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Avis des experts 
sur l’évolution 
du Covid-19

Le gouvernement a annoncé une série de mesures 
qui seront appliquées dans la nuit du 31 décembre 2021 
au 1er janvier 2022, dans le cadre de la lutte contre de la 
propagation du nouveau coronavirus :
• Interdiction de toutes les célébrations du Nouvel An ;
• Interdiction d’organiser des soirées et programmes 
spéciaux dans les hôtels, restaurants et établissements 
touristiques;
• Fermeture des restaurants et des cafés à 23 h 30;
• Couvre-feu nocturne dans la nuit du Nouvel An de 0h 
à 6h.

Le gouvernement affirme que le danger de propaga-
tion de la pandémie persiste et que la conjoncture exige 
le respect strict par l’ensemble des citoyennes et ci-
toyens de toutes les directives des autorités publiques 
et de toutes les mesures de précaution décrétées par 
les autorités sanitaires.

Lire en page 3

Lire en page 2

l’année de tous 
les pronostics

Le Sommet mondial du Partenariat du Gouvernement Ouvert, qui s’est tenu 
à distance du 15 au 17 décembre 2021 en Corée du Sud, a attribué au 

Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima la troisième place du «Prix du gou-
vernement ouvert pour l’innovation locale» pour avoir développé une plateforme 
électronique de suivi et d’évaluation du programme de développement régional, en 
consécration de la culture de gestion qui repose sur les résultats et sur l’orienta-
tion des politiques publiques. 

La session d’ouverture des travaux de ce sommet a été marquée par la participa-
tion active de responsables du Royaume, notamment du Chef du gouvernement, 
Aziz Akhannouch.

Les avocats poursuivent leur mouvement de protestation contre l’obligation du 
pass vaccinal dans les tribunaux, imposée par le ministère de la Justice, le minis-

tère public et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

La Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
obtient un Prix en Korée du Sud

Nuit du réveillon 2022 : 
Couvre-feu nocturne

Fermeture des cafés 
et restaurants 

Protestation des avocats
du Barreau de Tanger contre 

la présentation du pass vaccinal 
à l’entrée des tribunaux 

Ph : Hammouda
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a l’initiative de la pré-
sidence du minis-

tère public, un séminaire 
régional sur la rationali-
sation de la détention pré-
ventive a été organisé les 
20 et 21 décembre 2021 
à Tanger avec la partici-
pation des magistrats du 
ministère public opérant 
au niveau des circonscrip-
tions judiciaires de Rabat, 
de kénitra, de tanger, de 
tétouan et d’al Hoceima,

Ce cinquième séminaire, 
a recommandé plusieurs 
mesures visant à rationali-
ser la détention préventive 
et à encourager le recours 
à ses alternatives.

Selon le procureur gé-
néral près la Cour de cas-
sation, président du minis-
tère public, cette rencontre 
a pour objectif de mettre 
en place un cadre juri-
dique solide national pour 
les procès à distance et 
d’adopter les alternatives 
de la détention préventive.

De son côté, le chef de la 
division de traitement des 
plaintes à la présidence 

du ministère public, a sou-
ligné que cette rencontre 
vise à adopter une batterie 
de mesures, grâce à une 
approche participative, 
pour rationaliser la déten-
tion préventive.

Le rapport final sanc-
tionnant les travaux de 
ce séminaire, a souligné 
l’importance d’opération-
naliser les recommanda-
tions 66, 69, 137 et 140 de 
la Charte de la réforme du 
système judiciaire, ain-
si que celles du Conseil 
national des droits de 
l’homme (CNDH) visant à 
élargir le champ des délits 
pouvant faire l’objet de 
conciliation.

Il a aussi appelé à mettre 
en place des alternatives 
aux peines privatives de 
liberté, à encourager le 
recours à la médiation, la 
conciliation et l’arbitrage, 
à diversifier les mesures 
de mise sous surveillance 
judiciaire, et à élaborer 
un plan pour l’appui des 
capacités des profession-
nels de la justice afin de 
déterminer et appliquer 
les peines alternatives.

Selon les dernières 
statistiques de la justice 
pénale, plus de 648.000 
individus ont été déférés 
devant le parquet en 2020, 
dont 18% poursuivis en 
état de détention.

Club des Financiers du Nord

LE CLUB DES FINANCIERS DU NORD TIENT SES ASSEMBLEES 
GENERALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE, RENOUVELLE SON 

BUREAU ET DESIGNE SON PRESIDENT D’HONNEUR

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

En date du Samedi 03 Juillet 2021, le Club des Financiers du Nord a tenu à 
l’Hôtel kenzi Solazur ses assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire pour 
statuer et délibérer les points mis dans l’ordre du jour. A l’issue de la présentation 
du rapport moral et du rapport financier, le Bureau dont le mandat prend fin a 
présenté sa démission selon la réglementation mise en vigueur, et quitus donné 
par l’Assemblée Générale qui a élu un nouveau Bureau Exécutif. 

À l’issue de cette élection, le nouveau Bureau a élu selon l’article 3 de la charte, 
M. EL OUAJIH Noureddine Past-Président fondateur de l’association, Président 
d’honneur du Club.

L’Assemblée Générale Extraordinaire a approuvé à l’unanimité l’adoption de 
la Charte du Club des Financiers du Nord, qui définit les principes d’adhésion 
et de fonctionnement du Club, et précise les différents domaines non réglés par 
les Statuts.

Le Bureau du Club des Financiers du Nord est composé des membres suivants : 
1- Mme LAMJAHDI Saloua - Présidente
2- M. JALOUANE Abdellah - 1er Vice-Président 
3- M. Alami Youssef - 2ème Vice-Président 
4- Mme FKIHI Karima - Secrétaire Général
5- M. ASFOURI Hicham - Secrétaire Général Adjoint
6- M. SITALEB Jalal - Trésorier 
7- M. LKHARCHICHI Youssef - Trésorier Adjoint 
8- M. ATIF Abdelwafi - Assesseur 
9- M. LAzHAR Hamid - Assesseur 
10- Mme RaHMaNE Samira - assesseur 
11- M. BOURI Rachid - Assesseur 

qqqqqqq

CLUB DES FINANCIERS DU NORD
Zone Industrielle Gzenaya, Lot N° 428, Bureau N° 6 - Tanger

Tél: +212.661.200.532 - Site web : www.clubdesfinanciersdunord.com

Séminaire régional à Tanger

sur la rationalisation de la 
détention préventive

Ph : DR

Les avocats poursuivent 
leur mouvement de protes-
tation contre l’obligation du 
pass vaccinal dans les tribu-
naux, imposée par le minis-
tère de la Justice, le ministère 
public et le Conseil supérieur 
du pouvoir judiciaire

a l’instar d’autres villes, 
les avocats du Barreau de 
tanger refusent d’adhérer 
à ce dispositif, approuvant 
ainsi la décision de l’as-
sociation des barreaux du 
Maroc qui rejette toute res-
triction entravant l’accès des 
avocats et des justiciables 
aux tribunaux du royaume, 
considérant cette mesure 
contraire à la Constitution et 
aux accords internationaux.

a souligner que depuis 
lundi 20 décembre courant, 

l’accès aux tribunaux de-
vait être conditionné par la 
présentation du pass vacci-
nal, au titre d’une circulaire 
conjointe du ministère de 
la Justice, de la présidence 
du ministère public et du 
Conseil supérieur du pou-
voir judiciaire (CSPJ).

Un communiqué de l’as-
sociation des barreaux du 
Maroc a aussitôt fait savoir 
son «refus» et appelé au 
«retrait» de cette mesure.

Le bureau de ladite asso-
ciation a invité l’ensemble 
des avocats à faire preuve 
de solidarité face à toute 
restriction d’accès aux tri-
bunaux touchant le corps 
des avocats qui menacent 
de poursuivre jusqu’à l’an-
nulation de cette décision.

Protestation des avocats du Barreau de Tanger contre 
la présentation du pass vaccinal à l’entrée des tribunaux 
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@par le Dr. AbDelhAk bAkhAT 

ActuAlités

montrent que «les anticorps produits lorsque l’on est 
vacciné sont moins efficaces pour l’Omicron que pour 
les autres variants» et que le vaccin était déjà moins ef-
ficace contre les variants Alpha et Delta. Mais apparem-
ment, une vaccination à triple dose protège, même sur 
les formes graves, rassure-t-on. 

Loin de ce jargon d’experts, tantôt rassurant, tantôt 
alarmant, posons plutôt la simple question à laquelle 
chacun souhaite une réponse simple et claire : quel 
temps faudra-il encore passer avant de dompter le Co-
vid-19 ?. 

Sous conditions, un infectiologue zuri-
chois, Huldrych Günthard, table 
sur l’été 2022 : «la pandémie de-
vrait être terminée d’ici à 
l’été prochain, mais deux 
conditions sont néces-
saires: il faut plus 
de personnes vac-
cinées et les non-vac-
cinés doivent 
être infectés par 
le virus, estime-t-
til, posant une autre 
condition: «aucun 

variant résistant aux vaccins ne devrait apparaitre en-
tretemps» 

La scientifique en chef de l’OMS, Soumya Swamina-
than, se montre moins optimiste. Elle table sur 60% du 
chemin bientôt parcouru. «Mais on ne peut exclure qu’il 
y ait une autre montagne inattendue à gravir», ajoute-t-
elle. Dans certaines parties du monde, un pourcentage 
élevé de la population est vacciné, soit entre 70 à 80%, 
relève-t-elle. Dans d’autres pays, comme en Afrique, 
moins de 4% de la population est vaccinée. «Plus long-
temps l’humanité tolère cette situation, plus le risque 
d’apparition de nouveaux variants est grand», affirme-
t-elle.

L’OMS demande que toutes les doses disponibles 
soient utilisées pour augmenter le taux de vaccination 
dans le monde. Ce n’est qu’après cette échéance que 
l’injection de rappel, soit la troisième dose, doit être en-
visagée.

Les trois pronostics 
probables 

Selon divers spécialistes trois options se dessinent à 
moyen et long termes ! .

1. L’épidémie reste importante à cause 
de nouveaux variants : possible mais peu 
probable :
L’évolution de l’épidémie se joue comme un match 

entre deux dynamiques : l’acquisition de l’immunité 
(par la contagion mais surtout par la vaccination) et la 

capacité du virus à muter. Si la seconde l’em-
porte, on entre alors dans le scénario-catas-

trophe. Le coronavirus peut muter 
vers des formes plus transmissibles. 

On peut alors craindre l’arrivée 
d’un variant encore plus trans-
missible, voire plus dangereux, 

qui conduirait à de nouvelles va-
gues de l’épidémie.

Cela nécessiterait alors une 
possible mise à jour du vaccin 

avec un rappel ».

2. Le coronavirus de-
vient endémique avec 

moins de formes graves: 
le plus probable:

Le SARS-CoV-2, respon-
sable du Covid-19, continue 

de circuler mais de façon moins 
grave. Ce virus respiratoire 
va finir par se comporter 
comme les autres virus 
respiratoires c’est-à-dire 

basculer vers une certaine saisonnalité et réduire en 
impact . Progressivement, ce virus devrait perdre en 
pouvoir pathogène, en virulence et évoluer lentement 
pour devenir un virus banal ».Cette hypothèse est la 
plus probable. 

3. La disparition totale du virus : très 
improbable: 
L’hypothèse la plus favorable serait l’éradication du 

virus afin qu’il devienne un lointain souvenir. Dans l’his-
toire des pandémies, cela s’est déjà vu. La vaccination 
a déjà permis que la variole disparaisse par exemple, et 
la polio est sur le point de disparaître également. Mais 
cette option est vraisemblablement hors de portée dans 
le cas du Covid-19.

On pense plutôt que le virus ne va pas disparaître, 
mais qu’on va le garder avec nous de la même façon 
qu’on a gardé d’autres virus qui causent des rhumes.

Avis des experts sur l’évolution du Covid 19

Interrogée sur l’évolution de l’épidémie du Covid-19, 
à moyen et long terme, Maria Van Kerkhove, respon-
sable technique de la lutte contre cette pandémie 

au sein de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 
a laissé entrevoir une sortie de crise dans les mois à 
venir, malgré la circulation rapide du variant Omicron.

«Nous pouvons endiguer la mortalité du Covid-19 et 
nous pouvons aussi réduire sa propagation», assure-
t-elle, estimant que 2022 est l’année où nous pouvons 
en finir avec la pandémie. «Nous avons des outils au-
jourd’hui qui permettent de contenir la dangerosité de 
la maladie. Nous pouvons réduire la morbidité, les hos-
pitalisations, les formes graves, sauver ceux qui sont en 
réanimation. Nous pouvons aussi réduire la propaga-
tion», assure-t-elle.

En ce qui concerne les variants, le Dr Van kerkhove 
estime qu’il n’ y en aura plus, «mais si le virus continue 
de circuler, nous avons des outils maintenant. J’ai beau-
coup d’espoir pour 2022», rassure-t-elle.

De son côté, un grand chroniqueur, Jacques attal, 
s’est risqué à des pronostics pour les douze mois à 
venir. 

Selon lui, à priori, 2022 devrait être une année très 
difficile. En le sachant, en l’anticipant, on peut éviter 
qu’elle le soit, estime-t-il, concevant qu’il est assez 
aisé d’établir un scénario du pire : une pandémie qui 
échappe aux vaccins, un effondrement des marchés 
financiers, des foyers de guerre, des pays qui se 
disloquent, des attentats, des mouvements ex-
trémistes contradictoires, réclamant qu’on efface 
toute trace des valeurs passées dans la mémoire du 
monde. Tout cela est possible. Tout cela aura peut-être 
lieu, dira-t-il.

Mais, pour revenir concrètement à l’épidémie, es-
sayons de répondre à la question suivante : « Alors 
que le monde subit aujourd’hui une cinquième 
vague de Covid-19, faut-il s’attendre en 2022 à une 
sixième vague en raison du variant Omicron ? 

La réponse de l’épidémiologiste français, et profes-
seur de santé publique Philippe amouyel, est abstraite 
: «c’est probable», dira-t-il, expliquant : «Le variant Omi-
cron inquiète l’’Organisation mondiale de la Santé qui 
a affirmé qu’elle n’a jamais vu une propagation aussi 
rapide d’un variant depuis l’apparition du Covid-19. 
C’est l’une des caractéristiques de ce nouveau variant: 
«sa forte transmissibilité, on l’a déjà vue en Afrique du 
Sud, dira-t-il, ajoutant : « Il semblerait qu’il soit 40% plus 
transmissible que le variant Delta, en partie respon-
sable de la cinquième vague du coronavirus». 

Dès lors, on se demande si l’arrivée du variant Omi-
cron annonce-t-elle une sixième vague ? 

Si le variant est probablement présent dans de nom-
breux pays, le problème reste encore dans la détection. 

L’OMS alerte également sur une potentielle résistance 
d’Omicron aux différents vaccins. Les premières études 

À quoi pourrait ressembler l 'année qui s'ouvre demain?
Vagues successives de Coronavirus, nouveaux variants, restrictions diverses… Voilà plus d’un an et demi que la pan-

démie impacte le quotidien du monde entier, avec comme l’impression de ne jamais en sortir.
Beaucoup de questions sont posées et diverses réponses y sont données, toutes convergentes vers l'avenir de l'huma-

nité pris en otage par l'épidémie et le ou les moyens d'y échapper. Quand et comment y parvenir ?
Des épidémiologistes, virologues et experts de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) y répondent à peu près pa-

reillement : "On peut attendre le meilleur comme le pire de la nouvelle année 2022. Les ingrédients d'une année pénible 
sont réunis, mais si nous arrivons à conjuguer nos talents, nous sommes aussi capables de retrouver une souveraineté 
ouverte et porteuse d'espoir. 

Tous les pronostics sont permis ! Cela ne répond, néanmoins, pas à la question franche suivante : "2022 est-elle l’an-
née où nous pourrons en finir avec la pandémie du Covid 19 ?" 

l’année de tous 
les pronostics
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Culturelle

Résumé : Une réflexion sur les leviers préalables à l’émer-
gence, la bonne gouvernance, notamment. Mohamed Alami 
Berrada, expert en leadership, développe les enseignements 
tirés de son récent passage à la primature ainsi que de son 
expérience de l’accompagnement de jeunes talents depuis 
près de quinze ans. Il mène, dans cet essai, une réflexion 
progressiste et ambitieuse qui montre l’engagement de la 
société civile marocaine à participer activement à l’évolution 
de son pays.

Selon alami Berrada, pour que l’Etat puisse regagner la 
confiance de ses citoyens, il gagnerait à ne plus les infanti-
liser et à être en mesure de protéger réellement leurs droits: 
liberté d’expression, respect de la dignité, libertés liées au 
corps, protection contre l’arbitraire, etc. Ensuite, les femmes 
doivent bénéficier de cadres législatifs leur permettant 
d’avoir accès aux mêmes opportunités que les hommes, 
dans l’enseignement, le monde de l’entreprise, la haute 
fonction publique et la politique, pour qu’elles puissent 
aussi contribuer activement au développement. Enfin, les 
acteurs économiques doivent pouvoir opérer en confiance, 
avoir le sentiment que les marchés sont libres, protégés de 
la concurrence déloyale, que les transactions publiques 
sont transparentes, sans corruption ni clientélisme.

L’auteur propose en guise de conclusion et rappelle que, 
pour réussir les réformes à venir, il est incontournable que 
notre gouvernance soit revue en profondeur, avec des 
processus réellement méritocratiques dans la fonction pu-
blique, la nécessité d’y attirer les meilleurs profils, notam-
ment par la création d’un nouveau statut de « détachement 
à la fonction publique », en faveur des cadres des grandes 
entreprises, et de la formation exécutive. Il s’agit aussi d’ins-
taurer une culture de management public et de création de 
valeur publique dans l’administration, de promouvoir l’ex-
cellence et de combattre la médiocrité partout.

Un livre qui ne vous laissera pas indifférents !
Bonne lecture !

@ par Meryem Cherradi

LE MAROC A VENIR
Libertés, Gouvernance, Rôle des Femmes

de Mohamed Alami Berrada

La reconnaissance américaine 
de la souveraineté du Maroc sur 

son Sahara reste inchangée

Il n’y a pas de changement dans la politique américaine sur le 
Sahara Marocain, annonce le Département d'État qui soutient un 
processus politique crédible, mené sous l’égide de l’ONU pour 
la stabilité de la région et la fin des hostilités.

Concernant les accords d’Abraham, les USA saluent les me-
sures prises par le Maroc pour améliorer ses relations avec 
Israël, un rapprochement qui aura des avantages à long terme 
pour les deux pays, estime-t-on.

On évoque, de toute part, la solidité du partenariat stratégique 
entre les trois parties concernées, et leurs intérêts communs 
pour la paix, la sécurité et le développement.

Le constat est celui desres-
ponsables d’agences immobi-
lières, rapporte notre confrère 
Abdellah Benahmed dans «Les 
Inspirations ÉCO»

À tanger, précise-t-il, c’est le 
moyen standing qui attire les ac-
quéreurs. Les promoteurs multi-
plient les offres dans cette ville 
en plein boom, mais qui compte 
de nombreux biens immobiliers 
inoccupés.

L’impact de la crise du covid-19 
est encore là, mais la reprise 
commence, cependant, à se faire 
sentir. À Tanger, les agences im-
mobilières tentent de sortir la 
tête de l’eau après «l’arrêt forcé» 
provoqué par la pandémie. Et un 
tour chez ces professionnels de 
l’immobilier, en aval du secteur, 
nous édifie sur une tendance du 
marché local : le moyen standing 
est, actuellement, le plus sollici-
té par les acquéreurs. C’est du 
moins ce que déclare un expert 
en immobilier, responsable d’une 
agence à Tanger affirmant : «Le 
marché immobilier du moyen 
standing semble bien décidé à 
profiter des avantages du pre-
mier semestre 2021. Vu la forte 
demande sur ce type de bien, 
les promoteurs sont passés à la 
vitesse supérieure, en proposant 

Une réunion de travail te-
nue le 14 décembre entre 

le maire de tétouan Mustapha 
El Bakkouri, accompagné de 
ses proches collaborateurs, 
dont des techniciens, avec les 
responsables du projet du pôle 
agroalimentaire et des parte-
naires concernés, pour discu-
ter de l’état d’avancement des 
nouveaux abattoirs et essayer 
de trouver des moyens pour 
surpasser les contraintes et dif-
ficultés entravant l’accélération 
du rythme de réalisation de ce 
chantier. 

Cette rencontre a été marquée 
par la présentation de cette 
nouvelle structure communale 
dédiée au développement du 
secteur alimentaire. Les partici-
pants à cette rencontre ont sou-
ligné l’importance des nouveaux 
abattoirs permettant de favoriser 
la création de la richesse et de 
l’emploi dans la province. Ils ont 
fait part de la nécessité de la mo-
bilisation de tous les efforts pour 
l’achèvement de ce projet dans 
les brefs délais des travaux res-
tants de ce projet, qui fait partie 
des principales composantes du 
pôle agroalimentaire s’inscrivant 
dans le cadre du programme 
intégré de développement éco-
nomique et urbain de Tétouan. 
De son côté, M. El Bakkouri a fait 

des packs attractifs, intégrant 
des financements bancaires, 
la gratuité des frais de notariat, 
voire des facilités de paiement. 
Ici, on profite à fond de l’incita-
tion fiscale portant sur l’exonéra-
tion ou la réduction de 50% des 
droits d’enregistrement relatifs 
à l’immobilier ainsi que de la 
baisse des taux d’intérêts ban-
caires, explique-t-il, ajoutant que 
les promoteurs jouent sur les 
finitions de bon standing pour 

part de l’intérêt et de l’attention 
dont bénéficie cette nouvelle 
structure de la part des pouvoirs 
publics pour accélérer l’exécu-
tion des travaux restants de ce 
projet afin de réussir à le livrer 
avant l’année en cours.

Il a également appelé à la mo-
bilisation des efforts de tous 
pour pouvoir surmonter tous 
les obstacles empêchant l’achè-
vement et l’entrée en service 
des nouveaux abattoirs dans le 
respect des normes en vigueur 
au niveau international. Située 
à la périphérie de Tétouan, plus 
précisément sur l’axe menant 
à Chefchaouen, cette nouvelle 
structure communale permet 
de doter la profession de plu-
sieurs espaces d’égorgement, 
qui sont bien adaptés et séparés 
et en strict respect de l’environ-
nement de ceux dédiés au stoc-
kage des viandes. Les nouveaux 

attirer les clients. 
Malgré tout, le secteur vit une 

conjoncture défavorable, estime-
t-on, et des mesures plus auda-
cieuses sont souhaitées par les 
professionnels, du côté de l’ad-
ministration. 

autre attente du côté du réfé-
rentiel des prix, qui a apporté, 
dit-on, de nombreuses solutions 
en matière de régulation du mar-
ché, mais qui présente encore 
quelques lacunes, conclue-t-on. 

abattoirs comportent également 
des chambres froides, des ser-
vices administratifs, de contrôle 
et de gestion de l’ensemble des 
locaux des nouveaux abattoirs.

Notons que le projet du pôle 
agroalimentaire de tétouan com-
prend, en plus de cette structure 
communale, d’autres nouveaux 
équipements communaux, dont 
le projet de marché de gros des 
fruits et légumes qui prévoit de 
doter la ville et en particulier les 
professionnels d’une structure 
communale moderne et répon-
dant aux standards de qualité 
requis. Il comporte, en plus des 
halls destinés à la vente des 
fruits et des légumes, un souk 
du fellah (marché de l’agricul-
teur), des espaces dédiés au 
stockage et gestion des caisses 
vides et autres emballages ainsi 
que des services de contrôle et 
d’autres bureaux administratifs.

Immobilier à Tanger

Le moyen standing bien côté 

Nouveaux abattoirs de Tétouan 

Achever ce projet dans les meilleurs 
délais possibles
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 Le jeudi dernier, deux groupes d’élèves de la section inter-
nationale du collège privé ahlen ont rendu une visite guidée au 
siège de l’hebdomadaire régional « le journal de Tanger », sup-
port médiatique centenaire créé en 1904. 

Les objectifs étaient de prendre connaissance de l’histoire de 
ce journal, et des techniques de production d’un support média-
tique dans l’idée d’élaborer un journal scolaire.

Accompagnés de leur enseignante, Mme Fatima Rhorba, ces 
jeunes collégiens ont ainsi pris connaissance des différentes 
étapes de l’élaboration dudit journal, partant de la recherche et 
du traitement de l’information jusqu’à la distribution de l’hebdo-
madaire, le samedi matin, en passant par différentes phases de 
saisie, traitement électronique, impression et pliage.

Les travaux de réaménagement et de transformation de la fo-
rêt diplomatique de tanger en un parc urbain qui viennent d’être 
achevés, ont donné un nouvel aspect donnant une plus-value au 
paysage et offrant un accueil reposant aux visiteurs. 

Pourvu que chacun contribue à la protection et la préservation 
de l’environnement.  

La création du « parc de la forêt diplomatique » vise à valoriser, 
aménager et gérer la forêt, tout en confortant son rôle social par 
un meilleur accueil des visiteurs, la continuité de l’écosystème 
et des ressources forestières, et la sensibilisation des acteurs 
locaux à la protection de l’environnement.

Ce projet devait être  financé par le département des Eaux 
et forêts à hauteur de 20 millions de dirhams, la région de Tan-
ger-Tétouan-Al Hoceima à hauteur de 8 millions, la commune 
de Gueznaya (5 millions), L’agence de développement des pro-
vinces du nord grâce à une enveloppe budgétaire de 4 MDH, le 
conseil communal de Tanger-Assilah à hauteur de 3 MDH et des 
investisseurs privés.

La réalisation de cette transformation reconnue positive à tous 
les points de vue, est appréciée par les habitants de tanger et sa 
région et par l’ensemble de visiteurs qui fréquente la région.

Autre aspect positif, le positionnement du nouveau CHU de 
Tanger à proximité de cette forêt, redouble l’utilité et l’attractivité 
de ce site, cela outre son étendue de 256 hectares offrant ses 
espaces à des activités sportives, dont 9 kilomètres de sentiers 
aménagés pour la la marche et  course à pied.

au point de vue équipements, on relève plusieurs structures 
sanitaires  dont quatre toilettes pour femmes, trois toilettes pour 
hommes, d’autres pour personnes à besoins spécifiques, outre  
des aires de jeux pour enfants, dotés d’équipements spécifiques, 
et près de 40 tables de pique-nique en bois, le tout appuyé des 
dizaines de poubelles pour inciter les visiteurs à la protection et 
à l’hygiène.

Un nouveau Musée d’art 
contemporain a ou-

vert, jeudi, ses portes, dans l’en-
ceinte de l’ancienne prison de la 
Kasbah à Tanger.

Outre son aspect artistico-cultu-
rel, ce nouvel espace se veut un 
lieu de rencontres, d’échanges de 
partages, et d’expositions liées à 
la région du Nord.

La cérémonie inaugurale, pré-
sidée par le secrétaire général de 
la wilaya de tanger, Habib alami, 
représentant le wali de la région 
tanger-tétouan-al Hoceima, 
Mohamed M’hidia, lui-même fer-
vent admirateur des arts et de 
la Culture et grand défenseur du 
secteur dans la région, étant im-
pliqué dans la réalisation projet 
qui a nécessité une enveloppe 
budgétaire de 13 millions de di-
rhams financés par l’Agence de 
Développement du Nord. 

Ont également pris part à la 
cérémonie inaugurale du nou-
veau musée, le président de la 
Fondation Nationale des Musées 
(FNM) ,Mehdi Qotbi ; le président 
du Conseil régional; le maire 
de la ville ; de représentants de 
l’intelligentsia tangéroise dont 
notamment des intellectuels, 
des artistes, des acteurs, des 
écrivains ; des créateurs et des 
journalistes, entre autres, a été 
marquée par le vernissage d’une 
exposition inaugurale intitulée 
“L’Ecole du Nord”, qui rend hom-
mage aux artistes de l’école du 
Nord et à leur apport à la créati-
vité artistique au Maroc.

Cette exposition qui reflète un 
brassage culturel et propose une 
relecture des spécificités artis-
tiques de la région, présente des 
œuvres de Mohamed Serghini, 
Mohamed ataallah, Mohamed Ya-
coubi, Mohamed Chabâa, Saad 
Ben Cheffaj, Mekki Meghara, 
Mohamed Melehi, et abdelkrim 
Ouazzani, entre autres.

Pour Mehdi Qotbi, qui se 
félicite de la célébration du 10ème 

anniversaire de la Fondation 
Nationale qu’il préside, «cette 
exposition vise à faire connaître 
des artistes exceptionnels du 
Nord du Maroc qui ont illuminé 
notre ciel artistique et enrichi 

la peinture marocaine» dira-t-il, 
ajoutant: 

« c’est une joie de voir, dans 
cette période difficile, que l’art et 
la culture restent là pour nous ai-
der, nous éclairer et nous donner 
de l’espoir ».

Concernant le nouveau mu-
sée, Qotbi affirme que ce nouvel 
espace muséal contemporain de 
la kasbah, le troisième ouvert 
par la Fondation nationale des 
musées à Tanger, vient confirmer 
la volonté de ladite Fondation de 
s’ancrer dans chaque ville et ré-

gion du Royaume.
« L’ouverture de ce musée en 

cette conjoncture exception-
nelle, constitue un hommage au 
Roi Mohammed VI qui a donné à 
la culture la place qui lui échoit 
dans une société moderne et 
développée. Cet espace vient en-
richir l’offre culturelle et muséale 
de la ville du Détroit ce qui per-
met au public d’avoir accès, dès 
que les frontières s’ouvriront, 
à une palette de musées dans 
toutes les villes du Maroc », dira 
Mehdi Qotbi.

Des élèves du Groupe 
scolaire privé « Ahlen » 

en visite au Journal 
de Tanger

Le nouveau parc urbain 
de la Forêt diplomatique :  

un grand plus pour Tanger 

Kasbah de Tanger 
Ouverture du nouveau 

Musée d’art contemporain 
dans l’enceinte de l’ancienne prison

Sté : GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE
 S.A.R.L (A-U).

5, Av. El Hariri 3éme étage, Appt  N° 32 - Tanger 
GERANCE LIBRE DE FONDS DE COMMERCE 

Aux termes d’un acte notarié en date du 01 Décembre 2021 à 
TETOUAN, enregistré A TETOUAN le 01 Décembre 2021, sous 
les références :
RE: 202100370138009 - OR: 34611/2021, il a été convenu et ar-
rêté ce qui suit:
1. GERANCE LIBRE
- Mr. M’BARK IBERDI, comparant d’une part, es-qualité de repré-
sentant de la S.A  « LE RIO LOUNGE », donne en gérance libre, 
conformément aux articles de 152 à 158 de la loi N° 15-95 formant 
code de commerce, et pendant la durée et sous les conditions et 
clauses ci-après, à la S.A.R.L « AQUI ME QUEDO », ce qui est 
accepté par Mr. ABDELAZIZ EL TRIBKI, comparant de seconde 
part es-qualité, le fonds de commerce.

2. DESIGNATION. 
Le fonds de commerce de cafétéria, snack, bar et restaurant 
exploité au local sis à M’DIQ, PORT DE MARINA SMIR, RDC, 
BLOC 3, N° 27, faisant l’objet du titre foncier N° 12.784/19, avec 
tous ses éléments corporels et incorporels, et pour l’exploitation  
duquel, la société bailleresse est immatriculée au registre de com-
merce de TETOUAN sous le N° 7597.
3. DUREE DE LA GERANCE LIBRE.
La présent gérance libre est consentie et acceptée entre les partie 
es-qualité pour une durée ferme non renouvelable  de 01/10/2021 
et finira le 31/12/2023.
4. REDEVANCE. 
La présente location-gérance est consentie et acceptée moyen-
nant une redevance mensuelle de Cent Mille  Dirhams TTC 
(36.000,00 DH/TTC), payables au premier de chaque mois.

Pour extrait et mention
GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE SARL

Annonce Légale et Administrative
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C’est avec une pro-
fonde affliction et 

une immense conster-
nation que nous avons 
accueilli la triste et cha-
grinante nouvelle du dé-
cès survenu, à l’âge de 
73 ans, le 18 décembre 
2021, de notre très 
cher regretté confrère 
Abderrahim SEFIANI, 
ancien journaliste dans 
notre hebdomadaire Le 
Journal de tanger, dans 
les années 80 du siècle 
dernier. 

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

En cette douloureuse circonstance, nous présentons 
nos condoléances les plus attristées à son fils Yassin ; à sa 
veuve Manal Daghouch et leur fils Rayan ; à l’ensemble des 
membres des familles Sefiani, Daghouch et familles alliées, 
ainsi qu’à tous les proches du regretté priant Dieu le Tout 
Haut d’avoir le défunt en Sa Sainte miséricorde, l’accueillir en 
Son Vaste Paradis et apporter soutien et patience à sa famille 
et à tous ses proches afin de les aider à traverser cette dure 
épreuve et les protéger de tout malheur. Amine.

Inna lillahi wa inna ilaïhi raji3oune

Nécrologie
L’éminent journaliste 

Abderrahim 
SEFIANI

rappelé à Dieu

alors qu’une mesure na-
tionale de couvre-feu et 
de fermeture des cafés, 

bars et restaurants est déjà prise 
à l’occasion de la nuit du réveil-
lon du 31 décembre 2021 au 1er 

janvier 2022 (lire en page Une), 
une autre mesure est instaurée, 
depuis mardi 21 décembre cou-
rant, jusqu’à nouvel ordre, pres-
crivant la fermeture, de minuit à 6 
heures du matin, des cafés, bars 
et restaurants à Tanger. 

Rappelons que ces mesures 
décrètent, dans leur ensemble : 

- l’interdiction de toutes les cé-
lébrations du nouvel an;

- l’interdiction de l’organisa-
tion des soirées et programmes 
spéciaux dans les hôtels, restau-
rants et établissements touris-
tiques;

 - ordonnent la fermeture des 
restaurants et des cafés à partir 
de 23h30;

 - décrètent un couvre-feu dans 
la nuit du nouvel an de 00h00 à 
06h00.

Ces précautions préventives 
sont prises à cause du danger 
de la propagation de la pandémie 
qui persiste et menace la santé 
des citoyennes et des citoyens.

Les autorités publiques et sani-
taires informent que la conjonc-
ture actuelle exige le respect 
strict, par tous et toutes, de ces 
mesures de précautions vitales. 

a signaler que, depuis le 15 dé-
cembre courant, date de l’appari-
tion du 1er cas de contamination 

au variant Omicron au Maroc, le 
Royaume a déjà enregistré, au 
bout d’une semaine seulement, 
28 cas confirmés et 46 cas sus-
pects. 

S’agissant de l’origine des 
cas confirmés, le ministère de 
la Santé annonce que 20 ont été 
détectés dans le cadre de sept 
clusters épidémiologiques fami-
liaux, alors que huit sont des cas 
isolés. Cinq patients sont des en-
fants âgés entre 4 mois et 13 ans, 

Le département de la Santé ex-
horte, de nouveau, les citoyennes 
et citoyens à se conformer stric-
tement aux mesures de préven-
tion individuelles et collectives, 
notamment le port correct des 
masques de protection, le lavage 
fréquent des mains ou leur dé-
sinfection ainsi que la distancia-
tion physique, tout en se faisant 
vacciner sans délai avec particu-
lièrement la troisième dose.

Plusieurs spécialistes mettent 
en garde contre la nouvelle 
vague du variant Omicron qui 

risque de fragiliser le système de 
santé national. 

Sur la base de données scien-
tifiques, de nombreux épidémio-
logistes et spécialistes de la san-
té s’attendent à ce qu’Omicron 
devienne le variant dominant 
au Maroc à partir de la mi-jan-
vier 2022. Au Maroc, la nouvelle 
année s’annonce donc, sous 
le signe d’Omicron, ce variant 
détecté pour la première fois en 
afrique du Sud et qui se propage 
aujourd’hui dans le monde entier. 

En réaction à ces données 
scientifiques, des experts mettent 
en garde, expliquant que le mo-
ment est venu d’affronter la pro-
chaine vague qui s’annonce rude 
et dont les conséquences pour-
raient être désastreuses pour le 
système national de santé. 

L’arrivée de cette nouvelle 
vague coïncide, hélas, avec le 
ralentissement de la campagne 
nationale de vaccination sensée 
prémunir contre les décès liés au 
Covid-19.

Alerte

En plus du couvre-feu du réveillon, 
nouvelles mesures à Tanger 

Le troisième campus 1337 Med, porté par le 
Groupe tanger Med, en partenariat avec l’Uni-

versité Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’école 
42, ouvrira ses portes en Janvier 2022 dans la zone 
d’activité de Tétouan Shore, à proximité de Cabo Negro, 
selon un communiqué officiel.

Fort du succès des deux campus de l’Ecole 
1337 situés à Khouribga et Benguerir ouverts 
respectivement en 2018 et 2019, et créés par le 
groupe OCP, le groupe Tanger Med entreprend, 
à son tour, à travers sa fondation, la création 
d’un troisième campus de cette école techno-
logique en partenariat avec l’Université Mo-
hammed VI Polytechnique et l’École 42.

A une heure de Tanger et à proximité de 
Cabo Negro, le troisième campus 1337 s’étend 
sur une superficie de 2.000 m², répartie sur 2 
niveaux. Le nouveau campus abritera 3 Clus-
ters de plus de 730 m², équipés de 210 iMAC 
de dernière génération, connectés à une ligne 
internet dédiée ainsi que des serveurs de stoc-
kage de très grande capacité. Deux espaces 
détente d’une superficie de 300 m² équipés de 
tables de billard, de ping pong et de consoles de jeux 
sont également mis à disposition des étudiants.

Le Meet-up, lieu de rencontre et d’échange par excel-
lence, permettra aux étudiants et invités de l’école de se 
retrouver, d’échanger et débattre autour de sujets inno-
vants, à portée technologique avec les professionnels 

du secteur. C’est aussi un espace d’idéation et de colla-
boration pour faire émerger de nouvelles idées portées 
par des startups ou organiser des workshops à l’initia-
tive des différents clubs de l’école. D’une capacité de 
100 places, l’espace est modulable, et doté d’une régie 
entièrement équipée.

Le nouveau campus 1337 se trouve au cœur d’un 
riche écosystème industriel à forts enjeux de transfor-
mation digitale. Équipé de 150 postes, 1337 augmentera 
sa capacité à 210 postes dès 2023, avec pour ambition, 
de former à terme près de 650 étudiants. Le groupe Tan-
ger Med versera des bourses de vie aux étudiants afin 

de couvrir leur frais d’hébergement, dynamisant par la 
même occasion l’économie locale.

Dans un souci permanent d’amélioration de l’em-
ployabilité, notamment des jeunes actifs, 1337 partici-
pera à aligner les compétences digitales exigées par 
le marché de l’emploi et la disponibilité réelles de ces 

compétences au sein du deuxième pôle éco-
nomique du pays. A l’ère d’une digitalisation 
accélérée, le renforcement des compétences 
marocaines dans le numérique et la promotion 
de l’entrepreneuriat digital constituent à la fois 
une opportunité professionnelle pour la jeu-
nesse marocaine et un impératif de développe-
ment et de compétitivité nationale.

Les candidats intéressés de rejoindre l’aven-
ture peuvent passer le test en ligne (https://
candidature.1337.ma) pour prétendre aux 
phases de check-in ainsi qu’aux piscines, 
étape ultime avant d’intégrer l’école.

Age d’accès : à partir de 18 ans
aucun prérequis de diplôme ou de niveau 

scolaire
Gratuité de la formation pour tous

Processus de sélection
Le test en ligne sur https://candidature.1337.ma
Deux tests en ligne, ouverts toute l’année, basés sur la 

logique et la mémoire
Un mail confirmant la réussite ou l’échec du test est 

envoyé par la suite au postulant.

Éducation 
Ouverture prochaine du 

3ème campus de l’Ecole 1337 à Cabo Negro
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Périphérie de Tanger

Arrestation d’un baron 
de la drogue et saisie de 

12 tonnes de haschich

Dans la soirée de lundi 20 décembre 2021, une 
brigade de la Gendarmerie royale de Briyech, a 

déjoué une tentative de trafic de drogue, en mettant la 
main sur 428 lots totalisant 12 tonnes de chira, chargés 
à bord d’un camion, au moment où un individu, arrivé 
en voiture, changeait, en présence du chauffeur, les 
plaques d’immatriculation du poids lourd, non loin du 
pont de Tahadart, à une trentaine de kilomètres au sud 
de Tanger. La fouille de la voiture a permis la découverte 
d’une grande épée, de clés de voiture et d’une impor-
tante somme d’argent en liquide.

Le suspect qui venait d’une autre ville, et le chauf-
feur du camion ont été placés en garde à vue , ce qui 
a conduit, dès les premières heures de mardi 21 dé-
cembre, un commando spécial de la la Gendarmerie 
royale, à interpeller, dans une villa des environs de 
tanger, un présumé baron de la drogue en possession 
de plusieurs millions en argent liquide constitué en de-
vises nationale et étrangère.

Cet individu répondant aux initiales de R.J, venu de 
Casablanca, serait le commanditaire de cette opération. 

Les perquisitions faites dans la villa où R.J se trouvait 
en compagnie d’une femme, ont permis aux gendarmes 
et forces de police de saisir 2,73 millions d’euros (soit 
l’équivalent de 28,6 millions de dirhams) et 37 millions 
de dirhams; les clés de 6 voitures de luxe, des télé-
phones portables et des bijoux.

alors que tous les mis en cause son placés en garde 
à vue, l’enquête se poursuit pour l’instruction du dos-
sier judiciaire d’usage et la présentation de l’affaire de-
vant la justice.

uuuuuu 

Forêt de Haouara

Suicide d’un cinquantenaire 
 au fusil de chasse

Un homme âgé d’une cinquantaine d’années a mis, 
jeudi 16 décembre 2021, fin à ses jours dans la fo-

rêt de Haouara, au sud de tanger, en se tirant une balle 
dans la tête avec son fusil de chasse. 

Le corps de la victime a été découvert par des pas-
sants, alors qu’il baignait dans son sang à proximité 
d’une voiture 4×4 grise. Il s’agirait d’un originaire de la 
ville d’azrou, dans le Moyen-atlas, qui opérait dans le 
secteur du Tourisme.

Les gendarmes et les polices scientifique et tech-
nique qui se sont déplacées sur le lieu du drame, pour 
le constat d’usage, ont fait évacuer le corps à la morgue, 
pour autopsie.

Outre le fusil de chasse trouvé près du cadavre, la 
fouille de la voiture a donné lieu à la découverte de 
papiers d’identité, d’une somme d’argent et d’un télé-
phone portable. 

Une enquête est ouverte. 

Nador 

Saisie d’accessoires 
de téléphones mobiles 

Les éléments des Douanes relevant de la Direction 
régionale de l’administration des Douanes et des 

Impôts indirects de l’Oriental ont saisi, vendredi 16 dé-
cembre 2021, au port de Nador, une grande quantité 
d’accessoires de téléphones mobiles d’une valeur de 
2,5 millions de dirhams (MDH).

Ces marchandises importées frauduleusement, qui 
ont été découvertes à l’intérieur d’un conteneur, se com-
posent de 132.176 chargeurs électriques de téléphones 
mobiles, 101.000 chargeurs électriques utilisés dans les 
voitures, 10.000 batteries pour téléphones portables et 
4.985 pièces d’accessoires divers pour téléphones.

uuuuuu 

Al Hoceïma
4 et 2 ans de prison ferme 

pour deux trafiquants 
d’héroïne

Deux trafiquants d’héroïne ont été condamnés par 
la chambre correctionnelle près le tribunal de 

première instance d’Al Hoceïma respectivement à des 
peines de quatre et deux ans de prison ferme.

Les deux trafiquants de drogues dures ont été arrê-
tés en possession de capsules d’héroïne prêtes à être 
écoulées. Les enquêteurs de la police judiciaire qui se 
sont chargés de l’affaire ont également saisi sur les 
deux trafiquants une petite balance électronique et une 
importante somme d’argent. Par ailleurs, les éléments 
de la police judiciaire d’al Hoceïma ont saisi une quanti-
té de 250 g d’héroïne chez un trafiquant de drogue, lors 
d’une descente policière effectuée, jeudi dernier, à Beni 
Bouayach à une vingtaine de kilomètres au sud-est de 
la ville d’Al Hoceïma. Une petite balance électronique, 
une somme d’argent et quatre smartphones ont égale-
ment été saisis chez ce même trafiquant.

uuuuuu

Un an de prison pour 
harcèlement sexuel à 

Tanger

Une enquête a été ouverte le 14 septembre dernier, 
après qu’une vidéo montrant l’agression sexuelle 

d’une jeune femme en pleine rue à Tanger a fait le tour 
des réseaux sociaux.

Les images montrent un individu qui marche derrière 
une jeune femme et lui soulève sa robe, lui touchant le 
postérieur, avant de s’enfuir en courant sur fond sonore 
de ricanements de l’auteur de la vidéo, qui à choqué 
l’opinion publique.

a la suite de cela,le mineur agresseur , âgé de 15 ans, 
a été condamné par le tribunal Tanger à un an de prison 
pour «harcèlement sexuel» et «outrage public à la pu-
deur». 

Son complice, également mineur, a été placé en garde 
à vue et n’a pas encore été jugé. 

Ces images ont suscité des réactions contrastées 
sur les réseaux sociaux. Car si certains désapprouvent, 
d’autres s’en sont pris à la victime, jugeant sa tenue «in-
décente». Les médias locaux et défenseurs des droits 
de l’homme ont immédiatement condamné le harcèle-
ment de la jeune femme, tirant la sonnette d’alarme sur 
la récurrence de ce phénomène.

uuuuuu

Trafic de faux contrats
de travail 

La police judiciaire relevant la préfecture de tanger 
a ouvert, jeudi dernier, une enquête dans le cadre 

du démantèlement d’un réseau de trafic en matière de 
faux contrats de travail à l’étranger dont le noyau a été 
localisé dans une agence immobilière à Tanger.

a la suite d’une plainte déposée par six personnes 
ayant déclaré avoir versé chacun, à un individu, dans 
une agence immobilière, une somme allant de 10 à 30 
mille dirhams, contre la promesse d’un contrat de travail 
régulier en Europe, les forces de l’ordre ont fait une des-
cente dans ladite agence où ils ont procédé à la saisie 
de 120 passeports sous diverses identités et procédé à 
la mise en garde à vue du gérant et d’une employée de 
ladite agence.

L’enquête est toujours encours.

uuuuuu

Secousses telluriques 
entre 3,8 et 4 degrés 

à Al Hoceima et Driouch 
trois secousses telluriques de magnitudes com-

prises entre 3,8 et 4 degrés sur l’échelle de Richter 
ont été enregistrées, dans la nuit du lundi au mardi der-
niers, au large de la province d’al Hoceima et dans la 
province de Driouch.

La première secousse, d’une magnitude de 3,8 sur 
l’échelle de Richter, s’est produite à 1 h 31 min 56 s 
(GMt+1), a précisé le Réseau national de surveillance 
et d’alerte sismique, relevant de l’ING, dans un bulletin 
d’alerte sismique. Survenue à une profondeur de 19 
km, la secousse, dont l’épicentre est situé au large de 
la province d’Al Hoceima, s’est produite à une latitude 
de 35.273°N et une longitude de 3.991°W, a précisé la 
même source.

La deuxième secousse, d’une magnitude de 4 sur 
l’échelle de Richter, s’est produite à 1 h 38 min 48 s 
(GMt+1) avec une profondeur de 13 km, une latitude de 
35.551°N et une longitude de 3.602°W. Selon le bulletin, 
l’épicentre de cette secousse est situé au large de la 
province de Driouch.

La troisième secousse d’une magnitude de 4 sur 
l’échelle de Richter, dont l’épicentre est situé au large 
de la province de Driouch, s’est produite à 1h 58 min 42s 
(GMt+1) avec une profondeur de 23 km, une latitude de 
35.497°N et une longitude de 3.602°W.

Faits divers

Ph : DR
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L’ACTUALITE EN CONTINU
LES + VUS LES + COMMENTES DE RACHID MADANI

SP    RT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Après la difficile victoire sur l’Olympic de Safi, Miguel Angel 
Gamondi était satisfait, content, heureux : « Je félicite mes 
joueurs qui ont tous donné le meilleur d’eux-mêmes. Il y a 

deux choses importantes qui m’ont plu, l’esprit de combativité et la 
domination du terrain. Avec le temps, nous allons essayer de corriger 
les erreurs pour aider l’équipe à pratiquer le bon football une exigence 
du public tangérois ».En effet, l’IRT a beaucoup plu en s’imposant 
devant un adversaire qui était venu à Tanger pour vaincre mais le 
capitaine Hamoudane et ses coéquipiers étaient meilleurs surtout à, 
la recherche du ballon. Le score qui étai trop court aurait été meilleur 
si l’avant centre Alexis n’avait pas ratéles deux occasions de but du 
début de la rencontre. Pour le neutraliser, les défenseurs visiteurs 
avaient beaucoup de mal pour défendre. Les deux formations 
semblaient avoir une politique identique dans l’instabilité technique 
puisque sur leur banc de touche il y avait un nouvel entraineur : 
Taleb chez les visiteurs et Gamondi chez les locaux. A  vrai dire, d’un 
coté comme de l’autre,  il existe des progrès sur le plan technique 
et la manière de jouer n’est plus celle du début de saison. Comme 
ils l’ont souhaité, Taleb et Gamondi devaient être au poste avant le 
début du championnat pour bien préparer la saison. On attendait 
avec curiosité le duo de la ligne médiane Baamar l’international  
de la Coupe arabe et Aaarab le blessé en récupération. Ils étaient 
meilleurs et ils ne cessaient d’être aux commandes durant tout le 
match. Baamar a oublié sa fatigue et Aarab sa blessure. La première 
mi-temps  était bien équilibrée et aucune équipe n’était supérieure 
sur le plan d’occasions de but. Les défenses étaient intraitables et les 
attaquants semblaient perdus. On croyait que l’IRT et son adversaire 
jouaient pour le nul. Le 0-0 semblait logique et tout tournait pour le 
partage des points. En deuxième mi-temps, les tangérois voulaient 
à tout prix  s’imposer pour sortir de la zone dangereuse car les mal 
classés Oued Zem et le Fus ont gagné à l’extérieur, un bon signe de 
redressement et de  récupération du moral. Les poulains de l’argentin 
dirigé par un grand Aarab ne voulaient point de mauvaise aventure et 
le désir d’une victoire indispensable était une nécessité. A la 61 ème 
mn,une passe magistrale de Ben Ali à l’aile droite et Aarab mettait 
le ballon au fond des filets des safiots à la suite d’un puissant tir. 
Une belle action la meilleure de toute la rencontre. Oubliant tout souci 
défensif, les hommes de Taleb étaient motivés pour au moins égaliser 
et obtenir un point de consolation. Optant pour le jeu offensif, ils 
multipliaient les attaques mais malheureusement dans le désordre. 
La défense locale étaint organisée et ne laissait rien passer avec un 
Konaté et un Mejehed en grande forme. Avec un 1-0 peu tranquillisant, 
Gamondi était inquiet pour ses footballeurs car le moindre faux pas 
pouvait couter cher. Avec ses directives, l’IRT avait plu de peur que 
de mal. En face, il y avait une formation qui cherchait le nul mais qui 
manquait d’un bon finisseur. Sans être conservateurs, Hamoudane 
et ses camarades voulaient le deuxième but pour être sûrs des trois 
points. Des contre attaques et beaucoup de contre attaques affolaient 
la défense visiteuse sur tout du coté droit Hamoudane-Alexis. Avec 
un peu plus de calme de tranquillité et surtout de maitrise de soi, 
l’IRT aurait pu gagner au moins par un écart de deux buts. Une 
victoire méritée à l’heure où le club annonce ,pour le 21 décembre, 
une assemblée générale extraordinaire pour élire un nouveau comité. 
Pour la présentation des candidatures, le délai  vient d’expirer et 
sur la liste il n’y a que Mohamed Ahkane le président actuel de la 
commission provisoire. De source bien informée, ce  conseil de 
sauvetage  sera maintenu avec le départ sûr du secrétaire général 
Mouloue et du trésorier Belmokhtar.

Une très bonne nouvelle pour les 
supporters tangérois : la politique vient 
de quitter l’IRT par la grande porte. Un 

comité loin des querelles internes des partis , 
un comité libre constitué de plusieurs cadres 
et hommes riches d’entreprises a été constitué 
sous la présidence d’un jeune avocat Mohamed 
Ahkane après deux mois de gestion d’une 
commission provisoire. On y retrouve des idées 
et de l’argent, on y retrouve l’amour de la ville , 
on y retrouve la passion pour le football. Adieu 
Aberchane, adieu Belkhaidar, adieu Aydouni, 
adieu l’Ittihad Destouri, adieu al Haraka Chaabia, 
adieu les élections et bienvenue uniquement au 
sport. Une surprise de taille est à signaler :le 
départ forcé de Mouloue et de Belmokhtar qui 
occupaient des postes clé secrétaire général et 
trésorier. C’était une demande de l’association 
des ultras Hercules. Les deux anciens membres 
étaient longtemps pointés du doigt pour des 
dossiers «brulants» .Mohamed Ahkane a du pain 
sur la planche puisque il a hérité une situation 
financière alarmante avec des dettes et des litiges 
atteignant les 4 milliards de centimes. A ce sujet, 
l’ancien comité est sur le banc d’accusation. 
On reproche à plusieurs ex dirigeants la non 
transparence dans une multitude d’affaires  en 
particulier dans les problèmes d’engagement 
des entraineurs et des footballeurs. Selon le 
nouveau comité ,assainir le club sur le plan des 
finances ,suivre une politique d’austérité sont 
des  priorités urgentes  pour éviter les amendes 
de la FRMF et de la FIFA et commencer par le 
règlement à l’amiable des affaires en instance 
avec les ex joueurs et ex staff technique de 
l’équipe .Plusieurs points importants composent 

le projet Mohamed Ahkane : moderniser 
l’administration IRT, ouvrir un nouveau bureau du 
club, suivre une politique des jeunes, multiplier 
le nombre de joueurs locaux, activer le centre 
de formation, nommer une direction technique 
avec des cadres diplômés compétents, signer un 
partenariat avec des entreprises et des formations 
inférieures de ligue du nord, chercher des 
parrains et des sponsors. Toutes les  propositions 
susceptibles de bien structurer le club sont 
intéressantes à l’exception de celle concernant de 
multiplier le nombre d’adhérents pour atteindre le 
chiffre de 10.000 à l’instar des grandes équipes 
européennes . La preuve est bien là et donne 
beaucoup à réfléchir car depuis la constitution de 
la commission provisoire, seulement une dizaine 
de nouveaux adhérents viennent de s’inscrire 
et sont à jour de leur cotisation. Au total, l’IRT  
ne dispose à peine que de 29 adhérents soit 
un chiffre ridicule pour Tanger le deuxième 
pole économique important du royaume après 
Casablanca. Après son élection à l’unanimité 
au poste de président Mohamed Ahkane a fait 
à la presse la déclaration suivante : «C’est un 
grand honneur pour moi d’être à la tète d’un club 
professionnel comme l’IRT. Je promets  le travail 
et rien que le travail pour que le football tangérois 
progresse et se développe à tous les niveaux. 
Grace à Dieu, nous avons réussi la première étape 
dans la commission provisoire. Maintenant, avec 
le nouveau comité ,nous préparons la deuxième 
étape qui sera bien dure. Je reconnais qu’il 
existe des difficultés partout mais mes proches 
collaborateurs et moi nous avons de l’optimisme 
pour les surmonter ».

Tribune du Sport Portrait  Sportif

IRT 1  OCS 0  UNE COURTE VICTOIRE 
MAIS MERITEE

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE IRT

MOHAMED AHKANE 
NOUVEAU PRESIDENT

sport
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CULTE
CHRÉTIEN

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

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

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

Culte Protestant
34, Rue Hassan Ibn Ouezzane
Tél. : 05.39.94.08.80
Pasteur Jean - Marie KASONGO
GSM : 06.20.30.47.24
Tanger

 HORAIRE DES
PHARMACIES

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORAIRE NORMAL 
JOURNALIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00
HORAIRE DES PHARMACIES 

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

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

HORAIRE DE GARDE 
PENDaNt La JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO

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

Studio
Rachid
Dfouf

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

GSM : 06.61.15.47.64
taNGER

AbdelilahAbdelilah

Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

Semaine du 27 au 31 
décembre 2021

Samedi 25 et dimanche 26 
decembre 2021

•  SAMEDI
Pharmacie Khalil
Rés. Zemmouri 2 Rte de Rabat
Tél. : 05.39.31.40.12
Pharmacie Ouahid
Quartier Mesnana prés Souika
Tél.: 05.39.31.82.69
Pharmacie Kasbah
67, Rue Kasbah
Tél. : 05.39.93.51.20
Pharmacie Dar Tounsi
Lot. Annahda n°146 dar Tounsi
Tél. : 05.39.35.29.48
Pharmacie Bir El Ghazi
Hay Bir El Ghazi, Aouama
Tél. : 06.62.15.95.62 
Pharmacie Abas Sebti
Ibn Batouta en face collége Abas Sebti
Tél. : 05.39.31.30.72
 •  DIMANCHE
Pharmacie Aazib Abakkiwe
Hay Aazib Abakkiwe Mghogha
Tél. : 05.20.23.31.91
Pharmacie Benayad
Mrah Tanja Balia prés palais Moutamid
Tél. : 05.39.34.26.35
Pharmacie Souani
43,Bd d’Anfa Souani 
Tél. : 05.39.93.98.68
Pharmacie Ibn Toufail
Lot El Kheir 1 prés marché Bir Chifa
Tél. : 05.39.31.34.64
Pharmacie Complexe Irfane 2
Rte Achakar Complexe Al Irfane 2
Tél.: 05.39.39.58.57
Pharmacie Fares
Rte entre dar tounsi et rte de Tétouan 
Tél. : 05.39.95.64.69

Lundi 27 décembre 2021 

Pharmacie Palestine
Hay Benkirane rue 138 n° 10 
Tél. : 05.39.94.38.38
Pharmacie Masjid Al Mouhit
Cplx Diar Tanjah Hay Al moujahiddine
Tél. : 05.39.38.26.57
Pharmacie Ben Yaich
Branes kdima ront point grand stade
Tél. : 05.39.30.86.80 
Pharmacie Achakkar
Route Achakkar, hay ahammar 
Tél. : 06.18.14.01.04
Pharmacie El Mesnaoui
Sidi Driss Mers Achenad
Tél. : 05.39.30.72.30
Pharmacie Grand Maghreb
Lots Andalouse Route Aouama
Tél. : 05.39.35.22.46 
Mardi 28 décembre 2021

Pharmacie Laaouini Ziaten
Rompoint Ziaten prés la laibrairie Ikrae 
Tél.: 05.39.31.40.15
Pharmacie Riad Achifaa
Sidi driss à côté lycée Hassan II
Tél. : 05.39.38.54.91
Pharmacie Al Yasmine
Satfilage derrière la prison
Tél. : 05.39.31.89.09
Pharmacie Al Issrae
Hay Benkirane route de la ferraille 
Tél.: 05.39.95.93.55
Grande Pharmacie Zeroual
67-69, Rue de Fés
Tél. : 05.39.94.35.37
Pharmacie Mouadafine
Quartier Boughaz Rue 70 n°1 
Wahda Watania 
Tél. : 05.39.35.01.38
Mercredi 29 décembre 2021 

Pharmacie Mister-khouch
36, Bd Anfa, quartier Mister Khouch 
Tél. : 05.39.93.72.82
Pharmacie Ain Chifae
Lot El Azizia Résidence Aya 4 n°1 
Tél.: 05.39.38.41.45 
Pharmacie Charf
Av. Yaakoub Mansour prés Hôp Fahd
Tél. : 05.39.94.42.26
Pharmacie Leila
Mghogha Kbira entré école Ben Ajiba
Tél. : 05.39.35.05.75 
Pharmacie Belkacem
74, Av B, Bis Jirari Béni makada
Tél. : 05.39.95.83.71
Pharmacie Hay Al Manar
Mesnana Rte Satefillage en face l’ENCG 
Tél.: 05.39.31.54.12 
Jeudi 30 décembre 2021

Pharmacie Josafat
53; avenue Hassan I Josafat 
Tél.: 05.39.33.34.49
Pharmacie Ifriquia
Av, Mly Ali Cherif Beni makada 
Tél. : 05.39.95.31.97
Pharmacie Al Hamd
Rte de Rabat Complexe Hassani
Tél.: 05.39.31.61.33
Pharmacie Homrani
Av. Med 6 Cplx. Iris plage Malabata
Tél. : 05.39.30.10.51
Pharmacie Beni Said (La Italiana) 
Av. sidi Driss, prés mosqué Beni Said
Tél. : 05.39.30.73.35 
Pharmacie Sania Malabata
Sania Tanja Balia derrière Moving
Tél.: 05.31.44.31.44
Vendredi 31 décembre 2021

Pharmacie Bennani Tarik Achakar
Route Achakar, en face Ecole Shams
Tél. : 05.39.93.92.18 
Pharmacie Al Kodss
Rue Mansour Ibn Abi Amir Drissia
Tél. : 05.39.95.33.12
Pharmacie Masjid Marchan
Avenue des Nations Unies Marchan
Tél. : 05.39.33.45.90
Pharmacie Massira
Hay Mesnana khandak Roman
Tél. : 05.39.31.45.15
Pharmacie Bayti
Rte de Rabat Cplx. Hassani, Bayti Sakan
Tél. : 05.39.31.11.64 
Pharmacie Boubana
Rte Rahrah n° 138 B prés stade cricket
Tél.: 05.39.93.53.60
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  Sam. 25 06:54 13:29 15:58 18:20 19:42 

 Dim. 26 06:54 13:29 15:59 18:21 19:43 

 Lun. 27 06:55 13:30 15:59 18:22 19:43 

 Mar. 28 06:55 13:30 16:00 18:22 19:44 

 Mer. 29 06:56 13:30 16:00 18:23 19:45 

 Jeu. 30 06:56 13:31 16:01 18:24 19:45 

 Ven. 31  06:56 13:31 16:02 18:25 19:46

HORAIRES DES PRIÈRES
du 25 au 31 Décembre 2021

Samedi 25 et dimanche 26 
decembre 2021

Pharmacie Bouarraquia
Av. Hassan II n°34
Tél.: 05.39.37.58.85
Pharmacie Tafilalet
Place Tafilalet Béni Makada
Tél. : 05.39.95.79.79 
Pharmacie yassine
Rue d’Agadir n°20 Val Fleuri
Tél.: 05.39.93.88.68 
Pharmacie Oulad Allal
Hay Gourziana 2 rue 1 N°2
Tél. : 05.39.38.90.30
Pharmacie Moncef
Rue Rabat, entre azib hadj kaddour
Tél. : 06.75.10.81.18 
Pharmacie Tufarma
Rte Boukhalef prés cité universitaire 
Tél. : 05.31.03.19.78
Pharmacie Soussia
Rte Mesnana prés Abdalas kawacim 
Tél.: 05.39.31.78.13
Pharmacie Ouahabi
Quartier Dziri derrière cimetière Nsara
Tél. : 05.39.94.99.14
Pharmacie Route El Aouama
Route Aouama, Boulevard Al Quod 
Tél. : 05.39.36.15.59
Pharmacie Ibn khaldoun
Lot. Al Majd à côté rés. Al Fajr 
Tél. : 05.39.36.02.90

Annonces Légales et Administratives
SAKANE NOUR IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique

au capital de 100.000,- dirhams
Siège social : 13 Rue Jbel Buiblane 

Appartement n° 14 - AGDAL - RABAT
N° I.C.E: 002732433000084

RC : n° 150699 - Rabat 
Cession des parts sociales 

Nomination de cogérant
Mis à jour des statuts.

Aux termes du P.V de la décision extraordi-
naire en date à Rabat le, 11/11/2021, il a été 
décidé ce qui suit :
1)- l’approbation de la cession des 500 (cinq 
cent) parts sociales sur les 1000 (mille) parts 
sociales que M, OUKHIAR Mohamed détient 
dans la société SAKANE NOUR IMMOBILIER 
sarl-au, en faveur de M, OUKHIAR Salah 
Eddine, titulaire de CIN n° L324045 et prend 
bonne note de l’entrée du cessionnaire.
2/- la nomination de M, OUKHIAR Salah Ed-
dine, cogérant, pour une durée illimitée et qui 
agit par sa signature pour le compte de la so-
ciété.
3/ - que la société « SAKANE NOUR IMMOBI-
LIER (SARL AU) » est transformée en société 
à responsabilité limitée, (SARL), sans la créa-
tion d’un être moral nouveau.
-Le dépôt légal a été effectué au greffe du tribu-
nal de commerce de la ville de Rabat en date 
du 09/12/2021 sous n° 120472. 

Pour extrait et mention
   La gérance

--------------------------------------------------------
ROYAUME DU MAROC 
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région de Tanger - Tétouan
Al Hoceima

Préfecture de Tanger - ASSILAH
COMMUNE DE TANGER

Arrondissement Beni Makada
AVIS D’ENQUETE

Le Président de L’arrondissement Beni Ma-
kada avis le public du Commencement d’une 
enquête commode incommode d’une durée de 
15 jours à compter de la date de parution.
Cette enquête concerne la demande déposée 
par Mr : FAROUK SAIBARI YESSEF
Pour l’obtention d’une autorisation d’ouverture 
et d’exploitation d’une Activité de : 
Fabrication d’objets divers en bois (Menuisier 
general) Sis Au Lotissement Moulin Rue 67 
N°30 TANGER
Un registre des observations est mis à la dispo-
sition du public à l’arrondissement Beni Maka-
da service des affaires economiques.

--------------------------------------------------------
AVIS DE CONSTITUTION

D’UNE SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

«VEXIN IMMOBILIERE SARL AU»
ICE : 002678139000061

Aux termes d’un acte sous sein privé en date à 
Tanger du 02/12/2020, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
• DENOMINATION : La société prend la déno-
mination de VEXIN IMMOBILIERE.
• OBJET SOCIAL : La société a pour objet tant 
au Maroc qu’à l’étranger tant pour son compte 
que pour le compte des tiers :
- Promotion Immobilière ;
- La réalisation des opérations de lotissement 
des terrains, de construction de bâtiments à 
usage d’habitation commerciale, industrielle ou 
administrative en vue de leur vente ou location ;
- Construction et exploitation des centres ;
- Construction des centres de loisirs et com-
plexes touristiques ;
- Construction des bungalows en vue de leur 
vente ou location ;
- Exploitation motels et hôtels ;
- L’achat, vente ou location de toute sorte de 
matériel de construction ;
- Acquisition des terrains et toutes propriétés 
bâtis ou à bâtir et leur vente ;
- Import- Export de toute sorte de produit et 
matériel ;
• SIEGE SOCIAL:5 AV YOUSSEF IBNOU 
TACHFINE 2 EME ETAGEN°3 TANGER
•DUREE : 99 années à compter du jour de sa 
constitution définitive.
• CAPITAL SOCIAL : Le capital social s’élève 
à CENT MILLE (100.000,00) Dhs, divisé en 
CENT (100) parts sociales de MILLE (1000) 
DHS chacune, attribuées en totalité à l’Associé 
Unique 
- M. TOUZANI Ayoub, et sont toutes intégrale-
ment libérées.
• ANNEE SOCIAL: Elle commence le 1er Janvier 
et se termine le 31 décembre de chaque année.
• GERANCE : M. TOUZANI Ayoub de nationa-
lité Marocaine, né le 16/01/1986 à TANGER, 
demeurant à Place de Nations 16 à TANGER, 
titulaire de la CIN N°K401017, a établi ainsi qui 
suit, les statuts d’une société à responsabilité 
limitée à Associé Unique.
• BENEFICES : Les bénéfices nets après pré-
lèvements légaux ou statutaires peuvent être 
inscrits à un ou plusieurs postes de réserve.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de Tanger 25/01/2021 
sous n°702, immatriculée au registre de com-
merce de Tanger sous le n°112117

Pour Extrait et Mention
La gérance

--------------------------------------------------------
FAYÇAL EL KHATIB ET ASSOCIES (SCPA)

« CENTRE DE FORMATION ET 
D’ASSISTANCE AUX ENTREPRISES 

“CEFORASE”SARL »
SOCIETE A RERSPONSABILITE LIMITEE

 AU CAPITAL DE (820.000,00) DHS
Siège Social : Bd Moulay Rachid Lot Rizq 

n°8 - Tanger 
Suite aux assemblées générales tenues par les 
associés datant respectivement du 26/07/2021 
et 18/10/2021, les associés ont adoptés les ré-
solutions suivantes : 
- Augmentation de capital à hauteur de d’un mon-

tant de Huit Cent Quarante Mille (840.000) Dhs, 
pour le porter de Cent Soixante Mille (160.000) 
Dhs à un montant d’Un Million (1.000.000) Dhs 
pour compensation de créance et par apporte en 
numéraire;
- Ratification de la décision adoptée par l’as-
semblée générale datant du 16/09/2019 por-
tant sur le renouvellement du mandat de gé-
rance, uniquement et exclusivement de Mme 
HAMIDA ISMAIL de nationalité marocaine, 
titulaire de la CIN N°K397539, demeurant à 
Résidence LOTINORD, Immeuble 20, N°71, 
Tanger, uniquement, et ce pour la durée de 
trois (3) ans arrivant à terme le 16/09/2022. La 
société est gérée par Mme HAMIDA ISMAIL 
uniquement.
 Suite à la non-réalisation de l’augmentation du 
capital par l’apport en numéraire les associés 
décident à la majorité aux termes du PV datant 
du 18/10/2021 de procéder aux modifications 
suivantes:
- Constatation de la non réalisation partielle 
de l’augmentation du capital décidée lors de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue 
en date du 26/07/2021, réservée aux asso-
ciés Mme Maria BOUJADDAINE et M. Abde-
lilah EL KHARRAZ par apport en numéraire. 
Et réduction du capital social actuel de Cent 
Quatre Vingt Mille (180.000,00) dirhams pour 
le ramener à Huit Cent Vingt Mille (820.000,00) 
dirhams;
- Constatation de la cession par les deux as-
sociés Mr ELKHARRAZ Abdelilah et Mme 
BOUJADDAINE Maria aux associés, Mme 
Bouchra EL ABBADI, Mr Brahim SABRI, Mr. 
Aziz ELKHAZZAR, Mr Brahim KRIMI, Mr Ta-
har ELQOUR, Mr Abdelrahman HASAN et Mr 
Abdelhakim NASSIMI, les Quatre Cent (400) 
parts sociales qu’il détiennent respectivement 
dans la société.

POUR EXTRAIT ET MENTION
FAYÇAL EL KHATIB ET ASSOCIES 

SCPA
--------------------------------------------------------
CONSEIL DEVELOPPEMENT STRATE-

GIQUE SARL (en liquidation)
Siège Social : NEW CENTER 5, Rue Milton, 
Résidence Bilal. 2ème étage Bureau n° 14 

et 15 - Tanger 
RC 60321 - I.F 14437740 

 DISSOLUTION ANTICIPEE
I- Aux termes du Procès-Verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire en date du 30/11/2021, 
les associés de la société dénommée 
«CONSEIL DEVELOPPEMENT STRATE-
GIQUE sarl », société à responsabilité limitée 
en liquidation, au capital social de 10.000,-- DH 
et dont le siège social est à Tanger- New Center 
5, Rue Milton, Résidence BILAL 2ème étage. 
Bureau n°14 et n°15 ; ont décidé :
- Dissolution par anticipation de la société « CONSEIL 
DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE sarl ». 
- Désignation de Mme Samira BAYA en fonc-
tion de liquidateur 
- Fixer le siège de la liquidation au siège social 
de la société 
II- Le dépôt légal a été effectué au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de Tanger le 24/12/2021 
sous le numéro 249154.

Pour extrait et mention
LE LIQUIDATEUR

--------------------------------------------------------
CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE BEN 

MOKHTAR SARL 
 Centre d’Affaires NOVA AFRICA. 

40, Rue AL BANAFSAJ. Vielle Montagne 
- Tanger

0539 94.45 93 - Fax : 0539 94.05.49
 Site : www.uhy-benmokhtar.ma

 VITA COUTURE SARL
RC 58713

Cession des parts - Adoption des statuts 
mis à jour

I/ Aux termes du procès verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire en date à Tanger du 
21 décembre 2021 de la société « VITA COU-
TURE », société à responsabilité limitée, au ca-
pital social 5.000.000,- DHS et dont le siège so-
cial est à Tanger - Zone industrielle Gzenaya, 
lot n°151, les associés ont décidé :
- Ratification de la cession des parts sociales 
entre associés. Par conséquent l’article 7 des 
statuts a été modifié comme suit : 
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de cinq 
million (5.000.000,00) Dirhams, divisé en cin-
quante mille (50.000) parts sociales de CENT 
(100) DIRHAMS chacune et attribuées à cha-
cun des associés en proportion de leurs ap-
ports respectifs, de la manière suivante :
Raison sociale des associés  
-Ste BBH Holding sarl : 40.000
- Mr BENAJIBA Mohamed Mokhtar 10.000
T O T A L : 50.000 parts sociales
- Adoption des statuts mis à jour ;
2/ Le dépôt légal a été effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de Tanger, 24 Dé-
cembre 2021 sous le numéro 249153

Pour Extrait et Mention
 CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE 

BEN MOKHTAR SARL 
--------------------------------------------------------

 INTECA SARL 
 ZI AL MAJD LOT 792 

- TANGER
 SARL CAPITAL DE 1.000.000,00 

 RC TANGER 48.713
TP 57159687

 ICE 000166809000061
Suite à la PV de l’assemblée générale extraor-
dinaire en date du 02/12/2021 il a été décidé 
d’étendre l’activité de la société au : 
-Transport national et international de mar-
chandises 
-commissionnaire de transport de marchan-
dises
-Affrètement et import export 
-Le dépôt légal a été effectué au greffe de tribu-
nal de commerce de Tanger  
En date du 24/12/2021 sous le N°11217. 

Pour extrait et mention
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

جاد  الذين  ملتك  أبناء  بعض  ترى  عندما 
وقد  له،  ملة  ال  الذي  الخؤون  الزمن  عليهم هذا 
حققوا ألنفسهم ما كانوا يخططون له، بمختلف 
يعرف  ال  للذي  فصار  الثعلبية،  والحيل  األساليب 
وللذي كان يقضي  ربطة عنقه شأن،  يعقد  كيف 
والصبار  العليق  أسيجة  ثنايا  بين  متسترا  حاجته 
مكانة في مجتمع منافق متواطىء.. وعندما يتم 
»تهشيم« اللغة العربية من على منصة البرلمان 
من طرف متدخل دخيل على هذه القبة تهشيما 
كاد يصيبنا بالخروج المطلق عن صوابنا، كما هو 
الشأن بالنسبة لمتدخلين دخالء آخرين.. ال أملك 
إال أن أردد في داخلي:  »يا أيها الرهط الدخيل، 
لكم دينكم الذي أخرجكم عن ديننا، وليَ دين«.

اإلعالمية  الواجهات  احتالل  يتم  وعندما 
والثقافية من طـرف »ذوي االحتياجـات الخاصة«، 
لتحقيق  السانحة  الفرص  يتحينون  كانوا  ومن 
مآربهم، ضاربين عرض الجدار كل القيم النبيلة، 
والمبادئ التي تخول لهم القيام بهذه المسؤولية 
داسوها  بل  عاتقهم،  على  ملقاة  تكن  لم  التي 
منها  فتناسلت  معاطفهم،  جيوب  في  وكدسوها 
يتنقل  وعندما  الخلق..  جباه  لها  تندى  فضائح 
أصحاب المصالح كالذباب الموسمي بين األلوان 
كما  به،  يتربصون  استحقاق  لكل  المناسِبة 
ليراكموا   ،Seguin السيد  بعنزة  الذئب  تربص 
في  ويعيثون  تكديسا،  ويكدسونها  ثرواتهم 
الخفاء  في  تارة  وتدليسا،  وإفسادا  فسادا  األرض 
وأخرى على »عينك يا بن عدي«.. وعندما تتصالح 
على  المغلوبة  الفريسة  لنهش  والضباع  الذئاب 
أمرها.. ال أملك إال أن أصرخ في داخلي وخارجي: 
لكم..  دين  ال  المفسد،  الفاسد  الرهط  أيها  »يا 

وليَ دين«.
وعندما يحشرنا من بيدهم تدبير شأننا في 
قرارات مرتجلة ومتناقضة، دون أن تكون لها أية 
مصداقية قد يقبلها عقل حصيف.. وعندما تخرق 
القوانين خرقا سافرا من طرف الذين يجتهدون 
والدوس  أنفاسنا،  لخنق  مبررات  خلق  في  بمكر 
إال  أملك  ال  وكرامتنا..  حقوقنا  من  بقي  ما  على 
الخارجون  أيها  »يا   : محتجـــا  قبضتي  أرفع  أن 
لكم  يكون  قد  فيه..  و»الداخلون«  القانون  عن 

دينكم، لكنه ليس ديننا«.
عن  بالخــروج  يصيبني  كاد  ما  إلى  وأعــود 
توازني وصوابي، حتى كدت أن »أنتـف« ما تبقى 
أشاهـد  كنت  عندما  رأســي،  في  شعيـرات  من 
من  العربية  للغة  »المهشمين«  بعض  تدخالت 
على قبة البرلمان على قناة التلفاز، بعد انتشائي 
بها  أمتعني  التي  اللذيذة  األنيقة  العربية  بتلك 
كتابه  في  الرافعي  صادق  مصطفى  المرحوم 
»من وحي القلم«، الذي عدت إليه بمناسبة اليوم 
كاد  بما  ُأصاب  أن  قبل  العربية،  للغة  العالمي 
»المهشم«  إلى  أنصت  وأنا  صوابي  عن  يتلفني 

الذي ال يكاد يفرق بين »الكلمة«  و »الَكميلة«.
األحـوال  هذه  مثــل  ففــي  حال،  كل  وعلى 
ال أملك إال أن أردــد في داخلي وخارجي.. »لكم 

دينكم.. ولي دين«.

دين..”  َ
وليِ دينكم..  “لكم 

)البقية ص2( )البقية ص8(

)البقية ص7(

الّلغـة العربيـة  فـي عيدهـا العـاملـي

لغة  وإدخال  العربية  للغة  العالمي  باليوم  االحتفال  المتحدة  العامة لألمم  الجمعية  1973 قررت  18 دجنبر من سنة  يوم  في 
الضاد ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في األمم المتحدة. وأصبح يوم 18 دجنبر من كل عام يوما عالميا للغة العربية، حيث 
تنظم احتفاالت رسمية في مقر األمم المتحدة والمنظمات التابعة لها كاليونيسكو ويوضع لكل سنة شعار يرمز ألهمية لغة العرب 

الرسمية التي  يتخاطب بها فوق األربعمائة  وعشرين مليونا من البشر يوميا.  

2021 دجنرب   18

»البذلة  لذوي  حاشدة  احتجاجات  األسبوع  هذا  مطلع  منذ  مدينة طنجة  شهدت 
السوداء«، وذلك احتجاجا على قرار وزير العدل عبد اللطيف وهبي والذي يقضي بفرض 

اإلدالء بجواز التلقيح لولوج المحاكم.

ببيت  المنعقـد  المغاربة  الناشرين  التحاد  الخامس  المؤتمر  على هامش 
الصحافة بطنجة خالل يومي 17 و 18 من دجنبر الجاري، تم انتخاب المكتب 
السليكي  دار  عن  السليكي  طـارق  تمكـن  وقـد  لالتحـاد،  الجديـد  التنفيذي 

أخوين من الظفر برئاسة المكتب خلفا لعبد الجليل ناظم.

 انتخاب طارق ال�شليكي رئي�شًا لحتاد 
النا�شرين املغاربة خلفـًا لناظم..

موظفو العدل يخو�شون اإ�شرابًا وطنيًا
القرار الأخري... بعد 

ت : حمودة
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بنيحيى اللطيف  • عبد 

ِدي يْه َياْلَفاْهْم َق�صْ ْك َخِبّ ْك..�ْصّرْ �ْصّرْ
ى ِفيْك َفّ ا ْتْنْدْم...ْوْعُدوْك ْيْت�صْ َغَدّ

ي ِدّ �ْصّدْ َباُبو ْب�َصاُروْت ْوْقْفْل ْم�صْ
ْتِعي�ْش َهاِن ْورّبْ اْلْوَرى ْيْكِفيْك

ْقْبْلْك �ْصَحاْل ْمْن َغاْفِلنْي َباُحو
اْل �ْصَحاْل ْمْن ْكْلْب ْعِليْك ْبْنَباُحو ْو�صَ

َياااااااْلْْجُذوْب
ْح ِفيْك ْيُذوْب ي اْلَقا�صَ َخِلّ

َباُحو... ى ْيْطَلْع ْعَلى ُكّلْ َغاْفْل �صْ ْحَتّ

يقول »المجذوب«:

المغربية  للهيئة  التنفيذي  المكتب  عقد 
رؤساء  مع  عمل  جلسة  األربعاء  يوم  للمقاوالت 
بمجلسي  البرلمانية  الفــرق  من  مجموعة 
وذلك  البرلمان،  بمقـــر  والمستشارين  النواب 
لتقديم مذكرة مقترحات حول »العقود الخاصة 
التمويل  اتجاه تبسيط مساطر  للتكوين«، في 

لفائدة المقاوالت والشركات الصغرى.
وفرق  الهيئة  مابين  جمع  الذي  االجتماع 
األصالة  االستقالل(،  )حزب  والتعادلية،  الوحدة 
واالتحاد  لألحرار،  الوطني  التجمع  والمعاصرة، 
واالشتراكية،  التقدم  المغرب،  لمقاوالت  العام 
خصص  الذي  للشــغل،  المغربــي  واالتحاد 
لتقديم مذكرة المقترحات، عرف تقديم وجهات 
العقود  ملـــف  في  محاور  أربعــة  حول  النظر 
الخاصة للتكوين، ويتعلق األمر بتعزيز الحكامة 
التدبيرية وتبسيط المساطر اإلدارية واإلسراع 
بالتعويضات المالية، فضال عن إعادة النظر في 

منهجية المراقبة المعتمدة. 
وحسب بالغ للهيئة المغربية للمقاوالت، 
النــواب  مجلسي  وأعضــاء  الفــرق  رؤساء  فإن 
المقترحات  مع  تفاعلــوا  قــد  والمستشاريــن 
المقدمة، بل وعبروا عن وعيهم باإلشكاالت التي 
تفوت على المقاوالت والشركات االستفادة من 
المستمر  والتكوين  األساسي  التكوين  تمويل 
لمورادها البشرية، بالرغم من االقتطاع الشهري 
والذي يقدر ب 1,6 في المائة من كتلة األجور 
للضمان  الوطني  الصندوق  لدى  بها  المصرح 
بـميزانية  األمر يتعلق  أن  االجتماعي، ما يعني 

كبيرة من األموال العمومية.

وأضاف البالغ، أن أعضاء الهيئة المغربية 
للمقاوالت قد اتفقوا مع الفرق البرلمانية األخرى 
على مبدأين أساسيين في معالجة هذا الملف، 
ويتعلق المبدأ األول باعتماد طرف محايــد في 
يستند  التي  التقييم  محاضر  وإنجاز  المراقبة 
عليها قرار اللجن الجهوية لمنح التعويضات عن 
التكوين. أما المبدأ الثاني فيتمثل في تكريس 
المقاوالت لمبدأ الحكامة لالستفادة من امتيازات 
هذا البرنامج الذي تموله الدولة بـ 80 في المائة.

نفـس المصادر أضافــت، أن الهيئــة قــد 
ترافعت خالل هذا اللقــاء على الشركات الصغرى 
والصغيرة جدا بشأن تبسيط الولوج للصفقات 
وهي  الضريبية،  األعبــاء  وتخفيــف  العمومية، 
جميع  لدى  صاغية  آذانا  وجدت  التي  المطالب 
النواب الذين كانوا في استقبال ممثلي المكتب 

التنفيذي للهيئة.
حول  المقترحــات  مذكرة  فإن  ولإلشارة، 
العقود الخاصة للتكويـــن، تعــد ثاني مذكرة 
ترافعية تتقدم بها الهيئة المغربية للمقاوالت 
والمتواجد مقرها في مدينة طنجة، وذلك بعد 
قانــون  مشـروع  إلصالح  االقتراحية  المذكرة 
المالية برسم سنة 2022، والتي تبنت مجموعة 
فيها  الواردة  المقتضيات  من  عددا  الفرق  من 
ودخلت حيز التنفيذ بعد مرور مشروع القانون 

في مجلس المستشارين.

حتت قبة الربملان.. 
الهيئـة املغربيـة للمقـاولت جتتمـع

مع روؤ�شاء الفرق الربملانية

محاربة  في  الوطني  لألمن  العامة  المديرية  الستراتيجية  تفعيال 
الظاهرة االجرامية بشتى أنواعها  وتعزيزا لدور المصالح األمنية الالممركزة، 
أعطت المديرية العامة لألمن الوطني أول أمس الخميس االنطالقة للعمل 
 )Brigade Régionale des Artificiers( بالفرقة الجهوية للمتفجرات

والتي ستكون تابعة  لوالية أمن طنجة.
ويأتي إحداث هذه الفرقة، في إطار خلق دينامية تعزيز وتجهيز البنيات 
الجديدة بوحدات عملياتية متخصصة في االستجابة  والمصالح األمنية 
للرهانات المتسارعة التي تطرحها التحديات األمنية عموما، وفي مقدمتها 
الخصوص،  وجه  على  العنيفة  والجريمة  باإلرهاب  المرتبطة  التهديدات 
وكذا ضمان دعم ومواكبة األبحاث والتحقيقات القضائية من خالل توفير 
كفاءات متخصصة في الكشف وإجراء الخبرات الضرورية لتحليل ومعاينة 

المتفجرات واألجسام الناسفة.
لتقنيي  المركزية  بالمصلحة  العامل  أوضــح  الصدد،  هذا  وفي 
المتفجرات،عثمان الوطاســي، أن إحداث هذه الفرقــة يدخل في إطـــار 
على  جهوية  فرق  سبع  بإحداث  والمتعلق  والضخم  المتكامل  المشروع 

المستوى الوطني، ومن ضمنها والية جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأضاف الوطاسي،أن المديرية  العامة لألمن الوطني رصدت لهذا 
المشروع الضخم إمكانيات بشرية ومادية جد مهمة، تتمثل في األساس 
في تكوين وتأهيل العنصر البشري ووضع رهن إشارته الوسائل المادية 

والتقنية الكفيلة بأداء مهامه في أحسن الظروف.

فقد  المتفجرات،  لتقنيي  الجهوية  للفرقة  المنوطة  المهام  أما عن 
أو  المشبوهة  المواد  عن  الكشف  في  تكمن  أنها  نفسه  المتحدث  أبرز 
المتفجرة، وكذا في إبطال مفعول المواد المتفجرة تقليدية الصنع، فضال 
عن المشاركة في تأمين الملتقيات والتظاهرات الكبرى، سواء السياسية 

منها أو الثقافية أو الرياضية.
ولإلشارة، فإن الفرقة الجديدة ليست هي األولى من نوعها، وإنما 
هي فرقة تنضاف إلى أربع فرق أخرى مماثلة جرى إحداثها  خالل السنتين 
الماضيتين بكل من مدينة العيون ومراكش ووجدة والدار البيضاء، والتي 
تم  الحرص على تزويدها بوسائل لوجيستيكية تحمل تقنيات التكنولوجيا 
من الجيل الجديد، حيث تتضمن روبوتات ووسائل متطورة لرصد ومعالجة 
المتفجرات عن بعد، فضال عن ضمان التعامل بشكل احترازي مع جميع 

األخطار والتهديدات المرتبطة باألجسام الناسفة. 
وقد تمت مواكبة هذه الفرق من خالل تكوين وتأهيل كفاءات مهنية 

وموارد بشرية جد عالية.
وضع  على  حاليا  تعمل  الوطني،  لألمن  العامة  المديرية  أن  يذكر 
اللمسات األخيرة إلطالق العمل بفرق أخرى مماثلة للمتفجرات بكل من 

مدينتي الرباط وفاس.
رميساء

املديرية العامة لالأمن الوطني تعطي اإ�شارة النطالق 
للعمل بالفرقة اجلهوية للمتفجرات

الوقفات االحتجاجية عرفت أيضا مشاركة 
كتاب الضبط وموظفين من درجات مختلفة، 
والذين رفعوا هتافات ضد وزير العدل وضد 
يقيد  قرارا  اعتبــروه  الذي  المذكــور،  القرار 
حريتهم الشخصية بل ويتنافى مع القانون 
المضاد  اللقاح  الذي يقضي باختيارية تلقي 
»عسكرة  لـ  رفضهم  عن  وتعبيرا  لكورونا. 
المحاكم« ووسط صمت الحكومة، رفض جل 
أن  قبل  المحاكم  إلى  الدخول  العدل  موظفي 
قاطع  كما  قرارها.  عن  األخيرة  هذه  تتراجع 
المحامون جلساتهم المقررة وصناديق المحاكم 
تزامنا مع الدعوة التي عممتها فيدرالية جمعيات 
شاملة  بمقاطعة  تتعلق  والتي  المحامين 
عن  التراجع  يتم  أن  إلى  للمحاكم  ومفتوحة 

تطبيق القرار.
هذا وقد نددت الفيدرالية باإلنزال األمني 
الذي طوق مختلف المحاكم المغربية، وحولها 
»دالالت  ذلك  معتبرين  أمنية،  ثكنات  إلى 

حق  الصميم  في  يضرب  سلطوي  تغول  على 
المواطنين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم 
المحامين  مطالبة  تسببت  إذ  المحاكم”،  أمام 
التلقيح في فوضى  باإلدالء بجواز  والموظفين 
عقد  في  واضح  وتعثر  المؤسسات  هذه  داخل 
الجلسات وتأخير مئات الملفات، بالنظر إلى غياب 

الدفاع عن الجلسات.

اآلذان  لسياســـة  الحكومـــة  اعتماد  ومع 
الصماء، خاض موظفو العدل إضرابا وطنيا خالل 
الذي من  األمر  والجمعة، وهو  الخميس  يومي 
شأنه التأثير سلبا على المواطنين وحاجياتهم، 
حيث »يؤدي حرمانهم من الدخول بسبب الجواز 
ضدهم  أحكام  صدور  وحتى  حقوقهم  لضياع 

دون علمهم«.

موظفــو العــدل يخو�شـون اإ�شرابـًا وطنيـًا
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فضاء األنثـى   :

أخالقية  بقضية  الماضية،  األسابيع  خالل  العام  الرأي  انشغل 
على درجة كبيرة من اإلثارة والخطورة، ال زال التداول بشأنها على 
يتطلع  حيث   ، المحاكم  أروقة  وداخل  المصدوم  المجتمع  مستوى 

الجميع إلى معرفة مخرجات هذا الملف المثير حدّ القلق. 
يتعلق األمر بملــف ما صار يعــرف ب »الجنس مقابل النقط« 
ببعض الجامعات بعد أن تفجــرت القضية، إثر إفصاح طالبات عن 
ليفتح  أساتذتهن  بعض  طرف  من  جنسية  لتحرشات  تعرضهن 
تحقيق أمني وقضائي في الموضوع،  ال زال ساريا إلى اآلن، حيث 
تتسرب أخبار بطريقة مستمرة عن تفاصيل ما يسمى بـ »فضيحة 
مسألة  التهم  الئحة  إلى  يضيفوا  أن  بعد  النقط«،  مقابل  الجنس 
بهن،  المتحرش  وحاجة«  ضعف  استغالل  عبر  بالبشر«،  »االتجار 
مع  تهم سوء استغالل الوظيفة والنفوذ واستعمال مختلف أشكال 

اإلكراه والخداع لإليقاع بالضحايا. 
الذين  المعنيين  األساتذة  على  القوي  التحامل  هذا  وبمقابل 
ال ينفي أحدٌ مسؤوليتهــم فيما حــدث، بعد أن يتم ثبوت حدوثه 
وظروفه،  وقرائنه  جوانبه  كل  وتتضح  القاطع،  والبرهان  بالحجة 
يصعبُ  قد  الالئي  الطالبات  من  مطلق  شبه  »تعاطف«  يالحظ 
رفع كل مسؤولية لهنّ »معنوية« على األقــل،  فيما حدث. ذلك 
بأنهن  االعتقاد  ويصعب  »مطلعات«،  و  ومثقفاتٌ  راشداتٌ  أنهن 
وقعن في »المحظور« فقط،  بسبب عفويتهن وجهلهن بالعواقب، 
أساتذتهن في »نصاصات«  حين يقبلن »دردشات« مشبوهة مع 
الليل، ويقبلن العروض الجنسية  ، حتى الشاذة منها، »اضطرارا«، 
وذلك  لمسايرة األساتذة »طمعا  في »نقط جيدة« يضمنن بها 
الفوز باإلجازة أو الماستر، أو »ما فوقهما«،  بحكم العالقة الجنسية،  

وليس باالجتهاد والمثابرة والمنافسة العلمية السليمة. 
بعضُ الطالبات يدعين أنهن »اضطررن لمسايرة« أساتذتهن  
مسارهن  على  التأثير  ومخافة  بالجامعة،   القوي  نفوذهم  بحكم 
الجامعي، وهذ غير مقبول،  ألنه يضرب بعمق في المنافسة العلمية 
الحصول  مفتاح  األساتذة  لرغبات  الرضوخ  يكون  بحيث  السليمة، 

على اإلجازة أو الماستر  بدون »وجع الرأس«. 
التواصل االجتماعي يرون أن  بعض »المدونين« في وسائط 
القيم  في  الثقة  وفقدان  واألخالق  الوطنية   بالتربية  يتعلق  األمر 
جيل  إعـــداد  في  األساســي  دورها  عن  األسر  وتخلي  المجتمعية 
والطالبات  األساتذة  بمعاقبة  ويطالبون  وسلوكا،  فكرا  مستقيم، 
المتورطات في هذه اللعبة، »لعبة الجنس مقابل نقط جيدة« حتى 
حقهم.  في  الواجب  االحترام  واألساتذة  هيبتها  الجامعة  تسترجع 
من  وكان  للوضع،   وقابالت  راضيات   وكن  راشداتٌ  أنهن  ذلك 
تعرضهن  بمجرد  المعنية  السلطات  لدى  بشكاية  التقدم  حقهن 
للتحرش من طرف أساتذتهن، وليس بعد أن تتفجر »الفضيحة«  
المغربية  الجامعة  تأثيرات على  سمعة  التي ال بد وأن تكون لها 
ومحيطها المادي والمعنوي. وأيضا على سمعة الطالبات وسلوكهن 
تقاليد  الكثير منهن يتحدين  أن  الجميع  المجتمعي، حيث يالحظ 
مثيرة،  سلوكات  ويعانقن  إليه،  ينتسبن  الذي  المحافظ  المجتمع 
تسهل فرص التحرش بهن، سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه.  
حقيقة إن اختيار  اللباس حق من حقوق الجميع ، نساء ورجاال، 
التعامل مع اإلناث،   إال أن لكل مجتمع تقاليده وعاداته بخصوص 
من شأنها حماية كرامتهن وعدم المساس باالحترام الواجب لهن 
في بيت األسرة ، وأمكنة التعلم والعمل، وفي الفضاءات الخارجية  

العامة. 
من حق الفتاة أن تتزين وتعتني بأناقتها  ومظهرها الخارجي، 
ثيابا مغرية في  وتلبس  مفاتنها   أن تكشف  لها  يحق  ولكن، هل 
الشارع ودور التعليم وأمكنة العمل والفضاءات العامة، وهي تعلم 
لتصبح   فطرتهم.  وتهييج  الذكور  غرائز  إثارة  ذلك  شأن  من  أن 

الطريق سالكة للتحرش بهن ومحاولة الوصول إليهن. 
والحديث  والمشي  والتزين  الملبس  االعتدال ضروري في   إن 
بل  الصارخة،   أنوثتها  التحكم في  باب  للفتاة، ليس من  بالنسبة 
من أجل أن تتناغم مع تقاليد المجتمع الذي تنتسب إليه، وتتفادى 
الوقوع في بعض حاالت التفسخ الذي يضرب بعمق سلوك بعض 
عنها  تغيب  مجتمعات  في  مقاومتها  يصعب  حالة  وهي  الذكور 

التربية، ويغلب عليها التسيب. 

سميـة أمغـار -

اجلن�س مقابل النقط !  بمعلمة  الخميس،  أمس  أول  دُشن 
طنجة،  بقصبة  القديم  المحلي  السجن 
فضاء الفن المعاصر الجديد، برآسة الحبيب 
العلمي، الكاتب العام لوالية جهة طنجة ـ 
تطوان ـ الحسيمة وحضور المهدي قطبي 
إلى  للمتاحف،  الوطنية  المؤسسة  رئيس 
تطوان  طنجة  جهة  مجلس  رئيس  جانب 
الجماعـــي  المجلــس  ورئيس  الحسيمــة 
للمدينة، وثلة من المسؤولين الجهويين 
التراث والثقافة، فضال عن فنانين  بقطاع 
على  الصيت  ذائعي  تشكيليين  ورسامين 

المستوى العالمي والوطني.
الفـــن  على  االنفتاح  خطـــوة  وتأتي 
المعاصر، في سياق تعزيز جاذبية السياحة 
المواطنين  متناول  في  وجعلها  بالمدينة 
والسياح الكتشاف الفن والتاريخ المغربي، 
التهيئــة  العديــد من مشاريع  مع  موازاة 
مدينة  فضاءات  تشهدها  التي  والترميم 
محمــد  الملك  بمبــادرة  العتيقة  طنجة 
السادس وتحــت إشــراف والي الجهــــة، 
جماعة  الجهة،  والية  من  كل  بانخراط 
طنجة ووكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال 
بصفتها المكلفة بإنجاز المشروع بميزانية 

تقدر ب 13 مليون درهم.
رئيس  قطبي،  للمهدي  تصريح  وفي 
بمناسبــة  للمتاحـف،  الوطنية  المؤسسة 
حول  عامــة  نظرة  قدم  المعرض،  افتتاح 
المعززة  المؤسسة  هذه  وأهداف  سياق 
الحضور  مبرزا  بالمدينة،  الثقافي  للحضور 
الالفت لخصوصية الفن الشمالي بها، كما 
أشاد في معرض حديثه، بمحمد مهيدية، 
على  الحسيمة  تطوان  طنجة  جهة  والي 
المشروع  بهذا  الكبيــر  وإيمانــه  تفاعله 
يخدم  ما  لكل  تشجيعه  وعلى  الثقافي 
الثقافة والتراث الحضاري والتاريخي، خاصة 

النهوض بالمدينة العتيقة.
اإلدريسي،  العزيــز  عبد  أشـــرف  كما 
مدير متحف محمد السادس للفن الحديث 
لمحة  إعطــاء  على  بالرباط،  والمعاصر 
تاريخية للفضاء، مُثمنا الدور الذي سيلعبه 
مستقبال في تنمية الفضاء الثقافي، معتبرا 
على  الثقافي  للمشهد  قيمة  إضافة  أنها 

مستوى الجهة.
ويشهد الفضاء استعــراض لوحـــات 
لجهة  المنتمين  الفنانين  لكبار  تشكيلية 
محمد  السبتي،  رشيد  غرار  على  الشمال، 
اليعقوبي،  ادريس  بن  أحمد  السرغيني، 
المنبهي..  الرحمن  عبد  الرمحاني،  زكريا 
كما يتضمن المعرض الممتد على مساحة 
1225 مترا مربعا، مساحات عرض متعددة 
مفتوحة  اجتماعات  ومساحة  التخصصات، 
ومساحات للمرافق، ناهيك عن توفره على 
المنحدرات والمصاعد من أجل تيسير ولوج 

الجميع.
أ.ع

�شجن الق�شبة يتحول اإلى ف�شاء للفن املعا�شر

ـ احل�سيمة  ـ تطوان  ت�ستدعـي فدراليـة اجلمعيات الراعيــة ملر�سى الق�ســور الكلوي بجهة طنجة 
واملالــي  الأدبــي  التقريريــن  اإعداد  اأجل  من  العـادي  العام  امل�سري، حل�سور جمعها  املكتب  اأع�ساء 
ل�سنة 2021، وجمعها العام ال�ستثنائي من اأجل تعديل القانون الأ�سا�سي مبا فيها املختلفات، وذلك 
 14 باإقامة  الكائـن  الفدراليـة  مبقــر  �سباحًا   )10:00h( ال�ساعــة  على   2022 ينايـر   8 ال�سبت  يوم 

ميكونو�س »MYKONOS«، �سارع ال�سيد قطب، حي موزارت، طنجة.
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اأوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

»يديريزي  الصيني  الناشط  بتسليم  بالرباط،  النقص  محكمة  أفتت 
إيشان« ) 34 سنة(  المنتمـي ألقلية اإليغور المسلمة بالصين، بالرغم من 
مطالب مغربية ودولية عديدة، خاصة من منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان 
في العديد من دول العالم بسبب اإلجراءات القمعية التي فرضتها جمهورية 
الصين على اإليغور المسلمين وأقليات عرقية أخرى  في »شينجيانغ«، حيث تم 
اعتقال  اآلالف من المسلمين، والزج بهم في معتقالت »معسكرة«  يتعرضون 
فيها لعمليات  قمع  وإبادة  جماعية بدعوى انتمائهم لـ »جماعة إرهابية«، كما 

تم تدمير المساجد والمعابد في المنطقة المسلمة. 
تلك  من  الهدف  أن  وتؤكد  بشدة،  ذلك  تنفي  الصين  أن  من  وبالرغم 
العمليات »الرهيبة« هو إعادة  تربية  »وتأهيل« المتطرفين  من األقليات 
المسلمة واألقليات األخرى، كما أن جل دول العالم الديمقراطي تؤكد وجود 
خاصة،  بصفة  لإليغور  المسلمة  األقليـة  على  للصين  ممنهجة  اعتداءات 
وأن تقارير إعالمية في دول غربية وعربية عديدة، توثق باستمرار بالصوت 
التي  ثقافتهم  و  اإليغــور  مسلمي  حق  في  وإبادة  قمع  لعمليات  والصورة، 

تتعرض للتدمير. 
  مجلس حقوق اإلنسان، التابع لألمم المتحدة، والمؤلف من نحو خمسين 
اإليغوري  الناشط  المغربيـة كتابـة، في موضوع  الحكومـة  دولــة، استفسر 
»يديريزي إشان« المعتقل  بالمغرب منذ الصيف الماضي، وبالضبط، منذ 19 
يوليوز 2020 ، على خلفية مذكرة بحث  دولية  بسبب ما زعمت الصين من أن 
الناشط الحقوقي اإليغوري ارتكب أفعاال  تندرج في إطار »الجرم المشهود«: 
»اإلرهاب«، الذي يرفضه يديريزي إشان والذي يشمل أيضا »كل ما من شأنه«   

التنديد باإلعتداء على حقوق اإلنسان األساسية. 
السلطات المغربيــة أخبرت مجلس حقوق اإلنسان األممي بحيثيــات ملف 
»يدير يزي إشان« وأسباب توقيفه في المغرب وظروف محاكمته التي اجتمعت 

فيها كل شروط »المحاكمة العادلة«. 
الصيـن  إلى  اإليغوري  الناشـط  تسليم  أن  على  مغاربة  حقوقيون  ويلح 
يعرضه، حتما، للتعذيب ولربما للموت، بالنظر لطبيعة النظام السياسي بذاك 

البلد. 
حقيقة إن للمحكمة اقتناعاتها التي تبني عليها قراراتها وأحكامها، والتي 
ال حق أليّ في مناقشتها  أو نقدها، ألن نقد األحكام يخضع لمسطرة داخلية 
خاصة؛ إال أنه قد ال يوجد ما يمنع الرأي العام من التعبير عن ردود فعل الشارع  
بشأنها أو التعبيرعن رأيه في مدى مطابقتها  لما كان ينتظره الشعب ويؤمله. 
وفي قضية الناشط اإليغوري، يوجد تعاطف كبير مع »يديريزي إشان«، لسبب 
وجيه، وهو  أن التهمة الموجهة إليه من سلطات بالده  هي من التهم التي 
تلفقها األنظمة المستبدة، كالصين،  التي تعتبر أّن كل خروج عن »المربع 
والموت  التعذيب  معناه  الذي  »للتأهيل«  موجبا  إرهابا،  المعلوم،  األحمر«  
إيشان«  يزي  »يدير  أن  ترى  الدولية   العفو  منظمة  فإن  وبالتالي   الزؤام. 
يواجه  برأسه،    المطالب  بلده  إلى  المغرب  من حكومة  تسليمه  المحتمل 
إلى  به  ربما يفضي  إلى تعذيب رهيب،  اعتقال تعسفي  أخطارا جسيمة من 
الموت،  وأن تسليمه يمكن أن يتعارض ومبدأ عدم التسليم القسري  للبلد 
المطالب، المحتمل تعرضه فيه ألخطار حقيقية وعقوبات قاسية  والالإنسانية  

أو المهينة. 
وضع الناشط األيغوري انتقل اآلن من القضاء إلى السياسة. حيث يمر 
من المحكمة إلى وزارة العدل ومنها إلى رئاسة الحكومة التي بيدها الحل 
ودولية،  محلية  قانونية   مخرجات  توجد  فإنه  وطبعا  للقضية.  »السياسي« 
الناشط لسلطات بالده، وهو ما يمكن أن  المغرب تسليم هذا  تبيح رفض 
المحبة  الحر،  العالم  احترام وتقدير كافة دول  المغرب ويكسبه  يعزز مكانة 
للعدل وكرامة اإلنسان  وأيضا اعتبار واحترام المنظمات المغربيـة  والعالميـة 

المدافعة عن حقوق اإلنسان. 
بنى حضارته  عريق   بلد  إلى  أنتمي  العكس، ألنني  أتصور  أن  أريد  وال 
وثقافته على فضيلة »اإلحسان« لإلنسان وعلى خلق الكرامة والعزة والمحبة،  
وأسس  عالقاته الدولية  على الكـرم والتعـاون واالحتـرام المتبـادل،  وبالتالـي،  
فإنني  ال أرضى أن »يضرس بلدي بأنياب ويوطأ بمنسم« وما عهدت بلدي إال 
منتصرا للمظلوم،  وهل من ظلم أقوى من أن ندفع للموت والهالك بمواطن،  
نعلم  أجل حماية اإلسالم ونحن  ربي اهلل، مجاهد في سبيل اهلل من  يقول 
حقيقة »جرمه« والرسول األكرم ملسو هيلع هللا ىلص يقول : »ما من امرئ يخذل مسلمًا عند 
موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إال خذله اهلل في موطن 

يحب فيه نصرته«. 

احلرّيُة لـيديريزي اإ�شان

تحت شعار »االستثمار في رأس المال البشري الوطني 
وإدماج  عالمية  تنافسية  ذات  مغربية  صناعة  أجل  من 
النسخة  الشمال  أجيف  جمعية  نظمت  فعال«  اجتماعي 
وذلك  بطنجة،  البشرية  للموارد  الدولي  للمنتدى  الثالثة 
بشراكة مع المؤسسة األلمانية كونراد أديناور ستوفتونغ.

 17 الجمعة  يوم  ابتدأت  التي  المنتـــدى  هذا  أشغال 
الجـــاري، عرفــــت  الشهر  18 من  السبت  يوم  واختتمت 
مشاركة مهمة ووازنة لمسؤولي الموارد البشرية وفاعلين 
اقتصاديين وأجانب وخبراء مغاربة وأرباب الشركات وعدد 
من المستثمرين في قطاعات متعددة، كصناعة السيارات 
واللوجستيـــك  والنقـــل  واأللبســة  والنسيج  والطيران 
لتبادل  فرصة  كان  وقـــد  وغيرها...  األخضر  واالقتصاد 
األفكار ومناقشة عدد مــن المحـــاور والنقاط المهمـــة 
المشاركات  جل  بين  ككل،  الصناعة  مجال  تخص  التي 

والمشاركين. 
كما عرفت أشغال هذا المنتدى أيضا ورشات تكوينية 
من  عدد  مناقشة  إلى  باألساس  تهدف  نقاش  وجلسات 
المحاور المهمة كالتحديات التي يعرفهـــا قطاع صناعــة 
على  التأكيد  مع  والبيئة...  والطائرات  والسيارات  النسيج 
لتمكين  المغربية  البشرية  المـــوارد  استثمــار  ضرورة 
داخل  المستحقة  مكانتها  وجـــود  من  الوطنية  الصناعة 

األسواق الدولية.
الجمعيـــة  لرئيس  تصريـــح  وفي  الصدد،  هذا  وفي 
بالشمال،  البشرية  الموارد  ومكوني  لمسيري  المغربية 
عثمان القاسمي، أوضح من خالله أن هذه التظاهرة تهدف 
باألساس إلى تحقيق إقالع اقتصادي عبر االهتمام بالعنصر 
البشري الوطني وتمكينه من إبراز مواهبه وإبداعاته داخل 

المقاوالت المغربية والدولية، مشيرا إلى أهمية استقطاب 
والذين  التكوين  مؤسسات  لخريجي  المغربية  الصناعة 

يصل عددهم إلى حوالي 450.000 خالل كل سنة.
وبدورهـــا، أكدت النائبــة العــامـــة لالتحــاد العـــام 
لمقاوالت المغرب فرع طنجة، الشعيبية بالبــزيوي علوي، 
المغربية  المقاوالت  وتحسيس  تشجيــع  ضــــرورة  على 
بأهميتها ودورها الفعال لتوفير الرأس المال المادي واليد 
اليد  ومواكبة  تكوين  طريق  عن  وذلك  الكفؤة،  العاملة 

العاملة والمقاولة المشغلة.
جمعية  بالغ  وحسب  بالموضوع،  مرتبط  سياق  وفي 
يعتبران  المهني  والتكوين  التعليم  فإن  الشمال،  أجيف 
أحد أهم الركائز الضرورية لتلبية االحتياجات االستراتيجية 
القريب، كما ستساعد هذه األصول  للبالد في المستقبل 
للتقارب  مستدامة  حركة  إلى  وتحويله  نموه  زيادة  في 

االقتصادي.
هذا وقد اعتبر البالغ، أن الموارد البشرية المؤهلة هي 
المغرب  دفع  الذي  األمر  وهو  للتقدم،  األساسي  المحرك 
والفرص  الكبيرة  التحديات  لمواجهة  شبابه  تهييء  إلى 

المذهلة التي تصاحب الثورة التكنولوجية. 
من  بمجموعة  اختتم  الذي  المؤتمر  فإن  ولإلشارة، 
التي من شأنها مساعدة مسؤولي القطاع في  التوصيات 
الميداني  العمل  خبرة  من  منبثقة  استراتيجية  تسطير 
المهنيين  بين  الجمع  على  باألســـاس  عمــد  للمقاوالت، 
التنمية  في  الفاعلة  والجهات  البشرية  الموارد  مجال  في 
والمقترحات  والتجارب  الخبرات  لتبــــادل  االقتصادية 
القدرات  وتطوير  للمستخدميــن  االجتماعية  واالبتكارات 

والكفاءات.

يف منتداها الدول الثالث ... 

اأجيـف AGEFال�شمــال ت�شلـــط ال�شوء
على املوارد الب�شرية املغربية

ت : حمودة
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توقيف متورطين في ترويج المخـدرات
بطنــجــة

طنجة  بمدينة  القضائية  للشرطة  الوالئية  المصلحة  أحالت 
ذوي  من  شخصين  الثالثـاء  يوم  المختصة  العامة  النيابة  على 
ترويج  في  تورطهما  في  لالشتبــاه  وذلك  القضائية،  السوابق 
المخدرات وإلحاق خسائــر ماديـــة بملك الغيـــر وحيازة السالح 
األشخــاص  سالمــة  تعريض  شأنها  من  ظــروف  في  األبيــض 

والممتلكات للخطر. 
المنجزة من تحديد  وقبــل أن تتمكـن األبحــاث والتحريات 
هويات المشتبه فيهم وتوقيف شخصين من بينهم، يبلغان من 
21 و25 سنة، كانت مصالح الشرطة بمدينة طنجـة قــد  العمر 
رصدت شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري 
األشخاص  من  مجموعــة  قيام  يظهر  المحمولة،  الهواتف  على 

بإلحاق خسائر مادية بسيارة باستعمال أسلحة بيضاء. 
عن  القضية  هذه  في  المنجزة  التفتيش  عملية  أسفرت  وقد 
حجز سيارة استعملت في ارتكاب هذه األفعال اإلجرامية، باإلضافة 

إلى حجز سالح أبيض وكميات من مخدر الكوكايين والشيرا. 
تدبيـــر  تحـت  فيهما  بالمشتبــه  االحتفــاظ  تم  وقــد  هذا 
إشراف  تحت  يجري  الذي  البحث  إشارة  رهن  النظرية  الحراسة 
الحقيقية  الخلفيات  للكشف عن  المختصة، وذلك  العامة  النيابة 
الرتكاب هذه األفعال اإلجرامية، فيما الزالت األبحاث والتحريات 
المشتبه فيهم بعدما تم تحديد هوياتهم  باقي  لتوقيف  جارية 

الكاملة.

QQQQQ

فرقة مكافحة العصابات توقف متورطان 
في عملية سرقة 

للمصلحة  التابعة  العصابات  فرقـة مكافحة  عناصـر  أوقفــت 
الوالئية للشرطة القضائية بمدينة طنجة يوم الثالثاء شخصين 
أحدهما قاصر، وذلك لالشتباه في تورطهما في السرقة باستعمال 

العنف تحت التهديد بالسالح األبيض. 
الثالثاء على تعريض سائق  يــوم  أقدما  الموقوفان كانا قد 
سيارة أجرة للسرقة باستعمال العنف والتهديد بالسالح األبيض، 
قبل أن تتمكن األبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة من 
ارتكاب هذه  تحديد هويتيهما وتوقيفهما بعد وقــت وجيز من 

األفعال اإلجرامية. 
وقد تمكنت عمليات الضبط من العثور على السالح األبيض 
المستعمل في االعتداء بحوزة المشتبه فيهما، باإلضافة إلى حجز 
جميع المسروقات وهاتف محمول يشتبه في كونه من متحصالت 

عملية مماثلة للسرقة.
فيما تم إيداع المشتبـه فيه الراشــد تحت تدبير الحراســة 

النظرية فيما تم االحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة 
النيابة  إشراف  تحت  يجري  الذي  البحث  إشارة  رهن  الشرطية، 
العامة المختصة، قصد الكشف عن جميع ظروف ومالبسات هذه 

القضية، وكذا تحديد كافة األفعال اإلجرامية المنسوبة إليهما.

QQQQQ

الشرطة القضائية تجهض عملية لتهريب 
المخدرات

بني  أمن  بمنطقة  القضائية  الشرطة  فرقة  عناصر  أجهضت 
مكادة مساء يوم األربعاء عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 

ما مجموعه 334 كيلوغراما من مخدر الشيرا.
إجراءات البحث والتحـري المنجـزة في هذه القضيـة مكنــت 
 334 الشيرا، بلغ وزنها اإلجمالي  10 رزم من مخدر  من ضبط  
كيلوغراما داخل سيارة رباعية الدفع بالطريق الدائري »الحرارين« 
ضواحي منطقة بني مكادة، عالوة عن حجز مجموعة من الهواتف 
النقالة وصفائح ترقيم مركبات مزيفة تستعمل في هذه األنشطة 

اإلجرامية.
السيــارة  أيضا عن توقيــف سائق  األمنيـة أسفـرت  العملية 
االحتفاظ  تم  وقد  سنة.  و42   37 العمر  من  البالغان  ومرافقه، 
الذي  البحث  إشارة  رهن  النظرية  الحراسة  تدبير  تحت  بهما 
التحريات  زالت  ال  فيما  المختصة،  العامة  النيابة  عليه  تشرف 
جارية بغرض توقيف جميع المشاركين في ارتكاب هذه األفعال 
الصعيدين  على  وارتباطاتها  امتداداتها  ولرصد  اإلجرامية، 

الوطني والدولي.

QQQQQ

حريق يأتي على إحدى مطاعم مارينـا

الترفيهــي  المينــاء  مطاعــم  بإحدى  مهول  حريق  شب 
يوم  صبـــاح  من  األولى  الساعــات  في  بطنجة  باي«  »مارينا 
الثالثــاء، مخلفـا وراءه خسائر ماليـــة باهظة دون تسجيل أي 

بشرية. أضرار 
وفور علمها بالخبر، حلت عناصر السلطات المحلية واألمنية 
مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية التي تمكنت من السيطرة على 
عددا  يتوسط  المطعم  وأن  خاصة  انتشارها،  من  والحد  النيران 

من المطاعم والمقاهي األخرى.
إحدى  على  أتى  الذي  الحريق  فإن  مطلعة،  مصادر  وحسب 
بعد  أسبابه  تعرف  لم  الكحولية،  للمشروبات  المقدمة  المطاعم 
ويرجح أن يكون عائدا لتماس كهربائي ناتج عن شاحن أو عطب 

في األسالك الكهربائية.
ظروف  عن  للكشف  تحقيقا  األمنية  المصالح  فتحت  فيما 

ومالبسات اندالع هذا الحريق. 

مجددا.. الحكومة تقرر تمديد حالة الطوارئ 
الصحية بالبالد

فيروس  المبذولة في مكافحة تفشي  البالد  إطار جهود  في 
الخميس  أمس  أول  الحكومة  مجلس  صادق  المستجد،  كورونا 
على مشروع مرسوم يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر 

أرجاء التراب الوطني، وذلك إلى غاية متم يناير المقبل.
هذا وقد أجاز المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية 
اتخاذ جميع التدابير االحترازية المناسبة، كما خول المرسوم لوالة 
الجهات وعمال العماالت واألقاليم صالحية اتخاذ جميع التدابير 
االحترازية المناسبة، وصالحية اتخاذ جميع التدابير التي يتطلبها 
ويستلزمها الوضع لحفظ النظام الصحي بأرجاء المعمور، وعلى 
رأسها استمرار إجراءات اإلغالق وحظر التجوال خالل الفترة الليلية 
الخاصة برأس  اعتمادها مؤخرا، ومنع جميع االحتفاالت  التي تم 
السنة الميالدية، مع منع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات 
بهذه  خاصة  وبرامج  احتفاالت  تنظيم  من  السياحية  والمرافق 

المناسبة.
على  والمقاهي  المطاعم  إغالق  أيضا  تقرر  فقد  ولإلشارة، 
ليلة  الليلي  التنقل  وحظر  ليال،  والنصف  عشر  الحادية  الساعة 
الثانية عشر ليال إلى الساعة السادسة  رأس السنة من الساعة 

صباحا.

QQQQQ

وزارة التعليم العالي تتراجع عن قرارها 
بالعودة لنظام التعليم عن بعد وتترك 

االختيار لرؤساء الجامعات

بعــد تسجيــل حــاالت جديــدة بالمتحــور الجديــد »أوميكرون«، 
أول  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  دعت  قد  كانت 
لتنظيم  بالمملكة،  الجامعية  المؤسســات  رؤســاء  الخميــس،  أمس 
والثقافية  العلمية  والتظاهرات  والندوات  واللقاءات  االجتماعات  جل 
المتعلقة  األخيرة  التطورات  بسبب  بعــد،  عن  الجامعيــة  االمتحانــات 

بالمتحور الجديد لفيروس كورونا.
وحسب مراسلة الوزارة المعنية، فإن هذا القرار جاء كإجراء وقائي 
للحفاظ على صحة وسالمة الفاعلين بمنظومة التعليم العالي والبحث 
مواجهة  في  اليقظة  مستوى  من  الرفع  يستدعي  الذي  األمر  العلمي، 
الوقائية  بالتدابير  الصرامة  درجات  بأقصى  التقيد  مع  الوباء،  هذا 
المعتمد  الصحي  البروتوكول  في  الواردة  والجماعية  الفردية  للحماية 

داخل جامعات ومؤسسات التعليم العالي.
تاركة  بعد،  فيما  قرارها  عن  تراجعت  قد  المعنية  الوزارة  أن  غير 
القرار األخير لرؤساء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، الختيار نمط 
الدراسة )حضوري أو عن بعد( حسب تطورات الحالة الوبائية وبتنسيق 
أو  المبرمجة  االمتحانات  تأجيل  المختصة،  العمومية  السلطات  مع 
للبرمجة  احتراما  جاء  التراجع  هذا  أن  موضحة  بعد،  عن  تنظيمها 

الخاصة بكل جامعة ومؤسسة في إطار استقالليتها.

محليــة ووطـنيــة�أخبـــار
رميساء بن راشد
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

تتضح  األمكنة،  واختالف  العصور  وتوالي  السنوات،  تعاقب  مع 
أحوال  لكنه، في  »العاقل«، حقائق جديدة ومعارف حديثة.  لإلنسان 
معينة،  يجد نفسه كل مرة مضطرا  لالهتداء بأقوال من سبقوه إلى 
الحياة الدنيا من العالمين، وللتأكيد على صحة نظريات أعلنوها في 
زمن سابق، واعتُِبرت في زمنها ضربا من ضروب المبالغة أو شكال 
من أشكال السخرية، بل لعلها عُدَّت شيئا فريا وفعال نُكرا ؛ ولذلك، 
فإنك تجد الواحد من الناس، حين »يُفاجُأ« بأحداث لم يتوقع حدوثها، 
يراجع نظريات السابقين معترفا لها بالصدقية وعدم االنسياق وراء 

تصورات السوقة والدهماء.
ورؤاهم  أفكارهم  كانت  الذين  األولين«،  »السابقين  هؤالء  من 
بين  من  وكان  النظر،  وبُعْد  الرّصانة  من  كبير  قدر  على  مؤسسًة 
العرب ودولة حديثة  بين  النزاع  من عبروا عن حلول مالئمة لفض 
اسمها »إسرائيل«، من بين هؤالء، رجل حمل لقب »الحسن الثاني«، 
فقد ورد في كتاب لهذا الرجل بعنوان »مذكرات ملك« أنه: »لو كنت 
مكان الدول العربية العترفت بإسرائيل ولقبلت عضويتها بالجامعة 

العربية«.
للعاهل  المنسوب  باالقتراح  فالتذكير  شرط،  المناسبة  أن  بما 
العبرية عضوا في جامعة  الدولة  الثاني بشأن قبول  الحسن  الراحل 
الدول العربية، يرتبط حتما بالجدال الذي انفلت من عقاله مباشرة 
مع  عالقاتها  باستئناف  قاِض  قرار  عن  المغربية  الدولة  إعالن  بعد 
دولة إسرائيل، من خالل تبادل التمثيليات الديبلوماسية. فقد انهمر 
وعاب  واألقيال،  السوقة  فيه  وتساوى  الكالم من كل حدب وصوب، 
» المتحدثون« على الدولة هذا القرار واعتبره بعضهم يرقى لدرجة 

الخيانة !
هل هذا قول سديد ؟ وهل هو كالم يستقيم مع العقل وينتظم 

مع المنطق؟
كانت  التي  المغرب  تاريخ  محطات  على  نظرة  نلقي  أن  علينا 
مفصلية في دعم قضية الفلسطينيين، ففي عام 1973 لبى المغرب 
واستشهد  المغاوير،  بجنوده  وسورية  مصر  وساند  »القضية«  نداء 
جنودا  األبطال،  المقاتلين  من  العشرات  الجوالن  معارك هضبة  في 
وضباطا، كان من بينهم العقيد الشهيد عبد القادر العاّلم، وكان ذلك 
سنًة  السوري«.  العربي  »الجيش  في  ضباط  قبل  من  خيانة  بسبب 
بعد ذلك، وفي أكتوبر من 1974، ورغم مواقفها المناهضة لوحدة 
تُوِّجَت  عربية  قمة  المملكة  عاصمة  احتضنت  المغرب،  واستقرار 
باعتراف تاريخي بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها »ممثال شرعيا 

ووحيدا للشعب الفلسطيني«.
العواطف  باعتماد  يمارس  ال  فن  السياسة  بأن  اإلقرار  من  البد 
كمعيار لوزن المكاسب، بل باعتماد المصلحة والترجيح بين احتمال 
أن  عاقل  سياسي  كائن  كل  من  ويُنْتظر  الخسارة،  واحتمال  الربح 
يتصرف بما يجلب له المصلحة ويدفع عنه الخسارة. لقد شارك المغرب 
في كل المعارك العسكرية والسياسية التي قيل إنها خيضت من أجل 
تحرير كامل فلسطين، لكن التاريخ، ولسبب ال يراد التصريح به أمام 
الجمهور، أثبت فشل هذه المعارك الخاسرة، بل أثبت هشاشة »البنيان 

العربي« نفسه ! 
مجرد  ألنها  للتحقق،  قابلة  غير  بطبيعتها،  البسطاء،  أحالم  إن 
أحالم، لكن المشكلة ليست في األحالم، فهي حق من حقوق البشر، 
فيه  يستمر  وقت  في  بسببها،  ويغتني  يتاجر  من  في  المشكلة  بل 

البسطاء منتظرين مجيء األحالم !.
السؤال الحقيقي الذي أجاب عنه الراحل الحسن الثاني، دون طرحه 
حتى، هو : هل بإمكان العرب مجتمعين إزالة إسرائيل من الوجود ؟ إنه 
سؤال من طينة األسئلة التي ال يطرحها إال العقالء، وال يجيب عنها إال 
حكيم في مقام علم وفطنة الحسن الثاني، لقد كان هذا الرجل واضحا 
حين قال : »لو كنت مكان الدول العربية العترفت بإسرائيل ولقبلت 

عضويتها بالجامعة العربية، ألن »إسرائيل دولة قائمة« 

»اإ�شرائيل
 دولة قائمة«  !

يد
ط  ال

بخ

-محمد اإمغران

يد
ط  ال

بخ

بدعــوة من جمعيتــي مؤسسة مغرب 
اجتمع  المغرب،  ذاكـــرة  وائتــالف  التـراث 
قلب  في  الجاري  دجنبــر   18 السبــت  يوم 
المثقفين  من  ثلة  الرباط،  بمدينة  الوداية 
والمفكرين واألساتذة الجامعيين والمحامين 
الصحفي  من  كل  بحضور  والصحفيين، 
المشهور الصديق معنينو والسيد مصطفى 
المقاومة  لهيئة  الوطني  الرئيس  الكثيري، 
وجيش التحرير، فضال عن جمعيات المجتمع 

المدني المهتمة بالتراث والذاكرة.
كان اللقاء مناسبة لمناقشة بعض أهم 
ذاكرة  في  النبـــش  إلى  الهادفة  المواضيع 
على  المحافظة  سبل  عن  والبحث  المغرب 
والالمادي، كمخزون حضاري  المادي  التراث 
غني وكسجل تاريخي حافل، باعتباره جزءا ال 
يتجزأ من الهوية المغربية والذاكرة الجماعية 
وصلة وصل بين األجيال السابقة والالحقة 

في تاريخ المغرب.
على  االنفتاح  الجمعيتان،  ارتأت  وقد 
بكافة  المدني  المجتمع  جمعيات  باقي 
العلمية  المناهج  تعتمد  التي  المغرب  أنحاء 

الحديثة ووسائل تقنية بيداغوجية إلى جانب 
المقاربة التشاركية من أجل تنظيم ملتقيات 
وندوات ومؤتمرات فكرية وعلمية، فضال عن 
مهرجانات فنية في مجاالت السينما والمسرح 

والموسيقى والفن التشكيلي.
وقد مثلت مدينة طنجة بحضور الدكتورة 

األستـــاذة  بالكالفـــا،  ماراطــوري  مركريط 
الجامعية اإليطالية، ذات المنشأ الطنجي، إلى 
جانب األستاذ محمد العربي بنرحمون رفقة 
مندوبي مؤسسة مغرب التراث ببعض المدن 
سيدي  الدكتور  عن  نيابة  األخرى،  المغربية 
مؤسسة  مندوب  الوزاني،  اليمالحي  محمد 

مغرب التراث.
ماراطوري  الدكتورة  مداخلة  وانصبت 
والالمادي  المادي  التراث  أهمية  إبراز  على 
الضوء على  عبر تسليـــط  بمدينة طنجـــة 
الوضعية القانونية لقصرموالي حفيظ الذي 
أنه  إال  اإليطالية،  الدولة  ملكية  في  يوجد 
يتعرض لإلهمال بحيث تتداعى بعض األجزاء 
منه للسقوط. ومن جانبه، أثار األستاذ محمد 
العربي بنرحمون وضعية بناية »رنشهاوس« 
وإحدى  الذاكرة  أكبرأماكن  من  باعتبارها 
الغني  التراث  تختزن  التي  الكبرى  المعالم 
والمتنوع لمدينة طنجة وتحتاج هي أيضا إلى 
العناية واحترام وضعها القانوني والمرجعي،  
بوصفها بناية مصنفة ضمن التراث الالمادي.

النبـ�س فـي ذاكـــرة املــغـــرب...
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»جيل  مؤسسة  نظمت  العربية،  للغـة  العالمي  اليوم  بمناسبة 
التحدي« التعليمية، يوم الجمعة الماضي، لقاء ثقافيا مع الكاتب الطنجاوي 

عبد الواحد استيتو، حضره عدد كبير من تالميذ المؤسسة وأطرها.
اللقاء هم بالدرجة األولى مناقشة رواية »على بعد ملمتر واحد فقط« 

الفائزة بجائزة اإلبداع العربي والتي تعتبر أول رواية عربية فيسبوكية.
الذين  الحاضرين  التالميذ  تفاعال كبيرا من طرف  اللقاء  وقد عرف 
أمطروا الروائي بأسئلتهم حول كل ما أحاط بأجواء كتابة الرواية وأحداثها.

في  القراءة  فعل  أهمية  الكاتب،  رفقة  واألطر،  التالميذ  ناقش  كما 
تطوير ملكة الكتابة، هذه األخيرة التي ال تتحقق إال بالقراءة والمطالعة 

بشكل مستمر.
وقد اختتم اللقاء بتسليم الكاتب عبد الواحد استيتو باقة ورد عرفانا 
بإسهاماتـه في مجال األدب و في إثـراء هذا اللقاء الثقافـي ومشاركـة 

تجربته الروائية مع تالميذ المؤسسة وأطرها. 

موؤ�ش�شة »جيل التحدي« ت�شت�شيف الروائي
عبد الواحد ا�شتيتو

وحتتفي باليوم العاملي للغة العربية 

مـن  نصيبـا  تحمـل  كموظـف  المتواضعـة  تجربتـي  على  تأسيسـا 
المسوؤلية في تدبير الشأن اإلداري، وحتى أكون منصفا أكثر، فإن الخلق 
الخلق  شرار  من  عينة  على  يقتصر  بل  العـام،  حكم  في  اليدخل  السيء 
في  الجواب  ولعل  أنانيتهم!  وتضخم  قلوبهم،  لفساد طويتهم، ومرض 

صورة معبرة نورده على لسان الشاعر :

َك مْل ت�شمْع ومْل َيُقـليِ واإْن ُبليَت ب�شخ�ٍس َل َخالَق لُه     فُكْن كاأنَّ

َلليِ ول ُتــاريِ �شفيهـــًا يف ُمحــاوَرٍة     ول حليمًا لكْي تنجو مَن الزَّ
هذه  من  التخلو  المغربية  اإلدارة  بأن  وأكـرر  أقـول  توصيف  بهكذا 
العينة، وهذا وحده وجه من وجوه اعتالل اإلدارة المغربية وتأخرها عن 
مسايرة الركب ومتطلبات المرحلة.. وهو ما حدا بجاللة الملك في خطابه 
مكامن  على  األصبع  وضع  إلى  البرلمانية  الدورات  إحدى  في  االفتتاحي 
من  والعقليات..  السلوكات  تغيير  بضرورة  اإلسراع  إلى  والدعوة  الداء 
كفاءات  غياب  ظل  في  اإلدارية  الحياة  تخليق  عن  الحديث  جدا  الصعب 
لها  ومشهود  وميدانيا  معرفيا  مؤهلة  حقيقية  وأطر  ونزهاء  وقــدرات  
واحترام  السلوك  في  واالنضباط  الخلق  وحسن  واالستقامة  بالكفاءة 
اآلخر.. إن الممارسات الخاطئة سلوكيا ومهنيا تطرح الكثير من عالمات 
االستفهام على اعتبار أن الموظف المسؤول المبادر الخلوق الذي يحضى 

باحترام اآلخرين هو عنصر أساسي في عملية تخليق المرفق العام..

بناء على ماتقدم أرى من الضروري أن أتوجه بسؤال أضع تحته خطا 
المعنيـــة  المركزيـة  المصالح  في  المسوؤلين  بعض  إلى  عريضا  أحمر 
المشبوهة  واالرتباطات  والمحسوبية  الزبونيـة  سلوك  على  دأبت  التي 
المصنفة  الفنادق  في  مجانية  وحجوزات  وعطايا  هدايــا  تلقــي  مقابل 
والضير عندهم في غض الطرف عن »الفاشلين« من زمالئهم المعنيين 
متى  لهم   ألقول  الزمن..  من  لعقود  ومؤسسات  مراكز  على  الجاثمين 
تكفون عن محسوبيتكم وزبونيتكم وعالقاتكم المشبوهة  التي أصابت 
اإلدارة المغربية في مقتل.. إن ضعف أو انعدام عنصر الرقابة والمحاسبة 
على موظفيكم بالجهات واألقاليم يؤدي بكل تأكيد إلى تفشي الفساد.. 
وانتشار  السلوك  وتدني  واللخبطـة  الواجبــة  االلتزامــات  من  والتحلل 
الفوضى والتجاوز للقانون.. استوعبوا جيـدا مضاميــن الدرر واإلشــارات 
سلوكاتنـا  بتغييـــر  المستقبل  نحو  التوجه  على  تحثنـا  التي  الملكيـــة 

وتصرفاتنا وعقلياتنا.. 

اإلدارة  ورجــال  نساء  بعض  بجهود  اإلشــادة  من  البد  الختام  قبل 
أن   إال  واليسعنـي  ذات،  ونكــران  التفانــي  من  بكثير  العاملين  النزهاء 
أحيي هؤالء على جهودهم المخلصة لكفاءتهم وجميل خلقهم  وحسن 
تدبيرهم وتواصلهم، فهم يستحقون كل عبارات الثناء والحب والتقدير، 
مع اإلشادة أيضا بسلوك وانضبــاط وكفاءة وخبرة وصرامة جيــل من 
والصداقة،  األخوة  عالقـــات  بهم  تربطنـــا  ممن  الجـدد،  المسوؤليــن 
النفتاحهم وتواصلهم اإليجابي وضميرهم اليقظ، تقديرا لمسؤولياتهم 
إقليميا وجهويا.. هذا النموذج أو باألحرى  هذه الصورة المعبرة  أسوقها 
لكم من أحد القطاعات االجتماعية تختزل مرحلة سابقة تعتبر من أسوأ 
المراحل والفترات المطبوعة بسوء التدبير والتسير والتعثر وعدم اإللمام 
بأبجذية العمل اإلداري ومقتضياته واالختالالت المريبة وهلم جرا.. أسجل 
المسؤولية وروح االنضباط سلوكا وتأطيرا وممارسة..  فيها غياب مبدأ 
أليس هذا وجها سيئا في قطاع الوظيفة العمومية التي كانت تمثل إلى 
عهد قريب نموذجا يحتذى به في االستقامة وحسن األداء ومدرسة في 

التعامل  اإليجابي الخالق؟  

ارتباطا بكل هذا، فإن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح نلخصه في 
اآلتي: لماذا تراجعت القيم اإلنسانية النبيلة بما يعني ذلك من سلوكات 
مجتمع  في  بل  فحسب  العمومـي  المرفق  في  ليس  أخالقيـة  وضوابـط 
أصبح بكل تأكيد يعيش أزمة أخالق ليس إال..؟ وإن كان األمر ليس في 
عمومه.. علما بأن ثروة األمم الفكرية والحضارية تكمن في أخالقها أوال 

وثانيا وأخيرا.. وال أجد أبلغ من البيت الشعري القائل:

واإذا اأ�شيب القوم يف اأخالقهـم      فـاأقــم عليهم ماأتـًا وعـويــال
)انتهى(

من صميم المجتمع

• إدريس كردود

اللتزام  مبيثاق اأخالقيات 
و�شوابط املهنة يف املرفق 

العام..
ال�شلوك واملمار�شة..!!

)تتمة ص1( 
لألمم  العام  األمين  وجه  وبالمناسبة 
العالم  خاصة  العالـــم،  إلى  رسالة  المتحــدة 
العربية  أن  فيها  سجل  واإلسالمي،  العربي 
هي  إحدى أقدم اللغات التي نطق بها البشر 
منذ فجر التاريخ، وأنها ربطت بين الشعوب من 
والفلسفة،  والشعر  والموسيقى  األدب  خالل 
مجاالت  في  الشائعة  التواصل  لغة  كانت  إذ 
التجارة والفن والعلم  وأنها لغة غنية ونابضة 
في  الناس  من  الماليين  مئات  توحد  بالحياة 
22 دولة ناطقة بالعربية، وتربط نحو ملياري 
ودعائهم.  صالتهم  في  يستخدمونها  مسلم 
وأصبحت العربية معتمدة في األمم المتحدة، 
بجانب اإلنجليزيـــة والفرنسيــــة واإلسبانية 
أكثــــر  من  والصينيـــة،  وهـــي  والروسيــة 
العالم  خارج  حتى  العالم،  في  انتشارا  اللغات 
بين  من  غوتيريش،  السيد  العربي،  يقول 

اللغات األربع األكثر استخداما في اإلنترنت. 
وبالرغم من الصعوبات والتحديات  التي 
أبنائها  بعض  قبل  من  اللغة  هذه  تواجهها 
وإخوتهم من البربر، الذين يعملون  جميعهم 
حساب  على  المحلية  اللهجات  انتشار  على 
حروفها،  لجمــال  العربيـــة،  فإن  الفصحى، 
وموسيقية النطق بها، وفصاحتها  في القول 
للمعاني  التي  البديعية  والصور  والكالم 
تمكن  التي  البالغـــة  وعلـــوم  تعرضهــــا، 
من  أسلوب الوصف والتي تعتبر من أهم علوم 
البالغية  التي  األساليب  من  والعديد  اللغة  
والبيان  من  والبديع  المعاني  علوم  تشمل 
تشبيه واستعارة وكناية ومجاز وطباق وغيره. 

هذا  العربية،  اللغة  جمال  على  وكمثال 
البيت الشعري  الذي اختلف في انتسابه واتفق 

على جماله.  
»فاأمطرت لوؤلوؤًا من نرج�ش و�صقت

ت على الُعّناب بالبــــَرد«   ورًدا وع�صّ
باللؤلؤ  حبيبته  دموع  صاحبه  به  شبه 
المتساقط من عيونها التي شبهها بالنرجس. 
كما شبه خدها  بالورد وشفتيها بالعناب وهو 
والطعم  االحمرار  شديدة  ثمارا  يخرج  شجر 
اللذيذ، وأسنانها بالبرد الذي ينزل مع األمطار 

وهو شديد البياض.  

بيت بني على االستعـــارة،  يأخـــذ بلب 
الشعري  التعبير  في  البالغة  بجمال  العارفين 
القديم  العربي  الشعر  في  خاصة  العرب،  عند 

األصيل.  
وتتجلى عظمة البالغة في الشعر العربي، 
القيس  امــرؤ  أشعار   في  وحديثـــه  قديمـــه 
وابن  ثابت،  بن  وحسان  والمتنبي  والفرزدق 

هاني األندلسي  والالئحة طويلة طويلة. 
زماننا  العربية في  اللغة  حالة  إلى  ونأتي 
من  حروبا  تواجه  الضاد  لغة  إن  حيث  هذا 
الصراعات على  زمن  الخارج، وهو مفهوم في 
التحكم في الكون أرضا وسماء وبحارا وبشرا، 
ولكن المؤلم أن تواجه اللغة العربية تحديات 
وقادة  وأهلها،   أبنائها  من  أي  الداخل،  من 
بعض دولها الذين يشجعون لهجات التدريج، 
عن  التخلي  أنصار  كبار  من  واحدا  أن  حتى 
العربية الفصحى في التعليم العمومي لفائدة 
وطنيا  رسيا  عضوا  عين  المغربية،   الدارجة 
في المجلس األعلى للتعليم، وسمح له بنشر 
وسائل  مختلف  في  علنا  الفاسدة   أطروحته 
»منجده«  وحظي  العمومية  الوطنية  اإلعالم 
اكتشف  الرجل  وكأن  واسعة  بدعاية  للدارجة 

القارة الثامنة.  
اللغة  صيانة  إلى  الدعاة  أبرز  من  ولعل 
األستاذ  أبو  المغرب،  في  وحمايتها  العربية 
على، رئيس »االئتالف الوطني من أجل اللغة 
العربية« الذي اعتبر أن االحتفال بهذه اللغة في 
يومها العالمي هو “احتفال بقيمتها الحضارية 
قدمت  لغة  باعتبارها  والتراثية،  والمعرفية 
في  لكنه  المشترك،«  اإلنساني  للتراث  الكثير 
الوقت نفسه مناسبة لمساءلة وضعها، خاصة 
في المغرب. وفي حديث لجريدة »هيسبريس« 
المغربية، لفت االنتباه إال أن الدفاع عن اللغة 
العربية كان نخبويا منذ مدة، وذلك من طرف 
رجاالت السياسة  واألكاديميين، لكن النقاش 
اليوم طرح مجتمعيا  خاصة بعد محاولة  إدراج 
التعليمية  المقررات  في  بالدارجة   كلمات 
على  أنه  على  أبو  األستاذ  واعتبر  العمومية. 
والسياسي  تعيش  اإلداري  التدبير  مستوى 
اللغة العربية »محرقة لغوية« من خالل فرنسة 
اللغة  فرض  على  والعمل  المغربية   المدرسة 
الفرنسية كواقع على المتلقي المغربي. بمعنى 

أن كارثة تضرب اللغة العربية وفي الصميم. 
موازين  تتغير  أن  في  كبير  األمل  أن  أال 
القوى بفضل وجود وعي متزايد لدى الشعب 
وجود  رغم  العربية  اللغة  بقيمة  المغربي  
»لوبيات« تعمل ليل نهار   لفرض واقع لغوي  
يخدم مصالحها الخاصة وليس مصالح الشعب 

المغربي المعتز بلغته العربية الرسمية. 
الدفاع  في  مهما  دورا  للحكومة  أن  على 
عن اللغة العربية  عبر تعريب التدبير اليومي 
في  المغاربة  دور  مهما  ويبقى  العام،   للشأن 
مقاومة موجة الفرنسة  والفوضى اللغوية التي 
لغويا  منطقا  المغاربة  على  تفرض  أن  تحاول 

ضد كل القوانين المعمول بها في البلد. 
الموجزة بأبيات  الموطئة  هذه  ونختم 
ننتشي  زلنا  وال  العامة  الثانوية  في  حفظناها 
وجمالهـا  وخفتهـا  لحالوتهــا  باستظهارهــا،  
وعمقها األدبي والفكري واإلصالحي وما توحي 
به من آيات اإلعجاب باللغة العربية التي قال 

عنا أمير الشعراء شوقي: 
»اإّن اّلذي مـــلأ الّلـــغــات حما�صـنـًا 
ـّاد«  جعل اجلمـال و�صــــّره يف ال�صـــ

يقـــول »شاعــر النيل« حافظ  إبراهيـــم 
)1872 – 1932( في اللغة العربية : 

َهمـُت َح�صاتـي  َرَجعُت ِلَنف�صـي َفِاَتّ
َوناَديُت َقومي َفِاحَت�َصبُت َحياتـي 
عــُت ِكتـاَب الَلِ َلفظـًا َوغـاَيــــًة  َو�صِ
قـــُت َعــن اآٍي ِبــِه َوِعظـــاِت  َوما �صِ
َفَكيَف اأَ�صيُق الَيوَم َعن َو�صِف اآَلٍة 
َوَتـن�صيــــِق اأَ�صمــــاٍء ِلُخَتـــَرعـــاِت 
ٌن  ـِ اأَنا الَبحُر يف اأَح�صاِئِه الُدُرّ كامـــ
َدفاتي  لوا الَغّوا�َش َعن �صَ َفَهل �َصاأَ

ومع كل عام جديد  يتجدد عهدنا بحماية 
التي  الهدم  أدرع  ومقاومة  العربية  اللغة 
تتهددها من الداخل والخارج،  لتبقى العربية 
ومفخرة  وجودنا  وعنوان  رؤوسنا  على  تاجا 

وطننا الكبير. 
عزيز كنوني 

الّلغة العربية  يف عيدها العاملي 
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من  العديد  اكتشاف  سبل  لي  مهدت  الحاجب  بمدينة  الطفولية  نشأتي 
الخبايا واألسرار وعلمتني تسلق الجبال واألشجار والنط فوق األسوار وركوب ظهر 
الحمار واقتناص الطيور في األوكار واصطياد األسماك من جداول األنهار. وكان 
يشاطرني في ماكنت أقدم عليه  من حماقات صبيانية ثلة من رفاقي في مدرسة 

المعسكر.
في تلك المرحلة الطفولية كنت شغوفا بمعرفة عادات الناس في  ملبسهم 
فيما  تعاملهــم  وأساليب  وانفعاالتهم  وأفعالهم  بأقوالهم  مهتما  مأكلهم،  و 

بينهــم في أفراحهــم وأحزانهم.
فيها  التكلف  طبيعية  عيشة  تعيش  آدمية  ذوات  قرب  عن  عايشت  ..لقد 

والتعقيد.. أناس طيبون التغرهم مفاتن الدنيا الفانية.
رقصا  الراقصة  أحيدوس  دائرة  في  والوفاء  والحب  اللقاء  فرحة  يعبرون عن 
القرابة السارية  الرابطة بينهم وتجديدا لدماء  المحبة  جماعيا  توطيدا لوشائج 

في عروقهم الضابطة لنبض قلوبهم..
وتأتلف مجموعة أحيدوس ـ الدائرية الشكل أصال والنصف دائرية فرعا ـ من 
قائد  حركاتــه  يضبط  متراص  واحد  صف  في  ينتظمــون  وراقصـــات  راقصين 
بأجسادهم  المحيدسون  يشكل  منه  خفية  وبإشارات  البندير  بإيقاع  المجموعة 
المنتشية  وعيونهم  رائعة  استعراضية  لوحات  المتماسكة  وأياديهم  المتمايلة 

بدفء الجماعة تبدو شبه ناعسة. 
الطقوس  والكبيرمن  المتوسط  المنتشرباألطلسين  ويعتبرأحيدوس   
البدائية القديمة التي كانت تقام من غروب الشمس إلى شروقها،حيث كان ذكور 
القبيلة وإناثها يلتفون  حول شعلة من النار المبددة للظالم المخيم عليهم وهم 
يرقصون ويرددون األهازيج واالبتهاالت الرادعة  لألرواح الشريرة المحدقة بهم ـ 

حسب اعتقادهم ـ الطاردة للحيوانات الضارية المتربصة بمواشيهم .
األمازيغية  القبائل  فتيان  غرار سائر  على  بني مطير  قبيلة  فتيان  وكان جل 
الشعاب  بين  باألقدام  الطوال سيـــرا  المسافات  يقطعون  األطلسية،  بالمناطق 
عرس  بمناسبة  أحيــدوس  مجموعة  تنشطها  ساهرة  حفلة  لحضور  والوديان 

أوختان أو عقيقة.
المرهفي األحاسيس اليقصدون أحيدوس من أجل  الفتيان  وكان عدد من 
ذوات  من  ومحيطه  أحيدوس  دائرة  تحتضنه  ما  الكتشاف  بل  فحسب،  الفرجة 
الحسن والجمال اللواتي تترقب كل واحدة منهن  أن يرميها فارس أحالم بسهم 

غرام. 
شبان  من  القبيلة  به  تزخر  لما  استعراضي  حفل  بمثابة  أحيدوس  ويعتبر 

يافعين يتقدون حيوية وحماسا وفاتنات حسناوات يلهبن الشعور إحساسا.
فاألنثى بالنسبة ألحيدوس كالملح بالنسبة للطعام..   

إيقاع  ضباط  يتوسطهم  صف  في  المحيدسون  يصطف  أن  العادة  وجرت 
ويشرع المنشد في ترديد أهازيج تمجد األرض واإلنسان وتدعو للمحبة والخير 

والسالم وحسن الجوار.
 وكلما التحقت مليحـة بصــف أحيـدوس إلى جانــب عشيــق لها إال وتعالت 
صيحات المحيدسين المتماسكة أيديهم والمؤلفة قلوبهم وقد دغدغت الحسناء 

الملتحقة بالصف مشاعرهم وحركت نزواتهم.
 ومما كان يثير فضولي هي تلك الرسوم الوشمية التي تبدو ماثلة للعين في 
أنحاء متفرقة من  صفحات وجوه النساء، على مستوى الجبهة بين الحاجبين وعلى 
الخدين وفوق أرنبة األنف، وكذا في ظاهر الكفين وحول المعصمين والساقين، 
وفي مناطق خفية، سمعت عن ذكرها فيما بعد.. وكنت دائما أتساءل عن مغزى 
تلك الرسوم ذات اللون األخضر المائل للزرقة الماثلة في صفحات وجوه ومتـون 

أطراف نسوية مختلفة األحجام واألشكال. 
 وإن كانت رسوم الوشم تبدو واضحة المعالم في صفحات وجوه إناث مقبالت 
على الحياة فهناك ثمة رسوم وشمية كادت تندثر بفعل التجاعيد وصروف الزمان 

من وجوه إناث بلغن من العمر عتيا.  
أما الفتيات فال يسمح لهن العرف السائد بالوشم إالحين بلوغهن سن الرشد 
حيث توضع عالمة وشمية على مستوى الذقن ترمز إلى نضج الفتاة وانتقالها إلى 

مصاف النساء لتحمل كافة األعباء بشقاء وسخاء.
 واتقاء لشرالعين تطلب الفتاة الجميلة الناضجة من إحدى المقربات إليها 

الخبيرات بفن الوشم أن ترسم لها عينا ثالثة ثابتة بين الحاجبين. 
ـ  األطلسيات  كانت  والحنابل  الزرابي  زخرفة  في  الموروث  على  وحفاظا   
الناصعات البياض ـ يسجلن بالوشم الثابـت في سيقانهن ومعاصمهن مختلف 
األشكال الهندسية والرموز وحروف تيفناغ التي توارثناها عن أسالفهن من بنات 
أعناقهن  الوشمية شكلن بها قالئد في  الزخارف  تلك  مازيغ، ورصيد من  وأبناء 
وأساور في معاصمهن زينة وتحلية لذواتهن.. كما استعملت الواشمات شوكة 
ذات  علل  من  واإلبراء  للشفاء  التماسا  البرية  العشوب  من  صيفة  وتر  الصبار 

أعراض ظاهرية وباطنية. 
الذي تعاني منه  األلم  الذي يقضــي على  المنقرض  العالج   ويبدو أن هذا 
باإلبرعند  التأبير/الوخز  نظير  هو  الصبار  أوشوكة  اإلبرة  بوخز  العليلة  الذات 
واالعتمـاد  العشوب  واستعمال  الوخـز  تقنيـة  في  عنه  يختلف  أنه  إال  الصينيين، 

على أداة وخز واحدة قد تكون شوكة أوإبرة.
يظهر  الذي  اللحية  وشـم  هو  الطفولية  بذاكرتـي  عالقا  ظل  وشم  وأغرب 
وجه المراة بمالمح رجولية، وكأنني بالمرأة الملتحية وشما تلقن للرجل المفتخر 
بلحيته درسا في المساواة والمباهاة.. أليست هي  صاحبة اللحية الخضراء رمز 

الخصب والعطاء التي لها سبق الفضل على الرجل في سائر مناحي الحياة ؟.

مذكــــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س
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محمد وطـا�س

)تتمة ص1(.
وفيما يخص أعضاء المكتب، فقد تم انتخاب أحمد السايغ عن دار 
األمان نائبا أوال للرئيس وبسام كردي عن المركز الثقافي للكتاب نائبا ثانيا. 
فيما تم انتخاب عبد القادر العربي عن دار اآلفاق كاتبا عاما ومحمد الماعي 

عن دار اآلفاق المغربية نائبا له.
هذا وقد انتخب محمد المحبوب عن باب الحكمة أمينا للمال ومحمد 

بنعود عن دار القرويين مستشارا للمكتب ذاته.
وحسب بالغ التحاد الناشرين المغاربة فإن المؤتمر الذي اختتمت 
وزارة  مع  الوثيق  التعاون  على  باألساس  ارتكز  اليوم  هذا  خالل  أشغاله 
التأكيد  مع  المغربي،  الكتاب  لدعم  المتبادل  التعاون  الثقافة بمراجعة 

على إشراك الجهات ذات الصلة بموضوع الثقافة والتربية والمعرفة.
الكتاب  إلى  النظر  إلى  البــالغ نفسـه  المؤتمر حســب  كما يهدف 
كموضوع أثير لإلعالم ولإلشعاع الوطني والدولي والقيام بحملة موسعة 
لترسيخ عادة القراءة في المدرسة وخالل أوقات الفراغ، فضال عن التكيف مع 

التطورات الرقمية لتسهيل الوصول للكتاب.
ولإلشارة، فإن االتحاد الذي تأسس في 17 فبراير 2014، بمناسبة 
الدورة العشرين للمعرض الدولي للكتاب والنشر بالدار البيضاء، قام منذ 
تأسيسه بتمثيل الناشرين لدى المخاطبين سواء بداخل البالد أوخارجه، 

خاصة في المعارض الدولية.
رميساء

انتخاب طارق ال�شليكي رئي�شًا لحتاد 
النا�شرين املغاربة خلفـا لناظم.. 

الرئيس طارق السليكي
)السليكي أخوان - 

طنجة(

نائب الرئيس
أحمد السايغ

)دار األمان - الرباط(

نائب الرئيس بسام كردي
)المركز الثقافي للكتاب 

البيضاء(

مستشار : محمد بنعود
القرويين للنشر - 

القنيطرة(

أمين المال
محمد المحبوب

)باب الحكمة - تطوان(

الكاتب العام
عبد القادر العربي

)آفاق للدراسات - مراكش(

نائب الكاتب العام
محمد الماعي

)دار اآلفاق - البيضاء(

أعضاء المكتب التنفيذي التحاد الناشرين المغاربة
عبد اجلليل ناظمطارق ال�سليكي

احل�شن الداكي يقارب »العتقال الحتياطي« بطنجة

لـــدى  للملك  العام  الوكيـــل  حــل 
بمدينة  األسبوع  بداية  النقــض  محكمة 
الجهوية  الندوة  افتتاح  بمناسبة  طنجة، 
االعتقال  »ترشيد  موضوع  حول  الخامسة 
االحتياطي« المندرج في سياق سلسلة من 
الندوات الجهوية، همت مدن الدار البيضاء، 
مراكش، أكادير وفاس للتباحث حول سبل 

إصالح العدالة.
نسخة طنجة من الدورات التكوينية، 
امتداد يومين، عرفت  التي استمرت على 
مشاركة عدد من المسؤولين القضائيين 
القضائية  الشرطة  مسؤولي  جانب  إلى 
العامة إلدارة  والمندوبية  الملكي  والدرك 
السجون وإعادة اإلدماج فضال عن ممثلي 

المفوضين القضائيين والمحامين.
ويحظى موضوع االعتقال االحتياطي 
وصيانة  بحفظ  الرتباطه  بالغة  بأهمية 
حريات األفراد، لكونه يقع في خط تماس 
بين الحق في الحرية األساسي والجوهري 
والمتطلبات الجبرية للمحاكمة القضائية، 
حيث إن حسن تدبير هذا الموضوع يشكل 
مرآة حقيقية لمدى احترام قواعد وشروط 

البراءة،  قرينة  وتفعيل  العادلة،  المحاكمة 
الزاوية في األنظمـــة  التي تُعتبر حجـــر 

القضائية الحديثة.
وأعلن الوكيل العام، خالل الندوة، أن 
الجهود المبذولة مكنت من خفض نسبة 
االعتقال االحتياطي، إذ بلغت نهاية شهر 
نونبر 43 % في حين وصلت شهر شتنبر 
السجنية  الساكنة  مجموع  من   %  45,25
أن  أبرز  كما  نزيال،  و814  ألفا   89 البالغة 
االعتقال  نسب  على  أثرت  كورونا  جائحة 
على  تراوحت  حيث  المرتفعة،  االحتياطي 
 44 بين  لشتنبر  السابقة  الشهور  امتداد 
إلى  الخصوص  على  راجع  وذلك   % و45 
انخفاض وتيرة البت في قضايا المعتقلين 

االحتياطيين.
ألفي  حوالي  أن  كلمته،  في  وأضاف 
)2000( معتقل احتياطي انتهت قضاياهم 
بالبراءة أو عدم المتابعة خالل سنة 2020، 
ما يسائل جدوى االعتقال في هذه الحاالت. 
وفي ذلك، دعا الحسن الداكي، إلى تضافر 
العامة  النيابة  قضاة  من  الجميع،  جهود 
واألحكام وكل المتدخلين في سير العدالة، 

تحريك  عند  االعتقال  ترشيد مسطرة  عبر 
قضايا  في  البت  وتيرة  والرفع  المتابعات 
التسريع  مع  األحكام،  وإصدار  المعتقلين 
االحتياطيين  المعتقلين  ملفــات  بإحالة 
المطعون فيها على المحاكم األعلى درجة. 
مؤكدا على أن المتابعات في حالة االعتقال 
يجب تبقى في إطار ضيق يستحضر طبيعته 
االستثنائية، مع الحرص على توفر مبرراته 
القضائية المحددة في المسطرة المدنية، 
المتجلية في حاالت التلبس، خطورة الفعل 
وتوفر  الحضور  ضمانات  انعدام  الجرمي، 
فيه  المشتبــه  ارتكـــاب  دالئل قوية على 

للجريمة.
وفي ختام كلمته، دعا الوكيل العام، إلى 
االنفتاح على إجراءات البديلة عن االعتقال 
المالية  الكفاالت  قبيل  من  االحتياطي، 
بما  الحدود..  وإغالق  االلكترونية  واألساور 
يحفظ مبدأ قرينة البراءة، عماد المحاكمة 

العادلة.
أ. عكاشة
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•  األستاذ محمد  الخراز

القمة الرتكية الإفريقية باإ�شطنبول..

منذ أن تولى الرئيس التركي طيب رجب أردوغان منصبه وتركيا تولي اهتماما بشكل مكثف 
لتأسيس شراكات اقتصادية ودبلوماسية على أمد طويل مع القارة اإلفريقية، وذلك عن طريق 
الزيارات الرئاسية المتتالية لعدد من الدول اإلفريقية، وما يرافقها من توقيع اتفاقيات ومذكرات 

تفاهم بين أنقرا والدول اإلفريقية.
فتح  على  بإقدامها  العالقات  لتلك  كبيرا  تقدما  لتركيا  الدبلوماسي  االنفتاح  هذا  وأعطى 
السفارات بعدد من دول القارة، إذ ارتفع عددها من 12 في سنة 2002 إلى 48 حاليا، األمر الذي 
بوأ أنقرة لتتحول إلى وجهة مفضلة للزعماء األفارقة، فازداد حجم التجارة التركية-اإلفريقية، من 
5 مليار دوالر سنة 2003 إلى 25 مليار دوالر سنة 2020، وازدادت المبادالت في االرتفاع لتصل 

إلى 50 مليار دوالر.
استمر  الذي  الثالث  التركي-اإلفريقي  األعمال  منتدى  انعقد  الماضي،  أكتوبر  وخالل شهر 
أكدت  حيث  إفريقية،  دولة   45 من   1600 بينهم  أعمال،  رجل  آالف   3 حوالي  بحضور  يومين 
مفوضية التنمية االقتصادية والتجارة والصناعة لالتحاد اإلفريقي على لسان رئيسها »ألبيرت 
موشانجا« في مقابلة أجراها مع وكالة اإلعالم التركية، أن »اإلمكانيات التي تتمتع بها كل من 
إفريقيا وتركيا هائلة، كل ما علينا فعله اآلن هو تطوير العالقات الثنائية وترفع مستوى العالقات 

التجارية مما يضمن تحقيق مصالح الطرفين«.
يمكن  اإلفريقية  الحرة  التجارة  منطقة  إنشاء  مع  أنه  اإلفريقية  المفوضية  رئيس  واعتبر 
للمستثمرين األتراك دعم حركة االستثمارات في القارة وتسويق بضائعهم في دولها مع الحد 
األدنى من الرسوم الجمركية، مما سيمكنهم من تعزيز حضورهم في منطقة يبلغ عدد سكانها 

مليار نسمة.
ومنتــدى األعمـــال التركي-اإلفريقي، 
التركية  القمة  أعمال  لتحضير  بداية  كان 
اإلفريقية الذي احتضنته مدينة اسطنبول 
يومي 17 و18 دسمبر الجاري بحضور عدد 
واالقتصادية  السياسية  الشخصيات  من 
سبق  وقد  اإلفريقية.  القـارة  في  المهمة 
من  أردوغان  التركي  الرئيس  لها  دعا  أن 
أكتوبر  شهر  لواندا  األنغولية  العاصمة 
المنصرم، قائال : »عالقتنا مع تلك الدول 
تقوم على أساس الربح للجميع، والعالقة 
القصيــر  المـدى  على  تكـــون  ال  الثنائية 
نـــريــد أن نطــور  البعيــد،  المدى  وإنما 
النظم  فعلت  كما  ليــس  معهم  العالقات 

االستعمارية«.
ويبدو أن القمة أتت في مناخ تطبعه 
الثقة المتبادلة بين الطرفين بهدف دفع 
التقدم  نحو  التركية-اإلفريقية  الشراكة 
وأن  خصوصا  عملهــا،  مجـاالت  وتكثيف 
تركيــا  في  اآلن  يرون  أصبحــوا  األفارقــة 

الشريك األنسب لتطلعاتهم التنموية واألمنية كبديل عن العالقات غير المتكافئة التي تفرضها 
الدول  التي تعمل على جر  ، مثل الصين  القديمة والقوة الصاعدة،  القوة االستعمارية  عليهم 
اإلفريقية إليقاعها في فخ القروض واالستحواذ على قدراتها االقتصادية والسياسية، عكس ما 
يراه األفارقة في تركيا كشريك موثوق به يحترم تطلعاتهم التنموية وسيادتهم الحرة دون أي 
توصيات أجنبية، وهكذا توصف لديهم تركيا كنموذج ديمقراطي الئكي رائع، وفي نفس الوقت 

هو بلد إسالمي صناعي قوي، مما يجعلها تستحق وصف القوة العالمية بامتياز.
الساحة  على  وجودها  فرضت  لما  اإلفريقية  الدول  في  بها  يحتذى  تركيا  أصبحت  وهكذا 
الدولية في القوة والسيادة على أجوائها في حادثة إسقاط المقاتلة الروسية، ووقفت في وجه 
أمريكا لما حاولت مساومتها في رغبتها شراء نظام الدفاع الجوي S-400 وتفوق بحريتها على 
الراسخ للدفاع عن األمة اإلسالمية  الفرنسية في شرق المتوسط، إلى جانب موقفها  البحرية 
والشعب الفلسطيني ورفضها المتاجرة بقيمها مقابل االنضمام إلى االتحاد األوروبي، كل هذه 
الموثوق به  األمور استقطبت األفارقة وتكون لهم شعور باالنجداب لتركيا باعتبارها الشريك 

للتعامل معه على مستوى الشراكة االستراتيجية.
السمراء من خالل  القارة  تعزيز وجودها في  إلى  تركيا تسعى  المنطلق، أصبحت  من هذا 
االستثمارات في مجاالت عديدة تشمل البنية التحتية والصحة وتقديم مساعدات إنسانية وإبرام 
صفقات في المجال العسكري والطاقة، وتطرقت العالقات التركية اإلفريقية كذلك إلى التعاون 
التركية، على  الدفاعية  الصناعات  القارة، كما تحظى  تعرفها  التي  األمنية  المشاكل  في مجال 
رأسها الطائرات المسيرة، بسمعة كبيرة بين حكومات القارة السمراء، وذلك بعد البالء الحسن 
الذي أبلته خالل الحرب الليبية والصفقة التي أبرمت مع المغرب الستيراد 12 مسيرات »بيرتدار 

)TB2(« تسلم منها الدفعة األولى، وطلبت إيتيوبيا هي األخرى تزويدها بهذه األسلحة.
وبلغت قيمة صادرات الصناعات الدفاعية التركية إلى إيتيوبيا 94 مليون دوالر ما بين شهر 
يناير ونونبر. وتشير األرقام التي قدمتها جمعية المستوردين األتراك إلى ارتفاع نسبة المبيعات 
المشابهة إلى كل من أنغوال والتشاد والمغرب، وتعتزم الطوغو خطة لتحديث جيشها بدعم من 

تركيا التي توفر التدريب والعربات المدرعة باإلضافة إلى األسلحة والمعدات األخرى.

ونتيجة لهذا التغلغل التركي في إفريقيا، أصبحت القوة الغربية وعلى رأسها فرنسا تنظر 
التجاري  والتوسع  التوجه  بأن هذا  الفرنسية  لوموند  التوجس، حيث علقت صحيفة  بعين  إليه 
التركي الذي كان شبيها بالقوة الناعمة بات يتحول تدريجيا إلى قوة صلبة تسعى أنقرة لتعميق 

التعاون اإلفريقي ونقله إلى الجانب األمني والعسكري وهو أمر يقلق حلف الناطو.
الجبهات  تعزيز  على  ستعمل  بأنها  لوموند  فاعتبرتها  اإلفريقية،  التركية  القمة  عن  أما 
اختراقها  أجل  من  األخيرة  السنوات  في  تركيا  نهجتها  التي  والثقافية  واألمنية  االقتصادية 
السريع للقارة، حيث تبدو اآلن الملعب المفضل لديها، ويُعول أردوغان، الحريص أكثر من أي 
وقت مضى، على هذه القمة الستعادة صورته، خصوصا لدى أولئك المصدرين الحريصين على 
أسواق جديدة في الوقت الراهن من األزمة النقدية التي تمر بها تركيا بالهبوط الشديد للعملة 

التي فقدت 45 في المائة من قيمتها مقابل الدوالر منذ بداية العام الجاري.
وتوصف هذه القمة التركية في اإلعالم الغربي بأنها عالمة فارقة جديدة في العالقة بين 
 46 القارة شملت  في  المتعددة  جوالته  من خالل  التركي  الرئيس  لها  وإفريقيا، خطط  تركيا 
فاكتسب  والمقاولين،  األعمال  رجال  أعقابها جلب عشرات من  في  استطاع  دولة،   30 لـ  زيارة 
والمالعب  الطرق  ببناء  اتفاق شراكة  إفريقيا من خالل  األتراك حصة سوقية في  األعمال  رواد 
والمطارات وتصدير مواد البناء والمنتجات الغذائية والزراعية وآالت النسيج والمعدات الطبية 

ومنتجات النظافة.
وتشير تقارير الخبراء االقتصاديين أن المنتجات التركية تُباع بسعر أرخص بنسبة 20 في 
نظيراتها  من  المائة  في   30 إلى  المائة 
األوروبية، وتتمتع المنتجات التركية بجودة 
وسمعة أفضل لدى المستهلكين األفارقة 
من تلك اآلتية من الصين، ومع ذلك تبقى 
اإلفريقية  القارة  في  التركية  االستثمارات 
مما  أقل  دوالر  مليار   6,5 بـ  تقدر  والتي 
هي عليه بالنسبة لالستثمارات الصينية أو 

االتحاد األوروبي خالل السنوات  األخيرة.
توجها  يعد  أنقرة إلفريقيا  توجه  لكن 
ذلك  ويتجلى  المقاييس،  بكل  استراتيجيا 
أجل  من  ليبيا  في  العسكري  تدخلها  في 
في  واألمني  السياســي  نفــوذهــا  تعزيز 
اتفاقيات تعاون عسكري  المنطقة وتوقيع 
هناك  عسكرية  قاعدة  بإنشاء  النيجر  مع 
والصومال،  ليبيـــا  أقــامتهــا  التي  كتلك 
الدينيـــة  النزعـة  على  القائم  التوجه  أما 
فتبقــى غيــر مستبعــدة ويسعى ألجلهــا 
الشركاء  أردوغان في عالقاته مع  الرئيس 
للقوة  كبديل  نفسه  يقدم  فهو  األفارقة، 
االستعمارية السابقة، ويُبعد بالده عن أي 
اإلفريقية، وقال  للقارة  الغرب االستشراقية  تركيا مقاربات  امبريالي، ويشدد على رفض  ماض 
خالل جولته األخيرة إلفريقيا التي شملت أنغوال ونجيريا والطوغو »نحن نحتضن شعوب القارة 
الثقافية  الوجهة  إفريقيا من  في  متغلغال  التركي  التأثير  أصبح  تمييز«. وهكذا  اإلفريقية دون 
المعهد  مدير  بالسي«  »بيرم  عن  السياق  هذا  في  لوموند  صحيفة  نقلت  وقد  واإلديولوجية، 
الفرنسي لدراسة األناضول )IFEA( في إسطنبول قوله : »إن السلطات التركية تعتزم المساهمة 
التركية في إفريقيا فحسب، بل  العالم ال بتنشيط المؤسسات الدينية  في تعاليم اإلسالم في 
تقدم أيضا منحا دراسية لألئمة وعلماء الدين الراغبين في القدوم والتدريب في تركيا، أكثر من 
5 آالف شاب إفريقي يدرسون حاليا في إسطنبول أو أنقرة، حصل خمسهم على منحة دراسية«.

اإلنسان  حقــوق  مؤسســة  تأسيــس  على  أنقرة  عملــت  الماضي  القرن  تسعينيات  وفي 
وتعد  إفريقية،  دولة   41 في  فروعها  استقرت  إفريقيا،  في غرب   )IHH( اإلنسانية  والمساعدات 
مفخرة لتركيا مهمتها تقديم مساعدات وإجراء عمليات إعتام عدسة العين بالمجان لـ100 ألف 
والطوارئ  الكوارث  إلدارة  التركية  والوكالة  التركي  األحمر  الهالل  يقدم  كما  إفريقي،  مريض 

)AFAD( الدعم للسكان فيما يتعلق بالحصول على المياه أو الرعاية الصحية.
القارة وأسندت  الحضور اإلسالمي في  إبراز  الدينية، عملت تركيا على  إطار األنشطة  وفي 
هذه المهام لمديرية الشؤون الدينية )ديانت( وهي من أغنى مؤسسات الدولة وأكثرها نفوذا 
مؤخرا  انتهت  وقد  اإلفريقية،  الدول  في  هيكلتها  وإعادة  وترميمها  مساجد  ببناء  تقوم  حيث 
الشركاء  أكبر  األخيرة من  وتعد هذه  إفريقيا،  بجنوب  تاون(  )كيب  النور في  ترميم مسجد  من 

التجاريين في إفريقيا لتركيا.
وتعمل أنقرة بكل جدية على تدريب النخب اإلفريقية المستقبلية، ويعد من ضمن برامج 
الحكومة التركية إلى جانب مؤسسة المعارف اإلسالمية التي تسيطر عليها الدولة، وتدير 175 
مدرسة في 25 دولة إفريقية، وهذه المؤسسات أسسها رجل الدين فتح اهلل كولن، لكن الدولة 
الداعية كولن  دبره  الذي   2016 يوليوز   15 في  الفاشل  االنقالب  بعد  عليها  استولت  التركية 

وحركته القوية المناوئة لنظام أردوغان.

كيف اأ�شبحت تركيا ال�شريك املوثوق به 
يف القارة الإفريقية..؟!
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• سهيلة أضريف

فسحةفسحة
عامـة ق�سايـا  يف  تَدُبريـة  وقفـة 

الجبلية  المناطق  تاريـــخ  تصفــح  كان  ألي  يمكن  ال 
بشمال المغرب دون أن يثير انتباهه الفلكلور المحلي المتمثل 
ويتسابقون  أحْصِنة  يمتطون  بشبان  خاصة  مسابقات  في 
فيما بينهم من أجل الظفر بعروس عبارة عن “دُمية”، حيث 
يتشارك في العملية شبان يمثلون كل مداشر القبيلة كما هو 
الحال بالنسبة لمهرجان “ماطا” الشهير الذي ينعقد سنويا في 

الجماعة الترابية “أربعاء عياشة” بإقليم العرائش.
• تراث تاريخي

هذا الفلكلور له داللة وطابع تاريخي وهَِوياتي للمنطقة، 
إذ يرمز إلى شهامة القبائل المذكـــورة وشجاعــة رجاالتهـــا 
وفق  وتطويعها  الخيل  ركــوب  يحسنون  فهم  القدم،  منذ 
محاربين  كونهم  في  آخــر  مدلوال  لها  أن  كما  إرادتــهــم، 
أشَاِوس ضد كل من يريد االعتداء على ممتلكاتهم أو دينهم 
التاريخ.  في  مستمرا  زال  ما  السلوك  هذا  وأن  سيادتهم  أو 
والدُّمية ترمز أيضا إلى االستماتة في الدفاع عن أعْراضهم 

وعن ثقافتهم التي يعتزون بها.
التسامح  أمجاد وتعبير للصَرامة وعدم  للتاريخ وما عرفه من  إحياُء  الشمالية  القبائل  آداب  “ماطا” في 
ضد أي غزٍو فكري أو عدواني ضد مكوناتهم الثقافية والهوياتية، إذ يشكل هذا السلوك نوعا من التَّمرُّد 
حيث  الماضي،  وعمق  والتاريخ  باألصول  وثيق  ارتباط  له  فاألمر  عروقهم،  في  يجري  الذي  بالدم  المَمْزوج 

الجذور األمازيغية والعربية اإلسالمية.
• التنافس على ماطا

تحرص قبائل “بني عروس” على هذا التقليد، كما تحرص على تطبيق قواعد هذه اللعبة بدقة عالية، 
فبعد غربلة حقول القمح، تقول وثيقة تعريفية، ترافق الفتيات والنساء هذه العملية بالزغاريد واألناشيد على 

صوت الغيطة والطبل التي تعرف بها المنطقة وهن نفس النسوة 
الالتي يصنعن من القصب والثوب الدمية التي سيتنافس عليها 
معروفة  منطقة  باعتبارها  جبالة،  لمنطقة  الشجعان  الفرسان 

بثقافة تربية األحصنة وتدريبها.
ما يعطي المهرجان تشويقا ذلك الصــراع القــائـم بين فرق 
بعضهم  على  التميــــز  يحاولـــون  دائما  تجدهم  إذ  القبائــل، 
البعــــض في مجال الفروسية، فتحاول كل قبيلة الظفر بالدمية 
من  األخرى  الدورة  حتى  القبيلة  فرق  كل  لسان  حديث  لتصبح 
في  مستخدمة  بلقبها،  تحتفظ  أن  فرقة  كل  وتحاول  المهرجان 
مناسبة  المهرجان  يعد  أخرى،  جهة  ومن  فرسانها.  أجود  ذلك 
تعرض  إذ  بالمنطقة،  التجاري  وللرواج  الخيالة  بين  للتسابق 
الحلويات والمشروبات واألكالت الخفيفة للبيع إلى جانب بعض 

المنتجات المحلية. 
• موروث يصارع الحداثة

“ماطا” كموروث ثقافي وحضاري ما زال راسخا في أذهان وفي 
شعور القبائل الجبلية بشمال المغرب، هذه العادة أصبحت متجذرة 
أثارها، فهي مَفخرٌة  بأي حال من األحوال مَحوُ  أبا عن جد وال يمكن  تتوارث  إذ أضحت  األجيال،  في عرف 
لسكان هذه القبائل ومُحَدِّدة لشخصيتهم، باعتبارها جزء من هويتهم التاريخية التي ال يجوز التخلي عنها 

على الرُّغم من التطور الحضاري والتكنولوجي الذي يعرفه العالم.
بلغة األرقام، أصبح مهرجان “ماطا” من أكبر المهرجانات العالمية يستقطب آالف الزوار، على الرغم من 
وجوده بمنطقة قروية، إال أن اآلالف يحجون الكتشاف تقاليد تراث الفروسية الذي تتميز به المنطقة. وبتوالي 
مثل هذه المناسبات، يمكن القول إن “ماطا” من الموروثات الثقافية التي ال زالت تقاوم الحداثة في عصرنا 

الحالي.

الغناء الشعبي المغربي له ألوان متعددة تختلف حسب المواقع 
الجغرافية، فمثال نجــد في الشمـــال ما يطلــق عليه بالطقطوقة 
الجبلية وفي الوسط هناك العيطة بأنواعها “المَرساوية، العبدية، 
المزابية، الحوزية، العلوة” وفـــي الجنوب توجد األغاني السوسية 

واألمازيغية، أما الصحراء، فتتغنى باألغاني الحسانية.
فكل منطقة جغرافية لها طابعها الغنائي الخاص بها وهي تعبر 
إما عن معاناة، كما هو األمر بالنسبة لألغنية الشعبية العبدية التي 
تؤرخ لما كان يقوم به القائد عيسى بن عمر من ظلم وتعسف ضد 
سكان منطقة عبدة. كما أن األغنية الشعبية كانت تعالج عددا من 
األمور واألحداث ذات الطابع االجتماعي، لكن في صيغة تختلف من 

منطقة إلى أخرى.
الشعبية  الفنون  من  مجموعة  ضمن  إدراجها  يمكن  محلية  ثقافة  باعتبارها  الشعبية  األغنية 
األخرى، كالحلقة والزجل إلى غير ذلك من الفنون التي تعرض في الساحات العمومية، إال أن األغنية 
الشعبية كانت تمارس في المناسبات كاألعراس والحفالت، ذات الطابع المحلي وتعتمد على آالت 
بسيطة يتم صنعها من مواد طبيعية بسيطة، كالناي والطبل والغيطة والدّف، كلها آالت مستوحاة 

من الواقع. إال أن الخالف يبقى في اإليقاع و”النوطة” الموسيقية.
بني  قبيلة  في  بكثرة  منتشرة  الجبلية  الطقطوقة  نجد  الموسيقية،  النماذج  هذه  أشهر  ومن 
وتاونـات. فمحتواهـا  الكبيــر  القصــــر  وزان،  العرائــش، شفشـاون،  بإقليـم  بني عــروس  كرفط، 
يعكــس مـدى ارتبـاط اإلنسـان الجبلــي بالطبيعـــة ومرتفعاتهــــا وشالالتها وأنهارهــا، عاداتهـا 

وتقاليدهـا.
إن  البعض  الموسيقية األخرى. ويقول  األنماط  باقي  لتميزها عن  وسميّت بهذا االسم نظرا 
التسمية  تلك  أن  آخرون  يرى  بينما  طق(،  )طق  الخاص  الموسيقي  إليقاعها  يعود  التسمية  سبب 

وإقامــــة  باالنتصــارات  االحتفال  خــالل  البنادق،  بطلقات  ترتبط 
الحفالت والمناسبات التي تُعزف إبّانها الطقطوقة.

ما  منها  تاريخية،  جذور  له  الشعبية  األغنية  من  الّلون  وهذا 
خاصة  طقوس  ولها  القدم  في  موغِلة  زمنيــة  حِقب  إلى  يعــود 
وما زالت قائمة إلى اليوم مع تغييرات طفيفة من حيث الشكل، أما 
العمق فله نفس الداللة، فضال عن كونها ساهمت بشكل جَلٍِي 
من  والرفع  اإلسباني،  المستعمر  محاربة  قصد  الهمم  إيقاظ  في 

وتيرة المقاومة المسلحة في منطقة الشمال.
موسيقـى الطقطوقة تعتمد باألســاس على العـزف على آالت 
موسيقية تقليديـة بسيطة مصنوعـة من ظهــر السلحفاة تسمى 
“سويسن”، ترافقها شبابة وهي )قصبة للنفخ( والرباب العربي )ذي 
وترين اثنين( والدف، تجتمع لتلحين الطقوطة عمال بلحن يعتمد على بداية الغناء بالمذهب، ثم 
العودة إليه بعد كل مقطع والذي يمكن أن يلحن كل واحد بمقام وإيقاع مختلف، مع الحفاظ على 

نفس الوزن والبحر الشعري.
إليها،  الجبلية تتشكل من ثالثة أنماط غنائية وكل نمط له معنى ورسالة يرمز  والطقطوقة 
فمنها من يهدف إلى نقل خبر معين ومنها من له طابع سياسي يسعى إلى نقد أوضاع سياسية 
تمارس من طرف مسؤولين ال ترقى إلى المصلحة العامة في شيء، إذ يتم استعمال األغنية كأسلوب 
يضفي عدم الرِّضى من طرف الرعية وهناك لون ثالث له ارتباط وثيق بالمشاعر كالحب والتّغني 
المختصين  بعض  يضيف  كما  األندلسي،  الثقافي  بالموروث  عالقة  لها  وهذه  الطبيعي.  بالجمال 

نمطا رابعا له طابع رومانسي، يسبح في عالم األحالم وهو الشائع والمتداول في فترات السلم.
وللمحافظة على هذا التراث، يحرص المشتغلون به على نشره في أوساط الشباب وإدخال ما 
أمكن من التطويرات الفنية عليه لمواكبة التطورات الحاصلة في المشهد الفني، محليا وعالميا، مع 

المحافظة على طابعه التقليدي والشعبي.

“ماطا” فلكلور شعبي يقاوم الحداثة

الطقطوقة الجبلية أهازيج شاهدة على العصر

الجبلية، دون  الطقطوقة  الحديـث عن  الصعــب  من 
على  تربع  الذي  الفنان  العروسي،  محمد  اسم  استحضار 
عرش هذا التراث الشعبي على مدى عقود، قبل أن يغادر 

هذه الدنيا سنة 2014.
ويبعث  الطقطوقة  فنّ  يجدّد  أن  العروسي  استطاع 
فيها الروح بألحانه وطريقة أدائه، فاألغنية الجبلية مرتبطة 
بالعروسي أيّما ارتباط ومن الصعبٌ استحضارها، دون أن 

تخطر على بالنا أغنية من أغاني العروسي رحمه اهلل.

مسيرته  خالل  األغاني  من  العديد  العروسي  المس 
الفنية، إذ غنى في مختلف الموضوعات.

روح  فيها  تتلخص  أغنيًة  نسوق  أن  علينا  كاَن  وإن 
األغنية الجبلية، لما ترددنا عن ذكر أغنية “عين زهرة” التي 
تتحدث  المغرب.  ربوع  في  العروسي  صيت  ذاع  بفضلها 
األغنية عن رجٍل يعتزم الهجرة وبمجرد وصوله لعين زهرة 
بإقليم الدريوش، يتحسر فقط على ترك حبيبته الجميلة، 

ال على بلده الذي غادره مغتربًا.

محمد العروسي
“ركبت على عني زهرة

وت�صو�ش خاطــــري
و�صحـــــال بكيـــــــــت،

مـــا بـيــــــا بــلدي، بيــــــا هــي العيلـــة الّلـي خليــــــــــت
اأنا مزاوك يا جماعة … حب الزيــــن ران متوالع بيه”
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إبستيمولوجية  مقاربة  المعاصر:  السياق  في  الكالمي  »الدرس  بعنوان:  قيم   كتاب  حديثا  صدر 
البختي، ضمن منشورات مركز  ديداكتيكية لنماذج منهجية ونظرية وتطبيقية« للدكتور جمال عالل 
أبي الحسن األشعري للدراسات والبحوث العقدية، التابع  للرابطة المحمدية للعلماء ـ 2021م. يقع في 

134 صفحة.
ويأتي هذا الكتاب في معرض البحث عن الدرس الكالمي في الجامعات العربية، في سياقه المعاصر 

مع ما يعانيه من أزمات متعددة. 
وقد قسم المؤلف كتابه إلى أربعة أقسام؛ فجعل األول للتعريف 
العالم  في  الكالمي  البحث  لواقع  والثاني  وتطـوره،  الكـالم  بعلم 
اإلسالمي السني، والثالث لموضوع علم الكالم والبحث األكاديمي 
الجامعي، وأما القسم األخير فخصصه للحديث عن أفق تطوير البحث 

والدرس الكالميين.
واصطالحاته  بالعلم  التعريف  على  األول  القسم  اشتمل  لقد 
والتوفيقي،  التوقيفي  بين  التفريـق  حيــث  التاريخــي من  وتطـوره 
إثر  المقصود باإليمان  بالنوازل كمبحث اإلمامة، وتحديد  وارتباطه 
الفتنة الكبرى وظهور الفرق الكالمية المتعددة المشارب، واستعارة 
المتكلمين آليات استداللية منطقية وفلسفية وافدة - من الجانب 
المنهجي-  مع ما عرفه علم الكالمي في المراحل التالية من تقديس 

الموروث.
 وتناول القسم الثاني من هذا الكتاب الحديث عن واقع البحث 
انتعاش  إلى  باإلشارة  اإلسالمي وصفا ومتابعة  العالم  الكالمي في 
الفكر اإلسالمي عموما من خالل مواجهته للثورات التقنية والعلمية، 
وما رافقها من تغييرات في البنيات الفكرية والعقلية للشعوب بحيث 
برز دور المدرسة السلفية - في نسخها - الوهابية التي نادت بحمل 
لواء اإلصالح، مع وصف االتجاه األشعري بالتيه في مسارات مغلقة 
منذ القرن الثامن الهجري، وإن كانت السيطرة قد آلت إلى الفلسفة 

مما أدى إلى إغراق الدرس الكالمي في التجريد. 
ولكن مع بزوغ فجر النهضة تخلخلت بنيات الفكر الديني، وقد 
وضعت في مواجهة المذاهب والفلسفات واأليديولوجيات الوضعية، 

التاريخي  نتاجهم  إلى  يعودوا  أن  باألشعرية  المتمذهبين  على  حتمت 
وفحصه من جديد استعدادا للصمود فضال عن الكشف عن األعمال العلمية 
وتطورها والمناهج التأليفية المعتمدة، والوقوف المقتضب على المنهجيات 
على  المغربية  الجامعات  في  العقيدة  مادة  تدريس  في  الديداكتيكية 
الخصوص، وتحديد المعوقات في تعقد المادة العقدية، مع تقديم مقترحات 

لتطوير البحث والدرس العقديين.
للرصد  الزمنيـة  المدة  طول  في  البحث  صعوبات  المؤلف  حدد  كما 
وشساعة المجال الجغرافي، والخلفية المذهبية اإليديولوجية المتحكمة في 
تحديد االصطالحات رغم انفتاح الجامعات على آفاق واسعة في البحث في 

الفكر اإلسالمي عامة. 
وقد ضم هذا الكتاب إشارات إلى مراكز البحث في العقيدة األشعرية 
العربي  المغرب  المتمثلــة في األزهــر، ومركـز األردن، ومركز  المعاصـرة 
الزيتونة ثم مركز  القرويين وجامع  للعقيدة األشعرية والذي يضم: جامع 

الشام؛ 
التعليمية  األنظمة  بين  للمقارنة  الكتاب  من  الثالث  القسم  وخصص 
تقريبيـــة  رؤيـة  إلى  وخلص  ومصر.  والسعودية  المغرب  في  الجامعية 
الشرعي  االختصاص  في حدود  العقيدة حاصلة  بوحدة  العناية  أن  مفادها 
للطالب،  إيديولوجية  أو  خلفية  يمثل  لكونه  ال  العلمي،  التلقين  زاوية  من 

وأنها متشابهة في المقررات واألهداف، ال تخرج عن تكوين الطالب وترسيخ 
اإلسالمية  الجامعات  في  العقيدة  مادة  تدريس  ومناهج  ُطرق  على  عرج  ثم  اإلسالمي.  بالفكر  الوعي 
حيث التخبط في المناهج واختيار المضامين، مع إدراج جدول لعرض نماذج من موضوعات الرسائل 
العقدية  القضايا  في  البحث  تحد عن  لم  الموضوعات  أن هذه  إلى  الخلوص  مع  الجامعية،  واألطاريح 
والردود  المحلية،  المذهبية  االختيارات  يخدم  مما  العقدي  التراث  كتب  بتحقيق  وتتعلق  الكالسيكية، 
على االتجاهات المخالفة ونقد قواعدها تلميحا وتصريحا، باستثناء بعض أطاريح المعهد األعلى بجامعة 
الزيتونة، وجامعة عبدالملك سعود من حيث البحث في مناهج المدارس الكالمية والدراسات المقارنة 

واالهتمام بالعقالنية واالتجاهات المعاصرة والحداثة.
أخذ  مع  منها  واالستفادة  السابقين  عطاءات  دراسـة  على  االنكبــاب  لـزوم  إلى  المؤلــف  ودعــا 
بعين اعتبار تغيرات الوقت؛ مع التركيز على االعتناء الذي حظي به الدرس األكاديمي منذ بداية عصر 

النهضة، فيُذّكر في هذا المقام بأسماء علمية تركت بصمة في النهوض بالشأن العقدي.
أعالم  إنتاجات  النظر عن  العقيدة، بصرف  العلمي في  البحث  بأن  بالتذكير  القسم  ثم ختم هذا   
عن  كبيرـ  حد  إلى  ـ  يعجزون  الذين  المشرفين  إلى  الجمود  ويرجع  مكانه،  يراوح  يزال  ما  النهضة، 
على  اإلكباب  على  دائما  التأكيد  مع  النظرية  العملية  الخطط  غياب  وإلى  له،  تجديدية  آفاق  رسم 
للفكر  المعالجة  النسقية  المعرفية والدراسات  الدراسات اإلبستيمولوجية  التراث؛ ويحث على  دراسة 
الفكر اإلسالمي  إلى أعالم  الداخلية والخارجية، ويرجع الفضل في ذلك  في إطار منظوماته وبناءاته 

المعاصرين.

وحدد  الكالميين،  والدرس  البحث  تطوير  أفق  موضوع  المؤلف  استعرض  األخير  القسم  وفي   
فيلزم  لذلك  الدينية،  العلوم  بين  من  العقيدة  مكانة  إلرجاع  عليها  المراهنة  يمكن  التي  المرتكزات 
أن  علما  العقدي،  التوجه  من  والمستفيدة  المتعاملة  الجهات  وعلى  العلم،  مشكالت  على  التعرف 
االستعمار زاد األمر تعقيدا، وقد وقع انبهار كبير من قبل المؤمنين الضعاف بالمعمرين األقوياء الذين 

أشاعوا العلوم والتقنيات الحديثة. 
الدعوي  اليوم في جانبه  العقدي  الفكر  أن  المؤلف  يرى  ولذلك 
أو في جانبه العلمي األكاديمي مطالب بانتقاء القضايا الكبرى التي 

تعني اإلنسانية مع التركيز على االختيار األشعري.
في  وحددها  للمراجعة  محاور  المؤلف  اقترح  العام  الختام  وفي 
إيديولوجيا  مرتكزا  الثابت،  المصدري  والجانب  اإليمان،  أركان 
لإلسالم تنبثق عنه وجوه المنظومة الفكرية والسلوكية، وأن تركزَ 
العلمية  األدلة  باعتماد  اإللهي  الوجود  على  العقدية  الموضوعات 
الجديدة، والنبوة وإثبات صدق النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص، واالستدالل العلمي 
موضوع  باعتباره  االختيار  وحرية  اإلنساني  والفعل  عليها،  والعقلي 
فلسفي مُلح، والسمعيات والميعاد، واالستفادة من التطور العلمي 
لمعالجة القضايا المتعلقة بما وراء الطبيعة وبعالم الغيب، واإلنسان 
وعالقته بالدين ويتفرع عنه موضوع العقل اإلنساني ووظيفته، وقد 
اعتُبر أداة متميزة ووسيلة لتنزيل قواعد الشرع وأحكامه؛ ثم التركيز 
على القيم األخالقية والحقوقية وعلى موضوعات الحريات الفردية، 
شبهات  طرحت  كما  الفقهي،  بالجانب  لصيقة  شبهات  ومناقشة 
صار  وقد  والسياسي  االقتصادي  والنظام  والحدود  بالمرأة  تتعلق 

الخطر يتهدد اإليمان من خالل الطعن في األحكام الشرعية.
الربا،  كقضايا  األكاديمي  للبحث  موضوعات  الكاتب  واقترح 
العلمية  واألبحاث  الدراسات  نتائج  وبيان  المطعومات،  وتحريم 
المتعلقة بها، وما توصل إليه علم التغذية الحديث، وعلم البيولوجيا 

مرتبطا بعلم النفس.
وحدد واقعية المنهج في الدرس الكالمي في البعد الكيفي، وقرر 
لزوم استحضار كل المناهج واالستعانة بمعطياته، وخاصة المناهج 
اإلحصائية والرياضياتية للرد على القائلين بالصدفة والنظريات االفتراضية 
الالعلمية، ومناهج العلوم التجريبية المعاصرة، مع االعتماد على مناهج علم 
الظاهراتي  والمنهج  التاريخ،  علم  ومناهج  االجتماع  علم  ومناهج  النفس 
بقضايا  المتعلقة  الرموز  لدراسة  والسيميائيات  التدين،  حاالت  لتشخيص 
الشرعية؛  النصوص  لتفسير  والهرمونيطيقا  والمجتمع  والناس  الدين 
وأكد على الواقعية على مستوى اللغة والمباني ويعتبر اللغة الكالمية بعد 
التعاطي،  معوقات  من  والمنطقية  اللغوية  بتراكيبها  بالفلسفة  اختالطها 
والمسائل  والمناهج  المباني  عن  النظر  بصرف  مناسبة  لغة  اعتماد  فيلزم 

الكالمية.
اعتناء  المؤلف على  المباني فيؤكد  التجديد في جانب  وأما بخصوص 
انهارت  وقد  المعرفة،  في  خاصة  مبان  بترسيم  الماضي  في  المتكلمين 
معقدة،  واقعيات  عن  الحديث  بدأ  وقد  الغربية  الفلسفة  تقدمت  بعدما 

وتعرض المفهوم التقليدي للعقل إلى انتقادات قوية. 
التقريب  في  المؤلف  فقد حصرها  واألهداف،  الوظائف  وأما بخصوص 
لمدلوالت ومفاهيم العقيدة ونقلها بدقة وأمانة إلى المتلقي، في محاولة 
والمنطقية  والعلمية  النصية  اإلثباتات  باعتماد  أركانها،  على  البرهنة 
والفطرية، وذلك بغية ترسيخ اإليمان وتحقيق اليقين للرد على التحديات 

ومواجهة المثيرين للشبهات.
التي يتركها  اإليجابية  باآلثار  العلم  المؤلف كتابه بربط قيمة  ويختم 
تبنى  إيديولوجية على أساسها  إذ يمثل عقيدة دينية مذهبية  األفراد  في 
التصورات، وتقام السلوكات وتُشَيَّد الحضارات، ولذلك انتهى بإبراز المهام الشاقة والمعقدة للمتكلم 

بحيث يلزمه دوام مراجعة القضايا الكثيرة والمتداخلة.
المؤلفات  من  العديد  األخيرة  السنوات  خالل  أصدر  الكتاب  هذا  مؤلف  أن  بالتنويه  والجدير 
بالعطاءات  الحافل  العلمي  بمساره  وتعريفا  األشعري.  العقدي  بالتراث  المتصلة  العلمية  والتحقيقيات 

العلمية، أضع بين يدي القراء الكرام، السطور التالية في التعريف بهذا الباحث المجد:

الدكتور جمال عالل البختي
ـ من مواليد مدينة تطوان سنة 1962. 

ـ حصل على الدكتوراه في موضوع: »العقيدة البرهانية« لعثمان الساللجي.
ـ أستاذ سابق للعقيدة والفكر اإلسالمي بكلية أصول الدين بتطوان، جامعة القرويين.

ـ أستاذ العقيدة والفكر اإلسالمي بالمدرسة العليا لألساتذة، مرتيل.
ـ أستاذ زائر بدار الحديث الحسنية بالرباط وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمرتيل، 

   جامعة عبد الملك السعدي
ـ ويرأس حاليا مركز أبي الحسن األشعري للدراسات والبحوث العقدية التابع للرابطة

   المحمدية للعلماء بتطوان، ورئيس تحرير مجلة اإلبانة.
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وفنلندا  والسويد  والنرويج  وهولندا  ألمانيا  إلى  سياحية  برحلة  قمنا  أن  سبق  لقد 
تعلمناه من هذه  الذي  الدرس  ما هو  الرحلة هو:  بعد هذه  السؤال  وكان  والدنمارك 
الرحلة ؟ قالوا أشياء كثيرة ولم يقولوا إن المالحظ أن شعوب هذه الدول كلها متمسكة 
غيرها  أو  واإلعالنات  الواجهات  فيها  تجد  فال  المساحة  والمحدودة  المختلفة  بلغاتها 
مكتوبا بلغة أجنبية، فالمواطن هناك قد يكلمك باإلنجليزية إذا كنت أجنبيا ألنه يرى أن 
ال عيب في التواصل معك بهذه اللغة ألنها أداة تواصل مع األجنبي ومنفعة له أما غير 

ذلك فال تلفي إال لغته الوطنية في جميع مجاالت الحياة، 
هذا الدرس لم يتسرب إلى دمـاغ الرفـاق المثقفيــن الذين يعتبــرون الحديث عنــه 
خجال وحيــاء، األمــر الذي أدى  في بلدنا إلى هيمنة اللغة الفرنسية، فأينما ذهبت وحللت 
إال والحظت هذه الهيمنة على جميع المستويات إداريا وتعليميا وإعالنيا وفي محيطنا .. 
ورغم ذلك نحتفل سنويا بعيد االستقالل وكأن االستقالل تحول من مناصر للغة العربية 
إلى عدو يحاربها في جل الميادين علما أن االستقالل عند فرنسا وإسبانيا وتركيا وسوريا 
والبلدان المذكــورة هو التحـرر من االستعمـار سياسيـا ولغويـــا واقتصاديا .. فالدولة 

التي ال تستطيع التحرر بهذه الكيفية عليها أن تراجع نفسها ..
لقد كان الحاكم الفرنسي للجزائر سابقا يقول :

حكمناها  الجزائر  لغتنا  حكمت  فإذا  الجزائر  نحكم  حتى  وانشروها  لغتنا  »علموا 
حقيقة«. 

فعــال إذا كانــت الفرنسيـة هي المهيمنة في بلدنا فإن الفرنكفونيين هم الذين 
يحكمون بلدنا ونلمس ذلك في التعليم وفي اإلدارات العمومية والخصوصية وغيرها.. 
وكأن هذا البلد ال لغة له وال إيمان وال تاريخ وال حضارة إلى أن وصلنا إلى حد أصبحت 

اللغة القرآنية المحمدية فيـه لغــة مهجورة مظلومــة في وطنها تمثل 
االستثناء في العالــم ألن جميــع الشعـوب الحــرة تحترم وتقدس 

لغتهــا إال نحـن ألننــا ال نعطيها حقوقها ونتغاضـى وال نقرأ ما 
لدى الشعوب الحرة في هذا المجال . علينا أن نطلع على ما 

كـــان يقــولـه »هوشي منه« لشعبه الفييتنامي .. قال :
»حافظـوا على صفــاء لغتكـم بقدر حفاظكم على 
في  أجنبية  كلمة  تضعوا  أن  واحذروا  عيونكم  صفاء 

مكان بإمكانكم أن تضعوا فيه كلمة فييتنامية«. 
هذا الكالم يعكس إرادة االستقالل الحقيقي التي 
الوطنية  عكست  والتي  الفيتنامية  اللغة  على  ركزت 

الحقة..
أمام هذه الوطنية لم تقتطف فرنسا من الفييتنام 
سوى الهزيمة في معركة »بيان فو« وفشل سياستها 

يتذوق  الذي  الحر  الشعب  هذا  أمام  هناك  اللغوية 
ويتحسس قيمة اللغة الوطنية الموحدة.. يا ليت لغة القرآن 

خاصة   عنها  سيدافع  من  ستجد  ألنها  الفييتناميين  لغة  كانت 
وأنها لغة لها مميزات ال تمتلكها أي لغة أخرى. 

و في إطار هذه المميزات اللغوية نقول.. إذا كان الرصيد المعجمي 
للغة الفرنسية ال يتجاوز 150.000 كلمة فالعربية رصيدها المعجمي يتجاوز 12 مليون 
و300 ألف كلمة ويمكن اشتقاق أكثر من 95 مليون فعل نستخدم منها فقط 0.04  % . 

يقول المستشرق »الفريد غيوم« :
عن  للتعبير  واتساعها  العربية  اللغة  استيعاب  مدى  يدرك  أن  المرء  على  »يسهل 

جميع المصطلحات العلمية بوجود التعدد في تغيير داللة استعمال الفعل واإلسم«. 
و يقول المستشرق المجري »عبد الكريم جرمانوس« :

»األلماني المعاصر ال يستطيع أن يفهم كلمة واحدة من اللهجة التي كان يتحدث 
التي  آداب لغتهم  المحدثون يستطيعون فهم  العرب  بينما  ألف سنة  بها أجداده منذ 

كتبت في الجاهلية قبل اإلسالم«.
و يقول الفرنسي »رينان« : 

»العربية هي التي أدخلت للغرب طريقة التعبير العلمي والعربية هي أنقى اللغات« 
..

و يقول المستشرق األلماني »يوهان فيك« :
بها  يقصد  محاولة  من  أقوى  أنه  على  الخالد  العربي  التراث  جبروت  برهن  »لقد 

زحزحة العربية الفصحى«.
و يقول »جوستاف جرونيباوم« : 

»ما من لغة تستطيع أن تطاول اللغة العربية في شرفها«.
و تقول صاحبة كتاب »شمس العرب تسطع على الغرب« ريفريد هونكة : 

»كيف يستطيع اإلنسان أن يقاوم جمال هذه اللغة ومنطقها وسحرها« .
نظرا لهذه األهمية، نصح البنك الدولي المغرب باعتماد اللغة العربية في التدريس 

واإلدارة واالقتصاد من أجل النهضة«. 
هذه هي اللغة المحاربة في وطننا من طرف خدام الفرنكفونية الذين بعد لم يدركوا 
التخلف  في  الزيادة  إلى  بنا  سيؤدي  بها  التمسك  وأن  علم  لغة  تعد  لم  الفرنسية  أن 
وقد انتبهت لهذا دولة رواندا التي تخلت عن الفرنسية وعوضتها باإلنجليزية ونجحت 
بسبب ذلك، بل إن فرنسا نفسها راجعت حالتها ولم تجد سوى إدخال اللغة االنجليزية 
في الدراسات العليا إلنقاذ الباحثين من جهل ما توصلت إليه العلوم الحديثة الدقيقة .. 
وهنا ال بد أن نذكر الذين يتهمون العربية أنها ليست لغة علم نقول لهم بأن العربية 
عرفت العلم قبل أن تعرفه الفرنسية ) الالتينية المزورة ( .. بدليل أننا إذا رجعنا قليال 
إلى الوراء نجد أن العربية كانت لغة علم بينما الفرنسية كانت ما زالت لهجة ملخبطة 
لم تجد أمامها سوى االرتماء في أحضان اللغة الالتينية لتنقذ نفسها. في ذلك التاريخ 
 »ALGEBR« أنشأ الخوارزمي علم الجبر، هذا العلم الذي ما زال يحمل االسم العربي
وفي ذلك التاريخ أيضا عرفت العربية علم البصريات على يد العالم ابن الهيثم الذي 
غير النظرية التي كانت تقول بأن الضوء يصدر من العين وصحح هو ذلك وأثبت أن 
الضوء تصدره األجسام انطالقا من تجربة البيت المظلم ذي المنفذ المنير وسمى ذلك 
ب ) القمرة ( وكانت القمرة تلك أساسا الختراع »الكاميرا« هذا اسم محرف .. لذا علينا 

أن نسمي الكاميرا ب »القمرة« ..
و في نفـس السيــاق ال بد أن نشير إلى أن العربية عرفت الدورة 
النفيس  ابن  الطبيب  العالم  طرف  من  المكتشفة  الدموية 
ونذكر أيضا أبا القاسم الزهراوي الذي وصل بالعربية إلى 
الحديثـــة  الجراحة  بأبي  وسمي  جراح  أكبر  يعتبر  أن 
له موسوعــة طبيــة بالعربية وليست بالفرنسية من 

ثمانية وثالثين مجلدا.. 
ثم هنـاك جابـر بن حيان أبو الكيمياء المسمـــى 

 . »YEBER« أو »GEBER« فــي الغــرب ب
يقول فرانسيس بيكون الفيلسوف االنجليزي :

»إن جابر بن حيان هو أول من علم علم الكيمياء 
للعالم، فهو أبو الكيمياء«.

أال يكفي هذا ألولئك الذين ال يقرأون وال يسمعون 
لغة  تبخيس  وهو  واحدا  شيئا  يفهمون  أنهم  يفهمون  وال 
هبل  عليهم  يمليه  ما  وراء  تائهين  والوحدة  العلم  لغة  القرآن 
المعبود في باريس الذي ال ينشد سوى القضاء على هويتنا والهيمنة 
المؤامرات  كل  رغم  تركع  ولن  تركع  لن  العربية  أن  ناسيا  خيراتنا  على 

ضدها .
ضعاف النفوس هم نحن، أما العربية كانت قوية وستبقى قوية.. فيكفي أنها تتوفر 

على أكثر من 38 معجما تغطي جميع فروع المعرفة .. 
إن الذي ينقصنا هو العزيمة واإلرادة السياسية للنافذين في هذا البلد ألنه ال يعقل 
أن تكون العبرية لغة تدريس جميع العلوم بفلسطين المحتلة، والعربية اللغة القرآنية، 
اللغة الحية العالمية تتبناها األمم المتحدة والمنظمات الدولية  وكثير من الجامعات 

األجنبية تتفرج ..
المحتلة  فلسطين  وصهاينة  المخلصة  الوطنية  النية  عن  غياب  في  أننا  الفرق 

يتمسكون بها ويؤمنون بشروط المرحوم المهدي المنجرة وهي :  
 »أن التقدم والنمو لن يتحقق إال بثالث« : 

ـ محو األمية .
ـ استعمال اللغة الوطنية والدفاع عنها .

ـ البحث العلمي .
دون هــذا سنبقى لقـمــة سائغـة في فم الفرنكفونيــة االستغاللية .

ـــــــــــــ
* عضو في المجلس الوطني للجمعية المغربية لخدمة اللغة العربية 

كفى من الهيمنة الّلغوية 
الفرنكفونية

بقلم األستاذ :

 مصطفى البقالي 
الطاهري*

STOP
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المكتب  على  محسوبة  طيبة  بادرة  في 
القدم،و  لكرة  طنجة  التحاد  الجديد  المديري 
المنتخب أخيرا، تم وألول مرة في تاريخ النادي 
فتح باب الترشيح أمام الكفاءات التقنية لتقلد 
مسؤوليات بالنادي الذي اعلن رغبته في تشغيل 
 CAF - إطار تقني حاصل على شهادة التدريب
التدريب  شهادة  على  حاصل  تقني  وإطار   ،  A
والعــالج  الطبــي  الترويض  وأخصائي   ،C-D
الترشيحات  النادي  سيستلقى  حيث  الفزيائي، 
على  مترشح.  لكل  الذاتية  السيرة  إرسال  عبر 
اختيار  في  العشوائية  مع  القطع  سيتم  األقل 
المنافسة  باب  وفتح  والطبية  التقنية  األطر 
الشريفة في وجه حاملي الشواهد أو الكفاءات 

بعيدا عن العادة السيئة )باك صحبي(.
بالنادي  المرتبطة  األمور  باقي  تمت  وإذا 
بخصوص  خيرا  نأمل  قد  المنوال  هذا  على 
المستقبل وقد تسير األمور في االتجاه الصحيح 

الذي تتمناه جماهير الفريق.
العـام  الفريــق عقــد جمعــه  أن  للتذكير 
الماضي النتخــاب  الثالثــاء  االستئنائي مسـاء 

رئيس وأعضاء  المكتب المديري الجديد
حيث وضع ثقته في محمد أحكان رئيسا، 
بولعيش  ومحمد  منتدبا،  رئيسا  ورشيد حسن 
وعبد  البزيوي  والشعيبية  شماع  عمر  ومحمد 
الحنين الغرافي ونور الدين الشنكاشي وياسين 
ونصر  زهوان  بنانــي  وأحمــد  التمسمانـي 
الحكيم  وعبد  للرئيس،  نوابا  الكرطيط  اهلل 
نائبا  الرحماني  وعثمان  عاما،  كاتبا  الشريف 
للمال،  أمينا  الساهلـــي  الوسيني  وأنــس  له، 
وسعيد الزكري نائبا له. كما تم تشكيل اللجان، 
الخطاف  الدين  وعز  حسني  رشيد  يقود  حيث 
عمار  ومحمد  التقنية،  اللجنة  موسعيد  وسعيد 
الحكيم  وعبد  واإلشهار،  التسويق  لجنة  شماع 
أحكان  ومحمــد  القانونية،  اللجنة  الشريف 
وزكرياء  الشهلوب  وغسان  التأديبية،  اللجنة 
وموالي  الخارجية،  العالقات  لجنة  الهشومي 
اهلل  ونصر  الطبية،  اللجنة  البلغيتي  اهلل  عبد 
لجنة  المنقوشي  السحلي  وجواد  الكرطيط 
التكوين والفئات الصغرى، وجمال العتابي لجنة 
الهوازر  الرحيم  وعبد  واللوجيستيك،  التنظيم 
لجنة الشؤون االجتماعية، وعبد المنعم حلتوت 
اللجنة المالية، ومحمد عبد العلي طالب لجنة 

التواصل واإلعالم.

فتح باب ت�شغيل الكفاءات 
يف احتاد طنجة...

 مبادرة ح�شنة

أسرار اختيار يوسف النصيري:
اختياره  بأسرار  الوطني  المنتخب  مدرب  خليلوزيتش  وحيد  اعترف 
التي سيشارك  النهائية  القائمة  إشبيلية ضمن  مهاجم  النصيري  يوسف 
ظل  الالعب  إن  وقال  المقبلة.  األفريقية  األمم  كأس  في  األسود  بها 
تعافيه  بعد  األخيرة  الفترة  في  هاتفية  نصية  رسائل  عبر  معه  يتواصل 
دار  اتصال  آخر  بشأن  مفاجأة  يفجر  أن  قبل  للعب،  العودة  من  واقترابه 
االختيارات  على  العمل  بدأت  »عندما  البوسني:  المدرب  وقال  بينهما 
بالقائمة النهائية راسلني في ساعة متأخرة من الليل، وأبلغني بجاهزيته 
ورغبته في المشاركة في الكان، فطمأنته فورا بأنه سيكون معنا، بعدما 
لمست فيه الحماس والشغف«. ويأتي اعتراف وحيد هذا ليبرز تعاطفه مع 
المعسكر  إذ كان هو من أصر على حضوره في  النصيري ومكانته عنده 
السابق رغم إصابته، ليتابع وضعه الصحي بمجمع محمد السادس تحت 

إشراف طبيب المغرب.

إصابة لوزا بكورونا تؤخر التحاقه باألسود
سيتأخر  اإلنجليزي،  واتفورد  لوزا، العب  عمران  إن  خليلوزيتش،  قال 
في  للمشاركة  الكاميرون  إلى  السفر  قبل  األسود  بمعسكر  االلتحاق  في 
كأس األمم اإلفريقية. وأكد خليلوزيتش، في الندوة الصحفية التي عقدها 
بفيروس  أنه أصيب  وأخبره  األربعاء  يوم  به  اتصل  قد  لوزا  أن  الخميس، 
كورونا المستجد. ويخضع الالعب للبروتوكول الصحي والعالج في إنجلترا 
أنه ال  إلى  األسود،  وأشار مدرب  فيروس كورونا.   تعافيه من  انتظار  في 
يعرف بالضبط موعد التحاق لوزا بالمعسكر، موضحا أنه سينتظر تعافيه 

من كورونا، مضيفا أن حالته الصحية جيدة. 

إحساس بتطلعات الجمهور:
تطلعات  يعرف  إنه  المغرب،  منتخب  مدرب  خليلوزيتش،  وحيد  وقال 
في  وتابع  إفريقيا  أمم  بكأس  التتويج  في  ورغبته  ومدى شغفه  الجمهور 
الندوة الصحفية »أنا أيضا أفكر فيما يفكر فيه المغاربة، وسأكون سعيدا 
مثلكم لو توجنا باللقب، الشيء الذي أعدكم به هو أننا لن ندخر أي جهود 

وسنضع كل إمكانياتنا من أجل الذهاب بعيدا«.

غياب حكيم زياش:
وحول غياب حكيم زياش، قال: »األمر محسوم لي منذ فترة، المنتخب 

لن  به،  يعبث  أو  عليه  يستعلي  أن  لشخص  أسمح  وال  مقدس  المغربي 
أسمح أيضا بتواجد من يؤثر على أجواء المنتخب المغربي، أنا أتحمل كل 
القرارات، كما أثق في المجموعة التي اخترتها، لقد وقعنا على سنة مميزة 

والتي نقترب من توديعها، سجلنا 9 انتصارات وتعادل واحد«.

بن شرقي ورحيمي خيبا ظنه:
الذين  الالعبين  من  مجموعة  يختر  لم  أنه  المنتخب،  مدرب  وأكد 
تابعهم في كأس العرب ألنهم لم يظهروا بالمستوى المطلوب. وأوضح: 
منهما  أنتظر  كنت  ورحيمي،  شرقي  بن  كأشرف  أملي  خيبوا  من  »هناك 
الشيء الكثير، لقد سافرت لقطر ألكون قريبا من الحدث وأتابعهما، لكني 
لم أكن راضيا على األداء، باستثناء بدر بانون والشيبي، إنهما في قائمة 
القائمة  تخص  هناك مستجدات  كانت  حال  في  وسأستدعيهما  االنتظار، 

النهائية التي اخترتها«.

العبون في أوروبا تعرضوا للتهديد:
وأكمل خليلوزيتش »أعرف أن الالعبين في أوروبا قد تعرضوا للتهديد 
والضغط من أنديتهم، ال أعرف لماذا يمنعون الالعبين من أداء واجبهم 
في  بها.  يشارك  أن  العب  كل  حق  ومن  دولية  منافسة  هذه  الوطني؟ 
مع بعض  تحدثت  لذلك  معاقبتهم،  األندية  ليس من حق هذه  المقابل 
المديرين الرياضيين ومدربي هذه األندية، أنا أتفهم غضبهم ألني سبق 
وأن عشت وضعيتهم مع األندية التي دربتها، أستشعر أيضا كيف سيخسر 
مدرب ليفربول العبين من قيمة محمد صالح وماني، لكن الالعب له أيضا 
واجبات تجاه منتخب بالده. ثم ال يمكن لالعب أن يرفض المشاركة في 
كأس أمم إفريقيا أو يقول إنه ال يمكنه ذلك، بينما يرحب بالمشاركة في 

كأس العالم، لن أقبل بذلك«.

المباراة األولى في كأس:
وحول المباراة األولى في كأس إفريقيا أمام غانا، علق: »في الحقيقة 
لم أستعد لها بعد، ألني ال أعرف كيف سيكون حال مجموعتي، لكني أعرف 
هذا المنتخب لقد لعبنا وديا أمامه في الفترة األخيرة، لديه نجوم يحترفون 
في أوروبا وفاز بكأس إفريقيا في 4 مناسبات، نحن نعرف أهمية المباراة 

األولى، حيث يكون الفوز فيها مهم جدا«.

وحيد خليلوزيتشحوار السبت
اأنديتهم” من  وال�شغط  للتهديد  تعر�شوا  اأوروبا  يف  “لعبون 

ك�صف الناخب الوطني، وحيد خاليلوزيت�ش، �صباح اأول اأم�ش اخلمي�ش، 
يف  للم�صاركة  الدعوة  لهم  وجهت  الذين  للعبني  النهائية  اللئحة  عن 
الفرتة  خلل  الكامريون  حتت�صنها  التي  للأمم،  اإفريقيا  كاأ�ش  نهائيات 
ا�صتدعاء  اللئحة  وعرفت   .2022 فرباير  و06  يناير   09 بني  ما  الرتاوحة 
ال�صمد  بعبد  االأمر  ويتعلق  االأول،  الغربي  النتخب  مع  مرة  الأول  العبني 
اأوناهي، العب نادي اأجنيه  الزلزويل، جنم بر�صلونة االإ�صبان، وعز الدين 
الكجوي  منري  بونو،  يا�صني  الرمى،  حرا�صة  يف  اللئحة  وت�صم  الفرن�صي. 
الحمدي، اأن�ش الزنيتي. ويف خط الدفاع اأ�صرف حكيمي، �صفيان علكو�ش، 
�صفيان الكروان، اآدم ما�صينا، رومان �صاي�ش، �صامي مايي، نايف اأكرد، �صفيان 
عز  فجر،  في�صل  اأمرابط،  �صفيان  برقوق،  اأمين  اليدان  و�صط  ويف  �صاكلة. 
الدين اأوناهي، اإليا�ش �صاعر، عمران لوزا، �صليم اأملح. ويف خط الهجوم منري 
حدادي، زكرياء بوخلل، عبد ال�صمد الزلزويل، �صفيان بوفال، ريان مايي، 
يو�صف الن�صريي، اأيوب الكعبي. واوقعت قرعة نهائيات كاأ�ش اإفريقيا للأمم 
الكامريون 2021 النتخب الوطني يف الجموعة الثالثة، اإلى جانب منتخبات 
الغابون، غانا وجزر القمر؛ فيما �صتجري العنا�صر الوطنية مباراتها االأولى 
يف الناف�صة االإفريقية اأمام النتخب الغان يوم االإثنني 10 يناير 2021 على 
يلي  ما  ويف  ياوندي.  الكامريونية  بالعا�صمة  اأهيدجو  اأحمدو  ملعب  اأر�صية 

بع�ش الت�صريحات اخلا�صة عن النتخب وال�صادرة عن الناخب الوطني:
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الملحق الرياضي

نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

برشلونة يصدم ديمير

العبه  بشأن  صادما  قرارا  برشلونة،  اتخذ 
يقضي  الذي  ديمير،  يوسف  الشاب  النمساوي 
موسمه األول معارا للفريق، وذلك بسبب الوضع 
األخيرة.  الفترة  في  منه  يعاني  الذي  االقتصادي 
الكتالوني  للفريق  عاما   18 الـ  صاحب  وانضم 
الصيف الماضي، قادمًا من رابيد فيينا النمساوي 
يورو.  ألف   500 مقابل  واحد  لمدة موسم  معارًا 
وبحسب صحيفة »ماركا« ، فإن مسئولي البارسا 
قرروا تجميد ديمير وعدم إشراكه مع الفريق مرة 
أخرى، لتجنب دفع 10 ماليين يورو. وينص العقد 
المبرم بين الطرفين، على تفعيل بند خيار الشراء 
النمساوي  الالعب  مشاركة  حال  البارسا  لصالح 
في 10 مباريات مع الفريق األول، مقابل دفع 10 
ماليين. ومن المقرر إعالن برشلونة خالل األيام 
المقبلة، قطع إعارة ديمير وإعادته إلى رابيد فيينا 

في يناير المقبل. 
في  الزلزولي  بفقدان  مهدد  برشلونة 

10 مباريات

برشلونة  أن   ، »سبورت«  صحيفة  أشارت 
الشهر  خالل  مباريات   10 في  الزلزولي  سيفقد 
 6 إلى  يناير   9 من  الفترة  في  وتحديد  المقبل، 
فبراير، وهي الفترة التي ستقام فيها فعاليات أمم 
أفريقيا بالكاميرون. وأضافت أن الزلزولي بات من 
المقرر أن يغيب عن مباريات ريال مايوركا وغرناطة 
ورايو فاليكانو بالدوري اإلسباني، وليناريس بكأس 
ملك إسبانيا، ثم مباراة الكالسيكو أمام ريال مدريد 
تأهل  حال  السوبر  ونهائي  اإلسباني،  بالسوبر 
البارسا له. وتابعت أن المغرب حال تأهلت لألدوار 
المتقدمة من البطولة، فسيغيب عن 4 مباريات 
بالدوري ومباراتي  أالفيس  أمام ديبورتيفو  أخرى 
حال  إسبانيا  ملك  كأس  نهائي  وربع  الـ16  دور 
واصل البارسا مشواره بالبطولة، بجانب مواجهة 

أتلتيكو مدريد بالليجا.
النهاية  مشروع تشافي يكتب كلمة 

ألزمة ديمبلي

رأس  على  تشافي  المدرب  تواجد  ساهم 
القيادة الفنية لبرشلونة في حسم ديمبلي، مهاجم 
البلوجرانا،  صفوف  في  باالستمرار  قراره  الفريق، 
ديمبلي  أن  صحيفة »سبورت«،  لتقرير  وفقا 
المقبل،  األسبوع  برشلونة  مع  تعاقده  سيجدد 
تخفيض  على  يوافق  أنه  كما  مواسم،   5 لمدة 
في  فقط  ليس  البارسا،  ذلك  وسيساعد  أجره. 
أيضا  واالستفادة  بل  الالعب،  بخدمات  االحتفاظ 
من تخفيض راتبه في التعاقد مع العبين آخرين. 
وأضافت الصحيفة أن رغبة الفرنسي كانت حاسمة 
في التوصل إلى هذا االتفاق، حيث حاول وكالؤه 
نقله إلى نادٍ آخر لالستفادة ماديًا من ورائه، إال 
أنه فضل البقاء إلعجابه بمشروع تشافي. وبينت 
المستقر،  إلى جانب مشروع تشافي  أنه  سبورت 
الذي يعد العامل األول إلقناع ديمبلي بالبقاء، فإن 
طريقة اللعب التي يعتمدها المدرب اإلسباني سواء 
3-4-3 أو 3-3-4 التي تسمح لألجنحة بالظهور 
لالعب  الراحة  من  المزيد  أضافت  مميز،  بشكل 
الذي حسم  الثالث  السبب  أن  الفرنسي. وتابعت 
موقف ديمبلي هو اقتراب مونديال قطر 2022، 
لنادٍ  الرحيل عن برشلونة واالنتقال  أن  ال سيما 
آخر قد يعني مخاطر كبيرة بشأن سرعة تأقلمه مع 
الفريق الجديد، وبالتالي فضل االستمرار حتى ال 
يخرج من تشكيلة المدرب ديدييه ديشامب لكأس 

العالم. 

بيريز يطمئن جماهير الريال 

رسالته  في  مدريد،  ريال  رئيس  بيريز،  قال 
»التزامه  إن  الميالد،  أعياد  بمناسبة  التقليدية 
أجل  العمل من  مواصلة  في  يكمن   2022 لعام 
شعور جميع مشجعي الميرينجي بالفخر«، وتحقيق 
وأوضح، في شريط  وألقاب جديدة«.  »انتصارات 
مصور نشره النادي »التزامي هو مواصلة العمل 
بفرقنا،  بالفخر  مدريد  مشجعي  جميع  لشعور 
وإمكانية مواصلة االستمتاع باالنتصارات واأللقاب 
أن  سعيدة، وأتمنى  »أعياد  وتابع  الجديدة«. 
يجلب لنا العام الجديد الصحة والعمل والسعادة 
إليكم  أرسل  مدريد،  ريال  وأضاف«من  للجميع«. 
التواريخ  هذه  في  وتضامني  وتعاطفي  حبي 
الخاصة.. ال تزال تمثل أوقاتا صعبة، نرغب فيها 
في نقل قوتنا وحماسنا، وخاصًة لمن يحتاجونها.

نود مشاركة رسالة أمل، من أجل استعادة األمور 
واثقون  نحن  جميعا.  فيها  نأمل  التي  الطبيعية 
تحقيق  لمواصلة  التحدي،  هذا  سنتجاوز  أننا  في 

السعادة والنجاحات العديدة معا«.

أنباء سارة للريال قبل ختام العام

ريال  ثنائي  وبيل،  أالبا  فحص  نتيجة  جاءت 
الحال  ونفس  كورونا،  لفيروس  سلبية  مدريد، 
كارلو  نجل  أنشيلوتي،  وديفيد  لرودريجو جوس، 
المسحة  نتيجة  جاءت  كما  األول.  ومساعده 
بعدما  لوكا مودريتش، سلبية،  للكرواتي  الثانية 
تظهر  تعد  ولم  أيام،   3 قبل  أيضًا  جاءت سلبية 
عليه أعراض البرد. في حين جاءت نتيجة اختبار 
قائمة  تزال  وال  سلبية.  أيضًا  لمارسيلو   PCR
مصابي كورنا في الفريق، تضم لونين وأسينسيو 
وإيسكو، باإلضافة إلى المصابين داني كارفاخال 
األيام  خالل  تعافيهم  ينتظر  ولكن  وسيبايوس، 
المقبلة. واختتم ريال مدريد، عام 2021 في صدارة 
الدوري اإلسباني بفارق 8 نقاط ومباراة واحدة أكثر 
من إشبيلية، صاحب المركز الثاني، بعد فوزه على 
مضيفه أتلتيك بيلباو. وحقق الريال، االنتصار خالل 
الجولة 21 من  بيلباو، ضمن منافسات  مواجهة 

الليجا، في »سان ماميس«.

»ماركا«  صحيفة  ريال  يستخدم  هل 
مدريد هازارد في صفقة تبادلية؟

العبه  يستغل  قد  الريال  أن  ماركا«  ذكرت 
إلى  وأشارت  جديد.  توقيع  على  للحصول  هازارد 
رغبة ليل في استعادة خدمات هازارد، الذي تألق 
عام  تشيلسي  إلى  االنضمام  قبل  صفوفه  في 
البلجيكي  الدولي  فيه  يعيش  وقت  في   ،2012
كابوسا منذ انتقاله إلى الريال عام 2019. ووفقا 
لما ذكرته الصحيفة ، فإن ليل ال يمانع االستغناء 
عن العبه جوناثان للريال، مقابل التعاقد مع هازارد. 
وأضافت أن فرص ديفيد في الرحيل تبدو كبيرة، 
بعد أن أكد وكيله في وقت سابق، أن هذا الموسم 
سيكون آخر موسم له في الدوري الفرنسي. ويعتبر 
الريال من األندية التي تطارد ديفيد، سيما وأن 
الفرنسي  الدوري  هدافي  ترتيب  يتصدر  الالعب 
حاليا برصيد 13 هدفا. ونقلت الصحيفة عن وكيل 
لنا،  »بالنسبة  قوله:  مافروماراس  الالعب،  أعمال 
الهدف هو إنهاء الموسم في ليل، لكنه سيكون 
وأضاف:  أسباب«.  لعدة  هناك  األخير  موسمه 
جيد  خيار  الممتاز  اإلنجليزي  الدوري  أن  »أعتقد 
بالنسبة له، أعتقد أنه يحب إسبانيا كثيرًا أيضًا، 
المهاريين  والالعبين  بالكرة  الشعور  يحب  ألنه 
للغاية، يمثل هذان الدوريان أولوية كبيرة بالنسبة 

له، لكن ال شيء مستبعد«.

اجلمع العام يجدد الثقة يف املكتب ال�شابق للجمعية 
املغربية لل�شحافة الريا�شية – فرع طنجة

قدماء طنجة واجلي�س وتطوان يكرمون »اجلن«

اللجنة املركزية للتاأديب ت�شدر قرارات تاأديبية

عقدت الجمعية المغربية للصحافة الرياضية – فرع طنجة، 
بمقر  العادي  العام  جمعها  دجنبر،   23 الخميس  أمس  أول 
الجمعية. وافتتحت الجمع بقراءة الفاتحة ترحما على روح فقيد 
المرحوم  للجمعية،  التنفيذي  المكتب  و  الرياضية  الصحافة 
الجمعية، محمد  رئيس  افتتح  بعد ذلك  السباعي.  مصطفى 
الصمدي أشغال الجمع الذي حضره جميع األعضاء، بكلمة شكر 
من خاللها جميع من ساهم في إنجاز فترة أربع سنوات تقلد 
خاللها مهام الرئاسة، سنتين منها شهدتا تنفيذ مجموعة 
من البرامج واألنشطة المتنوعة التي تركت صدى وانطباعا 
كبيرين وسط الفاعلين الرياضيين بالمدينة. وسنتين حال 
وباء كوفيد 19 دون برمجة أي نشاط خاللهما بفعل خطورة 
الجائحة. بعد ذلك تمت مناقشة التقرير األدبي الذي تضمن 
عقد  أبرزها  الجمعية،  نظمتها  التي  األنشطة  من  مجموعة 
لقاءات مع سلطات ومسؤولي المدينة، للتحسيس والتعريف 
بدور وأهداف الجمعية، وبالتالي إلعادة االعتبار والهيبة للجسم 
الصحفي الرياضي بمدينة طنجة كما كان عليه في سنوات 
ماضية. و الحصول على مقر قار خاص بالجمعية نتيجة عقد 
والرياضة  الشباب  لوزارة  الجهوي  المدير  مع  أبرمت  شراكة 
المقر،   المقراعي. وساعد  الواحد اعزيبو  بالجهة، السيد عبد 
الجمعية على خلق وابتكار مجموعة من البرامج واألنشطة. 
كما تطرق التقرير ألهمية اللقاء المثمر الذي خص به والي 
للجمعية،  التنفيذي  للمكتب  اليعقوبي  محمد  السيد  طنجة 

وانبثق منه الحفل التكريمي الكبير المنظم بشراكة مع الوالية 
بفندق رويال توليب يوم 11 ماي 2018 بحضور أكثر من 300 
الرياضية.  الفعاليات  من  العديد  تكريم  خالله  وتم  شخص 
وتطرق التقرير للحلقة التكوينية المنظمة لفائدة  الصحافيين 
الرياضيين بالجهة وبشراكة مع الجمعية المغربية للصحافة 
الرياضية األم محورها »تحديات الصحافة الرياضية في ظل 
الجهوية الموسعة«، احتضنها بيت الصحافة بطنجة، واستفاد 

منها حوالي 35 صحفي من طنجة وتطوان.
وبعد ذلك تمت مناقشة التقرير المالي لتتم المصادقة 
على التقريرين باإلجماع، ليقدم الرئيس ومعه المكتب المسير 
استقالتهما وفسح باب الترشح لرئيس ومكتب جديدين، حيث 
جدد أعضاء الجمعية ثقتهم في الرئيس السابق السيد محمد 
الصمدي ومنحه الصالحية لتشكيل المكتب المسير الذي ضم، 
محمد الصمدي رئيسا، وعبد السالم الشعباوي، وليلى بديوش، 
وعبد اهلل الجعفري، و وهشام الموساوي نوابا للرئيس. ومحمد 
رشيد  و  السدحي،  الحيمود  ومحمد  عاما،  كاتبا  السعيدي 
الحديفي، وفؤاد الصديقي نوابا للكاتب العام. و رشيد المدني 
الرابطي،  له. وخالد  نائبا  الفياللي  الدين  للمال، و نور  أمينا 
ومحمد هشام الجعيدي، ومحمد البشير العجوق مستشارين. 
إلى  المرفوعة  الوالء واإلخالص  برقية  الجمع بتالوة  واختتم 

حضرة صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل.

الدولي  الالعب  لتاريخ  وتقديرا  اإلعتراف  لثقافة  تكريسا 
محمد المصوري المعروف في الوسط الرياضي بمدينة طنجة 
الماضي  السبت  متميز مساء  تكريم  بحفل  ب«الجن«، حظي 
بملعب القرية الرياضية بمباريات استعراضية بمشاركة قدماء 
اتحاد طنجة والمغرب التطواني والجيش الملكي. وشاركت في 
حفل التكريم مجموعة من االسماء المتألقة في صفوف الفرق 
الثالثة في مراحل الثمانينيات والتسعينيات  والتي حمل الالعب 
قميصها إلى جانب االتحاد القاسمي ورجاء طنجة الذي انطلق 

الرياضي. وعبر المصوري عن  منه الالعب في بداية مشواره 
سعادته لهذه االلتفاتة الطيبة ورمزيتها وشكر جميع من شاركه 
الحفل التكريمي الذي تسلم خالله تذكارات وهدايا من األندية 
المشاركة وبعض الجمعيات من مدينة طنجة. وحقق المصاوري 
العديد من األلقاب الوطنية والقارية مع فريق األحالم »الجيش 
السالم  عبد  جانب  إلى  طنجة  من  به  التحق  الذي  الملكي« 
المهدي  المرحوم  المدرب  عهد  في  بودراع  وخليل  الغريسي 

فاريا، كما حمل القميص الوطني.

بعض  بشأن  قرارات  للتأديب  المركزية  اللجنة  أصدرت 
مباريات الجولة 13 من البطولة االحترافية، حيث أوقفت بلعيد 
الفقير، مسؤول بفريق حسنية أكادير، ألربع مباريات اثنتان منهم 
موقوفتا التنفيذ ، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهما، بعد طرده عند 
انتهاء المباراة التي جمعت فريقه بالرجاء الرياضي. كما أوقفت  
ألربع  أكادير،  الحسنية  بفريق  مسؤول  بوحجيرة،  علي  محمد 
مباريات اثنتان منهم موقوفتا التنفيذ ، مع تغريمه مبلغ 20 ألف 
درهما، بعد طرده عند انتهاء المباراة. و السيد محمد الحيان، 
منهم  اثنتان  مباريات  ألربع  كذلك،  الحسنية  بفريق  مسؤول 
موقوفتا التنفيذ ، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهما، بعد طرده 
عند انتهاء المباراة. مع تغريم فريق حسنية أكادير مبلغ 2000 
درهما، لحصوله على4 إنذارات و3 حاالت طرد. وأوقفت اللجنة 
زين الدين دراك، العب أولمبيك خريبكة لمباراتين واحدة منهما 

جمعت  التي  المباراة  في  بعد طرده  وذلك   ، التنفيذ  موقوفة 
فريقه بالمغرب الفاسي، وتوقيف هشام العلوش، العب شباب 
السالمي لمباراتين واحدة منهما موقوفة التنفيذ ، وذلك بعد 
طرده في المباراة التي جمعت فريقه بيوسفية برشيد، وتغريم 
الفريق السالمي مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 3 إنذارات 
وطرد . كما تم تغريم فريق الوداد مبلغ 2000 درهما، لحصوله 
الحسني  بالدفاع  جمعته  التي  المباراة  خالل  إنذارات   4 على 
الجديدي، وفريق مولودية وجدة مبلغ 2000 درهما، لحصوله 
على 4 إنذارات خالل المباراة التي جمعته بالفتح الرياضي، مع 
تغريم االخير مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 4 إنذارات خالل 
المباراة. وأخيرا تغريم سريع واد زم مبلغ 2000 درهما، لحصوله 
على 5 إنذارات خالل المباراة التي جمعته بفريق نهضة بركان.



واستهل  صحوته  طنجة  اتحاد  فريق  واصل 
ثمين  بفوز  البطولة  منافسات  عودة  طنجة 
على  تواليا،  والثالث  الموسم  هذا  له  والخامس 
ضيفه أولمبيك آسفي مساء األحد، بهدف دون رد، 
في آخر مباريات الدورة 13 من البطولة الوطنية 

االحترافية.
ولم يستغل أصحاب األرض عامل الرياح الذي 
كان في صالحهم خالل الشوط األول الذي انتهى 
بالتعادل بعد إهدار محاولتين بواسطة الغابوني 
مختار  المرمى  حارس  لهما  تصدى  مايي  أكسيل 
مجيد، وفرصة ألولمبيك اسفي من ضربة رأسية 

لحمزة خابا.
الدقيقة  الدقيقة  حتى  طنجة  اتحاد  وانتظر 
بواسطة  المباراة  في  الوحيد  الهدف  ليسجل   61
المسفيوي   الحارس  هزم  الذي  أعراب  نعمان 
مربع  خارج  من  قوية  بتسديدة  مختار  يوسف 

العمليات.
المباراة  هذه  خالل  طنجة  اتحاد  وافتقد 
يعاني  الذي  إجروتن  توفيق  مهاجمه  لخدمات 
مرحلة  يتجاوز  ولم  منذ فترة،  عضلية  إصابة  من 
لالعب  باإلضافة  بعد،  االنفرادية  التدريبات 
عالقا  ظل  الذي  المــودن،  اهلل  عبد  الجزائري 
الفريق،  إدارة  من  بترخيص  سفره  بعد  بالجزائر 
بإغالق  القاضي  المغربية  السلطات  قرار  وبعـد  
المتحـــور  “أوميكرون”،  النتشار  تجنبا  الحدود 
بالمقابل  البالد.  في  كورونا  لفيروس  الجديـــد 
استعاد الفريق مهاجمه حمدي لعشير الذي دخل 

احتياطيا بعد عودته من اإلصابة.
أنخيل  ميغيل  قال  الفــوز،  هذا  وعقب 
سعيد  طنجة”  التحاد  الجديد  المدرب  غاموندي، 
جدا بكسب ثالث نقط مهمة أمام خصم صعب. 
الذي  والمستوى  الالعبين  أداء  على  جدا  راض 
ظهـــر به الفريق”. وتابع المدرب الجديد التحاـــد 
كـــرة  تقديــم  حاولنا  لعبنا كمجموعة،  طنجـــة” 
التي  بالكيفية  الكـــرة  على  حافظنا  جميلـــة، 
اردنا، خلقنا مساحات. على العموم قمنا بما كان 
يجب القيام به. بينما الفريق المنافس لم يخلق 
والفرص  المردود  مستوى  على  للتسجيل،  فرصا 
كنا األفضـــل لهـــذا فوزنا كان مستحقا”. وختم 
أمورا مهمة في  بحماس، حققنا  لعبنا  غاموندي” 
الطنجاوي  الجمهور  يكون  أن  اتمنى  المباراة. 
سعيد بهذه المجموعة التي نتوفر عليها. ونتمنى 

وبهذا  النهج”.  هذا  على  نواصل  أن  اهلل  شاء  إن 
الثامن  المركز  إلى  طنجة  اتحاد  ارتقى  الفوز 
أولمبيك  رصيد  تجمد  فيما  نقطة،   17 برصيد 

أسفي عند النقطة 13 في المركز 12.
نتائج الدورة 13:

نهضة بركان / سريع وادي زم: 0-1
الرجاء الرياضي / حسنية أكادير: 1-0

الدفاع الجديدي / الوداد الرياضي: 2-1
مولودية وجدة / الفتح الرياضي: 1-2

الجيش الملكي / شباب المحمدية: 1-0
الشباب السالمي / يوسفية برشيد: 1-2  
أولمبيك خريبكة/ المغرب الفاسي: 0-0 

إتحاد طنجة / أولمبيك آسفي: 1-0 
الموعد المقبل:
أمس الجمعة:

)الساعة  وجدة  مولودية   / الرياضي  الوداد 
الرابعة عصرا(

)الساعة  بركان  نهضة   / المحمدية  شباب 
السادسة والربع مساء(

اليوم السبت:
)الساعة  السالمي  الشباب   / أكادير  حسنية 

الرابعة عصرا(.
)الساعة  الرباطي  الفتح   / زم  وادي  سريع 

السادسة والربع مساء(
)الساعة  طنجة  إتحاد   / الفاسي  المغرب 

الثامنة والنصف ليال(

غدا األحد:
)الساعة  الجديدي  الدفاع   / برشيد  يوسفية 

الرابعة عصرا(
)الساعة  خريبكة  أولمبيك   / آسفي  أولمبيك 

السادسة والربع مساء(
بعد  اإلثنين:

)الساعة  الرياضي  الرجاء   / الملكي  الجيش 
الثامنة والنصف ليال(
الترتيب العام:

1 - الوداد الرياضي: 32 نقطة
2 -  الرجاء الرياضي: 27 //  

3 - الجيش الملكي:23 //
4 - د. الحسني الجديدي: 20 //  

5 - ش.ر. السالمي: 19 //
6 - نهضة بركان: 19 //

7 - المغرب الفاسي: 18 //  
8 - اتحاد طنجة: 17 //   

9 - شباب المحمدية: 17 //
10 - يوسفية برشيد: 15 //

11 - أولمبيك اخريبكة: 15 //
12 - أولمبيك أسفي: 13 //
13 - الفتح الرباطي: 12 //
14 - حسنية أكادير: 11 //

15 - مولودية وجدة: 10 //   
16 - سريع وادي زم: 10 //

أحزر المنتخب الجزائري لقب كأس العرب )قطر 
التونسي بهدفين  فوزه على نظيره  2021(عقب 
لصفر بعد االحتكام الى الشوطين االضافيين، في 
المباراة النهائية التي جمعت بينهما يوم السبت 
بالعاصمة  “البيت”  ملعب  أرضية  على  الماضي 
الجزائر  منتخب  هدفي  وسجل  الدوحة.  القطرية 
أمير  البديل  السابق  التونسي  الصفاقسي  العب 
في  إبراهيمي  ،وياسين   99 الدقيقة  في  سعيود 
الدقيقة )5+120(. ويعد هذا اول تتويج للمنتخب 

الجزائري في هذه التظاهرة العربية. 
القطري  المنتخب  تمكن  أخرى،  ناحية  من 
نظيره  على  تغلبه  الثالث عقب  المركز  إحراز  من 
تعادل  بعد   ،5-4 الترجيحية  بالضربات  المصري 
األصلي  الوقتين  في  أهداف  بدون  المنتخبين 
واإلضافي. وجاءت المباراة متكافئة في المستوى 
أضاع  إذ  األصلي  وقتها  في  خاصة  كبير  حد  إلى 
محققة  فرصة  قطر  منتخب  مهاجم  علي  المعز 
عليه  يرد  أن  قبل   47 الدقيقة  في  للتسجيل 
وحارس  اللقاء  نجم  أنقذها  برأسية  فتحي  حمدي 
62. وقبل نهاية  الدقيقة  قطر مشعل برشم في 
الوقت األصلي للمباراة وتحديدًا في الدقيقة 86 
لمهاجم  تام  انفراد  من  مرماه  وأنقذ  برشم  عاد 
الفراعنة محمد شريف. وعاد حارس العنابي وتألق 
للمنتخب  مزدوجة  فرصة  أنقذ  عندما  مجددًا 
أرضية  بتسديدة  حمدي  مروان  بدأها  المصري 
زاحفة فتصدى لها برشم قبل أن تعود لمصطفى 
حارس  فوجدت  المرمى  في  الكرة  فسدد  فتحي 
الترجيح  ضربات  وفي  الموعد.  في  مجددًا  قطر 
أهدر حسن الهيدوس التسديدة األولى لقطر ثم 

قبل  مصر  ضربات  أوال  أفشة  مجدي  محمد  أحرز 
الثانية لقطر ثم  أن يحرز خوخي بوعالم الضربة 
أحرز السولية ثاني ضربات مصر. وجاء الدور على 
العنابي  ركالت  ثالث  فسجل  حسن  الكريم  عبد 
أحمد  يضيع  أن  قبل  لقطر،  الثاني  الهدف  محرزًا 
حجازي ثالث ضربات المنتخب المصري وجاء الدور 
القطري  المنتخب  الدين مهاجم  أحمد عالء  على 
فسجل محرزًا الهدف الثالث لقطر من التسديدة 
الرابعة وسدد أحمد فتوح للفراعنة محرزًا الهدف 
الخامسة  التسديدة  عفيف  أكرم  وسجل  الثالث. 
محرزًا الهدف الرابع وسجل أكرم توفيق بعد ذلك 
وسجل  الخامسة  التسديدة  من  الرابع  الهدف 
أضاع  ثم  بوضياف  كريم  بهدوء  العنابي  العب 

مشعل  لتسديدته  تصدى  أن  بعد  شريف  محمد 
برشم.

نتيجة مباراة الترتيب:
مصر / قطر: 0 – 0 )5 / 4 بضربات الترجيح(

نتيجة المباراة النهائية
تونس / الجزائر: 0 – 2 

هدافو المسابقة:
1 - سيف الدين الجزيري)تونس(: 4 أهداف

2 - المعز عبد اهلل )قطر(: 3 //
3 - تامر صيام)فلسطين(: 3 // 

4 - بدر بانون)المغرب(: 3 //  
5 - يزن النعيمات)األردن(: 3 //

6 - ياسين اإلبراهيمي )الجزائر( 3 //
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البطولة الحرتافية :

الدوري اإلسباني
اإ�شبيلية ي�شتفيد من تعادل الريال 

و�شباب بر�شلونة يحبط اإلت�شي بفوز قاتل
خرج  فريق إشبيلية أكبر مستفيد من مباريات الجولة الـ18 من 
الدوري اإلسباني لكرة القدم بعدما حقق فوزًا صعبا )1-2( على حساب 
ضيفه أتلتيكو مدريد. وتقدم الفريق األندلسي  بهدف سجله إيفان 
طريق  عن  مدريد  أتلتيكو  وتعادل  السابعة،  الدقيقة  في  راكيتيتش 
فيليبي في الدقيقة 33، قبل أن يسجل لوكاس أوكامبوس هدف الفوز 
إلشبيلية في الدقيقة )88(. وبهذا الفوز، رفع إشبيلية رصيده إلى 37 
نقطة في المركز الثاني، وقلص الفارق مع المتزعم ريال مدريد إلى 
الريال  مواجهة  أهداف،  دون  السلبي  التعادل  بعدما حسم  نقاط،   6
وكاديس في معقل الميرنغي »سانتياجو برنابيو«. وبهذا التعادل أوقف 
كاديس سلسلة من 7 انتصارات، لريال مدريد في الدوري اإلسباني. 
ورفع الريال رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب، بينما رفع كاديس 
رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع عشر. وأوقف أتلتيك بيلباو 
صحوة ضيفه ريال بيتيس وحرمه من االقتراب من صراع المنافسة على 
صدارة المسابقة، بعدما تغلب عليه بثالثة أهداف لهدفين في الوقت 
القاتل. وتقدم بيلباو بهدف مبكر عن طريق إينياكي وليامز في الدقيقة 
خوانمي.  طريق  عن  السادسة  الدقيقة  في  بيتيس  وتعادل  الثانية، 
وأحرز نبيل فقير الهدف الثاني لبيتيس في الدقيقة 52، وعاد وليامز 
لهز الشباك مرة أخرى، مسجال هدف التعادل لبيلباو في الدقيقة 72. 
وبينما تأهب الجميع النتهاء المباراة بالتعادل، منح أوسكار دي ماركوس 
النقاط الثالث لبيلباو، بعدما أضاف الهدف الثالث للفريق الباسكي في 
الدقيقة 89. وارتفع رصيد بيلباو، الذي حقق فوزه األول في المسابقة 
منذ شهرين تقريبا، إلى 24 نقطة في المركز التاسع، في حين تجمد 
رصيد بيتيس، الذي تعرقلت انتفاضته في البطولة التي شهدت فوزه 
في مبارياته األربع الماضية، عند 33 نقطة، لكنه ظل في المركز الثالث. 
)2-3( على ضيفه إلتشي. وسجل أهداف  وحقق برشلونة فوزا صعبا 
برشلونة الثالثي الشاب جافي وجوتجال ونيكو في الدقائق 16 و19 
و85، بينما سجل إلتشي عبر مورينتي ومييا في الدقائق 62 و63. وبهذا 
االنتصار رفع برشلونة رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع، بينما 

تجمد رصيد إلتشي عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.

نتائج الدورة 18:  
سلطا / إسبنيول: 3 – 1 

رايوفاليكانو / ألفيس: 2 – 0 
 1 الريال:  فيا  صوصيداد/  ريال 

  3 –
برشلونة / إلتشي: 3 – 2 

إشبيلية / أ. مدريد: 2 – 1 
غرناطة / مايوركا: 4 – 1  
أ. بلباو / بيتيس: 3 – 2   

خيطافي / أوصاصونة: 1 – 0 
ريال مدريد / قاديس: 0 – 0  

ليفانطي / فالينسيا: 3 – 4 
برنامج الدورة 19:  

أمس الجمعة
)الساعة  إسبنيول   / فالينسيا 

الرابعة والربع مساء(
غدا االحد 

)الساعة  مدريد  ريال   / خيطافي 
الثانية ظهرا(

)الساعة  رايوفاليكانو   / أ. مدريد 
الرابعة والربع( 

إلتشي / غرناطة )الساعة الرابعة 
والربع(

ألفيس / ريال صوصيداد )الساعة 
السادسة والنصف مساء(

بيتيس / سلطا )الساعة السادسة 
والنصف مساء(

)الساعة  برشلونة   / مايوركا 
التاسعة مساء(

بعد غد اإلثنين
)الساعة  ليفانطي   / الريال  فيا 

السابعة مساء(
)الساعة  بلباو  أ.   / أوصاصونة 

التاسعة ليال(
)الساعة  إشبيلية   / قــاديــس 

التاسعة والربع ليال( 
الترتيب العام

1 - ريال مدريد: 46 نقطة
2 - اشبيلية: 38 //

3 بيتيس: 33 //
4 - رايوفاليكانو: 30 //

5 - أ. مدريد:29 //
6 - ريال صوصيداد: 29 //

7 - برشلونة: 28//
8 -  فالينسيا: 28 //

9 - فيا الريال: 25 // 
10 - أ. بلباو: 24 //

11 - إسبانيول: 23 //
12 - غرناطة:22 //

13 - أوصاصونة: 22 // 
14 - سلطا: 20 //

15 - مايوركا: 20 //
16 -  خيطافي: 15 //

17 - إلتشي: 15 //
18 - أالفيس: 15 //
19 - قاديس: 14//

20 - ليفانتي: 8//

اأعراب يهدي احتاد طنجة فوزا ثمينا اأمام اأ�شفي

املنتخب اجلزائري يحرز كاأ�س العرب.. قطر ثالثًا 
والتون�شي اجلزيري هدافًا

خبر األسبوع

أمس  أول  بيليه،  البرازيلية  القدم  كرة  أسطورة  تلقى 
نُقل  الــذي  المستشفى  لمغادرة  الطبي  اإلذن  الخميس، 
العالج  باولو، وسيواصل  إليها قبل حوالي أسبوعين في ساو 
سبتمبر  في  تشخصيه  تم  الــذي  القولون،  ورم  لمواجهة 
لها،  بيان  وفي  جراحية.  لعملية  إثره  على  وخضع  الماضي، 
حيث  باولو،  ساو  في  أينشتاين  ألبرت  مستشفى  إدارة  أعلنت 
مستقرة،  »المريض  حالة  أن  عاما،   81 البالغ  بيليه  نُقل 
وسيستمر في أخذ عالج ورم القولون، الذي تم تشخيصه في 
مع  مرات  ثالث  العالم  بطل  وتوجه  العام«.  هذا  من  سبتمبر 
الطبي،  المركز  إلى  )1958 و1962 و1970(  البرازيل  منتخب 
للخضوع لجلسة العالج الكيميائي األخيرة هذا العام، باإلضافة 
إلى سلسلة أخرى من االختبارات لتقييم حالته الصحية. وكان 
فحوصات  إلجراء  الماضي،  أواخرغشت  المستشفى  زار  بيليه 
دورية، كان قد أجلها بسبب جائحة كورونا، وأظهرت إصابته 
بأيام  بعدها  الستئصاله  لجراحة  خضع  القولون،  في  بورم 

معدودة، ليظل في المستشفى خالل سبتمبر.

م�شت�شفى بيليه ي�شدر بياًنا عن حالته
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بمدينـــــة  انعـــقــدت 
األســـبـــوع  بحـــر  طنجــة، 
عمــل  جلــســة  الماضـــي، 
لتدارس آليات دعم مقاوالت 
تطــوان  ـ  طنجــة  جهــــة 
أنشطتهــا  في  الحسيمــة  ـ 
الموجهــــة  التصديـــريـــة 

لألسواق الكندية.
والصناعة  التجارة  لغرفـــة  بالغ  وحسب 
تنظيم  جرى  فقد  الشمال،  بجهة  والخدمات 
ورشة تواصلية خاصة بقطاع الصناعة الغذائية 
والتجميلية لفائدة المقاوالت المتواجدة بالجهة 
الراغبة في التصدير إلى األسواق الكندية، حيث 
استفاد منها 13 شخصا من مسيري المقاوالت 

بالجهة.
تنظيم جلسة  أن  المصدر،  وأضاف نفس 
العمــل هاتــه تأتي انسجامـا مـــع مقتضيات 

إلى  الراميــة  الغرفــة  مهام 
الفاعليــن  ومواكبــة  دعم 
عمال  بالجهة،  االقتصاديين 
بمضامين البرنامج المسطر 
والجمعيـــة  الغرفـــة  بيـن 
المغربية للمصدرين، ضمن 
تجمع  التي  الشراكة  اتفاقية 
الجانبيـــن والمنفتحــة على 

شركاء آخرين.
الغرفة  أعضاء  الذي حضره  اللقاء  واختتم 
للغرفة  اإلقليمية  االستشارية  اللجنة  ورئيس 
المغربية  الجمعية  لفرع  الجهوي  والمسؤول 
الجمعية  شباك  عن  والمسؤول  للمصدرين 
تنظيم  على  باالتفاق  للمصدرين،  المغربية 
التكوينات واألوراش لما لها من أثر مباشر على 
وتعزيز  االقتصاديين  الفاعلين  قدرات  تعزيز 

تنافسيتهم.

مقــاولت اجلهـــة تتجـــه
نحــــو الت�شديــــر لكــنـــدا

على إثر المصاب الجلل الذي ألم بعائلة المرحوم

م�شطفى العمراين
رجل تعليم متقاعد

حامل لكتاب اهلل، قضى نصف حياته مغتربا قبل أن يعود ليقضي 
بقية عمره ببلده إلى أن وافته المنية يوم  الجمعة 26 نوفمبر 2021، 
سيدي  بمقبرة  الثرى  الطاهر  جثمانه  ووري  سنة،   80 تناهز  سن  عن 
العربي بالعرائش. وعلى إثر هذا المصاب الجلل، تتقدم عائلة المرحوم، 

اللطيف وادريس و فاطمة، أصالة عن نفسها ونيابة  أبناؤه، زكرياء وإيمان، وأشقاؤه، عبد  وعلى رأسها 
عن جميع أفراد أسر المرحوم، بجزيل الشكر واالمتنان والتقدير والعرفان لكل من قدم التعزية الصادقة 
والمواساة الحسنة سواء كان حضوريا أو هاتفيا أو برقيا، في وفاة )المرحوم بإذن اهلل، مصطفى العمراني(. 
ويسألون اهلل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. 

كما يسألون اهلل أن يجازي الجميع خير الجزاء وأن ال يريهم أي مكروه في عزيز لهم.   

في قضية مثيرة، استولى شخص على ملك الغير، مستغال الفترة التي 
الذي  المنزل  احتل  القديمة جارية، حيث  المدينة  كانت فيها أشغال ترميم 
يسكن به، حاليا، بساحة أمراح زنقة »واد كرمان« وعلى حديقة، كائنة خلف 
هذا المسكن، دون أي وثيقة أو سند قانوني، يثبث امتالكه للعقار المذكور، 
حسب شكاية موجهة من طرف سكان الحي إلى كل من والي جهة طنجة ـ 
تطوانـ  الحسيمة، وكيل الملك بالمحكمة االبتدائية بطنجة ورئيس المجلس 
الحضري لطنجة،  توصلت الجريدة بنسخة منها.ومما ورد فيها أن المشتكى 
به ومنذ استيالئه على المنزل،  شرع في جلب أشخاصا غرباء عن الحي، مع 

إدخال أشخاص مثليين معه.
أكثر من هذا أن المشتكى به يربي كالبا من النوع الشرس داخل المنزل 
نفسه، مهددا بتحريضها على كل من حاول التحدث معه بشأن قضية المنزل 
المستولى عليه، األمر الذي يشكل خطرا على السكان، كبارا وصغارا، فضال 
عن إزعاجهم بتصرفاته الالأخالقية، غير مراع مشاعر أحد، سواء كان مريضا 

أو مسنا.
التي يقف  التسيب والفوضى  أفعال  أمراح وبشدة  ويستنكر سكان حي 
خلفها المشتكى به الذي استحوذ على ملك الغير وجلب كالبا شرسة وممنوعة، 
العقارالمستولى  إلى تحويل  إال بترخيص من الجهات المسؤولة، باإلضافة 
عليه، دون موجب حق،  من توقيع مثليين، يعلنون الفاحشة في وضح النهار.

السلطات  من  أمراح  حي  سكان  يلتمس  مجتمعة،  األسباب  ولهذه 
بتهمة  ومتابعته  به  المشتكى  إيقاف  أجل  من  العاجل  التدخل  المختصة 

المنسوب إليه، طبقا لإلجراءات القانونية المعمول بها.
أحمد صدقي

هذا يحدث بزنقة »واد كرمان« بساحة أمراح

ال�شتحــواذ على ملـك للغيــر والحتمــاء
بكـالب �شر�شــة...

شكر على تعزية

تجار  لمواكبة  الترويجية  الجوالت  تستمر 
وحرفيي وتعاونيات ومصنعي جهة طنجة تطوان 
جهود شركاء  إطــار  في  المندرجــة  الحسيمة، 
 – تطوان   – طنجة  لجهة  االستثمار  منظومة 
الجهوي،  االقتصاد  وتحفيـز  إلنعاش  الحسيمة 
من خالل تنزيل أهداف اتفاقية الشراكة المبرمة 
بين المركز الجهوي لالستثمار ووكالة إنعاش 
وتنمية أقاليم الشمال وشركة رائدة في التسوق 

االلكتروني عالميا.
وشملت هذه الجوالت، فضال عن مدينتي 
طنجة والحسيمة، كال من أصيلة، القصر الصغير، 
الفنيدق،   - والمضيق  الكبير،  القصر  العرائش، 
تطوان، وزان وشفشاون. وتتمحور حول أهمية 
التجارة اإللكترونية والتسويق الرقمي للمنتجات 
عبر المنصة اإللكترونية، باعتبارها قناة شاملة 

للبيع االلكتروني والتوزيع اللوجستيكي.
وتضمنت اللقاءات، تقديم عروض توقفت 
عند أهمية انخراط الحرفيين والتعاونيات والتجار 
من أجل االستفادة من مختلف اآلليات الرقمية 
واللوجستية التي تتيحها المنصة االلكترونية، 
بما يعزز وصول منتجاتهم للعديد من األسواق، 

إضافة إلى تقوية قدراتهم في ترويج وتسويق 
التواصل  ووسائل  األنترنيــت  عبر  منتجاتهــم 
الحديثة، مسلطة الضوء على مختلف الخدمات 
والتحفيـــزات التي تقترحهــا المنصة لتسويق 

منتجاتهم والترويج لها على أوسع نطاق.
يعملون  الدورات،  من  وأعرب مستفيدون 
في مجاالت متعددة؛ الفالحة، الفصالة والخياطة، 
الطبخ والحلويات، المنتجات المجالية المحلية.. 
لالنخراط في هـــذه  التــام  استعدادهــم  عن 
المبادرة الهامة لتعزيز تسويق منتجاتهم عبر 
لتعلم  حاجتهم  إلى  بالنظر  السيما  المنصة، 

تقنيات التصوير، التسويق واإلشهار..
فيما عبر مسؤولو المنصة، عن استعدادهم 
لمواكبـــة التجــار والتعاونيات والحرفيين على 
تسويق منتوجهم في أحسن الظروف، معلنين 
في السياق ذاته، عن إنشاء مكاتب خاصة لفائدة 
سيوضع  خدماتها،  في  االنخراط  في  الراغبين 
المعلومات  بالمزيد من  للتزود  إشارتهم  رهن 

والخدمات المتعلقة بالمنصة.
أ.ع

حتفيز القت�شاد اجلهوي
هدف دورات يف الت�شويق الإلكرتوين

كما هو معلوم، تم ضبط مبلغ مالي قدره 8 مليار سنتيم بشقة تعود 
البارونات بطنجة، علما أن المبلغ المالي المحجوز تضاربت األخبار  ألحد 
ماليير  يبلغ  المال  أن  على  أجمعت  أنها  واألهم  بالتدقيق  قدره  حول 
بالكمية  ارتباط  لها  العملية  هذه  فإن  مصدرنا،  وحسب  السنتيمات. 
المحجوزة من المخدرات، يوم اإلثنين بأحد الغربية، حيث قدرت بحوالي 
12 طنا من مخدر »الشيرا« كانت على متن شاحنة، تم اعتقال سائقها 
ومرافقه، قبل أن يطير رجال الدرك بسرعة البرق ويحاصروا  شقة بإحدى 

العمارات بمنطقة »إيبيريا« بطنجة.
ويضيف مصدرنا أن سرعة مداهمة الشقة المذكورة كانت بمساعدة 
أن  يعني  مما  المهربة،  بالسجائر  اشتهر  الذي  بطنجة  البارونات  أكبر 
األمر يتعلق بتصفية حسابات، ألن بارون السجائر المشهور )هـ.أ( عندما 
زُج به في السجن، استمال صاحب األموال المحجوزة الذي كان يشتغل 
معه في السابق فريق عمل بالجمارك ليصبح هو البارون األكبر وبطريقة 
ذكية سحب البساط من تحت قدمي »مول الكارو« الذي بسبب غيابه في 
السجن أصبح في خبر كان، قبل أن يعانق الحرية ـ حاليا ـ ولم يبق أمامه، 
حسب األصداء، إال التصرف في أمواله الطائلة واعتكافه وأدائه الصلوات 
الخمس بالمساجد، عمال بالحديث الشريف الذي يذكر »سبعة يظلهم اهلل 
بظله يوم ال ظل إال ظله...« وضمنهم رجل قلبه معلق بالمساجد. غير 
أنه، حسب مصدرنا دائما، لم ينس »الساحة المعلومة« التي تدر الماليير، 
فكان له أن دبر مؤامرة مع أصدقائه، لإلطاحة بالبارون القديم/ الجديد، 
نعرف  التي  المؤامرة  المحجوز.. هذه  الضخم  المالي  المبلغ  صاحب هذا 

كيف تم تدبيرها وسوف نعود إلعطاء معلومات جديدة بشأنها.
ج.ط

طنجـة: ف�شيحة كربى 
بلـغـة املـالييـر...
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خواطر جيا�شة
األحفاد نور الحياة وضياؤها

إعداد : عبد الرحيم ابن جلون* 

سلسلة المجتهد
356

- قال تعالى :
ٌ ِعنَد َربَِّك َثَواًبا  اِلَاُت َخيرْ َباِقَياُت ال�سَّ َيا َوالرْ نرْ َياِة الدُّ َ َبُنوَن ِزيَنُة الرْ َاُل َوالرْ »املرْ

ٌ اأََمًل« ]س الكهف اآلية 46[. َوَخيرْ

الحكمة«  علمه  »اللهم   : عليه وسلم  اهلل  اهلل صلى  رسول  قال   -
]البخاري 3757[.

وأوصى اآلباء بإثابة الطفل عن كل عمل جيد.
- من األقوال الصادقة المأثورة : الطفل كاألرض الخصبة، 
والقيم  اإلسالمية  المبادئ  تغرس  فيه  لالستنبات  صالحة 

الوطنية واالتجاهات السلوكية :
ومحاسن  األخالق  مكارم  من  نفسه  في  تغرس  ما  فكل 
وحكمة  وعلما  أدبا  يكسبه  ذهنه  في  بذر  ما  وكل  الصفات 
وتجربة. يكتسب الطفل من بيته العادات النافعة أو الضارة 
واألخالق كريمها أو ذميمها. فسنة اهلل أودعها في بني البشر 

إكرامه  وعظيم  بعباده  اهلل  لطف  ومن  الصغر.  منذ  بالتربية 
وإحسانه أنه ال يخيب دعاء عبد وال يرد مؤمنا خائبا.

قال تعالى :
ُيٍ  َة اأَعرْ يَّاِتَنا ُقرَّ َواِجَنا َوُذرِّ َنا َهبرْ َلَنا ِمنرْ اأَزرْ »َوالَِّذيَن َيُقوُلوَن َربَّ

ُمتَِّقَي اإَِماًما« صدق اهلل العظيم. َنا لِلرْ َعلرْ َواجرْ
وكان دعاء خليل اهلل سيدنا إبراهيم عليه أزكى السالم :

َواأَِرَنــا  لََّك  ِلَمًة  �سرْ مُّ ًة  اأُمَّ ِتَنا  يَّ ُذرِّ َوِمن  َلَك   ِ ِلَميرْ ُم�سرْ َنا  َعلرْ َواجرْ َنا  »َربَّ
ِحيُم« ]سورة البقرة اآلية  اُب الرَّ وَّ َنا اإِنََّك اأَنَت التَّ َمَناسِسَكَنا َوُتبرْ َعَليرْ

]128
الذرية  يا عبد اهلل حفيدا في طلب  فأكثر 

الصالحة وبالدعاء بإصالحها.
أنـــا الجـــد

أنا جد لعشرين حفيدا، أغلبهم إناثا، هن 
تتألأل  نجوم  حياتي، هن  تضئن  نيرة  شموع 
وحبــورا  بهـاءا  البيــت  يــزدن  سمائـي،  في 
ال يغمض لي جفن حتى ينجبن ذكـورا وإناثا 
حضني  في  ويرتمون  ويدي  وجنتي  يقبلوا 
سعيدة  وأحـــالم  ــادئ  ه بنوم  لــي  يــدعــون 
فلذات  هم  تعالى،  اهلل  حفظهم  نعيم  وفجر 
كبدي، فنشاطهم وطري ورغباتهم مناي في 

وجودهم..
ورغباتي  وطيشــي  ولهـوي  صباي  أتذكر 
التي ال تنحصر في اللعب والحلوى هل جملة 
من الرغبات، كلما رأيت جديدا تطلعت نفسي 
العصا في الطريق ألحصل على  لذلك وأضع 

مبتغاي..
أصغر األحفاد جود، شقراء الشعر، طويلة 
القامة، ذات عينان زرقاوتان في بياض ناصع 
وأشفـار ســود تجذبــك بنظراتهــا العفوية، 
حنيــة  في  صدرك  إلى  وتضمهـا  لتعانقهــا 

وعطف ومودة، تدافع عنها عند غضب والدتها، فالجد مالذ الرحمة من 
عقاب األبوين، ففي تربية البنات والحنو عليهن واإلحسان إليهن أجر 
وخدمتهما  والديها  سعادة  في  سببا  كانت  بنت  من  فكم  عظيم، 

عند كبرهما..
قال عليه السالم والسالم : »من كان له ثالث بنات فصبر 
)سعته  جدتــه  من  وكساهــن  وسقاهــن  وأطعمهن  عليهن 
وطاقته( كن له حجابا من النار يوم القيامة« ]صحيح البخاري 

.]76
قلت في صوفيا وأختها جـــود

يا مبدع اخللق جتلت قدرتك
يف ازدياد بنتني مليحتني

اأ�صاءتا البيت �صياءا �صاع نوره
بجمال اأخاذ فاق اخليال

اإذا افتخر الكنديون ببناتهم
ف�صوفيا وجود فاقتا ح�صنهن

لبيا�ش م�صرب بحمرة يف الوجه
وعينان زرقاوتان �صاحرتان

جوهرتان ر�صعتا بياقوت ومرجان
حفظتا عن جدتهما اآي من القراآن

زمردتان اأخذتا من والدتهما كل حنان
�صبحان من خلقهمما واأبدع �صورتهما

منوذجا حيا حلوريات اجلنان
يا اإالهي يارب العالني �صنهما
برعايتك ووجودك بكل مكان

هما قرة عني جدهما الوقور
يرى فيهما قدرة اخلالق النان

�صاب وابي�ش �صعره لبعدهما
يرجو اأن يجمعهم يف اأمان

يارب احفظ كل ذرية من ذكور
واإناث واجعلهم جميعا يف اجلنان

اإن اأعز االأحفاد، الغائب حتى يح�صر وال�صغري 
يحبو على يديه ورجليه وينادي من بعيد: 

جدي.. جدي.. اّبا �صيدي..
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األستاذ أحمــد بوربـــاع
خبير محاسب قضائي

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

إعالن عن بيع األصل التجاري والمنقوالت و العقار
مقرها  الكائـن  المغرب  دكرا  لشركــة  القضائية  التصفية  سنديك  بصفتنا 
االجتماعي بالمنطقة الصناعية أكزناية رقم 148 بطنجة طريق الرباط و المسجلة 
بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بطنجة تحت رقم 22451، نعلن للعموم أنه 
بالمزاد  المادية و المعنوية  التجاري للشركة بجميع عناصره  سيقع بيع األصل 
العلني، و ذلك يوم الخميس 20 يناير 2022 على الساعة الثانية عشر و النصف 
الثمن االفتتاحي  التجارية بطنجة، و قد حدد  بالمحكمة  البيوعات  صباحا بقاعة 

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

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

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

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

سنديك التصفية القضائية:
األستاذ أحمد بورباع

اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية
المملكة المغربية 

وزارة الداخلية 
والية جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة

عمالة طنجة - أصيلة
جماعة طنجة

مقاطعة بني مكادة
مصلحة الرخص التجارية

إعـــــــالن
أن   مكادة  بني  مقاطعة  مجلس  رئيس  يعلن 
إجراء بحث المنافع والمضـار مدته 15 يومًا ابتـداء 

مـن تـاريـخ صـدور هـذا اإلعـالن في الجرائد.
وذلك تبعـا للطلـب الذي تقــدم بـــه السيد 
فاروق الصباري يسف للحصول على رخصـة صناعـة 
بالمحل  العامة(  )النجارة  أنواعــه  بمختلـف  الخشب 
ـ    30 الدار  رقم   67 زنقـة  موليــن  بتجزئة  الكائن 

طنجــة.
ويوجد سجل البحث المفتوح بمصلحة الرخص 
التجارية بمقاطعة بني مكادة، حيث يمكن للعمـوم 

تسجيـل مالحظاتهم خالل أوقات العمل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيع حصص في شــركــة
 »OTROIS K« SARL

بمقتضى عـــقـــد رسمـــي تلقتــه األستــــاذة 
سميرة بقالي غزواني، موثقـــة بطنجــــة بتاريخ 24 

نوفمبر2021،
تم تفويت حصص في شركة ذات المسؤولية 
المحدودة المحددة في أربعة وثالثون حصة )34%( 
لفائدة السيد حسن احساين في هاته الشركة والتي 

تحمل الخصائص التالية:
OTROIS K« SARL«   : التسمية

الصفة القانونيـة : شــركـــة ذات المسؤولية 
المحدودة.

الهدف االجتماعي :  مطعــــم، مقهــــى، بار، 
المشروبات الكحولية.

الف   700.000 مبلغ  في  : محدد  الرأسمال 
 100 فئة  من  حصة   7000 إلى  مقسمـــة  درهم  
دراهم كان يملكهــا  الشركــاء في الشركــة على 

الشكل التالي:
............ 4620 حصة  احساين  السيد حسن 

اجتماعية.
 2380 ....................... السيد كريم نسيم 

حصة اجتماعية.
المجموع ................ 7000 حصة اجتماعية.

التسجيل  تاريخ  من  ابتداء  سنة   99   : المدة 
بالسجل التجاري.    

السنة الماليـــة: مـن فـاتـح ينايــر إلى 31 دي
سمبر   .                                                                                                                      

الجبهة  شارع   19 االجتماعي: بطنجة،  المقر 
الوطنية.

التسيير: الشركة كانت مسيـــرة من طـــرف 
السيد حسن احساين لمدة غير محددة.

الضبط  بكتابة  مودعـــة    : القانوني  اإليداع 
بالمحكمة التجارية بطنجة بتاريخ  13دجنبر 2021.

السـجــــــل  في   10963 رقــــم     تحـــت 
الكرونولوجيك والسجل التحليلي رقم 44283. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 2018/8516/145

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

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

الثاني تطوان.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/01/25 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )إيمان( 
المملوك   19/60972 عدد  العقاري  الرسم  ذي 
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. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ

ملف عدد: 2018/8516/199 
إعالن عن بيع عقار

لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان.
ضد: السيدة حنان بنعبد الحنين، عنوانها 20 

زنقة حفيظ ابن هاجر، طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/02/02 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات 
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المسمى 
)الهيشو 161( ذي الرسم العقاري عدد 06/171200 
الكائن  أعاله،   المذكورة  عليها  للمنفذ  المملوك 
بطنجة طريق مغارة هرقل، والعقار عبارة عن أرض 
أول  وطابق  على سرداب وسفلي  تشتمل  فيال  بها 

ومسبح وحديقة مساحتها 235 م 2.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 2020/8515/547 

إعالن عن بيع عقارين
لفائدة : السيدة غزالن سرحان.

ضد : ورثة محمد الزكاف القهيوي، عنوانهم: حي 
بوحوت زنقة 19 رقم 2 طنجة.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/02/02 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات 
للعقارين  العلني  بالمزاد  بيع  المحكمة  بهذه 
 )1076 )ميديطيراني  التوالي  على  المدعويين 
العقاريين  الرسمين  ذوي   )359 )ميديطيراني  و 
حي  بطنجة  الكائنين  و06/97259   06/97681
قطعتين  عن  عبارة  والعقارين  البالية،  طنجة 
عقاريتين عاريتين مساحة األولى 69 م 2 والثانية 

70 م 2. 
األول  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 
الثمن  حدد  كما  درهم،   379.000.00 مبلغ  في 
االفتتاحي لبيع العقار الثاني في مبلغ 385.000.00 

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

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 2018/8516/330 

إعالن عن بيع عقار
لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م 

ضد : شركة بروكليب طنجة في شخص م ق، 
بمقرها االجتماعي بزاوية محج طانطان وزنقة 

لبنان إقامة لينا الطابق 6 رقم 59 بطنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/02/02 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات 
المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع  المحكمة  بهذه 
)مالباطا 22( ذي الرسم العقاري عدد 06/186561 
الكائن  أعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  المملوك 
بطريق مالباطا طنجة، وهو عبارة عن شقة بالطابق 

الرابع مساحتها 63 م 2. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيع عقارات 

ملف تنفيذي عدد: 6201/16-3145 
بطلب من: السيدة نجوى الميموني

ضد : السيد جعفر الميموني ومن معه
الساعة  على   2022-01-25 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  العاشرة و النصف )10:30( صباحا بقاعة 
بالمحكمة الٓبتدائية بطنجة سيجرى البيع بالمزاد 
الكائنة  للعقارات  موسر  مزايد  وآخر  وألكبر  العلني 

بمدينة طنجة:
1- الكائن بشارع اإلمام مسلم، الحامل للرسم 
العقاري عدد 06/83029، المسمى اخشن 52 وهو 
بثمن  م  م   57 مساحته  تجاري،  محل  عن  عبارة 

افتتاحي قدره 912.000.00 درهم .
2- الكائن بشارع اإلمام مسلم طنجة، الحامل 
عن  عبارة  وهو   ،06/83110 عدد  العقاري  للرسم 
محل تجاري المسمى اخشن 138، مساحته 38 م م، 

بثمن افتتاحي قدره 304.000.00 درهم 
الحامل  الخامس،  محمد  بشارع  الكائن   -3
عن  عبارة  وهو   G/9549 عدد  العقاري  للرسم 
لو  انطي  سانطرال  المسمى  الثاني  بالطابق  شقة 
قدره:  افتتاحي  بثمن  م  م   50 مساحتها   22 رقم 

650.000.00 درهم.
الحامل  الخامس،  محمد  بشارع  الكائن   -4
عن  عبارة  وهو   ،G/3968 عدد  العقاري  للرسم 
شقة بالطابق الثاني والمسماة سانطرال انطي لو 
قدره  افتتاحي  بثمن  م  م   31 مساحتها   ،23 رقم 

403.000.00 درهم 
5- الكائن بحي درادب الحامل للرسم العقاري 
بها  فالحية  أرض  عن  عبارة  وهو   G/3173 عدد 
قدره  افتتاحي  بثمن  م  م   4999 مساحتها  كوخ 

24.995.000.00 درهم.
من  ابتداء  الضبط  بكتابة  العروض  وتقدم 

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

الٓلتزامات ومستندات اإلجراءات. 
ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء 

مع زيادة 3 %. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهام بوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيع عقار  

ملف تنفيذي عدد: 6201/21-1618
بطلب: من ورثة محمد مصباح.
ضد : السيدة سعيدة مصباح.

الساعة  على   2022-02-08 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة  صباحا   )10.30( والنصف  العاشرة 
بالمقر الرئيسي للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى 
البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار 
:الواقع  بمدينة طنجة بحي مسنانة، قطاع السطوع، 
بناء  السحر، وهو عبارة عن منزل يتكون من  زنقة 
سفلي به كراج وثالث طوابق ورابع مقلص مساحته 

72 م م.
مبلــــغ   في  االفتتاحــــي  الثمـــن  حـــــدد 

1.560.000.00 درهم.
من  ابتداء  الضبط  بكتابة  العروض  وتقدم 

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

الٓلتزامات ومستندات اإلجراءات. 
ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء 

مع زيادة 3 % .
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

المملكة المغربية 
وزارة العدل

محكمة االستئناف بطنجة
المحكمة اإلبتدائية بطنجة

ملف تنفيذ عدد: 2021/6101/13
طالب التنفيذ : ذ/البوعناني طه
منفذ عليه: السيد أحماري أحمد

إعالن عن بيع عقارات 
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
بقاعة  قضائي  بيع  سيقع  أنه  بطنجة  اإلبتدائية 
الجلسات - البيوعات العقارية بتاريخ 2022/01/25 

على الساعة 10:30.
بهيئة  محامي  البوعناني طه،  السيد  لفائدة: 

طنجة.
ضد : السيد أحماري أحمد

والمسجلة  المحفظة  للعقارات  وذلك 
عدد:  تحت  المدينة  طنجة  العقارية  بالمحافظة 
 .133495/06  .133494/06  .133493/06
 .133498/06  .133497/06  .133496/06
 .133501/06  .133500/06  .133499/06
 .133504/06  .133503/06  .133502/06
 .133507/06  .133506/06  .133505/06
 .133510/06  .133509/06  .133508/06

.133511/06
وهي عبارة عن شقق الكائنة بإقامة األمانة 3 

رقم 25 شارع ابن تومرت طنجة.
الثمن االفتتاحي للبيع بالمزاد العلني سينطلق 
 840.000.00  -2   1.480.000.00  1- مبلغ  من 
 1.030.000.00  -4   1.240.000.00  -3
 -7  810.000.00  -6  840.000.00  -5
 -9  840.000.00  -8  1.030.000.00
 -11  1.030.000.00  -10  810.000.00
 -13  810.000.00  -12  840.000.00
 15-  1.220.000.00  -14  1.460.000.00
 17-  1.150.000.00  16-  1.360.000.00
 -19  1.160.000.00  18-  1.370.000.00
في  الزيادة  أراد  ومن  درهم.   2.280.000.00
اإليضاح وتقديم العروض يمكنه االتصال بمصلحة 

التنفيذ بالمحكمة اإلبتدائية بطنجة.  
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

بوسلهام بوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني

المملكة المغربية 
وزارة الداخلية 

والية جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة
عمالة طنجة أصيلة

جماعة طنجة
مقاطعة السواني

مصلحة الشؤون القانونية وأشغال المجلس

اإعــــــالن
بناء على مقتضيات المادتين 225 و 226 من القانون التنظيمي رقم -113

بتاريخ   1-15-85 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  بالجماعات  المتعلق   14
20 رمضان 1436 هـ الموافق تـ 07 يوليوز 2015، يعلن رئيس مجلس مقاطعة 
العادية يوم  المقاطعة سيعقد دورته  العموم أن مجلس هذه  إلى علم  السواني 
الساعة  على  م   2022 يناير   05 ل  الموافق  هـ   1443 اآلخر  جمادى   01 األربعاء 
الثالثة والنصف بعد الزوال بقاعة االجتماعات بمقر جماعة  طنجة حسب الجدولة 

الزمنية أسفله وتتضمن النقط التالية :
1. انتخاب لجنتين موضوعيتين مؤقتتين:

المفوض  والتدبير  بتتبع األشغال  المكلفة  المؤقتة  الموضوعاتية  اللجنة   -1
للماء والكهرباء والتطهير السائل.

2- اللجنة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالصحة والنظافة.
المكلفتين  الفرعية  اإلدارية  واللجنة  اإلدارية  اللجنة  أعضاء  انتخاب   -2

بمراجعة اللوائح االنتخابية العامة لمقاطعة السواني.
3.تحيين مقرر عدد 10 بتاريخ 21 نونبر 2019، والمتعلق بتنظيم ادارة 

المقاطعة وتحديد اختصاصاتها. 
بتراب  السائل  والتطهير  والكهرباء  الماء  شبكة  وضعية  حول  عرض   •

مقاطعة السواني.
                       وبه وجب اإلعالم والسالم 

رئيس مجلس مقاطعة السواني 
محمد سعيد أهروش

االتصال على الرقم  0539943008

لجميع إعالناتكم اإلشهارية واإلدارية يف
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الشعراء  كتابات  وفي  والوزراء،  والزعماء  الساسة  خطب  في  حاضرة  »األزمة«  أصبحت  هكذا 
واإلعالميين والمثقفين، إذ تلقينا في الساحة السياسية، خطبا وكلمات، عن أزمات االقتصاد، وأزمات 
التخطيط، وأزمات التشغيل، كما تلقينا في الساحة الثقافية مقاالت ومحاضرات ودراسات، عن أزمات 
النص، وأزمات النقد، وأزمات المنهج، وأزمات الكتابة والقراءة... وجميعها تعبر عن األزمات البنيوية 

والهيكلية التي لفت حياتنا من كل جانب وزاوية.
منذ عقود بعيدة، انتقلت هذه المفردة العجيبة بهدوء من تعابير المبدعين والمثقفين والنقاد، 
تخصصه،  مجال  في  كل  فأصبح  والرياضيين،  والحقوقيين  واالقتصاديين  السياسيين  تعابير  إلى 
يشرح لنا األزمة. أو يفعل آليات مواجهتها. ففي المؤتمرات السياسية والملتقيات الثقافية والفكرية 
والندوات، الصحفية، والمجالس الحكومية كما في الحمالت االنتخابية تتحول األزمة إلى أداة للعمل. 
وإلى خارطة طريق سالكة إلى عقول المناضلين والناخبين والرياضيين واالقتصاديين والمثقفين، 

تتحول إلى عملة رابحة، للذين ))يصنعون(( األزمة والذين ))يبحثون(( لها عن حلول.
المستوى  الشعبي، كما على  المستوى  أيضا، لم يتوقف خطاب األزمة على  ومنذ عقود بعيدة 
ثانية من حياتنا، بعدما  تعايشنا ونعايشهــا في كل  الرسمي، لتصبح »األزمة« قضيـــة: منهجية 
مست عدواها كل البيوت والمرافق والمؤسسات والقطاعات، لتصبح شاملة تمس كل األحاسيس 
والمشاعر، وتسكن كل العقول و)القلوب( إلى غير ذلك مما جاء في هذه األفكار الحقيقية والنيرة 
والمعايشة في بلداننا وقضايانا العربية واإلسالمية وعالمنا كله خالل هذه العقود من أزمات إلى 

أزمات ونكسات وحروب وطوارئ محدثة وغيرها من المشاكل الدولية والمعاصرة حاليا... إلخ.
بفلسفتها  البشرية«  »التنمية  األخيرة  المدة  في  وخاصة  الحالي  في عصرنا  وقد ظهرت  هذا، 
ومظاهرها وخلقت من أجل إنعاش الشعوب وتغيير ما فسد فيها، فمن ركائز ومهام التنمية البشرية، 
أن يكون ويصبح لجميع المواطنين حقهم في التعليم الحقيقي والمتطور والرعاية الصحية والسكن 
الكاملة  المشاركة  المواطنين  لكل  أن يكون  الفرص، كما يجب  تكافؤ  الجميع  والشغل، ومن حق 
في تنمية مجتمعاتهم، كما المشاركة في عمليات صنع القرارات كلها المتصلة بالتنمية البشرية 
المستدامة، ومن األهداف الشاملة للتنمية البشرية العملية أنه يتم بها توسيع القدرات البشرية 
الخاصة بمجال التعليم، لتمكين األفراد وكل المجتمعات في أي مكان من العالم من تحقيق مستوى 
واجتماعيا  صحيا  قبل،  من  وأفضل  أحسن  حياة  على  والحصول  والدخل  الجيد  اإلنتاج  من  مرتفع 
وثقافيا ألن الثقافة والصحة في المجتمعات التي تتقدم خطوات وخطوات إلى األمام هي األساس 

في التنميات المقدرة والالزمة لنا...
أن  عال  وبكل صوت  والزمة وضرورية  وممنونية  بكل جدية  البشرية  التنمية  تقول هذه  كما 
التعليم من أهم مكونات التنمية البشرية المستدامة والخالقة للجهود البشرية وخاصة في الدول 
التي تتطلع إلى أفق للتقدم البناء والمضطرد للوصول إلى حياة جديدة وأفق للنمو البشري الضروري 

والتقدم الباهر والمنشود لكل األمم والشعوب...
ماسة  حاجة  دون  من  الحقيقي  لالستثمار  فرصة  خاصة،  للفقـراء  يمثـل  التعليـم  وأن  هذا، 
إلى رأسمال مادي، وعلى الحكومات أينما كانت أن تتيح هذا دون قيد أو شرط لكافة المواطنين 
رافد مهم ألنشطة  التعليم هو  المدن، ألن  أو  القرى  أغنياء من  أو  أكانوا فقراء  والمواطنات سواء 
التنمية البشرية وكل عناصرها. فالتعليم يساعد على بناء المجتمعات ويقويها وهو إن كان مفيدا 
وغنيا وسليما في بلد ما، فسيسود معه السالم االجتماعي ويقوى أكثر فأكثر، ويساعد كل المواطنين 
قيمهم  وعلى  والفكري  الحضاري  تراثهم  وعلى  العالم،  ومجتمعات  مجتمعهم  على  االنفتاح  على 
وخالقة...  وبناءة  سليمة  بطرق  األفضل  إلى  وتقاليدهم  عاداتهم  بعض  يطور  وكذلك  الثقافية، 
وكذلك على تقليل الفوارق بين الطبقات وخاصة إن كانت مجحفة كما في العصر الحديث أكثر من 
ذي قبل... لتبنى األوطان بالتعايش والسالم والحياة الرغيدة والمستقبل البناء بالتطور المنشود 

لكل المجتمعات التي تتبنى هاته التنمية.
ويقول خبراء وعلماء التنمية البشرية، التعليم الناجح هو كل شيء في الحياة وهو ال ينتهي بانتهاء 
المرحلة الدراسية الجامعية، ألن التعليم يعمل دائما على تنمية وتطوير المهارات، ألنه أمر مستمر 
المختلفة  المهارات واللغات  البشرية بتوفير فرص تعليم  التنمية  طول حياة اإلنسان، حيث تهتم 
وخاصة التي تقدم اإلنسان وتطوره إلى األمام، كما تعلمه الخبرات التي تساعد المجتمعات على 
التقدم الحضاري والعلمي الكبير: وإن فلسفة التنمية البشرية توسع الخيارات التي تتاح للمواطنين، 
من أهمها هو أن يعيشوا حياة رغيدة طويلة وصحية ويكتسبوا المعرفة الضرورية واألساسية في 
حياة المجتمعات اإلنسانية، كما بها يحصلون على الموارد الضرورية ليحققوا حياة كريمة، وكذلك 
االبتكار  فرص  إلى  تؤدي  والتي  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  الحريات  لحياتهم  ليؤمنوا 
والتجديد والخلق واإلبداع والتمتع كذلك بكل االحترام الشخصي الضروري لكل إنسان كيفما كان 
اإلنسان  لحقوق  األممي  الميثاق  وفي  كافة  الدولية  المواثيق  في  جاءت  كما  الضرورية  وبحقوقه 

الصادر في 10 دجنبر سنة 1948 ودستورنا المغربي لفاتح يوليوز 2011...
ونتساءل مع أنفسنا اآلن مع وجود قيم التنمية البشرية التي دخلت إلى بالدنا سنة 2005 والتي 
الذي  ورعاه  اهلل  حفظه  السادس  محمد  المفدى  الملك  جاللة  والمهابة  الجاللة  بها صاحب  نادى 
عمل ويعمل من أجل تقدم بلدنا المغوار بكل عناية وتقدم وبنصائحه وإرشاداته القيمة وتعليماته 
النيرة التي يجب أن تحقق وتنفذ عاجال أو آجال، عن مآلها وتحقيقها كما يريدها ويعمل من أجلها 
اآلن؟  منها  المغرب  أين  إذن  وسنوات...  سنوات  خالل  لتحقيقها  الجبارة  مجهوداته  وبكل  بجدية 
وماذا حقق من أهدافها ومرتكزاتها وخصائصها التي يطلبها من بعض المسؤولين المعنيين... 
ألنه إذا جدوا واجتهدوا سيزداد التحقق لذلك هذا بتظافر الجهود للجميع وبالسماع ألنات وأوجاع 
فلذات أكبادنا ومجتمعاتنا المغربية والعربية واإلسالمية وكل من يعمل من أجل تقدم كل إنسان 
الضياع  يظل  ال  ولكي  البحار،  في  الحيثان  تلتهما  أكبادنا  فلذات  تبقى  ال  لكي  وارتحل،  حل  أينما 
مصيرهم واآلفات واألمراض التي تفتك بالشعوب وترجع بهم إلى التقهقر والوراء، ورجاله األكفاء 
لكل ناجح فيه بمقدورته وعلمه وفكره الخالق وخاصة لما تمنح لرجاله ونسائه األجرات المادية التي 

يستحقونها على أتعابهم الكبيرة فيها بمردودياتهم العالية ألنها مهنة متعبة وهامة في الحياة، 
ألننا سمعنا عن دولة متقدمة كثيرا هي دولة ألمانيا تمنح أجرة عالية لرجال التعليم أكثر من بعض 
الوظائف والشغيلة، فلما سألوا مستشارة ألمانيا أنجل مركل الوطنية السابقة والمخلصة جدا لكل 
الناس ببالدها كما يقولون زعيمة االتحاد الديمقراطي المسيحي آنفًا لماذا قامت بذلك كما يشاع؟! 
فردت عليهم جميعا ألنهم هم من درسوا كل الفئات التي تخدم وطنها، ألنه لول عملهم المضني 
والكبير لما أنتجوا كل هذه العقول الذين يخدمون بالدها ويقدمونها، وذلك لفضلهم على الكل - 

كما اعتقد - بمجهوداتهم الجبارة والقيمة والغيورة على اإلنسان.
ونتمنى من كل أعماقنا وخوالجنا أن يعمل المستشار األلماني الحالي أوالف شولت االشتراكي 
الديمقراطي الجديد على العمل من جديد بعالقة جيدة مع المملكة المغربية وتقريب وجهات النظر 
مع وطننا العزيز وأمتنا العربية واإلسالمية، والقيام بالعالقات الجيدة واألساسية معنا جميعا باحترام 
بالتقارب وتكافؤ  الذكر  العربية واإلسالمية اآلنفة  الدول  أو جل  المغرب وكل  متبادل وتقدير بين 
الفرص والجهود للتواصل واالرتباط مع بعضنا البعض باإلنسانية والتفاهم البناء من أجل تحقيق 

السالم وتكافؤ الفرص من أجل التقدم المتواصل والخالق للجميع بنيات حسنة ومضطردة... إلخ.
هذا، والبد من الذكر واإلشارة في هذا المجال، لقد فجر السيد المحترم شكيب بنموسى وزير 
التربية الوطنية بتحديد سن الثالثين لولوج وظيفة التعليم، احتجاجات عارمة في مختلف مناطق 
المغرب، خرجت على إثرها مجموعات من الشباب والطلبة الغاضبين من قرار هذا الوزير في مسيرات 
احتجاجية تندد بالقرار الوزاري معتبرين أن الوزير قرر تهميش فئات واسعة من الطلبة والشباب، 
وعرفت عدة مدن مغربية مسيرات حاشدة بالقرب من الجامعات، فيما نظمت فئات طالبية وقفات 

احتجاج بالقرب من أكاديميات التعليم والتربية بعدد من المدن.
اجتياز  سن  تسقيف  دستورية  عدم  على  المستشارين  بمجلس  المعارضة  فرق  أجمعت  وقد 

المباريات في 30 سنة وغير ذلك.
كما اتفقت فرق المعارضة واألغلبية، خالل السؤال الشفوي لوزيـــر التربيــة الوطنيــة، على أن 
شرط السن غير دستوري ومخالف للقانون والنصوص التنظيمية ذات الصلة، واعتبر أحد البرلمانيين 
في سؤال له أن هذا الشرط سيعمل على إقصاء كفاءات من الشباب وكذلك حرمان شريحة مهمة 
من المشاركة في المباراة، كما يفوت عليهم فرص الولوج لسوق الشغل لتتحقق ذواتهم، كما أكد 
برلماني )البام( لضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لكي يراجع هذا القرار وذلك ليتحقق اإلنصاف والضمان 

لكي تتكافأ الفرص بين الجميع...
كمـا ذكـر أساتذة جامعيين أكفاء وخبراء بتنبيه الحكومة للخرق الدستوري الواضح لهذا القرار 
الذي حدد سن التوظيف في 30 سنة بخالف ما هو منصوص عليه في القوانين للوظيفة العمومية 

التي تؤكـد وتثبت 45 سنة بالنسبة للتوظيف في أسالك الوظيفة العمومية.
عبد  الجليل  األستاذ  الفذ  والمناضل  الكبير  الزعيم  أن  ذاكرتي  تخونني  لم  إذا  كذلك  وأعتقد 
الرحمان اليوسفي رحمة اهلل عليه هو في عهده أصبحت الوظيفة بالسن القانوني المذكور )أي 45 
الثواق للعمل لينقد البالد آنذاك وخاصة للشباب الكثيف من  سنة( للتخفيف من البطالة للشباب 
العطالة. بل أرى إذًا اآلن إذا لم تكن تسمح الظروف الحالية لهذا، فليتركوا ذلك ويقررون إن سمحوا 
ذلك  ويقررون  ذلك  قبل  فما  40 سنة  بـ  العمومية  للوظيفة  للدخول  ليكون  الفعال،  باالقتراح  لي 
ويعلنون بهذا بعد أن تمر 7 أو 8 سنوات ليصبح الكل معوال على هذا من اآلن بعد تدبير وتمحيص 

لذلك مستقبال واإلخبار بذلك في هذه الفترة إن أمكن ذلك...
الالدستورية  الشروط  لهـذه  القاطــع  لرفضــه  الموحــد  االشتراكي  الحزب  أكد  كما  وأضيف 
والالقانونية والتي تقصي فئة من الشباب لهذا العمل، كما طالب الحكومة بالتراجع عن التوظيف 

بالتعاقد إلدماجهم في سلك الوظيفة العمومية وبنظام أساسي موحد وموحد...
الكفاءة  البلد، ألن  الشباب في هذا  لفئـــة حيــة من  اعتقادا جازما هـــذا حيف وظلم  وأعتقد 
غير  أو  فئوية  مميزات  أو  خلفيات  وبدون  نزيهة  كانت  إذا  وخاصة  المباريات  في  تظهر  الحقيقية 
ذلك من المميزات الغير القانونية وبدون محسوبية وغيره... ألنه ال فرق بين التشغيل الذي هو 
31 من  بالنص  وذلك  العام...  القطاع  في  التوظيف  وبين  الدولة،  عنه  للمواطنين ومسؤولة  حق 
الدستور المغربي لفاتح يوليوز 2011م الذي من جملة ما يذكر: )الشغل والدعم من طرف السلطات 
العمومية حسب  الوظائف  وولوج  الذاتي،  التشغيل  في  أو  البحث عن منصب شغل،  في  العمومية 
تام  المغربي بوضوح  الدستور  يفيد هذا  المستدامة( ألنه  )التنمية  إلى:  أن يشير  إلى  االستحقاق، 
هذا  لتدبير  األداة  فهي  الدولة  أحد مؤسسات  الحكومة  أن  وبما  للشغل،  الضامنة  الدولة هي  أن 
الموضوع األساسي لكل إنسان الذي يستحق هذا بمؤهالته الذاتية... الخ... إذن على الحكومة أن 
تخلق الثروة ومناصب الشغل باالستحقاق وتأمين الفرص لكل المواطنين للعمل والشغل... فالدولة 
مسؤولة عن التشغيل بنص الدستور المغربي، ألنه على الحكومة أن تبدع لفرص الشغل... والشعب 
له ملك يحميه ويرعى مصالحه باهتمام كبير وكبير. هكذا أنظر بصفة عامة للتنمية البشرية الحقة 
وأهدافها لتنمية البالد وقدراتنا التي تخلق منا بلدًا متقدما ومتطورا جدا بدون ضغائن ومعطيات 
حساسة ومغلوطة كما أعتقد، ألنه بالكفاءات المجدة والقيمة وباألخالق الحميدة وبتحقيق الحقوق 

للكل وللناشئة تتقدم بالدنا وأوطاننا المغوارة والمتقدمة بحول اهلل وقوته...
)انتهى(

2- باحلـــقــوق والعــدالـــة والدميقـراطيــة احلـقــة
 والتعليـم احلقيقـي واملنتـج نتقـدم...

بقلم: عبد القادر أحمد بن قدور

تصويب:
في العدد الماضي للجريـدة 4189، ذكـر كاتــب المقــال المعنـون 
المقال  هذا  أن  ؟«  تنتصر  الكبرى  المعارك  في  الديمقراطية  »لماذا  ب 
منشور بجريدة الشمال ليوم الثالثاء من 2 إلى 8 يوليوز 2012، بينما 

األصح هو سنة 2019.
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والر�صلني،  االأنبياء  خامت  على  وال�صلم  وال�صلة  العالني،  رب  لل  احلمد 
�صيدنا حممد النبي االأمني، وعلى اآله و�صحبه اأجمعني، اإلى يوم الدين. 

ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل الأ�صحابه:  ُ َعْنُه، اأَنَّ النَّ َي اللَّ   اأما بعد: عن اأََن�ُش ْبن َماِلٍك - َر�صِ
الَّ  اإِ َعْن �َصْيٍء  اأَُلوِن  َت�صْ اَل   ِ َفَواللَّ َعْنُه،  اأَْل  َفْلَي�صْ َعْن �َصْيٍء،  اأََل  َي�صْ اأَْن  اأََحبَّ  )َمْن 

ُتُكْم ِبِه، َما ُدْمُت يِف َمَقاِمي َهَذا(. البخاري:9/95، رقم:7294. اأَْخرَبْ
اأعزائـــي القراء: ما زال حديثنا مو�صوال عن ال�صحابة ي�صاألــون، ور�صــول 
الل ملسو هيلع هللا ىلص يجيب؛ فهــذا �صحابي ي�صاأل عن بر الوالدين بعد موتهما، فقد َجاَء 
ُهَما  َبُرّ اأَ �َصْيٌء  اأََبَوَيّ  ِبِرّ  ِمْن  َبِقَي  َهْل   ، ِ الَلّ وَل  َر�صُ َيا  َفَقاَل:  �َصِلَمَة  َبِني  ِمْن  َرُجٌل 
َلُة َعَلْيِهَما، َوااِل�ْصِتْغَفاُر َلُهَما، َواإِْنَفاُذ َعْهِدِهَما  ِبِه َبْعَد َمْوِتِهَما؟، َقاَل: )َنَعِم ال�صَّ
ِديِقِهَما(، رواه اأبو  ْكَراُم �صَ ُل اإِاَلّ ِبِهَما، َواإِ ِتي اَل ُتو�صَ ِحِم اَلّ َلُة الَرّ ِمْن َبْعِدِهَما، َو�صِ

داود:4/336، رقم:5142.
 ِ الَلّ َعْبِد  ْبِن  ْفَياَن  �صُ فَعْن  به،  ُيعت�صُم  اأمر  عن  �صحابي  من  �صوؤال  وهذا 
 ُ َي الَلّ ُم ِبِه، َقاَل: )ُقْل َرِبّ ْثِني ِباأَْمٍر اأَْعَت�صِ : َحِدّ ِ وَل الَلّ َقِفِيّ َقاَل: ُقْلُت َيا َر�صُ الَثّ
ِه  َخَذ ِبِل�َصاِن َنْف�صِ ، َفاأَ اأَْخَوُف َما َتَخاُف َعَلَيّ : َما  ِ وَل الَلّ ُثَمّ ا�ْصَتِقْم(، ُقْلُت َيا َر�صُ

ُثَمّ َقاَل: )َهَذا(، رواه الرتمذي:4/607، رقم:2410.
َقاَل:  ُحَمْيٍد  ْبِن  �َصَكِل  اأدعيـــة وتعــوذات، فعن  اآخر ي�صــاأل عن  و�صحابـــي 
َخَذ ِبَكِتِفي  ُذ ِبِه، َقاَل َفاأَ ًذا اأََتَعَوّ ْمِني َتَعُوّ ، َعِلّ ِ وَل الَلّ ِبَيّ ملسو هيلع هللا ىلص َفُقْلُت: َيا َر�صُ اأََتْيُت الَنّ
ِري، َوِمْن �َصِرّ ِل�َصاِن،  ُهَمّ اإِِنّ اأَُعوُذ ِبَك ِمْن �َصِرّ �َصْمِعي، َوِمْن �َصِرّ َب�صَ َفَقاَل: )ُقِل الَلّ
ي(؛ َيْعِني َفْرَجُه، باأن يوقعه يف مقدمات الزنى؛ من  َوِمْن �َصِرّ َقْلِبي، َوِمْن �َصِرّ َمِنِيّ

النظر، واللم�ش. اأبو داود:2/92، والرتمذي:5/523.
ْم�َصْيُت،  َذا اأَ َبْحُت َواإِ ، ُمْرِن ِب�َصْيٍء اأَُقوُلُه اإَِذا اأَ�صْ ِ وَل الَلّ وَقاَل اأَُبو َبْكٍر، َيا َر�صُ
َلُهْم-،  َوَظَهَر  اْلِعَباِد  ِمَن  َغاَب  َما  -اأَْي  َهاَدِة  َوال�َصّ اْلَغْيِب  َعاِلَ  ُهَمّ  الَلّ )ُقِل  َقاَل: 
�َصَبَق-،  ِمَثاٍل  َغرْيِ  َعَلى  َوُموِجَدَها  َعَها  رَتِ ُمْ -اأَْي:   ، َواالأَْر�شِ َماَواِت  ال�َصّ َفاِطَر 
ِمْن  ِبَك  اأَُعوُذ  ْنَت،  اأَ اإِاَلّ  َلَه  اإِ اَل  ْن  اأَ اأَ�ْصَهُد  َوَمِليَكُه، -مبعنى القادر-،  ُكِلّ �َصْيٍء  َرَبّ 
َذا  َواإِ اأَْم�َصْيَت  َذا  َواإِ َبْحَت  اأَ�صْ اإَِذا  ُقْلُه  ْرِكهِ، َقاَل:  ْيَطاِن َو�صِ ي َوِمْن �َصِرّ ال�َصّ �َصِرّ َنْف�صِ

َجَعَك(، رواه الرتمذي:5/467، رقم:3392.  اأََخْذَت َم�صْ
و�صحابي ي�صتاق اإلى اجلنة، في�صاأل عن اأكرث ما يدخل النا�ش اجلنة؛ فَعْن 
ةَ، َفَقاَل:  َنّ ا�َش اجْلَ اأَْكرَثِ َما ُيْدِخُل الَنّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن   ِ وُل الَلّ ِئَل َر�صُ اأَِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: �صُ
اَر، َفَقاَل: )اْلَفُم  ا�َش الَنّ ِئَل َعْن اأَْكرَثِ َما ُيْدِخُل الَنّ ُلِق(، َو�صُ ُن اخْلُ ِ َوُح�صْ )َتْقَوى الَلّ

َواْلَفْرُج(، رواه الرتمذي:4/363. 

دَرجَة  ُخُلِقه  ِبُح�صِن  َلُيْدرُك  َن  ـِ اُلوؤْمـ )اإَِنّ  اللملسو هيلع هللا ىلص:  ر�صوُل  َقاَل  َقاَل:  وعنه 
ال�صائِم الَقائِم( اأَُبو داود:4/252.

يوم  وتعالى-  -�صبحانه  ربهم  الوؤمنني  روؤية  ملسو هيلع هللا ىلصعن  الل  ر�صول  ئل  �صُ وقد 
، َهْل  ِ وَل الَلّ ِ ملسو هيلع هللا ىلص َيا َر�صُ وِل الَلّ القيامة؟، ففي ال�صحيحني: »اأََنّ َنا�ًصا َقاُلوا ِلَر�صُ
وَن يِف ُروؤَْيِة اْلَقَمِر َلْيَلَة  اُرّ ِ ملسو هيلع هللا ىلص: )َهْل ُت�صَ وُل الَلّ َنا َيْوَم اْلِقَياَمِة؟، َفَقاَل َر�صُ َنَرى َرَبّ
ْم�ِش  ال�َصّ يِف  وَن  اُرّ ُت�صَ )َهْل  َقاَل:   ، ِ الَلّ وَل  َر�صُ َيا  اَل  َقاُلوا:  -ت�صكون-،  اْلَبْدِر(؟؛ 
َكَذِلَك(،  َتَرْوَنُه  ُكْم  )َفاإَِنّ َقاَل:   ، ِ الَلّ وَل  َر�صُ َيا  اَل  َقاُلوا:  �َصَحاٌب؟(،  ُدوَنَها  َلْي�َش 

البخاري:1/160، وم�صلم:1/163. 
و�صئل ملسو هيلع هللا ىلص عن بداية اخللق، فقد َدَخَل َنا�ٌش ِمْن اأَْهِل اْلَيَمِن، َقاُلوا: ِجْئَناَك 
ُ َوَلْ َيُكْن  ِل َهَذا االأَْمِر َما َكاَن، َقاَل: )َكاَن الَلّ اأََلَك َعْن اأََوّ يِن، َوِلَن�صْ َه يِف الِدّ ِلَنَتَفَقّ
ْكِر  َمَواِت َواالأَْر�َش، َوَكَتَب يِف الِذّ ُه َعَلى اْلَاِء، ُثَمّ َخَلَق ال�َصّ �َصْيٌء َقْبَلُه، َوَكاَن َعْر�صُ

ُكَلّ �َصْيٍء(، البخاري:1/129.
ئل ر�صول الل ملسو هيلع هللا ىلص عن �صبه الولد تارة الأبيه، وباأمه تارة، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: )َواإَِذا  و�صُ
َذا �َصَبَق َماُء اْلَْراأَِة َنَزَعْت(؛ اأي اإَِذا اأَ�ْصَبَهُه.  ُجِل َماَء اْلَْراأَِة، َنَزَع اْلَوَلَد، َواإِ �َصَبَق َماُء الَرّ
َبُه، اإَِذا �َصَبَق َماُء  ا ال�َصّ البخاري:6/19، رقم:4480، وهذا هو معنى قولهملسو هيلع هللا ىلص: )اأََمّ
َبِه(،  ُجِل، َذَهَبْت ِبال�َصّ َذا �َصَبَق َماُء اْلَْراأَِة َماَء الَرّ َبهِ، َواإِ ُجِل َماَء اْلَْراأَِة، َذَهَب ِبال�َصّ الَرّ
ُجِل َماَء اْلَْراأَِة،  ويف م�صند اأحمد:21/341، وفيه: )َيْلَتِقي اْلَاَءاِن، َفاإَِذا َعَل َماُء الَرّ
ُجِل، اآَنَثْت(، م�صند اأحمد:4/285، رقم:2483.  َذا َعَل َماُء اْلَْراأَِة َماَء الَرّ اأَْذَكَرْت، َواإِ
وُل  َر�صُ َفَقاَل  َفَبَكـْت،  اَر  النَّ َذَكــَرِت  َهـا  اأَنَّ  - عنها  الل  �صي  ر   - َعاِئ�صـََة  وَعْن 
َيْوَم  اأَْهِليُكْم  َتْذُكُروَن  َفَهْل  َفَبَكْيُت،  اَر  النَّ َذَكْرُت  َقاَلْت:  ُيْبِكيِك؟(،  ملسو هيلع هللا ىلص: )َما   ِ اللَّ
اأََحًدا:  اأََحٌد  َيْذُكُر  َفَل  َمَواِطَن،  َثَلَثِة  يِف  ا  )اأََمّ ملسو هيلع هللا ىلص:   ِ الَلّ وُل  َر�صُ َقاَل  اْلِقَياَمــِة؟، 
ُيَقاُل:  ِحنَي  اْلِكَتاِب  َوِعْنَد  َيْثُقُل،  اأَْو  ِميَزاُنُه  اأََيِخُفّ  َيْعَلَم  ى  َحَتّ يَزاِن  اْلِ ِعْنَد 
َماِلِه اأَْم ِمْن  ْم يِف �صِ يِنِه اأَ يِف مَيِ ْيَن َيَقُع ِكَتاُبُه، اأَ ى َيْعَلَم اأَ )َهاوؤُُم اْقَروؤوا ِكَتاِبَيْه(، َحَتّ
اأبو داود:4/240،  َم( رواه  َبْيَ َظْهَرْي َجَهَنّ َع  اإَِذا ُو�ضِ َراِط  ّ َوِعْنَد ال�ضِ َوَراِء َظْهِرِه، 

رقم:4755.
ا َنْرَكُب اْلَبْحَر َوَنْحِمُل َمَعَنا  : اإَِنّ ِ وَل الَلّ ِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل َيا َر�صُ وَل الَلّ َل َرُجٌل َر�صُ و�َصاأَ
وُل  اأُ ِمْن َماِء اْلَبْحِر، َفَقاَل َر�صُ َنا، اأََفَنَتَو�صَّ َنا ِبِه َعِط�صْ اأْ اْلَقِليَل ِمَن اْلَاِء، َفاإِْن َتَو�صَّ

ُلّ َمْيَتُتُه(، رواه الرتمذي:1/100، رقم:69. ُهوُر َماوؤُُه احْلِ ِ ملسو هيلع هللا ىلص: )ُهَو الَطّ الَلّ
و�صلــــى الل و�صلـــم وبارك على �صيدنا حممد، وعلى اآله و�صحبه اأجمعني.

واحلمد لل رب العالني.

يف مو�سوع: )سُسئل رسسوُل اهلل فاأجاب(
إعداد : محمد أمني بنعفان -)2/2(

 

على إثر وفاة المشمول بعفو اهلل المرحوم

املختـار املرني�شـي
عن عمر يناهز 73 سنة،  لبى نداء ربه المشمول 

بعفو اهلل الصحافي المرحوم

عبد الرحيم ال�شفياين
بتاريخ 12 نونبر 2021، تتقـدم أرملتــه السيدة الزهـرة 
بجزيـــل  يتقدمــن  بثينــة وصفــاء،  وابنتاهمــا،  القـادري 
التشكـرات إلى جميع أفــراد عائالت، المرنيسي، القادري، 
جوييد والعمراني وكذا إلى كل من واساهن في مصابهن 
الجلل، سواء بالحضور أو االتصال،  راجيات لهم من المولى 
جلت قدرته أن اليريهم اهلل مكروها في عزيز لديهم وأن 

يرزقهم موفور الصحة والعافية. 

شكر على تعزية

بحضور  الطاهر،  جثمانه  وشيع   2021 دجنبر   18 بتاريخ 
ببروكسيل  »إيفير«  بمقبرة  ودفن  والمعارف  واألحباب  األهل 
كان  الرحيم  عبد  الراحل  الصحافي  والزميل  دجنبر.   22 بتاريخ 

يشكل أحد األقالم المتميزة بجريدة طنجة، خالل ثمانينيات القرن الماضي.
ياسين  الفقيد  ابن  إلى  التعازي  بأحر  طنجة  جريدة  أسرة  تتقدم  الجلل،   المصاب  وبهذا 
السفياني وإلى زوجته منال الدغوش وابنهما »ريان« وإلى جميع أفراد عائلة الفقيد، راجية لهم 
تغمده  والغفران،  األجر  وللفقيد عظيم  والسلوان  الصبر  يرزقهم  أن  قدرته  جلت  المولى  من 
اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 

أولئك رفيقا. 


