالحظة 
فيما يخص هذه المخالفة الواضحة لمقتضيات الدستور، كما أن 
المحاكم لم تلتزم بحقوق التمثيلية النسائية وفق ما ينص عليه 
القانون. وكان من المفروض اإلقرار ببطالن مكاتب الجماعات 

التي لم تحترم القوانين التنظيمية لالنتخابات. 
المسار  التصرف يضرب في الصميم  البيان أن هذا  واعتبر 
التمكيـــن  يخص  فيما  المغرب  يشهـده  الذي  الديمقراطـي 
وتكافـؤ  والمناصفة  المســاواة  للمرأة عن طريــق  السياسي 

الفرص. 
يشار إلى أن  منتخبة واحدة تم إنصافها من طرف القضاء، في 
الدعوى التي أقامتها ضد  مجلس جماعي بكلميم، بينما خسرت 
الالئي سجلنها  ضد مجالس جماعية  الدعوى  منتخبات  ثالث 
في مناطقهن، بدعوى أن كلمة »يتعين« الواردة في القانون 
التنظيمي  ال تحمل معنى »الوجوب«، وفق ما جاء على لسان 

إحدى عضوات الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب. 
و تالحظ الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة بأن  خطاب 
08 شتنبر  انتخابات  بعد  مباشرة  له  الترويج  بدأ  الذي  التغيير 
2021 ليس له وقع على مستوى التمكين السياسي للنساء على 

مستوى رئاسة الجماعات  أو انتخاب نواب الرئيس. 
وكانت الحركة قــد طالبـت بأن  تتحمل األحزاب السياسية 
التاريخية  مسؤوليتها   2021 شتنبر   08 انتخابات  في  الفائزة 
للقوانين  و  الدستور  لمقتضيات  السليم  التفعيل  لضمان 

التنظيمية  للجماعات، 
كما طالبن وزارة الداخلية بالحرص على تمكين النساء من 

الولوج إلى مكاتب المجالس المنتخبة بنسبة ال تقل عن الثلث. 

سميـة أمغـار -

جمعيات حقوقية تندد 
ب »الإق�شاء املمنهج« للن�شاء  يف 
ت�شكيل مكاتب املجال�س املحلية 

احلكومة اجلديدة: بداية مرحلة املتاعب 
 القانون املايل ل�شنة 2022 يت�شدر اأ�شغال اأول جمل�س وزاري 

يف عمر  احلكومة 

الرئي�س عزيز اأخنو�س يواجه حتديات تنزيل الربنامج احلكومي 

)تتمة ص1( 
الوزاري  االجتماع  أشغال  انطالق  وعند 
عرضا  والماليــــة  االقتصاد  وزيرة  قدمت 
الخطوط  فيــه  استعرضـــت  الملك،  أمام 
الذي   2022 ميزانيــة  لمشروع  العريضة 
بوادر  ظهــور  بعد  تفاؤليــة،  بنبرة  صيغ 
موسم  إلى  والتطلع  الوبائية  األزمة  انفراج 
فالحي مزدهر،  واالستعداد لتنزيل النموذج 
البرنامج  تضمنه  ما  وفق  الجديد  التنموي 
وبرامــج،  تصــب  خطــط  الحكومي  من 
تهـم  االنتعاش  محاور  أربعـــة  في  كلها 
االقتصادي عبر مجموعة من اآلليات،  بغاية 
فرص  وخلق  اإلنتاجية  القطاعات  تنشيط 
اإلنعـــاش  خطــة  إطــار  في  جديدة  شغل 
االقتصادي، وتفعيل صندوق محمد السادس 
لالستثمار،  وإخراج ميثاق االستثمار وتفعيل 

قانون اإلصالح الضريبي.  
تدابير  اتخــاذ  إلى  الحكومــة  وتطمـح 
الشباب وتشجيع  استعجالية بهدف تشغيل 
حاملي المشاريع في مجال الفالحة وذلك في 
إطار برنامج »انطالقة« ومشروع »الفرصة« 
الجديد لتمويل مشاريع الشباب في ظروف 

جديدة ومريحة.   
الثاني الذي تسعــى الحكومة   المحور 
االجتماعيــة  يخــص  الحمـايـــة  لتفعيله 
المرحلة  إلطــالق  الحكومة  تخطط  حيث 
الثانية لمخطط تعميم التغطيـة اإلجباريــة 
التي  القادمة  السنة  خــالل  األجراء،  لغير 
تستفيد  التي  الفقيرة  ستشمل  الفئـــات 
حاليا من نظام »راميــد« والمطلوب العمل 
على تفادي النقائص والصعوبات، الحاصلة 

مستحقيه  النظــام،  لفائدة  هذا  تنفيذ  في 
والمستفيدين  منه. 

للتعميم  تخطط  الحكومـــة  كمــا  أن 
التدريجي للتعويضــات العائلية  من خــالل 
السجل االجتماعي الموحد وإدماج األشخاص 
في وضعية إعاقة، إضافة إلى تدابير تمهيدية 
من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في 
االقتصادية  واالجتماعية،  المجاالت  مختلف 
وهي إحدى أولويات العمل الحكومي للوالية 

الحالية. 
 المحور الثالث  يخص تأهيل المدرسة 
العمومية  بتمكينها من الوسائل الضرورية 
للقيام بدورها في التكوين وتحقيق االرتقاء 

االجتماعي. 
الحكومة  ستعمل  اإلطـــار،  هذا  وفي 
وتعزيز  األولي،  التعليم  تعميم  تسريع  على 
التعليــم  من  لألطفال  األساسيــة  المعارف 
في  خاصة  األطفال  تعليم  ودعم  االبتدائي، 
منظومة  إصالح  إلى  إضافة  القروي،  العالم 

تكوين األساتذة وإصالح مراكز التكوين. 
إصـــالح  كذلك  يهـــم  المحور  هـذا 
هذا  وتأهيــل  العمومية  الصحـــة  منظومة 
المواطنين  لمتطلبات  ليستجيــب  القطاع 

وانتظاراتهم. 
وتعزيــز  العام  القطاع  إصــالح  وأخيرا، 
تفعيـــل  خــالل  الجيــد من  التدبير  آليات 
والمقاوالت  المؤسسات  الجهوية  وإصالح 
الوطنيـــة  الوكالـــة  العمومية  وإقــامـــة 

للتدبير  االستراتيجي لمساهمات الدولة.   
  وجـاء في بيـان  هــذا االجتماع أيضا، 
تنزيــل إصالح  الحكومة  ستنكـب  على  أن 

اإلدارة، عبر تفعيل ميثاق المرافق العمومية، 
وتبسيط المساطر اإلدارية، وتعميم اإلدارة 

الرقمية، وإعمال ميثاق الالتمركز اإلداري... 
بطبيعــة الحال، يصعــب االعتقـــاد أن 
مجموع هـذه الخطـط والبرامج،  بما تحمل 
من تنظيم وتعبئة بشرية ومالية  ولوجستية، 
البرنامج  في  واضح،  هو  كما  تندرج  والتي 
تحقيقها  يمكن  كاملة،  الحكومي  لوالية 
في ظرف ميزانية سنة واحدة. وفي الظروف 
إطار  وفي  الراهنة  واالجتماعية  االقتصادية 
السيــاق الدولــي  الحالي  ليبقــى التفــاؤل 

سيد المواقف.  
المجلس  الوزيرة،  صادق  بعد عرض    
القضايـــــا  من  على  مجموعـــة  الوزاري 
التنظيمية،  المتصلة بالتعيين في المجلس 
المسؤوليـــة  الوزاري،  لبعـــض  مناصــب 
الرفيعة باإلدارة العمومية وإضافة مؤسسات 
المؤسسات  الئحـــة  إلى  أخـــرى  عموميــة 
العمومية التي يتم التداول في شأنها داخل 

المجلس الوزاري.   
التعاون  عالقـــات  توطيـد  إطار  وفي    
والشراكة التي تجمع المغرب بعدد من الدول 
على  مكانته  وتعزيز  والصديقــة،  الشقيقة 
الصعيدين القاري والدولي،  صادق المجلس 
الوزاري على سبع اتفاقيات دولية، منها أربع 
اتفاقيات  متعددة  وثالث  ثنائية،  اتفاقيات 

األطراف. 
وفي ختـــام المجلـــس الوزاري تفضل 
العمراني  السيد يوسف  الملك فعين  جاللة 
سفيرا  لدى االتحاد األوروبي والسيد محمد 
بنشعبون سفيرا لدى الجمهورية الفرنسية. 
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اأوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

الحكومي،  للمجلس  اجتماع  أول  يعطي  بأن   توصي  كانت  الحكمُة 
إشارة ، ولو رمزية ،  لتشبع الحكومة الجديدة بفكر »الدولة االجتماعية«، 
وانخراطها، فعليا، في معانقة القضايا المجتمعية الحارقة، التي يعاني منها 
لألحرار  الوطني  للتجمع  االنتخابي  البرنامج  والتي شكلت جوهر  المجتمع، 
صناديق  عبر  سواء  شرعيتها،  الحكومة  أكسب  الذي  الحكومي  والبرنامج 

االقتراع أو تحت قبة البرلمان.  
عجزت  الذي  التعاقد،  أساتذة  ملف  المستعجلة،  الملفات   تلك  من  
اآلالف  لمطالب  عشرات  المستجيب  المالئم،  بالحل  الدولة عن مواجهته 
التي  الظروف االجتماعية  أنهم كانوا ضحية  الذين يعتبرون  المربين  من 
عليهم  وفرض  العمومية،   الوظيفة  من  استثناؤهم  تم  حينما  يعيشونها 
تعاقد اعتبروه مجحفا، ومخال بمبدأ المساواة بين المواطنين، وقد فتحوا 
قوبلت،   بالعاصمة،   حاشدة  عبرمسيرات  أخنوش،  حكومة  مع  الملف 

كالمعتاد، »بكرم ضيافة« من تعلمون !.  
وهناك أيضا ملف »الحراكات«، وخاصة حراك الريف، الذي تم »تخوينه« 
والذي   »التجمع«،  فيها  بما  الست،   السابقة،  الحكومة  من طرف مكونات 
أفضى إلى قرارات مؤلمة استنكرتها شرائح واسعة من المواطنين. وكان 
المؤمل أن يحظى هذا الموضوع بإشارة »ذكية« من األحزاب المتحالفة، 

الحاكمة اليوم بــاألغلبية »المطلقة«.....! 
عن  اإلعالن  للغرابة،  صاحب،  الذي  الحارق،  الغالء  ملف  هناك  أيضا، 
وال  الفقير،  قبل  الغني  منه  والذي ضجّ  الثالثي،   التحالف  تشكيل حكومة 
تعرف لآلن أسبابه خارج ما هو مألوف من جشع بعض التجار، والمضاربين،  

والوسطاء،  وانعدام المراقبة والمحاسبة !.  
وهناك كذلك  ملف المتقاعدين الذين نستهم الدولة من »رحمتها« 
من  دفعوها  أن  بعد  مرتين،  يدفعونها  ضرائب  عليهم   تفرض  إنها  بل 
الفعلية. والحال أن المعاشات ليست »دخال«  المنبع، خالل فترة خدمتهم 
كما يصنفه وزير االقتصاد السابق، بل هو استرجاع، على أقساط من رواتب 
تم إخضاعها في وقتها للضرائب المستحقة على الدخل. كيف نسمي هذه 

العملية؟...   
المتقاعدون وجدوا لها »توصيفا«  طريفا  لطيفا ،  ال نريد إزعاج جناب 
المتآلفة  و»المتناطحة«  السياسية  األحزاب  برامج  أن  الوزيرة بذكره، ولو 
برامجها  في  »المتجمدة«،  والمعاشات  المتقاعدين  ملف  ذكر  أغفلت 
»اليانصيب  لـ  الكبرى  بـالجائــزة  الفائز   البرنامج  فيهــا  بما  االنتخابية، 

االنتخابي« 2021... !  
وهناك ملف الفقر الذي تعيشه  طبقات واسعة من المواطنين  نتيجة  
رواسب الجائحة و سوء تدبير الشأن العام، وأمور أخرى، األمر الذي اضطر 
القمامة،   المزابل  وصناديق  العيش في  البحث عن أسباب  إلى  العديدين 

وطبعا التسول !.  
حاالت  تتعدد  حيث  المدن  بعض  في  المنفلت  األمن  أيضا  وهناك 
»الكريساج« وأعداد الضحايا،  في نوع من التحدي الظاهر من »المشاغبين«  
للسلطات العمومية واألمنية، حتى أن بعض ممارسي هواية االعتداء على 
على  اعتداءاتهــم  بتسجيـل   يقومون  وأطفـاال،   ونساء  رجاال  المواطنين، 
أشرطة الفيديو ويرمون بها في الفايسبوك ولسان حالهم يقول: انظروا 
المفروض  و»عيونكم«  وحضوركم  بوجودكم  عليه،  قادرون  نحن  ما  إلى 

فيها أنها.... »ال تنام«  ) ! (  
يتفاعلون  السلطة  رجال  وبعض  األمن  رجال  أن  به  المشهود  الواقع 
يمنع من سقوط ضحايا  ال  ولكن هذا  األشرطة   مع هذه  وجدية  بسرعة 
من المواطنين، تنتهك حرماتهم، وتستلب ممتلكاتهم ويتعرضون ألخطار 

محققة !.  
المالية  لقانون  مخصصا  كان  األول  الحكومي  المجلس  أن  حقيقة 
للسنة المقبلة، ولعلها النقطة الوحيدة التي من المفروض أن تثير اهتمام 
المواطنين لتأثير مضامينها على حياتهم ومعيشتهم،  بخالف باقي المواد 
الداخلية« لإلدارة. فهل تظن  والتي تهم »الماكينة  البالغ  التي طلع بها 
الحكومة أن  مغربيا واحدا قد يهتمّ بالقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين 
فيما يسمى بـ»المناصب العليا« أو ببروتكول تعديل اتفاقية مجلس أوروبا  
رقم 108   أو باالتفاق المنشئ لمؤسسة التمويل اإلفريقية ، وهي مواضيع 
هامة بالنسبة للدولة وعالقاتها الخارجية، ولكنها التهم في شيء المواطن 
الذي كل همه،  اليوم،  توفير كسرة خبز و»طبسيل عدس«  وكأس شاي 
ألسرته،   وعالج،  بكرامة، وسكن الئق ببني آدم،  وتعليم صالح ألبنائه !!!   
الشعب  بين   تعاقد  ميثاق  عليها  نبني  االجتماعية،   الدولة  األهم،  

والحكومة الجديدة لوالية جديدة، نتمنى لها كامل التوفيق.

 اأّول الغيث »�شقطات« !  

عرفت بالدنا، مؤخرا، ارتفاعا صاروخيا في أسعار الدواجن، حيث بلغ سعر الكيلوغرام إلى 34 درهما عوض 
24 درهم، أي أنه قد ارتفع بزيادة 10 دراهم للكيلوغرام الواحد، األمر الذي جعل العديد من المواطنين 

يتساءلون عن سبب هذا االرتفاع المفاجئ الذي منعهم من اقتناء هذه الدواجن.
وفي هذا الصدد، فقد أوضح شوقي الجيراري، مدير فيدرالية تنسيقية الدواجن، أن هذه الزيادة ترجع 
باألساس إلى اختالل التوازن بين العرض والطلب، مشيرا إلى أن »أسعار المنتجات الزراعية في المغرب 

وخاصة الدواجن هي حرة وبالتالي عندما يكون العرض أكبر من الطلب تنخفض األسعار«.
وأضاف شوقي أنه و»منذ يناير 2021 وحتى قبل شهر من اآلن، انخفض الطلب بشكل كبير، ويرجع ذلك 
على وجه الخصوص إلى آثار وباء كوفيد - 19  واإلجراءات االحترازية المتخذة لمحاربته، بينما ظل العرض 
مرتفعا في الوقت نفسه. وخالل هذه الفترة خسر مربو الدواجن أموااًل طائلة، حيث كانوا يبيعون إنتاجهم 
بخسارة تتراوح بين 8 إلى 10 دراهم، أي بخسارة 3 إلى 4 دراهم في الكيلو«، مشيرا إلى أنه وبعد اإلعالن، 
مؤخرا، عن تخفيف اإلجراءات االحترازية بالبالد عرف هذا القطاع انتعاشا قويا خاصة في مجاالت المطاعم 

وتنظيم األعراس والحفالت. 
هذا وقد أضاف مدير فيدرالية تنسيقية الدواجن أنه »من المرتقب ان تنخفض أسعار الدجاج في الثالث 
أو األربع أشهر القادمة، بفضل دورة جديدة من زيادة العرض، ألنه وبعد أن أصبح اإلنتاج مربحا، سيستأنف 
المربون الذين خفضوا إنتاجهم خالل األشهر السابقة أنشطتهم مجددا، وهو األمر الذي سيساعد في 

استعادة التوازن بين العرض والطلب وانخفاض األسعار في األسواق المغربية«. 
ومن جانبه فقد أوضح يوسف العلوي، رئيس الجمعية البيمهنية لقطاع الدواجن أن »أسباب الزيادة في 
أسعار الدواجن ترجع إلى غالء “العلف” وخاصة منتجات الذرة وفول الصوجا«، مبرزا أن »المواد التي يتم 
استيرادها من خارج المغرب ارتفعت بدورها على الصعيد العالمي خاصة بأمريكا والبرازيل بـ 50 بالمائة، 

مما انعكس سلبا على ثمن البيع وحتم الزيادة فيه«.
أما عن التجار، بائعي هذه المادة، فقد تساءل محمد أحد تجار الدواجن واللحوم، عن سبب هذا االرتفاع 
المفاجئ الذي راح ضحيته المواطن أوال والتاجر ثانيا، موضحا أن هذه الزيادات تجعل جل التجار يعانون 
من فائض السلع بسبب عدم اإلقدام عليها كثيرا. مضيفا أن »الغالء ال يضر فقط الزبون وإنما يضر التجار 

الذين يشترون سلعهم بالتقسيط أيضا«.
وحسب أحمد وهو تاجر آخر بأحد أسواق المدينة، فقد أوضح أن الدجاج لم يكن متوفرا بهذا الشكل 
قبل شهر من اآلن، وبالتالي كان سعر الدجاج منخفضا كثيرا وهو ما تسبب في خسارة فادحة في صفوف 
الفالحين، واآلن عندما افتتحت قاعات األعراس والمطاعم وبدأت الحياة تعود قليال إلى ما كانت عليه سابقا، 

ارتفع سعر الدجاج مجددا.
وعن إمكانية خفض أثمنة الدجاج فقد أوضح مصطفى أن األمر ال يعود للبائعين وإنما للفالحين، ألن 

التاجر بدوره يقتنيه بثمن مرتفع وهو األمر الذي يجعله مضطرا إلى بيعه بسعر مرتفع.
وأضاف المتحدث نفسه، أن »الفالح رابح مائة في المائة، على خالفنا نحن المقيدين بعدة مصاريف 

ككراء المحل ومصاريف الثالجة والماء والكهرباء...
رميساء بن راشد

•  رميساء بن راشد

اأ�شعار الدواجن 
تعود لالرتفاع جمددًا...
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توصلنا بمراسلة من السيد محمد المنصوري بن علي،  رئيس 
التقطت  بصور  مرفوقــة  المتوسط«،  األبيــض  »البحر  جمعية 
بمنطقة »أنوال« جماعة »تاليليت« بإقليم الدريوش. والمناسبة 
قادها  التي  الخالدة  »أنوال«  معركة  على  سنـة   100 مرور  هي 
المجاهد الكبير محمد عبد الكريم الخطابي، حيث قامت الجمعية 
الذكرى  هذه  وبمناسبة  المذكورة.  المنطقة  إلى  تفقدية  بزيارة 
ومايشهده  المغرب من تدابير احترازية، بسبب وباء »كورونا«، تم 
االكتفاء فقط بتنظيم حفل ديني بعين المكان للترحم على أرواح 
تمت  الفجر،  صالة  المنطقة.وبعد  فقهاء  طرف  من  المجاهدين 
تالوة 60 حزبا أو ما يعرف ب »السلكة« مع الدعاء والترحم على 
أرواح الشهداء وعلى رأسهم المجاهد الكبير عبد الكريم الخطابي، 
بعدها تم رفع أكف الدعاء لجاللة الملك محمد السادس ولجميع 

أفراد األسرة الملكية الشريفة.
ولإلشارة، فرغم مرورعقود على انشغال ابن المنطقة بتحمله 
مسقط  إلى  الحنيــن  فإن  المغربية،  بالدولة  جسامًا  مسؤوليات 
رأسه الزال يراوده، من حين آلخر، هذا هو محمد المنصوري بن 
علي الذي يسكنه حب المواطنة وصدق االنتماء إلى أرض األجداد 

الذين أبلوا البالء الحسن في تصديهم للمستعمر الغاشم. وكان 
قد راكم مهاما كثيرة، إذ انتخب نائبا برلمانيا عن إقليم الناظور 
للسياحة  وزيرا  ذلك  بعد  وعين  الماضي  القرن  سبعينيات  في 
والوظيفة  اإلدارية  للشؤون  ووزيرا  عصمان  أحمد  حكومة  في 
العمومية، ثم وزيرا للنقل، قبل إلحاقه بالديوان الملكي في عهد 
الملك الراحل الحسن الثاني وحصل في عهده كذلك على وسام 
العرش من درجة ضابط سنة 1985 وتمت ترقيته بعد ذلك من 
طرف جاللة الملك محمد السادس ليحصل على وسام العرش من 

درجة قائد سنة 2009.
يؤرخ  الذي  التذكاري  النصب  فإن  إعالمية،  مصادر  وحسب 
لملحمة »أنوال« التاريخية كان شيد بمبادرة من طــرف محمــد 

بن علي المنصوري سنة 1978 .
مفخرة  تعتبـر  المجيدة  »أنوال«  معركــة  أن  بالذكر  وجدير 
ذاق  التي  المعركــة  وهي  الخصوص  وجه  على  وللريف  للمغرب 
خاللها الجيش اإلسباني الويالت وفقد آالف الضحايا من الجنود 

الذين سقطوا على يد المجاهدين الريفيين.
ج.ط

جمعيــة البحـر الأبيـ�س املتو�شــط
تخلد الذكرى املائـويـة ملعركـة »اأنـوال«

املن�شوري بن علي يف زيارة تفقدية اإلى منطقة اأنوال
»تاليليت« جماعة 

هذه  خلَّدوا  الذين  المغاربة  الشعراء  بين  من 
اللطيف  عبد  الشاعر  الفــذة،  المجاهدة  الشخصية 
الكريم«  عبد  إلى  »أغنيــة  قصيدتــه  في  بنيحيى 
أوائل  في  كمال  حسن  الفنــان  وغناها  لحنها  التي 

الثمانينات، هذا مقطع منها:
عبد الكريم..يا عاشق الوطن

أيها الثائر الذي عانق األحزان والمحن
أيها المنفيُّ حيا وميتا
دعني أحيا تحت جناحك

وأكبر تحت جراحك
وأزرع القصائد في جذور رماحك..

عبد الكريم..أنت الذي علمتني
كيف أصارع الذئاب

أنت الذي يا أبتاه.. مزجت دماءك بتراب الوطن  
أواه لم تجد به قبرا وال كفن..

ع-ب

قصيدة
»أغنية إلى عبد الكريم« 

100
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الكيف في طنجة من جديد 
 

atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

عاد التلقيح بالمغرب لحالة من التوهج و الغليان، كما تحول، 
بقدرة قادر، إلى موضوع دسم للعامة كما للخاصة، و لم يكن األمر 
المغربية  الحكومة  قرار« جديد من طرف   « إصدار  لوال   ليحصل 
واحد  ولوج  على  العزم  عند  التلقيح  بجواز  اإلدالء  بإجبارية  يتعلق 
من مرافق الدولة أو واحد من مقراتها اإلدارية. كما تقرر اعتماد 
المقاهي  و  كالمطاعم  الخاصة  المرافق  لولوج  الشرط  نفس 
والنوادي و غيرها من المحالت التي تدخل في دائرة االختصاص 
النوعي للقانون المدني، إذ بمقتضى القرار، الذي يصفه البعض 
الخدمات  من  االستفادة  للجميع  متاحا  يعد  لم  بالـــ)متهافت(، 
الجواز  من  بنسخة  التصريح  بعد  إال  الخصوصية  أو  العمومية 

المتعلق بالتلقيح.
باعتباره  الشكل،  حيث  من  مقبوال  الجديد،  )القرار(  يبدو  قد 
صادرا عن السلطة اإلدارية، لكنه، في واقع األمر، يطرح تساؤالت 
عميقة حول حدود تدخل السلطة العامة، بواسطة قرارات، من أجل 
تنظيم مختلف أوجه الحياة العامة داخل المجتمع و مدى تالؤمها 
القوانين  و  التنظيمية  القوانين  و  كالدستور  األعلى  القوانين  مع 
التساؤالت الشرعية و المشروعة  العادية، و بدافع من طرح هذه 
فبعضهم  مختلفة،  مداوالت  في  المجموعات  و  األفراد  انخرط 
اعتبر القرار طبيعيا و مطلوبا فيما استنكره آخرون و عدّوه مخالفا 

للحقوق و الحريات.
ملزمة  الحكم،  عن  المسؤولة  باعتبارها  الحكومة،  أن  الواقع 
باتخاذ ما يلزم اتخاذه من تدابير بهدف حفظ الغايات المرجوة من 
الحكم، و يدخل، بالطبع، في دائرة هذه التدابير كل إجراء يسعى 
التلقيح  بجواز  اإلدالء  إجبارية  قرار  لكن  العامة،  الصحة  لحفظ 
يرغمنا على سبر ُكنهه و النظر إليه باعتباره قرارا غير سليم، مجانبا 

للصواب و معاكسا لمبادئ القانون المعلومة.
فمن جهة، فإن الحصول على » الجواز المعلوم« ال يتحقق إال 
بعد تلقي الجرعتين اإلثنين من اللقاحات الرائجة في البلد، و ما 
يفهم من ذلك، بالضرورة، أن اإلجبار على  امتالك » الجواز« يعني 
انتقال حالة اإلجبار تلك إلى التلقيح نفسه، إذ أصبح الفرد مرغما 
التي  الجرعات  تلك  التوالي،  على  اللقاحية  الجرعات  تلقي  على 

انتقلت من حالة الثنائية إلى حالة الثالثية و ربما الرباعية.
رفض منطوق و مضمون القرار الحكومي األخير تأسس على 
إجبار األفراد على  مقاربة قانونية و حقوقية، فهو رفض يرى في 
انتهاكا صارخا لحرية األفراد و لسيادتهم  التلقيح بهذا األسلوب 
على ذواتهم و أن الدولة أصبحت تقرر بدل األفراد في أمور تتعلق 
مجبرين  أصبحوا  أنهم  ذلك  من  األدهى  و  الشخصية،  بحياتهم 
على التصريح بمعطياتهم الخصوصية أمام األغيار ، فالقرار المومأ 
بل  مضمونه  لتنفيذ  رسمية  جهة  أية  متنه،  في  يحدد،  لم  اليه 
ترك صالحية القيام بذلك لجهات غير معينة على وجه الدقة، مع 
بين  تعقبها صدامات  قد  ذلك من صعوبات  يثيره  أن  يحتمل  ما 

المواطنين حول تفسير مضمونه !
الوباء  تفشي  على  زهاء سنتين  مرور  بالرغم من  أنه  الحقيقة 
إلى  العلم لم يصلوا بعد  أهل  التاسع عشر، فإن  المسمى كوفيد 
الفيروس المسبب للمرض،  معلومات أكيدة و حقائق ثابتة حول 
ومؤكد  النتائج،  موثوق  لقاح  صناعة  إلى  بعد  يتوصلوا  لم  كما 
بصدد  أنهم  األمر  في  ما  وكل  المخبرية،  الناحية  من  الفعالية 

اختبارات تجريبية تتفاوت نتائجها بين حالة و أخرى.
القانونية،  العلمية و  افتقادها للكوادر   لكن الحكومة، بسبب 
وبسبب حالة التسرع غير المبرر التي تطبع شؤونها النعدام تراكم 
التجربة، وقعت في المحظور قانونا، إذ أنها بدل التمهل في إعداد 
اتخاذ  و  معينة  ضوابط  وفق  بالتصرف  لها  يسمح  جديد  قانون 
تدابير محددة عند حصول أوبئة، فإن الحكومة، بدل ذلك، اعتمدت 
يتجاوز  قرار  فريد،  قرار  بإصدار  أكتفت  و  أسهلها،  و  السبل  أقصر 
كبيرا  خرقا  يتضمن  قرار  أنه  يعني  ما  التشريع.  و  الرقابة  سلطة 

لمبدأ محفوظ هو » جواز التشريع«.

»جواز الت�شريع « !
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-محمد اإمغران

يد
ط  ال

بخ

)تتمة ص1( 
وينتظر أن يشكــل هذا اللقــاء الدولــي 
عبر  بها  القيام  تــم  التي  للتجارب  مختبرا 
الطبية  النبتة  هـذه  استخدام  العالم،  حـول 
والصناعية  العالجيــة  إمكانياتها  وتطوير 
واالقتصاديـــة  العلميـــة  القيمة  وإعطائها 

والتنموية المناسبة.  
وقد وضع المنظمون لهذا اللقاء العلمي 
انتباه  مضامينه  تثير  أن  ينتظر  برنامجا 
المختصين بالعالم، من علماء ورجال األعمال 
والعالجية  الصحية  الفوائد  إلى  والصناعة 
استعمالها  أهمية  وإلى  العجيبة  النبتة  لهذه 
مختلف  من  واالستفادة  متعددة،  مجاالت  في 

مميزاتها العالجية والصناعية. 
االقتصــادي  المجلــس  أن  ومعلومٌ 
توصيات  أخير،  تقرير  في  واالجتماعي  وضع 
على  ذلك  وأثر  الكيف  بخصوص  تقنين 
السلم  وتعزيــز  المعنيــة  المناطق  تنمية 

الخــوف  طـي صفحـة  أجـل  االجتماعيـة،  من 
للمزارعين  القضائيــة  والمتابعات  والشك 
وأسرهم، عبر وضع وتنفيذ آليات للتنسيق بين 
المدني  والمجتمع  الترابية  والجماعات  الدولة 
يحقق  مشترك  بناء  أجل  من  الجهة  داخل 
التنمية للمنشودة للمنطقة، وكذا وضع وتنفيذ 
التحتية  البنيات  لتطوير  استعجالي  برنامج 
وبذل  الصغيرة،  التنموية  واألوراش  الطرقية 
جهود متواصلة في مجال الحفاظ على البيئة.  

وتنفيذ  وضع  إلى  أيضـا  المجلـس  ودعا 
اقتصادية  أنشطــة  لتطويــر  خــاص  برنامج 
وموفرة  لمناصب  للدخــل  مـدرة  واجتماعيـة 
الشغل للحد من أسباب التوترات االجتماعية، 
وتنويع مصادر دخل السكان المقتصر بشكل 
كبير على الكيف، مع ضرورة حصر زراعة الكيف 
المزارعين  وإشراك  المعتادة   المناطق   في 
االقتصادية  التنمية  مسلسل  في  التقليديين  
في  انخراطهم  تنظيمهم  مع  واالجتماعية، 

األنشطة التي تزاول في نهاية سلسلة اإلنتاج، 
في  االستثمار  إلى  المحليين  الوسطاء  ودفع 

األنشطة التحويلية للكيف.  
تقنيــن  قانون  أن يوقــف  والمقترح اآلن 
الكيف مآسي المزارعين البسطاء مع  االعتقال 
المطلوبون  المزارعون  يعد  حيث  والمتابعات 
الظروف  أن  يعلم  والجميع  باأللوف.  للعدالة 
إقليمي  من  شاسعة  مناطــق  في  الطبيعية 
زراعات  على  تساعد  وشفشاون  ال  الحسيمة 

أخرى غير الكيف. 
عن  شامـل  عفـو  إصدار  اآلن  والمطلوب 

المزارعين المتابعين 
بتهم زراعة الكيف في المناطق المعتادة 
فيها هذه الزراعة إذ ليس من المنطق أن تباح 
ويبقى  التقنين،  قانون  إطار  في  الكيف  زراعة 
»السراح  من  نوع  في  المتابعين  من  اآلالف 

المؤقت«  المزعج والمرهق والمؤلم.  
ع. كنوني

لقاء دويل حول ال�شتعمالت الطبية 
وال�شناعية لنبتة الكيف  
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من صميم المجتمع

لبت  نداء ربها  المشمولة  بعفو اهلل المرحومة

اأمينــة العمرتـي
حرم المرحوم المختار الشاط

األهل  بحضور  الطاهر  جثمانها  وشيــع   2021 أكتوبـر   15 الجمعة  يوم  وذلك 
واألحباب والمعارف ودفن بمقبرة طنجة البالية، بعد صالة الظهر.

وبهذا المصاب الجلل، تتقدم أسرة جريدة طنجة بأحر التعازي إلى أبناء الفقيدة، 
عبد اللطيف وعز الدين ورشيد ونجيب وفوزية وكذا إلى جميع أفراد عائلتي العمرتي 
والشاط، راجية لهم من المولى جلت قدرته أن يرزقهم الصبر والسلوان وللفقيدة 
عظيم األجر والغفران، تغمدها اهلل بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته، مع النبيين 

والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

عن عمر يناهز 69 سنة، لبى نداء ربه المشمول
بعفو اهلل المرحوم

احلـاج م�شطفى امل�شـاري

لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل المرحوم

م�شطفى ال�شبـاعـي

)�صدق اهلل العظيم(

)�صدق اهلل العظيم(

يوم الثالثاء 05 ربيع األول1443 ه الموافق ل 12  أكتوبر2021 وشيع جثمانه 
األول   ربيع   07 الخميس  يوم  ودفن  والمعارف  واألحباب  األهل  بحضور  الطاهر 
بمقبرة السواني،  بعد صالة الظهر، بحضور زوجته وأوالده، القادمين من الديار 

البلجيكية.
  وبهذا المصاب الجلل، تتقدم أسرة جريدة طنجة بأحر التعازي إلى أرملة الفقيد 
أبنائهما عماد وجواد ونبيلة وبالل  وشيماء  الفاضلي وإلى  الزهرة  الحاجة  السيدة 
وكذا إلى إخوة الفقيد، محمد ولطيفة وثرية وعبد القادر وسعيدة وادريس وأحمد 
وعبد الرحيم  وأسماء واسماعيل ولبنى، باإلضافة إلى جميع أفراد عائالت، المساري 
لهم  راجية  والسكوري،  وعميروش  وأبادير  والسباب  العمرتي  وبوزناقر  وفاضلي 

الصبر والسلوان وللفقيد عظيم األجر والغفران، تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع النبيئين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

بعد مرض لم ينفع معه عالج،  توفي الزميل مصطفى السباعي يوم األربعاء 
إلى  والمعارف  واألحباب  األهل  بحضور  الطاهر،  جثمانه  وشيع   2021 أكتوبر   20

مثواه األخير، بعد صالة الظهر بمسجد عين التواتي.
الزميل الراحل عرف بحسن خلقه وطبعه الهادئ المسالم  وراكم ـ قيد حياته 
التي   »1 »ميدي  بإذاعة  بداية  الرياضية،  الصحافة  مجال  في  العمل  من  سنين  ـ 
قضى بها مدة طويلة وبعدها عمل بإذاعة »كاب راديو« كما عمل خالل السنوات 
األخيرة بمنابر الصحافة المكتوبة،  منها جريدة الشمال التي كان يغطي صفحتها 

الرياضية.
وبهذا المصاب الجلل، تتقدم أســرة جريــدة طنجة بأحر التعازي إلى أرملــة 
والرباط  طنجـة  من  كل  في  وأقاربه  وأحبابه  أهله  كافة  وإلى  أبنائه  وإلى  الفقيد 

وسال، راجية لهم الصبر والسلوان وللفقيد عظيم األجر والغفران، تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

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

ُل اْلَغْيَث َوَيْعَلُم َما ِف اْلأَْرَحاِمۖ  َوَما َتْدِري َنْف�ٌس َماَذا  اَعِة َوُيَنزرِّ َ ِعْنَدُه ِعْلُم ال�صَّ { اإِنَّ اهللَّ
َ َعِليٌم َخِبرٌي  } ْر�ٍس َتُوُت اإِنَّ اهللَّ َتْك�ِصُب َغًداۖ  َوَما َتْدِري َنْف�ٌس ِباأَيرِّ اأَ

)�صدق اهلل العظيم(

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

مكلفة وفي منتهى الصعوبة!؟
بعد  حتى  متزايد  ارتفاع  في  األسعار  بأن  لكم  أقول  دعوني 
مثال..  المحروقات  أسعار  ارتفاع  منها  الجديدة..!  الحكومة  تعيين 
أية جهة رسمية  الموضوع عن  إثارة هذا  أو نقرأ لحد  ولم نسمع 
كان  المعقول..!  الغير  الجشع  لهذا  بوضع حد  التدخل  إلى  بادرت 
واجباتها  أوجب  من  بل  السابقة،  الحكومة  على  المفروض  من  
أن تتصدى بكل  الدستورية،  وهي في طور ممارسة مسؤولياتها 
على  للضرب  هــوادة  وبــدون  حزم  من  الواجب  هذا  يقتضيه  ما 
داخل  الهشة  للفئات  المشين  واستغاللهم  األزمــات  تجار  أيدي 
مع  بتنسيق  السابقة  الحكومة  على  الواجب  من  كان  المجتمع.. 
تقوم  أن  والجهات  واألقاليم  العماالت  في  الداخلية  وزارة  مصالح 
الغذائية  المواد  أسعار  عرفتها  التي  السريعة  التطورات  بمراقبة 
حتى  اليصل الوضع إلى ماهو عليه اآلن وحتى اليصبح المواطن 
أو  نسمع  لم  واالبــتــزاز..!!  واالستغالل  للنهب  عرضة  المغربي 
وزارة  خالل  من  للحكومة  حتى  خبرا  أو  بالغا  أو  تصريحات  نقرأ 
المحتكرين  وردع  الخلل  لتصحيح  مبادرتها  والصناعة عن  التجارة 
القضاء قصد  إلى  والغشاشين والمضاربين ومتابعتهم وإحالتهم 
المستهلك وطمأنته  إلى نصابها بما يضمن حقوق  األمور  إعادة 
على أحواله المعيشية.. لم يحدث شيء من هذا، بل إن الحكومة 
وقفت كعادتها موقفا سلبيا المباليا وكأن األمر اليعنيها في شيء 
رغم مسؤوليتها عن تدبير الشأن العام.. وأخيرا انصرفت الحكومة 
بمنتهى الهدوء وتركت الجمل وما حمل بعد تلقيها لمكافآت مالية 
من  وفعالة  مسؤولة  إجراءات  اتخاذ  دون  مغادرتها  عن  محترمة 
شأنها إعادة االعتبار للمواطنين المتضررين من زيادات مهولة في 
مواد أساسية الغنى عنها باعتبارها األكثر استهالكا على مستوى 

فئات اجتماعية واسعة..
دعوني أقول مرة أخرى أن نسبة كبيرة من المغاربة أصبحوا 
الرفع  وباألحرى  اليومي  المعيش  تكاليف  تحمل  على  قادرين  غير 
واالجتماعي  المدرسي  الدخول  غمرة  في  المواد  ألسعار  الجنوني 
الوضع  على  الصعوبة  بالغة  انعكاسات  لها  بتبعات  ينوء  الذي 
األحــوال  من  حــال  بــأي  واليمكن  منهم،  للكثيرين  المعيشي 
والمضاربين  األزمات  تجار  على  نتفرج  أن  كانت  ذريعة  أي  وتحت 
يستنزفون القدرات الشرائية للفئات الفقيرة وينهبون جيوبها وأن 
يستمر زحف ارتفاع األسعار إلى ماالنهاية..! وأمام هذه الحالة فإننا 
نضع أيدينا على قلوبنا كلما قرأنا وعايننا وتناهى إلى سمعنا أن 
أبسط  استهالك  بمقدورها  يعد   لم  المغربية  األسر  من  العديد 
المواد الغذائية األساسية بشكل يومي بسبب ارتفاعها الصاروخي 
وماتزال  وقدراتها  قوتها  أنهكت  التي  الجائحة  ظروف  ظل  في 
تداعياتها مستمرة وآثارها وخيمة على الوضع االجتماعي والظروف 

المعيشية للمواطنين..
يقض  الذي  األسعار  ارتفاع  لهيب  عن  الكالم  ننهي  أن  قبل 
من  تنتظر  والتي  أمرها  على  المغلوبة  المغربية  األسر  مضجع 
المصائب  لتجار  ومسؤولية  بحزم   تتصدى  أن  الجديدة  الحكومة 
بحديث  أذكركم  والمحتكرين،  المضاربين  من  السوق  وتطهير 
يبعثون  التجار  »إن  فيه:  يقول  عليه وسلم  اهلل  اهلل صلى  لرسول 

يوم القيامة فجارا إال من اتقى وبر وصدق«.
)يتبع(

مراجعة ارتفاع الأ�شعار 
ومحاربة جتار الأزمات 

وامل�شاربني ولوبي الحتكار..

• إدريس كردود

المواطنين.. انتظارات 

من صميم المجتمع
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الرحمان من  بديع تحفه مالئكة  روحاني  في جو 
كل جانب..خلد سكان حي حومة بنيدر بطنجة خالل 
األيام القليلة الماضية الذكرى األربعينية لرحيل فقيد 
والتي  المجاهدة  المدينة  بهذه  والمثقفين  الثقافة 
أنجبت العديد من الوجوه الفنية..اإلعالمية.. الفكرية 
الزمان.. هذا  في  نظيرها  عز  والتي  والثقافية  منها 

ذ.الحاج  الراحل  الجمعوي  بالرجل  األمر  ويتعلق 
الطالب  رسالة  جمعية  رئيس  مسعود  ابن  مصطفى 
صبيحة  المحتوم  أجله  وافاه  والذي  عليه  اهلل  رحمة 

1422ه/25 غشت2021م  16 محرم  يوم األربعاء 
كان  الذي  الرجل  .هذا  سنة   72 يناهز  سن  عن 
وما يزال وسيظل وإلى أن يرث اهلل هذه األرض 
ومن عليها مثاال حيا يقتدى به في مجال تحريك 

الساحة الثقافية والفنية واإلبداعية..
العزيز  الراحل  الفقيـد  هذا  ازداد 

بمدينة طنجــة  عليه  رحمـــة اهلل 
1942م.. وكان والــده من  سنة 
بهـــذه  الجزاريـن  وأعــرف  أبرز 
المدينة..وهكذا فقد كان تعليمه 
األولي كسائر األطفال واليافعين 
بالكتاب )المسيد( حيــث تمكــن 
من حفظ القرآن الكريم في ظرف 
االبتدائية،   مرحلته  وأما  وجيز.. 
اإلسالمية  بالمدرسة  كانت  فقد 
العالمــة  أنشأهـا  والتي  الحــرة 

عبد  »سيــدي   : النحريــر  الفاضل 
بهذه  عليه  اهلل  رحمة  كنون«  اهلل 
حين،  في  1936م  سنــة  المدينة 
الثانوية  األخيــر مرحلته  قضى هذا 
والتي  الخامـس«  »محمد  بمؤسسة 
أنشئــت بإذن من الملك المغفور له 
محمد الخامس رحمـة اهلل عليه وذلك 
لمدينة  التاريخيـة  زيارته  بمناسبة 
تربى هذا  طنجة سنة1947م. وهكذا 
الراحل العزيز رضوان اهلل عليه  الفقيد 

إلى  محافظة  طنجاوية  عائلة  وسط 
بارا  إلى ذلك كان  حد كبير.. وباإلضافة 

بوالديه.. معتزا بهما ومالزما لهما..وقد 
فقدانه  يوم  كبيرا  تأثرا  األخير  هذا  تأثر 
شبابه  ريعان  منذ  كان  كما  لوالدته.. 

والنشاط.. والحيوية  للجد  صادقا  مثاال 
والثقافة  األدب  مجال  في  سيما  وال 
والفنون.. حيث كانت من  أبرز إنجازاته 

إقدامـه  المجـال  هذا  في  لديه  على المشهورة 
مطلع  بداية  في  الطالب«  »رسالة  لجمعية  تأسيسه 
في  رفيقـه  بمعية  الماضي  القرن  من  الستينيات 
عليه.هذا  اهلل  رحمة  قنديل  زكي  األستاذ  الدرب  هذا 
لدى  والمعروف  المواهب  المتعدد  العصامي  الفنان 
الجميع والذي رافق صديقنا األديب الباحث والمثقف 
األستاذ  الحسيمة  تطوان  طنجة  بجهة  المعروف 
بمدرسة  والذي درس  المصوري  الديالل  العزيز  عبد 
بإذن  أنشئت  والتي  بطنجة  االبتدائية  الكبير  الجامع 
الخامس طيب  محمد  الملك  له   المغفور  جاللة  من 
اهلل ثراه وخلد لنا في الصالحات الباقيات نزله وذكراه 

في  مضيئة  بصمات  لنا  تاركا  أبريل1947ه   9 يوم 
حياتنا الفكرية منها والثقافية وأثرا فعاال لدى الكبير 
عز  وتعالى  سبحانه  اهلل  حباه  ما  والصغير..وبفضل 
وجل من جهود و قدرات عزنظيرها في هذا الزمان،  
واألدباء   العلماء  كبار  لنا  يستضيف  أن  استطاع  فقد 
دروس  عدة  لديه  ألقوا  الذين  والمفكرين  والشعراء 
قيمة خالل تنظيمه ألمسيات شعرية وندوات ثقافية 
بين  من  وتعبير..أذكر  وصف  كل  عن  تنبو  رائدة 
العالمة  فضيلة  والمفكريــن  الرواد  هؤالء 
سيـدي  عبد اهلل بن الصديـق والدكتــورة 
ببنـــت  المعروفة  الرحمان،  عبد  عائشـة 
فضال  البياتـي،  الوهـاب  وعبد  الشاطئ.. 
معالــي  المرمـوق  المغربــي  المفكــر  عن 
والمهدي  الحبابي  عزيز  الدكتورمحمد 
وإلى جانب  بن عبود وغيرهم.. 
النزيه،   الثقافي  العمل  هذا 
بتقديمــه  يقــوم  كـان  فقــد 
لعروض أسبوعيــة  في مجـال 
الخاصة  الوثائقيـــة  األفالم 
بقاعة  والشباب  البراعم  بفئة 
مؤسسة دار الشباب حسنونة 

بطنجة.
األخ  عنـــا  رحــل  لـقـــد 
من  مسعــود  ابن  مصطفــى 
الخلد  دار  إلى  البوروالفناء  دار 
والبقاء من دون أن يحظى ولو 
من  اعتراف  أو  تقدير  بأدنى 
المسؤولين  هؤالء  كل  طرف 
الهام  الحيـوي  القطـاع  هذا  عن 
والذي تنفق فيه الدولة المغربية أمواال 
وشماال،  يمينا  بالماليير،  تقدر  باهظة 
بذله  ما  على  بناء  الرجل  تقدر  أن  دون 
من مجهودات جبارة ومن قدرات رائدة،  
سواء في عمله اإلداري كموظف بسيط 
مجاله  في  حتى  أو  آنذاك  طنجة  بعمالة 
الثقافي المعهود..وهكذا فقد كان رحمه 
المضنية  الجهود  اهلل يحس بمرارة هذه 
والال مباالة وسياسة التهميش التي كانت 
من  هؤالء  كل  حق  في  تمارس  زالت  وال 
استثناء.. وبدون  العزيز  الوطن  هذا  أبناء 

بحيث كانت هذه الظروف القاسية التي اجتازها هذا 
األخير على وجه الخصوص تحديدا وإلى آخر يوم من 
أيام حياته بكل صبر وتجلد وأناة ويالألسف الشديد 
أثرت عليه وعلى نفسيته وعلى صحتــه بشكــل  قد 

عام...
رحم اهلل فقيدنا الراحل العزيز وأسكنه فسيح جناته 
والصديقين  النبيئين  من  عليهم  اهلل  أنعم   من  مع 

والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

•  عبد الحليم عبد اللطيف.
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ومما احتفظت به ذاكرتي بمرتع الطفولة بالحاجب أسماء ذكور وإنات أضحت 
جلها في طور االنقراض نحو:

« ومابني على  ا وعالَّ و..« وكذا »عقَّ و-حدُّ و-رحُّ و-ي�سُّ و-ق�سُّ و-ع�سُّ و-عبُّ »حمُّ
قياسهما، وهي أسماء ذكورية تحمل شدة صوتية ويتكون كل واحد منها من ثالثة 
أحرف تنتهي بواو أو بألف ممدودة، وكلها أسماء أمازيغية تعرب عن قوة شكيمة 
ورباطة جأش.. ومن األسماء األكثر تداوال وشيوعا »موحى« و »موح« .. ولعلهما 
من األسماء المتيمن بهما عند أبناء مازيغ،قياسا على اسم النبي »موسى« واسم 

النبي »نوح« عليهما السالم.
وال تخلو األسماء األنثوية األمازيغية هي األخرى من شدة صوتية مثل:

»يطو-هنو-عتو- فتو-يجو..«وأمسىمن المألوف في مجتمع تسود فيه سلطة 
األم أن ينسب الولد إلى أمه ويدعى باسمها »يميس نفالنت«أي »ولد فالنة«،فإذا 
كانت والدته تسمى »خديجة« ناداه القوم ب »يميس ن خديجة« وإذا كان اسمها 

عيشة نادوه ب »يميس ن عيشة« وهكذا دواليك.. 
 كما احتفظت ذاكرتي الطفولية بعدد من المشاهد والوقائع التي سجلتها عيني 
المتنقلة عبر مختلف األمكنة،مترصدة القوم في حركاتهم وسكناتهم، في جدهم 
وهزلهم،في مرحهم ولعبهم، في كدهم ونكدهم،في فرحهم وحزنهم،في إنسيتهم 

ووحشيتهم. 
بين  نشبت  مشاجرة  »أقشمير«  دروب  بأحد  البصرية  ذاكرتي  سجلته  ومما 
تتعايران  ..وهما  الساقط  السب والشتم والكالم  تبادلتا فيها قذائف من  جارتين 
مشيرة كل واحدة منهما لألخرى بوسطى األصابع إهانة وتحقيرا.. وفي غمرة تلك 
األجواء الصاخبة لم تتمالك الجارة النحيفة نفسهفانحنت موجهة سالحها الخفيف 
»دبرها« صوب جارتها البدينة مستفزة إياها وهي تناكيها بقولها: »هاكي ماتسواي 
..هاكي ماتسواي..«.. فاستشاطت البدينة غيظا فوجهت بدورها هي األخرى مدفعها 
الثقيل صوب جارتها التي انضم إليها ثالث من بناتها معززات الدفاع عن والدتهن 
برشاشات ألسنتهن الفتاكة الهاتكة لعرض جارتهن التي خرت مغميا عليها فبادرت 
فاستعادت  تشممتها  بصل  قطعة  بواسطة  بإسعافها  /المتفرجات  الجارات  إحدى 
وعيها وانصرفت إلى حال سبيلها تجر ذيول الخيبة والهزيمة ..كما شاهدت بزقاق 
مجاور لعين المكان إحدى النساء الهادئات الطباع توجه إلى جارتها السليطة اللسان 
فيها سمها«  »قاتلة  حنقها  رادعة  بالسخام  أسفلها  »برمة« مفحم  آنية مطبخية 

بإشارة »مفحمة« بدون  إثارة جلبة وزعيق وكالم اليليق ..
 ومما كان يثير انتباهي هو ذاك المقام الرفيع الذي يحظى به قالب السكر في 
حياة البسطاء من الناس، حيث أضحى وكأنه جزء اليتجزاء من هويتهم،فهو حاضر 
دوما في دورهم، ولواله ماكان لهم أن يستمتعوا بارتشاف كؤوس الشاي المشحرة 
التي تنشط رؤوسهم وتنسيهم همومهم وتبعث الحيوية في نفوسهم والدفء في 

أبدانهم.
 والغرو أن تصبح قوالب السكر من الهدايا الرمزية المتبادلة بين األسر تزكية 

لفرحة اللقاء في شتى المناسبات:
حفل العقيقة - حفل الختان - عقد الخطوبة - حفل القران - تبادل الزيارات..

والتغيب قوالب السكر في مناسبة تقديم العزاء.. كما كان البعض يقدمونها 
نذورا في األضرحة التماسا لبركة األولياء.

وللمساكين/الدراويش نصيب من قالب السكر الذي تتصدق به عليهم ربات 
البيوت كلما تناهى إلى سمعهن صوت الواحد منهم يستجدي الصدقة قائال:

»شي طويبة ديال السكر اهلل يرحم بها الوالدين«.. وغالبا ماكان المتسولون 
يبيعون للبقال ما تأتى لهم جمعه من قطع سكر، يقوم هو اآلخر ببيعها للزبناء 

المستضعفين بالتقسيط.
 وبمناسبة »الربعية«يقدم المحاضرية«للفقيه طوبة سكر عوض بيضة بلدية 

أوقطعة نقدية..
كان  المتنامية  االستهالكية  ووتيرته  الرمزية  السكر  قالب  لقيمة  ونظرا 
يسعى بعض تجارالجملة الجشعين إلى احتكاره في فترات معينة لكسب مزيد من 
الربح،وبات البقالة يبيعون القوالب »من تحت لتحت« حسب الوجوه والمعارف،مما 
كان يؤجج نيران المشاحنات والمالسنات بينهم و المستهلكين المغلوبين على 

أمرهم .
المدمنين  لعدد من  إغماءات  - وقعت  آنذاك   - السكر  قوالب  اختفاء  وبسبب 
على شرب الشاي، ومنهم من نقل مغشيا عليه إلى قسم المستعجالت بسبب أزمة 

السكر..
وحينما تتبوأ القوالب مكانها المعروف، مشرقة بطلعتها البهية فوق الرفوف، 

تتحسن األحوال والظروف ويعود البيع والشراء إلى سيره المألوف .
 ودأبت العادة أن اليقتني المتسوق قالب السكر حتى يتأكد من عالمة الجودة 
الموشحة لصدره في ملصق يشخص هيئة نمر أو سبع أو نخلة ..وإذا غابت عالمة 
الجودة قلبوا في قاع القالب بأصابعهم بحثا عن الثقب الذي هو في نظرهم طابع 

الجودة الذي يفتشون عنه »بالريق الناشف«..
ومما كان يثير انتباهي أيضا هو تلك الطريقة العجيبة التي يكسر بها بعض 
الذي اليتشظى زجاجه  إربا، مستعملين كأس »حياتي«  إربا  السكر،  الشيوخ قالب 
بالطرق.. بينما األغلبية تكسر القالب بحجر أملس شبيه بحجر التيمم أو بمطرقة 
وجل النساء يستعملن مدقة المهراز النحاسية لنفس الغاية.. والأخفيكم سرا أنني 
كنت أدخر مصروف الجيب من قوالب السكر التي أسطو عليها، عند الحاجة، من 
خزينة المؤونة بالمطبخ وأبيع الواحد منها بنصف سعره لبقال ال أعرفه واليعرفني 

خشية افتضاح أمري.. وكان ثمن قالب السكر آنذاك اليتجاوز الدرهمين. 

مذكــــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س
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محمد وطـا�س

�شكان حي حومة  بنيدر«بطنجة يحيون الذكرى 
الأربعينية لرحيل فقيد الثقافة واملثقفني 

ذ. م�شطفى ابن م�شعود
رئي�س جمعية ر�شالة الطالب الثقافية



تطوير  على  تعمل  البوليساريو  وجبهة  طويل  وقت  منذ 
استراتيجية لمنع المغـرب واالتحاد األوروبي التوقيع على اتفاقية 
جديدة حول الصيد البحري والتبادل الزراعي بعدما جنح القضاء 

األوروبي إلى إلغاء االتفاقية في هذا الشأن.
قرارا  األوروبية  المحكمة  أصدرت  أسبوعين  غضون  وفي 
ألنها  الزراعي،  والتبادل  البحري  الصيد  اتفاقيات  بإلغاء  يقضي 
المغربية، على أن يتم تنفيذ  آتية من الصحراء  تشمل منتجات 
إسبانيا  من  كل  وأعربت  المقبل؛  نوفمبر  شهر  نهاية  الحكم 
حين  في  الحكم،  استئناف  في  رغبتهن  عن  وفرنسا  والبرتغال 
أبدت بعض الدول األخرى تحفظا في هذا الباب، منها دول شمال 
أروبا التي كانت تعارض ضم منتجات الصحراء لالتفاقية، وكانت 
االتفاقية..  على  للتوقيع  الشروط  بعض  تفرض  الــدول  هذه 
ونهجت جبهة البوليساريو استراتيجية ثروات الصحراء في النزاع 
سنوات،  منذ  المنطقة  على  السيادة  حول  المغرب  مع  القائم 
وقد حققت في المرحلة األولى رغبتها في استصدار أحكام ضد 
وحققتها  األوروبــي،  واالتحاد  المغرب  بين  الموقعة  االتفاقية 
الجبهة  عملت  كما  أسبوعين،  منذ  األخيرة  المرحلة  في  كذلك 
صادرات  بشأن  أخرى  دول  مع  األحكام  بعض  استصدار  على 
الغاز  على  تنّقب  ال  كي  الشركات  على  الضغط  أو  الفوسفاط 
والبترول في الصحراء، لتنتقل الجبهة اآلن إلى المرحلة الثانية 

وهي المطالبة بالتعويض عن األضرار..
األيام  في  إال  المطالبـة  هــذه  عن  الجبهـة  تعلن  ولم 

إمكانيتها  ــدرس  ت حيث  األخــيــرة، 
عن  المالي  التعويض  على  للحصول 
البحرية  ســواء  الصحراء،  منتوجات 
صحيفة  أوردته  حسبما  الزراعية،  أو 
التعويضات  هذه  وقــدرت  البايس، 
بمليار يورو عن الفترة الزمنية ما بين 
2019 و2021، ولم تقف الجبهة عند 
هذا الحد بل تعدته إلى توجيه تحذير 
تجديد  أن  مفاده  األوروبــي  لالتحاد 
إلى  سيدفعها  المغرب  مع  االتفاقية 
األوروبــي  القضاء  لمطالبة  اللجوء 
مصدرها  التي  المنتوجات  بمصادرة 
ــصــدر إلــى األســـواق  الــصــحــراء وت

األروبية.
وتهدف الجبهة من هذا التحرك 
إلى جر القضاء األوروبي لالعتراف بها 

المطالبة  في  واألهلية  الصفة  ولها  الصحراويين  تمثل  كحركة 
المفوضية  معطيات  إلى  استنادا  المالي،  وتقييمه  بالتعويض 
منطقة  من  اآلتية  الصادرات  قيمة  عن  أعلنت  التي  األوروبية 
الصحراء ضمن صادرات المغرب وتبلغ 450 مليون يورو سنويا 
التحرك  هذا  رغم  لكن  والبحرية..  الزراعية  المنتوجات  بين 
المكثف للجبهة عقب صدور الحكم لصالحها، فإن مفعول القرار 
المراحل  جميع  انتهاء  بعد  إال  التنفيذ  حيز  يدخل  لن  القضائي 
طرف  من  المقدم  باالستئناف  الطعن  في  والبت  القضائية 
وستواصل  الطرفين  بين  باالتفاقية  العمل  وسيستمر  االتحاد، 
البواخر األوروبية استغالل المياه المغربية طبقا لمضامين العقد 
وبروتوكول الصيد البحري الذي يشمل إقليم الصحراء، كما أن 
المنتجات الزراعية المغربية ستصدر إلى األسواق األوروبية كما 

هو مقرر لها في االتفاقية.
ويرى بعض الخبراء في العالقات الدولية أن الحكم الجديد 
به  قضت  ما  مع  يتناقض  األوروبــيــة  المحكمة  عن  الصادر 
المحكمة نفسها لما رفضت طعن البوليساريو بعلة أنه ال يتوفر 
على الصفة القانونية للتقاضي أمامها واستنادا إلى هذه الحيثية 
اعتمد  الذي  األوروبي  واالتحاد  المغرب  بين  االتفاق  تجديد  تم 

القانون  في  الفقهاء  بعض  من  قانونية  استشارات  على  بدوره 
لصالح  االتفاق  عائدات  من  جزء  بصرف  اإلقــرار  منها  الدولي، 

ساكنة الصحراء.
المتعاقدين  القرار لن يشكل صدمة للطرفين  كما أن هذا 
العالقات  االتفاق وجودة  بنود  بل سيقوي  الخصوم،  يتوقع  كما 
بين االتحاد والمغرب في إطار القانون الدولي والمعايير الواقعية 
المحكمة،  قرار  عليها  انبنى  التي  السياسية  المعايير  عن  بعيدا 
وسيبقى في حد ذاته مجرد مناورة سياسية يناور بها الخصوم 
في محاولة للتأثير على مجلس األمن الدولي الذي قرر في جدول 

أعماله مناقشة ملف الصحراء أواخر شهر أكتوبر اجاري.
ولن يكون لهذا القرار أي أثر قانوني، وسيزول مفعوله مع 
مرور الوقت، على اعتبار أنه ليس باألمر الجديد، إذ سبقته قرارات 
الجزئي  االتفاق  بإلغاء  قضت  ذاتها  المحكمة  عن  صادرة  أخرى 
يترتب  لم  ذلك  ومع  األوروبــي،  واالتحاد  المغرب  بين  الفالحي 
عنه أي نتائج قانونية كما أرادها الخصوم، بل اصطدم باإلرادة 
مع  القائمة  المتينة  والشراكة  ــي  األوروب لالتحاد  السياسية 
المغرب التي تستوعب أبعاد االتفاق من جميع جوانبه القانونية 
باالتفاق  العمل  مواصلة  معا  أقرا  وقد  والعملية،  واالقتصادية 
الصعوبات  لكل  الحلول  وإيجاد  القوية  الشراكة  هذه  أفق  في 
والقانونية  الواقعية  النواحي  من  تعترضه  التي  والعقابيل 

والسياسية.
أن  ــوروود«  ف »جنيفرا  المحامية  أكدت  السياق  هذا  وفي 

بشأن  األوروبــي  االتحاد  محكمة  عن  الصادر  االبتدائي  الحكم 
اتفاقيتي الفالحة والصيد البحري مع المغرب لن يغير أي شيء 
على أرض الواقع بالنسبة للفاعلين االقتصاديين، وأضافت قائلة  
اتفاقيتي  أن يؤثر على  قانوني من شأنه  أثر  أي  : »ليس هناك 
الفالحة والصيد البحري بين الطرفين وأنه مجرد حكم ابتدائي 

وقد تم الطعن فيه باالستئناف أمام محكمة العدل األوروبية«.
أن  الدولية  العالقات  في  الخبراء  بعض  أشار  المغرب  وفي 
الحكم الصادر عن المحكمة األوروبية لن يكون له أي انعكاس 
مع  المشكل مطروحا  ويبقى  األوروبية،  المغربية  العالقات  على 

قضاة المحكمة وليس مع االتحاد.
الذي  المغرب،  تجاه  حسنة  نوايا  األخيرة  هذه  أظهرت  وقد 
قام بجهود كبيرة إلقناع قضاة المحكمة من خالل ترافعاته التي 
البحري  الصيد  المنصب على  االتفاق  أوضح من خاللها شرعية 

والفالحي..
وكما يبدو أن قرار محكمة العدل األوروبية ال يعكس موقف 
االتحاد األوروبي بل توخى الحذر منه أثناء مناقشته أثار العديد 
بين  الشراكة  عالقة  مستقبل  على  تداعياته  حول  األسئلة  من 
شأنه  من  القرارات  هذه  مثل  تكرار  أن  إذ  وبروكسيل،  الرباط 

والدولية  اإلقليمية  إعادة صياغة عالقاته  إلى  المغرب  يدفع  أن 
تفاديا  االستراتيجية،  مصالحه  يخدم  ما  ووفق  اتجاهه  حسب 
بالشراكة  تمس  متوقعة  غير  أحداث  من  يطرأ  أن  يمكن  لما 
واالتفاقات المبرمة في هذا اإلطار، خصوصا وأن اتفاق الشراكة 
فيها  تبنى  خلت  سنوات  إلى  يعود  األوروبي  االتحاد  مع  المبرم 
الطرفان خارطة طريق سنة 2005 حول الزراعة، وفي عام 2010 
الزراعية  المنتجات  السوق في مجال  لتحرير  إجراءات  اعتماد  تم 
االتفاق  وأعطى  البحري،  الصيد  ومنتجات  واألسماك  المصنعة 
أو تخفض  تلغي  السلع، حيث  أجل مرور  للطرفين من  امتيازات 
االتحاد  واردات  من  مجموع  على  المطبقة  الجمركية  الرسوم 
أن  األوروبي  للقضاء  سبق  وقد  المغربية،  والمنتجات  األوروبي 
قضى ببطالن االتفاق التجاري بين المغرب واالتحاد سنة 2015، 
العدل  لكن محكمة  المغربية،  الصحراء  االتفاق يشمل  أن  لعلة 
على  تنطبقان  ال  االتفاقيتين  لكون  الحكم  نقضت  األوروبية 
المغرب  الخالف واألزمة بين  إنهاء  إلى  المنطقة، مما أدى  هذه 

واالتحاد.
سنة  األوروبــي  البرلمان  صوت  التسوية  هذه  أعقاب  وفي 
األول  بروتوكولين،  في  االتفاق  من  معدلة  نسخة  على   2019
يخص  والثاني  السمكية،  والمنتجات  الزراعية  المنتجات  يخص 
المغربية، فكانت نتيجة جيدة  المنتوج ويشمل الصحراء  مصدر 
نصرا  اعتبره  الذي  للمغرب  بالنسبة  التعديل  هذا  من  انطالقا 

سياسيا واقتصاديا كبيرا.
غير أن موقف الجبهة بقي كما هو، وأصبحت تتمسك بكون 
يبرمه  ــذي  ال االقــتــصــادي  االتــفــاق 
المغربية،  الصحراء  ويضم  المغرب 
علما  اإلقليم،  سكان  منه  يستفيد  ال 
مخيمات  في  يوجد  منهم  جــزءا  أن 
في  الجزائرية،  األراضي  فوق  تندوف 
مقابل ذلك يتمسك المغرب بأن جزءا 
االتفاقيات  هذه  عائدات  من  كبيرا 
المنطقة،  هذه  تنمية  على  تصرف 
وأن سكانها يمارسون قراراتهم في 
في  منتخبيهم  وعبر  االنتخابات  إطار 

المؤسسات السياسية المغربية.
االتــحــاد  أن  ــــارة  اإلش ــدر  ــج وت
المغرب  بسيادة  يعترف  ال  األوروبي 
ال  لكنه  الغربية،  الــصــحــراء  على 
الشراكة  من  جزءا  تكون  أن  يمانع 
وقد  الــمــغــرب،  مــع  يعقدها  الــتــي 
اقتصادية  شراكة  في  المغرب  دخل 

لمنتجات من الصحراء مع دول أخرى خارج االتحاد األوروبي.
وبذلك يكون االتحاد وعدد من دوله يستفيدون اقتصاديا 
الجانب  من  أكثر  المغرب  يستفيد  حين  في  الشراكة،  هذه  من 
السياسي، إذ يعطي االتفاق تقدما لخطط المغرب من أجل إنهاء 
السيادة  تحت  الذاتي  الحكم  مبادرة  أساس  على  الصحراء  نزاع 
المغربية، وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر 
والتي تطالب باستفتاء لتقرير مصير المنطقة، وعلى الرغم من 
كون الشراكة المغربية األوروبية تمر بعاصفة قضائية في الوقت 
الراهن، فقد قلل الخبراء المغاربة من آثارها لعدة أسباب، منها 
أن الحكم الصادر عن القضاء األوروبي ليس  فوريا، بمعنى أن 
تنفيذه لن يكون في األمد القريب، وإنما هناك درجات للتقاضي، 
وقد طعن فيه باالستئناف من طرف االتحاد، هذا من جهة، ومن 
االقتصاديين  الفاعلين  أن  الخبراء،  تأكيدات  حسب  أخرى  جهة 
المغاربة واألوروبيين في اطمئنان تام، وسيواصلون عملهم من 
أجل تعزيز فرص التبادل والشراكة بينهما، وأوضحوا بأنه سوف 
لن يكون هناك آثار قانونية وقتية للحكم الصادر وذلك راجع إلى 
إلى حين صدور حكم  االتفاقيات  بآثار  احتفضت  المحكمة  كون 
بين  التجارية  فالمعامالت  لذلك  المعروض،  النزاع  في  نهائي 

المغرب والتكتل األوروبي ستستمر. 
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•  األستاذ محمد  الخراز

جبهة البولي�شاريو تطالب الحتاد الأروبي مبليار يورو 
كتعوي�س بعد اإلغاء اتفاقية ال�شيد البحري والزراعي

الحتاد الأوروبي اأعرب عن ا�شتعداده لإي�شال
قرار محكمة العدل حول التفاقية
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اللوحات  تركيـب  األسبـوع،  هـذا  بداية  جرى  انتظار،  طول  بعد 
وذلك  الكبير  سيرفانتيس  مسرح  ترميم  بمشروع  الخاصة  اإلعالنية 
وجارته  المغرب  بين   2019 سنة  إبرامها  تم  التي  لالتفاقية  تنزيال 

االسبانية، تم بموجبها تفويت المسرح للدولة المغربية.
ألعوام  ظل  لمسرح  إنقاذا  مثَّل  الدولتين،  بين  االتفاقية  توقيع 
تعد  لم  التي  طلته  من  فبالرغم  واالندثار،  التهميش  يقاوم  وأعوام 
بهية، إال انه ال زال يحافظ على بعض معالمه المعمارية الفريد من 

نوعها.
بدايات مسرح سيرفانتيـس كانت سنــة 1913 على يــد رجــل 
أعمال إسباني، عاش بطنجة، تمت تسميته تيمنا بالكاتب المسرحي 
والروائي اإلسباني ميغيل ذي سيرفانتس أو )ثيربانتس( الذي يعد من 

أهم الرواد في األدب العالمي.
منذ افتتاحه، شكل مسرح سيرفانتيس أكبر منشأة ثقافية بالقارة 
المهمة  الثقافية  المعالم  من  عقـود  مدى  على  اعتبر  إذ  اإلفريقية، 
اإلسباني،  المعماري  طابعه  نظير  المتوسط،  األبيض  البحر  بحوض 

ورسوماته وزخارفه التي تزين األسقف والجدران.

العروض  أشهــر  من  لمجموعــة  مسرحا  “سيرفانتيــس”  كان 
زاره  كما  فنية،  ثقافية  فسحة  بذلك  مثل  إذ  الراقصة،  الموسيقية 
مورينو  أنطونيو  الشهير  اإلسباني  األوبرا  مغني  مثل  أجانب  فنانون 

في أربعينيات القرن الماضي.
خط المؤرخ إسحاق يوسف الصياغ في كتابه “طنجـة .. قرن من 
افتتاحه “في  الكبير سيرفانتيس قد ساهم بعد  المسرح  أن  التاريخ” 
تحول جذري للمشهد الفني والثقافي بمدينة طنجة، إذ لم يعد من 
الضروري السفر إلى مدريد أو باريس لرؤية أروع المسرحيات”، مشيرا 

إلى أنه كان بمثابة “عشق ال يقاوم” لكل سكان حاضرة طنجة.
أهل  يمني  للمغرب،  المسرح  تفويت  اتفاقية  توقيع  وبعد  اآلن 
مدينة طنجة النفس بأن يعيد مسرح سيرفانتس برمزيته التاريخية 
مطالبين  بهم،  خاصة  ذاكرة  باعتباره  القديمة  لمدينتهم  االعتبار 

بحركة ثقافية تنطلق منه ليعود للمدينة رونقها الفني.
والفنية من طرف  التاريخية  المعلمة  هذه  ترميم  إعادة  قرار  إن 
والية جهة طنجة تطوان الحسيمة، بشراكة مع وزارة الثقافة وجماعة 
طنجة، لهو قرار صّفق له كل من له غيرة على الفن وعلى المسرح 

الذي يُعد أب الفنون.

قرار إعادة الترميم هو مبادرة كبرى تُِنم في طياتها على الغيرة 
على هذا المسرح الذي كان في يوم من األيام معلمة معشوقة من 
بصماتهم  يتركوا  أن  استطاعوا  الذين  المسرحيين  وكبار  الفنانين 
على خشبة هذه المعلمة، حيث أن جدرانه وأسقفه إن سألها سائل، 
أدوار  دور من  لعِِب  في  السبق  له  كان  بمشاهيــر من  تجيبه داللة 
المشاهدين  من  بمن حضر  وحتى  وبأسمائهم،  المسرحيات،  بعض 
المتفرجين، كما يجيبه أيضا بمن وقف من كبار الفنانين الذين داعت 

شهرتهم على المستوى العالمي.
التفاتة كبرى قامت بها الوالية مشكورة على هذا العمل الجبار 
الذي سيذكره التاريخ والزمن إذ استطاعت بفضل تجاوبها مع الرأي 
العام المحلي والوطني أن تُنقد هذا المسرح من الضياع، وفي نفس 

الوقت إنقاذ جزء من التاريخ الحضاري والفني لهذه المدينة.
تجدر اإلشارة إلى أن أعمال الترميم ستتم في مدة أقصاها ثالث 
وإدارة  وتجديد  ترميم  تكاليف  تحمل  المغرب  يتعهد  كما  سنوات، 

المبنى مع الحفاظ على اسم المسرح وصون رمزيته وتاريخه.

ازداد ميغيل دي ثيربانتس سافيدرا يوم 29-09-1547، هو مؤلفٌ إسباني وشاعرٌ وكاتب 
مسرحي، يعتبر من أكثر الشخصيات األدبية شهرًة في القرنين السادس عشر والسابع عشر. 

في  الحديث  األدبي  األسلوب  ذات  األولى  النموذجية  الرواية  كيشوت  دون  رواية  وتُعتبر 
عصره.

باسم  معروفة  اإلسبانية  اللغة  أن  حتى  جدًا،  ضخمُ  اإلسبانيين  واألدب  اللغة  على  تأثيره 
لغة سرفتانتس. تشتهر كلٌّ من رواياته وشعره بالهجاء الذكي وسهولة فهمه بالنسبة للقارئ 

العادي، ومن هنا جاء لقبه بأمير الذكاء.
ولكونه من أهم الرواد في األدب العالمي تم إطالق اسمه على مسرح طنجة “سيرفانطيس 

سنة 1913”.

بعد �أن عا�ش لأزيد من عهد وحياة

م�سرح �سريفاتني�ش َينف�ش غباره

• سهيلة أضريف

فسحةفسحة

نبذة عن ميغيل دي ثريبانت�س �شافيدرا

عامـة ق�سايـا  يف  تَدُبريـة  وقفـة 
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يعتبر السيد الحاج محمد المهدي بن القاضي الفقيه محمد التمسماني)1(، أحد ألمع رجال المديح والسماع 
الذين أنجبتهم مدينة طنجة في العصور المتأخرة، وهو العَلم الذي بَصم الذاكرة الروحية والفنية لمدينة طنجة 
ببصماته المتفردة خالل عقود من الزمن، وهو من الوجوه البارزة التي أثرت بأعمالها الرائدة دائرة الفن المدائح 

النبوية والسماع الصوفي على الصعيد المغربي.
ولد المادح المسمع الحاج محمد المهدي في زنقة البرازيل من حي المصلى بمدينة طنجة سنة 1932م، 
وحين بلغ سن الوعي واإلدراك ألحقه والده بكتاب مسجد » الحاج علي«، وهناك وتعلم مبادئ القراءة والكتابة 

وحفظ القرآن الكريم حفظا تاما على يد الفقيه المدرر محمد البكدوري األشقري.
لقد حرص والده على غرس القيم النبيلة في نفسه، فكان يحرص على أن يرافقه ولده محمد 

إلى الزاوية الكتانية الموجودة في الحي ألداء الصالة، وحضور جلسات الذكر، وتالوة األوراد، 
التي كان يواظب على تالوتها في تلك الفترة علماء وفقهاء أجالء.

توفي والده وهو في سن العاشرة، فاضطر إلى الخروج للعمل إلعالة أسرته، وكسب 
معاشه، و منذ سنة 1963م أصبح موظفا في عمالة طنجة » قسم الحالة المدنية«، ثم في 
سنة 1982م عين عدال وموثقا شرعيا في محكمة التوثيق بطنجة، وبقي في هذه الخطة 

إلى أن أدركته المنية سنة 1999م.
ولم تنقطع صلته بعالم التصوف وبرجاالته، وأثناء مرحلة شبابه كان يتردد على جل 
حلقات الذكر والمديح والسماع التي كانت تعقد في زوايا مدينة طنجة، فكان يحضر إلى 
الزاوية الصديقية والزاوية الوزانية والزاوية القادرية، حيث كانت عادة قراءة دالئل الخيرات 
من  وغيرهما  البوصيري،  لإلمام  والهمزية  البردة  قصيدتي  فيها  تتلى  وكانت  متواصلة، 

المدائح النبوية. 
وفي هذا المحيط الصوفي ترعرع ونشأ الحاج محمد التمسماني، وفيه تمكن من إغناء 
رصيده من المحفوظات والمستعمالت المديحية والسماعية الرائجة في الزوايا المغربية،  
كما اكتمل لديه اإللمام الكافي بطبوع وميازين التراث األندلسي،  بفضل شيوخه المادحين 
أمثال:  الشيخ محمد السماللي، وعبد القادر بن عبدون، وعبد السالم بوكماخ، والهاشمي 
السفياني مقدم الزاوية الشقورية بشفشاون، والمادح الكبير الشريف الحبيب الخراز مقدم 
الزاوية الحراقية بتطوان. وانتفع أيما انتفاع بمذاكرة كبار المادحين في المغرب أمثال: سيدي 
عبدالقادر مصانو، والحاج إدريس بن جلون، وعبداللطيف بنمنصور الذي تأثر به تأثرا شديدا.

وفي سنة 1964م عينه الشيخ سيدي محمد الباقر ابن الشيخ سيدي محمد بن عبد 
الكبير الكتاني، مقدما على الزاوية الكتانية بطنجة.

وأدخل  بمرافقها  واعتنى  الكتانية  للزاوية   1970 سنة  منذ  تفرغ 
التحسينات األساسية عليها، وأحيى بها مجالس المديح والسماع أيام 
الجمع والمواسم الدينية، وأصبحت الزاوية الكتانية في عهده مدرسة 
كبيرة وقبلة الصغار والكبار ألخذ أصول الفن األصيل،  وكانت تلقن 

في أرجائها مبادئ فني المديح والسماع، وتخرج منها عدد كبير من 
المادحين الذين أصبح لهم شأن في مضمار هذا الفن، فجل تالميذه 

أصبحوا أساتذة في ميدان المديح والسماع، من بينهم: الحاج محمد البراق، 
محمد الدهدوه، طلحة اليعقوبي، عبد السالم العمراني بوخبزة وعبدالحميد الحداد، وأحمد الكنيوي 

المرابط وأحمد بلعباس التمسماني  وغيرهم...
وكان تلقين هذا الفن بالزاوية الكتانية بواسطة برامج مهيأة تتكون من صفحة أو صفحتين أو أكثر، وتتنوع 
مواضيعها حسب ما يراه مناسبا للحال والمقام وما يطلبه التعليم من إلمام بأساسيات هذا الفن شعرا ولحنا وأداء، وكان 
تلقين هذه الدروس يتم في الزاوية مساء كل ثالثاء وأربعاء، وخالل تلك الحصص يعهد إلى المتعلمين بحفظ البرنامج 
وحذقه، صنعة صنعة، ودورا دورا، على أن يكون بعد عصر يوم الجمعة عرض عام وتطبيق لما لقن في حصة التعليم. 

وكان المادح الحاج محمد التمسماني يُعِدُّ كل عام، إضافة إلى برامج أخرى في مختلف المواضيع، برنامجين على 
األقل في فني المديح والسماع، وبرنامجا يُهَيِّئه بمناسبة المولد النبوي الشريف التي تعقد يوم 6 ربيع األول من كل 
سنة بالزاوية الكتانية، وكان رحمه اهلل يقرأ بنفسه  مولودية الشيخ محمد بن جعفر الكتاني، وبصوته العذب الرخيم 
وبأنغام شجية متعددة، وتتخللها تغطيات متناسقة، في هذا الموسم السنوي كان يحضره المسمعون والمادحون من 
المدينة وخارجها. كما كان الحاج محمد المهدي التمسماني يهيء برنامجا آخر يقدم بين يدي جموع غفيرة من مادحي 
المغرب في موسم موالي إدريس األكبر المقام في مدينة زرهون. وكانت هذه البرامج تصحبها ـ غالبا أثناء إعداده 

وأدائهاـ  فوائد أدبية و موسيقية.
واشتغل الحاج محمد المهدي التمسماني مدرسًا في المعهد الموسيقي بطنجة سنتي 1979/1978م ، حيث 
عهد إليه بتلقين مادة اإليقاع، وكان يعلم الميزان باستعمال اليد »التوسيد«، وكان يطبق بآلة الدربوكة إال أنه طلب 

االستقالة بعد ذلك.
وهب الرجل حياته لفن المديح والسماع، فكان مشرفا، ومسؤوال عن مجموعة المديح والسماع بشمال المغرب 
التي شاركت على امتداد سنوات طويلة في مهرجانات كانت تقام في سال وفاس، قضى رحمه اهلل أزيد من 40 سنة 

في ميدان المدح واإلنشاد، جعلته محبوبا من طرف المادحين، جمع شملهم، ووثق العالقة بينهم، ووحد صفوفهم.

وقد امتد طموحه رحمه اهلل للمشاركة خارج المغرب في مناسبات كثيرة بدعوة من عدة جهات تولي 
اهتمامات بالتراث الصوفي، وخاصة بكل من إسبانيا وبلجيكا.

وفاز بعدة جوائز تقديرية في مهرجانات وطنية، وخاصة تلك التي تنظمها عادة »جمعية أبي رقراق« 
بسال، وجمعية » فاس سايس« بفاس.

وخلف رصيدا ثريا من البرامج التي قام بإعدادها وتنسيقها، وهي تالمس مختلف الموضوعات النبوية 
)المولد، اإلسراء، المعراج، الهجرة،التشوق إلى أرض البقيع، إقبال شهر رمضان.(، وأشرف بنفسه على بلورتها 

ونشرها بين محبي فن المديح والسماع. 
وترك المادح الحاج محمد التمسماني أعماال كثيرة منها:

•  برامج األمداح والنبوية والسماع الصوفي: وهي خالصة أعماله التي تمتد من 1969 
إلى 1999.

   •   كناش قصائد المديح والسماع حسب الموضوعات.
•  ذاكرة الصور: هو كناش كبير جمع فيه عددا من صور رجاالت وأبناء مدينة طنجة، 
ورتب تلك الصور على حسب هيأتهم: القضاة، الفقهاء، العدول، المدررون، قدماء العبي كرة 

القدم، بعض أرباب الحرف...
وترك رحمه مشروعا أدبيا وهو معجم مصطلحات المديح والسماع، وتوجد مسودته في 

إحدى مذكراته.
يضاف إلى ذلك أنه كان أحيانا ينظم بعض األزجال )البراول( صوفية، ووضع ألحانا بديعة 
بالصرخة  الواجد  ويا  الشرفي،  ليحيى  )الفياشية  الفن  الرائجة في مضمارهذا  القصائد  ألشهر 
الفن، واكتسب مودة محيطه  أرباب هذا  العلمي..وغيرهما(، ونال تقدير وتنويه  لسيدي قدور 

وأقبل الجميع لإلفادة من علمه.
وسجلت له أشرطة وأسطوانات تتضمن إنشادات صوفية منتقاة، مع كتيبات توضيحية، وقد 

عرفت هذه األعمال إقباال خاصا في األوساط المهتمة بأوربا.
مثابرا،  مواظبا،  مجتهدا،  جديا،  اهلل  رحمه  التمسماني  المهدي  محمد  الحاج  المادح  كان 
منضبطا، ذا عزيمة قوية وإرادة صلبة، متوكال على اهلل، محبا لإلتقان، يفهم ويحفظ بسرعة، 
صاحب قريحة كبيرة، طموحا عصاميا، يحب التفوق. صبورا، » يكرم عائلته وجيرانه، يكرم 
أصدقاءه والناس بصفة عامة. كريم بماله، كريم بلسانه، كريم ببشاشته، كريم 
بل  الناس  يلوم  وال  بالسيئة،  السيئة  يقابل  ال  لآلخرين.  إساءته  بعدم 

يعذرهم ويعاشرهم معاشرة جميلة«)2(
المناسبات  جميع  في  مدينته  يمثل  الجليل  المادح  هذا  وظل 
الدينية التي تقام في حضرة المغفور له صاحب الجاللة الحسن الثاني، 
المؤمنين  أمير  إشراف  تحت  تنظيمهما  يتم  اللذان  الحفالن  منها 
بالمشور السعيد تخليدا لذكرى الملك الراحل محمد الخامس طيب اهلل 
ربيع األول.   12 الشريف في  النبوي  المولد  10 رمضان، وإلحياء   تراه في 

وحظي باإلنشاد المنفرد أمام جاللته أكثر من سبع عشرة سنة متتالية. 
توفي رحمه اهلل ليلة الجمعة 15 ذي الحجة عام 1419هـ موافق 2 أبريل 1999م، في مدينة 
تمارة. وفي يوم الجمعة تم نقله إلى مدينة طنجة ليصلى عليه الظهر في مسجد المصلى بحومة المصلى، ووري الثرى 

بعد ذلك في الزاوية الكتانية الواقعة بشارع هوالندا.
وقد رثاه صديقه الشاعر محمد بن المختار العلمي بقصيدة جاء فيها)3(:

وما كان يستهويـــك إال أغانـــــــــيا قضيت فراح الشعر ينـــدب باكـــيــا 
وبين شيوخ الفـــــن عاش مباهــــيا ففي حلقــــات الذكــــر عاش محمـد 
إلى ساحة اإلنشـاد قد كــــان راقـــيـا كفى األهـــــــــل ميراثا أضافـــــــه 
علي به أعتـز مادمــــت باقــــــــــيــا عزائــــــي في فقد العزيز جميلـــــه 
وذكر سيبقـــــى بعده متــواليـــــــال عزائي في المفقود نبـل خصالـــــــه 
فقد عاش يرجوها مدى العمـر داعيــا فرحماك ربـــي للــــفقيد تجيــــــره 

ـــــــــــــــــ
1( تنظر ترجمته في: عائلة التمسماني والزاوية الكتانية في طنجة-  محمد بنة محمد المهدي التمسماني- 
ص 405 - مطبعة األمنية الرباط- 2021.  محمد الغربي- غريد فارق أيك الصفاء، راحال إلى دار البقاء- جريدة 
طنجة- العدد 10/4/1999-3005م.  جريدة رسالة األمة- العدد 5098 - 3/6/1999. فن المديح والسماع يفقد 

صوته الشجي-  الخضراء الجديدة- العدد 314 - الخميس 1999م
 2(  عائلة التمسماني والزاوية الكتانية في طنجة-  ص 439.
 3(  عائلة التمسماني والزاوية الكتانية في طنجة-   ص 631.

• إعداد :  عدنان الوهابي

�ملعا�رصين:من �أعالم طنجة 

جنم املديح والسماع بطنجة: 

التم�شماين محمد  بن  املهدي  محمد  احلاج 
)ت1436هـ/1999م(
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اأحلوا ما حرم الله تعالى 
فبئ�س امل�صري

إعداد : عبد الرحيم ابن جلون* 

سلسلة المجتهد
338

عيون بصاصة،  المدرسي  المطعم  على  المشرف  اللغة،  لمزدوج  كانت 
تنقل إليه ما جد من شكاية الناس حول المواد الغذائية المدرسية وتطلعه 
عن كثب على كل حالة.. ليأخذ حذره وال يقع في مطبة يصعب عليه الخروج 
منها، وقد انغمست رجاله في الوحل، كان يتوقف هذا الحجر محجورا، ولما 
تيقن من صدق العاقبة شحن أثاثه ومعداته على متن شاحنة تنتظره فجرا 

لتنقله ومتاعه لوجهة مجهولة خوفا من المتابعة.
في  ويجد  نفسه،  ليشغل  الريف  في  له  سكنا  واتخذ  الظالم  نجا  هكذا 
الزراعة ما زرعه من مال حرام على حساب أطفال المدرسة الضعاف الذين 
فحييها  أحشاءه،  تقطع  نارا  إال  يأكل  وما  أكل  وما  إطعامهم،  مؤونة  نهب 
اهلل من جديد، فليذق نتاج وزره وخداعه ومكره وخيانته وغصبه المعوزين 

وتجويعه التالميذ ممن نهب وجباتهم الغذائية المدرسية.
هذه السلوكيات في استعمال الشطط والسلطة لكسب ما ليس بحق، 
قد  الصالح  والمواطن  والمصالح،  والمؤسسات  المكاتب  جل  في  انتشرت 
ال يأخذ مطلبه كغيره من استعمل الرشوة للحصول على مبتغاه، فبعض 
القضاة سامحهم اهلل يحكمون لصالح الظالم الطاغي المتجبر بالمقابل... 
وبعض المحامين يدافعون عن الظالم بمقابل... وكذلك بعض الموظفين 
الذين ال يهمهم إال ما يحصلون عليه من مال »قهوة« ألداء واجب مفروض.

والفالح يأخذ جزءا من أرض جاره يزرعها ويجعلها ملكا له وطرفا من 
أرضه، وهو بهذا يضرب عرض الحائط ما سيحمله من جبال على ظهره 
جزاء ما اغتصب من أرض جاره، ال للحصر في سائر المهن، لقد أعمى الطمع 
والجشع بصائرهم فضلوا السبيل، مما يلزم أخذ مزيد من الحيطة والحذر 

من هذا الصنف من القوم بصدق.
»احض راسك ال يفوزو فيه القومان يا فالن«

حسبي اهلل العظيم من هذه الفئات الضالة، همهم جمع المال بطرق 
يدوم،  والمال  خالدون  أنهم  يظنون  الحرام،  طريق  عن  وكسبه  ملتوية، 
في جهنم مأواهم لو استعملوا بصيصا من التعقل والحكمة وعلو النفس 

وعزتها لوجدوا اهلل غفورا رحيما.
فالنفس أمارة بالسوء إال من رحم ربي وإن الشيطان وجد ضالته 

ليكونوا رفقاءه في النار.
قال تعالى : » »قالوا لو كنا ن�صمع اأو نعقل ما كنا من اأ�صحاب ال�صعري« 

)الملك 10(.

قال تعالى : »اإنك ل تهدي من اأحببت ولكن اهلل يهدي من ي�صاء وهو 
اأعلم باملهتدين«، صدق اهلل العظيم )القصص 56(.

وقال صلى اهلل عليه وسلم : »لقد ندم الفاجر يوم القيامة«
قالوا يا رسول اهلل : من الفاجر؟

قال : ال تصاحب الفاجر حتى ال تكتوي بناره.
الفجور هو عنوان الدناءة الخسة.. يباشر أمورا على خالف الشرع.
فكل عاص فاسق وكل فاسق فاجر ، فما أذلها أوصاف وأحقرها.

الفاجر يشتت الشمل ويقلب الحق باطال والباطل حقا.
إن كان الموظف من أصحاب اللسان والبيان والحجة الكاذبة، وإن لمن 

البيان لسحرا.
فالقاضي إذ ائتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد خان وغدر وإذا خاصم 

فجر.
قال تعالى : »اإنك ل تهدي من اأحببت ولكن اهلل يهدي من ي�صاء وهو 

اأعلم باملهتدين«، صدق اهلل العظيم )القصص 56(.
حتى إلى متى ونحن على ضالل؟ فالحالل بين والحرام بين.

البطن تسع األكل الحالل واألكل الحرام، فاألكل الحالل قد تشبع منه 
واألكل الحرام ال تقنع به فهل من مزيد؟

اللهم أبعد عنا شر الخلق واغننا بالحالل عن الحرام
اللهم تبتنا على المحبة واإلخالص

اللهم اجعل ديننا اإلسالم عصمتنا ومغفرة ورحمة.
وتالحقه  تنتظره  عدالة  تلحقه  ولن  الدنيا  في  يخلد  أن  صاحبنا  ظن 
في أكل وغصب أكل الضعاف من األطفال، فعدالة اهلل خير وأبقى وعدالة 

السماء أفدى وأجدى من عدالة األرض.
َياَة  لَّى َبْل ُتوؤِْثُروَن اْلَ ى َوَذَكَر ا�ْصَم َربرِِّه َف�صَ قال تعالى : »َقْد اأَْفَلَح َمن َتَزكَّ

ْنَيا َواْلآِخَرُة َخرْيٌ َواأَْبَقى« صدق اهلل العظيم. الدُّ
)يتبع(

)2/2(
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عيب أن نقول إننا نعيش بطولة كرة 
األندية  من  ومجموعة  احترافية  القدم 
الوطنية  البطولة  في  الممارسة  الوطنية 
االحترافية بالقسمين األول والثاني تعيش 
على وقع المشاكل المالية الخانقة تجعلها 
الالعبين  مستحقات  تسديد  عن  عاجزة 
واألطر التقنية. والمثير أن األمر ال يتعلق 
بنادي واحد أو ناديين، بل أصبحنا نستيقظ 
كل يوم على وقع خبر إضراب العبي فرق 
والقسم  األول  االحترافي  للقسم  منتمية 
توصلهم  عدم  بسبب  الثاني  االحترافي 
مستحقات  عن  الحديث  دون  برواتبهم 

أخرى من منح المباريات والتوقيع.
في  الالعب  يمس  ان  الصعب  ومن 
راتبه الذي يبقى من األولويات التي يجب 
ان تلتزم المكاتب المسيرة على توفيرها 
باعتبارها القوت اليومي لالعب. وال يمكننا 
وبالنتائج  بالتركيز  الالعب  هذا  مطالبة 
وعقله شارد مع مشاكله االسرية اليومية 
من حاجيات من المفروض أن يوفرها من 

خالل ضمان تسديد راتبه الشهري.
هذه  تتواصل  أن  مقبوال  يعد  ولم 
تتنافى  التي  الجماعية  اليومية  اإلضرابات 
)البطولة  إسم  تحمل  مسابقة  أعراف  مع 
شك  بدون  سيؤثر  هذا  الن  االحترافية(. 
بل  تطويرها..  من  وسيحد  اللعبة  على 
سيرجع بنا إلى الوراء في وقت حققت بالدنا 
البنيات  تطور  مستوى  على  نوعية  قفزة 
التحتية، وعلينا أن نواكب هذا النجاح من 
نرقى  حتى  الوطنية  األندية  تطوير  خالل 
االحتراف  مستوى  إلى  المحلي  بالمنتوج 

الحقيقي.
شهدت  األخيرة  األسابيع  أن  يذكر 
األندية  من  مجموعة  العبي  إضرابات 
عدم  على  احتجاجا  التداريب  عن  الوطنية 
مولودية  نظير  بمستحقاتها،  توصلها 
آسفي عن  وأولمبيك  واتحاد طنجة  وجدة 
القسم األول واالتحاد الزموري للخميسات 
توقف  أن  نتمنى  الثاني.  للقسم  المنتمي 

هذا العبث في أقرب اآلجال. 

تاأخر �شرف رواتب الالعبني 
يف بطولة احرتافية... 

كفى من العبث

لكن الرقم 10 يناسبه بشكل جيد للغاية، بسبب الطريقة التي يلعب بها، 
فهو يتمتع بشعبية بين جماهير النادي، إنه متحمس للغاية«.

فريق المستقبل:
قوة  نقطة  ستكون  للمستقبل،  فريقا  البرسا«نبني  رئيس  واستطرد 
برشلونة في السنوات القادمة، وتواجد 11 العبا من ال ماسيا مع الفريق 

األول، إنه حلم يتحول لحقيقة«.

تفاؤل بشأن الكالسيكو:
كما بدا رئيس برشلونة متفائال قبل مواجهة ريال مدريد يوم األحد 
المقبل، قائال »لدي مشاعر طيبة، لقد فزنا بمباراتين أمام فالنسيا ودينامو 
كما  وأجويرو،  فاتي  مثل  اإلصابة  من  الالعبين  بعض  وتعافى  كييف، 
سنخوض اللقاء على ملعبنا ووسط جماهيرنا. أغتنم هذه الفرصة ألشجع 
الجماهير، ألنه سيكون هناك عرض رائع، إذا فزنا على مدريد، وسجل فاتي 

هدفا، ستكون أفضل طريقة لالحتفال بتجديد عقده«.

مخطط لتطوير النادي:
»نملك مخططا لتطوير نادي برشلونة، على مدى السنوات الخمس 
المقبلة، نريد العودة إلى االعتماد على »الماسيا«، ورؤية العبين كثر من 

األكاديمية يلعبون في الفريق األول«.

سعيد بالتجديد لفاتي:
»يسعدنا اإلعالن عن تجديد عقد فاتي، إنه يوم مهم وعظيم لنا، 
رغم  فاتي.  مثل  بتواجد العبين  النادي ومستقبله سيبقى  ألن حاضر 
استثنائي  بنضج  يتمتع  ولكنه  فقط،  عاما   18 عمره  شاب  العب  أنه 
أهدافنا وطموحاتنا.  نفس  أهدافه هي  أن  له  ونؤكد  فائقة،  وموهبة 
لقد أكد فاتي بنفسه أنه بحاجة للتحسن، لقد ولد نجما، ولكن يجب 

علينا مساعدته لشق طريقه، إنه العب ذكي«.

لم يكن هناك تخوف من رحيل فاتي:
وبسؤاله هل كان هناك تخوف من إمكانية رحيل آنسو فاتي، رد 
كان  أعماله  ووكيل  وأسرته  الالعب  »ال.. ألن موقف  برشلونة  رئيس 
واضحا، وهو البقاء مع البارسا.. وذلك رغم تلقيه بعض العروض التي 

تثير القلق«.

حمل قميص ميسي:
ميسي  ليونيل  قميص  منح  عن  للحديث  أيضا  البورتا  وتطرق 
لفاتي، مؤكدا »لم نستعجل، ولم نكن نريد في نفس الوقت أن يطول 
سأرتدي  لنا  قال  بل  فاتي،  على  نضغط  لم  األمر،  هذا  في  الحديث 
القميص 10 إذا سمح لي قادة الفريق. نريد تخفيف الضغط عن فاتي، 

جوان البورتاحوار السبت
لفاتي..  مي�شي  قمي�س  منح  يف  نت�شرع  “مل 

ومتفائل بالكال�شيكو”
يـــوم  مساء  برشلونــة،  نادي  أعلــن 
األربعاء، تحصين العبه الشاب أنسو فاتي، 
برشلونة،  وقال    .2027 بعقد حتى صيف 
في بيان رسمي »توصل النادي إلى اتفاق 
مع الالعب أنسو فاتي لتجديد عقده حتى 
الشرط  تحديد  وتم   ،2027 يونيو   30
إضفاء  تم  يورو.  مليار  بقيمة  الجزائي 
الذي  الجديد  العقد  على  الرسمي  الطابع 
سيربط فاتي بالنادي أول أمس الخميس 
تالها  الشاب،  لالعب  تصوير  جلسة  بعد 
أصغر  ثاني  فاتي،  وبات  صحفي.  مؤتمر 
الفريق  مع  يشارك  برشلونة،  في  العب 
غشت   25 في  كان  وذلك  بالليجا،  األول 
يومًا  و298  عامًا   16 بعمر  وذلك   ،2019
القميص رقم  فقط. وأصبح فاتي، يرتدي 
10 بداية من الموسم الحالي، عقب انتقال 
إلى  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  النجم 
باريس سان جيرمان. وأبدى خوان البورتا، 
تعاقد  بتمديد  سعادته  النادي  رئيس 
تحدث  حيث  الفريق.  مهاجم  فاتي  آنسو 
في مؤتمر صحفي أول أمس الخميس، عن 
هذا التجديد وكذلك عن تفاؤله قبل اللقاء 
كالسيكو  في  مدريد  ريال  ضد  المرتقب 

الدوري اإلسباني، يوم غد األحد:
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نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

طويــل  بعقــد  فاتي  يربط  برشلونة 
ويستقر على أولى صفقاته الشتوية

قال برشلونة في بيان رسمي »توصل النادي 
إلى اتفاق مع الالعب فاتي لتجديد عقده حتى 30 
يونيو 2027، وتم تحديد الشرط الجزائي بقيمة 
في  العب  أصغر  ثاني  فاتي،  وبات  يورو«.  مليار 
برشلونة، يشارك مع الفريق األول بالليجا، وذلك 
كان في 25 غشت 2019، وذلك بعمر 16 عامًا 
و298 يومًا فقط. وأصبح فاتي، يرتدي القميص 
رقم 10 بداية من الموسم الحالي، عقب انتقال 
النجم األرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان 
»بيلد«  صحيفة  أفادت  آخر،  خبر  وفي  جيرمان. 
األلمانية أن برشلونة يرغب في التعاقد مع العبه 
العب  عامًا(،   23( أولمو  داني  اإلسباني  السابق، 
أن  وأضافت،  المقبل.  يناير  في  الحالي،  اليبزيج 
الميركاتو  في  الصفقة  لحسم  يسعى  برشلونة 
سيتي  مانشستر  رغبة  ظل  في  خاصة  المقبل، 
ويونايتد في التعاقد مع الالعب. وحاول برشلونة 
ضم أولمو في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن 
الصفقة.  إتمام  دون  حالت  االقتصادية  األزمة 
برشلونة  قدرة  تعتمد في  الصفقة  بأن  وختمت، 
مليون   60 وتوفير  المالية،  أوضاعه  توفيق  على 
يورو لحسم الصفقة لصالحه.  وانضم أولمو إلى 
اليبزيج في صيف 2021، قادمًا من دينامو زغرب، 
بعقد يمتد حتى صيف 2024، مقابل 22 مليون 
زغرب  دينامو  إلى  انضم  أولمو  أن  يذكر  يورو. 
مجانًا، بعد أن رحل عن أكاديمية )ال ماسيا( التابعة 

لبرشلونة في صيف 2014.
كارلوس  روبرتو  إنجاز  يعادل  بيكيه 

بدوري األبطال
مميزا،  رقما  برشلونة،  مدافع  بيكيه  حقق 
دينامو  على  االنتصار  لتحقيق  البلوجرانا  بقيادة 
الثالثة  الجولة  كييف األوكراني، ضمن منافسات 
وسجل  أوروبا.  أبطال  لدوري  المجموعات  بدور 
بيكيه هدف المباراة الوحيد، ليرفع رصيد أهدافه 
في دوري األبطال إلى 16 هدفا، ليصبح المدافع 
األكثر تسجيال لألهداف في تاريخ البطولة، بحسب 
راموس  »سيرجيو  الصحيفة:  وأضافت  »ماركا«. 
يالحق بيكيه، حيث سجل 15 هدفا، بينما يتساوى 
الظهير  كارلوس  روبرتو  مع  البلوجرانا  مدافع 
ومن  هدفا(«.   16( مدريد  لريال  السابق  األيسر 
المفارقات أن بداية أهداف بيكيه األوروبية، كانت 
ضد دينامو كييف في موسم 2008-2007 حين 
كان العبا في صفوف مانشستر يونايتد. وفي ذلك 
الموسم سجل بيكيه هدفا آخر بقميص الشياطين 
إلى  العودة  قبل  باللقب،  معهم  وتوج  الحمر، 

برشلونة وتسجيل الـ14 هدفا األخيرة.
نيوكاسل يفتح خزائنه لضم ديمبلي

ديمبلي،  الفرنسي  الالعب  نيوكاسل،  أغرى 
نجم برشلونة، براتب ضخم، من أجل ضمه للفريق 
تعاقد  وينتهي  الموسم.  هذا  بنهاية  اإلنجليزي، 
ديمبلي مع برشلونة عقب انتهاء الموسم الحالي، 
ولم يتم التوصل التفاق حول توقيع عقدٍ جديد 
فإن  ديبورتيفو«،  وبحسب«موندو  اآلن.   حتى 
نيوكاسل سيقدم مكافأة توقيع قيمتها 15 مليون 
النادي في صفقة  يورو لديمبلي حال صوله إلى 
وأضافت  برشلونة.  مع  نهاية عقده  بعد  مجانية 
الصحيفة، أن نيوكاسل سوف يمنح ديمبلي 15 
أيضا، وهو  ثابت كل موسم  يورو كراتب  مليون 
رقم يفوق ما يحصل عليه في كامب نو.  في ذات 
السياق، يتمسك برشلونة ببقاء الالعب في صفوفه 
من خالل محاوالت إقناعه بالتجديد والتأكيد على 
أنه سيكون قائد المشروع الجديد للنادي. ويغيب 
ديمبلي عن المشاركة مع برشلونة حاليًا بسبب 
اإلصابة، ومن المحتمل عودته للمالعب في نهاية 

الشهر الجاري. 

بنزيما  عذر  يقبل  المحكمة  رئيس 
للغياب عن جلسة فالبوينا

عن  األربعاء،  يوم  بنزيما،  الفرنسي  غاب 
الجلسة االفتتاحية للمحاكمة بتهمة ابتزاز ماتيو 
يتهم  جنسي،  بشريط   2015 عام  في  فالبوينا 
فيه العب ريال مدريد بالتورط في جريمة تصل 
ألف   75 وغرامة  بالسجن  أعوام   5 إلى  عقوبتها 
يورو. وكان مهاجم الريال الوحيد بين المتهمين 
الخمسة، الذي لم يسافر إلى فيرساي في ضواحي 
في  االتهامات  من  نفسه  عن  للدفاع  باريس 
الالعب  واعتبر  فالبوينا.  حضرها  التي  المحاكمة 
يلعب  والذي  مارسيليا  أوليمبيك  في  السابق 
عدم  المؤسف«،  »من  أوليمبياكوس  في  حاليا 
حضور بنزيما وأكد محاميه أن الالعب المدريدي 
يخشى مواجهة مع موكله. وتذرع محامو بنزيما 
بااللتزامات الرياضية لالعب مساء الثالثاء في دوري 
أبطال أوروبا بأوكرانيا وغدا األحد أمام برشلونة، 
وقبل رئيس المحكمة الغياب. لكنه أعرب عن أسفه 
استجواب  إمكانية  عدم  جراء  مناسبات  عدة  في 
اجراها في  التي  المحادثة  بنزيما، خصوصا حول 
السادس من أكتوبر من عام 2015 مع فالبوينا 
خالل معسكر للمنتخب الفرنسي. وأكد فالبوينا، 
مدريد  ريال  مهاجم  أن  محادثته  بعد  شعر  أنه 
متورط في عملية االبتزاز ونفى نظرية بنزيما بأن 

غرضه الوحيد كان مساعدته.
مبابي يتخذ قرارًا بشأن ريال مدريد

اتخذ مبابي، نجم سان جيرمان، قرارًا بشأن 
المقبل.  الموسم  في  مدريد  ريال  إلى  انتقاله 
الصيف  جيرمان  سان  مع  مبابي  عقد  وينتهي 
عروض  كل  على  الالعب  يوافق  ولم  المقبل، 
أن  وفرنسية  إسبانية  تقارير  وتزعم  التجديد، 
مدريد.  ريال  إلى  مجانا  لالنتقال  يخطط  الالعب 
ووفًقا لبرنامج »الشيرنجيتو« اإلسباني، فإن مبابي 
قرر عدم التصريح بأي شيء يتعلق بريال مدريد 
حتى نهاية الموسم، حتى ال يثير غضب جمهور 
سان جيرمان مرة أخرى. وكان مبابي أجرى حوارا 
منذ عدة أسابيع، وقال إنه كان سينتقل إلى ريال 
سان  له  سمح  إذا  الماضي،  الصيف  في  مدريد 
جيرمان بالرحيل. وأثار هذا األمر غضب الجمهور 
الباريسي، الذي أطلق صافرات ضد مبابي في وقت 
سابق هذا الموسم. وتحسنت العالقة بين مبابي 
المشجعون  وعاد  مؤخرا،  جيرمان  سان  وجمهور 
خالل  الفرنسي  للمهاجم  والتصفيق  للهتاف 

المباريات.
بنفيكا يتطلع إلنقاذ معار ريال مدريد

اإلثنين  يوم  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
العب  جيسوس،  رينير  البرازيلي  أن  الماضي، 
قد  دورتموند،  بوروسيا  إلى  المعار  مدريد  ريال 
الثانى/ كانون  في  األلماني  الفريق  عن  يرحل 

جيسوس  رينير  البرازيلي  وانتقل  المقبل.  يناير 
في  دورتموند  بوروسيا  إلى  عاما  الـ19  صاحب 
صيف 2020، لمدة موسمين على سبيل اإلعارة. 
وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، 
يجري  الالعب،  وكيل  بيرتولوتشي،  جوليانو  فإن 
رينير  ضم  أجل  من  بنفيكا،  مع  حاليًا  محادثات 
في يناير المقبل. وأضافت أن خورخي خيسوس، 
المدير الفني لبنفيكا، من أكثر المتحمسين لضم 
من  تدريبه  على  أشرف  وأنه  خصوصًا  رينير، 
»موندو  وأشارت   .2019 عام  فالمنجو  في  قبل 
ديبورتيفو« إلى أن ريال مدريد لن يمانع انتقال 
بند  إضافة  في  يرغب  لكنه  بنفيكا،  إلى  الالعب 
وشارك  يورو.  مليون   20 مقابل  الشراء  إلزامية 
البرازيلي رينير جيسوس في 5 مباريات فقط مع 
بوروسيا دورتموند هذا الموسم حتى اآلن، بواقع 

52 دقيقة فقط.

اأ�شود الأطل�س �شمن اأف�شل ثالثني منتخب
يف العامل

الإعالم الريا�شي 
يفقدالزميل

م�شطفىال�شباعي

التصنيف  )الفيفا( عن  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  كشف 
األخير للمنتخبات الوطنية والذي أصدره أول أمس الخميس 
 29 2021، وتقدم المنتخب الوطني إلى المرتبة  21 أكتوبر 
 33 الرتبة  يحتل  كان  بعدما  نقطة،   1513 برصيد  عالميا 
ويعتبر  المنصرم،  شتنبر  شهر  نقطة   1493 برصيد  عالميا 

سنة  العشــريــن  في  له  تصنيــف  أفضل  التصنيـــف  هذا 
إلى  الوطني  المنتخب  تقدم  القاري  المستوى  وعلى  األخيرة. 
وتونس   )20( السنغال  منتخبات  من  كل  بعد  الثالثة  الرتبة 
 )36( نيجريا   )30( الجزائـر  منتخبــات  على  ومتقدمــا   )27(

ومصر )44(.

الصحفيين  قيدوم  األربعاء،  يوم  من صباح  األولى  الساعات  في  والمحلية  الوطنية  الرياضية  اإلعالمية  األسرة  فقدت 
الرياضيين بمدينة طنجة والمغرب، الزميل مصطفى السباعي، بعد معاناة طويلة مع المرض.

الزميل رحمه اهلل خاض قيد حياته، طوال مساره اإلعالمي، تجارب في العديد من المنابر اإلعالمية الوطنية ضمنها 
المكتوبة )األنباء، العلم والمنتخب(، والسمعية )إذاعة البحر األبيض المتوسط، وكاب راديو(. كما خاض تجربة دولية مع »بي 
بي سي« البريطانية. كما انتخب سنة 2014، كأول رئيس لفرع جمعية الصحافة الرياضية بمدينة طنجة. وإزاء هذا المصاب 
الجلل، نتقدم بأحر التعازي إلى جميع افراد اسرة المرحوم الكبيرة والصغيرة، وكذلك إلى اسرة اإلعالم الرياضي الوطني 

والمحلي. ونسأل اهلل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر الجميل. إنا هلل وإنا إليه راجعون.

 18 شهدت مدينة خيسولو اإليطالية صباح يوم اإلثنين 
الكيك  لرياضات  جديد  إقليمي  اتحاد  تاسيس   2021 أكتوبر 
المتوسط  األبيض  البحر  باتحاد  األمر  ويتعلق   ، بوكسينغ 
الرياضي  التجمع  هذا  وعرف  بوكسينغ.  الكيك  لرياضات 
الحوض  على  المطلة  البلدان  كل  ليضم  النور  رأى  الذي 
الكيك  لرياضات  الدولي  االتحاد  داخل  واألعضاء  المتوسطي 
االتحاد  رئيس  كاييسي  سليم  انتخاب   ،WAKO بوكسينغ 
عبد  من  كال  انتخب  فيما  له،  رئيسا  بوكسينغ  للكيك  التركي 
لرياضات  المغربية  الملكية  الجامعة  رئيس  الهاللي  الكريم 
المماثلة  والرياضات  الصافات  طاي،  المواي  بوكسينغ،  الكيك 
ودوناتو ميالنو رئيس االتحاد اإليطالي نائبين للرئيس، وذلك 
خالل الجمع العام التأسيسي لهذه الهيئة الرياضية اإلقليمية 
الكيك  لرياضات  الدولي  االتحاد  رئيس  والذي حضره كل من 

بوكسينغ واكو السيد روي بيكر ورؤساء الجامعات واالتحادات 
البحر األبيض المتوسط  المنتمية لمنطقة  الرياضية الوطنية 
 ، ، كرواتيا  البوسنة   ، اليونان  إيطاليا،   ، إسبانيا   ، وهي فرنسا 
تركيا ، فلسطين ، إسرائيل ، الجزائر ، ليبيا إضافة إلى المغرب. 
ويذكر أيضا أن هذا التجمع اإلقليمي الرياضي المستحدث من 
كل  بين  الرياضات  لهذه  جديدة  دينامية  يضيف  أن  شأنه 
المستوى  على  إيجابا  سينعكس  ما  وهو  المتوسطية  البلدان 
والتي  الدول  لهذه  المنتمين  األبطال  لكل  العام  التنافسي 
الدورة  وأن  خاصة  الرياضي،  الصنف  هذا  في  رائدة  تعتبر 
 2026 المقررة سنة  المتوسط  األبيض  البحر  أللعاب  المقبلة 
بإيطاليا ستعرف أيضا إضافة هذه الرياضات إلى بقية األلعاب 

ضمنها. المتنافسة 

الهاليل نائبا لرئي�س احتاد البحر الأبي�س 
املتو�شط لريا�شات الكيك بوك�شينغ



عاد فريق المغرب التطواني بفوز من مراكش على حساب مضيفه 
الكوكب المراكشي بهدف لصفر وقعه المهاجم عماد الخنوس، وذلك 
في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة الخامسة من البطولة 
لفريق  واضحة  سيطرة  المباراة  وعرفت  الثاني.  القسم  االحترافية 
التطواني على شوطها األول، حيث خلق مجموعة من فرص التسجيل، 
كان أبرزها تسديدة العميد عادل الحسناوي التي شهدت تصدي انتحاري 
للحارس المراكشي. وشهد شوط المباراة الثاني تكافؤ بين الطرفين، 
مع تسجيل فرصتين حقيقيتين للتسجيل األولى لفريقنا ترجمها المهاجم 
عماد الخنوس إلى هدف والثانية للكوكب المراكشي في آخر دقيقة من 
المواجهة أبعدها الحارس يحيى الفياللي بصعوبة إلى الزاوية. وبهذا 
االنتصار رفع المغرب التطواني رصيده إلى 7 نقاط. وسيكون الفريق 
اليوم السبت على موعد مع مباراة يستقبل خاللها فريق االتحاد البيضاوي 

بملعب سانية الرمل لحساب الجولة السادسة من البطولة.
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البطولة الحرتافية :

انطالق الت�شجيل مبدر�شة نه�شة طنجة لكرة القدم
تعلن إدارة مدرسة جمعية نهضة طنجة لكرة القدم عن فتح باب التسجيل وإعادة التسجيل برسم 
الموسم الرياضي الجديد )2021/22(، لألطفال والفتيات من 5 إلى 17 سنة، بمالعب مرشان أيام 

السبت واألحد ابتداء من فاتح غشت 2021.
كرة  ومهارات  أساسيات  تعلم  فرصة  يمنحون  أكفاء  معتمدين  مدربين  على  المدرسة  وتعتمد 

القدم.
وعلى الراغبين في التسجيل أو اإلستفسار الحضور إلى عين المكان أو االتصال باألرقام التالية:

0666279868 /0635483595
0677288194 /0662593080

الدوري اإلسباني
بعد رحيل مي�شي.. النجوم ال�شاعدة 

جتذب الأنظار يف الكال�شيكو
بين  قمة  مباراة  أول  في  العناوين  صاعدان  العبان  سيتصدر 
سان  باريس  إلى  ميسي  ليونيل  انتقال  منذ  مدريد  وريال  برشلونة 
فينيسيوس  الموهوبين  نحو  األحد  يوم  األنظار  تتجه  إذ  جيرمان 
جونيور وأنسو فاتي في المواجهة الكالسيكية التي تجمع عادة أفضل 
نجوم اللعبة. وال يزال أمام الثنائي الكثير لتقديمه في المالعب لكن 
للناديين.  ففي  الجديدتين  الواجهتين  إلى  بفضل مواهبهما تحوال 
برشلونة يبقى فاتي من النقاط اإليجابية القليلة في الموسم الذي 
أيضا  أدت  مالية  أزمة  وسط  القلوب  فطر  الذي  ميسي  بفقدان  بدأ 
لمدة  غيابه  وبعد  مدريد.  أتلتيكو  إلى  جريزمان  أنطوان  عودة  إلى 
الخضوع  تطلبت  اليسرى  بالركبة  قوية  إصابة  بسبب  تقريبا  عام 
ألربع جراحات عاد المهاجم اإلسباني )18 عاما( للعب في آخر خمس 
مباريات وكان أفضل العب بالفريق في هذه الفترة. وسجل هدفا في 
غضون عشر دقائق بعد نزوله بديال في أول مباراة عقب عودته أمام 
ليفانتي كما أحرز هدفا رائعا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء خالل 
مكافأة  ونال  الماضي.   األحد  يوم  انتفاضة  بعد  فالنسيا  على  الفوز 
على جهده بإعالن برشلونة تمديد عقده حتى 2027 ليتضمن شرطا 
جزائيا بقيمة مليار يورو )1.17 مليار دوالر(. وسطع اسم فاتي، الذي 
ورث القميص رقم 10 من ميسي، في النادي الكتالوني في سن 16 
األولى  الدرجة  تاريخ دوري  ثاني أصغر العب يسجل في  أصبح  حين 
في  الواعدة  المواهب  أكثر  ضمن  سريعا  نفسه  وفرض  اإلسباني. 
أوروبا وكذلك  أبطال  العالم وبات أصغر العب يحرز هدفا في دوري 
األرجح  على  فاتي  إسبانيا. وسيشكل  منتخب  مع  أصغر العب يسجل 
وأجويرو  ديباي  بجانب  مدريد  ريال  على  الرئيسي  التهديد  مصدر 
وشارك  للموسم  اإلعداد  فترة  منذ  الساق  بربلة  إصابة  من  العائد 
لوقت قصير أمام بلنسية ودينامو كييف بدوري أبطال أوروبا. أما في 
ريال مدريد يقضي بنزيما على األرجح أفضل موسم بمسيرته وبات 
مرشحا للفوز بالكرة الذهبية. ويتصدر بنزيما ترتيب الهدافين بدوري 
الدرجة األولى اإلسباني برصيد تسعة أهداف كما قدم سبع تمريرات 
حاسمة لكن رغم المستوى الممتاز لالعب فرنسا ركزت العناوين في 
مدريد على زميله في الهجوم. وأحرز البرازيلي فينيسيوس )21 عاما( 
ثنائية في فوز ريال -5 0 على شاختار دونيتسك بدوري األبطال هذا 
األسبوع وبتسجيله سبعة أهداف في 11 مباراة هذا الموسم تحسنت 
أرقامه بالفعل مقارنة بحصيلة الموسم الماضي بأكمله حين سجل 
ستة أهداف في 49 مباراة. وغالبا ما تعرض النتقادات في السنوات 
تحت  تحسن  لكنه  األخيرة  اللمسة  في  الدقة  غياب  بسبب  الماضية 
قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي وهز الشباك سبع مرات من 17 محاولة 
فقط على المرمى.  وسيحصل فينيسيوس على فرصة يوم األحد في 
كامب نو للمواصلة في إسكات المنتقدين.  وتألق في آخر مواجهة 
أحرز  حين   2020 مارس  في  برنابيو  سانتياجو  في  برشلونة  ضد 
يلتقي  و  أيضا.  المرة  هذه  إيقافه  الصعب  من  وسيكون  رائعا  هدفا 
المتصدر الحالي ريال سوسيداد مع حامل اللقب أتلتيكو مدريد يوم 
وإشبيلية  ريال  مع  سيميوني  دييجو  المدرب  فريق  ويتساوى  األحد. 

وأوساسونا برصيد 17 نقطة بفارق ثالث نقاط عن القمة.
نتائج الدورة 9: 

ليفانطي / خيطافي: 0 – 0 
ريال صوصيداد / مايوركا: 1 – 0 

رايوفاليكانو / إلتشي: 2 – 1 
سلطا / إشبيلية: 0 – 1 

فيا الريال / أوصاصونة: 1 – 2 
برشلونة / فالينسيا: 3 – 1 

غرناطة / أ.مدريد )اجلت( 
ريال مدريد / أ.بلباو )اجلت(

ألفيس / بيتيس: 0 – 1 
إسبنيول/ قاديس: 2 – 0 

برنامج الدورة 10: 
أمس الجمعة:

)الساعة  غرناطة   / أوصاصونة 
الثامنة مساء(

اليوم السبت :
)الساعة  مايوركا   / فالينسيا 

الواحدة ظهرا(
قاديس / ألفيس )الساعة الثالثة 

والربع( 
إلــتــشــي/ إســبــنــيــول )الــســاعــة 

الخامسة والنصف مساء(
)الساعة  الريال  فيا   / بلباو  أ. 

الثامنة مساء(
غـدا األحـد :

)الساعة  ليفانطي   / إشبيلية 
الواحدة ظهرا(

)الساعة  مدريد  ريال   / برشلونة 
الثالثة والربع( 

)الساعة  رايوفاليكانو   / بيتيس 
الخامسة والنصف مساء(

صوصيداد  ـــال  ري  / أ.مــدريــد 
)الساعة الثامنة مساء(

بعد غد اإلثنين :
خيطافي / سلطا )الساعة الثامنة 

مساء(
برنامج الدورة 11: 
الثالثاء 26 أكتوبر

)الــســاعــة  إلــتــشــي   / ألــفــيــس 
السادسة مساء(

إسبنيول / أ.بلباو )الساعة الثامنة 
مساء(

)الساعة  قاديس   / الريال  فيا 
الثامنة والنصف مساء(

األربعاء 27 أكتوبر
)الساعة  إشبيلية   / مــايــوركــا 

السادسة مساء(
)الساعة  برشلونة   / رايوفاليكانو 

السادسة مساء(
)الساعة  فالينسيا   / بيتيس 

السابعة مساء(
ريال مدريد / أوصاصونة )الساعة 

الثامنة والنصف مساء(
الخميس 28 أكتوبر

سلطا / ريال صوصيداد )الساعة 
السادسة مساء(

)الساعة  خيطافي   / غرناطة 
السابعة مساء(

)الساعة  أ.مــدريــد   / ليفانطي 
الثامنة والنصف مساء(

الترتيب العام :
1 - ريال صوصيداد: 20 نقطة

2 - ريال مدريد: 17 //
3 - اشبيلية: 17 //
4 - أ. مدريد: 17 //

5 - أوصاصونة: 17 // 
6 - رايوفاليكانو: 16 //

7 - برشلونة: 15//
8 -  بيتيس: 15 //

9 - أ.بلباو: 13 //
10 -  فالينسيا: 12 //
11 - إسبنيول: 12 //

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

14 - إلتشي: 9 //
15 - سلطا: 7 //

16 - قاديس: 7//
17 - غرناطة: 6 //
18 - ليفانتي: 5 //
19 - أالفيس: 3 //

20 -  خيطافي: 2 //

املغرب التطواين يعود اإلى �شكة النت�شارات

القدم  لكرة  طنجة  اتحاد  واصل 
هزيمته  وتلقى  الموسم  هذا  كبواته 
يد  على  المرة  هذه  وجاءت  الرابعة 
حيث  الملكي.  الجيش  فريق  ضيفه، 
بهدفين  الطنجاوي  الفريق  انهزم 
لصفر في المباراة التي جمعتهما، مساء 
الكبير  الملعب  أرضية  على  الثالثاء 
من  السادسة  الدورة  لحساب  بطنجة، 
للقسم  االحترافية  الوطنية  البطولة 
مشترك  خطأ  وساهم  األول.  الوطني 
هشام  والحارس  كوناطي  المدافع  بين 
المجهد الذي يتحمل القسط األكبر، في 
بعد  العسكري  الفريق  مأمورية  تسهيل 
طرد الحكم كريم صبري لحارس مرمى 
إتحاد طنجة هشام المجهد في الدقيقة 
مربع  خارج  بيده  الكرة  لمسه  بعد   16
بعدما  المباراة  وجه  ليتغير  العمليات. 

الفريق  وجد  فيما  منقوصا،  المباراة  يتمم  نفسه  طنجة  اتحاد  وجد 
إسماعيل  الالعب  وقعه  هدف  تسجيل  من  وتمكن  ضالته  العسكري 
الهدف  بتوقيع  النتيجة  سليم  رضا  يضمن  أن  قبل   )45+6 )د  خافي 
ارتقى فريق  النتيجة  90 من ضربة جزاء. وبهذه  الدقيقة  الثاني في 
اتحاد  حافظ  فيما  نقاط،  بتسع  الرابع  المركز  إلى  الملكي  الجيش 
طنجة على المركز الرابع عشر إلى جانب الفتح الرياضي بأربع نقاط.  

نتائج الدورة 6:
سريع وادي زم/ المغرب الفاسي: 0 – 2 
د.ح. الجديدي / ش.ر. السالمي: 3 – 2 

يوسفية برشيد / شباب المحمدية: 2 – 0 
الفتح الرياضي / حسنية أكادير: 0 – 0 

اتحاد طنجة / الجيش الملكي: 0 – 2 
نهضة بركان / أولمبيك اخريبكة: -3 3 
مولودية وجدة / الرجاء الرياضي: 1 – 3 

الخميس 21 أكتوبر
الوداد الرياضي / أولمبيك اسفي؟؟؟؟ 

برنامج الدورة 7:
اليوم السبت:

المغرب الفاسي/ د.ح. الجديدي )الساعة السادسة والربع مساء(
حسنية أكادير / يوسفية برشيد )الساعة الثامنة والنصف مساء(

غدا األحد:
أولمبيك اسفي / شباب المحمدية )الساعة الرابعة عصرا(

الثالثاء 26 أكتوبر
أولمبيك اخريبكة / سريع وادي زم )الساعة السادسة والربع مساء(

اتحاد طنجة / مولودية وجدة )الساعة السادسة والربع مساء(
الرجاء الرياضي / الفتح الرياضي )الساعة الثامنة والنصف مساء(

األربعاء 27 أكتوبر
ش.ر. السالمي / نهضة بركان )الساعة السادسة والربع مساء(

الخميس 28 أكتوبر
الجيش الملكي / الوداد الرياضي )الساعة السادسة والربع مساء(

الترتيب العام:
1 - الوداد الرياضي: 13 نقاط

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

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

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

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

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

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

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

طرد املجهد ي�شهل فوز اجلي�س على احتاد طنجة



16

4181 • ال�شبـت  23 اأكتـوبـر  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

تشهد العديد من شوارع مدينة طنجة 
على  االعتداء  معدالت  في  تناميا  وأحيائها 
المواطنين من خالل السرقة والنشل، وسط 
األمنية في عدد  التغطية  تراجع  حديث عن 

من المناطق بالمدينة.
وتزايــدت شكـــاوى المواطنين الذين 
إلى  المناسبـــات  العديــد مــن  أشـاروا في 
بواسطة  بالخطـف  للسرقـة  تعرضوا  أنهم 
إلى  آخــرون  أشــار  فيمــا  النارية،  الدراجات 
تعرضهم للتهديد بواسطة السالح األبيض 
في  ضحاياهم  يترصدون  غرباء  طرف  من 

أماكن ومناطق معزولة، أمنيا.
والمثيـــر في األمـــر ـ حســـب مصادر 
الضحايا،  هـــؤالء  من  عددا  أن  ـ  إعالميـــة 
األمنيــة، بشـــأن  تواصلـــوا مع األجهـــزة 
اعتــراض سبيلهــم وتعرضهــم العتداءات، 

المستوى  دون  كان  معهم   التفاعل  أن  إال 
المطلوب،  بالنسبة للتدخل األمني على خط 

هذه االعتداءات..
ويالحظ تراجع الفت ألعــداد الدوريات 
مما  المدينـة،  شوارع  تجوب  التي  األمنية 
من  مجموعة  عودة  أمام  المجال  يفتح 
المارة،  سبيل  اعتراض  قبيل  من  المشاكل 
القوانيــن  تخالـف  ظواهرأخرى  عن  فضال 

وسيرالنظام العام.
بمصلحة  العمل  انطلق  فقد  ولإلشارة، 
القيادة والتنسيق  أو قاعة  النجدة«  »شرطة 
في أكتوبر سنة 2019، وهي مصلحة أمنية 
تتوفر على 8 سيارات و32 دراجة ناريًة و15 
دراجة عادية وتتشكل من 179 موظفا أمنيا،  
األمني  التراب  تغطي  فرق  أربع  على  موزعة 

لمدينة طنجة.

ظاهرة اعرتا�س �شبيل املارة اإلى اأين ؟

اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية
عبد العزيز الوهابي

اثنين سيدي اليماني اصيلة
السجل التجاري بالمحكمة التجارية 

بطنجة تحت عدد 41134
بمقتضى محضر افراغ محطة مؤرخ يوم 18 
 341/2005/25 التنفيذ عدد  2006 ملف  ماي 
بالمحكمة التجارية بطنجة تم فسخ عقد التسيير 
العمراني  احمد  السيد  طرف  من  الموقع  الحر 
للبطاقة  الحامل  التجاري  بصفته مالك لألصل 

الوطنية للتعريف رقم 
LA53  

اليماني  سيدي  اثنين  بالعنوان  والقاطن 
اصيلة 90055 طنجة المملكة المغربية

والسيد عبد العزيز الوهابي بصفته مسير 
حرا الحامل للبطاقة الوطنية للتعريف رقم

LA18078
اليماني  سيدي  اثنين  بالعنوان  والقاطن 

اصيلة 90055 طنجة المملكة المغربية 
بالمحكمة  التجاري  بالسجل  والمسجل 

التجارية بطنجة تحت عدد 41134
من اجل النشر واالداع 
المسير الحر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل

محكمة االستئناف بطنجة
المحكمة اإلبتدائية بطنجة

ملف تنفيذ عدد 2021/6201/1732
طالب التنفيذ : السيدة الحداد سعيدة 
منفذ عليه: السيدة الحداد فتيحة ومن 

معها
إعالن عن بيع عقار 

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

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

المحامية بهيئة طنجة.
معها،  ومن  فتيحة  الحداد  السيدة   : ضد 
وذلك للعقار الغير المحفظ وهو عبارة عن منزل 
يتكون من طابق أرضي وطابق أول غير مكتمل، 
الحجرة  حومة  القديمة  مكادة  ببني  الكائن 
لبني مكادة، مساحته 64  الحضرية  المقاطعة 
متر مربع )سنتيار( الثمن االفتتاحي للبيع بالمزاد 
العلني سينطلق من مبلغ 460.000.00 درهم. 

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

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
اعالن عن بيع عقار  

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

الرماخ ومن معها
ضد : السيدة فاطمة الزهراء بنت احمد 

الرماخ
على   2021-11-23 الثالثاء  يوم  في 
الساعة العاشرة والنصف )10.30( صباحا بقاعة 
البيوعات بالمقر الرئيسي للمحكمة االبتدائية 
وألكبر  العلني  بالمزاد  البيع  سيجرى  بطنجة 
وآخر مزايد موسر للعقار: الواقع بمدينة طنجة 
عبارة  وهو  المقراع،  جامع  الشلوح  أمراح  حي 
أول وآخر  عن منزل يتكون من سفلي وطابق 
مقلص، الثاني مساحته 80 م م وغرسة متصلة 

به مساحتها 151 م م.
 : مبلــغ  في  االفتتاحـي  الثمـن  حــدد 

750.000.00 درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من 
تاريخ النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.

وعلى كل من يريد معلومات إضافية في 
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد 

دفتر الٳلتزامات ومستندات اإلجراءات. 
مضمون  بشيك  أو  ناجزا  الثمن  ويؤدى 

األداء مع زيادة 3 %.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهام بوحيى
 منتدب قضائي من الدرجة األولى

مشرف على مكتب التنفيذ المدني  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل

محكمة االستئناف بطنجة
المحكمة اإلبتدائية بطنجة

ملف تنفيذ عدد 2021/6201/2392

طالب التنفيذ : السيدة مستور حكيمة 
منفذ عليه: السيد مستور صالح الدين 

ومن معه
اعالن عن بيع عقارين 

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

بتاريخ 2021/11/30 على الساعة 10:30.
الجاعلة  حكيمة،  مستور  السيدة  لفائدة: 
محل المخابرة بمكتب ذ/ عبد السالم ابراهيمي 
بمكتب  معه  المخابرة  محل  الجاعل  طنجة، 
االستاذ عبد السالم ابراهيمي المحامي بهيئة 

طنجة.
ضد : السيد مستور صالح الدين ومن معه، 
بالمحافظة  والمسجل  المحفظ  للعقار  وذلك 
العقارية طنجة المدينة تحت عدد 06/31696 
و 06/56210 األول وهو عبارة عن قطعة أرضية 
بها بناية تشتمل على سفلي و طابقين اثنين 
وثالث مقلص، الكائن بحي بني مكادة طنجة، 
مساحته 109 متر مربع والثاني بطريق الركايع 
وهو عبارة عن قطعة أرضية مساحتها 158 م م 
العلني  بالمزاد  للبيع  االفتتاحي  الثمن 
سينطلق من مبلغ 1.621.500.00 درهم لألول 
ومبلغ 2.090.000.00 درهم للثاني. ومن أراد 
يمكنه  العروض  وتقديم  اإليضاح  في  الزيادة 
االتصال بمصلحة التنفيذ بالمحكمة اإلبتدائية 

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 2018/8516/144

إعالن عن بيع عقار
لفائدة: االتحاد المغربي لألبناك ش 

م، ينوب عنه ذ/رشيد الريسولي محام 
بطنجة.

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

رقم 12 الطابق الثاني تطوان.
الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية  بالمحكمة 

عصرا  الثالثة  الساعة  على   2021/11/16
بيع  المحكمة  بهذه  البيوعات  بقاعة  سيجرى 
)إدن كابو -19(  المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد 
المملوك   76/3870 عدد  العقاري  الرسم  ذي 
للمنفذ عليه المذكور أعاله، وهو عبارة عن شقة 
وشقة  سنتيار،   61 مساحته  الثاني،  بالطابق 
دوبليكس بالطابق الثالث مساحتها 1 آر و 70 
مرتيل  باشوية  تطوان  بإقليم  الكائن  سنتيار، 

المحل المدعو الكرورة. 
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقار في مبلغ 

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

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 2018/8516/145

إعالن عن بيع عقار
لفائدة: االتحاد المغربي لألبناك ش 

م، ينوب عنه ذ/رشيد الريسولي محام 
بطنجة.

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

رقم 12 الطابق الثاني تطوان.
الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بتاريـــخ  أنه  بطنجـــة  التجاريـــة  بالمحكمة 
عصرا  الثالثة  الساعة  على   2021/11/16
بيع  المحكمة  بهذه  البيوعات  بقاعة  سيجرى 
بالمزاد العلني للعقار المدعو )إيمان( ذي الرسم 
العقاري عدد 19/60972 المملوك للمنفذ عليه 
المذكور أعاله، وهو عبارة عن أرض بها بناية 
تتكون من طابق أرضي وآخر علوي، مساحته 1 
آر 92 سنتيار، الكائن بتطوان شارع سبو المحل 

المدعو عين خباز. 

حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقار في مبلغ 
900.000.00 درهم. 

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

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة 
إعالن عن بيع أصل تجاري

ملف تنفيذي عدد: 2019/8514/334 
لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان، 

تنوب عنه ذتان/بسمات والعراقي 
المحاميتان بالدار البيضاء.

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

الكبير.
الضبط  كتابــة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بتاريـــخ  أنـــه  بطنجـــة  التجارية  بالمحكمة 
الزوال  الثالثة بعد  الساعة  2021/11/22 على 
ستجرى سمسرة عمومية بقاعة البيوعات بهذه 
المحكمة للبيع بالمزاد العلني لألصل التجاري 
المملوك للمدعى عليها الكائن بالعنوان أعاله، 

بجميع عناصره المادية والمعنوية.
مبلــــغ  في  االفتتاحـــي  الثمن  حدد 

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

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

سلم المكتب المغربي للملكية الصناعية 
شهادة  و977  ألف   90 مجموعه  ما  والتجارية 
سلبية إلى غاية متم شهر غشت الماضي، وهو 
مقارنة  المائة  في   41 بنسبة  زيادة  يشكل  ما 

بالفترة ذاتها من سنة 2020.
عن  حديثة  نشرة  في  المكتب،  وأوضح 
أن  المغرب،  في  والتجارية  الصناعية  الملكية 
الشهادات  من  المئة  في   93 من  يقرب  ما 
السلبية الصادرة عن المكتب المغربي للملكية 
الصناعية والتجارية تهم نوايا تعيين األشخاص 

االعتباريين مع 84.737 تسمية تجارية.
ويظهر التوزيع الجهوي لهذه الشهادات 
أن جهة الدار البيضاء-سطات تتصدر الترتيب 
من حيث نوايا إحداث مقاوالت ب34 في المائة، 
تليها جهة الرباط- سال -القنيطرة في المرتبة 
مراكش-  جهة  ثم  المائة،  في   15 ب  الثانية 
آسفي في المرتبة الثالثة وجهة طنجة-تطوان-

الحسيمة ب11 في المائة لكل منهما.
وأشار المكتب المغربي للملكية الصناعية 
والتجارية إلى أن القيد في السجل التجاري يشير 
و373  ألف   66 بتسجيل  إيجابية  دينامية  إلى 
بمعدل  أي   ،2021 يوليوز  نهاية  في  مقاولة 
تطور بلغ 61 في المائة مقارنة بالفترة نفسها 

من سنة 2020.
ويعزى هذا التطور، يضيف المصدر ذاته، 
ارتفاعا  سجلوا  اعتباريين  أشخاص  إنشاء  إلى 
مخزون  أن  موضحا  المائة،  في   82 بنسبة 
يفوق  التجاري  السجل  في  المسجلة  الشركات 

مليون و648 ألف مقاولة.
الشكل  التوزيع حسب  بأن  المكتب  وأفاد 
اعتباريون(  )أشخاص  للشركات  القانوني 
األشهر  خالل  التجاري  السجل  في  المسجلون 

هيمنة  يظهر  سنة2021،  من  األولى  السبعة 
)شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد( 
مسؤولية  ذات  وشركة  المائة(،  في   55.7( بـ 
محدودة ب ) 43.8 في المائة(، مشيرا إلى أن 
الشركة المجهولة االسم ال تمثل سوى 0.3 في 

المائة من إجمالي عدد الشركات المحدثة.
وفي ما يتعلق بالعالمات التجارية والتجارة 
أو الخدمات، يشير المكتب إلى أنه تلقى خالل 
األشهر الثمانية األولى من هذه السنة، 11 آالف 
و660 طلب عالمة تجارية جديدة، منها 7636 

طلبا مغربي المنشأ و 1119 طلبا أجنبيا.
الطلبات  أن  ذاته  المصدر  يبرز  وبذلك، 
ذات األصل المغربي ارتفعت بنسبة 36 بالمائة 
مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020، إضافة 
ترشح  جديدة  دولية  طلبات   2905 تلقي  إلى 
الفترة  خالل  مدريد  نظام  خالل  من  المغرب 
الممتدة من يناير إلى غشت 2021، أي بزيادة 
الفترة من  المائة مقارنة بنفس  قدرها 7 في 

سنة 2020.

تلقى  االختراع،  ببراءات  يتعلق  ما  وفي 
المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، 
طلب   1804 حوالي   ،2021 يوليوز  نهاية  في 
و1659  مغربيا  طلبا   145 منها  اختراع،  براءة 

طلبا أجنبيا.
أصل  من  اإليداعات  أن  المكتب  وأضاف 
على  زيادة  سجلت  مغربي  أصل  ومن  أجنبي 
التوالي بنسبة 8 في المئة و11 في المئة مقارنة 
بنفس الفترة من عام 2020 مشيرا إلى أنه تم 

تسليم 433 براءة اختراع خالل هذه الفترة.
الصناعية  والنماذج  الرسوم  شهدت  كما 
تطورا بنسبة 23 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها 
من عام 2020، حيث تم إيداع 3061 رسما أو 
نموذجا، منها 2310 مغربية )بزيادة 25 بالمئة 
مقارنة بسنة 2020( وإيداع 134 رسما ونموذجا 
المكتب  لدى  المغــرب  في  مباشـــرة  صناعيا 
)وطنيا(،  والتجارية  الصناعية  للملكية  المغربي 

بارتفاع قدره 89 بالمائة مقارنة بسنة 2020.
وكاالت

 جهة طنجة ـ تطوان ـ احل�شيمة الثالثة وطنيًا
من حيث نوايا اإحداث املقاولت

أرشيف
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كان التوجيه واإلرشاد يمارس في القدم دون أن يأخذ منهجا علميا، لكنه تحول بعد 
ذلك إلى علم متكامل له أسسه ونظرياته ومجاالته. 

ثم  المهني  التوجيه  بمرحلة  واإلرشاد  التوجيه  بدأ  العشرين  القرن  بداية  في 
التوجيه المدرسي لتشكل المجاالت التربوية، ثم ظهرت مرحلة علم النفس اإلرشادي 
والذي يركز على الصحة النفسية والنمو النفسي، وفي هذا المجال جاء الفكر الوجودي 
واإلنساني » كارل روجز« أصدر كتابا في علم النفس اإلرشادي والعالج النفسي سنة 
»إبراهام  وما طرحه  العميل،  المتمركز حول  العالج  1951م كتب  1942م، وفي سنة 
ماسلو« وما يعرف بهرم حاجات اإلنسان فسيولوجية ونفسية يحتاج إلشباعها وتعمل 

كمحرك ودافع للسلوك. 
مع  بالتعاون  المشورة  وتقديم  النصح  هو  األول  واإلرشاد:  التوجيه  بين  والفرق 
ليأتي  األرضية،  وتهيء  تسبقه  والتي  اإلرشاد  على  المتقدمة  والركيزة  المسترشد، 
والواجهة  والمسترشد  المرشد  بين  تفاعلية  تشاركية  دينامية  العملية،  بالتطبيقات 
الختامية لبلورة التوجيه، وتحقيق الذات، وتكييفها مع أطر التوافق اإلجتماعي والتربوي 

والمهني والشخصي واألسري، إلى حدوث تغيير في سلوكه باالتجاه اإليجابي. 
غايتهما  كافة،  والرسل  األنبياء  بعثة  من  األسمى  الهدف  واإلرشاد  التوجيه  يعد 
إصالح شؤون المجتمع واإلرتقاء به إلى أعلى مستويات الخير والفضيلة، ويعد القرآن 
الكريم هو الكتاب التوجيهي واإلرشادي األول للمسلمين حيث قال سبحانه وتعالى في 
سورة الكهف: »من يهد اهلل فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا«. وقال 
أيضا : » ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن 

ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين« سورة النحل. 
يقول عز وجل آمرا رسوله محمد صلى اهلل عليه وسلم أن يدعو اإلنسان إلى اهلل 

بالحكمة والموعظة الحسنة وهو ما أنزله 
عليه من الكتاب والسنة النبوية، بما فيه 
ذكرهم  بالناس  والوقائع  الزواجر  من 
بها، ليحذروا بأس اهلل تعالى، ومن احتاج 
منهم إلى مناظرة وجدال، فليكن بالوجه 

الحسن برفق ولين وحسن خطاب. 
في  الربانية  الحكمة  نرى  هنا  ومن 
النبــي صلى اهلل عليــه وسلم،  توجيـــه 
الصفات  وماهي  الفرد،  مع  يتعامل  كيف 
الموجـــه  بها  يتحلــى  التي  واألساليب 

والمرشد؟ 
عليهم  األنبيـاء  هـدي  كان  وهكذا 
بُعث  وهداهم  مناهجهم  وعلى  السالم 
النبي صلى اهلل عليه وسلم و كان هديه 
وحذرهم  الخير،  إلى  وإرشاده  وتوجيهه 
النبي صلى  فتئ  فما  والفساد،  الشر  من 

أمتـــه  ويرشد  يوجــه  وسلم  عليه  اهلل 
تشريعات  تضمنت  عديدة  أحاديث  عنه  صحت  فقد  العظيم،  المبدأ  بهذا  التحلي  إلى 

وتوجيهات وإرشاد األمة اإلسالمية في هذا الشأن. 
اإلرشاد والوقائي والعالجي في العقيدة: 

إن سلوك اإلنسان وأخالقه مظهر من مظاهر عقيدته في حياته الواقعية وممارسته 
اليومية، فإن صلحت العقيدة اإليمانية صلح السلوك واستقام، وإذا فسدت فسد واعوج، 
وقد  عنها،  اإلنسان  يستغني  ال  باهلل ضرورة  واإليمان  التوحيد  عقيدة  كانت  ثم  ومن 
كانت الدعوة إلى عقيدة التوحيد أول شيء قام به الرسول صلى اهلل عليه وسلم لتكون 
إله إال اهلل ثمرة طيبة تؤتي  التوحيد ال  بناء األمة اإلسالمية، فكلمة  الزاوية في  حجر 
أكلها في كل حين بإذن ربها. ولذلك ربط اإلسالم بين اإليمان والسلوك ربطا قويا، 
كما جاء في حديث النبي صلى اهلل عليه وسلم الذي رواه البخاري : » من كان يؤمن 
أو  خيرا  فليقل  اآلخر  واليوم  باهلل  يؤمن  كان  ومن  ضيفه،  فليكرم  اآلخر  واليوم  باهلل 

ليصمت«. 
اإلرشاد الوقائي والعالجي في الصالة: 

ذاكرا  وطمأنينة  خشوع  من  واحتسابا  إيمانا  تعالى  اهلل  يدي  بين  المصلي  وقوف 
اهلل في قيامه وقعوده وسجوده، ما يبعث من هدوء وسكينة ووقار وإزاحة همومه وما 
يصاحب الصالة من الرياضة البدنية النفسية، مما تتيح اإلسترخاء وهدوء النفس وراحة 
البدن، فالصالة ناهية عن اإلثم منشطة للنفس والبدن تبعد الخوف والقلق والتوتر، 

وهي أول حاجة يحاسب اهلل تعالى عليها يوم القيامة، وعن أبي بكر رضي اهلل عنه أن 
يقوم  ثم  الطهور  ويحسن  يذنب  عبد  »ما من  قال:  عليه وسلم  اهلل  اهلل صلى  رسول 
فيصلي ركعتين، ثم يستغفر اهلل إال غفر له« روى أبو داوود والترمذي والنسائي، عن 
أبي هريرة قال: »سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: »أن أول ما يحاسب به 

العبد يوم القيامة من عمله صالته...« .
اإلرشاد الوقائي والعالجي في الصيام: 

الصيام تدريب الفرد على كبح جماح النفس وأهوائها، وهو اختبار قدرة الفرد على 
الصبر، وفي تقوية اإلرادة، فهما سالحان فعاالن للوقاية وعالج ألمراض العصر النفسية 
ووسيلة للتخلص من العادات السلبية، كالتدخين واإلدمان واإلنحرافات السلوكية. وأن 
شعور اإلنسان الكئيب باليأس والعزلة وتراجع اإلرادة والشعور بالذنب، فالصوم يمنح 
الصيام  اآلخرين  النفسي ومشاركته مع  المريض  بينما  الوفير،  الثواب واألجر  للصائم 
الغضب،  مشاعر  تقاوم  وبالتوبة  عزلته،  تنهي  الفضيل،  الشهر  هذا  خالل  والعبادات 
والتصالح مع الذات، فعن عبد اهلل بن مسعود أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: 
»يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، 

ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء«. 
اإلرشاد الوقائي العالجي في الزكاة: 

المعنوية،  أو  الحسية  بالطهارة  الشعور  وتكسب  بربه  الفرد  صلة  الزكاة  تقوي 
وتخلص من البخل والشح واألنانية، والزكاة فريضة شرعية ذات نظام متكامل، يهدف 
لتحقيق مصالح الشخص والبالد والتكافل اإلجتماعي، وإغناء الفقير. منع الزكاة سبب 
قال  قال:  عنه  اهلل  رضي  الدرداء  أبي  وعن  اآلخرة.  في  والعقوبة  وضياعه  المال  لتلف 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ 
وضوئهن  على  الخمس،  الصلوات  على 
ومواقيتهـــن،  وسجودهــن  وركوعهـن 
استطاع  إن  البيت  وحج  رمضان،  وصام 
بها  طيبة  الزكــاة  وأعطــى  سبيال،  إليه 
بإسناد  الكبير  في  الطبراني  رواه  نفسه« 

جيد. 
في  العالجـي  الوقائـي  اإلرشـاد 

الحـج: 
موسم  في  مكة  إلى  المسلم  حج  هو 
محدد من كل عام، وهو واجب مرة واحدة 
وصحيا،  ماديا  قادر  بالغ  لكل  العمر  في 
من  كبير  وفضل  روحية  منافع  له  وهو 
والمعاصي،  الذنوب  من  النفس  تطهير 
في الحج يظهر العبد التدلل هلل سبحانه 
فيها من  وما  الدنيا  فيتجرد من  وتعالى، 
ورحمته  مغفرته  لينال  وملهيات  مشاغل 
ورضوانه، في يوم عرفة يجتمع المسلمون 
فوارق  ال  واحدا،  ربا  ويناجون  موحد،  بلباس  واحد،  مكان  في  األرض  أقطار  من جميع 
بينهم، فكلهم سواء ال يفرقهم جنس أو لون أو غنى أو فقر، لقد روى أبو هريرة رضي 
اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: »العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، 

والحج المبرور ليس له جزاء إال الجنة« متفق عليه. 
بعد  عليه وسلم  اهلل  الرسول صلى  وآخر حجة حجها  أول  الوداع هي  وتعتبر حجة 
فتح مكة، وخطب فيها خطبة الوداع الشهيرة التي تضمنت قيما دينية وأخالقية عدة، 
سميت حجة الوداع ألن النبي صلى اهلل عليه وسلم ودع الناس فيها وعلمهم أمر دينهم، 
وأصول اإلسالم وقواعد الدين، وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها، وهكذا كان النبي صلى 
اهلل عليه وسلم في قمة التوجيه واإلرشاد النفسي، حيث يبلغنا بإتمام الدين اإلسالمي، 
عندما نزل الوحي على قلب الرسول صلى اهلل عليه وسلم: »اليوم أكملت لكم دينكم 

وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا« سورة المائدة. 
وعن جابر بن عبداهلل قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في حجة التي ودع فيها 
أصحابه رضي اهلل عنهم: »يا أيها الناس خذوا عني مناسككم فإني ال أدري لعلي ال أحج 

بعد عامي هذا« رواه األلباني في صحيح الجامع. 
ارتقى النبي صلى اهلل عليه وسلم على جبل الصفا حتى رأى الكعبة، فاستقبل القبلة 
ثم كبر اهلل ووحده وقال: »ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير، ال إله إال اهلل وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم األحزاب« رواه 

مسلم. 

 �لتوجيه و�لإر�ساد �لنف�سي يف �ل�سنة �لنبوية
إعداد الدكتورة: لطيفة السياف
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جمال  بنور  وجمله  الوجود  افتتح  الذي  هلل  احلمد 
وطهره  الأخيار  اأ�سالب  ف  واأودعه  الحمدية،  احل�سرة 
من �سفاح اجلاهلية، حتى ظهر ف ربيع الأول على اأكمل 
�سورة مر�سية، فكان ربيعا لالأبرار، اأحمده واأ�سكره على 
�سيدنا  على  واأ�سلم  واأ�سلي  الب�سر،  ب�سيد  الإنعام  كمال 
اللهم  وانك�سر،  ك�سرى  اإيوان  لولدته  ارجت  الذي  حممد 
�سل و�سلم وبارك عليه وعلى اآله و�سحبه و�سلم ت�سليما.

اأما بعد: 
اهلل  ورحمة  عليكم  ال�سالم  الأفا�سل،  القراء  مع�سر 
مو�سوع  اإلى  اأخرى  مرة  بكم  ومرحبا  واأهال  وبركاته، 

جديد ف ال�سرية النبوية العطرة.
اأيها الأفا�سل الكرام، كما تعلمون، كثرية هي النا�سبات 
اأثر احلياة، تلكم  اأنف�سنا  الدينية التي متر بنا تاركة ف 
ذكرى مولد �سيد الوجود ملسو هيلع هللا ىلص، الذي يعد  عيدا من اأبرز 
العظمى  والنعمة  الكربى،  الفرحة  تعمه  الذي  الأعياد 

عند ال�سلمني.
َعْن  اْلَباِحِث  اْلَكِرمِي،  ِبيِّ  النَّ ِلَهَذا  اْلُِحبُّ  َها  اأيُّ واْعَلْم 
َماِل َواْلَكَماِل  اَل اجْلَ يِل ُجَمِل َقْدِرِه اْلَعِظيِم، اأَنَّ ِخ�سَ َتْفا�سِ
ُة، َفَلْي�َس ِلْلَمْرِء  ْتُه اجِلِبلَّ ، اْقَت�سَ ُروِريٌّ ِف الَب�َسِر َنْوَعاِن: �سَ
الأخالق  َك�َساِئُر  َوُمْكَت�َسٌب؛   اْكِت�َساٌب،  َوَل  اْخِتَياٌر  ِفيِه 
ُب  ِة، َوُهَو َما ُيْحَمُد َفاِعُلُه َوُيَقرَّ ْرِعيَّ العلمية َواْلآَداِب ال�سَّ
ِ َتَعاَلى ُزْلَفى، ومنها خلق التوا�سع، الذي يعد من  اإَِلى اهللَّ
ع،  وا�سُ التَّ جمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص  َكــاَن  َفلقد  ـاَلِل،  َواجْلَ اْلَكَماِل  اُل  ِخ�سَ
ل يعرتيه ِكرٌب ول َبَطٌر على ِرْفَعة َقْدِره وعلــوِّ منزلتــه، 
يخف�س جناحه للموؤمنني ول يتعاظم عليهم، ومن اأمثلة 
اأَْو  َمِلًكا  ا  َنِبيًّ َيُكوَن  اأَْن  َبنْيَ   َ ُه ُخريِّ نَّ اأَ ُبَك  َح�سْ ملسو هيلع هللا ىلص  توا�سعه 
ا َعْبًدا، َفَقاَل َلُه اإِ�ْسَراِفيُل  ا َعْبًدا، فاختار اأَْن َيُكوَن َنِبيًّ َنِبيًّ
َك  اأَنَّ َلُه،  ْعَت  َتَوا�سَ ا  ِبَ اأَْعَطاَك  َقْد   َ اهللَّ َفاإِنَّ  َذِلَك:  ِعْنَد 
ْر�ُس َعْنُه،  اْلأَ َتْن�َسقُّ  َمْن  ُل  وَّ َواأَ اْلِقَياَمِة،  َيْوَم  اآَدَم  َوَلِد  ُد  �َسيِّ

ُل �َساِفٍع.  َواأَوَّ
َعَلْيَنا  َخَرَج  َقاَل:  َعْنُه-،   ُ اهللَّ َي  َر�سِ  - اأَُماَمَة  اأَِبي  وَعْن 
)َل  َفَقاَل:  َلُه،  َفُقْمَنا  ا،  َع�سً َعَلى  ًئا  ُمَتوكِّ ملسو هيلع هللا ىلص   ِ اهللَّ وُل  َر�سُ
ا(، َوَقاَل  ُهْم َبْع�سً ُم َبْع�سُ َتُقوُموا َكَما َتُقوُم الأََعاِجُم، ُيَعظِّ
يْجِل�ُس  َكَما  َواأَْجِل�ُس  اْلَعْبُد،  ُكُل  َياأْ َكَما  اآُكُل  َعْبٌد  اأََنا  ا  َ )اإِنَّ
�ساء  من  َخْلَفُه،  َوُيْرِدُف  َماَر  احْلِ َيْرَكُب  ملسو هيلع هللا ىلص  َوَكاَن  اْلَعْبُد(، 
لهـــم،  وجربا  منــه  توا�سعا  اأ�سحابه،  اأو  بيته  اأهل  من 
َوَيُعوُد اْلَ�َساِكنَي، َوُيَجاِل�ُس اْلُفَقَراَء، َوُيِجيُب َدْعَوَة اْلَعْبِد، 

ِبِه  اْنَتَهى  َحْيُثَما  ِبِهْم،  َتِلًطا  ُمْ َحاِبِه  اأ�سْ َبنْيَ  َوَيْجِل�ُس 
اْلَِجِل�ُس، َجَل�َس.

اأْطَرِت  َكَما  ُتْطُروِن  )َل  ملسو هيلع هللا ىلص:  َعْنُه  ُعَمَر  َحِديِث  َوِف 
 ِ اهللَّ َعْبُد  َفُقوُلوا  اأََناَعْبٌد،  ا  َ اإِنَّ  ، َمْرمَيَ اْبَن  اَرى  �سَ النَّ
والكذب  الدح  ف  احلد  جماوزة  هو  والإطراء  وُلُه(؛  َوَر�سُ

فيه. 
َعْقِلَها  ِف  َكاَن  اْمَراأًَة  اأَنَّ  َعْنُه-   ُ اهللَّ َي  -َر�سِ اأََن�ٍس  َوَعْن 
ِديَجَة  ِلَ َطًة  َما�سِ َكاَنْت  ُزَفَر؛  اأّم  هي  قيل  َجاَءْتُه؛  �سيء 
ي  اْجِل�سِ َقاَل:  َحاَجًة،  اإَِلْيَك  ِل  اإِنَّ  َفَقاَلْت:  ُخَوْيِلٍد،  ِبْنِت 
ى  َحتَّ اإَِلْيِك  اأَْجِل�ُس  ْئِت  �سِ اْلَِديَنِة  ُطُرِق  اأَيِّ  ِف  ُفاَلٍن  اأُمَّ  َيا 
اإَِلْيَها  ملسو هيلع هللا ىلص  ِبيُّ  النَّ َفَجَل�َس  َفَجَل�َسْت،  َقاَل  َحاَجَتِك،  ي  اأْق�سِ

ى َفَرَغْت ِمْن َحاَجِتَها. َحتَّ
َماَر، َوُيِجيُب  ِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْرَكُب احْلِ وُل اهللَّ وَقاَل اأََن�ٌس: َكاَن َر�سُ
ُطوٍم  ِحَماٍر َمْ َعَلى  ُقَرْيَظَة  َبِني  َيْوَم  َوَكاَن  اْلَعْبِد،  َدْعَوَة 
تقاد  الدابة  اأنـف  ف  يكون  حبـل  وهو  ِليٍف؛  ِمْن  ِبَحْبـٍل 
عليـه،  لريكـب  احلمـار  على  يو�سـع  ما  اإَِكاٌف؛  َعَلْيِه  به، 

وهوالربذعة، وقيل ما ت�سد فوق الربذعة من ورائها.
ِنَخِة  ِعرِي َوالإَِهاَلِة ال�سَّ وَقاَل: َوَكاَن ُيْدَعى اإَِلى ُخْبِز ال�سَّ
َفُيِجيُب؛ والإهالة: كل ما يوؤدم به من الأدهان، وال�سنخة 

التغري الرائحة.
؛ اأي بال، َوَعَلْيِه َقِطيَفٌة  َقاَل: َوَحجَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى َرْحٍل َرثٍّ
وًرا  ا َمرْبُ ُهمَّ اْجَعْلُه َحجًّ َما ت�ساوي اأَْرَبَعَة َدَراِهَم، َفَقاَل: )اللَّ
واللبا�س  الك�ساء  والقطيفة  ْمَعَة(؛  �سُ َوَل  ِفيِه  ِرَياَء  َل 

والغطاء الذى له خمل؛ اأي ال�ساقط الذي ل َنباهة له.
ْهَدى ف حجته َذِلَك  َهَذا َوَقْد ُفِتَحْت َعَلْيِه اْلأَْر�ُس، َواأَ
والبقرة،  والناقة  اجلمل  على  تقع  والبدنة  َبَدَنٍة؛  ِماَئَة 
َوَلَّا  و�سمنها،  لعظمها  بدنة:  و�سميت  اأ�سبه،  بالإبل  وهي 
ِلِمنَي، َطاأَْطاأَ َعَلى  اْلُ�سْ َوَدَخَلَها ِبُجُيو�ِس  ُة  َعَلْيِه َمكَّ ُفِتَحْت 

ِ َتَعاَلى.  ًعا هلِلَّ �سُّ َقاِدَمَتُه، َتَوا�سُ ى َكاَد َيَ َرْحِلِه َراأْ�َسُه، َحتَّ
ُيوُن�َس  َعَلى  ُلوِن  ُتَف�سِّ )َل  قوله:  ملسو هيلع هللا ىلص،  ُعُه  َتَوا�سُ ومن 
وِن  ُ ُتَخريِّ )َوَل  اْلأَْنِبَياِء(،  َبنْيَ  ُلوا  ُتَف�سِّ )َوَل  ى-(،  َمتَّ -ْبِن 
كِّ ِمْن اإِْبَراِهيَم؛ اأي اأن ال�سك  َعَلى ُمو�َسى، َوَنْحُن اأََحقُّ ِبال�سَّ
م�ستحيل ف حق اإبراهيم، فاإن ال�سك ف اإحياء الوتى لو 
كان متطرقا اإلى الأنبياء، لكنت اأنا اأحق به من اإبراهيم، 
عليه  اإبراهيم  اأن  فاعلموا  اأ�سك،  ل  اأن  علمتم  وقد 
ْجِن  ال�سِّ ِف  ُف  ُيو�سُ َلِبَث  َما  َلِبْثُت  َولْو  ي�سك،  ل  ال�سالم 

َيا  َلُه:  َقاَل  ِذي  ِللَّ َوَقاَل  اللك،  اأي �سول  اِعَي(؛  الدَّ لأََجْبُت 
ِة؛ اأي يا خري الالئق، )َذاَك اإِْبَراِهيُم(. يَّ َخرْيَ اْلرَبِ

َفِتِه،  �َسِن َواأَِبي �َسِعيٍد ِف �سِ َوَعْن ال�سيدة َعاِئ�َسَة َواحْلَ
نف�سه  خدمة  ف  اأي  اأْهِلِه؛  ِمْهَنِة  ِف  َبْيِتِه  ِف  َكاَن  اأنه 
يقع  ل  ال�سالم،  عليه  اإنه  قيل  َثْوَبُه؛  َيْفِلي  بيته،  واأهل 
له  تعظيما  يوؤذيه،  القمل  يكن  ول  قط،  ذباب  عليه 
َنْعَلُه؛  ُف  َوَيْخ�سِ َثْوَبُه،  َوَيْرَقُع  �َساَتُه،  َوَيْحِلُب  وتكريا، 
اأي  الَبْيَت؛  َوَيُقمُّ  َنْف�َسُه،  َوَيْخِدُم  بالخ�سف،  يخرزها  اأي 
؛ اأي ي�سم ر�سغ يدها اإلى ع�سدها،  يكن�سه، َوَيْعِقُل اْلَبِعرِيَ
َحُه؛  َنا�سِ وَيْعِلُف  باركا،  ليبقى  بالعقال  معا  ويربطهما 
اِدِم  اْلَ َمَع  َوَياأُْكُل  الاء،  عليه  ي�ستقى  الذى  اجلمل  وهو 

وِق. اَعَتُه ِمَن ال�سُّ َوَيْعِجُن َمَعَها، َوَيْحِمُل َب�سَ
ُ َعْنُه -، اإِْن َكاَنِت الأََمُة ِمْن اإَِماِء  َي اهللَّ  َوَعْن اأََن�ٍس - َر�سِ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَتْنَطِلُق ِبِه َحْيُث  وِل اهللَّ اأَْهِل الَِديَنِة َلَتاأُْخُذ ِبَيِد َر�سُ

َي َحاَجَتَها. ى َتْق�سِ �َساَءْت َحتَّ
اأي  ِرْعَدٌة؛  َهْيَبِتِه  ِمْن  اَبْتُه  َفاأَ�سَ َرُجٌل  َعَلْيِه  َوَدَخَل 
نف�سك،  على  خفف  اأي  َعَلْيَك؛  ْن  )َهوِّ َلُه:  َفَقاَل  رجفة، 
ُكُل  َتاأْ ُقَرْي�ٍس  ِمْن  اْمَراأٍَة  اْبُن  اأََنا  ا  َ اإِنَّ ِلٍك،  ِبَ ل�ستــه  َفاإِنِّ 

اْلَقِديَد(؛ وهو اللحم الملح الجفف بال�سم�س.
وَق  ال�سُّ َدَخْلُت   ،- َعْنُه   ُ اهللَّ َي  َر�سِ  - ُهَرْيــَرَة  اأَِبـي  َوَعْن 
ال�سرة  يغطي  لبا�س  �َسَراِويَل؛  ى  َفا�ْسرَتَ ملسو هيلع هللا ىلص  ِبيِّ  النَّ َمَع 
َوَذَكَر  َواأَْرِجْح(،  )ِزْن  اِن:  ِلْلَوزَّ َوَقاَل  بينهما،  وما  والركبتني 
َفَجَذَب  ُلَها،  ُيَقبِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ِبيِّ  النَّ َيِد  اإَِلى  َفَوَثَب  َقاَل:  َة،  اْلِق�سَّ
ِلٍك،  ِبَ ُت  َوَل�سْ ُلوِكَها،  ِبُ الأََعاِجُم  َتْفَعُلُه  )َهَذا  َوَقاَل:  َيَدُه 
َراِويَل، َفَذَهْبُت لأَْحِمَلُه،  ا اأََنا َرُجٌل ِمْنُكْم(، ُثمَّ اأََخَذ ال�سَّ َ اإِنَّ

َفَقاَل: )�ساحب ال�سيء اأََحقُّ ِب�َسْيِئِه اأَْن َيْحِمَلُه(.
وهذه هي �سنة اهلل ور�سوله، فحب التوا�سع والتحلي 

به، يرفع الن�سان عند ربه.
اأمته خريا، ورحم اهلل عبدا  فجزاه اهلل من نبي عن 
اجلميلة،  وال�سال  الكرية،  ال�سمائل  هذه  ف  تاأمل 
يوم  �سفاعته  ليحوز  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�سول  واتبع  بها  فتم�سك 
بحق  اهلل  ن�ساأل  التام  وف  عنه،  وير�سى  الأكرب،  الفزع 
الزاهدين،  التوا�سعني  من  يجعلنا  اأن  الّر�سل،  خامت 

ادفني عنها. الراغبني عن الدنيا، ال�سَّ
و�سلى اهلل و�سلم وبارك على �سيدنا حممد، وعلى اآله 

و�سحبه اأجمعني.
واحلمد هلل رب العالني.

إعداد : محمد أمني بنعفان -

ِبِه  ُعُه           َعَلى ُعُلوِّ َمْن�صِ َتَوا�صُ
َوِرْفَعِة ُرْتَبِتِه

ملسو هيلع هللا ىلص
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