
LE JOURNAL DE TANGER - Siège social, Administration, Rédaction, Publicité : 7 bis, Rue Omar Ben Abdelaziz • Tél.: 05.39.94.30.08 - 06.62.19.15.54 • Fax : 05.39.94.57.09

Hebdomadaire multilingue d’informations générales

Notre site Web : www.lejournaldetanger.com

Paraissant le samedi matin, il totalise sa 118ème année de parution (1904)

N° 4199
Samedi 26 Février 2022
Assabt 24 Rajab 1443 
Sabbat 25 Adar I 5782
Directeur : 
AbdelhAk BAKHAT
E-mail : 
lejournaldetanger@gmail.com

Prix : DH 4,00

I.S.S.N. 0851-0882
Dépôt legal 1/90

Charte nationale 
et guide de financement 

régional

Covid 19

S’achemine-t-on vers une levée 
totale des restrictions ?

Investissement

Lire en page 3

Lire en page 6Lire en page 6
Lire en page 6Lire en page 6

Selon les dernières données du Haut-commissariat au Plan (HCP), malgré 
que les restrictions sanitaires et les chocs économiques aient chamboulé 

le marché du travail, l’économie nationale a créé 230.000 postes d’emploi entre 
2020 et 2021, contre une perte de 432.000 postes, une année auparavant.Apparemment, certains indicateurs scientifiques plaideraient pour l’assou-

plissement et la levée totale des mesures préventives et sanitaires, décré-
tées au Maroc par les autorités compétentes.

Emploi

Les profils les plus demandés 
en 2022



22

Le Journal de Tanger  • N° 4199 • Samedi 26 Février 2022

ECONOMIEECONOMIE SANTÉSANTÉ SPORTSPORT TANGERTANGER  PRATIQUEPRATIQUE JEUXJEUX DIVERSDIVERSTOURISMETOURISME ACTUALITÉSACTUALITÉS

HEBDOMADAIRE MULTILINGUE
D’INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉPÔT LEGAL 1/90

Direction, Administration, Rédaction, Publicité : 
7 bis, Rue Omar Ben Abdelaziz
Tél.: 05.39.94.30.08 
 06.62.19.15.54 
Fax : 05.39.94.57.09
Site Web : www.lejounaldetanger.com
E-mail : lejournaldetanger@gmail.com
 direct@lejournaldetanger.com

DIRECTION - ADMINISTRATION :
Directeur responsable de la publication :
ABDELHAK BAKHAT
Directeur commercial :
MohAMed TArik BAKHAT
Responsable commerciale :
MerieM CherrAdi
Abdel ilAh - Tél.: 06.48.81.12.80
Secrétariat de direction :
Email : lejournaldetanger@gmail.com
Tél.: 05.39.94.30.08 / Fax : 05.39.94.57.09
Secrétariat : MAjdA MANSER
Imprimerie :
LE JOURNAL DE TANGER S.A.R.L.
Tirage : 10.000 exemplaires
Distribution : Sté hiChou disTribuTion s.a.r.l.
GSM : 06.61.66.73.15

REDACTION :
Rédacteur en chef :
MOHAMED ABOUABDILLAH 
Tél.: 06.66.04.89.65
E-mail : abousamitanger@gmail.com

Rédaction :

Abdelilah ABBAD
Mohamed OITACHE
Mohamed SAÏDI
Mohammed IMEGHRANE
Lamiae SLAOUI
Rachid MADANI

Composition :
Nadia BOUKHOBZA

Collaborateurs :

Sidi Med. EL YAMLAHI OUAZZANI
Brahim TEMSAMANI
Rachid DFOUF
Hammouda

Membre de la 

MF
JEE

FÉDÉRATION MAROCAINE

DES ÉDITEURS DE JOURNAUX

La mairie de Tanger a tenu, 
lundi, la deuxième partie 
de sa session ordinaire 

du mois de février 2022, consa-
crée à l’examen et l’approbation 
de plusieurs points inscrits à 
l’ordre du jour dont le projet 
d’arrêté réglementaire relatif 

à l’autorisation d’occupation 
temporaire du domaine public 
communal collectif, ainsi que 
l’examen de cahiers de charge 
pour l’exercice de plusieurs ac-
tivités commerciales dont celles 
de la vente de viandes rouges et 
blanches, les crémeries de pre-

et les supermarchés.
Il a également été question de 

la gestion et l’exploitation des 
équipements publics collectifs 
liés au service de stationne-
ment, de la réservation collec-
tive, du gardiennage des véhi-
cules contrevenant aux lois de 
la circulation, et de la gestion de 
la fourrière communale.

La session a également dé-
fini l’approbation du point 23 
ajourné, relatif à la révision de la 
décision fiscale à travers deux 

mière et deuxième classes, les 
cafés, la vente de poissons et de 
produits de la mer, les glaciers, 
les snacks, les grills, la prépa-
ration et la vente de gâteaux et 
crêpes, les piscines, le lavage 
de voitures, les pressings, les 
coiffeurs, les centres de beauté 

procédures, à savoir la simplifi-
cation des règles de liquidation 
des redevances et des droits, 
ainsi que la révision des prix 
appliqués aux produits des ser-
vices et à l’exploitation des biens 
collectifs, ainsi que la redevance 
imposée sur la gestion des dé-
chets ménagers et assimilés. 

Le neuvième point relatif aux 
droits dus en contrepartie de 
l’exploitation et de la gestion 
des caisses vides au marché de 
gros a été également reporté.

La mairie de Tanger reprend sa session 
ordinaire de février 

M. Driss EL GASSE déclare avoir perdu dans des 
circonstances et lieu indéterminés, le duplicata du :

Titre foncier nº 661 / G 
enregistré à Tanger au nom 
de Alexander Arias Georges

Prière à toute personne ayant retrouvé ce document
de bien vouloir le rapporter à la Conservation foncière.

AVIS DE PERTE

L’Ordre des experts comp-
tables et la Confédération gé-

nérale des entreprises du Maroc 
à Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
(CGEM-TTA), ont organisé, ven-
dredi 18 février courant à Tanger, 
en partenariat avec la Direction 
générale des impôts, et avec la 
participation d’universitaires 
et d’acteurs économiques, une 
rencontre autour du thème «Les 
dispositions fiscales de la Loi 
de finance 2022» ayant permis 
aux participants de passer en 
revue les principales disposi-
tions fiscales de ladite loi, le 

contexte de son élaboration, la 
politique fiscale de l’Etat et les 
fondements de la réforme fis-
cale, ainsi qu’un retour sur la loi 
cadre 69-19 relative à la réforme 
fiscale, conçue sur la base des 
recommandations des assises 
nationales de la fiscalité.

Pour le directeur général par 
intérim de la Direction générale 
des Impôts (DGI), Khalad Zazou, 
la loi de finance 2022 constitue 
le premier jalon de la mise en 
œuvre de la loi cadre 69-19, mise 
en place à l’issue de consulta-
tions dans le cadre des assises 

bliques, l’élargissement de l’as-
siette fiscale et la consécration 
de la neutralité de la TVA.

Il a également souligné les 
rôles majeurs joués par la fisca-
lité en tant que mécanisme de 
solidarité sociale et de levier de 
la compétitivité, de l’innovation 
et du développement durable, 
estimant que la digitalisation 
de l’administration constitue un 
moyen efficient de lutte contre 
la fraude et l’évasion fiscales.

Le président du Conseil na-
tional de l’ordre des experts 
comptables du Maroc, Amine 

nationales de la fiscalité. 
L’intervenant a indiqué que 

toutes les prochaines lois en la 
matière s’appuieront sur cette 
loi cadre, qui est en parfaite 
harmonie avec les objectifs du 
Nouveau modèle de dévelop-
pement (NMD).

Evoquant les fondements de 
la Loi de finances actuelle, Zazou 
a fait remarquer que la réforme 
fiscale se base notamment sur 
la mobilisation du plein potentiel 
fiscal destiné à permettre à l’Etat 
d’assurer l’équilibre budgétaire 
et de financer ses politiques pu-

Baakili a souligné, de son côté, 
que cette loi de Finance a été 
élaborée dans des circons-
tances très particulières, mar-
quées par une transition entre 
deux gouvernements et par les 
répercussions de la crise sani-
taire du Covid 19. 

Le président de la CGEM-
TTA, Adil Rais, a souligné, quant 
à lui l’importance et l’impact de 
la rencontre qui, dira-t-il, per-
mettra d’éclaircir davantage un 
ensemble de dispositions fis-
cales nouvelles dans la Loi de 
finance 2022.

Rencontre à Tanger
 sur les 

Dispositions 
fiscales de la Loi 
de finance 2022

Ph : HAMMOUDAPh : HAMMOUDA
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de l’investissement total, à l’horizon 
2035, avec création d’emploi, 
promotion d’un développe-
ment équitable des terri-
toires et priorisation des 
secteurs porteurs pour 
l’économie nationale. 

Ce projet de nouvelle 
charte constitue un 
dispositif de soutien 
principal composé :

• de primes allouées aux 
investissements avec priorités 
fixées par le gouvernement ;

• d’une prime territoriale additionnelle 
pour encourager l’investissement dans 
les provinces les moins favorisées;

jets d’investissement, mais également 
une réponse aux préoccupations ma-
jeures des populations de la région.

Que ce soit pour l’entrepreneur à la 
recherche de financement, ou pour l’in-
vestisseur, le plan de financement est un 
élément clé de gestion financière.

Le plan de financement va ainsi per-
mettre de déterminer les montants de fi-
nancement nécessaires et doit être mis 
en place sur la base d’un prévisionnel 
de trésorerie, pour assurer la viabilité et 
le développement pérenne de la société 
(dans l’année et généralement sur un 
horizon à 3 ans).

Cette vision est essentielle car elle 

liers : social, économique, 
environnemental et culturel, 
inscrits dans le cadre d’un fu-
tur contrat Etat-Région et une 
association d’acteurs territo-
riaux et sectoriels.

Les chiffres, dates et 
échéances cités dans le pré-
sent article relèvent d’une 
étude estimative qui n’engage 
que les experts qui l’ont éla-
borée sur les long et moyen 
termes et qui estiment que, 
pour qu’elle soit compétitive, 

l’économie régionale doit être en me-
sure de repenser ses moyens actuels.

Partant de là, le Conseil de la région 
veut fonder sa stratégie économique sur 
plusieurs axes dont le développement de 
nouveaux métiers en rapport avec l’auto-
mobile, l’aéronautique, l’agroalimentaire, 
les produits pharmaceutiques, l’off sho-

• d’une prime sectorielle ad-
ditionnelle, accordant des inci-
tations pour dynamiser les sec-
teurs porteurs.

Le projet prévoit également 
des mesures d’appui ex-

clusives pour les pro-

jets à caractère stratégique 
tels que les industries de la dé-

fense ou l’industrie pharmaceutique, 

constitue le moyen permettant de déter-
miner les moyens disponibles et les be-
soins de l’entreprise pour mener à bien 
son développement. Elle lui permettra 
de mobiliser les ressources nécessaires 
pour la continuité de l’exploitation, sur 
une période donnée car, si l’argent vient 
à manquer, la société sera contrainte, 
soit de renoncer à certains projets (des 
investissements nécessaires pour se 
développer plus largement, soit dans, le 
pire des cas à cesser son activité. Il faut 
donc être constamment vigilent, partant 
du fait que « le cash est le seul moyen de 
survie de l’entreprise face à une menace 
de « cessation de paiement ». 

ring, la logistique, le high-tech, le numé-
rique, le tourisme médical, le tourisme 
culturel, le tourisme sportif, le tourisme 
d’affaires ou encore le textile intelligent.

Selon la charte d’aménagement et de 
développement territorial 2021-2046, les 
enjeux d’avenir pour la région seraient 
multiples, dont les projections démo-
graphiques indiquant que la population 
de la région passera à 5,03 millions en 
2046, soit une augmentation de 1,23 
million d’habitants d’ici 32 ans. Tanger 
abritera alors, à elle seule, 53% de la 
population. A cela s’ajoute le fait que 
les ménages urbains atteindront 96% du 
total de la région, ce qui augmentera les 
besoins en logement, en équipements et 
en services de base.

Les ambitions de la région seraient 
d’atteindre un positionnement straté-
gique à l’horizon 2046 en termes de créa-
tion de la richesse avec un PIB de 745,3 

et un dispositif de soutien spécifique 
destiné aux très petites, petites et 
moyennes entreprises, et pour le déve-
loppement des investissements maro-
cains à l’étranger.

Le Souverain a insisté sur le relais 
que devrait prendre le secteur privé 
national dans ce chantier, en invitant le 
gouvernement à associer activement 
les opérateurs privés, dont la CGEM 
et le GPBM, au processus de mise en 
œuvre de la charte.

Le Roi Mohammed VI a, d’autre part, 
insisté sur la rénovation des dispositifs 
juridiques et incitatifs devant imprimer 
une nouvelle dynamique à l’investisse-
ment.

Il peut arriver que l’on ne puisse pré-
voir le futur avec certitude. Dans ce 
cas, avoir un plan de financement pré-
visionnel bien construit et bien suivi 
permettrait d’orienter les décisions de 
gestion, d’anticiper la sollicitation des 
partenaires financiers (actionnaires, 
banques, plateformes de financement 
participatif) ou commerciaux (négocia-
tion des termes de paiement client/four-
nisseur).

Sur la base de ces différents scéna-
rios prévisionnels on pourrait mesurer 
les marges de manœuvre prévisibles, et 
prendre les bons arbitrages et décisions 
nécessaires.

milliards DH/an. Ceci pourrait être réali-
sable en drainant des investissements 
à hauteur de 62,3 milliards DH comme 
moyenne annuelle pour la période 2021-
2030 et 171,1 milliards DH/an comme 
moyenne pour la période 2030-2046.

Au niveau de l’emploi, la région vise 
à créer au moins 25.000 emplois par an 
comme moyenne pour la période 2021-
2030 et 61.400 emplois comme moyenne 
pour la période 2030-2046 et faire baisser 
le taux de la pauvreté de 9,7% à moins 
de 5% pour l’ensemble de la région en 
urbain et rural à l’horizon de 2030. 

A partir de 2025, les objectifs ciblés 
visent à faire passer le taux de chômage 
à moins de 5%. 

Au total, le SRAT compte 376 projets 
d’un coût global estimatif de 291 mil-
liards de dirhams mobilisables sur 25 
ans, soit 11,66 milliards de dirhams, 
chaque année.

Attendue depuis plus d’une décen-
nie, la Charte de l’investissement, 

inscrite dans l’esprit et l’ambition du 
Nouveau modèle de développement, 
et finalement incluse dans l’agenda du 
nouveau gouvernement, a été lancée 
par le Roi Mohammed VI qui a prési-
dé, le 16 février 2022 une séance de 
travail consacrée au lancement de la-
dite Charte se fixant comme principal 
objectif d’inverser la tendance actuelle 
où l’investissement privé représente 
près d’un tiers seulement de l’investis-
sement total, alors que l’investissement 
public représente les deux tiers.

Le but serait donc de porter la part 
de l’investissement privé aux deux tiers 

Afin de renforcer l’offre territoriale, 
l’impulsion économique la facilita-

tion et la promotion de l’investissement 
dans la région de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima (TTA), le Centre régional d’in-
vestissement, CRI-TTA, en collaboration 
avec Bank Al Maghrib, Tamwilcom (Ex-
CCG) et la CGEM -TTA, a élaboré un « 
Guide du Financement-Entreprise » qui 
serait d’un apport efficient aux opéra-
teurs et investisseurs en puissance.

De plus, le CRI-TTA souhaite faire de ce 
guide de 184 pages, un moyen addition-
nel d’information et de renseignements 
pratiques sur les possibilités d’accès 
aux incitations pour les différents pro-

Dans l’objectif de renforcer sa 
position de locomotive de dé-
veloppement économique et 

social à l’échelle nationale, la région 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima travaille 
actuellement sur une nouvelle stratégie 
régionale de développement durable 
(2022-2027) s’appuyant sur quatre pi-

@Par : Dr. Abdelhak BAKHAT 

Investissement

Charte nationale et guide 
de financement régional

Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Guide de Financement de l’Entreprise

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Prévisions d’une stratégie
de développement
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RRubrique   
Culturelle

« Sur le bord de la rivière Piedra, je me suis assise 
et j’ai pleuré ». Ce livre nous parle de l’Amour avec un 
grand A. L’amour suprême, celui d’une vie, celui d’un 
instant, celui qui bascule votre vie dans un monde pa-
rallèle où votre être ne vit que pour l’autre, que cet autre 
soit une femme, un homme ou Dieu. C’est une histoire 
de don, le don pour l’autre lorsque l’on se rend compte 
que donner cet amour vous grandit, vous forge, vous 
construit votre propre légende personnelle.

‘‘La légende raconte que tout ce qui tombe dans 
les eaux de cette rivière, les feuilles, les insectes, les 
plumes des oiseaux, tout se transforme en pierres.

Ah ! que ne donnerais-je pas pour pouvoir arracher 
mon cœur de ma poitrine et le jeter dans le courant… il 
n’y aurait alors plus de douleur, plus de regret, plus de 
souvenirs… Sur le bord de la rivière Piedra je me suis 
assise et j’ai pleuré.

Le froid de l’hiver a fait que j’ai senti les larmes sur 
mon visage, et elles se sont mêlées aux eaux glaciales 
qui coulent devant moi. Quelque part, cette rivière en 
rejoint une autre, puis une autre, jusqu’au moment où, 
bien loin de mes yeux et de mon cœur, toutes ces eaux 
se confondent avec la mer.

Que mes larmes coulent ainsi très loin, afin que mon 
amour ne sache jamais qu’un jour j’ai pleuré pour lui.

Que mes larmes coulent très loin, et alors j’oublierai 
la rivière, le brume, les chemins que nous avons par-
courus ensemble.

J’oublierai les routes, les montagnes et les champs 
de mes rêves, ces rêves qui étaient les miens et que je 
ne reconnaissais pas. Je me souviens de mon instant 
magique, de ce moment où un « oui » ou un « non » 
peut changer toute notre existence. Il me semble qu’il 
y a bien longtemps de cela, et pourtant voilà seulement 
une semaine que j’ai retrouvé mon amour et que je l’ai 
perdu…

Au bord de la rivière Piedra je me suis assise et j’ai 
pleuré’’ 
Résumé :
Une histoire d’amour renferme tous les secrets du 

monde. Pilar et son compagnon se sont connus dans 
l’enfance, éloignés au cours de leur adolescence, et 
voici qu’ils se retrouvent onze ans plus tard. Elle, une 
femme à qui la vie a appris à être forte et à ne pas se 
laisser déborder par ses sentiments. Lui, un homme 
qui possède le don de guérir les autres et cherche 
dans la religion une solution à ses conflits intérieurs. 
Tous deux sont unis par le désir de changer et de 
poursuivre leurs rêves. Pour y parvenir, il leur faudra 
surmonter bien des obstacles : la peur de se donner, 
le sentiment de la faute, les préjugés. Pilar et son com-
pagnon décident alors de se rendre dans un petit vil-
lage des Pyrénées, pour découvrir leur propre vérité. 
S’il relate avec poésie, et des dialogues très modernes, 
une rencontre amoureuse. Paulo Coelho nous plonge 
aussi dans les mystères de la divinité. Car, rappelle-t-il, 
«l’expérience spirituelle est avant tout une expérience 
pratique d’amour». Un livre émouvant, limpide, qui dé-
livre des messages de vie. 

Bonne lecture !

@ par Meryem Cherradi

SUR LE BORD 
DE LA RIVIÈRE PIEDRA

JE ME SUIS ASSISE 
ET J’AI PLEURÉ 
de Paulo COELHO

Dans le cadre de la célébration, 
le 8 mars prochain, de la Jour-

née internationale de la Femme, le 
département de la Culture organise, 
du 25 février au 13 mars, à Tanger, 
une exposition collective féminine, 
sous le thème «Des mondes fémi-
nins de l’art contemporain maro-
cain».

Le choix a été porté sur la Gale-
rie de l’art contemporain Mohamed 
Drissi, située dans le siège de la 
Direction régionale de la culture 
(de style anglais datant de 1898), 
pour accueillir cette exposition col-
lective, qui est destinée à mettre en 
avant les œuvres de quatre femmes 
artistes-peintres marocaines, en 
l’occurrence Aziza Jamal, Touria Li-
cer, Fatima El Hajjaji et Hayat Hassa-
ni Kadiri. 

«Cette manifestation d’art plas-
tique vient en application du pro-
gramme annuel tracé selon les 
possibilités tenant compte de la 
situation épidémiologique que 
connaît notre pays», explique le di-
recteur de la Culture dans la région 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, ajou-
tant que 

la célébration de la Journée in-
ternationale de la Femme, à travers 
l’organisation des événements 
culturels et artistiques, est une tra-
dition annuelle pour la direction 
régionale de la Culture dans la ville 
du détroit. «Nous avons choisi cette 
année de célébrer l’art plastique, 
considéré comme l’un des moyens 
d’expression des problèmes de 
la Femme», dit M. Ben Laymoun, 
faisant remarquer que les quatre 
artistes participantes ont tenu à pré-
senter, à l’occasion de la célébration 
de la Journée de la Femme, une 
sélection de leurs œuvres confor-
mément au thème principal de cette 
exposition collective féminine haute 
en couleurs.

La 3ème édition de l’ex-
position collective des 
lauréats de l’Institut na-
tional des Beaux-arts 
(INBA) de Tétouan sera 
visible à Tanger, dans la 
gallery Kent du 12 mars 
au 12 avril 2022, et dans 
la salle d’exposition Cer-
vantès du 25 mars au 25 
avril.

C’est un groupe de 
jeunes artistes notam-
ment issus de l’atelier de 
l’artiste Batoul S’Himi, qui 

Cette exposition collective fait 
partie des événements programmés 
depuis la réouverture, en septembre 
dernier, de cette galerie, après plus 
d’un an de suspension de ses activi-
tés, et ce conformément aux mesures 
prises pour faire face à la pandémie. 
«Nous avons pu, à cette occasion, 

réunir quatre femmes plasticiennes, 
issues toutes de Rabat et connues 
sur la scène artistique. Nous vou-
lons, à travers cette exposition col-
lective féminine, célébrer la Journée 
de la Femme et mettre en exergue 
son talent et ses capacités de s’im-
poser et de se faire un nom dans 
les différentes disciplines dont l’art 
plastique», indique Bahija El Hacha-

présenteront des œuvres 
où se mêlent pratiques 

mi Ali, directrice de la Galerie de l’art 
contemporain Mohamed Drissi, invi-
tant les Tangérois et les visiteurs de 
la ville à venir découvrir les œuvres 
de ces quatre artistes-femmes qui 
diffèrent, dira-t-elle, les unes des 
autres, à travers leur style et leur fa-
çon de traiter tel ou tel sujet en rap-

port avec l’objectif principal de cette 
exposition collective.

A l’instar des Femmes créatrices 
Marocaines, «les quatre artistes 
participantes continuent de faire 
preuve de leur succès et leur dé-
termination dans leur recherche 
de nouveautés et de sujets pour 
leurs œuvres», dira encore Mme El 
Hachami.

de l’installation, de la per-
formance et du dessin. 

Cette exposition présente 
des artistes à un stade 
très particulier de leur 
développement: tout juste 
diplômés, donc libérés de 
toute obligation et prêts 

pour une nouvelle vie ou 
plutôt une «Second life».

Le public est ainsi 
invité à entrer dans l’in-
timité créatrice de ces 
jeunes espoirs, arrivés 
à un point de non-retour 
ou à la dernière escale 
avant de prendre défini-
tivement l’embarcation 
de la vie d’artiste, avec 
ses jours heureux et ses 
épreuves qui font de tout 
artiste un «ouvrier» ou 
«artisan» de ses propres 

rêves et engagements.

Journée internationale de la Femme

Exposition féminine collective à Tanger 
sous le thème 

« Des mondes féminins de l’art 
contemporain marocain »

Tétouan

3ème exposition collective 
des lauréats de l'INBA
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FFaitsaits  diversdivers

Fnideq 
Saisie de 28.000 

comprimés psychotropes 
en provenance de Sebta

Sur indication des services de la Direction gé-
nérale de la surveillance du territoire, la police 

judiciaire de Fnideq a procédé, mercredi, à la saisie 
d’un lot de 28.000 comprimés psychotropes en pro-
venance de la ville occupée de Sebta, à bord d’une 
barque de pêche artisanale, au moment où elle ac-
costait au port de pêche de Fnideq avec trois faux 
pêcheurs, aussitôt arrêtés et placés en garde à vue. 

Une enquête est ouverte pour savoir si la drogue 
a été chargée dans l’embarcation sur une plage des 
environs ou en pleine mer et quels seraient les com-
manditaires de ce trafic international de drogue. 

uuuuuu 

Incendie dans une école 
de musique à Tanger

Un incendie s’est déclaré, lundi, dans le club de 
musique Moulay Ahmed Loukili, à Tanger, dé-

truisant de précieux instruments de musique, et cau-
sant d’assez importants dégâts matériels. 

Apparemment le feu aurait été déclenché par un 
court-circuit électrique. 

L’intervention des agents de la Protection civile a 
pu limiter les dégâts et empêché les flammes de se 
propager au voisinage.

Fort heureusement on ne déplore ni perte ni bles-
sure humaine.

uuuuuu 

Mort d’un adolescent 
poignardé au niveau 

du cœur

Au cours d’une dispute opposant, dimanche der-
nier, deux adolescents à Tanger, l’un des deux 

belligérants, perdant tout contrôle, a subitement ex-

hibé une arme blanche pour porter un coup fatal à son 
rival, au niveau du cœur.

La victime, 17 ans, qui a perdu beaucoup de sang avant 
l’arrivée des secours, a rendu l’âme sur le lieu du drame.

La police qui a procédé au constat, a fait évacuer 
le corps de la victime à la morgue, arrêté le meurtrier 
et lancé la procédure pour déterminer les causes du 
drame en vue d’instruire le dossier judiciaire d’usage. 

uuuuuu 

Al Hoceïma 
Quatre asphyxies au gaz 

butane 

Quatre personnes d’une même famille sont décé-
dées dimanche, à Al Hoceima, par asphyxie au 

gaz butane.
A l’arrivée des agents de la Protection civile, les vic-

times avaient déjà rendu l’âme et leurs corps ont été 
évacués à la morgue de l’hôpital régional Mohammed 
V d’Al Hoceïma. 

La police qui s’est rendue sur le lieu du drame a ou-
vert une enquête pour déterminer les circonstances de 
cette tragédie familiale.

uuuuuu 

Tétouan 
Un MRE rejugé au Maroc 
pour l’assassinat d’une 
fillette belge de 2 ans

Le quatrième procès de Mounir Kiouh, un Maro-
cain résidant à l’étranger (MRE) accusé d’avoir 

tué une fillette de 2 ans, en 2005, dans un appartement à 
Namur en Belgique, devait s’ouvrir jeudi 17 février cou-
rant devant la Cour d’appel de Tétouan. 

L’accusé, 40 ans, qui avait été condamné en première 
instance à 20 ans de prison ferme, sera donc rejugé en 
appel pour le meurtre de Théa Gramtine, 2 ans, décé-
dée le 10 novembre 2005 en milieu hospitalier suite aux 
coups fatals qui lui auraient été portés dans l’apparte-
ment familial à Namur, apparemment par le MRE qui 
était le nouveau compagnon de la maman de l’enfant, 
Jennifer Devos, absente au moment des faits.

En Belgique, le présumé meurtrier avait été placé 
sous mandat d’arrêt, puis libéré après 18 mois de déten-
tion préventive. Il avait comparu libre devant le tribunal 
correctionnel de Namur en juin 2011, et avait écopé de 
15 ans de prison ferme pour coups et blessures volon-
taires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Insatisfait, le MRE avait fait appel. Il sera condamné 
par défaut à la même peine en seconde instance, le 22 
décembre 2011. Cinq jours plus tard, il s’enfuit vers le 
Maroc, pensant s’être tiré d’affaire, car le royaume n’ex-
trade pas ses ressortissants. Mais, selon l’article 707 du 
Code judiciaire marocain, tout Marocain ayant commis 

un crime à l’étranger et se trouvant sur le territoire du 
royaume peut y être poursuivi, à condition que le ju-
gement ne soit pas définitif. Ayant connaissance de 
cette ouverture, Jennifer Devos et l’ex-belle-famille se 
rendent à Tétouan, au Maroc, en 2019, pour déposer 
une plainte. Le MRE sera interpellé, inculpé d’assas-
sinat d’un enfant mineur, puis incarcéré.

La chambre criminelle de Tétouan condamnera 
Mounir Kiouh fin novembre, à 20 ans de réclusion 
criminelle pour coups et blessures volontaires ayant 
entraîné la mort sans intention de la donner. Lors 
du procès, l’accusé a, de nouveau, nié les faits, ar-
guant que l’enfant était tombée d’une mezzanine. 
Ce qui n’est pas logique au vu des constatations 
des enquêteurs et du médecin légiste, avait expliqué 
l’avocat tangérois, Fouad Harouach qui a défendu 
les intérêts de la famille de la petite victime, avec 
le bâtonnier Brahim Semlali. Les débats tourneront 
autour de l’intention d’homicide lors du procès en 
appel qui devait s’ouvrir devant la Cour d’appel de 
Tétouan, jeudi dernier.

Prévenue tardivement, la famille de la petite Théa 
ne pourra se rendre au Maroc pour assister aux dé-
bats. « Tout ce que l’on espère aujourd’hui, c’est qu’il 
soit à nouveau condamné et qu’il reste en prison », 
souhaite Gramtine, la tante de Théa.

uuuuuu 

Chefchaouen
Un prêcheur comorien 

tente d’arnaquer la famille 
de feu Rayan 

Une brigade de la gendarmerie royale de Chef-
chaouen a déféré devant le procureur du 

Roi près le tribunal de première instance de Chef-
chaouen, un ressortissant Comorien, âgé de 40 ans, 
pour tentative d’escroquerie de la famille du petit 
Rayan, mort des suites d’une chute dans un puits 
dans la province de Chefchaouen. 

Ce Comorien, prêcheur africain, est arrivé au Ma-
roc, le 12 février, via un vol à l’aéroport international 
Ibn Batouta de Tanger, 

Dès son arrivée , il s’est immédiatement dirigé vers 
le douar Ighran dans la province de Chefchaouen 
pour présenter ses condoléances à la famille de 
Rayan, proposer son aide et assurer la coordination 
entre cette famille et une association qui prendrait 
en charge des infrastructures dans la région tels la 
construction d’une mosquée et d’autres initiatives.

Pour donner de la crédibilité à ses propos, il aurait 
remis la somme de 10.000 dirhams au père de Rayan, 
se prenant en photos avec les membres de la famille 
endeuillée. 

Cela faisait apparemment partie d’un plan de l’es-
croc dans le but d’instrumentaliser cette affaire pour 
collecter des dons en nature ou en espèces. 

Mais, la coordination du père de Rayan avec les au-
torités locales a avorté l’opération d’arnaque. C’est 
ainsi que les éléments de la brigade de gendarmerie 
royale de Chefchaouen ont interpellé le mis en cause. 
Lors de son interrogatoire, il aurait avoué qu’il avait 
déjà procédé de la sorte dans un autre pays arabe à 
l’occasion d’une affaire identique. 

Après l’achèvement de l’enquête, le prêcheur Co-
morien a été reconduit, jeudi, à l’aéroport internatio-
nal Mohammed V de Casablanca pour son extradi-
tion vers son pays d’origine.
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Selon les dernières don-
nées du Haut-commissa-

riat au Plan (HCP), malgré que 
les restrictions sanitaires et 
les chocs économiques aient 
chamboulé le marché du travail, 
l’économie nationale a créé 
230.000 postes d’emploi entre 
2020 et 2021, contre une perte 
de 432.000 postes, une année 
auparavant, 

Selon notre consœur Safaa 
Hadri qui s’est exprimée sur le 
sujet dans le 360, aujourd’hui, 
d’une manière générale, les 
employeurs reçoivent les can-
didats à l’emploi en favorisant 
la digitalisation et le sens 
d’adaptation. 

Quels secteurs recrutent-ils 
donc le plus et quels sont les 
profils les plus recherchés? 

Si des métiers n’existent plus, 
d’autres naissent. Il s’agit prin-

Apparemment, certains indi-
cateurs scientifiques plaide-

raient pour l’assouplissement 
et la levée totale des mesures 
préventives et sanitaires, décré-
tées au Maroc par les autorités 
compétentes.

C‘est, du moins, ce que pense 
le Professeur Azeddine Ibra-
himi, directeur du Laboratoire 
de biotechnologie à la faculté 
de médecine et de pharmacie 
de Rabat, membre du Comité 
technique et scientifique.

Parmi ces indicateurs, le Pro-
fesseur Ibrahimi a cité la capa-
cité d’accès des salles de réani-
mation qui n’est plus un poids 
pour le système sanitaire et 
contribue, ainsi, au retour rou-
tinier des soins sanitaires, en 
sus de la revue en baisse des 
cas contaminés. Tout cela a fait 
que l’on a réussi la maîtrise du 
virus covid-19, sans risque « de 
rallumer la pandémie », dira-t-il.

Le Professeur Azeddine Ibra-
himi explique que la situation 
immunitaire des citoyens, qui 

cipalement de métiers d’avenir, 
qui mettent le digital au centre 
des préoccupations et capita-
lisent sur la transformation de 
l’entreprise comme moteur du 
développement et de création 
de valeur.

Cette année, le secteur finan-
cier (banques et assurances) se 
positionne dans les premières 
rangées des recruteurs qui 
cherchent à embaucher princi-
palement des profils techniques 
ou encore fonctionnels, afin 
d’accompagner la transforma-
tion numérique qui s’accélère 
depuis le début de la crise sani-
taire.  

Dans le secteur industriel, les 
profils recherchés vont du tech-
nico-commercial à l’ingénieur 
d’étude, en passant par les spé-
cialistes de la logistique et les 
managers en production, avec 

dépend de l’absence d’appa-
rition d’une nouvelle souche 
du virus, n’est plus le vrai 
problème, l’objectif étant, au-
jourd’hui, celui de protéger de 
la mort les personnes âgées 
de plus de 60 ans et celles dont 
l’état de santé est vulnérable. 
Il a également assuré que plu-
sieurs développements scien-
tifiques ont été constatés avec 
l’apparition du variant Omicron, 
ce qui augure de la levée pro-
gressive des mesures préven-
tives et sanitaires.

«Nous avons grand besoin 

comme souci principal une op-
timisation de la production.

Mais, face aux nouvelles 
attentes sociétales et écono-
miques, et dans un contexte 
mondial qui favorise l’émer-
gence de nouvelles techno-
logies, celles de l’information 
(Profils IT) ont le vent en poupe. 
Ces profils opèrent désormais 
dans l’ensemble des métiers 
où on parle d’e-santé, e-éduca-
tion, e-gov, e-commerce, etc.

Pour se différencier, ces 
profils devront ainsi s’adapter 
aux nouveaux besoins des 
entreprises, qui opèrent dans 
un écosystème en constant 
mouvement, sachant que les 
besoins d’aujourd’hui ne sont 
plus ceux d’avant. Il s’agit 
d’une polyvalence et d’une 
multidisciplinarité de plus en 
plus recherchées, des facultés 
de diversité qui valorisent le 
profil du collaborateur et qui le 
positionnent en avance dans 
une foulée d’insertion pro-
fessionnelle avec davantage 
d’optimisation et de continuité 
d’activité pour une efficacité 
opérationnelle et une efficience 
de productivité, permettant de 
se positionner dans les diffé-
rentes opportunités présentes 
sur le marché de l’emploi. 
L’évolution de carrière et des 
projets professionnels doivent 
être en corrélation avec des 
facultés de savoir-être, notam-
ment les techniques de com-
munication, le sens de l’écoute, 
les techniques de négociation, 
la prise d’initiative ou encore 
les qualités d’empathie et de 
diplomatie. 

d’une feuille de route claire et 
d’une programmation étudiée 
dans le temps, qui iront en 
parallèle avec la protection du-
rable de la santé des citoyens et 
avec le retour à la vie normale 
économico-sociale. Mais tout 
en réfléchissant à un probable 
retour aux mesures restrictives 
en cas de nouvelle propagation 
probable de la maladie ou dans 
le cas où l’on serait confronté 
à un nouveau regain de la si-
tuation épidémiologique » a 
conclu le Professeur Azeddine 
Ibrahimi.

Emploi

Les profils les plus 
demandés en 2022

Covid 19

S’achemine-t-on vers une 
levée totale des restrictions ?

Plan anti-sécheresse

Mesures pour 
préserver l’élevage

Dans le cadre de la nouvelle stratégie du ministère de l’Agri-
culture pour faire face aux conséquences de la sècheresse, 

un accent particulier est mis sur la protection de l’élevage, per-
mettant aux agriculteurs de protéger leur cheptel.

D’abord, un programme « vétérinaire » est mis en œuvre, 
prévoyant une intensification des campagnes de vaccina-
tion et de traitements appropriés devant toucher près de 27 
millions d’ovins et caprins ainsi que 200.000 camelins; le but 
étant de renforcer l’immunité des animaux contre les germes 
pathogènes et leurs agents de transmission qui prolifèrent en 
période de sécheresse. 

Il est également prévu un traitement spécifique pour la pro-
tection des abeilles contre la « varroase », un acarien parasite 
qui décime des colonies d’abeilles domestiques. 

Rappelons que, tout dernièrement, les apiculteurs dans di-
verses régions du Royaume ont vu leurs populations d’abeilles 
se réduire drastiquement, ce qui a nécessité l’intervention du 
gouvernement pour parer contre l’intensification de ce phéno-
mène, en injectant dans cette opération d’envergure une enve-
loppe budgétaire de130 millions de dirhams 

En ce qui concerne l’abreuvement du cheptel, il est prévu 
la création de points d’eau approvisionnés par camions ci-
ternes, outre la réhabilitation de petites et moyennes unités 
hydrauliques, à travers l’aménagement de cours d’eau tradi-
tionnelles (Seguias).

Sali B.O.

La Chambre de commerce, d’industrie et de services de la 
région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA) a organisé, 

mardi à Tanger, une rencontre visant à renforcer l’ouverture des 
acteurs économiques de la région sur les marchés africains 
prometteurs, marqué par une conférence sur « Les opportuni-
tés d’investissement sur les marchés africains » et une réunion 
de travail entre une délégation africaine, conduite par Soukeyna 
Touré Dagnoko, et des représentants de la CCIS-TTA dont le pré-
sident de la Chambre , Abdellatif Afilal, consacrée à l’examen 
de la possibilité de renforcer les relations de coopération entre 
les entreprises marocaines opérant dans la région Tanger-Té-
touan-Al Hoceima et leurs homologues africaines, de manière 
à parvenir à un développement global an Afrique.

Cette manifestation a également été une occasion pour pré-
senter la fondation « Pedeserra International », basée dans la ré-
gion Tanger-Tétouan-Al Hoceima, qui vise à jeter les ponts entre 
les pays africains et à renforcer leurs échanges commerciaux, 
pour atteindre le développement commun souhaité.

La CCIS-TTA renforce 
son ouverture sur les 
marchés africains
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Très profondément touchés par les nombreuses 
marques de sympathie et de compassion qui leur ont 
été témoignées à la suite du décès survenu le 28 janvier 
2022, du très cher regretté 

Houssain CHERRADI 
Colonel des Douanes à la retraite 

et étant dans l’impossibilité de répondre individuellement aux très nombreuses 
personnes qui se sont associées à leur deuil et partagé leur douleur, les membres 
de la famille et l’ensemble des proches du regretté disparu, expriment leur grati-
tude à toutes les aimables personnes qui se sont manifestées par leur présence 
effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages de condoléances, de sou-
tien et de compassion, et les prient de bien vouloir trouver, ici, leurs sincères re-
merciements. 

Puisse Dieu le Tout Haut 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

C’est avec une profonde affliction et une immense 
consternation que nous avons accueilli la triste et chagri-
nante nouvelle du décès survenu le 17 février 2022, après 
une longue maladie, du très cher regretté Abdeslam 
LEMRINI, talentueux caricaturiste, auteur de plusieurs 
travaux publiés dans la presse écrite dont le « Journal de 
Tanger » et l’hebdomadaire « Al Khadra Al Assila» qui paraissait à Tanger.

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

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

Puisse Dieu le Tout Haut avoir le défunt en Sa Sainte miséricorde, l’accueillir en Son 
Vaste 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

C’est avec une profonde affliction et une immense 
consternation que nous avons accueilli la triste et cha-
grinante nouvelle du décès survenu le 18 février 2022, 
à l’âge de 65 ans, après une longue maladie, du très 
cher regretté Mohamed JOUAMAI, magistrat à la retraite, 
ayant exercé dans le tribunal de première instance et la Cour d’Appel de Tanger.

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

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

Puisse Dieu le Tout Haut avoir le défunt en Sa Sainte miséricorde, l’accueillir en Son 
Vaste 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

Avis de remerciementsAvis de remerciements

NécrologieNécrologie

NécrologieNécrologie
Mohamed JOUAMAI

rappelé à Dieu

Abdeslam LEMRINI
rappelé à Dieu
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Liaison maritime Maroc-Espagne

Madrid annonce 
la reprise avant l’été

Malgré quelques avancées timides, 
la crise diplomatique déclenchée 

entre le Maroc et l’Espagne à cause de 
la triste histoire de Benbattoche, n’est 
pas totalement réglée. Pour preuve, l’un 
des points délicats qui sous-tend cette 
crise est la suspension de la liaison ma-
ritime qui perdure entre les deux pays. 

Arrêtée depuis longtemps, cette liai-
son n’a toujours pas repris de manière 
effective au grand dam de l’Espagne 
qui s’impatiente de plus en plus.

Depuis quelque temps, l’Espagne 
cherche à discuter avec les autorités 
marocaines afin de pouvoir redémar-
rer les services de ferry entre les deux 
pays pour les voyageurs civils et les 
touristes, sachant que seuls les trans-
ports commerciaux peuvent utiliser les 
ferries. 

Selon le président espagnol des ports 
publics de l’État, Álvaro Rodríguez Da-
pena, la situation normale devrait se 
rétablir cet été 2022. 

Dans une interview accordée à « Eu-
ropasur », Álvaro Rodríguez a indiqué 
que l’ère de la brouille diplomatique 
entre les deux pays est un « défi », sou-
lignant l’importance géostratégique du 
port d’Algésiras, et celle du port ma-
rocain de Tanger Med, qui ne cesse de 
croître, dira-t-il.

Interrogé sur la situation du transport 
maritime de passagers entre le Maroc 
et l’Espagne, Dapena a répondu que : 
« Depuis deux ans, nous souffrons de 
la décision unilatérale du Maroc d’in-
terrompre les liaisons maritimes régu-
lières. Nous avons perdu dix millions de 
passagers, cinq millions chaque année, 
affectant les résultats négatifs de l’Au-
torité portuaire et des entreprises qui 
fournissent des services aux passa-
gers et des services complémentaires 
aux compagnies maritimes. Des efforts 
diplomatiques sont déployés pour re-
mettre les lignes en service et les res-
taurer cette année, idéalement avant 
qu’une partie de la ligne ne devienne 
inutilisable. ».

Même après l’ouverture des fron-
tières aériennes du Maroc le 7 février 
2022, le Royaume a maintenu ses fron-
tières maritimes fermées pour l’Es-

pagne sauf pour lae marchandises. 
L’année dernière, l’entrée en ferry au 
Maroc était autorisée pendant les va-
cances d’été, alors que l’Espagne était 
explicitement exclue en tant que pays 
de transit, les voyageurs devaient donc 
prendre des ferries depuis la France et 
l’Italie déplore-t-on en Espagne.

« Le Maroc est un pays voisin, un 
pays stratégique » ne cesse de répéter 
le gouvernement de Madrid.

« Partant de cette réalité, les deux 
pays sont animés d’avoir de bonnes 
relations », estime un porte-parole 
du gouvernement ibérique, mettant 
l’accent sur l’importance de « travail-
ler ensemble dans ce sens lors des 
prochains mois et des prochaines an-
nées», ajoutant : « Le gouvernement 
ibérique partage pleinement les propos 
du Roi Felipe VI selon lesquels le Sou-
verain espagnol a mis en exergue l’im-
portance de redéfinir la relation avec le 
Maroc sur des piliers plus forts et plus 
solides. Maintenant, les deux nations 
doivent marcher ensemble pour com-
mencer à matérialiser cette nouvelle 
relation dès maintenant », avait affirmé 
le Roi Felipe VI lors d’une réception ac-
cordée au corps diplomatique accrédité 
en Espagne.

Le président du gouvernement es-
pagnol, Pedro Sanchez, avait réitéré, 
de son côté, que son pays et le Maroc 
entretiennent une « coopération straté-
gique dans tous les domaines ».

« Pour l’Espagne, le Maroc est un 
partenaire stratégique avec lequel nous 
devons marcher ensemble », avait fait 
remarquer M. Sanchez lors d’un point 
de presse conjoint avec le chancelier 
allemand, Olaf Scholz, qui effectuait une 
visite en Espagne.

Tout cela est exact, mais, en politique, 
les réalités restent souvent inson-
dables, et le rétablissement définitif des 
relations maroco-espagnoles repose 
sur un « grand geste » de Madrid où on 
l’on crie haut et fort que « Le Maroc, un 
« pays stratégique » pour l’Espagne» 
sans aller plus loin dans des relations 
qui stagnent dans « la grisaille », du 
côté espagnol.
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L’ACTUALITE EN CONTINU
LES + VUS LES + COMMENTES DE RACHID MADANI

SP    RT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626
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rt QUI SUCCEDREA A CARLOS ANCELOTTI ?

A près la très mauvaise image du Real  Madrid à Paris en Champions league, l ›avenir  de 
Carlo Ancelott i  au club meringue est  en jeu. Pas maintenant en mil ieu de saison, bien 

sûr, mais en juin prochain, puisque le  président  du club blanc, Florent ino Pérez, ne croit  pas en 
lui  comme la personne idéale pour un futur  projet  au Bernabéu. Madrid l ›avait  engagé comme 
solut ion d›urgence après le  dépar t  de Zidane et  sans être le  favori , mais le  mauvais footbal l 
des Blancs cette saison semble l ›avoir  condamné . I l  y  a  une énorme colère dans le  quar t ier 
noble du Bernabéu pour l › image malheureuse que Madrid a donnée au Parc des Princes  contre 
le  PSG et  en été , tout  peut  arr iver. Ancelott i  étai t  un joker pour Florent ino une fois qu› i l  n›a 
pas pu faire signer Mauricio Pochett ino  ou Antonio Conte , qui  avait  décl iné la  proposit ion 
blanche . Ancelott i  étai t  la  seule car te viable que Madrid avait  et  i l  l ›avait  repris d›Ever ton  pour 
les trois prochaines saisons convaincu qu› i l  appor terai t  une stabi l i té  inst i tut ionnel le  en tant 
qu›entraîneur avec beaucoup d›expérience internat ionale . En championnat, Madrid s›épanouit 
malgré le  fa i t  qu› i l  a i t  beaucoup dégonflé depuis janvier, mais Ancelott i  a  chuté en Coupe et 
pourrai t  entraîner une véri table catastrophe en Ligue des champions. La supérior i té  du PSG 
étai t  te l le  que Florent ino est  déjà très clair  maintenant sur le  fa i t  que l › I ta l ien n›est  pas la  bonne 
personne pour reconstruire un nouveau Real . L›entraîneur i ta l ien a signé pour trois saisons, 
mais maintenant i l  n›est  plus clair  qu› i l  les remplira. L› idée de Florent ino étai t  de const i tuer 
une équipe puissante avec Mbappé et  Haaland comme mei l leurs standards, mais les stars ont 
également de nombreux doutes quant à la  signature pour le  club blanc au cas où Ancelott i 
cont inuerai t . Les dir igeants du club madri lène pensent à un entraîneur plus moderne et  Mauricio 
Pochett ino continuerai t  d›être l ›une des obsessions des Blancs s› i l  f in issait  par  quit ter  le  PSG. 
Un autre des techniciens que Florent ino aime est  Jurgen Klopp, mais l ›Al lemand a un contrat 
avec Liverpool  pour la  saison prochaine et  i l  n›est  pas du tout  clair  qu› i l  par t i ra.

La Basketball Africa League (BAL) a annonc les 12 meilleures 
équipes de clubs de 12 pays africains qui participeront à la 
saison 2022 de la BAL, qui débutera le 5 mars à la  Arena 

de Dakar, au Sénégal, et comprendra des arrêts au Caire  Egypte et 
Kigali Rwanda. Lors de l’ouverture de la saison, le Dakar Universite 
Club (DUC) du Sénégal affrontera le Seydou Legacy Athletique Club 
(S.L.A.C) de Guinée lors du premier des 38 matchs qui se dérouleront 
dans trois villes sur trois mois en 2022. Les 12 équipes, dont le 
champion en titre du BAL Zamalek (Égypte) et quatre autres équipes 
revenant de la saison inaugurale du BAL en 2021, seront divisées en 
deux conférences : la Conférence du Sahara et la Conférence du Nil. 
Chaque conférence disputera une phase de groupe de 15 matchs au 
cours de laquelle chaque équipe affrontera une fois les cinq autres 
équipes . La phase de groupes de la Conférence du Sahara aura lieu à 
la Dakar Arena du 5 au 15 mars, et la phase de groupes de la Conférence 
du Nil aura lieu au Complexe sportif intérieur Hassan Mostafa au Caire 
du 9 au 19 avril. Les quatre meilleures équipes de chaque conférence 
se qualifieront pour les éliminatoires de la BAL, qui comprendront 
un tournoi à élimination directe et des finales à la Kigali Arena du 21 
au 28 mai. La saison 2022 du BAL atteindra les fans de plus de 200 
pays et territoires. Les fans peuvent enregistrer leur intérêt pour les 
billets et recevoir plus d’informations sur NBA.com/BAL. La Conférence 
Sahara est constituée de AS Sale (Association Sportive Sale)* - 
Maroc ,DUC (Dakar Universite Club) Sénégal, Ferroviario da Beira ou 
CFV  Mozambiqueque ,REG (Rwanda Energy Group Rwanda, S.L.A.C. 
(Seydou Legacy Athletique Club) Guinée ,US Monastir (Union Sportive 
Monastirienne) Tunisie .La   Conférence du Nil comprend BC Espoir 
Fukash République Démocratique du Congo, Tigres du Cap Afrique du 
Sud, Cobra Sport (Cobra Sports Club)  Soudan du Sud, F.A.P. (Forces 
Armées et Police Basketball)* - Cameroun ,Petro de Luanda (Club 
Atlético Petroleos de Luanda) Angola, Zamalek (Champion BAL 2021) 
– Egypte. « Nous sommes ravis d’accueillir sept nouvelles équipes et 
quatre nouveaux pays dans la deuxième saison de la BAL », a déclaré 
le président de la BAL, Amadou Gallo Fall. « Le champion en titre 
Zamalek sera l’ancre des cinq équipes de retour, après avoir représenté 
la BAL dans la Coupe intercontinentale FIBA ce mois-ci au Caire. La 
compétition pour remporter le trophée du championnat BAL 2022 se 
réchauffe, et nous sommes satisfaits que davantage de fans aient une 
opportunité pour suivre les matchs en direct dans trois villes africaines 
de classe mondiale. Aux fans de BAL à travers le continent et dans le 
monde » a dit Anibal Manave, président du conseil d’administration 
de FIBA Afrique et du BAL. « The Road to BAL 2022, qui s’est achevé 
avec succès à la fin de l’année dernière, a offert aux fans des matchs 
serrés passionnants et une action captivante. Nous sommes optimistes 
que cette saison BAL élargie sera un énorme succès » a-t-il poursuivi. 
Les champions des ligues nationales d’Angola, d’Égypte, du Maroc, 
du Rwanda, du Sénégal et de Tunisie ont mérité leur participation à la 
saison BAL 2022 en remportant leurs ligues nationales respectives. 
Les six équipes restantes, qui viennent du Cameroun, de la République 
démocratique du Congo, de la Guinée, du Mozambique, de l’Afrique 
du Sud et du Soudan du Sud, ont assuré leur participation grâce aux 
tournois de qualification Road to BAL organisés par le bureau régional 
Afrique de la FIBA à travers le continent d’octobre à décembre. 2021. 
New Fortress Energy (NFE), Rwanda Development Board (RDB), NIKE, 
Jordan Brand et Wilson reviendront en tant que partenaires fondateurs 
de BAL. La liste des partenaires marketing de classe mondiale de la 
ligue comprend également Flutterwave et Hennessy. Le 30 mai, Zamalek 
a battu l’US Monastir 76-63 pour remporter le premier championnat 
BAL, qui s’est déroulé à la Kigali Arena et a été diffusé aux fans de 215 
pays et territoires en 15 langues.

Andrew Jennings, une étape importante dans le 
journalisme d’investigation et une inspiration pour 
de nombreuses personnes, est décédé des suites 
d’une maladie brève et soudaine. Disparu à l’âge de 
78 ans, son travail au fil des ans a été révolutionnaire 
crucial pour découvrir et révéler la corruption dans 
le sport mondial. Pendant plus de deux décennies, il 
a établi des normes nouvelles et plus élevées pour 
la couverture journalistique de la politique sportive, 
devenant un exemple pour les générations à venir. 

• Un vrai combattant
Un vrai combattant - il n’y a pas de meilleur terme 

pour le décrire - dans tous les défis qu’il a relevés 
pendant toute sa carrière. Des avocats aux experts des 
médias, des dirigeants sportifs aux grands noms en 
général, personne ne pouvait détourner son attention 
en exposant le côté obscur de l’industrie du sport, 
avec un courage et un professionnalisme louables. Né 
en Écosse le 3 septembre 1943, il a déménagé enfant 
à Londres, en Angleterre, où il a passé sa jeunesse 
dans un quartier ouvrier de la capitale britannique. Il a 
fréquenté l’Université de Hull et plus tard, il a travaillé 
pour l’équipe Insight du Sunday Times à la fin des 
années 1960, après quoi il a collaboré aux autres 
journaux britanniques, se faisant un nom au fil des 
ans. Par la suite, il a décidé de se concentrer sur le 
fait de devenir journaliste d’investigation sur le poste 
de contrôle de BBC Radio Four. Son premier livre, 
publié en 1989, s’intitulait «Scotland Yard’s Cocaine 
Connection». 

• La première étape 
Au début de sa carrière d’enquêteur, il s’est 

principalement concentré sur la corruption du Comité 
International Olympique (CIO). Malgré le fait que, 
pour ses interventions et ses recherches, il ait été 
banni des événements du CIO pendant quelques 
années - en 1992, il a coopéré au processus de 
création de son premier bookmaker révolutionnaire, 
«Les Seigneurs des Anneaux» - il ne s’est pas rendu 
devant la corruption qu’il a trouvée dans le système. 
Avec son ouvrage suivant, «Les nouveaux seigneurs 
des anneaux» - publié en 1996 - il montra encore 
plus de pratiques corrompues dans les fédérations 
sportives internationales et le CIO, dont le programme 
de réforme a fait l’objet d’un examen critique dans son 

quatrième livre, «La grande escroquerie olympique». 
, publié en 2000 avec Clare Sambrook comme co-
auteur. 

• Le monde de la FIFA
Plus tard, il a concentré son attention sur le monde 

de la FIFA. Il a également commencé à travailler pour 
le diffuseur international BBC Panorama : son premier 
documentaire est sorti en juin 2006, dans un épisode 
intitulé « The Beautiful Bung : Corruption and the World 
Cup ». De 2001 aux années suivantes, il a pris la ligne 
de front contre la corruption du système, coopérant 
avec les autorités suisses et internationales pour 
découvrir la vérité. En 2006, il écrit son cinquième livre, 
intitulé « FOUL ! Le monde secret de la FIFA : pots-de-
vin, truquages de votes et scandales de billets ». Pour 
ses recherches et ses positions, il a été exclu dans les 
événements de la FIFA - comme d’autres fois au cours 
de sa vie - s’impliquant dans de multiples menaces 
juridiques de la part de la FIFA. Au cours des années, 
son travail a considérablement contribué à la plainte 
de Sepp Blatter, mettant un terme à son mandat qui 
durait depuis près de 17 ans. Son cinquième livre, 
«Omertà : Sepp Blatter’s FIFA Organized Crime 
Family», a considérablement contribué au processus. 
Après le départ à la retraite du président de la FIFA, il 
a résumé 15 ans de recherches dans son cinquième 
et dernier programme BBC Panorama, « FIFA, Sepp 
Blatter and Me ». La même année, il publie son sixième 
et dernier livre, «The Dirty Game : Uncovering the 
Scandal at FIFA ». 

Tribune du Sport LA PRESSE SPORTIVE 
INTERNATIONALE EN DEUILCHAMPIONS LEAGUE 

AFRIQUE DE BASKET 
AVEC L’AS SALE

Portrait

sportif

SPORT
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CULTE
CHRÉTIEN

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

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

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

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

HORAIRE DES
PHARMACIES

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORAIRE NORMAL 
JOURNALIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00
HORAIRE DES PHARMACIES 

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

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

HORAIRE DE GARDE 
PENDANT LA JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - Tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

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

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

TELEPHONES UTILES

• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO

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

Studio
Rachid
Dfouf

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

GSM : 06.61.15.47.64
TANGER

AbdelilahAbdelilah

Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

SEMAINE DU 28 FEVRIER 
AU 04 MARS 2022

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 
FEVRIER 2022

• SAMEDI
Pharmacie Benallal
Avenue Fatima Zohra n°127 Drissia
Tél. : 05.39.36.32.40
Pharmacie Al Bayrouni
Route reliant Marjane à Mesnana
Tél. : 05.39.38.12.28 
Pharmacie Ain Hayyani
Ain Hayyani rue Imam Kastalani 
Tél. : 05.39.93.43.74
Pharmacie Trial Atlas
Rond point Trial Atlas Al Moujahidine
Tél. : 05.39.93.43.74 
Pharmacie Tanja Balia
En face station taxis Tanja Balia
Tél. : 05.39.94.35.17
Pharmacie Jade
Rue Ibn Ajroum résidence Jade n°2
Tél. : 05.39.32.31.34
 • DIMANCHE
Pharmacie Bd Moulay Rachid
En face salle Victoria Val Fleuri
Tél.: 05.39.31.32.77 
Pharmacie Riad Ahlen
Rte de Rabat, Hay Riad Ahlen
Tél. : 05.39.42.31.42
Pharmacie Moulay Youssef
50 A Immeuble Fath Bd Mly Youssef
Tél. : 05.39.94.55.97 
Pharmacie Josafat
Avenue Hassan 1er Josafat 
Tél.: 05.39.33.34.49
Pharmacie Dhar El Mers
Rue la mer de walidia Tanja balia
Tél.: 06.91.14.91.74
Pharmacie Omar Ibn Khattab
Mesnana Haoumat Bir Asiko
Tél. : 05.39.38.92.92

LUNDI 28 FEVRIER 2022 

Pharmacie Afilal
30, Av. Allal Fassi Belle Vue prés 

Tél. : 05.39.95.60.87
Pharmacie Benayad

Mrah Tanja Balia au dessus Moutamid 
Tél. : 05.39.34.26.35
Pharmacie Abas Sebti

Ibn Batouta en face collége Abas Sebti
Tél. : 05.39.31.30.72
Pharmacie Ain Dalia

Tarik Aouama prés école Madarik
Tél. : 05.39.35.06.08

Pharmacie Hay Al Manar
Mesnana Rte Satefillage en face de 

l’ENCG Tél.: 05.39.31.54.12 
Pharmacie Ain Jdida

Rte de Tétouan Mghogha kbira
Tél.: 05.39.95.69.26

MARDI 01 MARS 2022

Pharmacie Provence
Av. Provence et Barcelone Ali Bay 

Tél. : 05.39.95.98.94
Pharmacie Al Kawacim

Rte Rahrah cplx Abdalas Kawacim
Tél. : 05.39.38.11.32 
Pharmacie Al Hamd

Rte Rabat Cplx Hassani 1ére rue à droite
Tél.: 05.39.31.61.33
Pharmacie Al Hambra

Av. Aicha Mousafir Houmat Haddad 
Tél. : 05.39.95.41.66

Pharmacie Mister-khouch
36, Bd Anfa, quartier Mister Khouch 

Tél. : 05.39.93.72.82

MERCREDI 02 MARS 2022 
Pharmacie El Alia

37; rue Ibn Kadi quartier el Alia Plasa Toro
Tél.: 05.39.94.21.70 

Pharmacie Al Firdaous
Dar Mouigna prés hôpital Med 6

Tél. : 05.39.31.74.88
Pharmacie Ben Yaich

Branes kdima ront point grand stade
Tél. : 05.39.30.86.80 

Pharmacie Complexe Al Baraka
Doha Dhar Al kanfoud Mers Aouama

Tél. : 05.39.35.10.70 
Pharmacie Al Boughaz

78; rue Mexique en face cinéma Lux
Tél. : 05.39.93.80.17 

Pharmacie Biladi
Hay Moujahidine rue 2 N° 2 

Tél. : 05.39.31.32.81

JEUDI 03 MARS 2022

Pharmacie Al Ihssane
Mesnana début Rte Rahrah

Tél. : 05.39.31.19.36
Pharmacie Dar Tounsi

Lot Annahda n°146 Dar Tounsi 
Tél. : 05.39.35.29.48
Pharmacie Homrani

Av. Med 6 cplx Iris plage Malabata
Tél. : 05.39.30.10.51

Pharmacie Ibn Al Arabi
Complexe Zemmouri 3 Yousra ziaten

Tél.: 05.39.31.58.43
Pharmacie Randa

Lot Mers 2 prés école Achenad
Tél.: 05.39.31.58.75

Pharmacie Imam Chatebi
2éme rte desendant à droite aré hôp Med 5 

Tél.: 05.39.94.93.06

VENDREDI 04 MARS 2022

Pharmacie Mouadafine
Hay Mouadafine rue wahda watania 

Tél. : 05.39.35.01.38
Pharmacie Jnan Marjane

Derrière marjane en face doha lwafae
Tél. : 05.39.38.11.56

Pharmacie Sekka Aouama
Mrabet Charkia quartier Fatma

Tél. : 06.74.20.49.69
Pharmacie Brooks

A côté du 3é Arrd prés hôpital italien 
Tél. : 05.39.94.85.35 
Pharmacie El Bekouri

Lot el Mers 2 Bir Chifa Houmat Kouadess
Tél.: 06.71.69.55.89 

Pharmacie Bennani Tarik Achakar
Rte Achakar, en face Ecole Shams

Tél. : 05.39.93.92.18 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HOROSCOPEHOROSCOPE

 

Culte MusulmanCulte Musulman

Jour
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e

  Sam. 26 06:27 13:41 16:48 19:20 20:36 

 Dim. 27 06:26 13:41 16:48 19:21 20:37 

 Lun. 28 06:24 13:41 16:49 19:22 20:37 

 Mar. 01 06:23 13:41 16:49 19:23 20:38 

 Mer. 02 06:22 13:40 16:50 19:24 20:39 

 Jeu. 03 06:21 13:40 16:51 19:25 20:40 

 Ven. 04  06:19 13:40 16:51 19:25 20:41

HORAIRES DES PRIÈRES
du 26 Fév. Au 04 Mars 2022

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 
FEVRIER 2022

Pharmacie Souk Msallah
127, Bis rue Msallah Tanger
Tél. : 05.39.93.36.94
Pharmacie du Parc
Angle av.Mly Slimane beni makada 
Tél. : 05.39.95.66.29 
Pharmacie Al Fahs
Rue 36, Jirari 2 Béni Makada, 10
Tél.: 05.39.95.00.63 
Pharmacie Mediterrannee
66; av plage walidia Tanja Balia
Tél. : 05.39.94.50.46
Pharmacie Sanawbar
Rue Sanawbar lot Narjiss Branes II
Tél. : 06.56.41.17.87   
Pharmacie Makarim
Rte sidi driss à côté 4ème Arrond°
Tél. : 05.39.31.51.18 
Pharmacie Chorafae
En face la Maison de Presse 
Tél. : 05.39.31.11.34
Pharmacie Banafsaj
Dradeb près commissariat Oeud
Tél.: 05.39.33.00.72
Pharmacie du grand stade
Route de Rabat en face city club
Tél. : 05.39.38.57.50
Pharmacie du Quartier
Quartier Draoua place des arènes 
Tél. : 05.39.36.15.18
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FIDUCIAIRE
 « LA GESTORIA DEL NORTE S.A.R.L »

AV BNOU NOUSSAIRE IMM. PORTE, 
2ème ETAGE N°6

TEL/0539932746- GSM-0661042335
TANGER

HELIOS DEXIS SARL
Capital social 90.000 Dirhams, siège social 
zone industrielle Gzenaya Tanger lotisse-

ment n°575 Tanger
RC N°82533

NOMINATION DE GERANCE.
Que par acte sous seing privé en date à 
Tanger du 27/01/2022, Juan Carlos Lopez 
CRISTOBAL représentant légal de la société 
HELIOS DICA SL, détenteur de la totalité des 
neuf cents parts (900) parts sociales dans la 
société « HELIOS DEXIS SARL, dument ha-
bilité aux fins des présentes par procuration 
spéciale (folio notarié Y5282994) de GIME-
NEZ MIRAL Jose, décide la nomination de 
monsieur Juan Carlos Lopez CRISTOBAL 
espagnol, titulaire du passeport espagnol n° 
PAJ781560 en qualité de gérant unique de la 
société « HELIOS DEXIS s.a.r.l» avec les pou-
voirs les plus étendus, dévolus à la gérance 
pour administrer et diriger la société y compris 
toutes opérations financières et bancaires en 
remplacement de M Jozef VANDAEL parti à 
la retraite.
Dépôt Légal : Le Dépôt Légal a été effectué au 
Secrétariat - Greffe du Tribunal de Commerce 
de Tanger en date du 18/02/2022 N° DEPOT 
251142.

-----------------------------------------------------
CHADR ELECTRO

CESSION DE PARTS SOCIALES 
NOMINATION D’UN NOUVEAU GERANT 

UNIQUE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE : 10.000DHS
SIEGE SOCIAL : HAY BEN KIRANE 

AV PRINCIPALE N°214 TANGER
R.C : 34823 Centre de Tanger

ICE : 000076967000019
Aux termes des décisions de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire du 04/02/2022, les asso-
ciés de la société CHADR ELECTRO SARL 
au capital de Dix Mille Dirhams (10 000,00 
DH) et dont le siège social est fixé à Tanger 
Hay Ben Kirane Av Principale N°214.
Ont décidé ce qui suit :
1- Cession de 50 Parts Sociales appartenant à 
M. AZZIZ CHARKI à M. YOUSSEF GOUMRI.
2- Approuver lesdites cessions de parts so-
ciales de M. AZZIZ CHARKI à M. YOUSSEF 
GOUMRI.
3- Tenir lesdites cessions pour bien et valable-
ment signifiées à la société et dispenser les 
parties de toutes notifications ultérieures,
4- Accepter la démission définitive de M. AZ-
ZIZ CHARKI de la sociètè et lui donner quitus 
de sa période de gérance,
5- Modifier, en conséquence, ainsi qu’il suit, 
l’article 6 et 13 des statuts.
- M. YOUSSEF GOUMRI : 50 Parts sociales 
- M. DRISS RACHDI : 50 Parts sociales
Soit au total : 100 Parts sociales
6- Nomination de M. YOUSSEF GOUMRI 
en tant que Gérant unique de la société et ce 
pour une durée indéterminée, sa signature en-
gage la sociètè et peut sous sa responsabilité 
constituer des mandataires par procuration 
pouvant être autorisés à substituer.
Le dépôt légal a été effectué au tribunal du 
commerce de Tanger, le 17 Février 2022 sous 
le N° 251078.

Pour extrait et mention
LE GERANT

----------------------------------------------------- 
ENVIRO-CARRIERE

Société à Responsabilité Limitée à associé 
unique

Au capital de 500.000 dirhams
Siège social : 41 Boulevard Mohamed V, 

Résidence Al Waha II, 
1ère étage n° 2 chez société Comaxys, 

Tanger, Maroc
RC: 37749 

Aux termes des résolutions de l’associé 
unique en date du 17 février 2022, il a été 
décidé : 
1. Démission de Madame Amina Benjelloun 
en qualité de co-gérante.
2. Révocation de Monsieur Mourad Bouaouda 
en qualité de co-gérant.
3. Nomination de Monsieur Zoulgami en qua-
lité de gérant unique, né le 1er mars 1972, de 
nationalité marocaine, demeurant à Avenue 
Moulay Rachid, Résidences les jardins de Val 
Fleuri, Immeuble 2, Appartement 39, Tanger, 
et titulaire de la carte d’identité nationale n° 
L269038.
4. Modification des pouvoirs de signature.
5. Modification corrélative des statuts.
6. Pouvoirs en vue des formalités légales.
Le dépôt légal a été effectué au greffe du Tri-
bunal de Commerce de Tanger en date du 
[23/02/2022] sous le n° [1752].

-----------------------------------------------------
ESKANDAR LOGISTIQUE S.A.R.L A.U

R.C : 84139
AU CAPITAL DE 100 000.00-dhs

SIEGE SOCIAL : HAY BENKIRANE RUE 
142 N° 22 TANGER

P.V de la décision Extraordinaire
Eléments ajoutés ou supprimés : Aux termes 
du P.V de la L’ASSEMBLEE GENERALE 
Extraordinaire en date du 26/01/2022 il a été 
décidé :
- LA CESSION DES PARTS SOCIALES :
- MME YASMINA LAASSFIRI de 100 parts 
sociales avec valeur nominal de chaque part 
1000 dhs chacune a Mr ABAJTOUR CHAKIR
- ACCEPTER LA DEMISSION :
De MME YASMINA LAASSFIRI de son poste 
de gérante de la société et lui donne quitus 
entier et définitif pour son gestion, Et décide 
de nommer : Mr ABAJTOUR CHAKIR Comme 

nouveau gérant de la société pour une durée 
indéterminée
- POUVOIR DE SIGNATURES :
La société est valablement engagée pour tous 
les actes et documents la concernant par la 
seule signature de gérant : Mr ABAJTOUR 
CHAKIR,
- MISE A JOUR DES STATUTS: 
Le dépôt légal a été effectué au greffe du tribu-
nal de commerce de Tanger
Le 24/02/2022 SOUS le N°1783 - R.C 84139

-----------------------------------------------------
ATENORD IMMOBILIERE SARL

 D’ASSOCIE UNIQUE
Constitution d’une Société à Responsabilité 

Limitée A Associé Unique
Aux termes d’un acte sous seing privé en date 
à Tanger du 10/02/2022, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité limitée dont 
les caractéristiques sont les suivantes :
Le soussigné : 
- M. BOUCETTA Zakaria, de nationalité Maro-
caine, né le 04/09/1995, titulaire de la CIN n° 
DK 804264, domicilié à GUELDBERRGGADE 
55 A 1 TH 2200 COPENHAGUE DANEMARK 
DK.
• DENOMINATION : La société prend la déno-
mination de (ATENORD IMMOBILIERE SARL 
D’ASSOCIE UNIQUE)
• OBJET SOCIAL : La société a pour objet 
pour elle-même, pour le compte de tiers ou en 
participation tant au Maroc :
- La promotion immobilière sous toutes ses 
formes.
Plus généralement, toutes opérations com-
merciales, industrielles, financières, mobilières 
et immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l’un des objets précités et pou-
vant favoriser le développement de la société.
• SIEGE SOCIAL : Le siège social est fixé à 
Tanger, DRISSIA RUE GHAZWAT AL KHA-
DAK N 2 / 2éme Etage.
• DUREE : 99 années à compter du jour de sa 
constitution définitive.
• CAPITAL SOCIAL : Le capital social s’élève à 
100.000,00 dhs (Cent Milles dhs), il est divisé 
en 1000 parts sociales de 100,00 dhs chacune 
souscrites en totalité, intégralement libérées et 
attribuées toutes à l’associé unique soit :
- M. ZAKARIA BOUCETTA : 1000 parts 
Soit au total la somme de : 1000 parts
• GERANCE : La société est administrée par 
une ou plusieurs personnes physiques asso-
ciées Ou non en qualité de gérant :
- M. ZAKARIA BOUCETTA titulaire de la CIN 
n° DK804264.est nommé gérant de la société 
pour une durée indéterminée 
• BENEFICES : Après déduction des reports à 
nouveaux débiteurs éventuels et dotation à la 
réserve légale et statutaires et suivant décision 
ordinaire annuelle de l’associe unique le solde 
des bénéfices nets est soit reporte à nouveau 
soit versé en tant que dividende à l’associe 
unique.
Le dépôt légal a été effectué au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de Tanger le 24/02/2022 
sous RC n°124899.

Pour Extrait et Mention
LE GERANT

-----------------------------------------------------
EVOmaxx morocco SARL

Constitution d’une Société à Responsabilité 
Limitée 

Aux termes d’un acte sous seing privé en date 
à Tanger du 10/02/2022, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité limitée dont 
les caractéristiques sont les suivantes :
Les soussignés : 
• M. EL HOUTI TLEMSANI MEHDI, de natio-
nalité Marocaine, né le 04/02/1985, titulaire 
de la CIN n° K391776, domicilié à Tanger, 6 
RUE IMMOUZAR LA VIELLE MONTAGNE 
VILLA N° 2. 
• M. CHAMLIKH MOHAMED, de nationalité Ma-
rocaine, né le 13/03/1979, titulaire de la CIN n° 
NM815587, domicilié à NOORDSEPARKLAAN 
193513 GV UTRECHT PAYS-BAS.
• M. POLMAN ROLAND HENRICUS HU-
BERTUS, de nationalité Néerlandais, né 
le 13/10/1962, titulaire de Passeport n° 
NU0511424, domicilié à Vesting 25, 2141MD, 
Vijfhuizen PAYS-BAS.
- DENOMINATION : La société prend la déno-
mination de (EVOmaxx morocco SARL)
- OBJET SOCIAL : La société a pour objet de 
faire pour elle-même, pour le compte de tiers 
ou en participation, tant au Maroc qu’à l’étran-
ger.
• L’importation et la commercialisation de véhi-
cules et matériels de transport à motorisation 
électriques tels que : voitures, quads, buggy, 
motos, scooters, cyclomoteurs, bicyclettes, 
vélos, trottinettes, zodiacs, yachts….
• L’achat et la revente des accessoires, équi-
pements et pièces détachées relatifs aux vé-
hicules et matériels de transport électriques.
• Travaux de maintenance et de réparation 
concernant les véhicules et matériels de trans-
port électriques.
Plus généralement : toute opérations commer-
ciales, industrielles, financières, mobilières 
et immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l’un des objets précités et pou-
vant favoriser le développement de la société.
- SIEGE SOCIAL : Le siège social est fixé à 
Tanger, Drissia Rue Ghazwat Al Khandak n° 
2 / 2éme Etage
- DUREE : 99 années à compter du jour de sa 
constitution définitive.
- CAPITAL SOCIAL : Le capital social s’élève à 
90.000,00 dhs (Quatre-Vingt-dix Milles dhs), il 
est divisé en 900 parts sociales de 100,00 dhs 
chacune souscrites en totalité, intégralement 
libérées et attribuées toutes aux associés 
comme suit :
1) M. EL HOUTI TLEMSANI MEHDI : 300 
parts
2) M. CHAMLIKH MOHAMED : 300 parts
3) M. POLMAN ROLAND HENRICUS HU-
BERTUS : 300 parts

Total égal au nombre des parts composant le 
capital social : 900 parts
- GERANCE : La société est administrée par 
une ou plusieurs personnes physiques asso-
ciées Ou non en qualité de gérant :
• M. EL HOUTI TLEMSANI MEHDI, de natio-
nalité Marocaine, né le 04/02/1985, titulaire de 
la C.I.N n° K391776, est nommé gérant de la 
société pour une durée indéterminée.
- BENEFICES : Les bénéfices nets après prélè-
vement de la réserve légale sont répartis entre 
les associés proportionnellement à leurs parts.
Le dépôt légal a été effectué au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de Tanger le 24/02/2022 
sous RC n° 124897.

Pour Extrait et Mention
LA GERANCE

-----------------------------------------------------
AMENAGEMENT ET DECORATION 

DU NORD
Constitution d’une Société

 à Responsabilité Limitée (A.U)
Aux termes d’un acte sous seing privé en date 
à Tanger du 03/02/2022 il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité limitée dont 
les caractéristiques sont les suivantes :
Les soussignées : 
• Mr. ADDARRAZ MOHAMED, de nationalité 
Marocaine, né le 17/05/1992, titulaire de La 
CIN n° K459143 domicilié à Tanger, Hay Jirari 
2 Rue F N°24. 
- DENOMINATION : La société prend la déno-
mination de (AMENAGEMENT ET DECORA-
TION DU NORD)
- OBJET SOCIAL : La société a pour objet 
principalement : 
• Aménagement extérieur et intérieur. 
• Construction de bâtiment.
• peinture
• Décoration d’intérieur.
- SIEGE SOCIAL : Le siège social est fixé à 
Tanger Res Chaouia Av Youssef Ibn Tachfine 
Rue Rachid Reda Etg 4 N°21.
- DUREE : 99 années à compter du jour de sa 
constitution définitive.
- CAPITAL SOCIAL : Le capital social s’élève à 
100.000,00 dhs (Cent Milles dhs), il est divisé 
en 1000 parts sociales de 100,00 dhs chacune 
souscrites en totalité, intégralement libérées et 
attribuées toutes aux associés comme suit :     
• Mr. ADDARRAZ MOHAMED : 1000 parts
 Soit au total la somme de 1000 parts
- GERANCE : Par dérogation aux dispositions 
de l’article 15 ci-dessus, est nommé gérant de 
la société pour une durée indéterminée :
• Mr. ADDARRAZ MOHAMED, de nationalité 
Marocaine, titulaire de la CIN N° 459143
- BENEFICES : Les bénéfices nets après prélè-
vement de la réserve légale sont répartis entre 
les associés proportionnellement à leurs parts.
Le dépôt légal a été effectué auprès du Tri-
bunal de commerce de Tanger le 22/02/2022 
sous RC n° 124783.

Pour Extrait et Mention
-----------------------------------------------------

MJ MANAGEMENT SARL
Logistique et ingénierie des affaires

3, RUE IBN TOUMARTE, RES HIKMAT, 
2° ETAGE N°4 – TANGER

MINADOR TRANS
Création d’une société à responsabilité 

limitée AU.
Aux termes d’un acte sous seing privé daté à 
Tanger le 15/02/2022, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limitée d’asso-
cie unique, dont les caractéristiques princi-
pales sont les suivantes : 
• Dénomination : La société prend la dénomi-
nation : MINADOR TRANS
• Objet : La société a pour objet, au Maroc ou 
à l’étranger, directement ou indirectement, tant 
pour son compte, que pour le compte des tiers :
- Transport national et international de mar-
chandise.
• Siège social : Le siège de la société est fixé 
à 29 RUE AMR IBN ASS ETAGE 3 APT N°26 
TANGER
• Capital social : Le capital social fixé à la 
somme de cent Mille (100 000) Dirhams, est 
divisé en mille (1000) parts sociales de Cent 
(100) Dirhams chacune ; toutes entièrement li-
bérées et attribuées en proportion des apports 
respectifs, savoir :
- Mr, BAKALI-GHAZOUANI IMAD Mille (1000) 
parts. 
Soit le total de mille (1000) parts sociales com-
posant le capital social de la société.
• Durée et année sociale : Est fixé à 99 ans, 
à compter de la date de sa constitution défi-
nitive, sauf le cas de dissolution anticipée ou 
de prorogation prévues par la loi ou par les 
présents statuts.
• Gérance : Les associés déclarent par les 
présentes nommer pour une durée illimitée, 
comme gérant de la société : 
- Mr, BAKALI-GHAZOUANI IMAD comme gé-
rant de la société 
- Le dépôt légal a été effectué au secrétariat 
greffe du tribunal de commerce de Tanger 

-----------------------------------------------------
GROUPE MANAGEMENT DE COMPE-

TENCE SARL (A-U). 
5, AV. EL HARIRI 3ème ETAGE N° 32 - TANGER

TANGER MODE S.A.R.L.
RC N° 112179 A TANGER

MODIFICATION
• Transfert de siège social de la société.

Aux termes du Procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire du 08/02/2022, déci-
dant: 
- Transfert du siège social de la société  du 
«LOT N° 39, ETAGE 1, ZONE INDUSTRIELLE 
GZENAYA - TANGER» au « LOT N° 193, 
ZONE INDUSTRIELLE GZENAYA - TANGER »
Le dépôt légal de la société a été effectué au 
greffe du Tribunal de commerce de Tanger, le 
24/02/2022 sous le N° 251321.

POUR EXTRAIT ET MENTION
GROUPE MANAGEMENT DE COMPE-

TENCE SARL (AU)

Annonces Légales et AdministrativesTanger accueille le 
1er congrès « Healthcare 
Training et Innovation 
Conference »

La faculté de médecine et de pharmacie de Tanger abrite, du 
24 au 26 févier courant, la 1ère édition du congrès « Healthcare 
Training & Innovation Conference ».

Organisé à l’initiative de la Morocco Sim, société marocaine de 
simulation médicale, ce congrès se tiendra en partenariat avec 
l’Université Abdelmalek Essaâdi, la faculté de médecine et de 
pharmacie de Tanger et le Centre hospitalier universitaire de Tan-
ger-Tétouan-Al-Hoceima.

Cet événement a pour but l’apprentissage des sciences de la 
santé via la simulation en santé et l’innovation pédagogique, a in-
diqué la Morocco Sim dans un communiqué, notant qu’une simu-
lation procédurale, une simulation avec retour haptique, une si-
mulation haute-fidélité, une simulation infirmière, une simulation 
par ultrasons et des serious game, de la ludification pédagogique, 
de la réalité virtuelle et de l’intelligence artificielle sont prévus.

La pédagogie de l’enseignement par simulation sera également 
abordée avec un master class et plusieurs conférences d’actua-
lisation, a précisé la même source, faisant savoir que ce congrès 
est destiné à un public très large, notamment les universitaires, 
médecins, infirmiers, étudiants, ingénieurs, managers et les bio-
médicaux.

Des équipes de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) 
et de l’Office national des aéroports (ONDA) se sont rendues 
cette semaine, à Tampere, en Finlande, pour rencontrer les plus 
grandes compagnies aériennes, lors de la 18e édition du salon 
international de l’aviation, «Connect Aviation».

Ce déplacement en Finlande a été l’occasion pour l’ONMT et 
l’ONDA de positionner le Maroc, et plus particulièrement la ville de 
Tanger, au cœur de l’industrie de l’aérien et du voyage, et obtenu 
officiellement que la ville du Détroit abritera la 19e édition de ce 
salon, en février 2023.

«Il s’agit d’une belle consécration pour le Maroc qui accueille-
ra ainsi quelque 650 opérateurs de l’industrie aérienne, dont les 
représentants de 75 compagnies aériennes et voyagistes et 280 
aéroports», ont souligné les deux organismes. «Une magnifique 
vitrine pour le pays et un joli coup de projecteur aussi pour Tanger 
et la région Nord qui se positionne ainsi en destination d’excep-
tion», ont-ils ajouté.

Lors de cette 18e édition finlandaise, les équipes de l’ONMT, en 
tandem avec les équipes de l’ONDA, se sont entretenues avec des 
acteurs de premier plan comme Vueling, Lufthansa, Eurowings, 
Lot ou encore Wizzair. «Des négociations ont ainsi été menées 
pour la saison qui débute très bientôt, mais aussi et surtout pour 
la prochaine saison hiver dont les programmes sont en cours de 
finalisation», ont indiqué les deux offices.

Plusieurs nouvelles ouvertures sont ainsi prévues pour des 
villes comme Fès, Tanger, et Agadir, ont-ils précisé, notant que les 
annonces de ces nouvelles routes négociées se feront dans les 
prochaines semaines, dès que les programmes seront stabilisés.

ACTUALITÉSACTUALITÉS

Tanger retenue pour accueillir la 
19ème édition du salon international 

« Connect Aviation »



يعرف القانون الجبائي بأنه وثيقة ملزمة ومنظمة، تحدد »الوعاء الجبائي« بما 
يتضمنه من ملزمين باألداء، قواعد التحصيل وآلياته وأيضا نسب ومبالغ الجبايات 
والرسوم.. كما يعتبر خريطة طريق لما يمكن أن تُقدم عليه الجماعة من مشاريع 

ومخططات..
الجبائي خطوة شجاعة  القانون  تعديل  الجماعة على  قيـام  ولألمانـة، يشكل 
تنزيل  الخطوات في  أول  التغيير وتشكل  نوايا  تعبير عن  تحسب لصالحها، ألنها 
برامجها ومخططاتها المغايرة للمعهود وللجاري به العمل منذ زمن، ولكن حقا، 
هل صبت التعديالت في تحقيق التغيير أم أنها مجرد تعديالت شكلية فارغة من 

أي محتوى حقيقي في اإلصالح؟
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

كان بودي أن يكون هؤالء الذين ال يهمهم 
األمر في هذا الزائد الناقص، أوالئك الذين كان 
من المفروض أن يهمهم ويشغلهم، فأحددهم 
كان  التي  المسؤولية  وموقع  والصفة،  بالنعت 
من المفــروض أن يتحملوهـا لتقيـد أعناقهـم 
التي  المحتلة  المناصب  مختلف  في  المخنوقة، 
عاثوا فيها فسادا وانتهاكا، مؤازرين برهط من 
تناسلوا في جسمنا  الذين  السفهاء  السماسرة 
حسيـــب،  وال  رادع  دون  واإلعالمــي  الصحفي 
والصالح  بالنابل،  الحابل  بذلك  علينا  فاختلط 

بالطالح.
أي  تعيق  التي  المتخلفة  مجتمعاتنا  وآفة 
إقالع تنموي، تتمثل باألساس في عدم إخضاع 
الفشل الذي قد يصيــب مشاريعنا ومخططاتنا 
تجاوزه  لمحاولة  ونزيه،  صريح  ذاتي  نقد  إلى 
واإلخفاقات  التعثرات  لكل  بدائل  عن  والبحث 
التنميـــة  تحقيـــق  سبيـــل  في  التي صادفتنا 

المنشودة.
وقد استحلت ظاهرة الدفاع عن اإلختالالت 
الصراخ  واإلخفاقـــات، مع حكومة  والتجــاوزات 
الناس  بسطاء  كان  من  قادها  التي  والتهريج 
ينتظرون منه الرفاه والخير العميم، ما دام كلما 
انتفخت أوداجه في منابر الخطابة يستدل بما 
قاله اهلل سبحانه في كتابه الحكيم، وما توارد من 
أحاديث نبيه الكريم، ومن ذلك ما اعتمده وتبناه 
عن عمر ابن الخطــاب حين قال يوما »من رأى 
وقال  رجل  فقام  فليقومه«  اعوجاجا  فيَّ  منكم 
»واهلل لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا« 
فقال عمر »الحمد هلل الذي جعل في هذه األمة 
م اعوجاج عمر بسيفـــه«.. بينما نحن  من يقوِّ
اعوجاجاتك  قومنا  لو  الفاشل  المسيلمة  أيها 
وانحرافاتك بالبيض الفاسد لواجهتنا بما يجعلنا 

نادمين على خروجنا من أحشاء أمهاتنا.
التي  الحكومــات  هــذه  مع  نخرج  لن  إننا 
لكل  واهية  ماكرة  تبريرات  إبداع  على  تتناوب 
اإلكراهات التي يستفحل عبؤها على كاهل هذا 
الشعب الذي حباه اهلل بقدرة خارقة على الصبر 
والتحمل، إال بقرار سامي حاسم، يقطع مع كل 
تفنن كل حزب  الذي  الكاذبة  والوعود  األوهام 
مغرب  لبنــاء  وصياغتهــا،  تنميقها  في  »فائز« 
جديد يستثمر أبناؤه استثمارا عادال في الخيرات 

التي أنعم اهلل بها عليه.
ضرورة  يصبح  أن  يمكن  ال  إصالح  أي  إن 
يتراكم  عندما  إال  ملحًا  اختيــارا  و  مستعجلة 
األساسيــة  المجــاالت  ويعـــم مختلف  الفساد، 
بالمواطن  وجوهريا  مباشرا  ارتباطا  المرتبطة 
في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل، وأعتقد 
أننا وصلنا إلى هذه المرحلة التي علينا أن نتفاءل 
بها، بدل التذمّر والتشاؤم منها، ألن بصيص 
اإلعالن  ليتم  قريبا  الظهور  االنفراج سيبدأ في 

عن مغرب بديل جديد.

برقيات م�شتعجلة..
ملن ل يهمهم الأمر..!!

مخرجات الدورة العادية 
لجماعة طنجة

)البقية ص4(

احتجاجاُت 20 فرباير: رجُع �شدى حلراك 2011 

شكلت  التي  فبرير«   20« لذكرى  إحياء  طنجة،  ومنها  عدة،  مدن  في  الماضي،  األحد  الشارع،  إلى  المغاربة  جموع  نزلت 
منعطفا مؤثرا في الحياة السياسية المغربية وحملت مسؤولي هذا البلد على اإلسراع بإصالحات اعتبرت، في وقتها، خارطة 

طريق لما بعدها. 
حقيقة إن 20 فبرير، هذه السنة، جاء في سياق مغاير لما كان عليه الوضع، سنة 2011 بعد »اإلصالحات« التي بادر إليها 
المغرب وأهمها وضع دستور جديد شهد المغاربة قبل غيرهم، أنه حقق الكثير من مطالب الشعب، ووضع أسسا للتعددية 
السياسية، شكلت انطالقة هائلة وثابتة، نحو مزيد من اإلصالحات الهادفة إلى محاربة الفساد  وتحقيق المطالب الملحة  

للشعب من أجل الكرامة  والعدالة االجتماعية. 
)البقية ص3(

م�شتجدات جبائية قا�شرة

اأم ا�شتمراٌر للن�شال من اأجل 
حتقيق اأهداف 2011 ؟!

ت : حمودة



كشف محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب 
والثقافة والتواصل، عن جديد تنظيم الدورة 
للنشر  الدولي  المعرض  لفعاليات  المقبلة 
والكتاب، معلنا عن احتضان الرباط لها ابتداء 

من يوم الخامس من يونيو المقبل.
مكان  تغيير  أن  بنسعيد،   وأبرز الوزير 
تنظيم هذا الحدث الثقافي، الذي جرت العادة 
إلى  يعزى  البيضاء،  الدار  بمدينة  يُقام  أن 
تحويل فضاء المعرض بالعاصمة االقتصادية 
بالمصابين  للتكفل  ميداني  مستشفى  إلى 

بفيروس كورونا.

أنه  إلى  الصدد،  هذا  في  الوزير  وأشار 
الجديدة  مدينتي  اقتراح  األمر  بادئ  في  تم 
والرباط الستضافة هذا الحدث الثقافي، قبل 
الرباط  في  تنظيمه  على  الرأي  يستقر  أن 
التي تم اختيارها هذه السنة عاصمة للثقافة 
المعرض  أن  موضحا  واإلسالمية،  اإلفريقية 
إخالء  بمجرد  االعتيادي  موقعه  إلى  سيعود 

الفضاء الذي تستغله وزارة الصحة.
األيام  خـالل  سيتــم  أنه  الوزير  وأضاف 
الخاصــة  العــروض  طلبات  إطالق  المقبلة 

بمواكبة هذا المعرض.

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات 
هــذا  بحــر  الحسيمة،  تطوان  طنجة  لجهة 
انفتــاح  تعزيـز  يـــروم  دوليا  لقاء  األسبوع، 
الفعاليات االقتصادية بالمنطقة على األسواق 

اإلفريقية الواعدة.
وأوضح بالغ للغرفة أن برنامج التظاهرة 
االقتصادية، التي نظمت بشراكة مع الجمعية 
والمؤسسة  الرائدات  للنساء  المتوسطية 
إنترناسيونال«  »بيديسيرا  اإلفريقية  الدولية 
 PEDESERRA INTERNATIONAL
االستثماريـــة  »الفرص  حـــول  نــدوة  شمل 
بإمكانيات  للتعريــف  اإلفريقيــة«  باألسواق 
تواجده  دعما  للجهـــة،  االقتصــادي  النسيج 

جانب  إلى  عليها،  وانفتاحه  اإلفريقية  بالقارة 
تبادل الخبرات ذات الصلة وتعزيز االستثمارات 
الثنائية أو متعددة األطراف على أساس مبدأ 

رابح/رابح.
جلسة  االقتصادي  النشاط  تضمن  وقد 
عمل بين الوفد اإلفريقي برئاسة سكينة توري 
الغرفة  رئيس  أفيالل،  اللطيف  وعبد  داغنوكو 
الجهوية حيث تناولوا إمكانية تشبيك العالقات 
والمقاوالت  الشركات  بين  التعاون  وتوطيد 
المغربية العاملة بالجهة ونظيرتها في مختلف 
تحقيق  في  يساهم  بما  األفريقية،  الدول 

التنمية الشاملة بالقارة األفريقية.
مشاركة  عرفت  التي  الندوة،  كانت  وقد 

في  الراغبة  الجهوية  المقاوالت  مـن  العديد 
فرصة  اإلفريقية،  الدول  نحــو  أنشطتها  مد 
بالقارة  االستثمار  فرص  على  للتعرف  مهمة 
األســواق،  لتلـك  الولـــوج  وطــرق  السمراء 
مؤسسة  لتقديم  مناسبة  اللقــاء  كان  كما 
 PEDESERRA( إنترناسيونال«  »بيديسيرا 
INTERNATIONAL( التي اختار مؤسسوها 
بالمغـرب وبالضبــط بجهة  أن يكون مقرها 
طنجة تطوان الحسيمة، لمد جسور العالقات 
المبادالت  وتعزيز  اإلفريقيــة  الدول  بيـــن 
المشتركة  التنمية  لتحقيق  بينهما  التجارية 

المرجوة.

الشكايــات  عــدد  في  القياسي  الرقم  ضربت  بطنجة  موثقة 
الموجهة ضدها، تتعلق بأعمال التزوير والتدليس، رغم أن الدولة 

وضعت فيها ثقة كاملة لمباشرة عملها بتفان وإخالص.
إلى  األصل، مسالم  مواطن طنجوي  هو  المرة،  الضحية، هذه 
أقصى درجة، تم استدراجه من طرف عصابة، تترأسها هذه المرأة 

»الحديدية« البارعة في فنون التزوير.
الحكاية ومافيهـا أن الضحية المذكور كان قد وقع على أساس 
إصـالح مساحة لعقار في ملكيـة شقيقـه، قبل أن يجد نفسه ضحية 
العقارـللغير،  هذا  تفويت  تم  وبالتالي  والتزوير.  النصب  ألعمال 

بدون موجب حق.
على  عرضها  تم  المشابهة،  القضايا  عشرات  فإن  ولإلشارة، 
رئيس المجلس الجهوي للموثقين وكذا على أنظار النيابة العامـة 
تصول  بها  المشتكى  المرأة  تبقى  السطور،  هذه  كتابـة  ولحد 
حول  سؤال  أكثرمن  يطـرح  مما  أحد،  يوقفها  أن  دون  وتجـول، 
من يحميها ويتستر عليها على حساب العديد من الضحايا وعلى 

حساب سمعة مهنة التوثيق النبيلة.
المعطيات  من  مزيد  لعرض  الموضوع،  هذا  إلى  عودة  ولنا 
والتفاصيل التي أوقعت أسرة طنجوية عريقة في براثن المرأة التي 

أزكمت روائحها األنوف، طوال وعرضا. 
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جديد املعر�س الدويل للكتاب

مواطن ي�شتكي
 ب�شبب تفويت عقاره

اقت�شاد اجلهة ينفتـح على الأ�شــواق الإفريقيــة

 

على إثر وفاة المرحوم

احل�شني ال�شـرادي
الذي وافته المنية يـوم الجمعـــة 25 جمادى الثـانية 
أسرة  تتقـدم   ،2022 يناير   28 لـ  الموافـق  هـ   1443
الفقيد وجميع أفراد عائلته بالشكر الجزيـل إلى كل من 
واساهم في مصابهم الجلل، من بعيـــد أو من قريـــب، 
سواء عن طريق االتصال الهاتفـي أو عن طريق الحضور 

الشخصي والمشاركة في مراسم الجنازة، سائلين اهلل تعالى أن اليريهم مكروها في عزيز 
لديهم وأن يرزقهم موفور الصحة ويبارك في عمرهم.

كولونيل سابق بجمارك طنجة

شكر على تعزيـة

ت : حمودة

بعد فترة مرض طويلة ، لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل المرحوم

عبد ال�شالم املريني
وذلك يوم الخميس 17 فبراير 2022 وشيع جثمانه الطاهر، بحضور 

األهل واألحباب والمعارف ودفن بمقبرة المجاهدين، بعد صالة العصر. 
الراحل نشرالعديد من رسوماته وأعماله بجريدة طنجة وكذا بجريدة 

الخضراء األصيلة التي كانت تصدرهما »المطابع المغربية والدولية«.
وبهذا المصاب الجلل، تتقدم أسرة جريدة طنجة بأحر التعازي إلى أرملة 
الفقيد وإلى أبنائهما وكذا إلى جميع أفراد عائلة الفقيد، راجية لهم الصبر 
والسلوان وللراحل عظيم األجر والغفران، تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه 

فسيح جناته، مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

الفنان الكاريكاتوري�شت عبد ال�شالم املريني يف ذمة اهلل..

عقـد  مجلس عمالة  طنجة أصيلــة،  يوم 
والية  بمقــر    ،2022 فبرايـــر    24 الخميس 
جهة الشمال، دورة استثنائية، والتي خصص 
على  والمصادقــة  للدراسة  اعمالها   جدول 
تزويد  مشروع  إنجــاز  تهم   شراكة  اتفاقية 
خمسة دواوير تابعة لجماعة الزينـات،  بالماء  
للمشروع   رصـــد  بحيث  للشرب.  الصالح 

مبلغ   3357000.00  درهم.
امحمــد  ترأسها  التي  الدورة    وعرفــت 

احميدي رئيس مجلس عمالة طنجــة أصيلة، 
المصادقة باألغلبيـــة  على النقطــة الخاصة  
ببرمجة الفائض الحقيقي من ميزانية مجلس 
الجارية  السنة   برسم  أصيلة  طنجة  عمالة 

والبالغة  3480770.91  درهم.
على   المصادقة  الدورة   تم خالل  كما    
النقطة المتعلقة  بتشكيل الهيئة االستشارية 
النوع  ومقاربــة  الفرص  وتكافؤ  للمساواة 

بمجلس عمالة طنجة  أصيلة.

انعقاد الدورة ال�شتثنائية  
ملجل�س عمالة طنجة اأ�شيلة 

ت : حمودة



كثيرة هي اإلنتقادات التي أصبحت توجه 
من  سواء  الشمال  وتنمية  إنعاش  وكالة  إلى 
طرف اإلعالم؛ السياسيون وكذا بعض الشركاء 
اتفاقيــات شراكـة مع هــذه  الذين تربطهم 
الوكالة تتعلق بإنجاز مشاريع تنموية بمنطقة 
الشمال  حيث اصبحت مؤخرا في فوهة مدفع 
طريقة  إلى  توجه  التي  المتتالية  االنتقادات 

تنفيذ أشغال بعض المشاريع وتدبيرها.
»الحسيمة:  الملكــي  البرنامج  مشاريــع 
منارة المتوسط« واحدة من الملفات الكبرى 
االنتقادات  فوهة  في  الوكالــة  جعلــت  التي 
األخيـــرة فضلت  الشديدة خاصــة وأن هذه 
العــام  الرأي  مع  التواصــل  وعدم  الصمت 
حددتها  التي  اآلجال  اقتربت  حين  والشركاء 
لالنتهاء من اشغال هذه مشاريع هذا البرنامج 

الذي عرف تعثرات متتالية .
المنابر اإلعالمية قد  العديد من  وكانت 
إنعاش  وكالة  إلى  االنتقادات  سهام  وجهت 
لم  األخيرة  هذه  أن  معتبرة  الشمال  وتنمية 
تلتزم بالوعد الذي اطلقته سابقا خاصة حينما 
نشرت بالغا أشارت فيه إلى أن أشغال مشاريع 
الحسيمة منارة المتوسط سيتم االنتهاء منها 

أواخر 2021 على أبعد تقدير.
الفاعلين  بعض  فيه  سار  االتجاه  نفس 

المدني  والمجنمع  والمنتخبين  السياسيين 
أقاليم  إنعاش وتنمية  اكدوا ان وكالة  الذين 
وأن  بالتزاماتها  الوفاء  تستطيع  لم  الشمال 
بل  بتسليمها  تقم  لم  المشاريع  من  العديد 
عنه ألسباب  تراحعت  ما  المشاريع  من  هناك 

مجهولة دون تحديد سبب ذلك.
وكالة  أن  إلى  أشـــاروا  الفاعلين  نفس 
ترفـض  أصبحـت  الشمــال  وتنميــة  إنعاش 
المنتخبة  المجالــس  لملتمسات  االستجابة 
المشاربع  مآل  حــول  أعضائها  واستفسارات 
المنزجة بتراب هذه األخيرة؛ وهــو ما يتنافى 
هـــذا  في  الصارمــة  الملكية  التعليمات  مع 
الفاعلين  اعتماد  ضرورة  إلى  والرامية  الشان 
االقتــراح  في  التشاركية  للمقاربة  التنمويين 

والتنفيذ والتدبير توخيا للنجاعة.
فقد كانت  الوكالة  دائما بهذه  وارتباطا 
هذه  اعتماد  عن  تتحدث  األخبار  من  العديد 
األخيرة ألساليب ملتوية أو مشبوهة للتعامل 
وبالخصوص  بالشمال  اإلعالمية  المنابر  مع 
لـــم  التي  المنابــر  وهــي  الحسيمة؛  مدينة 
وأصبحت  التزامتها؛  وال  الوكالة  تذكر  تعد 
اإلخباريـة  بقصاصاتها  معنية  غير  مشاريعها 

وال بتحقيقاتها وتقاربها.
محمد محفوظ.
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رغم تو�شية جلنة مختلطة بالإيقاف الفوري لأ�شغال بناء...الزميل المعتدى عليه

)تتمة ص1(
هذا الوضع فهمـــه المغاربـــة جيـــدا 
واستوعبوه، بدليل إقبالهم، على االنتخابات 
ظروف  وفـــي  متعـــددة،  وكانــت  األخيرة، 
التي  الجائحة،  بتبعات  مطبوعة  استثنائية، 
فرضت قانونها على المواطنين،  وقلصت من 
حرياتهم الفردية والجماعية، وعرضت اآلالف 

منهم  للبطالة والفقر والضياع.  
الجائحةُ  تسببت في وضع كارثي بالنسبة 
بشكل  منها  تضــررت  المواطنين،  لعموم 
فظيع، الطبقة المتوسطة والطبقات الفقيرة 
المطالب  تنحصر  أن  والهشة، وكان متوقعا 
في الذكرى 11 لعشرين فبراير في المطالبة 
للمواطنين،  االجتماعية  الظروف  بتحسين 
أن  إال  والجماعية،  الفردية  الحقوق  وضمان 
والبطالة،  والهشاشة  الفقر  دائرة  توسّع 
إضافة إلى الجفاف والغالء، حرك شعار »ارحل« 
في وجه رئيس الحكومة، وضمنيا،  الحكومة 
عن  أخنــوش  السيد  بسبب  غـياب  بأتمها، 
األوقات  العــام  في هذه  الراي  مع  التواصل 
ما  العاجلة،  القضايا  بخصوص  الحرجة، 
أخنوش،  السيد  طرف  من  »تقاعسا«  اعتُبر 
والجفاف  الفاحش،  الغالء  آفة   مواجهة  عن 
المتربص، والقضايا االجتماعية األخرى، التي 

لم تعد تقبل االنتظار.. 
في  قيادي  اعتبرها  التي  هذه  »ارحل« 
حزب األحرار » ضريبة نجاح« كما استهجنتها 
إزاء  ذهنية  حالة  تُعتبر  بالحزب،  قيادات 
نُحمّلها  معينة،  حالة  أو  بالذات،  شخص 
مشاعر جيدة أو مشاعر سيئة،  إذ نرى فيها 
نوعا من الخالص يريحنا نفسيا  ويسعدنا.  
وقد نعتبر أن الذين رفعوا هذا الشعار خصوما 
سياسيين، مناوئين ، وحتى متطرفين، ولكن، 
من اإلجحاف أن نزجّ بهم في أتون العمالة 

مــازال مشكــل البنـــاء، غيـــر القانوني، 
الفينة واألخرى، مما  بين  السطح،  يطفوعلى 
يطرح أكثرمن سؤال حول الجهة التي تغض 
الطرف وتكيل بمكياليــــن، إزاء أشغال البناء 

الجارية، بمختلف أنحاء المدينة.
وفي هذا اإلطار، توصلت الجريدة بنسخة 
جهة  والي  من  كل  إلى  موجهة  شكاية  من 
المجلس  رئيس  الحسيمة،  ـ  تطوان  ـ  طنجة 
المدينة،  مقاطعة  ورئيس  لطنجة  الحضري 
مستنكرة  دودوح  عبلة  المواطنة  بها  بعثت 
قيام أحد األشخاص بشارع موسى ين نصير 
حيــث  ترخيـص،  بدون  بناء  بأشغال  بطنجة 
الخروقات  بداية  منـذ  المشتكية،  تتوقف  لم 
المذكـــورة، عـــن تحمــل أعبائهــا الماديــة 
الترابية،  الجماعات  أبواب  بطرق  والنفسية،  
بما فيها والية جهة طنجةـ  تطوانـ  الحسيمة 
المحلية  السلطـة  على  الشكاية  أحالت  التي 
بواسطة  المدينة،  بطنجة  الحضرية  للدائرة 
اإلرسالية عدد 22400 بتاريخ 29 دجنبر2021 
في  زجرالمخالفات  مسطرة  تطبيق  أجل  من 
لجنة  كانت  التاريـخ،  هذا  المخالف.وقبل  حق 
مختلطة حلت بعين المكان وبالضبط بتاريخ 
احترام  عــدم  لهـا  فتبيـن  نونبر2021،   16
مضامين الرخصة والقيام بتغييرمكان الحمام 
والمطبخ، مع الزيادة في مساحــة الطابقيـن 
طـــرف  من  والسادس،  الخامـس  الخلفيين، 

المشتكى به.
وبناء على هــذا، أوصــت اللجنــة ذاتها 
باإليقاف الفوري لهذه األشغال وإعادة الحالة 
إلى ما كانت عليه واتخاذ اإلجراءات القانونية، 
طبق مقتضيات القانون رقم 12/66 المتعلق 
التعمير  مجال  في  وزجرالمخالفات  بمراقبة 
ألن  تم،  قد  ذلك  من  الشيء  غيرأنه  والبناء، 
شيء  لألشغال  الفوري  باإليقاف  التوصية 

بارز في  قيادي   لسان  ورد على  للخارج، كما 
حزب عزيز أخنوش.  

من  توصل  الحكومة   رئيس  أيّ،  على 
جاللة الملك بتعليمات تخص تنفيذ المخطط 
الملكي للتخفيف من آثار الجفاف خصه جاللته 
بعشرة  ماليير درهم ، كما أنه قد يكون قد 
أألولى  الجلسة  الماضي,  الخميس  أطلق، 
للحوار االجتماعي مع النقابات  واتحاد مقاوالت 
المغرب ، من أجل ميثاق اجتماعي جديد، بين 
الحكومة والشركاء االجتماعيين، يساهم في 
استقرار األوضاع االقتصادية واالجتماعية، كما 
أنه وعد بإيجاد حل مقبول لقضية »أساتذة 
التعاقد بصفة نهائية » والتزم بحل معضلة 
كما  التوريث،  تقبل  ال  قضية  ألنها  التقاعد  
قال. واستمرار تنزيل أسس الدولة االجتماعية 
االنتخابي  البرنامج  جوهــر  تشكــل  التي 
الحالي.  الذي  الحكومي  للتآلف  والسياسي 
البرلمان والذي يتضمن وعودا  صادق عليه 

والواقع شيء آخر، إذ استمرالمشتكى به في 
أن  إلى  ـ  المشتكية  توضح  ـ  للبناء  مباشرته 
زجرفي حقه  أو  تدخل  أي  بدون  مراده،  حقق 
من طرف الجهات المختصة، األمرالذي حزفي 
نفس المشتكية التي ما زالت تأمل في إمكانية 
تطبيق قانون التعمير الذي من المفروض أن 

ودعم  التشغيل   مجال  في  خاصة  واضحة 
القطاعات االجتماعية األساسية. 

 توجد إذا، بين يدي الرجل ملفاتٌ هامة 
تخص العديد من القضايا التي تشكل مطالب 
اجتماعية ملحة، يجمل بنا أن نعطيه الوقت 
لمعالجتها، دون مهاودة أو مجاملة، قبل أن 

نرفع في وجهه البطاقة الحمراء.  
حكومـــة  إعفــاء  فإن  حــال  كل  وعلى 
إنها  بل  مزاجية،  ذهنية  عملية  ليست  ما، 
مسطرة  إلى  المؤسسات،  دولة  في  تخضع، 
 ، الوضوح  بكامل  الدستور  حددها  قانونية 
بعض  في  تدوينات  إطالقا  بنشر  تتم  وال 
كان  مهما  الرجل،  برأس  المواقع،  تطالب 
حظها من الصواب،   كما أنها ال تتم، إطالقا، 

برفع شعار »ارحل«.   
عزيز كنوني 

بين  الفرق  المغاربة،  جميع  أمامه  يتساوى 
هذا أو ذاك، للقطع مع جميع أشكال الميزفي 
ضرورة  مع  والمواطنين،  المواطنات  معاملة 
فتح تحقيق مع كل موظف مسؤول أوموظف 
أوتسترا،  تنسيقا  طويلة،  يده  تكون  قد  عاد 
أكثر، ألن  في قضاء مآرب خاصة لمن يفهم 
عدم التدخل الصارم لمنع فوضى البناء يؤدي 
مباشرة إلى أفعال التقليد والمحاكاة، بل إلى 
تمييع األمور في مجال التعميروعدم االنصياع 
إلى قوانينه، مما يحبط كل عملية تروم جعل 
المغاربة سواسية أمام القانون وكذا النهوض 

بخدمة صالحهم العام.
عاجل  تحقيق  فتح  المشتكية  وتلتمس 
طنجة،  بوالية  المختصة  المصالح  قبل  من 
إليقاف المشتكى به، مع مواجهته بالصرامة 

المطلوبة من أجل رفع الضررعنها.
أ.صدقي 

طنجة: وكالة اإنعا�س وتنمية 
ال�شمال يف فوهة املدفع

امل�شتكى به يحقق مراده بخرقه للقانون ومتيزه
عن جميع املغاربة

احتجاجات 20 فربير :  رجُع �شـدى حلـــراك 2011 
اأم ا�شتمراٌر للن�شال من اأجل حتقيق اأهداف2011 

نتيجــة  بثقــب  أصيب  غطاؤه  لقادوس،  تعود  أمامكم  الماثلة  الصورة 
قام  حيث  أشهر،  عدة  منذ  والتلف،  للهشاشة  عرضته  التي  التعرية  عوامل 
سكان زنقة فولطا بشارع صالح الدين األيوبي بإشعار شركة أمانديس قصد 
التدخل وإصالح ما يمكن إصالحه أو تغيير غطاء القادوس، إن اقتضى األمر، 
لكن لم تتم أي استجابة، لرفع هذا الضرر، خاصة أن الثقب كبير، نسبيا، إذ 
تعثر  إمكانية  فيه، فضال عن  قد يسهل سقوطه  لحجم طفل صغير،  يتسع 
المارة في هذا القادوس، السيما كبار السن وضعاف البصر، مما قد يعرضهم 

لجروح أو لكسور على مستوى جميع أنحاء جسمهم.
والسؤال المطروح، لماذا يتم إهمال مثل هذه المشاكل واليتم التدخل، 

إال بعد أن تقع »الفأس على الرأس« وتقوم »القيامة« ؟
محمد إمغران

صورة  وتعليق
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وخلفياتها وشعاراتها،...  بمذاهبها  وترحــل،  الحكومات  تأتي 
ووعودها، ومشكل التقاعد صامدٌ في وجهها، بل ويزداد تعقيدا 
كــل  المحالين،  المغاربـــة  مالييـن  لمستقبل  وتهديدا  وتحديا 
سنـة، على ما يسميه العرب بـ »المعــاش«، ومغاربـــة الداخــل 

بـــ »النطريط« 
وخالل هذا األسبوع، طرحــت وزيرة االقتصاد والمالية قضية 
نظـــم  النواب،  بمجلس  دراســي  يـوم  خالل  بالمغرب،  التقاعد 
تحت عنـوان : »استدامة أنظمة التقاعد في ظل تعميم الحماية 
»مهــددة  بالمغرب  التقاعد  صناديــق  أن  لتعلــن،  االجتماعية« 
يلحقها  أن  قبل  وحاسم  سريــع  تدخل  إلى  وتحتــاج  باإلفـالس« 
وأيضا  المشتركيـن،  المغاربة  ماليين  يهـدد  كامل«،  »إفالس 
وأحيانا  وأبنائهم  أسرهم  من  بهم  المرتبطين  من  اآلالف  مئات 
أحفادهم، إلى كوارث محققة، من شأنها، بطبيعة الحال، أن تؤثر 

على االستقرار والسلم االجتماعية بالبلد!. 
وال شك أن السيد عزيز أخنوش قد انتبه إلى »خطورة« هذه 
اتخذها،  التي  بــ »الدولة االجتماعية«  القضية، وهو »المفتـون« 
وتحالفه،  وحزبه  حكومته  لبرنامج  ذاك، شعارا  في  حق  على  وهو 
هذا  ألن  التقاعد  ملف  حل  على  عازمٌ  أنه  األسبوع،  هذا  ليعلن، 

الملف ال يقبل »التوريث«.   
وفي هذا اإلطار، أعلنت الوزيرة، في عرضها بمجلس النواب، أن 
قضية إصالح صناديق التقاعد، قد تمت برمجتها ضمن المواضيع 
التي ستكون محور نقاش خالل جوالت »الحوار االجتماعي« التي 
تكون قد انطلقت، الخميس الماضي، وفق ما أعلن عنه في وقت 
سابق، وتوقعت أن يعالج هذا الموضوع بما يتطلبه من »جـرأة« 
االستفادة  في  المقبلة  األجيال  حقوق  على  حفاظا  و»مسؤولية«، 

من نظام التقاعـد. 
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن أنظمة التقاعد استخلصت، 
مجموع  من  درهــم  مليار   62،74 مبلــغ   ،2020 سنــة  برسم 
مبلغ  الخدمات  كلفت  المقابل،  وفي  واالشتراكات،  المساهمات 
الذين  النشطين  المساهمين  أن  ذكرت  كما  درهم،  مليار   67،9
أكثر  السنة،  نفس  برسم  بلغوا،  التقاعد  أنظمة  تغطية  شملتهم 
من 4.5 مليون شخص، في حين وصل مجموع المستفيدين إلى 

حوالي مليون ونصف المليون شخص.  
وحتى يدرك الجميع خطورة الوضع الذي يشهده نظام التقاعد 
المقياسي«  »اإلصالح  من  بالرغــم  إنه  الوزيــرة  قالت  بالمغرب، 
الذي شهده نظام التقاعد بالمغرب سنة 2016، فإن هذا النظام 
70 مليـار درهم، بعد خمس  تبلغ  التي  احتياطاته  سوف يستنفذ 
سنوات من اآلن، أي في حدود سنة 2028، وأن الصندوق المغربي 
للتقاعد سيكون عليه أن يتدبر حوالي 14 مليار درهم سنويا، ليفي 

بالتزاماته إزاء المشتركين . 
عهــد  على  األول،  المقيــاسي«  »اإلصالح  أن  يتضـح  وهكذا 
القانوني  السن  رفــع  على  قام  الذي  األولى،  البيجيدية  الحكومة 
مبلغ  واحتساب  عامــا،   63 إلى   60 من  التقاعــد،  على  لإلحالة 
»المعاش« على أساس 2 بالمائة من األجر المرجعي لمدة الخدمة 
عوض 2،5 بالمائة فشل في تحقيق التوازن المطلوب في ماليات 
صناديق التقاعد، كما أنه لم ينجح في تأخير نفاذ احتياطات تلك 

الصناديق.  
ووقف مصادر عليمة، فإن النية تتجه اآلن إلى دمج الصندوق 
المغربي للتقاعد في الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي 
يهم الموظفين والمستخدمين في شركات ومؤسسات عمومية. 

فهل ستنجــح حكومــة »الكفـاءات« في التغلــب على صعوبات 
المحاوالت من جانــب  التي صمدت في وجــه كل  التقاعد،  ملف 
باألساس على خفض  اهتمامها  انصب  التي  السابقة،  الحكومات 

الدين، دون االهتمام بمراجعة إشكالية نفاذ احتياطات النظام؟! 

حكـومــُة »الكفــاءات«
وملـّف التقاعـد

)تتمة ص1(
بالرجوع لما ورد في بالغ الجماعة، فقد تمثلت أهداف 
الجبائي  الوعاء  قاعدة  توسيع  في  أوال،  الجبائي  التعديل 
غير  االحتــالل  مظاهر  محاربة  خالل  من  للجماعة  الذاتي 
المرخص للملك الجماعي العام، إضافة إلى تسوية وضعية 
مجال  تنظيم  عن  فضال  الواقع،  بحكم  االحتالل  أشكال 
المرخصة،  غير  والصناعية  والمهنية  التجارية  األنشطة 
الدكاكين  مستغلي  بيانات  قاعدة  وضبط  تحيين  وكذا 

والطاوالت باألسواق الجماعية..
فيما يقتضي الهدف الثاني تصفية الديون المتراكمة 
في ذمة الملزمين والثالث، تحيين األسعار المطبقة على 

بعض األنشطة.
على  األهداف  تحقيق هذه  في  الجماعة  اعتمدت  وقد 
الرسوم  تصفية  قواعــد  تبسيــط  همــا  اثنين؛  إجراءين 
والواجبات والحقوق.. ومراجعة مقادير عدة أسعار مطبقة 
المجاالت  التعديالت  همت  بحيث  الجبائية،  مواردها  على 

التالية:
مجال الرخص ومنتوج الخدمات

الرخص ومنتــوج  الجبـــائـي في مجــال  القرار  انتقل 
المحل  ومساحة  الشارع  تهم عرض  معايير  من  الخدمات 
ومعيار األشطر، إلى معايير جديدة يتم من خاللها التخلي 
فقط  واالحتفاظ  تطبيقه  لصعوبة  الشــارع  عــرض  عن 
شطر  اعتمد  حيث  األشطر،  تقليـص  مع  المساحة  بمعيار 

جزافي وشطر واحد وسعر واحد.
تم  األسعار،  وتوحيد  التبسيط  عملية  في  واستمرارا 
االكتفاء فقط بثالثة أسعار تتراوح بين 2000 إلى 4000 
مجال  على  األمر  نفس  ُطبق  كما  12سعرا،  عوض  درهم 
منصــة »رخص«  مع  بهدف مالءمتهــا  التجارية  الرخص 

الرقمية.
تم  األخرى،  الضريبية  الواجبات  بعض  مستوى  وعلى 
إلغاء بعضها لعدم مردوديتها، مع إحداث بعض التعديالت 
بمنصة  المتعلقة  اإلدارية  بالشهادة  بالخصوص  تتعلق 
المرتفقين  مأمورية  تسهيل  أجل  من  الرقمية  »رخص« 
المنصة  خالل  من  التجارية  رخصهم  يتسلمون  الذين 

وتخفيضها إلى حدود 500 درهم.
مجال استغال األمالك الجماعية

على  الضريبي  العـــبء  وتخفيــف  تبسيــط  بهــدف 
تقليص  تم  واألداء،  االستغالل  تشجيع  وكذا  المستغلين 
عدد األسعار البالغ حوالي 18 سعرا إلى 4 أسعار، باإلضافة 
عدة  بين  التمييز  خالل  من  النوعية  بمعيار  األخذ  إلى 
وضعيات، وتهم حالة وضع كراسي وطاوالت، حالة رصيف 
مفتوح محاط بسياج، حالة رصيف مغطى بتجهيزات خفيفة 
مثل ستائر جانبية متحركة وحالة رصيف مغطى بتجهيزات 

مثبتة في األرض حواجز من األلمنيوم والزجاج.
المتعلقة  الجبائية  واألسعار  اإلتاوات  تحيين  تم  كما 
بنشاطات أخرى وتوحيد أسعارها بما يتوافق وحفظ األداء 

المالءمة  في  خصوصا  ذلك  ويتمظهر  للجماعة،  الجبائي 
التجاري، قصد  اإلشهار  متعهدي  لفائدة  المقررة  الجبائية 
أو  رقمية حديثة  إشهارية  لوحات  استعمال  على  التشجيع 
أنشطة إشهارية للسيارات أو العربات الجائلة أو الحافالت، 
إنتـــاج  لتصويـر  العموميـة  األمالك  من  االستفادة  وكذا 
شبيهة،  أنشطة  أو  أفالم  أو  إشهارية  وصالت  أو  تلفــزي 
وبتسهيالت  المتناول  وفي  مشجعة  جبائية  تسعيرات  مع 

جديدة.
مجال تدبير النفايات

المرتبط  التعديلي  الجبائي  بالقرار  يتعلق  فيما  أما 
بتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والتخلص 
جمع  خدمة  تقديم  أجل  من  إتاوة  وضع  تم  فقد  منها، 
الغالب  في  وهم  النفايات،  منتجــي  كبار  لفائدة  النفايات 
والمراكز  والمقاهي  والمطاعــم  الفندقيــة  المؤسســات 
التعليمية  والمؤسسات  العالجية  والمؤسسات  التجارية 
المتوفرة على مطاعم وباقي منتجي كبار النفايات األخرى، 
درهم   443 في  محدد  الواحد  للطن  موحد  بسعر  وذلك 
مداخيل  التعديل  هذا  يدر  أن  المرتقب  من  حيث  للطن، 

مهمة على الجماعة.
وإذا كان التضريــب المقــرر على أصحـــاب النفايــات 
كبيرة الحجم، مسألة محمودة إلى جانب تشجيع استعمال 
أن  اعتبار  على  اإلشهـار،  أغــراض  في  العمومية  األمالك 
فإن  الجماعــة،  على  مهمـــة  أمواال  ستدر  القرارات  هذه 
نقطة استغالل األمالك الجماعية بالوجه المطلوب ووفق 
األهداف المسطرة، يتطلب المزيد من القرارات المصاحبة 

الكفيلة بتحقيق المبتغى.
وفي هذا اإلطار، نؤكد على أن أول ما يجب أن تقوم 
به الجماعة هو تحيين سجالت األمالك العمومية والخاصة 
للجماعة، ألنها ال زالت تعود لعهد قديم وينقصها العديد 
غير  أنها  إال  الواقع  بحكم  عمومية  التي هي  األمالك  من 

مسجلة في عداد األمالك الجماعية.
واألهم من ذلك كله، هو تفعيل مهام الشرطة اإلدارية 
وبمساواة بين جميع الملزمين، ومعلوم أن جماعة طنجة 
ـ على غرار العديد من الجماعات ـ تفتقر للعنصر البشري 
الكافي لممارسة الشرطة اإلدارية، ناهيك عن مآرب أخرى 
ال داعي للخوض فيها.. فمن غير المعقول تغيير القانون 
دون تغيير آليات االشتغال والعمل وانتظار نتائج محمودة.

مداخل  تنمية  مسألــة  أن  تسجيــل  نود  األخير،  وفي 
تغيير  عدم  أن  نعتقد  إذ  نظرة شمولية،  تتطلب  الجماعة 
النأي عن المقاربات  التعامل مع الميزانية واالستمرار في 
بداية  نقترح  وهنا  يذكر،  نفع  له  يكون  لن  االستثمارية 
إطار  باعتباره في  ـ  الجماعية  البنايات  كراء  أثمنة  مراجعة 
على  اإلقدام  روح  تبني  جانب  إلى  ـ  واليسير  الممكن 
مشاريع استثمارية حقيقية، توفر ضمانات كبيرة في الربح 
المادي، ما سيخرج الجماعة من ضائقة المحدودية ويفتح 

أمامها آفاق الوفرة والرفاه.
أمل عكاشة

مخرجات الدورة العادية جلماعة طنجة
م�شتجدات جبائية قا�شرة

عن عمر يناهز 65 سنة وبعد مرض عضال، لبى نداء ربه 
المشمول بعفو اهلل األستاذ المرحوم

محمد اجلوامعي

)�صدق اهلل العظيم(

وذلك يوم الجمعة 18 فبراير 2022 وشيع جثمانه الطاهر، بحضور األهل واألحباب 
والمعارف ودفن بمقبرة المجاهدين، بعد صالة ظهر يوم السبت 19 فبراير. 

بالمحكمة  قاضيا  عمل  بعدما  العدالة،  أسرة  من  متقاعـدا  حياتـه  قيد  كان  الراحل 
وخلقه  بطيبوبته  عرف  كما  المدينة.  بنفـس  االستئناف  ومحكمــة  بطنجـة  االبتدائية 

الحسن وكرمه وشعبيته.  
الفقيد  أرملة  إلى  التعازي  بأحر  طنجة  جريدة  أسرة  تتقدم  الجلل،  المصاب  وبهذا 
وإلى أبنائهما وكذا إلى جميع أفراد عائلة الفقيد، راجية لهم الصبر والسلوان وللراحل 

عظيم األجر والغفران، تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقا.

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

دليل توا�سلي لفائدة مقاولت اجلهة

على الصعيــد القــاري، تشهــد مدينــة 
طنجة أول مؤتمر للتكوين واالبتكار في مجال 
الجمعـة  أيام  امتــداد  على  الطبية،  المحاكاة 
والسبت واألحد من هذا األسبوع بكلية الطب 

والصيدلة بطنجة.
المؤتمر المنظم من طــرف مؤسســــة 
“موروكو سيم” بشراكة مع جامعة عبد المالك 
في  المحاكاة  استخدام  إلى  يهدف  السعدي، 
التي  المستجدات  آخر  وطرح  الطبي  التعليم 
المحاكاة  طريق  الطبية عن  العلوم  تعرفها 

واالبتكار األكاديمي والعلمي.

الغني،  المؤتمر  برنامج  صعــيـــد  وعلى 
التطبيقات  من  العــديــــد  على  يحتوي  فإنه 
المحاكاة  تضـــم  التي  والطــرق العالجيـــة 
اللمسية،  الفعل  المحاكاة مع ردود  اإلجرائية، 
المصاحبــــة  التمريـــض  محاكاة عمليــــات 
كما  الصوتيــة،  فـــوق  بالموجات  والمحاكاة 
التدريس  قواعد  مناقشة  البرنامج  يتضمن 
لجمهور  المخصصة  المحاكاة،  طريق  عن 
شبه  واألطر  واألطباء  األكاديميين  من  واسع 
المتخصصين  والمهندسين  والطلبة  الطبية 

في تخصصات ذات الصلة.

بداية  »الديباناج«  الجـــر  سائقــو  احتج 
تنديدا  طنجة،  جماعـة  مقــر  أمـام  األسبوع 
المحجز  تدبير  تفويض  خطوة  على  بإقدامها 
المحلي إلى شركة خاصة، معتبرين التفويض 
على  الشركة،  لصالــح  لالحتكار  عقد  بمثابة 
الخاصــة  آلياتهــا  تملك  الشركــة  أن  اعتبار 
ويمكن أن توظف عماال جددا، مما سيجعلهم 
مقصيين من دخول المحجز وبالتالي ممارسة 

أي مهام لها صلة به.
وقال أحد المتضررين لجريدة طنجة أنه 
»من غير المعقول وال المقبول السكوت على 
تمارس  الجماعـة  وأن  خاصــة  اإلقصاء،  هذا 
سياسة الصمت المطبق الذي يزيد من حدة 
التوتر ويبعد التفاهم«، وأضــاف »بعــد أزمة 

طويلة المدى مع إكراهات كورونا، نزلت علينا 
والمواد  البنزين  أسعار  في  الزيادة  صواعق 
الجماعة  لنا  تقول  واآلن  األساسية،  الغذائية 
ابحثـــوا عن عمـــل جديد وبيعـــوا جراراتكم 

وشاحناتكم.. فهل هذا يعقل؟«
اعتبــــروا  المتظاهريــن  أن  إلى  ويشار 
للتعريــف  أوليــة  خطــوة  بمثابة  الوقفة  أن 
إنصات  جلسة  عقد  في  المتمثلة  بمطالبهم 
على  الجماعي  المجلس  رئيس  مع  وتواصل 
بسلسلة  مهددين  للمشكل،  حل  إيجاد  أمل 
والوقفــات  واإلضرابــات  االحتجاجــات  من 
االحتجاجية في حالة ما تم تجاهل معاناتهم 

أو تطبيق مخطط إقصائهم.
أ.ع

العالي  التعليم  منظومة  تحول  لتسريع  الوطني  المخطط  إطار  في 
عبد  جامعة  رئيس  المومنى،  بوشتى  عقد  واالبتكار،  العلمي  والبحث 
على  للمصادقة  الجامعية  المؤسسات  رؤساء  مع  لقاء  السعدي،  المالك 
برنامج جلسات المشاورة واالنصات، تهيئا للمناظرات الجهوية المعتزم 

عقدها شهر مارس المقبل.
ستشهد  واإلنصات  المشاورة  جلسات  فإن  للجامعة،  بالغ  وحسب 
تطوان   – طنجة  جهة  صعيد  على  الجامعة  شركاء  مختلف  مشاركة 
لجميع  المجال  لفسح  مناسبة  تشكل  أن  يعتزم  بحيث  الحسيمة،   -
من  وطلبة  وتقنيين  وإداريين  باحثين  أساتذة  من  الجامعية  الفعاليات 
أجل المساهمة باقتراحاتهم وتصوراتهم حول النموذج الجديد للجامعة 
المغربية، وكذا باعتماد مقاربة تشاركية لتعبئة الذكاء الجماعي بالجهة، 
عبر إشراك مختلف الفاعلين المؤسساتيين واالجتماعيين واالقتصاديين.

ويذكر أنه لتسريع اندماج المغرب في مجتمع المعرفة وبغية إرساء نموذج جديد 
العالي  التعليم  لتسريع تحول منظومة  الوطني  المخطط  ارتكز  المغربية،  للجامعة 
بيداغوجي  إصالح  في  تتمثل  محاور مهيكلة،  أربعة  على  واالبتكار  العلمي  والبحث 
ودور  وفعالة،  ناجعة  حكامة  منظومة  دولية،  بمعايير  علمي  بحث  ومندمج،  شامل 
القيمة المضافة على المستوى  الترابية من حيث االبتكار وخلق  محوري للمجاالت 

االقتصادي واالجتماعي والبيئي، من خالل مساهمة الجميع.
كما يهدف المخطط الوطني إلى إرساء مجموعة من المبادئ داخل منظومة 
التميُز  والنزاهة،  األخالقيات  والمصداقية،  الشفافية  في  وتتمثل  العالي،  التعليم 
في  ويستند  التأقلم.  على  والقدرة  واالنفتاح  واإلنصاف  الفرص  تكافؤ  والتمكين، 
ذلك على مجموعة من القيم وعلى تعبئة جميع الفاعلين حول رؤية مشتركة بهدف 

النهوض بالجامعة المغربية والمنظومة ككل.

طنجة ت�شهد موؤمتر املحاكاة الطبية

اأي كفة �شيغلب العمدة: »الدروي�س« 
اأم الراأ�شمال؟

للمندوبية  إخباريـــة  مذكــرة  كشفـــت 
الرقم  في  عن استقرار  للتخطيط  السامية 
االستهالك،  عند  لألثمان  االستداللي 
الشهر  مع  مقارنة   2022 يناير  شهر  خالل 
تراجع  عن  االستقرار  هذا  نتج  وقد  السابق، 
 % الغذائية ب 0,1  للمواد  االستداللي  الرقم 
وتزايد الرقم االستداللي للمواد غير الغذائية 

ب 0,1%.
ارتفاعات  أن  المذكـــرة  ذات  ووضحت 
بين شهــري  ما  المسجلـــة  الغذائية  المواد 
هـــمـــت   2022 وينــايـــر   2021 دجنبـــر 
والحبوب«  »الخبز  أثمــان  الخصوص  على 
ب %1,9 و »الزيــوت والذهنيات« ب %0,8 و 
المنعشـــة  والمشروبات  المعدنية  »المياه 
 ،%  0,3 ب  والخضــــر«  الفواكه  وعصيــــر 
»الخضـــر«  أثمــــان  انخفضــت  وبالمقابـل 
و»الفواكه«   % ب 0,6  و»اللحوم«   % ب 4,4 

ب0,5 %.
 أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن 
»التبغ«  أثمان  الخصوص  على  هم  االرتفاع 

ب3,5 %  و »المحروقات« ب 1,1 %.
السنة  من  الشهر  نفس  مع  وبالمقارنة 
لألثمان  االستداللي  الرقم  سجل  السابقة، 

خالل   % ب  3,1  ارتفاعا  االستهالك  عند 
االرتفاع  هذا  نتــج  وقــد  يناير2022.  شهر 
ب 4,3  الغذائية  المواد  أثمان  تزايد  عن 
وتراوحت   .% ب 2,3  الغذائية  غير  % والمواد 
بين  ما  الغذائية  غير  للمواد  التغير  نسب 
للمواصالت  % بالنسبة  قدره 0,2  انخفاض 

وارتفاع قدره%5,9  بالنسبة للنقل.

مؤشر  يكون  المندوبية،  توضح  وهكذا 
المواد  يستثني  الذي  ـ  األساســي  التضخم 
التقلبات  ذات  والمواد  المحددة  األثمان  ذات 
 2022 يناير  شهر  خالل  عرف  قد  ـ  العالية 
دجنبر  شهر  مع  % بالمقارنة  ب0,3  ارتفاعا 
ينايـــر  2021 و ب3,2 % بالمقارنة مع شهر 

 .2021
أ.ع

مندوبيـــة التخطيـــط تو�شـــح

مختلــف  حـــول  التواصل  تعزيز  بهدف 
المشاريع،  وحاملي  المستثمرين  دعم  برامج 
 – لطنجة  لالستثمار  الجهـوي  المركز  أصدر 
دليله  األولى من  النسخة  الحسيمة   - تطوان 
بالجهة،  المقاوالت  تمويــل  حــول  التواصلي 
ويهدف الدليل ـ الذي يعتبر مقدمة لسلسلة 
صعيد  على  نوعها  من  األولى  الدالئل  من 
الجهةـ  ألنه يشكل أداة تواصلية تضم مختلف 
آليات وعروض الدعم المالي، من أجل تمكين 
المقاولين من رؤية واضحة حول مختلف سبل 

التمويل المتاحة للمقاوالت بالجهة.
وتصنيــف  تجميـع  الدليل،  يتوخى  كما 
بالجهــة  الموجــودة  التمويل  طرق  مختلف 
والمساهمة في الرد على بعــض اإلشـكاالت 
ومواكبة  التمويـــل  إلى  بالولوج  المتعلقة 
التمويل، من خالل  المقاوالت في بحثها عن 
المتاحة،  اآلليات  مختلف  إشارتها  رهن  وضع 
المتعلقة  المعلومــة  إلى  الولوج  تسهيل  مع 
من  المقاوالت  استفادة  وشروط  بمعايير 

مختلف أنواع التمويل المالئمة.
الرهانات  من  يعتبـر  التمويل  كان  وإن 
المشاريع  وحاملي  المقاولين  تعترض  التي 
التنميـــة،  مسلســل  في  يساهمون  والذين 
إبرازها  تم  قــد  المالحظــات  من  عددا  فإن 
وبهذا  الدليل،  هذا  في  وبارز  واضح  بشكل 
التمويل  طرق  أن  الوثيقة  تبرز  الخصوص، 
لكن  الراهن،  الوقـت  في  ومتنوعة  متعددة 
المقاولين،  بعضا منها غير معروفة لدى جل 
المالية  الثقافة  لضعف  بالنظر  أنه  مضيفة 
لدى شريحة عريضة من أرباب المقاوالت، فإن 
للمعلومات  أفضل  نشر  في  يتمثل  الهاجس 

المرتبطة بالتمويل.
الخيــارات  مختلــف  الدليل  ويستعرض 
يعتزم  الذي  المشـروع  لنوع  تبعا  المتاحة 
سواء  إلنجازه،  تمويــل  عن  البحث  المقاول 
األنشطة  استئناف  أو  التأسيس  مرحلة  خالل 

أو تطويرها أو تنميتها أو ضمان استدامتها، 
كما يجيب على مختلف الحاجات الممكنة لكل 
مقاولة، مهما كان حجمها أو قطاع نشاطها، 
بحيث إنه ُأعد بناء على المعلومات والجذاذات 
تقترح  التي  واإلدارات  الهيئات  قدمتها  التي 

مختلف المنتوجات المالية.
المركز  مدير  بنحيــون،  جــالل  واعتبر 
أن  تقديمية،  كلمة  في  لالستثمار،  الجهوي 
المبادرات  لمختلف  ينضاف  التمويل  »دليل 
التواصلية الرامية إلى تقوية العرض الترابي 
باالستثمار  والنهوض  االقتصادي  واالندماج 
على صعيد جهة طنجة – تطوان – الحسيمة«، 
األفكار  ثمرة  هو  الدليل  »إعداد  أن  إلى  الفتا 
الجهوي  المركز  لمنظومة  الجماعي  والذكاء 

لالستثمار«.
التشاركي يشكل  العمل  أن هذا  وأوضح 
الجهـــوي  المجتمــع  إلرادة  مثاليا  تجسيدا 
مواكبـــة  ضمــان  بهــدف  الجهــود  لتوحيد 
المشاريع  وحاملي  للمستثمرين  أكثر  فعالة 

الصغــرى  والمقـاوالت  الذاتيين  والمقاولين 
والصغيرة والمتوسطة.

وسجل المدير أن الدليل يسعى إلى الرد 
على االنشغاالت الكبرى لهذه الفئة من خالل 
وواف،  بسيـط  بشكل  إشارتهــا،  رهن  وضع 
المقاوالت  ودعم  التمويل  وآليات  حوافز  كل 
والجهوي،  الوطني  المستويين  على  المتاحة 
األشخاص  من  كبيــرا  عــددا  بأن  مذكرا 
تظافرت  والخاصة  العمومية  والمؤسسات 

إلعداد هذا الدليل وساهمت في نجاحه.
أن  في  أمله  عن  أعـــرب  الختـــام،  وفي 
يصبح الدليل الجهوي وسيلة إضافية الطالع 
والمقاولين  المشاريع  وحاملي  المستثمرين 
والمتوسطة  الصغرى  والمقاوالت  الذاتيين 
حـــول  العمليــة  المعطيــات  من  وتمكينها 
لمشاريعها  الحوافز  إلى  ولوجهـــا  إمكانيات 

االستثمارية.
أ.ع

تعريف باآليات التمويل، احلوافز والدعم..
يف �سابقة قارية.. 

يف امتحان احتجاج ممتهني »الديباناج«

اجلامعة:
نحو تهيئ
للمناظرة
اجلهوية
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محمد العطالتي -

اللفظ الفيد

الأديان  تعرتف  ل  وملاذا  ؟  بينها  فيما  الأديان  تت�سارع  ملاذا 
ال�سمائية بالأديان الأر�سية؟ وملاذا مازالت بع�ض اجلماعات ل تنظر 
بعني الر�سا اإلى ف�سل جمال عمل الدين عن جمال عمل الدولة ؟ و 
ميكن  هل  ؟و  دينية  دواع  ب�سبب  ُيقتلون  و  يقتلون  النا�ض  لزال  ملاذا 

الإقرار باأن الدين الفالين اأف�سل من الدين الفالين؟
الإجابة عن هذه الأ�سئلة، يفر�ض اإعادة قراءة التاريخ الإ�سالمي 
الأخرى،  الديانات  بخالف  فالإ�سالم،  ر�سينة،  نقدية  قراءة 
متيزه  خ�سو�سية  امل�سلمني،  بح�سب  يحمل،  الأر�سية،  و  ال�سمائية 
تقريرها  جرى  هوؤلء  طرف  من  املزعومة  اخل�سو�سية  و  غريه،  عن 
عرب  بابني اثنني : اأولهما اأن الإ�سالم اآخر دين ينزل على الب�سرية و 
اأن الر�سول الذي جاء به من عند اهلل هو خامت النبيئني، و ثانيهما 
نظر  يف  الدولة،  و  دولة،  اأي�سا  هو  بل  دين  جمرد  لي�ض  الإ�سالم  اأن 

هوؤلء، ل ميكن اأن تقوم اإل على دين واحد هو الإ�سالم. 
 بالطبع، فاإن هذا الفهم، رغم كونه حمال لآراء مناق�سة، مل ياأت 
من فراغ، بل ُبِنَي على اأ�سانيد يعترب اأ�سحابها اأنها �سرعية و هي من 
ين  قبيل »املعلوم من الدين بال�سرورة«. و اإذا  تاأملت اآية مثل »اإِنَّ الدرِّ
عند اهللَّ اْلإِ�ْصالُم، َوَما اْختلَف الذيَن اأُوُتوا اْلكتاَب اإِلَّ من 
ِ َفاإِنَّ  َبعِد ما جاَءُهم اْلِعلُم َبْغًيا بْيَنُهم، َوَمن َيْكُفْر ِباآياِت اهللَّ
عند  »الدين  اأن  اأولها  دعائم:  ثالث  ت�ستنتج  اْلِ�صاِب«  �شيُع   َ اهللَّ
اهلل« هو »الإ�سالم«، اأي ل دين باإمكانه اأن يحل حمله، و ثانيها فكرة 
عن  انحرفوا  قد  اليهود،  و  الن�سارى  اأي  الكتاب«،  اأوتوا  »الذين  اأن 
الدعائم  ثالث  اأما  بينهم«،  بغيًا  العلم  »جاءهم  بعدما  احلق  الدين 
فاإن اهلل  باآيات اهلل  : »من يكفر  الآية  الذي تقرره  العام  فهو احلكم 

�سريع احل�ساب«.
تربط  �سعائر  جمرد  الإ�سالم  تعترب  ل  الدينية  الن�سو�ض  اإن 
لدى  النطباع  كر�ض  ما  للدولة،  نظاما  تعتربه  بل  مبعبوده،  العابد 
لي�ض  الأديان  من  غريه  اأن  و  احلق،  الدين  هو  دينهم  باأن  امل�سلمني 

�سوى باطل. 
بــــ  و�سفه  ميكن  ما  الإ�سالمي  الفقه  ابتدع  املنطلق  هذا  من 
»نظرية جهاد الدفع «، اأي اأن »امل�سلم« عليه الذود عن دينه يف حال 
»نظرية  اإلى  النتقال  قبل  ذلك  و  بالإ�سالم،  يحدق  بخطر  �سعوره 
جهاد الفتح«، اأي غزو بالد الكفار و تخيريهم بني »اعتناق الإ�سالم« 

و العدول عن الكفر باهلل، اأو »دفع اجلزية و هم �ساغرون«.
لبد من التذكري، يف هذا ال�سياق اأن خمرجات »نظرية اجلهاد« 
هذه مل تنح�سر على مواجهة حاملي الديانات الأخرى، بل تعدتها 
اأن  تفيد  روايات  الإ�سالم  تاريخ  يف  وردت  اإذ  فعال،  م�سلمون  هم  ملن 
اخلالفة  تاريخ  يف  كربى  قيادات  منها  َتْثَن  ُت�سْ مل  التكفري«  »تهمة 
الإ�سالمية كعمر بن اخلطاب و عثمان بن عفان، بل اإن ع�سر خالفة 
بني اأمية عرف »تنظيما حمكما« لالإ�ساءة اإلى اخلليفة علي بن اأبي 
اأن »معاوية كان يدعو لعثمان يف  روايات متواترة  اأكدت  طالب، كما 

بُّ عليا« خطبة يوم اجلمعة وي�سُ
اإن التناق�ض احلا�سل فعال بني »الثقافة الإ�سالمية« و بني ثقافة 
و  الرتاث  يف  اأ�سوله  يجد  و  �سخم،  و   ٌ َبنينِّ تناق�ض  »العلماين«  الغرب 
»نزول  اإل بعد  تن�ساأ فعليا  الدينية«، مل  »الدول  فاإذا كانت  املوروث، 
لدين  بالن�سبة  مغايرا  كان  الأمر  فاإن  الأر�ض،  دنيا  اإلى  الدين« 
تاأ�سي�ض م�سروع دولة، وهكذا اختلط،  اإذ ترافق ظهوره مع  الإ�سالم، 
منذ البداية، مفهوم الدولة مبفهوم الدين و ظل مرافقا لها اإلى يوم 
»امل�سلم«  يعتقد  االختالط  يف  املوغل  املنظور  هذا  ومن  هذا،  النا�س 
اإقامة  و  الإ�سالم  دولة  باإقامة  اإل  يتاأتى  لن  خال�سه  و  جناته  اأن 
»الدولة«  بني  االرتباط  فك  فاإن  لذلك،  و  اهلل.  �سرع  اأنه  يعتقد  ما 
جهد  بذل  ويتطلب  التعقيد،  و  ال�سعوبة  غاية  يف  اأمر  و»الإ�سالم« 
نظري و فكري عظيم من اأجل »حترير الدين« من »براثن« الدولة و 
لأجل فر�ض »ا�ستقالل الدولة« عن الدين، و احلال اأن الإ�سالم الذي 

نزل كدين، كان يف ذات الوقت م�سروعا �سيا�سيا يف املقام الأول.
�سط  و  �ساحة  يف  الدينية  �سعائره  يقيم  اأن  م�سيحي  باإمكان  هل 
اليهودي  با�ستطاعة  هل  و  اإليها؟  املوؤمنني  ويدعو  مكة  مدينة 
وهل  املنورة؟  املدينة  يف  املو�سوية  ال�سريعة  لعتناق  الدعوة 
الإجابة  تتم  مل  ما  عقيدته؟  لعتناق  يدعو  اأن  البوذي  مب�ستطاع 
عن هذه الأ�سئلة، �سيظل امل�سلمون على الدوام معتقدين اأن الإ�سالم 

هو  املنقذ الوحيد.

»املنقذ 
الوحيد ؟«

مواصلة في تفعيل التزامها بأجرأة تنزيل ورش تعميم 
السادس،  محمد  الملك  أطلقه  الذي  االجتماعية،  الحماية 
صادق مجلس الحكومة نهاية هذا األسبوع، على مشروعي 
فئات  تهم  جديدة  تعديالت  إدخال  يهمان  مرسومين 
األجراء  غير  واألشخاص  المستقلين  والعمال  المهنيين 

الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس 
الحكومة المكلف بالعالقات مع البرلمان والناطق الرسمي 
باسم الحكومة، خالل ندوة صحافية عقبت اجتماع مجلس 
رقم  مرسوم  بمشروع  أوال  يتعلق  األمر  أن  الحكومة، 
الذين يشتغلون  الفنانين  2.22.138 يقضي بإدراج فئات 
لحسابهم الخاص، كما هي محددة بموجب التشريع الجاري 
به العمل، في قائمة األصناف واألصناف الفرعية لألشخاص 
الخاضعين لنظامي التأمين اإلجباري األساسي عن المرض، 

والمعاشات، المشار إليهما.

في حين يتعلق مشروع المرسوم الثاني رقم 2.22.139 
األساسي  اإلجباري  التأمين  نظام  تطبيق  كيفيات  بتحديد 
عن المرض، ونظام المعاشات، على فئات الفنانين الذين 

يشتغلون لحسابهم الخاص.
وأضاف نفس المتحدث، أن المشروع ينص أيضا على 
المذكورين..  للنظامين  الخاضعين  الفنانين  فئات  تحديد 
كما أبرز أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل ستعين هيئة 
االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  لموافاة  االتصال 
بالمعلومات الالزمة لتسجيل هذه الفئة بالصندوق، عالوة 
على التنصيص على تمكين الفنانين المعنيين باألمر من 
الوطني  الصندوق  لدى  بأنفسهم  التسجيل  طلب  إيداع 

للضمان االجتماعي وأداء اشتراكاتهم بصفة شهرية.
أ.ع

مر�شومان لتحقيق احلماية الجتماعية 
للفنـانيـن
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النريد أن نمر دون اإلشارة إلى أن  الموظف المتمترس والمتمرس 
صادقة  غير  صور  بنقل  الغالب  في  يقوم  اإلداري  النفاق  مرض  على 
عن زمالئه في العمل بهدف تحطيمهم ووضع متاريس ثقيلة لعرقلة 
داخل  السلوك  أزمة  أن  القول  لنا  جاز  وإذا  وإحباط جهودهم!  أدائهم 
الذي  المستوى  إلى  واالرتقاء  التطور  على  التساعد  المغربية  اإلدارة 
معالجة  إلى  سبيل  فال  المواطنين  وعموم  المرتفقون  إليه  يتطلع 
واألخــالق  المضطربة  بالسلوكات  المتصلة  والشوائب  النقائص 
الوضيعة سوى القيام بحمالت تحسيسية توعوية والتنبيه واالستشعار 
التملق  سلوك  بتجنب  المريضة  الغافلة   الضمائر  اليقاض  قرب  عن 
كما  وهيبتها  المغربية  اإلدارة  صورة  على  حفاظا  والمحاباة  والنفاق 
اإلدارة  أغوار  سبر  في  الريادة  سبق  لهم  كان  والذين  نحن  عهدناها 
البدايات األولى من استقالل بالدنا.. ويبقى من مهام  العمومية في 
اإلدارة المغربية ومسؤولياتها وضوابطها  التنظيمية والقانونية التي 
تضمن بالضرورة استمراريتها أن تبادر إلى تفعيل ميثاق حسن سلوك 

الموظف العمومي وتطبيق مدونة أخالقيات العمل..
مرة أخرى النسعى من وراء هذا الموضوع إلى شيء آخر غير إماطة 
الخلل في  للكشف عن جوانب  الداء  األصبع على مكمن  اللثام ووضع 
بعض  مصدرها  عنها  المسكوت  السلبية  والتصرفات  السلوكيات 
المخلوقات اآلدمية التي ماتزال تقبع داخل إدارات الدولة الترتقي مع 
األسف بسلوكاتها إلى المستوى األخالقي المشرف، ويجدر بالمسؤول 
اإلداري أن ينتبه إلى أن مدح المادحين المتملقين والثناء عليهم هي 
صحية  متاعب  سيخلف  المسؤول  فرحيل  اإلطالق..  على  التدوم  أمور 
ونفسية لكل من كان باألمس مهلال مطبال متسلقا ومتملقا..! اإلدارة 

والمنصب والمسؤولية التدوم ولو دامت لغيرك ماوصلت إليك..!
بأن  الموظفين  على  اإلدارة  تشدد  أن  في  كذلك  األمل  يحدونا 
المعايير األساسية تتمثل في االلتزام بقواعد السلوك المهني واألخالقي 
باعتباره جزءا متصال بالوهن الذي أصاب وظائف الجسم اإلداري فبات 
تتماشى  أدوار ومسؤوليات  به من  القيام  بما يجب   القيام  عاجزا عن 
ومتطلبات المرحلة.. هذه القراءة المتواضعة هي محاولة لرصد وبيان 
التي مازالت مظلمة والتساعد على  العتمات  أو تبيين باألحرى بعض 

تخليق اإلدارة العمومية..
المتحدة  العامة لألمم  الجمعية  أربعة وثالثين عاما أصدرت  وقبل 
قرارها 34/169 المؤرخ في 17 دجنبر 1979 في شكل مدونة لقواعد 
أدبياتها  وتنفيذ  قراءتها  إلى  أحوجنـا  ما  العالم  في  الموظفين  سلوك 
نقل  في  وفقنا  قد  نكـون  أن  صادقين  نتمنى  وتوجيهاتها..  وبنودها 
االختــالالت  بعض  عن  والكشـف  واألســود  باألبيض  الصور  بعض 
على  تهيمن  مازالت  التي  المضطربة  السلوكية  والمظاهر  التدبيرية 

الكثير من اإلدارات العمومية تدبيرا وتواصال وسلوكا وممارسة!!
الشعرية  األبيات  هذه  من  أبلغ  أجد  ال  الكالم  هذا  كل  ختام  في 
التي تستدعي وقفة تأمل عميقة في سلوكيات مخلوقات آدمية ابتليت 
صراطه  إلى  ويرشدها  يهديها  أن  اهلل  نسأل  المغربية  اإلدارة  بها 
والدروس  العبر  استخالص  إلى  السبيل  فإن  وبالتأكيد  المستقيم.. 
واالنزالقات  األخطاء  من  الكثير  نتجنب  أن  األمر  نهاية  في  يقتضي 
وتصحيح المواقف السلوكية غير الواضحة.. يقول  اإلمام علي بن أبي 

طالب كرم اهلل وجهه : 
لخيـــر يف ود اإمــــرئ متملــــق         حلــو  الل�شــان وقلبـــه يتلـهــــب

يلقاك يحلـف اأنــه بــك واثـــق         واذا توارى عنك فهو العقـرب..

يعطيك من طرف الل�شان حالوة        ويروغ منك كما يروغ الثعلب...

)انتهى(

من صميم المجتمع

• إدريس كردود

�شلوك النفاق والتملق واملداهنة 
باملرفق العمومي واجب اأم 

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

لبع�س النماذج..
3/3

إختتمت فعاليات المسابقة الجهوية الرابعة إياب في الصيد 
 20 األحد  يوم  زوجي،  كبار  كاستينغ  »السورف  صنف  بالقصبة، 
من  بتنظيم  طنجة،  بخليج  أطوارها  دارت  والتي  الجاري  فبراير 
مع  وبتنسيق  بطنجة،  الرياضي«  للصيد  »طنجيس  جمعية 
جمعية »شباب الريف للصيد بالقصبة والمحافضة على البيئة« 
بالحسيمة، حيث بلغ عدد المشاركين  48 زوجي، أي 96 مشاركا 
ـ  تطوان  ـ  طنجة  جهة  من  منها  ستة  جمعيات،  تسع  يمثلون 
الحسيمة واثنتان من الجهة الشرقية، إضافة إلى مدينة بوزنيقة، 
زينوا الشاطى البلدي على طوله بألوانهم المختلفة ومعداتهم 
بلغت  التي  القوية  الشرقية  الرياح  ورغم  والحديثة.  المتنوعة 
هباتها نحو 44كم في الساعة والطحالب التي ظهرت فجأة، إال 
أن المنافسة كانت على أشدها بين األبطال المشاركين . وهكذا 

عادت المراتب الخمس األولى لألبطال اآلتية أسماؤهم.:
المرتبة األولى: الزوجي مصعب العمراني ، محمد العمراني 

عن جمعية »طنجيس للصيد الرياضي« بطنجة. 

المرتبة الثانية: الزوجي مصطفى التوزاني، بالل الروندي 
عن جمعية »طنجيس للصيد الرياضي« بطنجة. 

المرتبة الثالثة: الزوجي عصام الطوب، هشام السطي عن 
جمعية »تطاون لهواة الصيد الشاطئي« بتطوان 

المرتبة الرابعة: الزوجي أيمن بنمسعود، عماد اإلسماعيلي 
عن جمعية »تطاون لهواة الصيد الشاطئي« بتطوان. 

الواحد  عبد  داوود،  محمد  الزوجـــي  الخامسة:  المرتبة 
الكروت عن جمعية »تطاون لهواة الصيد الشاطئي« بتطوان. 

التي  التظاهرة  هذه  على  الستــار  أسدل  النحو،  هذا  على 
أنجحتها الجمعيات المشاركة وأعضاؤها الذين تنافسوا، بصدق 
وشرف ومحبة كبيرة لرياضة الصيد بالقصبة،  صنف »السورف 

كاستينغ«.

اإ�شدال ال�شتار على امل�شابقة اجلهوية الرابعة
لـ : »ال�شورف كا�شتينغ كبار زوجي«

فقيـرة  عائلـة  من  تكــون  عندما 
وتعيش في نفــس الوقت في وسط 
حي  مثل  بالجريمة  معروف  اجتماعي 
فمن  البيضــاء  بالدار  رشيــد  موالي 
الصعب أن تحقق أحالمك وطموحاتك. 

أنا عزيز أبمني وهذه قصتي. 
تكـن  لم  الجامعــة  ولجت  عندما 
لدي االمكانيات حتى لركوب الحافلة، 
لذا كثيرا ما كنت أوقف السيارات في 
كان  األمر  وهذا  الجامعة  إلى  طريقي 
الحرج،  أشد  ويحرجني  كثيرا  يزعجني 
أدرس  أن  الوحيد  عزائي  كان  لذا 
إنه  أقول  كنت  النجاح.  بجدية ألحقق 

األوائل  المتفوقين  من  أكن  لم  إذا 
الجامعة  إلى  أذهــب  ألن  داعي  فال 
توصيلة  بطلب  يوميا  نفسي  وأحرج 
أعرفهم.  ال  غربــاء  من  الجامعـة  إلى 
أكن  لم  المتفوقين  من  وألكون  لذا 
أكتف بدروس الجامعة بل كنت أبحث 
تخصص  عن  واالنترنت  الكتب  في 
من  فطـــورت  واالتصاالت  الشبكات 
األوائــل  الطلبــة  من  وصرت  نفسي 
عاليــة.  معدالت  على  حصلـوا  الذين 
فكان أن اشتغلت بمجرد حصولي على 
أكبر  في  اشتغلت  الجامعة.  شهادة 
المراكز الجهوية لالتصاالت، لكن قبل 

ذلك كان علي أن أجتاز تدريبات مهنية 
تطبيقية وعملية كــان أخرهـــا دورة 
تكوينية في شركــة »هــواوي«، هذا 
المعرفة  من  للمزيد  أطمح  زلت  وما 
والتطوير الذاتي. وفي األخير أقول إنه 
ال شيء يقف أمام طموح المرء سوى 
به،  المحيطة  بالبيئة  وتأثره  تكاسله 
الناجحين  وصاحـب  الكسل  اطرد  لذا 
والطموحين وسوف تصل إلى مبتغاك 

وتحقق مرادك بإذن اهلل.

محمد العودي
 oddimed@gmail.com

كلمة تحفيزية تعمل بها قد تجعلك ناجحًا في حياتك..
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ـ متنفسا  الرفاق  التالميذ  ـ نحن  لنا  بالنسبة  إسبانيا«  كانت حديقة »بالصا 
طبيعيا ومنتدى ثقافيا نزجي به أجمل األوقــات و أمتع اللحظــات في المحادثــة 
ذواتنا،  في  النشاط  يجدد  الذي  النقي  الهواء  واستنشاق  والمفاكهة  والمناقشة 
العطل  أيام  خالل  ترفيهية  أنشطة  لمزاولة  لقاء  موعد  كذا  نحدد  كنا  وبرحابها 
األسبوعية والموسمية. ورفاقي في الدراسة في المرحلة اإلعدادية بسيدي إفني، 
المبكرة  بالرجولة  التالميذ  من  غيرهم  عن  يتميزون  كانوا  السبعينيات،  أوائل 
والتفــوق في  القريحـة  البديهة وتفتــق  السريرة وسرعة  النبيلة ونقاء  واألخالق 

الدراسة.. فمنهم الشاعر والكاتب والمسرحي والرسام والموسيقي والرياضي .
والغرو أن تشتد المنافسة بين تلك المواهب الناشئة التي التتوانى في تفجير 
طاقاتها اإلبداعية بين أسوار اإلعدادية إبان االحتفال باألعياد الوطنية أو بمناسبة 
اختتام السنة الدراسية، ولصقل مواهبهم الفنية انخرط زمرة منهم في دار الشباب 
وأبانوا عن علو كعبهم في كل باب.. والزلت أذكر ذاك اليوم المشهود، حينما كان 
عناصر فرقتنا  يتدربون بدار الشباب على مسرحية المجذوب، وإذا  بفرقة المرحوم 
الطيب العلج تفاجئنا بزيارة غير مرتقبة ونحن نؤدي أدوارنا بتفان وإخالص ،حيث 
وأثنوا  للعرض  استحسانهم  عن  معربين  بحرارة  المقتدرون  الممثلون  لنا  صفق 
علينا الثناء الحسن.. ولم يخف المرحوم الطيب العلج تعجبه ،مستغربا أن تكون 
المستوى   هذا  مثل  في  فتية  مسرحية  فرقة  باالستقالل  العهد  حديثــة  بمدينة 
من المرونة واإلبداع..ثم شجعنا بحرارة، متنبئا لنا بالمستقبل الزاهر في المسرح، 
عروضهم  مواصلة  قصد  كلميم  مدينة  إلى  الرحال  لشد  ومرافقيـــه  فانصرف 

المسرحية بالمناطق الصحراوية.
  وكانت فرقتنا المسرحية المتألقة تضم نخبة من التالميذ الموهوبين في فن 
التمثيل، ومنهم من  تقمص دورين مختلفين في مسرحية واحدة لسد الخصاص 
في  رفاقي  من  ثلة  وكان  الفتاة.  أو  المرأة  أو  العجوز  كدور  النسائية،  األدوار  في 
الممثل  بالذكر  وأخص  النسوية،  والحركات  األصوات  تقليد  في  بارعين  التمثيل 
األشقرالصبوح نيشنيش الذي أدى دور مريم بنت الخراز في مسرحية »المجذوب« 
والممثل األسمر البشوش العباسي الذي أدى بإتقان وتفان دور العجوز أم البخيل 
وكذا دورالمتعلم »امسيعيد« في نفس المسرحية. ولقد ابتهجت غاية االبتهاج 
حينما أطل علي وجهه الكريم بالفضاء األزرق بعد غياب لما ينيف عن الربع قرن 

فكاتبته على جداريته معلقا : 
وأيقظــت في ذاكرتــي  األزرق..  الفضاء  البهيــة بهــذا  »أبهجتني إطاللتك 
إفني  بسيدي  الشباب  بدار  المسرح  خشبة  على   سويا  قضيناها  ممتعة  لحظات 
مسرحية  في  المجذوب  دور  متقمص  نسيت  أنك  والأظن  السبعينيات..  أوائل 
هزلية أضحكت الجمهور حد البكاء.. فتحية محبة وتقدير صديقي الفنان المقتدر 
البخيل في ذات المسرحية ورحم اهلل من وافتهم  العجوز والدة  المتقمص لدور 
المنية من رفاقنا في درب التمثيل وبارك في عمرالباقين.. تمنيت لو كنت تحتفظ 

بصور للذكرى«.
فكاتبني مبسوطا :

»عاش من قرأ كلماتك أخي وطاش ... أطال اهلل عمرك ودمت بصحة جيدة 
... كلماتك أثلجت صدري وعادت بي إلى أيام العز واألخوة.. الحمد هلل ، ما كان 
يجمعنا إال الثقافة والدراسة والبحر والفن والسينما والمغامرات الجميلة... تحياتي 

أخي... ولنبقى على تواصل ولو عن بعد...«. 
 فأجبته صادقا :

»نتواصل عن بعد وقلوبنا في قرب«.
ثم استدركت قائال :

»لست أدري هل الزلت تحتفظ بصور تذكارا لعرض من العروض المسرحية 
في تلك المرحلة؟

وبعد هنيهة بعث لي صورة وقد علق عليها :
هذه صورة قديمة لمسرحية المجذوب 73/72... مع الراحل المرحوم بايزة... 
اهلل ينزل عليه الرحمة والمغفرة. كان دوري هو المتعلم »امسيعيد« كان المعلم 

الخراز يبحث عني ويناديني فتقدمت نحوه وأنا أغني : 
    »هاني هاني ياللي نداني...«.

  أحسست بحزن عميق لفقدان الصديق العزيز بايزة الذي   
  كان ممثال بارعا يشخص أدوارا أكبر من سنه ..

)هذه اللقطة جمعت بين الخراز والد مريم والمتعلم امسيعيد(.

هذه ومضات من ذكريات ستظل شاخصة مشرقة في الذاكرة إلى أن ترحل 
روحي على جناح ملك الموت إلى دار القرار الباقية.  

من مذكـرات
الصحافي النباش

محمد وطـا�س80

ومجموع  والصحافيات  الصحافيين  كرامة  من  الحاطة  بالعبارات  المغربية  للصحافة  الوطنية  النقابة  فوجئت 
العاملين في جريدة األحداث المغربية التي تضمنها العرض السياسي الذي ألقاه السيد عبد اإلله بنكيران األمين 

العام لحزب العدالة والتنمية أمام دورة المجلس الوطني للحزب نهاية األسبوع الماضي.
بمسؤول  يليق  ال  تصرفا  يعد  بنكيران  السيد  عليه  أقدم  ما  أن  المغربية  للصحافة  الوطنية  النقابة  وتعتبر     
الطبقة  بتعامل  يتعلق  فيما  والنموذج  القدوة  يقدم  أن  فيه  يفترض  كان  كبيرة،  مسؤوليات  تحمل  سياسي، 

السياسية مع وسائل اإلعالم.
وإذ تعتبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن جملة األوصاف واالتهامات التي تضمنتها كلمة السيد عبد 
اإلله بنكيران في حق الزمالء والزميالت في جريدة األحداث المغربية تكتسي خطورة بالغة، فإنها تثير االنتباه إلى 

مزالق مثل هذا الخطاب التحريضي باعتباره دعوة صريحة للكراهية والعنف والترهيب.
كما تسجل النقابة الوطنية للصحافة المغربية باستياء تنامي ظاهرة استهداف الصحافيين والصحافيات من 
طرف بعض الفاعلين السياسيين، وتطالب بالكف عن هذا السلوك المشين، إذ من حق وسائل اإلعالم ممارسة 
دورها في إطار احترام كامل للقوانين ولميثاق أخالقيات المهنة، كما أنه من حق أي شخص اعتبر أنه طاله ضرر 
من عمل صحافي ما أن يسلك المساطر القانونية التي يقدرها مناسبة إلعادة االعتبار إليه وحفظ حقوقه التي قد 

يكون طالها ضرر ما. 
وتعلن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تضامنها الكامل وغير المشروط مع الزمالء والزميالت في جريدة 

األحداث المغربية، وتعبر عن مساندتها الكاملة لكل خطوة يقدمون عليها من أجل رد االعتبار.

بــــــــــالغ
ا�شتياء النقابة الوطنية لل�شحافة املغربية من تنامي 

ظاهرة ا�شتهداف ال�شحافيني وال�شحافيات

ثورة الأفكاراأيام زمان..

وااللتزام  واالشتراكية  التحررية  األفكار  كانت  الجامعة...  في 
بالمبادئ والنضــاالت الطالبيـــة أمورا مزدهرة وكانت الفدرالية 
الطالبية الدولية الوحدوية برئاستها في »براغ« عاصمة يوغسالفيا، 
آنذاك، ترسل البرقيات تلوالبرقيات،  لمساندة الطلبة ومؤازرتهم في 
احتجاجاتهم ومطالبهم في كل بقاع العالم للشباب الحي المجند 
ضد الظلم واالضطهاد...الشباب الحامل ألفكار العدالة االجتماعية 

وإحقاق الحقوق إلى أصحابها...
برئاسة  النامي  العالم  وحد  االنحياز  لعدم  »باندونغ«  مؤتمر 
الرئيــس جمال عبد الناصــر وجواهـــر الل نهرو والماريشال تيتو 
أجل  التحررومن  أجل  من  والتهميش  الفقروالجوع  ضد  وآخرين 
تقدمية  نشرأفكار  بهدف  االمبريالية،  ضد  ووحدوي  واحد  مصير 
إلنعاش هذه الشعوب وتقدمها، خالل الثورة الطالبية في ماي سنة 
1968 التي كان في مقدمة مسيراتها »جان بول سارتر« و«سيمون 
التقدمية  األفكار  وحدة  تجمعهم  آخرون،  ومفكرون  دوفوفوا« 

وأهداف سامية،  لتغيير مصيرفرنسا والعالم...
في هذا الحماس الطالبي المنقطــع النظيــر وفي خضم هذه 
العالم للطالب  أثرها في  التي كان  الثورية لطالب فرنسا  األفكار 
بعدما  الطالب،  انتعش  ببلدي،   حتى  كانوا...  أينما  المتنورين 
خمدوا لفترة بعد الهجمة العسكرية األفقيرية بالدار البيضاء سنة 
المـــد  العادلة، جــاء  التالميذ والطلبة  1965. ومن أجل مطالب 
الجامعة في سنوات 1968  الكاسح، لما دخلت  النضالي  الطالبي 
وما يليها... فعشت سنــوات الرصاص والجمرالمتقد، كما يسميهــا 
الكثيرون وأنا في ريعــان الشباب... عشت أجواء الجامعة بمناشيرها 
وملصقاتها الوهاجــة والمكافحــة والنضالية للدفاع عن مصالح 
الطلبة ومؤازرة الفئات الشعبية في مطالبتها لحقوقها من أجــل 
غد أفضــل وعيش كريــم ومناصرة المضطهدين والمقهورين في 
كل مكان... في تلك السنوات حضرت وشاركت بتدخالت كغيري مع 
كثير من الطلبة في ندوات الفكر والتعليم والتنوير والرواية واإلبداع 
بدار الفكر بالرباط )اآلن مكانها بناية وكالة المغرب لألنباء( وما 
أدراك ما دار الفكر آنذاك... وبعدها في المقر الجديد التحاد الكتاب 

للمغرب بمقر آخر....
ال أنسى ولن أنسى، أبدا،  ذلك المفكر الكبيروالفيلسوف ذا 
األخالق العالية رحمه اهلل الدكتور محمد عزيز الحبابي وأنا في األمام 

مع الحاضرين جالس بجانبه وقد قبض على يدي اليسرى بحرارة 
وشد عليها، منذ البداية... بداية األمسية الشعرية ألستــاذ الفلسفة 
الشاعرالدكتور بنسا لم حميش )وزير الثقافة سابقا( الذي فرق بيننا 
بعضا من نسخ قصائده، قبل أن يقرأها علينا بإنشاد جميل أخاذ وهو 
في ريعان الشباب.. جاء ليدرس بالجامعة بالرباط وأفكار الفلسفة 
تحشوذهنه  »الماوستونغية«  و  »الماركسيــة«  و  الوجوديــة 
المتقد... أتذكر ذلك الوقور المرحوم برحمة اهلل الواسعة، األستاذ 
بعدفترة،  آنذاك.  المغرب،  كتاب  اتحاد  رئيس  غالب،  الكريم  عبد 
قدم لنا الفيلسوف الذي بجانبي تقديما رائعا ومشرفا يليق بمقامه 
وفكره المشحون بإكسير الحياة والفلسفة الشخصانية وبكل ما ينير 
طريق البناء والتقدم في العلياء، فقرأ علينا قصائد مبدعة ومبهرة 
باللغة العربية والفرنسية عن ذكرياته الجميلة وعواطفه الجياشة، 
الملتهبة بباريس... فكــان األثــر في األدمغــة الوقــادة والوهاجــة، 
بإمعــان وتبصر وروعــة ما بعدها روعة، روحا ووجدانا، بعد نفي 
جار...  بلد  في  الذكر  اآلنف  المرحوم  والشاعر  للمفكر   اضطراري 

كغيره من الثوريين والمناضلين...
كانت فرحة عارمــة على محيــا الجميع، بفعل وجوده بيننا... 
مفكر وشاعر وروائي ينتصر للتحرر ويصمد أمام الزوابع،  صمود 
األحرار واألبرار... كما انتصر الطالب في العالم، آنذاك، بوحدتهم 
وتكتلهم وانتصاراتهم لكل جميل بأفكار يسارية واشتراكية ونضال 
مستميت ، يعمل من أجل التغيير المنشود، فكرا وإبداعا والتزاما 
بقضايا اإلنسانية واألمة من أجل االنعتاق من الظلم واالضطهاد، 
بتضحيات جسيمة، حققت بعض أهدافهـا بإصرار ومواكبـة وعنـــاد 

وحماس...
إلى  التواق  واإلخالص،  بالعطر  عبقة  جميلة  ذكريات  إنها 
التخلص من الظلم والفقر والحاجة للوصول إلى المواطنة الحقة 
والمواثيق  اإلنسان  حقــوق  ميثــاق  وتحقيــق  اإلنسان  بكرامة 

الحقوقية األخرى... 
إنها كرامة اإلنسان، نضحي من أجلهــا، بالغالــي والنفيس، 
في  والمساواة  االجتماعي  والعــدل  الحــق  وضمــان  لتحقيقهـا 
اإلنسان،  وأخيه  اإلنسان  بين  التآخي  ليكون  والواجبات،  الحقوق 

تحقيقا للسلم واألمان... 

عبد القادر أحمد بن قدور
العضو الشرفي بمنظمة العفو الدولية

- فرع المغرب -

بالصا إسبانيا
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•  األستاذ محمد  الخراز

له جذور عميقة،  وأوكرانيا  روسيا  بين  حاليا  القائم  التوتر 
عنها،  كييف  استقاللية  تقبل  ال  موسكو  أن  إلى  أساسا  ويرجع 

وهذه من أبرز محطات الصراع بينهما حتى اآلن. 
فكال  قديمة،  عصور  إلى  يعود  التوتر  هذا  فإن  وعليه 
ويتحدث  الشرقية،  السالفية  الدولة  في  جذور  لهما  البلدين 
ذلك،  خالف  الحقيقة  لكن  واحد،  شعب  بأنهما  اليوم  الروس 
ألن مسار الدولتين عبر التاريخ كان مختلفا ونشأت عنه لغتان 
وثقافاتان متباينتان رغم قرابتهما، فتطورت روسيا سياسيا إلى 
إمبراطورية، بينما لم تنجح أوكرانيا في بناء كيانها كدولة قوية 
شاسعة  أراضي  أصبحت  عشر  السابع  القرن  ففي  روسيا،  مثل 
من أوكرانيا جزءا من اإلمبراطورية الروسية، وبعد سقوط هذه 
األخيرة عام 1917، استقلت أوكرانيا لفترة قصيرة، وبعد ذلك 

قامت روسيا السوفياتية باحتاللها مجددا.
دجنبر  شهر  وبالضبظ  الماضي  القرن  تسعنيات  وفي 
الجمهوريات  بين  من  وبالروسية  أوكرنيا  كانت   ،1991 سنة 
أرادت  موسكو  أن  غير  السوفياتي،  االتحاد  عن  انفصلت  التي 
االحتفاظ بنفوذها عن طريق تأسيس رابطة الدول المستقلة: 
كانت تظن وقتها أن بإمكانها السيطرة على أوكرانيا من خالل 
مدها بالغاز بقيمة زهيدة، لكن ذلك لن يحصل، بينما تمكنت 
روسيا من بناء تحالف وثيق مع بالروسيا، كانت رغبة أوكرانيا 
تتجه نحو الغرب، هذا ما أزعج موسكو، لكنه لم يصل إلى صراع 
هادئة، ألن  تبدو  روسيا  كانــت  حيـث  التسعنيات،  فترة  طوال 

الغرب لم يكن يسعى إللحاق أوكرانيا بالحلف، 
خصوصــا وأن االقتصاد الروسي كان منهكا 
والبالد مشغولة بالحرب في الشيشــان، وفي 
بحدود  رسميا  اعترفت موسكو  سنــة 1997 
التي  القرم  جزيرة  ذلك  في  بما  أوكرانيا، 

تقطنها غالبية ناطقة بالروسية.
بين  السطح  على  تطفــو  األزمــة  بدت 
فالديمر  الرئيس  عهـد  في  وأوكرانيا  روسيا 
روسيا  أقدمـت   2003 سنــة  وفي  بوتين، 
مضيق  في  ضخم  سد  ببناء  مفاجئ  بشكل 
األوكرانية،  توسال  كوسا  بجزيرة  كرتنيس 
فاعترضت كييف واعتبرت ذلك محاولة إلعادة 
البلدين،  بين  جديد  من  الحدود  ترسيم 
إال  حسمه  يتم  ولم  بينهما  الصراع  فاحتدم 
السد،  بناء  بوقف  انتهى  ثنائي،  اجتماع  بعد 

الشيء الذي أدى إلى تدهور العالقة بينهما.
في سنة 2004 أثناء االنتخابات الرئاسية 
في أوكرانيا، أقدمت روسيا على دعم المرشح 

دون  حالت  النتائج  أن  إال  يانوكوفيش(  )فيكتور  منها  المقرب 
)فيكتور  الغرب  من  المقرب  السياسي  منه  بدال  وفاز  فــوزه، 
يوتشنكو(، األمر الذي أدى بروسيا خالل فترة رئاسته إلى قطع 
إمدادات الغاز عن أوكرانيا مرتين، األولى سنة 2006 والثانية 
عبر  المار  أوربا  إلى  الغاز  إمدادات  أيضا  وقطعت   ،2008 سنة 

أوكرانيا.
دبليو  »جورج  األمريكي  الرئيس  حاول   2009 سنة  وفي 
بوش« إلحاق أوكرانيا وجورجيا بحلف الشمال األطلسي الناطو 
التحضيري بقبول عضويتهما، غير أن هذا  البرنامج  من خالل 
البرنامج قوبل باحتجاج كبير من موسكو، وأعلنت بشكل قوي 
الحلف، فساندت كل من  إلى  أوكرانيا  بانضمام  أنها لم تقبل 
خطة  تنفيذ  دون  ذلك  فحال  الروسي،  الطرح  وألمانيا  فرنسا 

بوش باالنضمام.
بجميع  أوكرانيا  حاولت  الناتو،  انضمام  مسألة  تعثر  وعند 
الوسائل االرتباط بالغرب من خالل اتفاقية تعاون مع االتحاد 
األوربي، وبعد أشهر قليلة من توقيع االتفاقية، مارست موسكو 
الواردات،  اقتصادية  كبيرة على كييف ومنعت عليها  ضغوطا 
»يانوكو  األسبق  الرئيس  حكومة  جمدت  ذلك  مقابل  في 
فيتش« الذي فاز في االنتخابات سنة 2010 االتفاقية وانطلقت 
بسبب  ذلك احتجاجات معارضة للقرارات إلى هروبه إلى روسيا. 
بكييف  السلطة  فراغ  روسيا  استغلت  الرئيس  فرار  بعد 
وقامت بضم جزيرة القرم في مارس 2014، فكان الحادث عالمة 
فارقة وبداية لحرب غير معلنة، وفي الوقت ذاته أعلنت القوات 

يونيو  وفي  أوكرانيا،  شرق  الدومباس  منطقة  حجز  الروسية 
»بيترو  المنتخب  األوكراني  الرئيس  التقى  السنة  نفس  من 
وفرنسية،  ألمانية  بوساطة  مرة  و»بوتين« ألول  بوروشينكو« 
على هامش االحتفال بمرور سبعين عاما على يوم إنزال على 
ولدت  الرئيسين  بين  اللقاء  هذا  وخالل  نورماندي،  شواطئ 
اتفاقية )نورماندي( بين الطرفين، خالل هذه الفترة كاد الجيش 
األوكراني أن يدحر االنفصاليين لوال تدخل الروس في غشت 
2014 بردع الزحف األوكراني قرب بلدة »إيلوفانيسك« الواقعة 
األوكرانية  العسكرية  الفرق  تعرضت  حيث  »دونيتسك«  شرق 
للهزيمة، وهي لحظة كانت حاسمة لصالح االنفصاليين، لكن 
بتدخل  شتنبر2014   في  انتهت  موسعة  جبهة  على  الحرب 

دولي واتفاق الطرفين على وقف إطالق النار.
بالوكالة  حرب  إلى  الصراع  تحول  االتفاق  هذا  بعد  لكن،   
استمرت إلى اليوم، وتوالى الهجوم من انفصاليين بدعم من 
جراء  من  بهزيمة  األوكراني  الجيش  ومني  الروسية،  القوات 
اضطر  حيت  »ديبالتسيتي«  مدينة  على  المتواصل  الهجوم 
مخجل،  بشكل  بالفرار  والذ  عنها  التخلي  األوكراني  الجيش 
 )2 )مينسك  على  االتفاق  فتم  األطلسي  الحلف  دول  وتدخلت 
وهي اتفاقية تشكل إلى اآلن أساسا لمحاولة إحالل السالم، غير 

أن بنودها لم تنفذ بالكامل لحد اآلن.
خالل سنة 2019 لوحظ بصيص من األمل، إذ أحرز نجاح 
مناطق  بعض  من  المحاربين  الطرفين  من  جنود  سحب  في 

المواجهة، لكن منذ القمة الرباعية بين روسيا وألمانيا وفرنسا 
وأوكرانيا المنعقدة في باريس شهر دجنبر 2019 لبحث تسوية 
النزاع في كييف، لم يحصل أي لقاء بين األطراف المعنية، ألن 
الحالي  األوكراني  الرئيس  مع  االجتماع  في  يرغب  ال  بوتين 
باتفاق  اليلتزم  موسكو  نظر  في  يعتبر  الذي  »زيلينسكي« 
الروسي  الرئيس  يطالب   2021 دجنبر  شهر  ومنذ  مينسك، 
بشكل علني الواليات المتحدة ودول حلف الناتو بعدم السماح 
ألوكرانيا االنضمام إلى الحلف، أو دعمها عسكريا، لكن الحلف 

لم يرضخ لمطالب بوتين.. 
أما عن آخر تطورات التوتر في شرق أوكرانيا فيمكن القول 
أن موقف روسيا والتلويح بالقوة والحشد العسكري اليوحي بأن 
أنها لم تتخذ أي قرار سياسي  اعتبار  الغزو أصبح وشيكا، على 
بشن عملية عسكرية لالجتياح، ومع ذلك فإن النشاط العسكري 
الروسي في الوقت الراهن تجاوز دورة التدريب العادية، حيث تم 
جلب وحدات من آالف األميال إلى المنطقة العسكرية المتاخمة 
إلى شبه جزيرة  القوقاز وحدات  أرسلت جيوش  ألوكرانيا، كما 
القرم، األمر الذي يتبين معه أن التحرك ليس بأنشطة تدريب 
عسكري  لعمل  ومعدات  وحدات  لتهيئة  محاولة  بل  روتينية، 
ليال  تتحرك  الوحدات  هذه  من  العديد  وأن  خصوصا  محتمل، 
السابقة  العسكرية  الحشود  على عكس  بدقة،  لتجنب رصدها 

خالل الشهور الماضية لم تتحرك بشكل عادي وعلني.
وإذا  محتمال،  بات  الحرب  اندالع  سيناريو  أن  يبدو  وهكذا 
يكون  لن  محتدم  صراع  لتوسيع  بوتين  اختيار  فإن  حدث  ما 

تزال  ال   2014 سنة  وأحدات  األزمة  تبعات  أن  ذلك  متسرعا، 
إلى  وتحويله  الصراع  تجميد  من  أكثر  التصعيد  على  مشجعة 
سالم غير دائم، خاصة أن أوكرانيا تعمل على توسيع شراكتها 
مع الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة ودول حلف 
الناتو، وخالل الفترة األخيرة قدمت الوالية المتحدة مساعدات 
الذي يساهم بشكل  الناتو  جانب حلف  إلى  عسكرية ألوكرانيا 
العالقة  هذه  وتشكل  األوكراني،  الجيش  تدريب  في  مكثف 
اعتبار  من  ببطئ  تحولت  الــذي  لموسكو  كبير  قلق  مصدر 
التعاون  معارضة  إلى  أحمر  خط  الناتو  في  أوكرانيا  عضوية 
الدفاعي البنيــوي المتعاظم بين أوكرانيا وخصومها الغربيين 
تصبح  أن  األخيرة  هذه  تخشى  حيت  موسكو،  نظر  وجهة  من 
المتحدة  والواليات  الناتو  خدمة  في  أداة  األوكرانية  األراضي 
ضدها.. وتفاديا لما يمكن أن يؤدي إلى تقليص دور موسكو 
فعل  على  قادرا  الروسي  الجيش  وكان  الملتهبة  المنطقة  في 
القوة يعد خيارا ممكنا ويبقى  شيء حيال ذلك، فإن استخدام 

حاضرا وغير مستبعد.
لكن، حسب آخر المستجدات حول األزمة الروسية األوكرانية، 
الدولي   األمن  مجلس  في  األعضاء  الدول  أغلبية  رفضت  فقد 
قرار روسيا االعتراف باستقالل لوغانيسك ودونيتسك، وأعلنت 
الواليات المتحدة األمريكية ودول حلف الناتو فرض عوقوبات 
على روسيا مع اإلبقاء على باب الديبلوماسية مفتوحا من أجل 
تجاوز األزمة، ومع ذلك أدلى مسؤول أمريكي، 
مؤخرا، بتصريح قال فيه: »قطعنا تمويلنا عن 
الروسي  المركزي  والبنك  الروسية  الحكومة 
من  أولى  كدفعة  السيادة  ثروة  وصناديق 
ماليتين  مؤسستين  وستشمل  العقوبات 
مؤسسة  أكبر  خامس  إحداهما  روسيتين، 
مالية في روسيا وعقوبات على نخب مقربة 
الوقت  نفس  وفي  الروسي«،  الرئيس  من 
أفادت وكالة طاس عن الكرملين، أن روسيا 
سترد على عقوبات االتحاد األوربي والواليات 

المتحدة عندما يصبح محتواها واضحا.
بالمقابل أكد الرئيس »فالديميربوتين« 
الدخول  أن  الجاري،  فبراير   22 الثالثاء  يوم 
لــألراضــي  ــي  ــروس ال للجيش  المحتمل 
الموالين  االنفصاليين  لدعم  األوكرانية 

لموسكو سيكون رهنا بالوضع على األرض.
أن  آنيا،  المستجدة  األحــداث  أبرز  ومن 
الرئيس فالدمير بوتن أعطى أوامره بالتحرك العسكري الجتياح 
أوكرانيا صباح أول أمس الخميس على نطاق واسع وفي جهات 
الغزو  الصين،  باستثناء  العالم،  دول  معظم  وأدانت  متعددة، 
عقوبات  بفرض  األوروبــي  االتحاد  ووعد  ألوكرانيا،  الروسي 
بالبربري على دولة  الهجوم  روسيا، ووصف  غير مسبوقة على 
مستقلة، ويستهدف االستقرار في أوروبا ونظام السالم الدولي، 
وأعلن عن انعقاد قمة طارئة في بروكسيل ودعت إليها، أيضا، 
وأوكرانيا،  لروسيا  المتاخمة  البلطيق  ودول  بولندا  من  كل 
التدخل،  أي دولة في  بوتن  الروسي  الرئيس  الفور حذر  وعلى 
وقال: إن أي تدخل من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة وغير 
تضرب  لن  الروسية  المسلحة  القوات  أن  وأوضــح  مسبوقة. 
استهدفت  وقد  المدنيين،  على  خطر  وال  األوكرانية،  المدن 
أنظمة الدفاع الصاروخي ومنشآت عسكرية، وقد شلت حركتها 

وأصبحت حاليا خارج الخدمة..
وهكذا باتت األحداث تتعاقب وتتماثل والتاريخ يعيد نفسه، 
 1917 فبراير  ثورة  خالل  الروسية  اإلمبراطورية  سقوط  فبعد 
وانفصال أوكرانيا عنها ، قامت روسيا السوفييتية باحتالها من 

جديد.
عاــم  تأسيســه في  السوفييتي منذ  لالتحاد  تابعة  وظلت 
مجلس  أعلن  حيــث   ،1991 عام  في  تفكــك  أن  إلى   1922
له  التابعة  الجمهوريات  باستقالل  االعتراف  األعلى  السوفييت 

وإنشاء رابطة الدول المستقلة لتحل محل االتحاد السوفياتي.

الأزمة الرو�سية الأوكرانية
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مؤخرا  طنجة  بمدينة  الداخليون  األطباء  خاض 
إضرابا إنذاريا عن العمل، يشمل كافة المصالح ما عدا 
مصلحتي اإلنعاش والمستعجالت، تلته وقفة احتجاجية 

بكلية الطب والصيدلة بطنجة.
عمل  ظروف  “توفير  في  األطباء،  مطالب  وتكمن 
الطبية  والمستلزمات  األدوية  توفير  تشمل  الئقة، 
مصالح  داخل  وخصوصا  المستشفيات،  داخل  واألمن 
المستشفى  “افتتاح  عن  فضال  هذا  المستعجالت”، 
الجامعي بطنجة الذي يعد الحل المباشر لكل ما سبق”.

الداخليون  األطباء  أن  على  االختالف  يمكن  ال 
على المستوى الوطني، يمارسون مهامهم في ظروف 
بمهامهم  بالقيام  لهم  تسمح  ال  مهزوزة،  معنوية 
أن  علما  المطلوب،  بالمستوى  المجتمع  تجاه  النبيلة 
االقتصادي  التوازن  في  كبيرة  مكانة  له  الصحة  قطاع 
واالجتماعي، كما له تأثير قوي على النمو بصفة عامة. 
فاالحتجاجات التي يقوم بها األطباء الداخليون لها 
العمل، من أجل جودة  عالقة بتحسين وتثمين ظروف 
المواطنين  لكل مرتفق من  المقدمة  الصحية  الخدمة 
وهي تتمثل بشكل أساس في توفير السكن، واألدوات 
بعيدا  جيد،  بشكل  مهامهم  أداء  على  تساعدهم  التي 
كل البعد عن الضغوطات التي تعرقل عملهم، مع العلم 
تدبيره  يمكن  وال  فيه  مزايدات  ال  الصحي  القطاع  أن 
بطرق كالسيكية قد تم تجاوزها عالميا، فضال عن كون 
القطاع ال يحتمل أي مبادرة أو هامش للخطأ، ألن صحة 
العناية  إيالءها  والمفروض  اعتبار  كل  فوق  المواطن 

الالزمة.

األطباء  تدفع  التي  األسباب  بين  من  أنه  كما 
ميزانية  القطاع  ميزانية  أن  هو  للتظاهر،  الداخليون 
حال  بأي  يمكنها  وال  المنشود،  المستوى  إلى  ترقى  ال 
يتعرض  التي  الصحية  الكوارث  مواجهة  األحوال  من 
لها المواطن بشكل يومي، فغياب األدوية، مرورا بقلة 
األطر الصحية وقلة أطر التمريض، يشكل عائقا متناميا 
في تقديم الخدمات الطبية الجيدة، والتي ال ترقى إلى 
من  مجموعة  في  المقدمة  الطبية  الخدمات  مستوى 

الدول.
ولقد ظهر هذا جليا بعد انتشار وباء كورونا، الذي 
أظهر مدى هشاشة القطاع، حيث بدل األطباء وهيئات 
التمريض أكثر من طاقاتهم وبواسطة أدوات ال ترقى 
لمستوى خطورة الوباء، فضال عن قلة العدد ومع ذلك 
اعتبروا  قدم هؤالء األطباء مجهودات مضاعفة، ألنهم 
في  الوطن  عن  التخلي  يجوز  وال  وطنية،  القضية  أن 
آملين في نفس  الوسائل،  قلة  رغم  الصعبة،  الظروف 
تحسينه  إلى  القطاع  عن  المسؤولين  يبادر  أن  الوقت 
القطاع،  يحتاجها  التي  المستلزمات  بتوفير  مستقبال 
يظهر  لكن  التاجي،  الفيروس  من  الدرس  آخدين 
توجد  ال  كما  عليه،  ماهو  على  سيبقى  الوضع  بأن 
مؤشرات تدل على وجود تغيير قادم، الشيء الذي دفع 
تعبيرا  االحتجاجات  إلى خوض هذه  الداخلين  باألطباء 
فيها  يزاولون  التي  المزرية  لألوضاع  استنكارهم  عن 

خدماتهم.

المستخدميـــن  نقــل  أرباب  خاض 
وقفــة  األسبــوع،  مطلع  طنجة  بمدينة 
الطرقية  المحطة  على مستوى  احتجاجية 
عرفتها  التي  للزيادة  استنكـارا  الجديدة، 
هـــذه  تشهدهــا  لم  والتي  المحروقات، 
المادة منــذ سنــوات خلت، ومازالــت في 

ازديــاد.
المستخدمين  نقـل  أربـــاب  أثار  كما 
أساسا  تهــــم  التي  المطالب  من  عددا 
الزيادات التي عرفتها مجموعة من المواد 
الغذائية الضرورية، خاصة في هذا الظرف 
المغربي،  المجتمع  يعيشه  الذي  العصيب 
في زمن الوباء الفتاك كورونا ومتحوراته.

وأكد أرباب القطاع التابعين للمرصد 
المهنــي،  السائــق  للنقل وحقوق  الوطني 

على  سلبا  يؤثر  ما  القطاع  لهذا  الدعم  غياب  هو  المالحظ،  بأن  الحسيمة،  تطوان،  طنجة،  بجهة 
أوقات  إلى مقرات عملهم في  العمال  أنه يقوم بتقديم خدمات تتجلى في نقل  استمراريته، علما 

مضبوطة، األمر الذي ينعكس إيجابا على المردودية االقتصادية المحلية. 
   وأصر المصدر، كون الوقفة االحتجاجية النضالية ماهي إال بداية، قد تعقبها وقفات احتجاجية 

أخرى، خاصة إذا ما أصرت الجهات المسؤولة 
القطاع  يعرفها  التي  المطالب  عن  التغاضي 
التشاركية  المقاربة  عبر  لهـــا  حلول  وإيجاد 
الزيادات  وقـف هذه  والعمل على  القطاع،  مع 

الالمعقولة للمحروقات.
العام  االقتصادي  النمو  استعـــادة  وبعد 
الحكومة  تواجه  بالمئة،  بمعدل 6.3  الماضي 
بسبب  اجتماعيا  غضبا  األخيرة  الفترة  في 
ارتفاع األسعار، إضافة إلى المخاوف من تدهور 
األوضاع في ظل جفاف حاد قد يهدد بمردود 
إجمالي  في  األهــم  الزراعي،  للقطاع  ضعيف 

الناتج الداخلي بالمغرب.
برلمانية  معارضة  أحـــزاب  دعــت  كمـــا 
في  الحكومة  المستهلك  لحماية  وجمعيات 

الفترة األخيرة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية وضبط األسعار.
من جهته، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن الغالء “مرتبط بالظرفية 
الدولية الحالية”، مشيرا إلى “االرتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب والمنتجات البترولية في 

السوق الدولية”.

الكازوال ُي�شعـل فتيـل الحتجـاج ..
• سهيلة أضريف

محليــة ووطـنيــة�أخبـــار

تنظيم لقاء مع ممثلي اجلمعيات املهنية احتجاج الأطباء الداخليون بطنجة
ب�شوق اجلملة بطنجة

املحافظة على مياه ال�شقي محور لقاءات 
تكوينية بجهة طنجة

والصناعة  التجارة  غرفة  مسؤولو  عقد 
والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بطنجة، 
الجملة  المهنية بسوق  الجمعيات  مع ممثلي  لقاء 

للخضر والفواكه بمدينة البوغاز.
لمناقشة  االجتمـــاع  هــذا  خصص  وقــد 
بكــراء  المتعلقـــة  اإلتاوات  في  الزيـــادة  مقترح 
داخل  الفارغة  للصناديق  المخصصة  األماكـــن 
من  طنجة،  جماعة  اقترحته  والذي  الجملة،  سوق 
العدد  التنظيمي  القرار  تحيين  مشروع  خالل 
التجارية  األنشطة  بتنظيم  المتعلق   810/2019

والصناعية والخدماتية بمدينة طنجة، خالل الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر فبراير 2022.
وحسب الغرفة الجهوية، فقد دعا ممثلو الجمعيات المهنية بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة 
البوغاز الى ضرورة مطالبة جماعة طنجة بتأجيل الزيادة في األتاوات المتعلقة بكراء األماكن المخصصة 

للصناديق الفارغة داخل سوق الجملة.

لالستشارة  الجهوية  المديرية  برمجت 
طنجة-تطوان-الحسيمة،  بجهة  الفالحية 
والتكوينية  التحسيسية  اللقاءات  من  سلسلة 
حول أهمية المحافظة على مياه السقي وتقنيات 

الري الحديثة.
بشراكة  تجري  التي  اللقاءات،  هذه  وتروم 
للفالحة  الجهوية  المديرية  مع  وتنسيق 
والمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي اللوكوس، 
بأهمية  الفالحة  ومهنيي  المزارعين  تحسيس 
بالتنقيط،  للسقي  الحديثة  التقنيات  اعتماد 
مياه  اقتصاد  في  فعال  بشكل  تساهم  والتي 

الري، خاصة في هذه الظرفية المناخية المتسمة بشح التساقطات المطرية.
في هذا السياق، نظمت المديرية الجهوية للمكتب الوطني لالستشارة الفالحية، مدرسة حقلية 
لفائدة مجموعة من الفالحين حول تقنيات الري المساهمة في الحفاظ على الفرشة المائية واقتصاد 

مياه الري.
والدعم  التحسيسية  المبادرات  أهمية  التحسيسي  اليوم  هذا  من  المستفيدين  من  عدد  وأبرز 
سواء  الفالح،  دعم  مواصلة  إلى  داعين  بالتنقيط،  الري  بأنظمة  الفالحية  الضيعات  لتجهيز  المقدم 
لتحديث أنظمة اإلنتاج، أو خالل عمليات التسويق، وتقديم دعم استثنائي لمواجهة النقص الكبير في 

التساقطات المطرية.
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إّن التراث اإلسالمي بحر زاخر، وال يُمكن االستفادة منه إاّل باستخراج 
درره وكنوزه، وال يقوم بذلك إال الغوّاصون الذين يُحسنون خوض ُلججه 
إخراج  همّهم  بالمحّققين،  يُسمّون  من  هم  وهؤالء  غماره،  واستكناه 
التراث في حّلة تليق به دون تحريف أو تصحيف، وقد قام بهذه المسؤولية 
حقّ قيام أعالم كبار؛ أمثال: أحمد محمد شاكر، عبدالسالم هارون، محمد 
محمد  أعراب،  سعيد  شاكر،  محمود  كنون،  عبداهلل  الطنجي،  تاويت  بن 

بنشريفة... والالئحة طويلة ..
وممّن يُلحق بهم شيخنا العاّلمة المحّقق أبو أويس محمّد بن األمين 
بوخبزة الحسني التطواني رحمه اهلل )1351هـ/1932م - 1441هـ/2020(. 
هذا الرّجل الذي تربّى في مدينة علمية بامتياز، أال وهي مدينة تطوان 
العالمة، التي تغنّى بها الشّاعر فخري البارودي، وقرنها بالحواضر العلمية 

األخرى بالعالم اإلسالمي: 
ام لبغـداِن بالد الُعْرب اأوطاين      من ال�سّ
ٍر فِتْطواِن ـــِن     اإلى ِم�سْ ٍد اإلى مَيَ ومْن جَنْ

بهذه المدينة فتح عينه في أسرة علميّة: بوخبزة، أسرة شريفة النّسب، عمرانية إدريسية حسنية، 
أبيه األمين بن عبداهلل بوخبزة الذي كان فقيها شغل منصب  العِْلم، من جدّ لجد، إلى  تسلسل فيها 

خليفة القاضي، وجمع مكتبة حوت مخطوطات ونفائس.. 
في هذا الجو نبتت بذرة الشيخ، وارتوت أنساغه، فعلى أبيه درس مبادئ العلوم كالنحو، وهو الذي 
قد  أويس  أبو  كان  األعلى  الرفيق  إلى  األب  انتقل  لمّا  بحيث  العلماء،  ومجالس  العلم  حبّ  فيه  غرس 
ارتاض طريق العلم ماضيا دون رجعة رغم قساوة الظروف .. فنهل من حياض فقهاء مدينته أمثال: أحمد 
الزواقي، والتهامي الوزّاني، ومحمد الفرطاخ، ومحمد بن عبدالصّمد التجكاني، أحمد بن تاويت،  محمد 

بن أحمد البختي، تقي الدين الهاللي...
ثم رحل إلى فاس فاغترف من شيوخها، أبرزهم: محمّد بن العربي العلوي ..

وغيرهم كثير، الذي ساهموا في تكوين شخصيته العلمية..
لكن الذي ميّز الشيخ هو اهتمامه بالتراث، وعنايته بالمخطوطات، نساخة وتصحيحا وتعليقا..

وفي هذا المقال سأتناول ثالثة أمور: أسباب ولعه بالتراث، تحقيقاته، ومالمحها المنهجية.
1 ـ  أسباب ولعه بالتراث :

أرى بأّن هذا االهتبال يرجع إلى ثالثة أسباب: البيئة، الصحبة، الممارسة
•  البيئة: تتجلى في محضنه التربوي األسري، إذ ورث عن أبيه مكتبة فيها مخطوطات ونفائس، هذه 

كافية في االرتباط؛ بل عشق التراث. 
•  الصُّحبة: فالشّيخ صحب شيوخا له؛ مثل: أحمد بن الصّدّيق الغماري، الذي كان يراسله ويسأله 
مرارا  بتطوان، جالسه  الصيت  ذائعة  المكتبة  المؤرخ وصاحب  داود  والمخطوطات، ومحمّد  الكتب  عن 
النمري،  التمهيد البن عبدالبر  المغاربة، شاركه في تحقيق  المحققين  وذاكره، وسعيد أعراب وهو أحد 
وعبداهلل كنون صاحب المكتبة الشهيرة بطنجة وأحد من أخرج درر التراث مصححة محّققة، زاره مرارا 
وذاكره، محمّد المنّوني الذي صنّفه ضمن الوراقين في مواد منوّعة في كتابه تاريخ الوراقة بالمغرب، 

وشاركه في فهرسة خزانة محمد الفاسي... 
•  الممارسة: عمله محافظا بقسم المخطوطات بالمكتبة العامة بتطوان. فهرسته للخزائن الخاصة 
الغماري، ومصطفى  حنانا  مثل: محمد  المخطوطات،  تجار  بالكتبيين  واتّصاله  الفاسي،  كخزانة محمّد 

ناجي صاحب مكتبة التراث.. اّلذين كانوا يعرضون عليه مقتنياتهم للكشف عنها، وتقويمها، ونسخها..
2 ـ  تحقيقات :

فالشيخ له باع طويل في هذا المجال، لخبرته الطويلة بالمخطوطات وأنواعها، وأماكنها ومواقعها، 
فقد وقع بيده الكثير، وعالج من مكنوناتها النادر والشهير، فاستفاد منها وأفاد، وأنقذ بعضها من براثين 

اإلهمال والضياع. حتى أصبح يُشار إليه بالبنان في شتى البقاع. وله في هذا الباب:
كتاب أربعون حديثا في فضل الجهاد لعلي بركة. طبع بتطوان. ثم طبع ببيروت عن دار الكتب   •

العلمية ومعه الشرح للمؤلف. وكان العمل فيه باالشتراك مع راقم هذه السطور.
الجزء 17 من كتاب التمهيد البن عبد البر. باالشتراك مع األستاذ سعيد أعراب. نشرته وزارة   •

األوقاف والشؤون اإلسالمية بالمغرب.
الغرب  دار  عن  ببيروت  طبع  و4و5،و7و9و10و11و12(.   3( األجزاء  للقرافي.  الذخيرة  كتاب   •

اإلسالمي. 
سراج المهتدين البن العربي المعافري. طبع بتطوان، ثم ببيروت عن دار ابن حزم باعتنائي.  •

أحكام السهو في الصالة للمالقي. خ  •
ثمرة أنسي في التعريف بنفسي لسليمان الحوات. خ  •

صرف الهمة إلى تحقيق معنى الذمة للمسناوي. خ  •
شهادة اللفيف للعربي الفاسي. طبع عن مكتبة دارالتراث بالرباط.  •

فهرست ابن الصادق الريسوني. خ  •
•  شرح فصول األحكام للباجي. خ

•  المعالم السنية. أرجوزة البن المناصف األزدي. خ
•  اإلنجاد في أحكام الجهاد البن المناصف األزدي. خ

•  االنتصار لعمل أهل المدينة ألبي عبد اهلل ابن الفخار القرطبي. خ. 
نشرت بعد ذلك اعتمادا على نسخة الشيخ دراسة وتحقيقا من لدن األستاذ 
التراث  وإحياء  الدراسات  مركز  عن  التمسماني  الفقير  محمد  الدكتور 

بالرابطة المحمدية للعلماء، الرباط.
•  شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني للقاضي عبد الوهاب البغدادي. 
وتوثيق  أحاديثها  تخريج  مع  العلمية،  الكتب  دار  عن  ببيروت  ُطبعت 
السطور. ثم ُطبعت باالشتراك مع مزيد عناية عن  لراقم هذه  نصوصها 
المحمدية  بالرابطة  العقدية  والبحوث  للدراسات  األشعري  اإلمام  مركز 

للعلماء، الرباط.
الفضل  ألبي  التلقين  مُعّقدات  بحل  اليقين  ثلج  تحصيل   •
للقاضي  التلقين  كتاب  غريب  شرح  في  وحواٍش  طرر  وهي  السجلماسي، 
عبد الوهاب، وقد قمت بتتميم عمل الشيخ والتقديم له، وطبع بدار الكتب 

العلمية ببيروت.
في  اليمني)ت837هـ(  المقري  البن  رائية  قصيدة  الزّائغة،  الفصوص  لرجاالت  الدّامغة  الحجّة    •
نظم مخازي كتاب الفصوص البن العربي الحاتمي، علق عليها وصحح تحريفاتها اعتمادا على نسختين 

خطيتين من القول المنبي للسخاوي، مع تحرير ترجمة الناظم. خ
الشيخ على  الغرناطي. حققه  ابن سماك  العال  أبي  التدبير لمحمد بن  التحبير في سياسة  •  رونق 

ثالث نسخ خطية. خ
•  حاشية الحاج أحمد بن العالم القادري الرباطي على مختصر الدر الثمين في شرح المرشد المعين 

لميارة.خ  
•  أوجز السير البن فارس. خ

•  الرائية في قراءة اإلمام نافع ألبي الحسن علي الحُصْري القيراوني. خ. وقد عدّها الدكتور توفيق 
العبقري ضمن النّسخ التي اعتمدها في التحقيق ونشرت بمصر عن مكتبة اوالد الشيخ.

الوليد  الميورقي. طبعت ببيروت بذيل كتاب تلقين  •  وصية محمد بن موسى ابن عمار الكالعي 
الصغير لعبدالحق اإلشبيلي، عن دار الكتب العلمية ببروت.

3 ـ مالمح منهجية :
بعد سرد عناوين الكتب التي حّققها الشيخ محمد بوخبزة رحمه اهلل، نالحظ أنه كان له ولع بالكتابة، 

واهتمام بالضبط والتصحيح، وعناية بالمقارنة والتعليق.
لكن هذا الولع كان منضبطا بمنهجية، لها خصائص تطبعها، ومالمح تبرز من خاللها، وهي خمسة:

• التنوع : 
بأنها تمتح من فنون متنوعة، من: عقيدة، وفقه،  التي توحي  المحّققات،  وهذا واضح من عناوين 

وحديث، وتاريخ، وأدب، وتصوّف...
• الضبط:

 أي شكل األسماء واألنساب، والمصغّر من الكلمات. وفي ذلك يقول الدكتور توفيق العبقري واصفا 
ويتسم  والتحريفات،  األخطاء  من  يخلو  مقروء،  جميل  فمغربي  خطها  )أمّا  الشيخ:  بخط  الرائية  نسخة 
نسخة  فهي  وعموما  الهامش.  في  والشروح  التصحيحات  بعض  وفيها  محكما،  الكلمات ضبطا  بضبط 

جيّدة جدا للمستوى العلمي العالي الذي يتسم به ناسخها(. القصيدة الحصرية ص82.
• المقارنة: 

بين النّسخ الخّطية، إذ منها ما ُقورن على نسختين ومنها على ثالث.. وكل ذلك من أجل تخليص 
النص من االضطراب والتصحيف والغلط. 

• االختصار:
التي يكتفي فيها بالتوطئة للعمل، والتّرجمة للمؤّلف، وهي كذلك ال يُطنب فيها،   في المقدّمة 
الهوامش  ثم  األصيلة،  مصادرها  إلى  اإلشارة  مع  العلم،  سيرة  على  الضوء  يسّلط  بما  يكتفي  وإنّما 

الموجزة بحسب المقام.
وقصده في ذلك مراعاة للقارئ، الذي يأنس باالختصار، ويمل من اإلسهاب واإلكثار.

• التثبت في النقل: 
إذ يحرص على توثيق النقول من مصادرها، مع إبراز موضعها، والتنصيص على بيانات الطبعة.

ممّا  التحقيق،  مجال  في  فارعة  قامة  وجعلته  الصنعة،  وأكسبته  الشيخ  شخصية  غّذت  كلها  فهذه 
كان  الذي  التونسي  األجفان  أبو  محمد  المحقق  الفقيه  أمثال:  يسألونه؛  إليه  يرجعون  األساطين  جعل 
كان  الذي  غدة  أبو  المحّقق  والعالمة  بشيخنا،  ويخاطبه  المخطوطات  ويستفسره عن  باستمرار  يراسله 
يهاتفه، والبحاثة المحّقق محمّد بنشريفة الذي كان يرسل طاّلبه إليه لالستفادة والمذاكرة.. رحمهم 
اهلل. وكذلك المستشرقون، فقد زاره المستشرق الهولندي بيتر كونيلكسفيلد في بيته وسأله عن بعض 

المخطوطات..
فرحم اهلل الفقيه المحّقق أبا أويس محمد بن األمين بوخبزة، وجعل أعماله في ميزان حسناته.. 

2/1

الشيخ محمد بن األمين بوخبزة
بدر  العمراينوصنعة التحقيق
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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
و الصالة والسالم على سيدنا محمد النبي األمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى 

يوم الدين.
أيتها الطيبات أيها الطيبون:

قال تعالى :
َها النَّا�ُس اإِنَّا َخَلْقَناُكم مرِّن َذَكٍر َواأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُصُعوًبا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرُفوا اإِنَّ  » َيا اأَيُّ

ِ اأَْتَقاُكم«  سورة الحجرات. اأَْكَرَمُكْم ِعنَد اهللَّ
قال تعالى :

ُ َعِليًما َحِليًما« سورة األحزاب.  ُ َيْعَلُم َما ِف ُقُلوِبُكْم َوَكاَن اهللَّ »َواهللَّ
قال تعالى :

نرِّ اإِْثم«  سورة الحجرات. نرِّ اإِنَّ َبْع�َس الظَّ َها الَِّذيَن اآَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثرًيا مرَِّن الظَّ »َيا اأَيُّ
قال تعالى:

َبَ َوَغَفَر اإِنَّ َذِلَك َلِْن َعْزِم اْلأُُموِر « سورة الشورى. »َوَلَن �صَ
قال تعالى:

ُهْم اأَْوِلَياُء َبْع�ٍس « سورة التوبة. وؤِْمَناُت َبْع�صُ وؤِْمُنوَن َواْلُ » َواْلُ
قال تعالى:

ُروَن « سورة األنعام. اُكم ِبِه َلَعلَُّكْم َتَذكَّ ِ اأَْوُفوا  َذلُِكْم َو�صَّ »َوِبَعْهِد اهللَّ
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تسليما كثيرا:

»والَّذي نفسي بيده ال تدخلوا الجنَة حتَّى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى تحابوا، أوال أدلُّكم عَلى شيٍء إذا 
فعلتُموهُ تحاببتم ؟ أفشوا السالمَ بينكم«.

» ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه«.
العالية  المحمودة  االجتماعية  األخالق  فضائل  من  هي  والقويّة  الصّادقة  المثالية  الصداقة 
والسامية لإلنسان خالل مرحلته الدنيوية وهي جزء شريف من حياته وهو العنصر النابض واألساسي 
لمسايرة هذه الظاهرة االجتماعية واإلنسانية الخالدة في إطار األخوة والقرابة والكرامة والنزاهة 

والرحمة والودّ واألمانة والثقة المطلقة.
الصداقة هي كيان عميق قائم دائم فيه سعة ووئــام وترابـــط وثيــق وامتداد متواصل، هي 

أيضا بنية مثمرة أساسها الصدق والعزة والتهذيب وتوطيد العالقات األخوية وسالمتها.
واسعة  ومجاالت  وله فضاءات  آخر  إلى جيل  يورث من جيل  إنساني  نبات  أيضا هي  الصداقة 

متساوية مضيئة تظفر بها المجتمعات بجميع أصنافها وفئاتها.
األلوان  مختلفة  إنسانية  ومزايا  واختيارية  وإرادية  وأخالقية  إيجابية  قوة  هي  كذلك  الصداقة 
ولها  والمسالمة،  والوداعة   وصفاء  وعدل  إنصاف  فيها  واقعية  حقائق  وهي  والشكل،  واألوزان 
نظام إجتماعي سليم دقيق فيه إجتهاد مستمر وإبداع وإشراقات ومواقف تهم جميع مرافق الحياة 

االجتماعية واألخالقية واألدبية.
الصداقة من جهة أخرى هي أحـداث وتجـــارب وعوامــل وأنماط وحاالت ومؤشرات وطموحات 
وماضي وحاضر ومستقبل وتعايش مريح ومعاشرة قوية شاملة كاملة يقوم بتدبير شؤونها الرفقاء 
بذكاء وفطنة وإقدام مع الصــبر والتضحية والثبــات مع صفــاء الــروح وحسن الظن وصدق العاطفة 

واليقظة في التدبير.
جميل  أخالقي  وأسلوب  وعهــــود  ووعود  ميثـــاق  لهــا  وإنسانيــة  اجتماعية  ثقافة  الصداقة 
وعادات وتقاليد وعرف اجتماعي نبيل ومنهج قوي فيه حكمة وعبر ومودة وحقوق وواجبات والتراضي 

والوفاء بالعهد واألمن واألمان واعتبارات وإيجادات وإعدادات تحتاج إلى الرعاية والعناية.
نعم الصداقة صفات وأطوار معبرة داّلــة، لهــا أصـــول  و قواعــد وإلتزامات ومقومات ومبادئ 
وأسرار وخفايا اجتماعية مختلفة وعميقة، وهي أيضا إندماج ثابت ونزعات وغرائز تخضع كلها لقانـون 
هدفها  لتحقيق  الصديق  اإلنسان  واستطاعة  واستعداد  وقوة  طاقة  حسب  وقواعدها  الصداقــة 
البناء والسخاء وبذل  التواصل والتعايش والكرامــة والعزة والحوار  فالصداقة الطاهرة هي مفتاح 
المعروف والسعي إلى الخير والكمال ألجل سالمة المعاشرة والعالقة الدائمة واأللفة المباركة بين 

األفراد والجماعات في المجتمع.
وهذا يحتاج إلى تخطيط واستعداد نفسي قوي ونفس طويل بقناعة وتصورات وفكر متقدم 

صائب لضمان واستقرار واستمــرار ظاهــــرة الصداقة وتقوية روح الجماعة مع مهارة في المعامالت 
والعالقات والمعاشرة والتآخي واحترام الوعود والعهود بشرف وبصفاء الضمير ألجل هناءة النفس 

ومحبة صادقة سليمة وتراحم أخوي صادق نظيف.
 قال الحافظ ابن حبان رحمه اهلل ) روضة العقالء( :

»ال ينفع اجتهاد بغير توفيق، وال الجمال بغير حالوة وال السرور بغير أمن وال العقل بغير ورع، وال 
الحفظ بغير عمل، وكما أن السرور تبع لألمن والقرابة تبع للمودة، كذلك المروءات كلها تبع للعقل«. 

هـ
قال الدكتور مصطفى السباعي رحمه اهلل:

»الحياة الجماعية هي الفرصة الوحيدة للخلود بالعمل النافع فليس فيها متسع لّلهو والعبث«. هـ
قال األديب والكاتب والمفكر عباس محمود العقاد رحمه اهلل:

»إن األخالق كاَلُء ورعاية، ومن يْكأل غيره ورعاه فليس بضعف وإنما هي عفة وعزة النفس وسمو 
الضمير دليل االقترار واإلدماج والسعي في وعظ يغيره«. هـ

ـ قيل أن العالقة والقرابة حقوق وواجبات.
ـ كل عهد واتفاق هو حقوق وواجبات.

ـ الحياة صراع وحقوق وواجبات.
فإذا وّفيت فانتظر حقك، فاطلبه فال يعيبك أحد.

قال شاعر:
لونا      َفال �َسيٌء اأََعزُّ ِمَن الَوفاِء َب اأَوَّ بنا َوَجرَّ        َوَجرَّ

قال شاعر:
ي املَ�ساِئبا اِم ُكلُّ ُم�سيَبٍة      َوحُتِدُث اأَحداثًا ُتَن�سّ �َسَتم�سي َمَع الأَيَّ
ـــي       وعنـــد اهلل جتتمـــُع اخلـ�سـوُم �سِ ـِْن َنْ يــ اِن َيْوَم الدنِّ اإَِلى ديَّ

الصداقة كلمة ذهبية وازنة نبراسها الخاّلق الناطق بالصدق والوفاء واإلخالص واألمانة والوالية 
واإلحسان  الطيبة  والعالقات  والروابط  والنصيحة  العليا  والقيم  وقوته  وعزته  اإلنسان  حياة  في 
واالستقامة واالحترام وحسن الخلق واأللفة  السليمة واإلخاء بالقلب والنفس. وهي منهج عميق 

وسلوك وأخالق وتوافق في األهداف والغايات والتزام الحق وحده بعواطف صادقة.
الصداقة ليس لها موطن ثابت أو جنسية معينة أو لغة واحدة أو لون أو شكل أو صفة خاصة 
والتعاضد  والتعاون  والتضامن  والوئام  والمحبة  القوية  حلقاته  في  المتين  والرباط  التآخي  فهي 

والتشاور البناء والعيش المريح وهي أيضا استقرار واستمرار وتدبير وسالمة األخالق والسلوك.
فسعادة الصداقة النموذجية المثالية تدعو اإلنسان العاقل المتزن إلى أداء واجبه على خير ما 
يرضي صديقه أو أصدقاءه أو الغير ويرضي نفسه ويضبط ما يجري حوله من تصرفات ومعامالت 
ومؤهالت ويجدّ في خدمة الصداقة وسالمتها بإخالص ونزاهة وقلب سليم والعمل على إزدهارها 
في حظيرة المجتمع، بأعمال جليلة متقنة متقدمة دقيقة فيها صواب وصدق النية وسالمة الذوق 
واإلحساس بنزعة العواطف والرفق واللين وكرامة اإلنسان وتطهير القلوب والطباع وتوازن في الحوار 
واآلراء مع سالمة اإلنصاف والتخطيط واالستعداد والتنظيم للمحافظة على مقوماتها ومؤهالتها 
الحياة  استمرار  وضمان  العليا  وأصولها  قواعدها  نطاق  في  وإقرارها  عليها  والحرص  االجتماعية 
ورسالة  فالصداقة هي كذلك مسؤولية جسيمة  فيها جود وسخاء وهداية،  المحمودة،  المزدوجة 

مقدسة في حياة اإلنسان، تدعو إلى االجتهاد والعمل الدؤوب لتنميتها وإنعاشها وازدهارها.
األصدقاء  تجعل  الوثيق  التقارب  وسالمة  وقوة  التعايش  وحسن  والخلقية  األخالقية  فالغريزة 
يتذوقون الصداقة ومحاسنها ومسراتها وخيراتها في مودّة وود خالص من جهة، ويتحملون أيضا 
المؤلمات والمشقات والمتاعب وبعض النقائص االجتماعية التي تصادف مسيرة الصداقة السليمة، 
وجب عالجها وإصالحها بهدوء وسكينة واطمئنان مع احترام الثوابت والضوابط التي تحافظ على 
التواصل حيث  العالقة ونعمة  المعاملة ولطف  الجماعة وكرم  استمرارها واستقرارها وضمان قوة 
أن الصداقة من أهم دواعي األلفة بين الرفقاء واألصدقاء والمحبين ومن أفضل جذور الحضارات 

والمدنيات ومن أرفع السلوك واألخالق والذوق السليم.
)يتبع(

احلياة �صراع بني املحمود واملنبوذ
إعداد وتصنيف  الباحث :

 عبد الباقي التمسماني

الباب الثاين
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لديك الكثير من التقارب مع مبابــي، هل تأمــل أال تفقده 
المقبل؟ العام 

عالقة  بنينا  لقد  للغاية،  جيد  بشكل  معه  أتعامل  أنني  الحقيقة هي 
نراها  أشياء كثيرة  لدينا  أيضا، ألن  العمر مهم  األول.  اليوم  جيدة منذ 
وفي  مسيرته  في  التوفيق  له  أتمنى  سيحدث،  ما  لنرى  عليها.  ونتفق 
حياته، ال يزال لدينا عدة أشهر متبقية معا وبعد ذلك سنرى ما سيحدث 

مستقبله. بخصوص  يقرر  عندما 
باريـس  العب  إلى  مدريد  ريال  العـب  من  أشرف  تغير  كيف 

سان جرمان؟
اآلن، ولدي خبرة  أكثر نضجًا  أنا  أخرى.  أمامي بضع سنوات  كثيرا، 
أكبر. في مدريد، جئت من كاستيا من فريق الشباب وبدون خبرة على 
فرق  وفي  أندية  عدة  في  لعبت  أن  بعد  اآلن  رفيع.  احترافي  مستوى 

والمسؤولية. والنضج  الخبرة  لي  كبيرة قدمت 
هل كانت مغادرتك ريال مدريد بعد ذلك بسبب عدم النضج 

أم أن ريال مدريد يفتقر إلى ثقته بك؟
مدريد  ريال  إلى  تنضم  عندما  أنك  صحيــح  كليهمــا.  من  قليــال 
يراهن  ال  أن  الطبيعي  فمن  كاستيا  من  قادم  أنك  مرة، خصوصا  ألول 
غادرت  عندما  ذلك  بعد  ولكن  شابا.  العبا  زلت  ال  ألنك  كثيرًا  النادي 
رائعين،  موسمين  وقضيت  اإلعارة  سبيل  على  ذهبت  دورتموند  إلى 
ال  كان  مدريد  ريال  أن  فكرت  ذلك،  وبعد  وأقرر.  أعود  أن  علي  وكان 
يزال ال يراهن علي، على الرغم من أنني أستطيع االستمرار في اللعب 
كان   ، االنتر  مغادرة  وشك  على  عندما  ذلك  وبعد  عاٍل.  مستوى  على 
هناك أيضًا خيار شراء من مدريد ولم ينفذه، لذلك أعتقد أن مدريد لم 
وأنا سعيد  األخرى.  األندية  مثل  القدر  بنفس  علي  المراهنة  في  يرغب 

ألنني أعتقد أن هذه األندية لم تكن مخطئة في المراهنة علي.
هل كان دور بوكيتينو مهمًا؟

بالفعل وقال لي ما يريده مني  كثيرًا، قبل مجيئي كنا على اتصال 
ولكن  البال،  وراحة  الثقة  يمنحني  إنه  الفريق.  في  سأفعله  كنت  وماذا 
قبل كل شيء الحرية لالعبين ليشعروا بأهميتهم، واللعب بحرية، وهو 
أنه  هو  المدرب  في  أحبه  ما  المستوى.  هذا  إلى  يصلون  جعلهم  ما 

المسؤولية. ويمنحك هذه  قريب جدًا 

سيعطي  أنه  تعتقد  هل  رامـوس؟  مع  اللقــاء  كان  كيف 
لباريس سان جيرمان؟ أشياء مهمة 

وعاملني  مدريد  ريال  في  معــا  كنــا  فقد  للغاية،  لطيًفا  ذلك  كان 
الفريق.  أكاديمية  من  وقادم  سني  صغر  من  الرغم  على  جيد  بشكل 
ريال  عن  برحيله  فوجئت  أنني  هي  الحقيقة  جدا.  جيدة  صداقة  لدينا 
للفريق،  سيقدمه  لما  نتطلع  نحن  معنا.  بوجوده  سعيد  لكني  مدريد، 
جيد  خيار  متمرس.  والعب  قائد  ألنه  نتطور،  سيجعلنا  أنه  أعلم  وأنا 

لباريس سان جيرمان.
كيف هي األجواء والجماهير في باريس؟

في فرنسا أشعر براحة كبيرة. هنا تجد الكثير من القارة االفريقية، 
وعاطفية  للغاية  جيد  بشكل  استقبلونــي  الذين  العرب  من  العديد 
في   Parc des Princes في  المشجعون  يدعمنا  ما  دائمًا  كبيرة. 
األبطال  دوري  وفي  الدوري  في  جليا  ذلك  يظهر  الحاسمة.  اللحظات 
أوروبا  أبطال  دوري  ليلــة  وستكــون  جيدًا  يدعموننــا  إنهـم  أيضًا. 

ساحرة.
أليس كذلك؟ الفرنسي يقتـرب،  بالدوري  الفوز 

فيها  التوفيق  من  تمكنا  وإذا  المتبقية،  األشياء  من  الكثير  هناك 
إلى مسيرتي  األلقـاب  المزيد من  أضيــف  أن  أريــد  بذلك.  فسنستمتع 

والذهاب بعيدا في دوري األبطال أيضًا.
لمن تهدي اللقب األول؟

قبل كـــل شــيء لعائلتـــي، ابني، كل أولئــك الذين يدعموننـــي، 
األوقات  في  دائما  يدعمونني  الذين  األشخـــاص  إلى  أصدقائي. 

لعصيبة. ا
التي ساعدتك بشكل خاص؟ النصيحة  ما هي 

أكون  وأن  متواضعا،  أكون  أن  دائمًا  لي  قيل  طفال،  كنت  أن  منذ 
نفس  دائما  أكون  أن  يجب  إليه،  وصلت  ومهما  حدث  مهما  هادئا، 
عشت  لقد  قدما.  والمضي  الحي  في  الصبي  ذاك  من  ابتداء  الشخص، 
من  المزيد  منحني  اهلل  ألن  محظوظ،  أنا  واآلن  آخر،  شخص  أي  مثل 
ما  هو  هذا  ألن  المنوال  نفس  على  أستمر  أن  يجب  ولكن  األشياء، 

جعلني أصل إلى هنا.
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عادة، حين يتعرض اي فريق رياضي لكبوة 
أو سلسلة من الهزائم لسبب ما، يدخل المدرب 
على الخط ويحمل نفسه المسؤولية وحتى إن 
لم يكن مسؤول مباشر عن هذه الهزائم، فإنه 
يحاول بذلك تجنيب العبيه الضغط، في سبيل 
اإلسهام في تحسين األوضاع بتصحيح األخطاء 
وتدارك الموقف، لعله يبلغ هدف اإلنقاذ وإخراج 
في  سقطت  فرق  من  وكم  األزمة.  من  فريقه 
أزمة النتائج وخرجت منها بفضل حكمة ونضج 

المدرب. وهذه سمة المدربين الكبار طبعا.
لألسف أن اتحاد وبعدما كان يحقق نتائج 
إيجابية مع مدربه المحلي، اإلطار جعفر الركيك، 
تغييره لسبب كان  بتهور على  المكتب  وأقدم 
الممكنــة،  الحلــول  بشتــى  تدبيره  باإلمكان 
تراجعت  غاموندي،  أنخيل  ميغيل  مع  وتعاقد 
األخيرتين  المباراتين  في  سيما  الفريق،  نتائج 
تلقى خاللهما صعقة بالمحمدية وبملعبه أمام 

أولمبيك اخريبكة.
أن  األرجنتيني  المدرب  ننتظر من  هنا كنا 
يخرج بمبرر مقنع في تصريحاته حول تراجع نتائج 
وكما  اسياده،  يفعل  كما  األقل  وعلى  الفريق، 
نفسه  لمنح  المسؤولية  نفسه  يحمل  أن  قلنا، 
قسطا من الوقت للبحث عن حلول للخروج من 
األزمة، لكنه بحث عن الحل السهل بتوجيه اللوم 
لالعبين، واألخطر من ذلك، التشكيك فيهم حين 
اخريبكة  أمام  الفريق  مباراة  نهاية  بعد  صرح 
الالعبيـــن.  أذهان  في  ما  هناك شــيء  وقال« 
نشتغل كثيرا بجدية طيلة األسبوع مع الفريق، 
وبثقة كبيرة مع أمل تحقيق نتائج إيجابية، لكن 

دون جدوى«.
بمعنى أنه قام بواجبه ونجح في ذلك، أما 
الخسارة فهي محسوبة على الالعبين... ونسي 
أنه المسؤول األول واألخير عن الالعبين وعن 
االختيارات بخصوص التركيبة األساسية و...و... 
الفاشـــل  المـدرب  جـواب  تقديم  فضل  لكنه 

والجبان.
بهذه الهزيمة أمام اخريبكة، تجمد رصيد 
اتحاد طنجة عند 21 نقطة في المركز الحادي 
بنقطة  اخريبكة  أولمبيك  تجاوزه  بينما  عشر، 
 22 برصيد  العاشر  المركز  إلى  ارتقى  بعدما 
نقطة. ما يعني أن الفوز على الضيف األخير كان 
أكثر  االبتعاد  من  الفريق  سيمكن  جدا  مهما 
عن منطقة الهبوط ودفع المنافس إلى أسفل 
المباريات تشبه  أن مثل هذه  باعتبار  الترتيب، 
مواجهات السد وكسب نقطها مهم جدا، وكان 
من المفروض استغاللها خاصة أن الفريق لعب 

بميدانه،  لألسف.

غاموندي ي�شك
يف لعبي احتاد طنجة

أشرف حكيميحوار السبت
عليها” ونتفق  نراها  كثرية  اأ�شياء  مبابي  “مع 

حاورت �سحيفة ماركا الإ�سبانية 
الالعب الدويل املغربي اأ�سرف 

حكيمي قبل مواجهته لناديه 
ال�سابق، ريال مدريد يف ذهاب ربع 

نهائي كا�ض ع�سبة الأبطال، والذي 
عاد لفائدة اأ�سدقاء حكيمي، باري 

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

وحتدث الالعب املغربي عن موا�سيع 
خمتلفة. وفيما يلي اجلزء الثاين 

والأخري احلوار :
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نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

برشلونـة لم يتخـذ أي خطـوة جديـدة 
الستمرار ديمبلي ويحسم في روبيرتو 

كشف تقرير صحفي، حقيقة عودة المفاوضات 
لتجديد  ديمبلي،  والفرنسي  برشلونة  إدارة  بين 
عقده خالل الفترة الحالية. وينتهي عقد ديمبلي 
مع برشلونة في 30 يونيو المقبل، ورفض الالعب 
كل عروض إدارة البلوجرانا للتجديد خالل األشهر 
الماضية. وحاول برشلونة التخلص من ديمبلي 
رفض  بعدما  الشتوية،  االنتقاالت  نهاية  قبل 
عرض التجديد، لكنه فشل في ذلك. وكان هناك 
قرارا بتجميد مشاركته وتركه على مقاعد البدالء، 
لكن المدرب تشافي فضل االعتماد على ديمبلي، 
واالستفادة منه حتى آخر يوم في عقده. وتواصلت 
داخل  مصادر  مع  ديبورتيفو«،  »موندو  صحيفة 
برشلونة، والتي أكدت أنه منذ نهاية االنتقاالت 
موسى  وكيله  وال  الالعب  يخاطب  لم  الشتوية 
التجديد.  عن  للحديث  برشلونة  إدارة  سيسوكو 
وأضافت:«برشلونة من جانبه لم يتخذ أي خطوة 
منه  التخلص  محاوالت  بعد  ديمبلي،  الستمرار 
خالل االنتقاالت الشتوية لباريس سان جيرمان أو 
توتنهام«. من ناحية ثانية، حسم برشلونة، مصير 
العبه سيرجي روبرتو، والذي ينتهي تعاقده بنهاية 
الموسم الجاري. وبحسب »موندو ديبورتيفو«، فإن 
برشلونة أوقف المفاوضات مع روبرتو بشأن تمديد 
عقده مع الفريق. ووفقا لمصادر مقربة من الالعب، 
سيكون من الصعب على برشلونة أن يقدم عقدا 
جديدا لروبرتو، وبالتالي فإنه سيرحل مجانًا في 

الصيف المقبل. 

تشافي مهتم بنجم أتلتيكو مدريد
قالت »سبورت«، إن تشافي مدرب برشلونة 
مدريد  أتلتيكو  العب  نيجويز  ساؤول  ضم  يريد 
المعار لتشيلسي. وأضافت الصحيفة: »تم وضع 
اسم ساؤول على طاولة برشلونة، منذ االنتقاالت 
الشتوية الماضية«. وأشار التقرير، إلى أن برشلونة 
الزال ينتظر دفع أتلتيكو لقيمة تعاقده مع جريزمان 
من صفوف البارسا، ولذلك يمكن أن يكون ساؤول 
ورقة مساومة في هذه العملية. وأفادت أن ساؤول 
العب  وهو  برشلونة،  إلى  ينتقل  أن  يريد  نفسه 
متعدد االستخدامات في الملعب إذ يجيد اللعب 
كظهير أيسر والعب خط وسط. وانضم ساؤول، 
سبيل  على  الماضي،  الصيف  في  تشيلسي  إلى 
 40 مقابل  الشراء  خيار  مع  موسم،  لمدة  اإلعارة 
خيار  لتفعيل  تشيلسي  يخطط  وال  يورو.  مليون 
في  توخيل  مدربه  ساؤول  إقناع  لعدم  الشراء؛ 

المباريات التي شارك بها.

مهاجمين  لضم  الطريق  يعبد  ديكو 
جدد

دعم  على  برشلونة،  نادي  مسئولو  يعمل 
الهجوم  خط  في  المواهب  من  بالعديد  الفريق 
خالل الموسم المقبل. وحسب صحيفة »سبورت«، 
البارسا  نجم  ديكو،  كلفت  برشلونة  إدارة  فإن 
في  الفريق  كشاف  حاليًا  يعمل  والذي  السابق، 
جدد.  مهاجمين  عن  بالبحث  الجنوبية،  أمريكا 
أعمــار  تتراوح  أن  البارســا،  مسئولـو  واشترط 
توجد  وأال  عامًا،   19 إلى   17 من  المهاجمين 
منافسة قوية للحصول على خدماتهم. وأوضحت 
جيدًا  يدركون  برشلونة  مسئولي  أن  الصحيفة 
لذا  الفريق،  تواجه  التي  االقتصادية  الصعوبات 
االستثمار  األزمة من خالل  مع  التعامل  يحاولون 
في المواهب. وذكرت أن برشلونة ينوي الرهان 
على  للتألق  جاهزين  كانوا  سواء  الالعبين  على 
المدى القريب، أو يحتاجون للتواجد مع الرديف، مع 
االعتماد عليهم في المستقبل. وزعمت العديد من 
التقارير أن ديون برشلونة تتخطى مليار يورو، لذا 
ال يستطيع الفريق، إنفاق الكثير من األموال على 

الصفقات.

تحديد موعد الكالسيكو في البيرنابيو

لقاء  موعد  رسميا،  الليجا  رابطة  أعلنت 
بين  اإلسباني،  الدوري  بطولة  إياب  كالسيكو 
مدريد حسم  ريال  وكان  وبرشلونة.  مدريد  ريال 
 .2-1 بنتيجة  نو،  كامب  في  الذهاب  كالسيكو 
وأصدرت الرابطة بيانًا رسميا، أعلنت فيه أن لقاء 
الكالسيكو سيقام في الجولة 29 بملعب برنابيو، 
يوم 20 مارس المقبل على الساعة التاسعة مساء. 
قيادة  تحت  لبرشلونة  زيارة  أول  هذه  وستكون 
البرنابيو، وثاني كالسيكو له  إلى  مدربه تشافي 
بعد مواجهة نصف نهائي كأس السوبر اإلسباني 
في الرياض الشهر الماضي وخسر البارسا بصعوبة 
2-3. ويتصدر الريال ترتيب الدوري ب 57 نقطة، 

بينما يحتل برشلونة المركز الرابع، ب 42 نقطة.

مبابي ابتعد خطوة عن ريال مدريد

سان  باريس  العب  روثين،  جيروم  كشف 
تتعلق  جديــدة  مفاجــأة  عن  السابـق،  جيرمان 
هجوم  نجم  مبابي،  كيليــان  مواطنه  بمستقبل 
الفريق الفرنسي. ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي 
في حديقة األمراء، بنهاية الموسم الجاري، وسط 
تقارير تفيد باتفاقه مع ريال مدريد على االنتقال 
الريال ضم  المقبل. وحاول  الصيف  له مجانا في 
وبالفعل قدم عرضا  الماضي،  الصيف  مبابي في 
رسميا لسان جيرمان، لكن األخير رفض التفريط 
في  روثين  وقال  بالتجديد.  إقناعه  أمل  على  فيه 
تصريحات إلذاعة »راديو مونت كارلو« الفرنسية: 
مبابي  لرحيل  فرصة  هناك  كانت  غشت،  »في 
وصلت إلى %99، ولكنها تراجعت اآلن إلى 65%«. 
وأضاف: »أخبروني في سان جيرمان، أن كل شيء 
يمكن أن يتغير لألفضل خالل أي وقت«. باإلضافة 
إلى ذلك، أشار روثين إلى أن مواجهتي دور الـ 16 
لدوري أبطال أوروبا، بين الريال وباريس، سيلعبان 
دورا كبيرا في هذا الملف. وقال: »الجانب الرياضي 
ظل  في  خاصة  بالطبع،  مبابي  قرار  على  سيؤثر 
إن  لي  قيل  لقد  الموسم،  الفريق هذا  يقدمه  ما 
إقصاء الريال قد يكون إيجابيا لسان جيرمان في 
هذا الصدد«. ويحل سان جيرمان ضيفا على ريال 
مدريد، يوم 9 مارس المقبل، في ملعب سانتياجو 
برنابيو، في إياب دور الـ 16 لدوري األبطال، علما 
بأن الفريق الفرنسي حقق الفوز ذهابًا بهدف دون 

رد، سجله مبابي نفسه.

بيل يواصل الغياب عن التدريبات 

واصل ريال مدريد، تحضيراته لمواجهة رايو 
الجولة  منافسات  السبت، ضمن  اليوم  فاليكانو، 
الويلزي  واستمر  اإلسباني.  الدوري  عمر  من   26
عن  الغياب  في  مدريد،  ريال  العب  بيل،  جاريث 
بحسب  الثالثاء،  فعل  كما  الجماعية،  التدريبات 
صحيفة »موندو ديبورتيفو«. وأضافت »بيل الذي 
كان باألمس في صالة األلعاب الرياضية منفردًا، 
اليوم نزل ألرض الملعب، وتدرب منفردًا بعيدًا 
عن المجموعة«. وأشارت الصحيفة إلى أن موقف 
بيل بات محل شك للحاق بمواجهة رايو فاليكانو، 
وأيضًا فيدي فالفيردي الذي لم يشارك في المران 
وفي  واألمعاء.  المعدة  التهاب  بسبب  الجماعي 
اإلحماء،  تدريبات  الالعبون،  أدى  متصل،  سياق 
وبعض األمور التكتيكية، وانتهى المران بمباريات 
ريال  ويسعى  المرمى.  على  وتسديدات  مصغرة 
لرايو  رحلته  خالل  انتصاراته  لمواصلة  مدريد 
نقاط   6 فارق  على  الحفاظ  ومواصلة  فاليكانو، 
عن الوصيف إشبيلية. ويتصدر ريال مدريد، جدول 
بعد  نقطة   57 برصيد  اإلسباني،  الدوري  ترتيب 

مرور 25 جولة.

الماضي  يناير  شهر  خالل  تنظيمه  تعتزم  كانت  بعدما 
قبل أن تقرر تأجيله بسبب تداعيات جائحة كوفيد- 19، أعلنت 
10 كلم بطنجة  الدبلوماسية  الغابة  لسباق  المنظمة  اللجنة 
بصفة رسمية، عن تنظيم النسخة األولى من هذه التظاهرة 
الرياضية والترفيهية المفتوحة يوم األحد 13 مارس المقبل . 
ومن المنتظر أن يشهد السباق الذي يحمل شعار »الغابة جزء 
أساسي من تراثنا الوطني اإلنساني«، مشاركة أزيد من 2000 
عداء وعداءة من الفئات التي يزيد عمرها عن 16 سنة كبارا 
السباق سيشهد مشاركة عدائين  أن  اللجنة  وأكدت  وصغارا. 
محترفين مغاربة وأجانب، إلى جانب أعضاء األندية الرياضية 
وهواة رياضة العدو والمشي في الفضاءات الطبيعية وتالميذ 
المؤسسات التعليمية. وأوضحت اللجنة المنظمة في بالغ لها« 
والمشاركة  التنظيم  وخطط  الحدث  إقامة  موعد  اعتماد  تم 

بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث سيقام السباق في احترام 
معايير السالمة والتدابير الوقائية واإلجراءات االحترازية لضمان 

سالمة المشاركين والجمهور«. 
الدبلوماسية،  الغابة  سباق  من  المنظمون  ويطمح 
المساهمة في اإلشعاع والتعريف بالمرافق الرياضية والفضاءات 
الترفيهية المنجزة مؤخرًا على نطاق واسع بالغابة الدبلوماسية، 
كوجهة  الغابوي  الفضاء  أهمية  مكانة  ترسيخ  في  واإلسهام 

مفضلة الحتضان مختلف الفعاليات الرياضية.
وفتحت اللجنة المنظمة رسميا باب التسجيل للمشاركة في 
السباق، حيث يمكن للراغبين االتصال بالرقم 0643030222 

أو عبر البريد اإللكتروني 
coursedelaforetdiplomatique@gmail.com.

توفي، ماريو نونييز، المدرب البرتغالي السابق التحاد طنجة 
المدرب  وتربط  المرض.  مع  طويل  صراع  بعد  القدم،  لكرة 
البرتغالي ذكريات جميلة مع الفريق والجمهور الطنجاوي بعدما 
حقق معه أولى أحسن اإلنجازات على مستوى منافسات بطولة 

القسم األول لكرة القدم سنة 1990. حيث أحرز الفريق المركز 
الثاني خلف المتصدر وحامل اللقب نادي الوداد الرياضي، وفي 
عهد عبد السالم أربعين رئيسا. وكان ضمن طاقم نونييز، اإلطار 

الوطني، الطنجاوي حسن أجنوي مدربا مساعدا.
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المغربية  الملكية  للجامعة  السنوي  للبرنامج  تنفيذا 
الرياضي  الموسم  وبرسم  مشتركة،  وأساليب  للكراطي 
الماضي  األحد  يوم  البوغاز،  2022، نظمت عصبة   /  2021
الكاطا،  صنف  في  األشطر  بطولة  بطنجة،  الزياتن  بقاعة 
الخاصة بشطر الشمال، والمؤهلة للبطولة الوطنية. وأفرزت 

متبوعة  الصدارة،  على  البوغاز  عصبة  حصول  عن  البطولة 
بالمركز  الغرب  وعصبة  الثاني،  المركز  في  تطوان  بعصبة 
أبي  سال  عصبة  ثم  الرابع  بالمركز  الوسط  وعصبة  الثالث، 

رقراق بالمركز األخير.

ع�شبة البوغاز للكراطي تت�شدر بطولة الأ�شطر 
ل�شطر ال�شمال

الغابة جزء اأ�شا�شي من تراثنا الوطني الإن�شاين 
محور �شباق �شهر مار�س بطنجة

وفاة مدرب �شابق لحتاد طنجة
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قاسية  هزيمة  طنجة  اتحاد  فريق  تلقى 
بهدفين  اخريبكة  أولمبيك  أمام  أرضه  على 
بينهما  جمعــت  التي  المبـــاراة  في  لصفــر 
لحساب  بطنجة  الكبير  بالملعب  األحد  مساء 
االحترافية  الوطنية  البطولة  من   18 الدورة 
منتصرا  الضيف  الفريق  وخرج  القدم.  لكرة 
الحفاري في  الشوط األول بهدف اسامة  في 
الهدف  بتسجيل  النتيجة  وأمن   ،33 الدقيقة 
الثاني بواسطة كابيلو سيكانينج في الدقيقة 
طنجة.  اتحاد  دفـــاع  هفــوات  مستغال   ،82
هزيمة  بعد  تواليا،  الثانية  الهزيمة  وأدخلت 
الدورة الماضية أمام شباب المحمدية، فريق 
جماهير  واغضبت  الشك،  دائرة  طنجة  اتحاد 
لمدرب  المسؤوليـــة  حملـــت  التي  الفريق 
الفريق، ميغيل أنخيل غاموندي لسوء تدبيره 
التقني للفريق. وبهذه الهزيمة تجمد رصيد 
اتحاد طنجة عند 21 نقطة في المركز الحادي 
عشر، بينما تجاوزه أولمبيك اخريبكة بنقطة 
 22 برصيد  العاشر  المركز  إلى  ارتقى  بعدما 
طنجة،  اتحاد  مدرب  تصريح  وأثار  نقطة. 
المباراة  نهاية  غاموندي عقب  أنخيل  ميغيل 
تشكيكه  بعد  الفريق  جمهور  لدى  استغرابا 
الصمد  عبد  عبر  جانبه،  من  الالعبين.  في 
عن سعادته  خريبكة  أولمبيك  مدرب  الوراد، 
أمس  في  كنا  وقال”  طنجة  بقلب  باالنتصار 
مهما  فوزا  حققنا  نقط.  ثالث  إلى  الحاجة 
أمام فريق منظم وقوي، لكنه افتقد للفعالية 
اليوم  لفريقتنا  توفر  ما  وهذا  الهجومية، 
وحقق فوزا هاما سيساعدنا على المزيد من 
النتائج  تحقيق  ونواصل  بأريحية  االشتغال 
الالعبين  أشكــر  الوراد”  وتابع  اإليجابية”. 
أن  دون  المباراة،  في  االنضباط  حسن  على 
الشاب  المرمى  حــارس  فرني،  محمد  أنسى 
في  مردوده  على  القبعة  له  أرفع  تألقه،  على 

المباراة”.

نتائج الدورة 18:
المحمدية:  شباب  ـ  الجديدي  د.الحسني 

  . 0 – 0
الفتح الرياضي ـ المغرب الفاسي: 1 – 1 

سريع واد زم ـ يوسفية برشيد: 0 – 0  
مولودية وجدة ـ أولمبيك آسفي: 3 – 1   
اتحاد طنجة ـ أولمبيك خريبكة: 0 – 2  

الرجــاء  ـ  السالمــي  الرياضي  شباب 
الرياضي: 0 – 1   

الوداد الرياضي ـ حسنية أكادير: 0 – 2   
نهضة بركان ـ الجيش الملكي:  2 – 1

برنامج الجولة 19:
أمس الجمعة:

أولمبيك آسفي ـ الفتح الرياضي )الساعة 
الرابعة عصرا(  

شباب المحمدية ـ سريع واد زم )الساعة 
السادسة مساء(.  
اليوم السبت:

المغرب الفاسيـ  مولودية وجدة )الساعة 
الرابعة عصرا( . 

الرياضــي  شبـــاب  ـ  خريبكــة  أولمبيك 
السالمي )الساعة السادسة مساء( . 

غدا األحد:
الحسنـــي  الدفـــاع  ـ  الملكي  الجيش 

الجديدي )الساعة الرابعة عصرا( . 
الثالثاء 1 مارس:

الرياضي  الوداد   - برشيــد  يوسفيـــة 
)الساعة السادسة والربع مساء(  

)الساعة  طنجة  اتحاد  ـ  الرياضي  الرجاء 
الثامنة والنصف مساء(  

األربعاء 2 مارس:
)الساعة  بركان  نهضة  ـ  أكادير  حسنية 

الثامنة مساء(  
الترتيب العام:

1 - الوداد الرياضي: 39 نقطة
2 -  الرجاء الرياضي: 34 //  

3 - د. الحسني الجديدي: 28 //   
4 - ش.ر. السالمي: 25 //

5 - المغرب الفاسي: 25 //  
6 - الفتح الرباطي: 25 //
7 - نهضة بركان: 25 //

8 - الجيش الملكي:25 //
9 - شباب المحمدية: 23 //

10 - أولمبيك اخريبكة: 22 //
11 - اتحاد طنجة: 21 //   

12 - مولودية وجدة: 20 //   
13 - يوسفية برشيد: 20 //
14 - حسنية أكادير: 19 //

15 - أولمبيك أسفي: 17 //
16 - سريع وادي زم: 11 //

وشباب  طنجة  اتحاد  مواجهـات  شهدتهــا  التي  الصراعــات  عكس  على 
الحسيمة لكرة السلة في السنوات األخيرة بسب وجود الفريق الطنجاوي في 
التي  األخيرة  المباراة  فإن  الحسمية،  الجامعة وشباب  لرئيس  المعارضة  صف 
جمعت الفريقان هذا األسبوع بقاعة 3 مارس بالحسيمة طبعتها الروح الرياضية 
حسن  على  األرض  ألصحاب  شكر  رسالة  الضيوف  ووجه  العالية،  األخوية 
المعاملة واالستقبال. وتمكن اتحاد طنجة من حسم ديربي الجهة والعودة من 
الحسيمة بتأشيرة العبور إلى دور ربع النهائي لكاس العرش لموسم 2021/ 
2022 بعد فوزه على شباب الريفي بحصة 97 مقابل 60.  وخاض اتحاد طنجة 
المباراة معززا بالوافدين الجديدين، االمريكي ويليامس القادم من البطولة 
المدرب  بقيادة  الصربية،  البطولة  من  القادم  ديجان  والبوسني  المكسيكية 

الجديد القديم الجزائري بالل فايد.

الدوري اإلسباني
اإ�شبيلية يوا�شل نزيف النقط 

وبر�شلونة يزلزل املي�شتايا
معقل  في   ،)3-0( أالفيس،  ديبورتيفو  على  مدريد  ريــال  تغلب 
الميرنجي »برنابيو«، في إطار منافسات الجولة 25 من الليجا. وسجل 
وفينيسيوس   ،)63( الدقيقة  في  أسينسيو  ماركو  مدريد،  ريال  أهداف 
جونيور في الدقيقة )80(، وكريم بنزيما من ضربة جزاء في الدقيقة )90(. 
ورفع الريال رصيده إلى 57 نقطة في الصدارة موسعا الفارق مع أشبيلية 
إلى 6 نقاط، وتجمد رصيد أالفيس عند 20 نقطة في المركز الـ19 »قبل 
األخير«. حيث عاد إشبيلية لنزيف النقاط وأضاع نقطتين ثمينتين في 
صراعه للتتويج باللقب، بعدما سقط في فخ التعادل اإليجابي 1-1 مع 
مضيفه إسبانيول. وسجل رافا مير إلشبيلية في الدقيقة 36، قبل أن يدرك 
سيرخي داردير التعادل إلسبانيول في الدقيقة 50. وبقي إشبيلية، الذي 
تعادل للمرة الرابعة في مبارياته الخمس األخيرة بالمسابقة، في المركز 
الثاني بترتيب البطولة برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف ريال مدريد. 
في المقابل، رفع إسبانيول، الذي حصد 3 نقاط فقط في لقاءاته الستة 

األخيرة بالبطولة، رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع عشر. 
وأفلت ريال بيتيس من فخ ضيفه ريال مايوركا، وحافظ على تواجده 
وسط كبار الليجا، عقب فوزه )2/1(. وتقدم بيتيس عن طريق أليكس 
مورينو، في الدقيقة 25، لكن فيدات موريكي أدرك التعادل لمايوركا، 
في الدقيقة 75. ولم يهنأ مايوركا بهدف التعادل كثيرا، إذ أحرز البرازيلي 
ويليان خوسي الهدف الثاني لبيتيس، في الدقيقة 83 من ضربة جزاء. 
وارتفع رصيد بيتيس، الذي حقق فوزه الرابع في مبارياته الخمس األخيرة 
بالدوري، إلى 46 نقطة في المركز الثالث، معزز آماله في التأهل لدوري 
أبطال أوروبا. في المقابل، توقف رصيد ريال مايوركا، الذي تلقى خسارته 
العاشرة في البطولة خالل الموسم الحالي، عند 26 نقطة في المركز 
السادس عشر، بفارق 6 نقاط أمام مراكز الهبوط، وما زال يمتلك مباراة 

مؤجلة.
وحقق برشلونة انتصارا عريضًا )1-4( على مضيفه فالنسيا، على 
ملعب ميستايا. وسجل لبرشلونة كل من: أوباميانج )هاتريك( في الدقائق 
23 و38 و63، وفرينكي دي يونج في الدقيقة 32، بينما أحرز لفالنسيا 
كارلوس سولير في الدقيقة 52. وبهذا االنتصار، رفع البلوجرانا رصيده 
إلى 42 نقطة، في المركز الرابع، بينما تجمد فالنسيا عند 30 نقطة، في 
المركز الثاني عشر. و فاز أتلتيكو مدريد على مضيفه أوساسونا بثالثة 
لصفر. سجل أهداف أتلتيكو مدريد جواو فيليكس ولويس سواريز وأنخيل 
كوريا في الدقائق الثالثة و59 و89. ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 42 
نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد أوساسونا عند 32 نقطة في 

المركز العاشر.

نتائج الدورة 25:   
إلتشي / رايوفاليكانو: 2 – 1 

غرناطة / فيا الريال: 1 – 4 
أوصاصونة / أ.مدريد: 0 – 3 

قاديس / خيطافي: 1 – 1  
ريال مدريد / ألفيس: 3 – 0 

إسبنيول / إشبيلية: 1 – 1 
فالينسيا / برشلونة: 1 – 4  

بيتيس / مايوركا: 2 – 1 
أ.بلباو /  ريال صوصيداد: 4 – 0 

سلطا / ليفانطي: 1 – 1 
برنامج الدورة 26:  

أمس الجمعة 
)الساعة  إلتشي   / ليفانطي 

التاسعة ليال(
اليوم السبت 

مايوركا / فالينسيا )الساعة الثانية 
ظهرا(

خيطافي / ألفيس )الساعة الرابعة 
والربع( 

مدريد  ريـــال   / رايوفاليكانو 
)الساعة السادسة والنصف مساء(

أ.مدريد /  سلطا )الساعة التاسعة 
مساء(

غدا األحد
)الساعة  إسبنيول   / الريال  فيا 

الثانية ظهرا(
إشبيلية / بيتيس )الساعة الرابعة 

والربع(
أوصاصونة   / صوصيداد  ريــال 
)الساعة السادسة والنصف مساء(

)الساعة  أ.بــلــبــاو   / برشلونة 
التاسعة ليال(

بعد غد اإلثنين
)الساعة  ــس  ــادي ق  / غــرنــاطــة 

التاسعة ليال( 
الترتيب العام

1 - ريال مدريد: 57 نقطة
2 - اشبيلية: 51 //
3 - بيتيس: 46 //

4 - برشلونة: 42//
5 - أ. مدريد:42 //

6 - فيا الريال: 39 // 
7 - ريال صوصيداد: 38 //

8 - أ. بلباو: 37 //
9 - سلطا: 32 //

10 - أوصاصونة: 32 // 
11 - رايوفاليكانو: 31 //

12 -  فالينسيا: 30 //
13 - إلتشي: 29 //

14 - إسبانيول: 29 //
15 -  خيطافي: 26 //

16 - مايوركا: 26 //
17 - غرناطة:24 //
18 - قاديس: 20//

19 - أالفيس: 20 //
20 - ليفانتي: 15//

اخريبكـــة ي�شعـق احتـاد طنجــة 
وغاموندي ي�شك يف لعبيه

مباراة الكاأ�س تذيب خالف طنجة واحل�شيمة لكرة ال�شلة

خبر األسبوع

اإلثنين  بيان  باولو في  اينشتاين في ساو  أمبرت  قال مستشفى 
الماضي، »الظروف السريرية ألسطورة الكرة البرازيلية بيليه مستقرة 
ومن المتوقع أن يخرج من المستشفى في األيام المقبلة«. وخضع بيليه 
في الرابع من سبتمبر الماضي لعملية جراحية في نفس المستشفى 
إلزالة ورم القولون المكتشف خالل الفحوصات الروتينية. مكث بعدها 
عشرة أيام في وحدة العناية المركزة، قبل أن يعود إليها لفترة وجيزة بعد 
أيام قليلة بسبب صعوبات في التنفس. وأدخل بيليه إلى المستشفى مرة 
أخرى لمدة أسبوعين في ديسمبر الماضي لتلقي العالج الكيميائ. وكانت 
صحة أسطورة سيليساو هشة في السنوات األخيرة، مع دخول العديد 
من المستشفيات. في عام 2019 ، نُقل إلى المستشفى في باريس ثم 
نُقل إلى ساو باولو بسبب حصوات الكلى. وعانى بيليه، واسمه الحقيقي 
إدسون أرانتس دو ناسيمينتو، من مشاكل صحية عديدة في السنوات 
المستشفى في  إلى  نقل  العام 2019، عندما  األخيرة، خصوصا خالل 

باريس، قبل ان ينقل إلى ساو باولو بسبب حصوات في الكلي.

متديد اإقامة بيليه يف امل�شت�شفى
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صورة من األرشيف
الوطني،  الحكـم  أرشيــف  مـن  الصورة 
التحكيــم  أعمــدة  أحــد  بوزيان،  المختار 
بطنجة وعصبة الشمال في السنوات الزمن 
لسنــة  الصورة  وتعـود  الجميل.  الرياضي 
الملعب  احتضنهــا  وديــة  لمبـاراة   1974
الشمال  البلدي بمرشـان، جمــعـت منتخب 
بنادي طنجة ببلجيكا. وقــاد هذه المبــاراة 
والمختار  الوسط،  حكـم  بودراع،  المرحوم 
الشرط،  كحكــم  اليميــن  على  بوزيــان 
كحكم  )زويتن(  الحنودي  محمد  والمرحوم 
عميد  يتصافح  بينما  اليسار.  على  الشرط، 
أقلعــي  محمد  المرحــوم  الشمال،  منتخب 
ببلجيكا  نادي طنجة  اليمين مع عميد  على 

المرحوم حسن كادي على اليسار.
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االتصال على الرقم  0539943008

لجميع إعالناتكم اإلشهارية واإلدارية يف

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

وزارة الداخلية 
والية جهة طنجة تطوان الحسيمة

عمالة طنجة- أصيلة
جماعة طنجة

مقاطعة السواني
قسم الشؤون االقتصادية

 إعــــالن
يعلن رئيس المجلس عن إجراء بحث المنافع 
والمضار مدته 15 يوما ابتداء من تاريخ صدور هذا 

اإلعالن في الجرائد.
وذلــك تبـعـا للطلــــب الــذي تقــدمــت بـــه

RIM PRESSING RP للحصـــول على رخصــة : 
.Pressing lectrique

بالمحل الكائن:
BRANES AV. F.A.R RESIDENCE 

RIM B 2 MAGASIN 6 TANGER PREFEC-
TURE DE TANGER- ASSILAH. 

ويوجد سجل البحث المفتوح بمصلحة الرخص 
وذلك  مالحظاتهم  تسجيل  للعمــوم  يمكن  حيث 

خالل أوقات العمل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل 

محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة

مكتب التصفية والتسوية القضائية 
إشــعــــار 

شركة نور الدين كار، في شخص ممثلها القانوني
بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2022/02/10 
في الملف عـــدد 2022/8319/03 رقــم الحكـــم 
 : بطنجـــة  التجاريــة  المحكمــة  قضــت   2022/4
باستبدال السنديك محمد بنونة بالسنديك السيد 
الحسن مسكين في ملف التسوية القضائية لشركة 

نور الدين كار.
عن رئيس كتابة الضبط  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس  

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق التنازل

ملف عدد :2022/17
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
مصحح  عرفي  عقد  بمقتضى  أنه  بطنجة،  التجارية 
السيدة  تنازلت   ،2022/02/17 بتاريخ   اإلمضاء 
السعدية خوية، الساكنة بالعرائش رقم 15 زنقة ب 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  والحاملة  السمارة  تجزئة 
عدد LA16676 والمسجل بالسجل التجاري بطنجة 
التجاري  األصل  مجموع  عن   ،115858 عدد  تحت 
 )PROXI SHOP( المخصص لبيع المواد الغدائية
السيد  لفائـدة  طنجــة،  خليــج   19 بطنجة  الكائن 
التعريف الوطنية عدد  الحامل لبطاقة  الزاكي  فؤاد 
LA16660، مقابل مبلغ إجمالي قدره )10.000.00( 

)عشرة آالف درهم(. 
بكتابة  تقدم  التعرضات  جميــع  فإن  وعليه  
الضبط بهذه المحكمة داخل أجل 15 يوما ابتداء 

من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 84 وما يليه من 
مدونة التجارة.

عن رئيس كتابة الضبط 
كمال معطاكة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة

مكتب التنفيذ  
ملف عدد 26/2012/82 

إعالن عن بيع عقار
لفائدة: التجاري وفابنك ش م.

ضد : شركة لي نوفيل طانري طنجيرواز ش م م، 
في شخص ممثلها القانوني بمقرها 

بشارع الحسن الثاني رقم 47 شقة 22 بطنجة. 
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/04/13 بتاريـــخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات 
المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع  المحكمة  بهذه 
 75547/06 عدد  العقـاري  الرسم  ذي   )  113 )آية 
أعاله  المذكورة  عليهــا  المنفذ  للشركة  المملوك 
الكائن بزاوية شارع ولي العهد وشارع المسيـــرة، 
إقامة سفيان رقم 113 بطنجة، وهو عبارة عن شقة 

بالطابق الثامن مقلص وتبلغ مساحته 209 م2.
حدد الثمن االفتتاحي لبيـع العقــار في مبلـغ 

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

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة

مكتب التنفيذ 
ملف عدد 26/2012/83
إعالن عن بيع عقار 

لفائدة: التجاري وفابنك ش م.
ضد : السيد محمد المرنيسي، كفيل شركة سيمون 
إي بيطون دو ديطروا ش م، عنوانه شارع الواليات 

المتحدة الرقم 73 طنجة. 
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/04/13 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات 
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )ب 
 06/62282 عدد  العقاري  الرسم  ذي   )10/ 19/4ه 
المملوك للمنفذ عليه المذكور أعاله، الكائن بتجزئة 
طريق  الخامس،  الطابــق  ب،  بلوك  عمارة  المجد 
تطوان طــنجة، والعقار عبــارة عن شقــة بالطابق 
العمـــارة  من  الرابــع  بالطابق  مزدوجة  الخامس 

مساحته 209 م2.
مبلـغ  في  العقـار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

1.463.000.00 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: 2021/8516/404

إعالن عن بيع عقار
لفائدة : شركة التجاري وفا بنك، في شخص ممثلها 

القانوني، ينوب عنها ذ/ أحمد أشهبار
 محام بهيئة طنجة.

ضد : شركة مجموعة مدارس الشعيري األندلوسي 
ش ذ م م، في شخص ممثلها القانوني، 

مقرها االجتماعي طريق أشقار، مركز كامبريدج 
انترناسيونال الشمس، الزياتن طنجة.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/04/13 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات 
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المسمى 
)روزيطا( ذي الرسم العقاري عدد G/6134 المملوك 
للمنفذ عليها المذكورة أعاله الكائن بطنجة مدشر 
مرآب  فيـال،  بها  أرض  عن  عبارة  والعقار  زياتن، 

ومرافق، مساحته 10 آر 2 سنتيار.
مبلـغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

6.000.000.00 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 :25/2014/1283
إعالن عن بيع أصل تجاري

لفائدة : التجاري وفا بنك ش م، ينوب عنه ذ/أحمد 
أشهبار محام بهيئة طنجة.

ضد  : السيد عبد اهلل العمراني،عنوانه زنقة 
الطرافين رقم 94 تطوان .

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/03/29 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
البيوعات  بقاعة  سيجرى  مساء،  الثالثة  الساعة 
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني لألصل التجاري 

المملوك للمنفذ عليه المذكور أعاله.
حدد الثمن االفتتاحي لبيع األصل التجاري في 

مبلغ 940.000.00 درهم
التنفيذ ابتداء من  تقدم العروض إلى مكتب 
تاريخ نشر هذا اإلعالن. ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 
10%.  وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب 

تنفيذ هذه 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 :2020/8513/350
إعالن عن بيع أصل تجاري

لفائدة : شركة اينوفارما، ينوب عنها ذ/ عبد الفتاح 
بوهالل، محام بهيئة الرباط.

ضد : الحسن العلمي الشنتوفي، عنوانه صيدلية 
البروفانس الكائنة بشارع المسيرة الخضراء 

رقم 3 شفشاون. 
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/03/29 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
المحكمة بيع بالمزاد العلني لألصل التجاري المسجل 
بشفشاون  االبتدائية  بالمحكمة  التجاري  بالسجل 
تحت عدد 4748، والكائن بشارع المسيرة الخضراء 
رقم 3 شفشاون، بجميع عناصره المادية والمعنوية 

والمملوك للمنفذ عليه المذكور أعاله. 
حدد الثمن الٓفتتاحي لبيع األصل التجاري في 

مبلغ 700.000.00 درهم.
التنفيذ ابتداء من  تقدم العروض إلى مكتب 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.
ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 10 في المائة.

وللمزيد من االيضاح يمكن االتصال بمكتب 
التنفيذ بهذه المحكمة.  

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

برتقالة تتحدث
عن نفسها..
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بساطي تبر وردائي أخضر
لبست جلبابي األصفر

وقفت بشموخ فوق الروابي
وإذا ما سئلت عن موطني

قلت مغربي األكبر
بساطي تبر وردائي أخضر

عشاقي في العالم أجمع
وعطائي في بالدي أوفر

بساطي تبر وردائي أخضر
تغناني الشعر بالوصف والمدح

فكنت بالمدح أجدر
جبت أقطار الدنيا

فكنت محبوبة أكثر
لدى الجميع مشهورة بطيب أعطر

وبسمتي أحلى ووجه مدور
بساطي تبر وردائي أخضر

وعطائي في بالدي أوفر
وإذا ما حضرت بيتا 

كنت للسعادة مصدر
لكل الناس سواء بسواء

وحتى من كان أفقر !
وإذا سئلت عن موطني

قلت مغربي األكبر
بساطي تبر وردائي أخضر

سيدة البرتقال أنا
وجلبابي أصفر

أنا الحياة في بالدي 
أنا الخير، أنا الكوثر

واسمي في تاريخ بالدي قد تجذر
بساطي تبر وردائي أخضر

تعهدتني سواعد وطني فكنت 
لها غذاء شهيا

وعطائي في بالدي أوفر
بساطي تبر وردائي أخضر

جداول أرضي ماء زالل
ورقراقها كوثر

وشيت الخميلة في إباء
ومنحت النسيم ريحا معطر

منبتي تبر وردائي أخضر
حملت على األكتاف مزهوة

وسلكت كل معبر
اجتزت الجو والبحر معا

وكان لي ذكر معطر
بين عشاقي هنا وهناك

وفي كل محضر
تباريت فوق موائدهم

فكنت بالفوز أجدر
وحين سئلت عن موطني 

قلت مغربي األكبر
بساطي تبر وردائي أخضر

وعطائي في بالدي أوفر

25 دجنبر 1988

• ذ. محمد الغرايف

•  محمد النحيل
لئن لم تكن عينيَ الحضور

فما يزال توحدك معي
سرا في الوجود

أبى أن يبرح أذن القدر
يعبرني أنفاسا تخط بها

اتصالي بالشهود
ترسم في لوحه

رحلة البدء في ليل السفر
وتنفخ في أوصالي

دماء البقاء
كي أتابع خطوي 

بمعية تأبى أن تصير ذكرى
أو طيف يداعب أجفاني

ويضيع بين حبات المطر
فقد استبدلت سؤالي عنك

بأسئلة
اعترفت بها لآلفاق

أني سأبقى أكبر فيك
ألروي حضورك لألنام

لقطعان البشر

ألخبرهم
كيف استطعت أن تنام فيَ

لتوقظني يوم تعبر بي
وعود القيامة

لتقول لي:
كن قويا كالرياح

واصمد للعواصف وهي ترثي سفن القالع
وأرصفة من بقايا القمر

كن انكشاريا 
ألظل فيك نبيا أطل

منك على مواكب الخالدين
وأبعث فيهم بين أدغال الشجر
واصبر لمخاض والدتي الجديدة

لتحملني 
مطرا  بين جنبيك

تنعش بي أجفان األقحوان
وتمحو بأوراقه 

أزمنة الكدر
25 فبراير 2022

أنفاس عمر
مرثية مهداة لألخ والصديق األستاذ فريد المصمري 

متقاسمًا معه حزنه على وفاة فلذة كبده.

ينظم مركز التفتح الفني واألدبي بطنجة، طيلة أيام األسبوع 
الجاري، أنشطــة ثقافية وفنية متنوعة في إطار التحسيس بأهمية 
احترام قانون السير وتنبيـــه الناشئة بخطورة استعمــال الطريق 
لعالمات  السليم  واالستعمال  السالمة  بشروط  التقيد  دون  العام 

التشوير األفقية والعمودية.
ويتضمن برنامج الفعالية، التي تندرج في إطار اليوم الوطني 
للسالمة الطرقيــة، أنشطة ثقافيـة متنوعة وعروضا فنيــة لحــث 
التالميذ والتلميـذات على اكتساب مهارات ومعارف تساعدهم على 
والتأثير  والطريق  األرصفة  استخدام  في  المثلى  السلوكات  اتباع 

على محيطهم االجتماعي.

عرض أنشطة ثقافية وفنية 
متنـوعـة..



حممد  �سيدنا  على  الت�سليم  واأمت  ال�سالة  واأف�سل  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
النبي الأمني، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

اأما بعد، معا�سر القراء الكرام: 
اإن من اأعظم منن اهلل علينا، اأن بعث اإلينا خامت ر�سله، وخري اأنبيائه: »َلَقْد 
ءاآَياِتِه  َعَلْيِهم،  َيْتُلو  ِهْم  اأَنُف�سِ ْن  منِّ وًل  َر�سُ ِفيِهْم  َبَعَث  اإِْذ  امْلوِمِننَي  َعَلى  اهلّلُ  َمنَّ 
ِبنٍي«، وجعلنا  الٍل مُّ ْكَمَة َواإِن َكاُنوْا ِمن َقْبُل َلِفي �سَ ُمُهُم اْلِكَتَب َواحْلِ يِهْم َوُيَعلنِّ َوُيَزكنِّ

من خري اأمة اأخرجت للنا�ض. 
ه من  و�سلم، وخ�سَّ نبينا �سلى اهلل عليه  به  ما ف�سل  نعم اهلل علينا،  ومن 
ف�سائل ومعجزات، ومن تلك الف�سائل واملعجزات: »الإ�سراء واملعراج«، وقد جاء 
مطلع  يف  واملعراج  الإ�سراء(،  )�سورة  با�سمه؛  �سميت  �سورة  يف  واملعراج  الإ�سراء 
�سورة النجم وغريها، كما ثبت يف ال�سحيحني، وال�سنن، وامل�سانيد، وقد جاءت 
هذه احلادثة الهامة يف اآخر مقام النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مبكة قبل الهجرة، 
قيل يف هذا ال�سهر؛ وهو �سهر رجب، وقيل غريه، ومل يثبت يومًا بعينه، اأو �سرع 
والعتبار  احلادثة،  هذه  تدبر  وامل�سنون  امل�سروع  واإنا  لها،  احتفاًل  اأو  عبادة 
احلدث  هذا  يف  نبينا  �سنة  ومن  ربنا،  كتاب  من  ورد  ما  وتاأمل  منها،  والتعاظ 

العظيم وا�ستلهام العرب منه.
اأيها الأفا�سل الكرام: جاء الإ�سراء والر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يواجه 
اأعتى �سورة التكذيب بدعوته وال�ستهزاء ب�سخ�سه، والإيذاء له ولأ�سحابه، 
فكان ت�سلية للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأن رفعه ربه وموله اإلى �سابع �سماء، 
رفعه اهلل بج�سده وروحه، كما رفع �سبحانه ذكره، و�سرح له �سدره وو�سع عنه 
و�سيد  الرحمن  خليل  فهو  اأمره،  خالف  من  على  وال�سغار  الذل  وجعل  وزره، 

الأنام و�ساحب املقام املحمود، اأعطاه اهلل الكوثر واختاره من بني العاملني.
وكان من ف�سائله وخ�سائ�سه �سلى اهلل عليه و�سلم، هذه الرحلة العظيمة؛ 
الإ�سراء واملعراج، اأما الإ�سراء فهي رحلة اأر�سية يف ملح الب�سر من مكة اإلى بيت 
ِجِد  َن امْلَ�سْ اأَ�ْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل منِّ ِذي  ْبَحَن الَّ املقد�ض، يقول �سبحانه وتعالى: »�سُ
ُهَو  ُه  اإِنَّ  * اآَيِتَنا   - ِمن  َيُه،  ِلُنِ َحْوَلُه،  َباَرْكَنا  ِذي  الَّ ا  الأَْق�سَ ِجِد  امْلَ�سْ اإَِلى  َراِم  احْلَ
رُي«، واأما املعراج، فهو رحلة �سماوية من بيت املقد�ض اإلى ال�سماء  ِميُع الَب�سِ ال�سَّ
�سبحانه  قال  كما  العجيبة  الآيات  راأى  حيث  املنتهى،  �سدرة  اإلى  ال�سابعة، 

ى«. ِه اْلُكرْبَ وتعالى: »َلَقْد َراأَى ِمْن-اآَياِت َربنِّ
معا�سر القراء الكرام: ننتقل اإلى ال�سنة النبوية التي تروى لنا هذا احلدث 
عليه  يقول  متفاوتة،  باألفاظ  وال�سنن  ال�سحيحني  يف  رويت  وقد  العظيم، 
اإذا  اأنا نائم يف احلطيم؛ وهو احلجر بالبيت احلرام،  ال�سالة وال�سالم: »بينما 
لهذه  يهيئونه  مالئكة  -وهوؤلء  قلبي؛  ا�ستخرج  ثم  �سدري  ف�سق  اآت  اأتاين 
الرحلة العظيمة اأو هي كرامة اأخر-، ثم اأتيت بط�ست اأو ط�ست؛ -وهو الإناء- 
اأتيت  ثم  اأعيد،  ثم  ح�ساه،  ثم  قلبي،  فغ�سل  وحكمة،  اإميانًا  مملوء  ذهب  من 
اأق�سى منتهى طرفه؛ اأي حد ب�سره، فحمل النبي  بالرباق ي�سع خطوة عند 
واآخر  خمر  فيه  باإناء  جربيل  فجاء  املقد�ض،  بيت  اإلى  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
هديت  جربيل:  فقال  اللنب،  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  فاختار  لب،  فيه 
وهديت اأمتك، ثم جمع اهلل له الأنبياء يف بيت املقد�ض، -واهلل على كل �سيء 
قدير-، جمعهم كرامة للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم، وفيه وحدة الدين، ومتامه 
بالر�سالة الأخرية، ون�سخها ملا عداها، وذلك باأن �سلى -عليه ال�سالة وال�سالم- 
بالأنبياء ركعتني، فهو الإمام املتبوع كرامة له ولأمته، ثم �سعد به جربيل اإلى 
ال�سماء الدنيا، فلما و�سلها طلب الإذن، فقال حار�ض ال�سماء الدنيا: من معك؟ 
قال: حممد، قال: اأوقد ُبِعث؟ قال: نعم، قال: فمرحبًا به، فنعم املجيء جاء، 
اآدم عليه  وهكذا يفعل معه يف كل �سماء يرحب به، ويف ال�سماء الأولى وجد 
بالبن  مرحبًا  اآدم:  فقال  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  النبي  عليه  ف�سلم  ال�سالم، 
بن  عي�سى  فوجد  الثانية  ال�سماء  اإلى  به  عرج  ثم  ال�سالح،  والنبي  ال�سالح 
مرمي، ويحيى بن زكريا عليهما ال�سالم، ويف ال�سماء الثالثة وجد يو�سف عليه 
ال�سالم، وقد اأعطى �سطر احل�سن، ويف الرابعة وجد اإدري�ض عليه ال�سالم، ويف 
اخلام�سة وجد هارون عليه ال�سالم، ويف ال�ساد�سة وجد مو�سى عليه ال�سالم، 
املعمور، يدخله  البيت  اإلى  ال�سالم م�ستنداً  اإبراهيم عليه  ال�سابعة وجد  ويف 
عليه  ُم  ُي�سلنِّ ال�سالم  عليهم  منهم  وكل  يعودون،  ل  ملك  األف  �سبعون  يوم  كل 
اإلى �سدرة  ال�سماوات، وعرج به  ال�سبع  ال�سالم  ُب به، ثم غادر به عليه  وُيرحنِّ
َيْغ�َسى«، ول ي�ستطيع و�سفها  َما  ْدَرَة  ال�سنِّ َيْغ�َسى  »اإِْذ  املنتهى نهاية املخلوقات: 

خم�سني  عليه  وفر�ض  اأوحى،  ما  عبده  اإلى  اهلل  فاأوحى  وح�سنها،  جمالها  من 
ال�سالم، قال راجع ربك، فقد جربت بني  �سالة، فلما نزل ومر مبو�سى عليه 
اإ�سرائيل يف اأقل من ذلك، فما زال يخفف املولى �سبحانه وتعالى من خم�سني 
�سلى  للنبي  ن�سحه  يف  ال�سالم  عليه  ومو�سى  وع�سرين،  وثالثني  اأربعني  اإلى 
اهلل عليه و�سلم واأمته، يقول راجع ربك حتى بلغت خم�سًا، فقال راجع ربك 
و�سله التخفيف، فقال عليه ال�سالة وال�سالم: ا�ستحييت من ربي، فقال املولى 
�سبحانه وتعالى: )اإنه ل يبدل القول لدي، قد اأم�سيت فري�ستي على عبادي؛ 
خم�ض يف العمل، وخم�سون يف امليزان(، وراأى يف رحلته اجلنة والنار، وراأى فيها 
اأ�سنافًا من املعذبني واملنعمني، اآِكِلي الربا، وجزاء الزناة، واآكلي حلوم الب�سر من 
املغتابني، ومن يقع يف اأعرا�سهم، واآكلي اأموال اليتامى، واملتثاقلني عن ال�سلوات 

املكتوبة. 
ثم عاد عليه ال�سالة وال�سالم اإلى فرا�سه يف نف�ض الليلة قبل ال�سبح، فلما 
كان من ال�سبح، ق�ضَّ على اأهله ما راأى، ل �سيما الإ�سراء، فاأكرث امل�سركون من 
ُكوا النا�ض يف �سحة كالمه  ال�ستهزاء به والتكذيب له، و�سبه واأ�سحابه، و�سكَّ
حتى ارتدَّ بع�ض من اآمن، وكان كلما تكلم بكلمٍة، قال اأبو بكر: �سدق، فقال اأبو 
ُق ما يقول �ساحبك اأنه ذهب اإلى بيت املقد�ض وعاد يف  جهل: يا اأبا بكر اأُت�سدنِّ
ُقه باخلرب  اأُ�سدنِّ نف�ض الليلة، ونحن نذهب �سهر ونعود �سهر؟، فقال ال�سديق: 
اأبو جهل  َي �سديقًا، قال  منِّ ُقه ببيت املقد�ض، ف�سُ اأُ�سدنِّ ياأتيه من ال�سماء، اأفال 
اإلى  اإن كنت ذهبت  م�ستهزءاً مكذبًا بالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم: يا حممد! 
ذهب  اأن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  للنبي  ي�سبق  ومل  لنا؟،  ْفه  ف�سِ املقد�ض  بيت 
اإليه قبل ذلك، وكان ذهابه لياًل وزحمة الأنبياء �سديد، يقول عليه ال�سالة 
اهلل  فجاله  قط،  ي�سبني  مل  كرب  )فاأ�سابني  م�سلم:  �سحيح  يف  كما  وال�سالم 
ُهْم  »َفاإِنَّ والوا�سف كذاب:  الو�سف �سادق،  اأبو جهل:  يل فو�سفته لهم(، فقال 
ِلِمنَي ِبئاآَيِت اهلّلِ َيْجَحُدوَن«،  َل ُيكذُبوَنَك«، -اأي يعلمون �سدقك-، »َوَلِكنَّ الظَّ
َعِن  َينِطُق  َوَما  َغَوى   َوَما  ِحُبُكْم  �سَ لَّ  �سَ ما  َهَوى  اإَِذا  م  ْجِم  »َوالنَّ تعالى:   وقال 
ٍة َفا�ْسَتَوى  َوُهَو ِباْلأُُفِق  َمُه، �َسِديُد اْلُقَوى  ُذو ِمرَّ اْلَهَوى اإِْن ُهَو اإِلَّ َوْحٌي ُيوَحى  َعلَّ
ى * َفَكاَن َقاَب َقْو�َسنْيِ اأَْو اْدَنى  َفاأَْوَحى اإَِلى َعْبِدِه َما اأَْوَحى   اْلأَْعَلى  ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّ
ْدَرِة  ى  اأََفُتَمُروَنُه َعَلى َما َيَرى  َوَلَقْد َرءاآُه َنْزَلًة اأُْخَرى ِعنَد �سِ َما َكَذَب اْلُفوؤَاُد َما َراأَ
ُر َوَما َطَغى  ْدَرَة َما َيْغ�َسى  َما َزاَغ اْلَب�سَ ُة امْلَاأَْوى  اإِْذ َيْغ�َسى ال�سنِّ ْنَتَهى  ِعنَدَها َجنَّ امْلُ

ى«، هكذا كانت رحلة الإ�سراء واملعراج. ِه اْلُكرْبَ َلَقْد َراأَى ِمن-اآَيِت َربنِّ
درو�ض  الباهرة،  والآية  العظيمة  الرحلة  هذه  يف  الأفا�سل:  القراء  ال�سادة 
وعظات، فمنها: عظم مكانة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عند ربه ورفعه اإلى 
ى«،  َيَك ِمن اآَيِتَنا اْلُكرْبَ اأعلى مقام، و�سالته بالأنبياء، وقد قال �سبحانه: »ِلُنِ
فالأنبياء  املتبوع،  الإمام  واأنه  به،  النبوة  وختم  ال�سابقة  ال�سرائع  ن�سخ  ومنها 
اإذ  الأنبياء،  ر�سالة  وحدة  ومنها  اأولى،  باب  من  فغريهم  به،  يقتدون  كلهم 
جميعهم يف �سالة واحدة خلف اإمام واحد يعبدون ربًا واحداً، ومنها معية اهلل 
ُر  ا َلَنن�سُ ون�سرته لر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم يف جتلية بيت املقد�ض له: »اإِنَّ
اأهمية  ومنها  اْلأَ�ْسَهُد«،  َيُقوُم  َوَيْوَم  ْنَيا  الدُّ َيوِة  احْلَ يِف  ءاآَمُنوا  ِذيَن  َوالَّ َلَنا  ُر�سُ
ال�سلوات اخلم�ض، حيث فر�ست يف اأعلى مكان من املولى �سبحانه وتعالى اإلى 
نبيه عليه ال�سالة وال�سالم، واأنها لها مزية عن �سائر العبادات، خم�ض يف العمل 
وخم�سون يف امليزان، ومنها ميزة امل�سجد احلرام وامل�سجد الأق�سى، وما لهما من 
ا�ِض  َع ِللنَّ َل َبْيٍت ُو�سِ �سرف عظيم، وقد قال �سبحانه عن امل�سجد احلرام: »اإِنَّ اأَوَّ
وقال  فيه،  الأجر  م�ساعفة  بركته،  ومن  ني«،  ْلَعامَلِ لنِّ َوُهًدى  ُمَباَرًكا  َة  ِبَبكَّ ِذي  َللَّ
ِذي َبَرْكَنا َحْوَلُه«، ومنها مزية لهذه  ا الَّ ِجِد الْق�سَ عن امل�سجد الأق�سى: »امْلَ�سْ
الأمة باأنها على الفطرة، والدعاء للنبي واأمته بالهداية، ومنها ميزة لل�سديق 
ر�سي اهلل تعالى عنه، وعظيم اإميانه وت�سديقه، ومنها ف�سيلة املجاهدين يف 
�سبيل اهلل تعالى، و�سوء عاقبة الزناة واملتثاقلني عن ال�سالة، واأكلة الربا، واأكلة 
اأعرا�ض الب�سر، ومنها عظم �ساأن الأنبياء يف ال�سماوات، واأعالهم نبينا حممد 
َراِم اإَِلى  ِجِد احْلَ َن امْلَ�سْ ِذي اأَ�ْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل منِّ ْبَحَن الَّ �سلى اهلل عليه و�سلم: »�سُ
رُي«. ِميُع الَب�سِ ُه، ُهَو ال�سَّ َيُه، ِمن- اآَيِتَنا  اإِنَّ ِذي َبَرْكَنا َحْوَلُه، ِلُنِ ا الَّ ِجِد الْق�سَ امْلَ�سْ
املعجزة  هذه  تاأمل  عبدا  اهلل  ورحم  خريا،  اأمته  عن  نبي  من  اهلل  فجزاه 

الباهرة، واأخذ منها العرب والدرو�ض.
و�سلى اهلل و�سلم وبارك على �سيدنا حممد، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

واحلمد هلل رب العاملني.
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إعداد : محمد أمني بنعفان -

يف ظالل الإ�صراء واملعراج
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إعداد : عبد الرحيم ابن جلون*

سلسلة المجتهد
365

اآلذان هو نداء ينادى به للصالة عند المسلمين، ويؤّذن كل يوم في بداية وقت كل صالة 
من الصلوات الخمس المفروضة. كان المؤذن يؤذن من مكان مرتفع، من أعلى المنارة أو من 
سطح المسجد. اآلن يؤذن المؤذن من خالل أجهزة تكبير الصوت، مما سهل عليه األمر كثيرًا. 

كان أول مؤذن في اإلسالم هو الصحابي بالل بن رباح رضي اهلل عنه.
في البداية كان إذا حان وقت الصالة فإن الناس يتجهون تلقائيًا إلى المساجد بال أذان 
وال نداء »كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون، فيتحينون وقت الصالة، فتكلموا يومًا 
في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوًقا مثل قرن 
اليهود، فقال عمر رضي اهلل عنه: أوال تبعثون رجاًل ينادي بالصالة، فقال رسول اهلل )ص(: »يا 

بالل قم فناد بالصالة«.
وقال ابن خزيمة: »باب ذكر الدليل على أن بدء األذان إنما كان بعد هجرة النبي )ص( إلى 
المدينة، وأن صالته بمكة إنما كانت من غير نداٍء لها، وال إقامة«، وقال ابن إسحاق: »وقد كان 
رسول اهلل )ص( حين قدم المدينة يجتمع الناس إليه للصالة لحين مواقيتها بغير دعوة«، فكان 

ا عند النبي )ص( كيف يجتمع الناس للصالة، حتى جاء أمر اهلل - عز وجل. ذلك همًّ
وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يومًا، قال: ثم أخبر النبي )ص( فقال 
له: )ما منعك أن تخبرني؟(، فقال: سبقني عبد اهلل بن زيد فاستحييت، فقال رسول اهلل )ص(: )يا 
بالل، قم فانظر ما يأمرك به عبد اهلل بن زيد فافعله(، قال: فأذن بالٌل، قال أبو بشر: »فأخبرني 
أبو عمير أن األنصار تزعم أن عبد اهلل بن زيد لوال أنه كان يومئذ مريضًا؛ لجعله رسول اهلل 
)ص(  مؤذنًا، ففرح النبي )ص(  بهذه الرؤيا فرحًا شديدًا، وحمد اهلل عليها كما في الرواية 
األخرى. فلما سمع عمر بن الخطاب نداَء بالٍل بالصالة خرج إلى رسول اهلل )ص(  وهو يجر إيزاره، 
وهو يقول: يا رسول اهلل والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال، قال: فقال رسول اهلل )ص(  

: )فلله الحمد(.
يدي  بين  بالل  عليه  استمر  الــذي  األذان 
عبد  حديث  من  ثبت  ما  هو  )ص(  اهلل  رســول 
أكبر،  »اهلل  وصفته:  ربه،  عبد  بن  زيد  بن  اهلل 
اهلل أكبر، اهلل أكبر، اهلل أكبر، أشهد أن ال إله إال 
إال اهلل، أشهد أن محمدًا  إله  اهلل، أشهد أن ال 
حيَّ  اهلل،  رسوُل  محمدًا  أن  أشهد  اهلل،  رسوُل 
على الصالة، حيَّ على الصالة، حيَّ على الفالح، 
إال  إله  ال  أكبر،  اهلل  أكبر،  اهلل  الفالح،  على  حيَّ 
اهلل«، واإلقامة في هذا الحديث: »اهلل أكبر، اهلل 
أكبر، أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد أن محمدًا 
رسوُل اهلل، حيَّ على الصالة، حيَّ على الفالح، 
قد قامت الصالُة، قد قامت الصالة، اهلل أكبر اهلل 

أكبر، ال إله إال اهلل«.
- ويقول في أذان الفجر بعد حي على الفالح: 
من  خيرٌ  الصالُة  النوم،  مِنَ  خيرٌ  »الصالُة 
النوم«؛ ولحديث أنس قال: »من السنة إذا قال 
المؤذن في الفجر: حيّ على الفالح، قال: الصالة 
خير من النوم«، فيكون أذان بالل بحضرة النبي 
خمس عشرة جملة، واإلقامة إحدى عشرة جملة.

شروط المؤذن واألذان
األذان له شروط تتعلق به، وشروط تتعلق بالمؤذن على النحو اآلتي:

رفع الصوت باألذان.
أن يكون األذان على الصيغة التي جاءت به السنة بال زيادة وال نقص.

أن يكون األذان من واحدٍ، فال يصح من اثنين، فلو أذن واحد بعض األذان وكمله آخر لم 
يصح.

أن يكون األذان بنية من المؤذن.
أن يكون المؤذن واحد.

أن يكون المؤذن مسلمًا.
أن يكون المؤذن مميزًا.

أن يكون عاقاًل.

أن يكون ذَكرًا.
أن يكون عداًل.

أن يكون باللغة العربية.
األذان الصحيح: هو الذي علمه النبي )ص( أمته، وكان يؤذن به بالل بين يديه حتى توفي 
عليه الصالة والسالم، وكان يؤذن به المؤذنون في حياته في مكة وفي المدينة، وهو األذان 

المعروف اآلن.
قصة العدد :

كنت في صباي وأنا ابن العشر سنين، أصاحب جدي الوقور، المقرئ المحدث الغيور، محمد 
في  نجول  ونحن  جلبابه  بتالبيت  أمسك  جلون،  ابن  الطاهر  جلون  بن  الطاهر  بن  محمد  بن 
الجزار،  الخضار،   : الباعة  مع  يتعامل  كيف  نفسي  أخالج  وكنت  البيت،  حاجيات  ليقتني  السوق 
ويساومه في الثمن والجودة،. ثم يعرج عند البقال، يشتري منه أحسن ما يعرض من المنتوج.

فإذا سمع اآلذان تسمر في موضعه ورفع سبابة يده اليمنى إلى السماء، وردد قول المؤذن 
كلمة كلمة خاشعا هادئا إجالال واحتراما وتعظيما لآلذان،  فإذا انتهى اآلذان يتلو دعاء قيما 
حفظه إلي وأوصاني أن أقوله عقب انتهاء اآلذان وهو : »اللهم هذه الصالة الغائمة والدعوة 
الرفيعة إنك ال  المباركة آتي سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة 
يا  وأقاربي وبرضاك  عائلتي  الفردوس صحبة  بجنة  الحساب  يوم  به  الميعاد، واجمعني  تخلف 

أكرم األكرمين«.
صيغة اآلذان :

)اهلل أكبر، اهلل أكبر، اهلل أكبر، اهلل أكبر، أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد 
أن محمدًا رسول اهلل، أشهد أن محمدًا رسول اهلل، حي على الصالة، حي على الصالة، حي على 

الفالح، حي على الفالح، اهلل أكبر، اهلل أكبر، ال إله إال اهلل(.
اإلعجاز في اآلذان :

يرفع اآلذان طول الزمان منذ أن بعث سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم، فإذا حان وقت 
الصالة، قال لسيدنا بالل : أرحنا يا بالل.

أي قم بأعلى قمة وأذن للصالة.
من معجزات اآلذان :

في السنة اثنى عشر شهرا.
وكلمات األذان اثنى عشر مقطعا.

وصوت األذان ال ينقطع حتى يرث اهلل األرض وما عليها.
أول كلمات األذان : »اهلل أكبر«

وأخر مقطع من األذان : »ال إاله إال اهلل«
أو األذان »اهلل« وآخر األذان »اهلل«.

وال إاله إال اهلل، اثنى عشر حرفا كشهور السنة.
اآلذان يبدأ باسم اهلل أكبر، وينتهي بال إاله إال اهلل.

يتكرر اسم اهلل في األذان أحد عشر مرة 11، وهو 
العدد الذي ال يقبل القسمة إال على نفسه، وأنه واحد.

اختار اهلل لنفسه كلمة »اهلل« وهو رقم يتألف من 
1و1 بمعنى آن اهلل واحد أحد ال شريك له.

وأعظم جملة في اآلذان هي : »ال إاله إال اهلل«.
سبحانه وتعالى عما يشركون.

أن  التلفزة  شاشة  على  نرى  أو  نسمع  ما  وكثيرا 
شابا مسلما وقف وسط الشارع في بالد أمريكا فأذن 
عليه  تجمهر  في  وصلى  سجادة  أخرج  ثم  للصالة، 
أسلموا  منهم  وكثير  النداء  هذا  ما  يتساءلون  المارة، 

حين سمعوا كلمات النداء وعرف مدلوله.
»المؤذن   : وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول  قال 

أطول الناس أعناقا يوم القيامة«.
يسمع  ال  حتى  ضُراٌط  له  أحال  بالصالة  النداء  الشيطان  سمع  »إذا   : السالم  عليه  وقال 

صوته«.
وقال صلى اهلل عليه وسلم : »إذا أتم المؤذن وسكت رجع الشيطان فوسوس وإذا سمع 

اإلقامة ذهب حتى ال يسمع صوته، وإذا سكت رجع فوسوس« )حديث رواه أبو هريرة«.
كان للرسول مؤذنان :

1/ بالل ابن رباح.
2/ ابن مكتوم األعمى، فجواز أذان األعمى أثناء القتال

إذا سمع المقاتل اآلذان يمسك حتى ينتهي اآلذان.
وقال ملسو هيلع هللا ىلص : »إذا سمعتم النداء فقولوا مثل قول المؤذن« )رواه البخاري 911(.

وعن عمر بن العاص قال، قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم : »إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول، ثم صلوا عليّ، فإن من صلى علي صالة صلى اهلل عليه عشرا، ثم أسألوا لي 
الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة ال تشفى إال لعبد من عباد اهلل، وأرجو أن أكون أنا وهو منزلة 

في الجنة، وصلت له الشفاعة.
فائدة :

إذا كان المؤذن يقول : »حي على الفالح« : قل ال حول وال قوة إال باهلل، ومن قالها من 
قلبه دخل الجنة.

دعاء :
»اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا باآليات والذكر الحكيم..«.

)يتبع(

الأذان نداء ودعاء
)اجلزء الأول(


