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Lire en page 4

Samedi 19 mars courant, lors 
de l’assemblée générale or-

dinaire élective de l’Association 
Marocaine des Présidents des 
Conseils Communaux (AMPCC), 
organisée à Marrakech, le pré-
sident du Conseil Communal 
de Tanger, Mounir Limouri, can-
didat unique, a été élu nouveau 
président de ladite assemblée 
qui compte 1500 membres, suc-
cédant ainsi au président sortant Mohamed Boudra.
Le nouveau président a exprimé sa fierté pour la confiance placée en lui 
affirmant que parmi ses priorités, il y a celle du renforcement de la position 
de l’association en tant qu’interlocuteur principal du gouvernement et du 
parlement.
Limouri, né à Tanger en 1974, secrétaire régional du PAM dans la province 
de Tanger, avait été élu président du Conseil Communal de Tanger, le 22 
septembre 2021.

Lire en page 5

Le Maire de Tanger,
Mounir Limouri,  
élu président de l’AMPCC

La voie de la Raison 

Relations Maroco-Espagnoles

NeoltGraf - Groupe Arkeos 
dévoile les nouvelles machines 
et technologies d’impression 
numérique 

Mr. Kamal Elmouzouade responsable commercial de la région Nord-Orient ; 
Mr. Walid Bakhat directeur de la Sté New Création 3D ; Mr. Mokhtar Benjelloun directeur 
commercial NeoltGraf – Groupe Arkeos ; Mr. Nawfal Belhaj responsable pôle graphique
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FÉDÉRATION MAROCAINE

DES ÉDITEURS DE JOURNAUX

Le ministre de l’Agricul-
ture, de la Pêche Mari-

time, du Développement rural et 
des Eaux et Forêts, Mohammed 
Sadiki, a effectué, mardi 22 mars 
courant, une visite de terrain 
dans la région de Tanger-Té-
touan-Al Hoceima. Il était ac-
compagné du wali de la Région, 
Mohamed M’hidia, du gouver-
neur de la province de Larache, 
du président du Conseil Régio-
nal de Tanger-Tétouan-Al Hocei-
ma, du président de la Chambre 
régionale d’agriculture ainsi et 
d’une importante délégation de 
responsables centraux et régio-
naux du ministère.

Cette visite a porté sur la si-
gnature d’une convention de 
valorisation de l’Agropole du 
Loukkos ; la visite du Centre 
régional de l’Institut national de 
recherche halieutique à Tanger 
; le lancement des travaux de 
construction du siège de la di-
rection provinciale de l’Agricul-
ture à Tétouan ; la présentation 
du programme régional des 
forêts urbaines et péri-urbaines 
du Rif ; la présentation du bi-
lan des projets d’agriculture 
solidaire et le lancement d’une 
plantation d’olivier sur 250 ha. 

La visite a également porté 
sur l’inauguration d’un  pont sur 
l’Oued Laou et la visite d’une 
fromagerie de chèvres à Chef-
chaouen.

Au siège de la wilaya de 
Tanger, le ministre a présidé la 
cérémonie de signature d’une 
convention entre, le ministère 
de l’Agriculture, de la Pêche 
Maritime, du Développement 
rural et des Eaux et Forêts, le 
ministère de l’Economie et des 
Finances, la wilaya, la Région 
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
et le Crédit agricole du Maroc, 
portant sur la valorisation de 
l’Agropole du Loukkos.

Installée sur une superficie 
de plus de 150 hectares dans la 
commune Territoriale Zouada, 
relevant de la Province de La-
rache, cette agropole offrira à la 
région une grande opportunité 
pour valoriser et transformer 
au mieux les produits agricoles 

et constituera une réelle valeur 
ajoutée pour un développement 
agricole global et durable. Elle 
constitue un levier majeur de re-
lance de l’emploi dans la région 
à travers la création de plus de 
12 000 emplois et un chiffre 
d’affaire de près de 4 milliards 
de dirhams par an. 

Le ministre a ensuite visité le 
Centre régional de l’institut na-
tional de recherche halieutique 
(INRH) basé à Cap Malabata. 

Ce centre qui couvre la région 
maritime de la Méditerranée oc-
cidentale, du Détroit de Gibraltar 
et de l’Atlantique nord, compte 
des laboratoires, de salubrité et 
de surveillance du milieu marin, 
une unité de télédétection spa-
tiale et un laboratoire pêche. 

Chargé du diagnostic et de 
la recherche en pathologie des 
animaux aquatiques, le centre 
assure aussi une mission de 
surveillance des maladies à 
vocation obligatoire auprès de 
l’Organisation Mondiale de la 
santé animale (OIE) en appui à 
l’ONSSA qui est chargé de l’ap-
plication de la réglementation, 
du contrôle et de la certification 
des produits animaux et d’ori-
gine animale.

Le ministre et sa délégation 
ont ensuite visité à Tétouan,  le 
chantier de construction de la 
direction provinciale de l’Agri-
culture s’étendant sur une su-
perficie de 2065 m2, dont 595 m2 
couverts.

Concernant l’inauguration du 
pont d’Oued Laou,  le ministre a 
pris connaissance de l’avance-
ment des travaux de construc-
tion de l’ouvrage d’un coût de 
36,6 MDH, s’étendant sur 250 
mètres de long et 7 mètres de 
large, destiné à désenclaver la 
population en lui donnant ac-
cès aux infrastructures de base 
(écoles, marchés et hôpital), de 
raccourcir le raccordement à la 
route régionale n°4105, de réta-
blir le service de l’eau d’irriga-
tion sur la rive droite de l’oued, 
et de contribuer ainsi à  l’irriga-
tion localisée de 600 hectares 
de terres.

Dans la commune territoriale 

veloppement agricole (FDA) au 
profit de 818 bénéficiaires pour 
un investissement de près de 
29 MDH.  

Le ministre a également pris 
connaissance du plan agricole 
de la province de Tétouan éla-
boré dans le cadre de la mise 
en œuvre de la stratégie «Gé-
nération Green 2020-2030». Il 
a procédé au lancement d’une 
opération de plantation d’oli-
viers dans le périmètre de 
Hmamyouch, sur une superficie 
de 250 Ha. D’un coût global de 
2,6 MDH, le projet profitera à 80 
agriculteurs.

Le ministre a aussi  effectué 
une visite à une fromagerie de 
chèvres à Chefchaouen, s’ins-
crivant dans le cadre des efforts 
de développement de la filière 
des camelins dans la commune 
de Dardara. Cette unité qui 
compte 50 producteurs offre 
1200 litres par jour.

de Saddina, le ministre a effec-
tué une visite à la forêt de Nek-
kata qui s’étend sur une super-
ficie de 100 ha,  constituée de 
de pins, Aleps et eucalyptus et 
dont l’aménagement a nécessi-
té une enveloppe budgétaire de 
8,5 MDH, 

Le site de Nekkata est consi-
déré comme le principal parc de 
détente et de sport à Tétouan. Il 
est très fréquenté par la popu-
lation locale et reçoit chaque 
Week-end et en période de va-
cances un flux important de 
visiteurs. Il joue également un 
rôle dans l’éducation environ-
nementale à travers l’accueil 
des élèves et des ONG opérant 
dans le domaine de la protec-
tion de l’environnement et com-
prend des circuits sportifs et un 
kiosque pour la commercialisa-
tion de produits de terroirs.

Au niveau de la province 
de Zinate, le ministre a pris 
connaissance du bilan des pro-
jets agricoles réalisés au niveau 
de la province de Tétouan pour 
la période 2009-2019. 

Pour un investissement glo-
bal de 620 MDH, ces projets bé-
néficient à 33.000 agriculteurs.

Parmi les principales réalisa-
tions, on compte :

• Le programme de planta-
tion de l’arboriculture fruitière 
sur une superficie de 16 010 Ha 
pour un coût global de plus de 
169 millions de dirhams ;

• L’aménagement hydro-agri-
cole du périmètre Mhajrat Ajras, 
qui concerne l’extension de 
l’irrigation au goutte à goutte 
sur une superficie de 1 500 hec-
tares, pour un coût global d’en-
viron 280 MDH ;

•  62 points d’eau pour un 
coût global de plus de 5,4 MDH ;

• Les petite et moyenne hy-
drauliques (PMH) constituées 
de 109 km de seguias pour un 
coût  de 59,6 millions de di-
rhams ;

• La construction et équipe-
ment de 8 unités de valorisation 
au profit de coopératives pour 
un coût global  de 16,6 MDH ;

• La réalisation de projets 
dans le cadre du Fonds de dé-

A noter que la province de 
Chefchaouen compte 25 300 
éleveurs possédant un total de 
135.000 têtes de caprins qui 
produisent  annuellement 3240 
T de  lait. 

A ce propos, deux projets ont 
été réalisés pour le développe-
ment de la production de lait de 
chèvres et le développement 
de la filière de caprins dans le 
cadre du Plan Maroc Vert pour 
un montant de 6,4 MDH.

Parmi les projets programmés 
dans le cadre de la stratégie 
«Génération Green» au niveau 
de la province, l’acquisition de 
4000 chèvres laitières, la réalisa-
tion de  deux centres de collecte 
de lait, la construction et équipe-
ment d’une unité de valorisation 
de lait, la réalisation d’une unité 
de production d’orge hydro-
ponique et l’accompagnement 
pour l’obtention de la certifica-
tion Agriculture Biologique.

À l’approche du Rama-
dan, mois de consommation 
des dattes par excellence, 
les étals des marchés se 
remplissent de dattes origi-
naires du Maroc, mais aussi 
de pays voisins comme la 
Tunisie et l’Algérie.

Selon un quotidien national arabophone, les dattes en prove-
nance d’Algérie contiendraient un taux très élevé de substances 
chimiques, au point d’être potentiellement cancérigènes.

Le journal indique que le président de l’association algérienne 
des exportateurs dénoncerait, lui-même, « l’usage excessif des pes-
ticides et des fertilisants », ce qui rend les dattes « inexorables ».

Ce fait est dénoncé non pas pour des raisons politiques, comme 
pourraient le penser certains, mais surtout parce que ces dattes 
présentent un grave danger pour la santé.

Apparemment, des cargaisons de dattes algériennes ont été dé-
truites à l’arrivée dans certains pays (Grande Bretagne, Canada, 
France, Russie, Qatar…).

Potentiellement « cancérigènes », 
les dattes algériennes 
seraient à boycotter

ActuAlités

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Visite ministérielle de plusieurs 
projets agricoles 
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Groupe Leader En Ophtalmologie
Acquiert Deux Nouveaux Centres

à Algésiras et La Línea

Publicité
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Rubrique   
Culturelle

Coup de cœur cette semaine, avec un beau 
livre dédié aux femmes. L’ouvrage, intitulé : 

« Le temps des femmes libres » rend hommage à 
des femmes de différents horizons, des femmes 
qui s’illustrent par leurs parcours et leur impact 
au sein de la société.

Chaque parcours décrit ici est une leçon de vie. 
Chaque réalisation a été arrachée avec dignité et 
abnégation. Chaque succès, une lutte de tous les 
instants. Voici le fin mot de toute cette aventure 
selon Abdelhak Najib.

Préface : Qu’est-ce que la femme marocaine 
? A-t-elle une spécificité en comparaison avec 
d’autres femmes dans le monde ? Comment est-
elle perçue aujourd’hui dans un Maroc qui se dit 
en mouvement et en mutation ? Qu’en- est-il de 
l’équité ? De l’égalité ? Où en sommes-nous avec 
la violence, les stigmatisations, le machisme, 
la soumission, la domination et les rêves avor-
tés de l’émancipation ? Les femmes sont-elles 
réellement plus indépendantes aujourd’hui ? Et 
qu’entendons-nous par indépendance ? Sont-
elles plus libres ? Ou est-ce que la liberté a pris 
des tournants flous et confus qui faussent toutes 
les données ? Et qu’en est-il du monde rural ? 
Qu’en-est-il de toutes ces femmes dont personne 
ne parle ? Ces femmes qui triment, qui gèrent 
des familles, qui luttent à chaque instant pour 
la survie, en silence, sans jamais se plaindre ? 
Qu’en est-il des femmes oubliées ? Y aurait-il des 
catégories de femmes ? Celles dont on doit tou-
jours parler parce qu’elles sont en vue, et celles, 
condamnées à ne jamais prendre la parole ? 

Voilà en somme les interrogations qui s’im-
posent pour prendre le pouls d’une société à plu-
sieurs vitesses. Chercher des réponses implique 
une lecture à plusieurs degrés d’une probléma-
tique complexe. 

Il faut décortiquer les atavismes qui refusent de 
céder du terrain à cette « pseudo » évolution des 
rapports entre femme et homme dans ce pays.

 Il faut décoder les mécanismes presque géné-
tiques qui régissent les motivations des hommes 
dans leur relation aux femmes et inversement. 
On parle ici de sexualité, du pouvoir de l’argent, 
de la domination sociale, du poids des traditions 
qui consacrent une certaine idée d’être femme en 
rapport avec cette idée d’être homme. 

Il faut également se pencher sur la religion et 
ses imbrications au quotidien à la fois dans la 
manière d’appréhender juridiquement les af-
faires des femmes (héritage, entre autres). Sans 
oublier la place politique de la femme, son poids, 
sa force de frappe, sa représentation. C’est à la lu-
mière de toutes ces interrogations que l’auteur a 
décidé d’offrir ce livre d’art à toutes ces femmes 
qui incarnent aujourd’hui une autre manière de 
voir le monde et d’y agir.

Bonne lecture !

@ par Meryem Cherradi

LE TEMPS 
DES FEMMES LIBRES 

d’Abdelhak NAJIB

Les journées portes ouvertes, 
organisées du 22 au 24 mars 

à Casablanca, par Neoltgraf-groupe 
Arkeos, ont été l’occasion pour le 
public et les professionnels des 

Une délégation marocaine re-
présentant le complexe por-
tuaire Tanger Med, était en 

visite de travail aux ports d’Abidjan 
et de San Pedro, en Côte d’Ivoire, de-
puis le16 mars 2022. 

Le 18 mars, cette délégation 
conduite par l’ambassadeur du 
Maroc en Côte d’Ivoire, Abdel 
Malek Kettani, a été reçue par le 
ministre ivoirien des Transports, 
Amadou Koné, qui s’est réjoui de 
cette visite et informé ses hôtes de 
l’accélération des différents pro-
jets d’infrastructures de transport, 
notamment la zone industrielle de 
San Pedro. «Avec ce vaste projet, 
nous allons permettre un véritable 
développement des régions du sud-
ouest du pays qui compte un poten-
tiel important», a affirmé le ministre.

L’ambassadeur du Maroc en 
Côte d’Ivoire, au nom de la dé-

L’association « Forêt urbaine, 
havre de verdure » a organi-
sé, dernièrement, une cam-

pagne de reboisement dans la zone 
du Charf à Tanger, sous le slogan « 
Ensemble, nous plantons des forêts 
urbaines et humaines ».

Cette initiative, organisée en par-
tenariat avec la direction provinciale 
des Eaux et Forêts et l’association 
« Massar Tanmia pour la formation 
et l’encadrement », vise à conso-
lider la culture de la protection de 
l’environnement et à sensibiliser 
sur l’importance des arbres dans 
la préservation de la biodiversité, à 
l’amélioration de la qualité de l’air,  
à la  lutte contre la dégradation des 
forêts.

arts graphiques de découvrir les 
nouvelles gammes de machines nu-
mériques ainsi que les nouveautés 
en matières de technologies d’im-
pression. 

légation, a réaffirmé tout l’enga-
gement du Royaume à soutenir 
la Côte d’Ivoire dans son élan de 
développement enclenché sous le 
leadership du Président Alassane 
Ouattara. 

Et, d’une manière générale, à la 
préservation du  patrimoine fores-
tier, qui se distingue par sa richesse 
et sa diversité dans la région.

Cette opération de plantation de 
500 arbres, supervisée  par le service 

A travers les ateliers graphiques 
et bureautiques ayant ponctué ces 
journées, les nombreux participants 
à cette rencontre, dont le directeur 
de la société New création 3D, Wa-
lid Bakhat, ont été émerveillés et 
grandement satisfaits par les équi-
pements et solutions d’impression 
bureautique, technique, graphique 
et éditique, proposés par l’organi-
sateur de l’évènement ; et dont les 
particularités sont, entre autres, 
d’intégrer les dernières technolo-
gies à l’instar de l’impression UV.

Leader du marché national de l’im-
portation, la distribution et la fourni-
ture des équipements et solution d’im-
pression divers, Neoltgraf-Groupe 
Arkeos a une fois de plus confirmé 
à travers cet évènement la nécessité 
de l’arrimage des professionnels aux 
solutions actuelles d’impression, plus 
sûres et répondants aux attentes des 
consommateurs. 

« Une relation exceptionnelle 
existe entre nos deux pays à tra-
vers la grande fraternité qui lie le 
Président Alassane Ouattara et Sa 
Majesté le Roi Mohamed VI», s’est 
rejoui le diplomate Marocain.

de l’Environnement et de la préven-
tion des risques, relevant de la wilaya 
de Tanger,  a été réalisée par  200 
bénévoles de l’association organisa-
trice, avec le concours d’autres asso-
ciations environnementales locales.

ActuAlités

NeoltGraf - Groupe Arkeos 
dévoile les nouvelles machines et technologies 
d’impression numérique 

Visite en Côte d’Ivoire d’une délégation 
de Tanger-Med 

Mr. Kamal Elmouzouade responsable commercial de la région Nord-Orient ; 
Abdelilah Alaoua directeur technique ; représentant de la filiale du groupe 
Arkeos Senegal ; Rachid El Aouame directeur RH groupe Arkeos ;
Mr. Ali représentant partenaire Arkeos-Trotec.

Reboisement de la zone du Charf  
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dans la contribution à la mise en valeur, la stabilité et la 
sécurité d’une région sensible du globe.

Emboitant aussitôt le pas à son chef de gouverne-
ment, le ministre espagnol des Affaires étrangères, de 
l’Union Européenne et de la Coopération, José Manuel 
Albares, a indiqué, le même jour, que «la stabilité et la 
prospérité de l’Espagne et du Maroc sont intimement 
liées », ajoutant qu’«aujourd’hui, nous entamons une 
nouvelle phase de relations avec le Maroc et clôturons 
définitivement une crise avec un partenaire straté-
gique ».

Pour le chef de la diplomatie espagnole, « cette 
nouvelle étape sera basée sur le respect mutuel, le 
respect des accords, l’absence d’actions unilatérales, 
la transparence et la communication permanente ».Le 
ministre espagnol a poursuivi en affirmant que « la 
stabilité et la prospérité de nos pays sont intimement 
liées. L’Espagne et le Maroc sont liés par l’histoire et 
la géographie. Les deux pays sont liés par plus de 16 
milliards d’euros d’échanges commerciaux, le Maroc 
est le troisième partenaire économique de l’Es-
pagne en dehors de l’Union Européenne 
et nos échanges ont continué à se 
développer malgré la pandémie 
liée au Covid-19 » dira le mi-
nistre espagnol, précisant 
que « les exportations es-
pagnoles vers le Maroc 
ont augmenté de 29% 
en 2020/2021, que 17 
000 entreprises espa-
gnoles ont des rela-
tions commerciales 
avec le Maroc et que 
700 sont établies dans 
le pays voisin alors que 
plus de 800 000 Maro-
cains vivent en Espagne, 
parfaitement intégrés et 
contribuent à la création de 
notre prospérité » dira le mi-
nistre, annonçant que cette nouvelle 
étape sera développée sur une feuille de 
route claire et ambitieuse pour garantir la stabilité 
et la souveraineté, l’intégrité territoriale et la prospéri-
té de nos pays ». M. José Manuel Albares assure que 
Madrid et Rabat « aborderont cette nouvelle étape 
avec détermination de relever ensemble tous les 
défis communs ».

A rappeler, au passage, que le Maroc a noué beau-
coup de partenariats avec l’Union européenne (UE). Il 
bénéficie, depuis 2008 d’un statut avancé avec l’Union 
Européenne, base d’un partenariat solide. Le Royaume 
a envoyé à ces pays et à ces organisations un signal 
fort sur le fait que son intégrité territoriale est non 
négociable ». Grâce à cette politique de fermeté, on 
constate aujourd’hui un retour positif de la part de ces 

pays, dont l’Allemagne dernièrement, qui 
veulent construire des relations durables 
avec le Maroc, car ils reconnaissent son 
rôle dans la région.

La réaction du Maroc par rapport à la 
nouvelle position espagnole, s’est rapi-
dement traduite par un communiqué du 
ministère des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, précisant que le 
Royaume «apprécie hautement les po-
sitions positives et les engagements 
constructifs de l’Espagne au sujet de la 
question du Sahara Marocain». Le com-
muniqué de la diplomatie marocaine 
souligne que les termes du message de 

Pedro Sánchez au Souverain « permettent d’envisager 
une feuille de route claire et ambitieuse afin d’inscrire, 
durablement, le partenariat bilatéral dans le cadre des 
bases et des paramètres nouveaux, soulignés dans le 
discours Royal du 20 août 2022 ». 

A signaler que le Président du gouvernement es-
pagnol, Pedro Sanchez, compte bientôt effectuer une 
visite au Maroc, qui sera précédée de celle de son mi-
nistre des Affaires étrangères, de l’Union européenne 
et de la Coopération, José Manuel Albares ; une visite à 
Rabat qui sera la première depuis sa prise de fonction 
le 13 juillet 2021 et qui devrait coïncider avec le retour à 
Madrid de l’ambassadrice du Maroc.

Concernant les réactions, à chaud, à la nouvelle évo-
lution des relations entre le Maroc et l’Espagne, plu-
sieurs mouvements ont été enregistrés.

il y a d’abord les Etats Unis d’Amérique qui ont sou-
ligné qu’ils partagent la position de l’Espagne sur la 
question du Sahara Marocain, soulignant que le plan 
d’autonomie proposé par le Maroc est «sérieux, cré-

dible et réaliste ayant un potentiel clair pour ré-
pondre aux aspirations des populations 

de la région,».
Les réactions venant de l’Es-
pagne sont diversifiées selon 

les tendances politiques ; 
certaines versent dans 

le bon sens, prenant en 
compte seulement le 
côté positif visant l’inté-
rêt des deux pays, mais 
d’autres ne relevant pas 
de la pensée libre et 
logique ou s’inscrivant 
exclusivement dans un 

duel politique, ne pèsent 
donc pas lourd dans le 

jugement de la nouvelle si-
tuation. 
Par contre, la réponse du 

Polisario est fidèle à l’esprit 
violent des mercenaires séparatifs 

qui craignent pour le « biberon » de leurs 
souteneurs algériens qui, eux, surpris, pris de court, 

paniqués et décontenancés, se sont dépêchés de 
convoquer leur ambassadeur à Madrid. On se demande 
pourquoi ? C’est la grande inconnue !

Comme chacun le sait, le polisario répond générale-
ment par des menaces et de la violence à tout ce qui va 
à l’encontre des intérêts personnels de ses dirigeants. 
C’est un coup très dur pour cette bande armée et pour 
leurs parrains algériens.

Il ne faut exclure aucune réaction stérile de la part de 
ces deux acteurs car rien de raisonnable ne peut être 
attendu de ces deux parties de plus en plus margina-
lisées. 

Il n’y a que le sérieux qui paie !!!

Quelle lecture peut-on faire de la nou-
velle position inédite de Madrid sur la 
question du Sahara Marocain ? 

C’est la « Voie de la Raison », répondront les 
sages, obéissant à la faculté qui permet à la per-
sonne de connaître, juger et agir conformément 
à des principes et spécialement de bien appli-
quer son jugement à l’action, avec bon sens, 
compréhension, entendement, esprit et intelli-
gence. 

C’est malheureusement l’absence de ces 
qualités qui a prévalu, jusqu’au 18 mars cou-
rant, dans le discernement des responsables 
espagnols quand il s’agissait de prendre posi-
tion concernant l’affaire du Sahara Marocain, la 
cause sacrée des Marocains. 

En fait, depuis l’organisation de la Marche Verte et la 
signature de l’accord tripartite Espagne-Maroc-Mauri-
tanie, le 14 novembre 1975 à Madrid, l’ancienne puis-
sance « administrante » espagnole n’a jamais agi en fa-
veur du Maroc en ce qui concerne le dossier du Sahara.

Mais, la goutte qui a fait déborder le vase, c’est l’ac-
cueil, au printemps 2021, dans le plus grand secret, du 
chef des séparatistes du Polisario, sous le faux nom 
algérien de « Benbatoch », pour des soins médicaux 
en Espagne, qui avait provoqué l’ire de Rabat et le 
rappel de l’ambassadrice Marocaine à Madrid, Karima 
Benyaich, pour consultations. 

Faisant allusion à cette grosse erreur et reconnais-
sant l’importance de la question du Sahara pour le 
Maroc, le président du gouvernement espagnol, Pe-
dro Sánchez, a promis que l’Espagne agira désormais 
« avec la transparence absolue qui correspond à un 
grand ami et allié (Le Maroc) ». 

«Notre objectif est de construire une nouvelle rela-
tion, basée sur la transparence et la communication 
permanente, le respect mutuel, les accords signés par 
les deux parties et l’abstention de toute action unilaté-
rale, à la hauteur de l’importance de tout ce que nous 
partageons», a affirmé le président du gouvernement 
espagnol dans un message adressé au Roi du Maroc, 
ajoutant : «Je vous assure que l’Espagne tiendra tou-
jours ses engagements et sa parole».

On peut donc considérer ce 18 mars 2022 comme un 
jour exceptionnel puisque Madrid a fini par comprendre 
la nécessité d’abandonner sa position de neutralité né-
gative vis-à-vis du conflit du Sahara. Après une crise 
aigüe qui a duré plus d’un an, le gouvernement espa-
gnol s’est finalement rangé du côté de Rabat, en ap-
puyant sa proposition d’autonomie pour le règlement 
d’un différend qui n’a que trop duré.

C’est en ce 18 mars donc, que le Président du gou-
vernement espagnol, Pedro Sánchez, a adressé un 
message au Roi Mohammed VI, indiquant que « Le 
Plan marocain d’autonomie pour le Sahara est La base 
la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution 
du différend»

Relisons-bien : Non pas « l’une des bases », mais « La 
Base », indique le message qui souligne également « les 
efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des 
Nations Unies pour trouver une solution mutuellement 
acceptable».

Il s’agit là, incontestablement d’un acquis important 
dans le long processus de parachèvement de l’intégrité 
territoriale du Maroc, réalisé par la pacifique, patiente et 
pertinente diplomatie du Royaume dans le dossier du 
Sahara Marocain.

Il y a un dicton qui dit : « Il vaut mieux tard que ja-
mais... ! », et le revirement spectaculaire du gouverne-
ment espagnol, par rapport à l’Affaire Nationale de tous 
les Marocains et de leurs frères et amis, arrive pour 
marquer, souhaitons-le, le début d’une nouvelle ère 
entre deux pays voisins et compagnons de toujours 

@Par : Dr. Abdelhak BAKHAT 

La voie de la Raison 
Relations Maroco-Espagnoles

apprécie hautement 
les positions positives 

et les engagements 
constructifs de l’Espagne 

au sujet de la question 
du Sahara Marocain

Dossier
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Nécrologie
Chouaïb BOUJDAÏNE TOUZANI 

rappelé à Dieu 
C’est avec une profonde affliction et une immense consternation que 

nous avons accueilli la triste et chagrinante nouvelle du décès survenu 
le 16 mars 2022, du très cher regretté Chouaïb BOUJDAÏNE TOUZANI.                                     

La dépouille du défunt a été convoyée le lendemain, au milieu d’un émou-
vant cortège funèbre restreint eu égard à l’observation de mesures sanitaires imposées par la pandémie 
du Covid 19, et inhumée après salat Addohr, au cimetière d’Al Moujahidine,  en présence de proches qui 
ont tenu à l’accompagner à sa dernière demeure et à lui rendre un dernier hommage posthume.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées à sa 
veuve Zahra Sabri ; à ses enfants Mohamed, Saïd, Youssef, Yassmine, Nabil, Hanane, Ibtissam, La-
miae et Ghizlane ;  à l’ensemble des membres des familles Boujdaïne Touzani, Sabri et familles 
alliées ; ainsi qu’à tous les proches du la regretté  disparu qui tiennent à formuler leur profonde gra-
titude 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 lillah oua inna ilaïhi rajioune

Pêche artisanale

Examen des moyens de développer 
le secteur de la pêche artisanale à Tanger
La Chambre des Pêches 

maritimes de la Médi-
terranée (CPMM) a organisé, le 
17 mars courant à Tanger, une 
réunion consacrée à l’examen 
des moyens de promouvoir et 
de développer le secteur de la 
Pêche artisanale dans la région, 
et d’assurer sa compétitivité.

Cette rencontre qui s’inscrit 
dans le cadre de l’élaboration 
de la convention conclue entre 
la CPMM, le ministère de l’Agri-
culture et de la Pêche maritime, 
et le ministère de l’Economie 
et des Finances, relative au 
programme d’équipement des 
barques de pêche artisanale ac-
tives en Méditerranée, s’est dé-
roulée en présence de membres 
de la commission chargée de 
l’acquisition de caissons iso-

Après la récente normalisation des relations diplomatiques 
entre l’Espagne et le Maroc, la question de la reprise des liai-
sons maritimes pour le trafic passagers entre notamment le 
port de Tanger Med et les ports du sud espagnol,  Algesiras et 
Tarifa, se pose avec acuité.

L’intention existe sans doute des deux côtés, mais les autori-
tés Marocaines n’ont pas encore communiqué le dispositif qui 
sera mis en place. 

Côté espagnol, simple souhait ou réel espoir de reprendre 
l’opération transit ?

Le président de l’Autorité portuaire de la baie d’Algésiras, 
Gerardo Landaluce, espère que le récent rapprochement entre 
l’Espagne et le Maroc facilitera la reprise du trafic maritime de 
passagers avec Tanger Med, suspendu depuis deux ans.

Pour ce responsable portuaire, la déclaration du gouverne-
ment espagnol dans laquelle il annonce le début d’une nouvelle 
étape dans les relations bilatérales avec le Maroc, au plan diplo-
matique comme économique, est une bonne nouvelle pour le 
port d’Algesiras qui va pouvoir enfin reprendre le trafic mari-
time de passagers avec Tanger Med. 

« Nous espérons que cela pourra se concrétiser rapidement, 
car le trafic maritime de passagers est à l’arrêt depuis deux ans. 
Nous espérons qu’il reviendra à la normale dès que possible », 
a-t-il souhaité.

Rappelons que le Maroc avait suspendu, depuis 2020, le trafic 
maritime de passagers avec l’Espagne « pour limiter la propaga-
tion du Covid-19 ». Au cours des deux dernières années, l’Opé-
ration Marhaba dédiée aux MRE n’a pas été organisée, condui-
sant les compagnies maritimes et les entreprises qui assurent 
des services dans les ports d’Algésiras et de Tarifa à la faillite. 

La dernière édition de l’Opération Transit qui a eu lieu en 
2019, a permis à plus de trois millions de Marocains résidant 
en Europe de rejoindre le Maroc via les ports espagnols afin d’y 
passer leurs vacances d’été.

Au sud de l’Espagne jusqu’aux autorités centrales à Madrid, 
l’opération transit représente donc un gros intérêt. 

Il y a quelques jours, le chef de la diplomatie espagnole José 
Manuel Albares n’y est pas allé par quatre chemins pour soule-
ver la question, estimant que cette année il pourrait y avoir une 
opération de traversée du détroit, après deux ans de sursis. 

La déclaration du ministre espagnol arrive à un moment qui 
n’est pas anodin. En effet, les réunions de coordination entre 
les autorités marocaines et espagnoles se déroulaient habituel-
lement entre le mois de février et mars, bien évidemment avant 
la crise sanitaire. Mais, en 2020, les frontières avaient été fer-
mées en raison de la propagation du virus Covid-19.

En 2020 et 2021, le retour des Marocains résidents à l’étran-
ger par voie maritime, dans le cadre de l’opération « Marhaba », 
avait lieu à partir des ports de Sète (France) et de Gênes (Italie). 
Une liaison directe entre le Maroc et le Portugal avait également 
été annoncée. 

Un Marocain résident à l’étranger habitué à effectuer tous les 
ans la traversée Algesiras-Tanger Med, a déclaré tout haut ce 
que tout le monde pense tout bas : « une troisième année sans 
Opération Marhaba serait « mortelle » pour Algésiras ».

Selon une étude récemment 
réalisée par le site spéciali-

sé américain « Priceonomics », 
dont les résultats ont été rendus 
publics la semaine passée, le 
port Tanger Med se classe dans 
le top 3 des ports à conteneurs 
les plus efficaces au monde. 

Cette étude signée par le ré-
puté  chercheur Rohin Dhar qui 
a mis en examen trois critères 
pour mesurer l’efficacité de 44 
grands ports dans le monde, 
était focalisée  sur le temps de 
mouillage (durée d’attente d’un 
navire pour accéder au port), 
sur le temps passé au port (du-
rée qu’un navire reste à quai 
pendant que les marchandises 
sont chargées ou déchargées) 
et le temps total (durée de 
mouillage combiné au temps au 
port calculé en jours).

thermes, de cadres du ministère 
de la Pêche maritime, de repré-
sentants du ministère de l’Eco-
nomie et des Finances, de délé-
gués des Pêches maritimes, de 
membres de la Chambre et de 
professionnels du secteur.

Les discussions étaient foca-
lisées sur la qualité des équipe-
ments du secteur de la pêche 

Dans cette phase de rapidité, 
le port Tanger Med s’est classé 
deuxième avec un temps d’at-
tente de 0,2 jour, derrière le port 
chinois de Shenzhen (0 jour). 

Le classement s’est bouclé 
par le port de Los Angeles avec 
un temps de mouillage de 5,9 
jours.

S’agissant du temps moyen 
passé au port, Tanger Med a 

artisanale et l’utilisation opti-
male de caissons isothermes 
répondant aux normes afin de 
préserver la qualité du produit.

Les caissons isothermes qui 
sont hautement écologiques  
permettent, en effet, de conser-
ver la fraîcheur et la qualité du 
poisson pour une longue du-
rée.

occupé  la 5ème place avec un 
score de 0,7 jour,  devant les 
ports de Hong Kong (Chine) et 
Colon (Panama). 

Pour ce qui est du temps total, 
le port  marocain occupe la 3ème 
place mondiale avec un score 
de 0,8 jour, ce qui veut dire qu’il 
faut moins d’une journée pour 
qu’un navire accède au port et 
décharge sa marchandise.

Tanger Med : dans le top 3 mondial    
	 	 	 	 des	ports	les	plus	efficaces

Transport aérien

Air France de retour
en force sur Tanger

La compagnie aérienne française « Air France » marque un re-
tour en force sur la destination Tanger qui sera reliée,  dès cet été, 
à Paris Charles-De-Gaulle (CDG).

Parmi les nouveautés de la programmation Maroc de la prin-
cipale compagnie aérienne française, l’annonce de son retour 
sur la destination Tanger, une bonne nouvelle qui pourra profi-
ter, en plus, de l’engouement des voyageurs français, de la forte 
connectivité du Hub de Paris CDG pour relier Tanger.

ActuAlités

L’opération Transit 

Marhaba 2022 passera-t-
elle par Algesiras ?
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FAits Divers

Targuist-Al Hoceima

Huit mois de sursis 
pour un homicide 

involontaire 

La chambre correctionnelle près le tribunal de 
première instance de Targuist, province d’Al 

Hoceima, a condamné, récemment, un chasseur à 8 
mois de prison avec sursis, pour avoir tué accidentel-
lement par balle un agriculteur de soixante-neuf ans.

Le jugement est assorti d’une amende de 500 DH 
et des dommages et intérêts de l’ordre de 34 000 di-
rhams au profit de l’épouse et des six enfants de la 
victime. 

Le drame est arrivé alors que l’agriculteur se 
promenait dans une zone interdite à la chasse lors-
qu’une balle l’a touché à la tête et l’a tué sur le coup. 

Alertés, les éléments de la gendarmerie royale se 
sont déplacés sur le lieu de la tragédie pour effec-
tuer une opération de ratissage et arrêter le chas-
seur qui a nié avoir eu l’intention de tuer le sexagé-
naire. L’enquête a révélé qu’effectivement l’homicide 
était involontaire. Maintenu en garde à vue, le mis 
en cause a traduit devant le procureur du Roi qui l’a 
poursuivi en état de liberté provisoire.

uuuuuu

Selouane - Nador 

Vol d’une voiture par 
vengeance 

Deux jeunes gens originaires d’Oujda auraient 
été arnaqués par un individu de Selouane, pro-

vince de Nador qui se serait engagé de les faire émi-
grer clandestinement en Europe, contre une grosse 
somme d’argent qu’ils lui ont versée

Passées plusieurs semaines, le passeur n’a pas 
tenu parole et, de surcroit, a refusé de les rembourser.

Les deux jeunes candidats à l’émigration ont donc 
décidé de voler la voiture de leur arnaqueur. 

Ainsi, ils le suivent à bord d’une voiture légère 
jusqu’au douar Ilakmach et, une fois l’intéressé 
arrêté ets’apprêtant à descendre de son véhicule, 
ils l’interceptent, l’un muni d’un coutelas et l’autre 
d’une épée.

L’un des deux agresseursexige de l’homme de lui 
remettre les clés de son véhicule avant de l’éjecter, 
prendre sa place au volant et démarrer, pendant que 
son complice le suit vers une direction inconnue.

Une fois avoir reçu la plainte de la victime, les gen-
darmes sont parvenus à identifier les deux voleurs et 
à les arrêter, en coordination avec la police d’Oujda.

Conduits à Selouane, ils ont révélé avoir commis 
leur acte criminel par vengeance. 

Le plaignant a également été arrêté et les trois mis 
en cause ont été traduits en justice.

Grosse saisie
 de cigarettes, mélasse 

et chira à Tanger

Une perquisition effectuée, dans la soirée de jeu-
di,par des éléments de la Douane relevant du 

service des enquêtes et du contrôle à postériori à Tan-
ger,dans un bureau commercial d’une société et deux 
entrepôts situés au centre-ville de Tanger, dédiés au 
stockage d’importantes quantités de produits de contre-
bande, a donné lieu à la saisie deplusieurs produits illi-
cites dont une grande quantité de cigarettes et environ 
100 kg de mélasse, ainsi que de nombreux accessoires 
pour fumeurs, tels que du papier à rouler, des briquets 
et des bouteilles de narguilé, en plus d’un drone et envi-
ron 7 kg de chira sous forme de 676 capsules.

uuuuuu

Monnaie de singe 
à Tétouan 

Les éléments du service préfectoral de la police 
judiciaire de Tétouan, en étroite coordination avec 

les brigades de la police judiciairede Martil, ont inter-
pellé, samedi, trois individus soupçonnés de liens avec 
un réseau criminel actif dans la falsification de billets 
de banque et leur mise en circulation.

L’un des mis en cause, âgé de 26 ans, a été pris en 
flagrant délit d’échange de 4 billets falsifiés de 200 
DH, avant que les recherches et investigations ne per-
mettent l’interpellation du principal suspect et d’un troi-
sième complice dans la ville de Tanger.

Les opérations de fouilles menées dans le domicile 
du prévenu principal à Tanger et dans sa voiture ont 
permis la saisie d’une grande quantité de billets falsi-
fiés totalisant 1.600.000 DH.

Les trois prévenus ont été placés en garde à vue pour 
les besoins de l’enquête et l’instruction du dossier ju-
diciaire d’usage.

uuuuuu 

Coupure d’électricité 
dans plusieurs quartiers 

à Tanger
Plusieurs quartiers à Tanja Balia, au centre de la 

ville, et dans la zone de Nejma, ont été privés 
d’électricité au matin de dimanche 20 mars courant à 
partir de 8 heures, à cause d’un incendie survenu dans 
un poste électrique à Tanja Balia. 

La société délégataire de distribution d’eau et d’élec-
tricité, Amendis, a indiqué qu’un dysfonctionnement a 
touché la centrale Al Masdar à Tanja El Balia, ce qui a 
entraîné une coupure de courant, ajoutant que toutes 
ses équipes et tous ses moyens techniques ont été 
mobilisés afin de rétablir rapidement les dégâts qui ont 
affecté le réseau électrique dans certains quartiers et 
rétablir la situation telle qu’elle était.

Le courant électrique s’est finalement rétabli en fin 
de journée après réparation des dégâts.

Du rififi à l’AMPCC : 

Anarchie, insultes, 
désordre et accusation 
de vol entre les maires

Les présidents de communes marocaines ont 
tenu, samedi 19 mars courant à Marrakech, 

l’assemblée générale élective de leur « Association 
marocaine des présidents des conseils communaux 
(AMPCC) qui a donné lieu à l’élection à la prési-
dence, du candidat unique, Mounir Laymouri, maire 
de Tanger (Lire par ailleurs).

Selon la presse présente à cette rencontre, on 
aurait assisté à de vifs échanges d’insultes et des 
accusations mutuelles de dilapidation de biens 
publics. On aurait assisté à une anarchie indescrip-
tible, du désordre, de la confusion et à des accro-
chages verbaux et des échanges d’accusations et 
d’insultes entre les membres, pratiquement tous de 
la majorité.

C’est ainsi que certains présidents de communes 
ont accusé leurs pairs de vol et de dilapidation 
de bien publics. Un président de commune, non 
content de ne pas retrouver son nom sur la liste 
des membres dirigeants du nouveau bureau, ne 
s’est pas empêché de lancer aux autres : « vous, 
les voleurs de deniers publics, qui êtes arrivés à vos 
postes grâce aux intrigues dans les coulisses, la 
moitié d’entre vous ira sans doute en prison ».

Un journal arabophone rapporte que cette assem-
blée générale de l’AMPCC aurait pu capoter si ce 
n’est l’intervention active du président de la région 
Marrakech-Safi, Samir Goudar, qui participait à cette 
réunion en tant que coordinateurs de la majorité. 

L’actuel maire de Tanger, Mounir Laymouri, nou-
veau président élu à la place Mohamed Boudra, est 
finalement parvenu, tant bien que mal, à clôturer les 
travaux de l’assemblée malgré les vives protesta-
tions et le brouhaha créés par les membres qui n’ont 
pas pu se trouver une place dans le nouveau bureau 
dirigeant.

L’absence remarquée de Fatima Zahra-Mansouri, 
maire de Marrakech, la ville hôte, n’est pas passée 
inaperçue. Les présidents de communes relevant 
du PAM ainsi que certains parlementaires du même 
parti ont tenu une réunion avec le bureau politique 
et se sont plaints auprès du chef de leur parti, Ab-
dellatif Ouahbi, dénonçant, entre autres, des lettres 
anonymes de chantage les visant régulièrement.

Tenue, précisons-le, en présence de plus de 1.200 
membres de l’association en plus des représentants 
d’organisations internationales des collectivités lo-
cales et institutions partenaires, cette AG a notam-
ment passé en revue le bilan des réalisations, les 
projets programmés et s’est fixé pour objectif d’en-
gager le débat sur le processus de décentralisation 
au Maroc. L’accent a été mis aussi sur les moyens à 
même de renforcer le développement local et de per-
mettre d’associer les citoyens à la gestion de leurs 
affaires publiques, ainsi que sur la promotion des 
services communaux.

Créée à Rabat en 2013 en marge du 4e Congrès 
mondial de CGLU (Cités et gouvernements locaux 
unis), au moment même de la célébration du Cen-
tenaire du Mouvement Municipaliste, l’AMPCC re-
présente l’ensemble des élus locaux des 1.503 com-
munes des 12 régions du Royaume du Maroc.

Du pain sur la planche pour Mounir Laymouri … !
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Le président de l’enclave de Seb-
ta a démenti les rumeurs annonçant 
une réouverture prochaine de la fron-
tière de Sebta avec le Maroc, assu-
rant qu’aucune date précise n’a été 
fixée concernant cette réouverture, 
saluant, toutefois le revirement de po-
sition du gouvernement espagnol sur 
le dossier du Sahara Marocain.

Il estime que Sebta bénéficiera de 
la nouvelle situation  puisque, dira-t-il,  
«le Maroc respectera la souveraineté 
et l’intégrité territoriale de Sebta».

« Le plus important n’est pas seulement de fermer cette parenthèse (crise diplomatique entre 
Rabat et Madrid, mais aussi d’asseoir de nouvelles bases pour nos relations », a-t-il notamment 
souligné, tout en affirmant que le Maroc est « un partenaire vital pour l’Espagne ».

Trois magistrats auditeurs 
à la Cour des Comptes à Tanger

Enseignants contractuels : 

retour à la grève après
un bref répit

Albares se rendra
le 1er avril à Rabat

Le Roi Mohammed VI a nommé de nouveaux ma-
gistrats au sein des Cours régionales des comptes 
(CRC). Il s’agit d’auditeurs exerçant à la Cour des 
comptes. Un communiqué publié samedi précise 
que les 49 auditeurs de la Cour des comptes exer-
ceront leurs missions au sein des Cours régionales 
des comptes selon la répartition suivante : 3 à la 
CRC de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 5 à 
la CRC de la région de l’Oriental, 5 à la CRC de la 
région Fès-Meknès, 6 à la CRC de la région Béni 
Mellal-Khénifra, 5 à la CRC de la région Casablan-
ca-Settat, 5 à la CRC de la région Marrakech-Safi, 
6 à la CRC de la région Drâa-Tafilalet, 4 à la CRC 
de la région Souss-Massa, 5 à la CRC de la ré-
gion Guelmim-Oued Noun, 3 à la CRC de la région 
Laâyoune-Sakia El Hamra et 2 à la CRC de la région 
Dakhla-Oued Eddahab.

Après deux jours de trêve observée lundi et mar-
di derniers, pour témoigner de leur « bonne foi », 
les enseignants contractuels ont repris mercredi 
leur grève ouverte. 

La Coordination nationale des enseignants 
contractuels affirme ne plus vouloir entendre par-
ler de «dialogue», qui, disent-ils, «ne sert à rien face 
à la répression des sit-in et les condamnations à la 
prison ferme des enseignants protestataires ».

À défaut de l’intégration dans les rangs de la 
fonction publique, leur grève durera indéfiniment, 
affirme-ton.

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de 
l’Union Européenne et de la Coopération, José Manuel 
Albares, a annoncé sa visite au Maroc le 1er avril pro-
chain et qu’il aura des entretiens notamment avec son 
homologue marocain, Nasser Bourita.

L’objectif de cette visite est de commencer à pré-
parer la  « nouvelle feuille de route » avec le Maroc 
qui concerne le renforcement des relations bilaté-
rales dans tous les domaines, la redynamisation des 
groupes de travail et la consolidation de la coopération dans tous les domaines.

La visite de M. Albares au Maroc fait suite aux positions positives et aux engagements constructifs de l’Es-
pagne au sujet de la question du Sahara Marocain, contenus dans le message adressé au Roi Mohammed VI par 
le Président du Gouvernement d’Espagne, Pedro Sánchez.

Sahara Marocain

L’Espagne informe l’ONU de sa 
nouvelle position dans le conflit 

Exposition : 

Créa’nord 

Crise ouverte entre Alger et Madrid 

En soutenant l’initiative marocaine d’autonomie 
comme «la base la plus sérieuse, réaliste et crédible 
pour la résolution du différend relatif au Sahara, l’Es-
pagne veut contribuer à résoudre cette question » a 
indiqué le ministre espagnol des Affaires étrangères, 
de l’Union européenne et de la Coopération, José Ma-
nuel Albares, estimant que la position de son pays et 
celle du Maroc se situent dans la légalité internatio-
nale et sont conformes à la Charte des Nations Unies 
et aux résolutions du Conseil de Sécurité, y compris 
la dernière résolution 2602. 

« Elle s’inscrit également dans le cadre du soutien 
de la mission de l’envoyé personnel du Secrétaire 
général de l’ONU pour le Sahara, Staffan De Mistu-
ra », ajoute  Albares annonçant en avoir informé De 
Mistrura et que l’ONU en a pris bonne note.

Ce sont neuf plasticiens nés ou vivants à Tanger, 
5 hommes et 4 femmes de tous âges, qui présentent 
leurs œuvres durant l’événement « CRÉ A’ nord », du 
26 mars au 08 mai 2022, à la Galerie Delacroix. L’enjeu 
de cette exposition est de dévoiler ce que Tanger, cité 
mythique, engendre comme richesse créative.

Entre les beautés fragiles de Yasmina Ziyat, le 
burlesque ironique d’Azzedine Doukari, les abstrac-
tions inquiètes de Mohamed Debdoubi, les couleurs 
joyeuses de Rahima El Arroud ou celles flamboyantes 
de Khalid Mrabet, l’expressionnisme désespéré d’Ab-
dellatif Mehdi, les contemplations étrangement se-
reines d’Houda Terjumann, les mystères émergents 
d’Itaf Benjelloun ou ceux extatiques de Youssef Tamli, 
c’est une diversité de richesses artistiques, de par-
cours et d’expressions que découvrira le public dans 
une « Confluence de regards »

Le changement de position 
de Madrid dans l’affaire du 
Sahara Marocain a rendu fu-
rieux les dirigeants d’Alger qui 
ont  rappelé, samedi, leur  am-
bassadeur à Madrid. 

S’il est peu probable qu’Alger 
réduise ou coupe son robinet de gaz desservant l’Espagne, 
vu le niveau actuel des prix, le régime algérien pourrait, en re-
vanche, revoir, à moyen terme, son partenariat avec Madrid et 
réserver ses surplus de production à d’autres pays. L’Espagne 
a toutefois réduit sa dépendance au gaz algérien via des impor-
tations de gaz naturel liquéfié, depuis la mise à l’arrêt par Alger 
du Gazoduc Maghreb-Europe (GME) passant par le Maroc. 

«Auparavant, près de 50% du gaz espagnol venait d’Algérie. 
Mais en janvier, Washington est devenu le premier fournisseur 
de l’Espagne, avec 30% de ses importations, contre 28% pour 
Alger». 

breves

Réouverture du poste-frontière de Sebta : 
aucune date n’a été fixée ! 
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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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t Encore une fois des journalistes sportifs 
ont été interdits d’exercer leur métier 

d’informer par un excès d’autoritarisme que rien 
ne peut justifier. L’association des journalistes 
sportifs algériens (AJSA) a appris, en effet, avec 
étonnement que des confrères d’Ennahar TV, 
MM. Mustapha Mazouzi et Kamel Mehoui, ont 
été empêchés par la Fédération Algérienne de 
Football  d’assister à la conférence de presse 
que le sélectionneur national Djamel Belmadi 
donnait à Alger. Ce comportement de certains responsables de la FAF — si ce n’est un ordre 
émanant du président lui même — vient en contradiction avec le droit à l’information du citoyen 
consacré par les lois de la République. De ce fait il n’appartient à aucune entité, ni aucune 
structure de se faire juge ni justice elle- même si ce n’est de se conformer à la réglementation en 
usage, à savoir le « droit de réponse » ou de saisir les tribunaux compétents. 

L’AJSA, solidaire des deux journalistes sportifs empêchés d’exercer leur mission, appelle les 
instances sportives particulièrement  le Ministre de la Jeunesse et des Sports d’accorder plus 
d’égards et de respect au libre exercice du travail des journalistes afin d’œuvrer à une harmonie 
avantageuse entre les gens de la presse et les acteurs et animateurs de la sphère sportive 
nationale. 

L’IRT (section football) défend-il vraiment l’emblème de la 
Région, de la ville ou simplement du quartier Ziaten ? Ses 
footballeurs aiment-ils le logo du club ou cherchent-ils 

seulement l’argent ?Une question intéressante qui donne beaucoup 
à réfléchir et l’argent public dilapidé est un problème qui est à l’ordre 
du jour surtout en cette période de crise de la cherté de la vie dont 
le citoyen souffre infiniment. Il est vrai que le football est l’opium du 
peuple faisant oublier la polémique quotidienne mais il existe une 
limite et un jour viendra où les cris et les encouragements des ultras 
d’Hercules cesseront une fois pour toute. Incroyable mais vrai : les 
amateurs de Mansouria viennent de créer la surprise en coupe du 
trône en éliminant les professionnels de l’IRT. La honte, le ridicule, 
la dignité, l’amour propre, l’amour des couleurs du club et de la ville, 
il y a un peu de tout chez les pauvres fans de l’équipe qui disaient 
toujours : Sma3 Tihad Katekhla3 . Que vaut Mansouria devant le 
géant de Tanger la belle : une simple commune urbaine dépendant 
de Benslimane avec seulement 20.000 habitants et un petit stade 
nouvellement construit pour 1000 places à peine. Son budget de 
fonctionnement annuel ne dépasse guère 50 millions de centimes. 
Quant à Tanger, elle est la capitale de la Région, du tourisme, d’été et 
elle est le deuxième important pole économique du Maroc avec un 
million d’habitants et surtout un grand complexe sportif avec 65.000 
sièges aux dimensions internationales et un village sportif de Ziaten 
omnisport. Le budget annuel de son club fanion est quatre milliards 
de centimes. Oui quatre milliards de centimes contre 50 millions de 
centimes de la modeste formation de Mansouria. Ahmed Ahkane et 
ses proches collaborateurs ainsi que les membres de la commission 
technique ( la plupart des experts en football !) doivent réfléchir 
longuement sur cette élimination. La toute petite victoire des 
courageux footballeurs, qui défendaient avec ténacité les couleurs 
de leur commune et qui étaient fiers même avec 500 dh de prime 
offerts par un bienfaiteur 1-0 ,aurait été plus large et le score de 3 ou 
4 à zéro n’aurait étonné personne. Les hommes de Gamoundi étaient 
inexistants sur le terrain en dépit de la prime de qualification d’un 
million de centimes. Dans les annales de l’histoire du sport, on dit 
que le football fait la grandeur des hommes. On y retrouve les bons 
exemples de la volonté, de la résistance, du courage, de l’esprit de 
camaraderie, de la fraternité, de la dynamique du groupe, de l’amour 
du pays et de la ville, du patriotisme. A l’IRT , malheureusement on 
ignore cette grandeur.

M. Omar Mourou, Président du Conseil Régional 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a reçu, au siège de la 
région , le bureau exécutif de l’Association Marocaine 
de la Presse Sportive à Tanger. La rencontre a été 
l’occasion de passer en revue  des sujets intéressant 
la presse sportive et d’échanger des idées sur la 
réalité du sport dans la région notamment au niveau 
de la gestion, de la formation, de l’encadrement et des 
infrastructures. M. Omar Mourou a évoqué le grand 
rôle que peut jouer le journalisme sportif au niveau  
de l’encadrement pour réaliser l’envol sportif souhaité 
dans la région, et le grand rôle qu’il peut jouer en 
sensibilisant à la gravité de la situation. phénomènes 
néfastes du sport marocain et du pays en général, en 
organisant des tables rondes, des séminaires, et la 
diffusion de liens de sensibilisation dans les médias 
audiovisuels, notamment les émeutes qui se déroulent 
dans certains stades de football, dont la dernière en 
date est le match de l’équipe de l’Armée Royale contre 
Maghreb Fès dans les compétitions de la Coupe 

du Trône. La rencontre a également été l’occasion 
d’une réflexion commune entre le conseil de région 
et le bureau exécutif de l’Association Marocaine 
de la Presse Sportive à Tanger, en coopération, à 
l’avenir, afin de favoriser la dynamisation du sport 
dans la région, en considérant le sport comme une 
«locomotive» pour le développement du territoire 
de la région. Partenariat, parrainage, collaboration, 
conseils, il y en aura un peu de tout entre le Conseil de 
la Région et la presse sportive tangéroise. De riches 
activités sportives ,sous l’égide des deux bureaux 
seront organisées non seulement à Tanger mais 
aussi à Tétouan, Larache, Al-Hoceima et dans toutes 
les villes de la Région Tanger-Tétouan-Al-Hoceima au 
profit de l’épanouissement du sport. Parmi les sujets 
qui ont été aussi évoqués ,la marche des trois grands 
clubs nordistes le MAT de Tétouan, l’IRT de Tanger , 
le Chabab Rif d’Al-Hoceima et les problèmes de leur 
gestion.

Tribune du Sport
Portrait

sportif
UN COUP DE FOUET A 

L’IRT EN COUPE DEVANT 
MANSOURIA

 LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL A «INTERDIT» 
DEUX TV JOURNALISTES DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE 

DU SÉLECTIONNEUR NATIONAL

SEANCE DE TRAVAIL REGION
TANGER-TETOUAN-AL-HOCEIMA 

PRESSE SPORTIVE

INACCEPTABLE :

 Photo : Mansouria tombeur de l’IRT

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 MARS 
AU 01 AVRIL 2022

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 
MARS 2022

• SAMEDI
Pharmacie Fadili
Hay Berouaka prés khayria Bendibane
Tél.: 05.39.31.44.66
Pharmacie Madchar Aouama
Madchar Aouama prés dispensaire 
Tél.: 05.30.12.08.28
Pharmacie Branes kedima
Rte Aswak Assalam prés Station Total
Tél. : 06.27.37.45.47
Pharmacie Zarima
Fin rte Sidi Driss Harrarine
Tél. : 05.31.01.27.49
Pharmacie Ajial
Rte nouveau gare routière 
Tél. : 05.39.42.41.85
Pharmacie Metioui
Bd Med 5 imm Al Boughaz
Tél.: 05.39.94.42.88
 • DIMANCHE
Pharmacie Al Ghazali
Bd Haroun Rachid Colonia Souani
Tél.: 05.39.93.96.05
Pharmacie Sanawbar
Rue Sanawbar cplx Narjis Branes 2
Tél. : 06.56.41.17.87
Pharmacie Al Hourria
Rte Aouama - préfecture Bni Makada
Tél. : 05.39.35.02.28
Pharmacie Moustaghfir
Rte Aswak Assalam prés Total Ziaten
Tél. : 05.39.31.07.74
Pharmacie Rahmouni
Rue Londres Cplx Annakhil 9
Tél. : 05.39.94.57.88
Pharmacie Hjar Sfar
Lhjar Lsfar rte Madchar Aouama
Tél. : 05.31.12.24.66

LUNDI 28 MARS 2022 

Pharmacie du Nord
Rte de Rabat prés centra litière
Tél. : 05.39.31.05.80
Pharmacie Souk M’sallah
Rue M’sallah 127 bis
Tél. : 05.39.93.36.94
Pharmacie Mly Ali Cherif
Rue Mly Ali Cherif Bni Makada N°76
Tél. : 05.39.95.67.64
Pharmacie Al Assil
Lot Al Assil Omran Rte de Tétouan
Tél. : 05.39.35.01.20
Pharmacie Aouama Charkia
Entré Bouhsayen Hay loudaya zawya
Tél. : 05.39.95.56.33
Pharmacie Hay Al Inara
Rue Rawda Mesnana prés 11é Arrd°
Tél. : 05.39.38.34.19
MARDI 29 MARS 2022

Pharmacie Hay Ouarda
Rue Mly Ali cherif Imm Al Ouarda 1 
Bendiban
Tél. : 05.39.31.67.24
Pharmacie Al Amana
Jamai 1 Boukhalef en face bain Flora
Tél. : 05.39.39.44.01
Pharmacie Malabata
Rte Malabata Imm Hanae derrière César 
Té. : 05.39.94.64.84
Pharmacie Moderne
Place 9 avril prés cinéma Rif
Tél. : 05.39.93.17.90
Pharmacie Hay Mrabet II
Rondpoint bureau doha rte gare routière 
Tél. : 05.39.35.69.67
Pharmacie Complexe Al Hassani
Complexe Al Hassani Rte de Rabat
Tél. : 05.39.31.61.16
MERCREDI 30 MARS 2022 
Pharmacie Erradi
Rés. Amine Zemmouri 2 rte de Rabat
Tél. : 05.39.31.77.44
Pharmacie Anfa
Rue Harroun Errachid Colonia Souani
Tél. : 05.39.33.12.88
Pharmacie City Center
Rte Tanja Balia de 50 m de l’hôtel Abis
Tél. : 05.31.31.00.37
Pharmacie Al Yakine
Début rte Aouama Dar Tounsi
Tél. : 05.39.35.20.62
Pharmacie du Golf
Boubana Lot Flandria Rte Rmilat
Tél. : 05.39.37.60.97
Pharmacie Riad Medic
Cplx Riad Assalam Rte de Rabat
Tél. : 05.39.38.57.00
JEUDI 31 MARS 2022
Pharmacie Ibn Barrajan
Prés BP Branes rte mosqué Imarati
Tél. : 05.39.31.82.71
Pharmacie Cervantès
Rue Anoual prés théâtre Cervantès 
Tél. : 05.39.37.13.41
Pharmacie Méditerranée
Tanja Balia rue au-dessus Attijari 
wafa banque
Tél. : 05.39.94.50.46
Pharmacie Anoual
Rue Al Quods prés Dar Tounsi
Tél. : 05.39.95.01.48
Pharmacie L’Amitié
Irfane 3 Bab Andalous Rte de Rabat 
Tél. : 06.22.27.14.78
Pharmacie Mghogha
Mghogha Kbira Rte de Tétouan Km3
Tél. : 05.39.36.30.94
VENDREDI 01 AVRIL 2022
Pharmacie Aazib Abakkiwe
Aazib Abakkiwe Mghogha
Tél. : 05.20.23.31.91
Pharmacie Place du Maroc
Rue Mly Abdelaziz Imm Al Jawhara
Tél.: 05.39.32.50.11
Pharmacie Narjis
Branes 2 prés café la Perla
Tél. : 05.39.31.57.69
Pharmacie Hamza
Hay Saada Rue Yemen bni Makada
Tél.: 05.39.36.25.74
Pharmacie Charf
Rue Yaakoub Mansour N° 69 bis
Tél. : 05.39.94.42.26
Pharmacie Mechkouri Dhar Kanfoud
Cplx Mohamadi quartier Soussi 
Tél. : 06.36.69.92.12
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  Sam. 26 05:47 13:34 17:00 19:44 21:01 

 Dim. 27 05:45 13:34 17:00 19:45 21:02 

 Lun. 28 05:44 13:33 17:00 19:46 21:03 

 Mar. 29 05:42 13:33 17:00 19:47 21:04 

 Mer. 30 05:40 13:33 17:01 19:48 21:05 

 Jeu. 31 05:39 13:32 17:01 19:49 21:06 

 Ven. 01  05:37 13:32 17:01 19:49 21:07

HORAIRES DES PRIÈRES
du 26 Mars Au 01 Avril 2022

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 
MARS 2022

Pharmacie El Kindy
Rue Haroun Rachid quartier Belgique 
Tél. : 05.39.94.94.42
Pharmacie Provence
Rue Barcelone et province Ali Bay
Tél. : 05.39.95.98.94
Pharmacie de Tanger
Rte de Tétouan Complexe Al Amal 3
Tél. : 05.39.95.48.08
Pharmacie Inas
Rue Ibn Abi Zare Branes I
Tél. : 05.39.31.06.17
La Grande Pharmacie Assia
Rte entre hôtel Ahlen et Sidi Driss
Tél. : 05.39.31.24.71
Pharmacie complexe al Irfane 2
Rte Achakar cplx Irfane 2 imm 43 
Tél. : 05.39.39.58.57
Pharmacie Badr
Rue Al Hind N°49 Bni Makada
Tél.: 05.39.95.16.54
Pharmacie Sabila Jmaa
Rue Malta N° 1 Sabila Jmaa Marchan
Tél. : 05.39.37.52.82
Pharmacie Ain Jdida
Rte de Tétouan Mghogha Kbira 
Tél. : 05.39.95.69.26
Pharmacie AL Boustane
Entré boubana 700m de l’hôtel Andalucia
Tél. : 05.39.37.67.68

MJ MANAGEMENT SARL
GESTION DES ENTREPRISES TRAVAUX 

DE COMPTABILITE
3, RUE IBN TOUMARTE, RES HIKMAT,

 2° ETAGE N°4- TANGER
 STE KM AGRI SARL AU 

Modification d’une société
 à responsabilité limitée 

Selon le procès verbal de la date de 08/09/2021 
L’associé unique de la société « STE KM AGRI 
SARL AU » décide ce qui suit :
1) Dissolution : L’associé unique décide la dis-
solution et la liquidation de la société « STE KM 
AGRI SARL AU » Société à Responsabilité limitée 
conformément aux articles 33 ET 34 des statuts.
2) Liquidation : L’associé unique de la société, dé-
cide de nommer Mr. KHALILA MAHDI titulaire de 
la CIN N° C779571 comme liquidateur et Le siège 
de la liquidation étant celui de la dite société.
3)Motif de liquidation : L’assemblée générale 
décide la liquidation à cause de manque de 
travail et crise du secteur.
Le dépôt légal N°2748 a été effectué au secréta-
riat greffe du tribunal de commerce de Tanger le 
24/03/2022 est enregistré sous le numéro 98197.

---------------------------------------------------------
« HSO TRANSPORT ET LOGISTIQUE 

S.A.R.L. A.U.»
RC N° 117353 à Tanger

MODIFICATION STATUTAIRES
I / Par acte sous seing privé en date du 
16/02/2022 à Tanger et y enregistré le 
09/03/2022 sous les références (16784/2022 - 
5436), l’associé de la société décide d’étendre 
l’objet de la société que ce soit à son compte ou 
le compte d’autrui :
Transport Routier National et international des 
marchandises pour le compted’autrui; Trans-
port de bagages non accompagnés pour le 
compte d’autrui ; 
Transport du personnel pour le compte d’autrui; 
Transport des voyageurs ; 
Commissionnaire au transport national et inter-
national routier de marchandises.
Le reste de l’article est inchangé.
II / L’associé de la société a décidé de céder six 
cent (600) parts sociales.
- L’approbation de cession de (300 parts) sociales 
par M. Saad BENOUTIQ au profit de M. Salima 
BENOUTIQ qu’ils possèdent dans la société HSO 
TRANSPORT ET LOGISTIQUE S.A.R.L. 
- L’approbation de cession de (300 parts) sociales 
par M. Saad BENOUTIQ au profit de M. Omar 
BENOUTIQ qu’ils possèdent dans la société HSO 
TRANSPORT ET LOGISTIQUE S.A.R.L. 
ARTICLE 7 :
1° Le Capital Social est fixé à 100 000 DHS (Cent 
mille DHS), divisé en 1000 (Mille) parts de 100 
(CENT) DHS chacune, numérotées de 1 à 1000.
2° Ces parts sont attribuées comme suit :
- M. Salima BENOUTIQ - Trois centParts (300).
- M. Saad BENOUTIQ - Quatre centParts (400).
- M. Omar BENOUTIQ - Trois Cent Parts (300).
III / Le dépôt légal a été effectué au greffe du 
Tribunal de commerce de Tanger le 22/03/2022 
sous le n° 2661.

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

Alternatives Audit et Expertise
Modacco SARL AU

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A 
ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL SOCIAL DE 100 000 DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : 410, BOULEVARD 
ZERKTOUNI, RESIDENCE HAMAD, 
1ER ETAGE, N°1, CASABLANCA

RC N° 536715 -TANGER 
ICE N°: 003022675000083

Insertion constitutive
Suivant acte sous seing privé en en date du 14 
février 2022 à Casablanca, il a été institué une 
Société à responsabilité limitée à Associé unique 
: présentant les caractéristiques suivantes :
• Dénomination Sociale : Modacco SARL AU
Le capital social s’élève à dix mille (100 000) 
Dirhams. Il est divisé en cent (1oo0) parts so-
ciales de cent (100) Dirhams chacune, numé-
rotées de 1 à 1 000 souscrites.
• Associé Unique : 
- Mme. Nada BELKADI, né le 17/07/1992 à 
Meknès, de nationalité marocaine, titulaire de la 
CNI n°D985048, demeurant à Résidence Al Bous-
tane, Immeuble 70, Appt 4, Hay El Fath, Rabat 
• Siège social : 410, BOULEVARD ZERKTOU-
NI, RESIDENCE HAMAD,1ER ETAGE, N°1, 
CASABLANCA
• Objet social : La société a pour objet, pour son 
compte ou pour le compte de tiers, tant au Ma-
roc qu’à l’étranger :  
- La conception, la production, la fabrication, la 
vente et la promotion de chaussures, d’acces-
soires et d’articles de mode ;
- La création de collections de chaussures, 
d’accessoires et d’articles de mode 
- L’exploitation de toute marque, griffe, modèle 

et dessin de chaussures et d’articles de mode ;
- L’achat, la vente, l’importation et l’exportation 
de toute marchandise de type chaussures, cuir, 
maroquinerie, accessoires et articles de mode 
et activités connexes.
• Durée : Quatre Vingt Dix Neuf (99) ans à 
compter de son immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés.
• Gérante : Mme. Nada BELKADI, né le 
17/07/1992 à Meknès, de nationalité maro-
caine, titulaire de la CNI n°D985048, demeu-
rant à Résidence Al Boustane, Immeuble 70, 
Appt 4, Hay El Fath, Rabat.
Le dépôt légal a été effectué au greffe du tribu-
nal de Casablanca le 17/03/2022sous le numé-
ro 10185 et inscrite au registre de commerce 
sous n°536715.

---------------------------------------------------------
NAMATEXSARL AU 

ZI AL MAJD LOT 791 ETAGE 1 TANGER
SARL AU CAPITAL DE 100.000,00 DH

RC TANGER102.589 
- TP 57112993 -IF 39456852 

- ICE 002380674000016
Suite à la décision de gérant unique DU 
23/03/2022 il a été décidé d’augmenter le ca-
pital social à 1.000.000,00 Dirhams
- Le dépôt légal a étéeffectué au greffe de tribu-
nal de commerce de Tanger 
En date du 25/03/2022 sous le N° 2836. 

Pour extrait et mention
---------------------------------------------------------

« YOUHIZAN TRANS » S.A.R.L AU 
Société à Responsabilité Limitée 

Au capital de DHS 100000
Siège Social,38 RUE 66 JAMAA BEN DIBAN 

TANGER
CONSTITUTION
RC N° : 125767

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du27 JANVIER 2022, enregistré à Tan-
gerle 05 FEVRIER 2022, sous les références 
202200099217049, il a établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée dont les caracté-
ristiques sont les suivantes : 
I-DÉNOMINATION : YOUHIZAN TRANS 
II- FORME JURIDIQUE : S.A.R.L AU 
III-OBJET :La société a pour objet au Maroc ou 
à l’étranger, directement ou indirectement, tant 
pour son compte qu’en participation :
Principalement : 
Principalement la Société a pour objet 
- Transport routier de marchandises national et 
international 
- import/export 
- toute opération de transit en douane de cour-
tage et de commissionnaires,
- transport de personnels de voyageurs et tou-
ristique,
- l’activité de représentant, agent général ou 
consignataires de compagnie et entreprise de 
transport en général national& international,
- l’achat, la vente et location des véhicules, et 
- l’acquisition, l’importation, l’exportation, sous 
quelque forme que ce soit de tout matériels, fourni-
tures, produits, pièces détachées, toutes sortes de 
marchandises rentrant dans l’objet de la société .
IV-SIEGE SOCIAL :38 RUE 66 JAMAA BEN DI-
BAN TANGER
V-DUREE: 99 années à compter du jour de sa 
constitution.
VI- CAPITAL SOCIAL : Il est fait apport à la pré-
sente société :
Le capital social fixé à CENTMILLE (100.000,- 
DH) Dirhams, divisé en MILLE(1000) Parts So-
ciales de CENTDIRHAMS (100,- DH) chacune, 
numérotées de 1 à 1000, et attribuées :
- M, ABATTOUY RACHID titulaire de la CIN N° 
K396755 à concurrence :
Mille parts sociales
Ci : 1000 Parts Sociales
VIII- GERANCE :M, ABATTOUY RACHID, ti-
tulaire de la CIN N° K396755, Exercera seul la 
fonction de gérant unique et ce pour une durée 
indéterminée 
Le dépôt légal a été effectue au Greffe du Tribu-
nal de Commerce de Tanger 23/03/2022

Pour extrait et mention
---------------------------------------------------------

CAFILIX CONSEILS SARL
LOT MAGHREB EL JADID, RES. OUED EL 

MAKHAZINE, N° 307,
LARACHE

FAMILY COLORSSARL
896, LOT. CHAABANE 2, N° 9 - LARACHE

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaires des associés du 
29/11/2021, il a été décidé ce qui suit :
Le transfert de siège social de la société du : «N° 
99, LOT. IDRISSIA RDC - LARACHE»à «896, 
LOT. CHAABANE 2, N° 9 - LARACHE». 
Le dépôt légal a été effectué au Greffe du Tri-
bunal de première instance de Larache le 
30/12/2021 sous le numéro 1399 RC n° 6277

POUR EXTRAIT ET MENTION
CAFILIX CONSEILS SARL

Annonces Légales et Administratives
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

أن  الناقــص،  الزائــد  هذا  في  لي  يبدو 
القوى  موازين  تقلـب  ســوف  كثيرة  متغيرات 
سيكـون  مما  الدولية،  العالقات  مستوى  على 
لها بالضرورة تأثير عميق على سياسات الدول 
التي اغترت بما تملكه من سالح وعتاد ومال، 
مرغمة   ترضخ  دول  من  توابعهــا  على  وكذا 
الذي  الحكم  نظام  عليها  وتفرض  لهيمنتها، 
االستراتيجيـــة،  ومصالحها  أطماعهــا  يرضي 
وقد  ثرواتها.  مصادر  في  التحكــم  وبالتالي 
المتغيرات  هذه  كل  متسارع  بشكل  تواترت 
 ،1989 سنة  برلين  جدار  سقوط  منذ  الدولية 
وتفكك االتحاد السوفياتي وتصدع أركانه سنة 
جملة  على  المتغيران  هذان  لينعكس   ،1991
من التحوالت والهزات التي عرفتها العديد من 
تلك  على  حاسم  وبشكــل  العالم،  في  األقطار 
خيرات  ونهبت  العباد،  استعبـدت  التي  الدول 

البالد.
آمنة من  التي ظلت  المناطق  أن  وال شك 
استبدادية  أنظمة  عرفتها  التي  الهزات  تلك 
سوف  رمال،  من  بيوت  مثل  فانهارت  قهرية، 
يأتي دورها ال محالة، ما دامت تركب عنادها، 
وال تفسح المجال لمتنفس ديموقراطي ضامن 
بذلك  وأعني  وسعادتها،  وأمنها  الستقرارها 
هذا الرهط العسكري الطاعن في السن، الذي 
التائه  شعبه  أنفاس  خانقا  بالنياشين،  يتباهى 
الجائع، ويختار لكل مرحلة الدمية التي ترضي 
وإن كانت مقعدة  الدونكيشوطي، حتى  عناده 
الواقــي،  للوعي، متغوطـة في منديلها  فاقدة 
صار  حتى  كر،  السُّ أتلفـه  بلســان  متلعثمة  أو 
في  نزيل شيزوفريني  به  يتفوه  لم  بما  يهذي 

مصحة المجانين.
الناقص،  الزائد  هذا  في  هنا،  أجزم  وأكاد 
أن الضربة القادمة القاصمة للظهر، ستصيب 
للوهم،  الداعـم  العسكــر  من  الكمشـة  هذه 
المؤيد  اإلسبانية  للجارة  األخير  الموقـف  بعد 
لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب 
جدية  األكثر  »األساس  باعتبارها   ،2007 سنة 

وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخالف«،
الموراديين، وخّلف ردود  أركان   الذي هزّ 
فعل إيجابية لدى دول أخرى، انصاعت لحقنا في 
صحرائنا التي لن نفرط في حبة رمل منها، ما 

دامت تشكل صلب هويتنا الوطنية.
وأعود في ختام هـذه اإلشارات التلميحية 
تبنــاه  الذي  المتبصر  اإلجراء  إلى  المتشظية، 
المغرب في المرحلة األخيرة، والذي ليس منه 
بدّ، بعيدا عن كل الشعارات الجوفاء، في سبيل 
شخصيته  وحماية  الوطن،  حياض  عن  ود  الذَّ
كل  منها  النيل  تستطـع  لم  التي  الحضاريـة 
عبــر  عليه  تعاقبت  التي  المستعمرة  الجحافل 
مختلف األحقاب التاريخية، ليشق طريقه بثبات 
وثقة نفس، من أجل تحقيق التقدم المنشود، 

وما ذلك على همة المغاربة بعزيز.

ا لي�س ِمْنُه ُبّد..!! َلبَدّ ِمَّ

قرار الحكومة اإلسبانية الداعم لمقترح المغرب بشأن الحكم الذاتي للصحراء، تحت السيادة المغربية، فاجأ 
العالم، حيث إنه شكل تحوال الفتا في سياسة هذا البلد الداعم منذ المسيرة الخضراء ألطروحة االنفصاليين 

وعصابة »المرادية« بالدزاير.  
الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة اإلسبانية إلى جاللة الملك بخصوص قضية الصحراء المغربية، اعتبرت 
أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، يشكل »األساس األكثر جدية وواقعية ومصداقية« 

من أجل تسوية الخالف بشأن هذه القضية.  
الموقف اإلسباني الجديد جاء بعد سنتين من التوتر لألسباب المعروفة، والتي تطلبت دعـوة سفيـرة المغـرب 
في مدريد للتشاور، ولم تعد لمقر عملها بالعاصمة اإلسبانية إال هذا األسبـوع، بعد أن عادت المياه إلى مجاريها 

عبر »المضيق«. 
)البقية ص3(

مدريد تبلُغ الأمم املتحدة والحتاد الأوروبي دعمها الكامل 
ملبادرة احلكم الذاتي بال�شحراء املغربية وت�شتعُدّ ملرحلة 

جديدة يف عالقاتها مع الرباط 

تاأييد اأوروّبي ودويل وا�شع للموقف الإ�شباين الداعم 
ملقرتح احلكم الذاتي املغربي لل�شحراء املغربية 

المغرب ـ إسبانيا
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بنيحيى اللطيف  • عبد 

ن عايل �صّْ ور الياقوْت ْمَ �صُ
ا اَمع ْفْو�صاْلَها َباْيْت َبَرّ ْوالَطّ

ال َحاَلة َيا َراِوي ِكيْف َحايل
يْق َفاِن �ْصَباُتو ْبْنْظَرة ع�صِ

َفى َما ْنرَجى َيا �َصاِف ْمْن َداَيا ْن�صْ
ا ِتي َياطِبيِبي ْنْبَ َوال ْمْن عّلْ

يْت ْمْن ْفَراُقو َياْهِلي َما ْكَفى َقا�صِ
ْواْلِعنْي عَلى عَماَها َزاْدْت عَماْت

وْق ْفْدَواْخِلي ْوِنرَياْن ال�صُّ
َهاْج ْلِهيْبَها ْوحَماْت..

يقول »المجذوب«:

أعلن نهاية األسبوع، عن الفائزين الثالثة 
األوائل في المباراة المعمارية لتقييم المشاريع 
المتعلقة بتأهيل وإعادة توظيف سوق الجملة 
إلى  تحويله  بهدف  طنجة،  بمدينة  القديم 
فضاء للمعارض واألنشطة الثقافية، وذلك في 
سياق المشاريع الكبرى للتهيئة وإعادة التأهيل 
إلى  بها  لالرتقاء  طنجة،  مدينة  تشهدها  التي 
مصاف المدن األولى في مجال تنظيم المعارض 
الوطنية والدولية، خاصة وأن التصميم المعتمد 
سيمكن من تحويل البناية إلى مركز للمعارض 
وللثقافة مع الحفاظ على الهيكل العام للبناية 
وعلى  المجاورة  األحياء  على  انفتاحها  وضمان 

المدينة.
المنتظر  من  أنه  المشروع  وثائق  وتفيد 
أن تتحول بناية سوق الجملة القديم إلى فضاء 
السريع  لألكل  للمعارض ومحالت  يضم ساحة 
وورشات فنية وقاعتين للمؤتمرات، يحيط بها 
في  )سينما  االستعماالت  متعدد  مفتوح  فضاء 
الهواء الطلق، معارض و مرائب .. ( كما سيضم 

الفنون  لجمعيات  مخصصا  فضاء  المشروع 
الحية، وفضاء للتبادل واالبتكار وسيرك وساحات 
مفتوحة على الهواء الطلق، كما سيضم المشروع 

منتزها وفضاء للخدمات اللوجيستيكية.
المشروع  إلى أن هذا  التنويـــه،  ويجـــدر 
العادل  الوصول  دمقرطة  نهــج  ضمن  يندرج 
إلى الفن والثقافة لفائدة ساكنة مدينة طنجة، 
عبر إنشاء فضاءات للقرب مفتوحة وموزعة على 
التنمية  في  ستساهم  المدينة،  أحياء  مختلف 
الفنية والثقافية، خاصة لدى فئات الشباب وخلق 
دينامية سوسيو اقتصادية عبر تشجيع الصناعات 

اإلبداعية.
ومن المرتقب أن يتميز هذا المشروعـ  ذي 
كلفة تقدر بنحو 60 مليون درهم و على مساحة 
األول  بكونه  ـ  هكتار   5.3 إلى  تصل  إجمالية 
من نوعه من حيث مستوى التجهيز في مدينة 
طنجة، حيث سيمكن من احتضان مجموعة من 
إلى  اللجوء  دون  الكبرى،  الثقافية  التظاهرات 

تجهيزات مؤقتة.

�شوق اجلملة القدمي يتحول اإلى قطب ثقايف

تخليدا لليوم العالمي لمحاربة داء السل 
مارس،  شهر  من  والعشرين  للرابع  الموافق 
االجتماعية  والحماية  الصحة  وزارة  اعتزمت 
للكشف  السادسة  الوطنية  الحملة  إطالق 
عنه من 25 مارس إلى غاية 30 يونيو 2022 
تحت شعار »نحو تعبئة وطنية إلنقاذ األرواح 

والقضاء على داء السل بالمغرب«.
التشخيص  تعزيز  إلى  تهـــدف  الحملة 
إلى  الوصول  وضمان  السل  لداء  المبكر 
لإلصابـــة،  عرضة  األكثر  للساكنة  العــالج 
وذلك في إطار المخطط االستراتيجي الوطني 
2021 - 2023 الذي يهدف إلى خفض عدد 
 60 بنسبة  السل  بمرض  المرتبطة  الوفيات 
يصبو  كما   ،2015 بعام  مقارنة  المئة  في 
واكتشافه  المـــرض  من  الوقاية  تعزيز  إلى 
وتحسين معدالت النجاح العالجي، إلى جانب 
المتعددة  الشراكة  وتقوية  الحكامة  توطيد 
القطاعات لتشمل القطاعات الوزارية المعنية 
والجماعات الترابية والقطاع الخاص وجمعيات 

المجتمع المدني.
ولكي تتمكن من إحكام السيطرة على 
الوزارة  تعمل  المغرب،  في  السل  إشكالية 
حسب بالغها، على الرفع سنويا من الميزانية 
مكـــن  مما  الوطني،  للبرنامج  المخصصة 
 63 تضم  متكاملة  وطنية  شبكة  إنشاء  من 
السل  وعالج  تشخيص  في  متخصصا  مركزا 
واألمراض التنفسية، باإلضافة إلى 56 مركزا 
مع  الخدمات،  نفس  لتقديم  مؤهال  صحيا 

أكدت الشعيبية بالبزيوي علوي  نائبة رئيس االتحاد العام لمقاوالت 
المغرب بجهة الشمال، على أهمية الترافع،  لتمكين المقاوالت الصغرى 
والمتوسطة من الصفقات العمومية،  مع الدفاع عن المنتجات المصنعة 

بالمغرب.
البرلماني عن دائرة طنجة  النائب  الحمامي،  أكد محمد  من جهته 
أصيلة، ورئيس مجلس مقاطعة بني مكادة، على أهمية اللقاء المالمس 
بالتعقيد في  العمومية، وذلك بحكم اتصافه  لموضوع قانون الصفقات 

العديد من االجراءات، بالرغم من تبسيط مجموعة من المساطر.
من جانبه توقف ياسين العرود رئيس الجمعية المغربية لصناعات 

النسيج واأللبسة بالشمال،  على وجود لبس في فهم واستيعاب  قانون 
الصفقات العمومبة بالمغرب،  خاصة بالنسبة ألصحاب المقاوالت الصغرى 

والمتوسطة.
طرف  من   ،2022 مارس   23 األربعاء  يوم  المنظم   اللقاء  عرف  و 
الهيئة المغربية للمقاوالت،  التي يرأسهــا رشيد الورديغي، حول موضوع 
غرفة  رئيس  نائب  األربعين  أنوار  كلمة  العمومية،   الصفقات  قانون 
تقديم  مع  الحسيمة،  تطوان  طتجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة 
عرض من  لدن محمد السعيد تودجين الخازن الجهوي للمملكة بجهة  

الشمال،  وعبد اللطيف الشدادي األستاذ بكلية الحقوق بطنجة.

عرفت  الدورة االستثنائية  لمارس 2022، لمجلس جماعة اكزناية،  
همت  النقــط،  من  مجموعة  على  المصادقة  جلستين،  في  المنعقدة  
باألساس تخصيص وعاءات عقارية، إلقامة مالعب القرب، ومسبح، ثم دار 

الشباب، فمركز  ثقافي، وسوق القرب وغيرها.
بحيث  تمت المصادقة على إحداث سوق كزناية، في إطار اتفاقية، 
تجمع بين وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، والية جهة طنجة تطوان 
الحسيمة،  مجلس جماعة كزناية.  وعلى  تهيئة واد اكزناية، في إطار اتفاقية 
شراكة  تجمع بين كل من:   وزارة التجهيز والماء،  الوزارة المنتدبة المكلفة 
بالميزانية، مجلس جهة الشمال، والية جهة طنجة تطوان الحسيمة،  وكالة 

اللكوس، مجلس  المائي  أقاليم الشمال،  وكالة الحوض  إنعاش وتنمية 
جماعة اكزناية.

بولعيش،   محمد  المجلس   رئيس  ترأسها  إلي  الدورة  عرفت  كما 
تقديم مقترح من طرف األعضاء، بنقل مركز التربية وتكوين المرأة، من 
الفرحيين إلى منطقة الحجريين. مع المصادقة على النقطة المتعلقة  بكراء 
وعاء عقاري  متواجد بمنطقة بدريون،  مساحته  حوالي 500  متر مربع، تابع 
لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، من اجل إقامة  مركز للتربية وتكوين 

المرأة.

تقنية  وأطر  وتمريضية  طبية  طواقم  تعبئة 
خالل  تزويدها،  تم  كمــا  لتسييرها،  وإدارية 
السنوات األخيرة ، بمعدات ذات تقنية حديثة 
مجانية  ضمـــان  مع  متـطــورة،  وتكنولوجيا 
عبر  السل  مرضى  لجميع  الصحية  الخدمات 

التراب الوطني.
وبفضل هذه الجهود، يفيد بالغ الوزارة، 
حقق البرنامج الوطني لمحاربة السل تقدمًا 
كبيرًا، مما مكن على مدى العقود األخيرة من 
خفض نسبة اإلصابة ب 34 في المئة ومعدل 
على  والحفاظ  المئة  في   68 بنسبة  الوفيات 
معدل النجاح العالجي ألكثر من 85 في المئة 
)أي ما يعادل شفاء ما يفوق 26 ألف مريض 

سنويا(.

وبحسب البالغ دائما، فإنه على الرغم من 
هذه المنجزات المحققة اليزال السل يفرض 
خفض  وتيرة  تسريع  أهمها  من  تحديات، 
المستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  اإلصابة 

والقضاء على السل في أفق 2030.
للمرض،  المستمر  االنتشــار  أن  ويذكر 
بالظروف  المرتبطـــة  المحددات  إلى  يرجع 
وسوء  السكن  )ظــروف  اقتصادية  السوسيو 
التغذية أساسا(، باإلضافة إلى تأثيــر جائحــة 
كوفيد 19- على الوضع الوبائي للسل بالبالد، 
الوفيات  لمعدل  نسبي  ارتفاع  إلى  أدى  مما 

على غرار الوضع الوبائي العالمي.
أ.ع

اإطالق احلملة الوطنية ال�شاد�شة للك�شف عنه

الهيئة املغربية للمقاولت تناق�س  قانون ال�شفقات العمومية

جمل�س جماعة  اكزناية  ي�شادق  على جمموعة من امل�شاريع املهمة

ت : حمودة

ت : حمودة

السعدي، يومه  المالك  تنظم جامعة عبد 
السبت بطنجة، المناظرة الجهوية للتعليم العالي 
تطوان  بجهة طنجة  واالبتكار  العلمي  والبحث 
الحسيمة، تفعيال لمضامين المخطط الوطني 
لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث 
المناظرات  سياق  في  وذلك  واالبتكار،  العلمي 

الجهوية المبرمجة من قبل الوزارة.
الخاصة  الجهوية  المناظرة  هذه  وتهدف 
بجهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمـــة، إلى إعداد 
مختلف  من  بمبادرة  وتوصيات  مقترحات 
المشاركين في جلسات اإلنصات والمشاورة التي 
سبق للجامعة أن نظمتها وفق مقاربة تشاركية 

خالل شهري فبراير ومارس.
طاوالت  أربــع  المناظــرة  برنامج  ويضم 
مستديرة تتناول محاور “اإلدماج الترابي والتنمية 
االقتصادي  “اإلدمــاج  المندمجة”،  الجهويـة 

والقدرة التنافسية”، “اإلدماج االجتماعي والتنمية 
المستدامة”، و“التميز األكاديمي والعلمي”.

وأفاد بالغ للجامعــة، أنه من المرتقب أن 
من  مجموعــة  على  التوقيــع  بالمناسبة،  يتم، 
االستراتيجية  بالتوجهات  المرتبطة  االتفاقيات 
للمخطط الوطني لتحول منظومة التعليم العالي 

والبحث العلمي واالبتكار.
في  السعدي،  المالك  عبد  جامعة  وكانت 
سياق التحضير لهـذه المناظــرة الجهوية، قد 
عقدت سلسلة من جلسات اإلنصات والمشاورة 
التي فتحت الباب أمام كافـة مكونات الجامعة 
واالجتماعييـــن  المؤسساتييـــن  والفاعليــن 
واالقتصاديين من أجل المشاركة بمقترحاتهم 
جامعي  نموذج  خلق  إلى  الهادفة  وتصوراتهم 

جديد  ومبتكر.

»منوذج جامعي جديد ومبتكر«
هدف المناظرة الجهوية للتعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار بطنجة

في أفق القضاء على داء السل في 2030
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)تتمة ص1(
كانت  البلدين  بين  السياسية  األزمة 
بجنوب  واقتصادية  سياسية  تداعياتٌ  لها 
اسبانيا وشمال المغرب، وبينما نجح المغرب 
في احتواء أزمـة »التهريب« على »ممــري« 
سبتة ومليليه، وفي تنظيم عملية  »مرحبا« 
التي  المعتــــادة  البحــريـــة   الطرق  خارج 
الجزيــرة  جنــوب  موانئ  بعـــض   تشمل  
اإليبيرية،  واجهـت حكومة مدريد معارضة 
شديدة من طـرف سكــان  المدن المعنية 
بضــرورة  ملحــة  ومطالب  العبور،  بعملية 
مع  والدبلوماسية  السياسية  األزمــة  حـل 
المغرب، من أجل إنقاذ األوضاع االجتماعية 
ببعــض مـدن جنــوب شبـه  واالقتصادية 

الجزيرة اإليبيرية. 
ورغم مظاهر حسن النوايا التي أبدتها 
إزاء  »المعدّلة«  سانثيـز  السيــد  حكومــة 
المغرب، فإن الربــاط استمـرت في موقف 
يخص  فيما  الوضوح  بسيـاســة  المطالب 
قضية الصحـراء المغربيـة والعالقـات بين 

البلدين.  
الحكومة اإلسبانية اقتنعت قي الختام 
إجـراء »تعديـــل« جوهــري، على  بضرورة 
إلى  واالصطفـاف  المغـرب،  إزاء  سياستها 
جانب الدول التي اعترفت بمغربية الصحراء 
لقضيـة  حــل  ال  أن  اعتبـرت  التي  تلـك  أو 
نظام  تحت  المنطقة  بوضـع  إال  الصحراء 
حكم ذاتي واسع، تحـت السيادة المغربية، 
اعتمدتـــه  الـذي  المغربـــي  المقترح  وفق 
مجلـس  وكرسه  المتحــدة  األمم  منظمة 
االتحاد  الدولي وأقرتــه غالبية دول  األمن 

األوروبي المؤثرة. 
بين  التوتر  من  عامين  وبعد   وهكذا، 
البلدين، أعلن السيد بيدرو سانثيز رئيس 
الحكومة اإلسبانية، في رسالة وجهها إلى 
جاللة الملك، دعـم إسبانيا لمقترح الحكم 
“األساس  باعتبـاره  الصحـــراء،  في  الذاتي 
األكثر جدية وواقعية” إليجــاد حــل لهــذه 

القضية . 
إلى  رسالته  شانثيـــز  السيد  وضمّن 
والمحبـــة  الود  مشاعــر  المغربي،  العاهل 
والصداقـة وذّكر بأواصر التاريخ والجغرافيا 
والمصالح المشتركة التي تجمــع البلدين، 
والرغبة المشتركة في بناء عالقــات جديدة 
واالحترام  والتواصل  الشفافية  على  قائمة 
المتبادل. وأكد للعاهل المغربي أن اسبانيا 

إزاء  الواجبـة  المطلقـة  ستعمل بالشفافيـة 
»صديـــق كبيــــر« و »حليــف موثـــوق« 
كلمتها  الدوام  على  ستحترم  إسبانيا  وأن 

والتزاماتها.  
وفي نفـس السيــاق أعلنـت الحكومـة 
اإلسبانية ، من جهتها، عن »مرحلة جديدة« 
في العالقات اإلسبانية المغربية تقوم على 
االتفاقيات،  واحتــرام  المتبــادل،  االحتـرام 
والشفافية  األحاديـــة،  اإلجـــراءات  وغياب 

والتواصل الدائم. 
ترحيب دولي بموقف إسبانيا  

تجاه الصحراء المغربية 
الرسمـــي  اإلسباني  االعتــراف  لقـــي 
الذاتي  الحكـــم  بشأن  المغربي  بالمقترح 
للصحراء المغربية ترحيبـا إسبانيـا ودوليـا 

واسعا. 
ومن بين المرحبين بالموقف اإلسباني 
موقف  أن  اعتبروا  أوروبيون،  نواب  الجديد 
الحكومة اإلسبانيــة الجديـــد هـــامّ  جــدا 
واإلفريقيــة  األوروبية  للقارتيـــن  بالنسبة 
وخطوة كبرى نحو تسوية هذا النزاع الذي 
عمر طويــال، كما أكـــدوا أن هذا الموقـف 
اإلسباني الجديد »إيجـابـي وبناء« إذ يعتبر 
المغرب  التي قدمها  الذاتي  الحكم  مبادرة 
»األساس األكثر جدية وواقعية ومصداقية« 

لتسوية هذا النزاع بصفة نهائية. 
المتحدة  الواليات  أعربت  جهتها،  من 
الحكومة  بموقــف  ترحيبها  عن  األمريكية 
اإلسبانية المدعم للمقترح المغربي بشأن 
الحكومـة  أن  وأعلنـت  المغربية،  الصحراء 
اإلسبانيـة  الحكومـة  تشــاطــر  األمريكيـة 
موقفهـا الجديـــد مـن قضيــة الصحـــراء 

المغربية. 
واعتبر نواب آخرون وشخصيات إسبانية 
التوجهات  مختلـف  من  مؤثرة،  وأوروبيـة 
والتيارات السياسيـة، أن الموقـف اإلسباني 
الجديد »خطـــوٌة سياسية تاريخية مهمة، 
تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت 

السيادة المغربية.   
وقال الناطق باسم الخارجية األمريكية، 
إن بلده »يواصل اعتبار خطة الحكم الذاتي 
التي قدمها المغرب جادة وذات مصداقية 
إمكانيــة واضحـــــة  لهـا  وأن  وواقعـيــــة 
لالستجابة لتطلعات سكان جنوب المملكة 

المغربية«. 

الكتاب من تقديم األستاذ عبد اهلل بوملحة، حيث أشار فيه إلى أنه 
»لمن دواعي الفخر واالعتزاز والغبطة والسرور أن أتشرف بالتقديم لما 
بن  السالم  عبد  األستاذ  األخ  النقابيين،  قيدوم  الصامد،  المناضل  كتبه 
هو  ومعارفه،  ألصدقائه  الملحة  الرغبة  عند  نزوال  ذاتية،  كسيرة  صالح، 
والبيانات  والبالغات  للدعوات  تحرير  من  ألفه  ما  ورائه  من  ترك  الذي 
الذاتية،  سيرته  كتابة  على  لينكب  وغيرها  والنقابية  الحزبية  والمحاضر 
بلغة بسيطة يومية متداولة وينبش في ماضيه من ذاكرته التي تسعفه 
على استحضار تفاصيل األحداث والوقائع التي عاشها، كأنه ينقلها من 
شريط، يستعرضها بأدق تفاصيلها، مستـدال بما حفظه الزمن من وثائقه 
ونشأته  نسبــه  أساسيـة،  محاور  إلى  سيرته  تقسيم  ويمكن  التاريخية، 
بمراحلها، منذ طفولته وطبيعة تربيته ودراسته التي تلقاها، شبابه كيف 
عاشه، مرحلة اشتغاله في التعليم من سنة 1956 إلى تاريخ تقاعده سنة 
الشورى  بداية من شبيبة حزب  الحزبي بشكل رسمي،  وانتماؤه   1998
االشتراكي  فاالتحاد  الشعبية،  للقوات  الوطني  االتحاد  إلى  واالستقالل 
للقوات الشعبية، ثم حزب المؤتمر االتحادي وانتهاء بالحزب االشتراكي، 
قبل ختم حياته الحزبية برجوعه إلى االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 

في النهاية...«.
والكتاب الجدير بالمطالعة، المعزز بالصور والوثائق التي تؤرخ ألبرز 
محطات نضال الرجل، صدر في حلة أنيقة من القطع المتوسط، اعتمد 
فيه مؤلفه أسلوبا سلسا ومفهوما، ألن الهدف منه هو إيصال الخطاب، 
للبالد.. خدمة  ومستـواه،  نوعه  كـان  كيفما  المتلقـي  إلى  وضوح،  بكل 

للحقيقة.. لإلنسانية والديمقراطية.. وللعدالة االجتماعية..
م. إمغران

مدريد تبلُغ األمم المتحدة 
دعمها للمبادرة المغربية 

الموقف  وتوثيــق  »تدويــل«   وبغاية 
الصحراء  قضيـة  من  الجديـــد  اإلسبانـي 
ألباريس،  المغربية قــام السيد خــوســـي 
بنقـــل  اإلسباني  الخارجيـة  الشـؤون  وزير 
موقـف بـالده الرسمـي الجديــد إلى األمم 
المتحدة،  وإلى االتحاد األوروبي ببروكسيل،  
العام  لألمين  الخاص  األمين  وإلى مبعوث 
لألمم المتحدة، دي ميستورا، حيث أكد أن 
»ذات  الذاتــي  الحكم  مبادرة  تعتبر  بالده 
تحت  النزاع  هـذا  لحل  ومصداقية  واقعية  

راية األمم المتحدة«. 
فرنسا تشيد بمقترح الحكم الذاتي 

للصحــراء 
بعــد اإلعــالن عن الموقـــف الرسمي 
االسباني المدعم للمغرب، في قضية الحكم 
الذاتي للصحراء، أعــادت الناطقــــة باسم 
الخارجية الفرنسية التأكيــد على أن بالدها 
تعتبر المقترح المغربي   وأن مخطط الحكم 
الذاتي يشكل أساسا للنقــاش الجـاد وذي 

مصداقية.  
من  الجـــديـــد  اإلسبانــي  الموقـــف 
قـراءتـه  ينبغـي  المغربية  الصحراء  قضية 
مراجعة  فضيلـة  من  انطالقا  نية،  بحسن 
تبدو  أو  الصواب،  تجانب  ال  التي  المواقف 
كذلك،  وأن هــذا الموقـــف، يدل على أن 
المفتعــل حول  النـزاع  المغرب لحـل  خطة 
الصحراء مقنعٌ  بل ويسمـو بشكـل واضـح 
المناوئة للمغرب،  الجهات  على  مخططات 
في هذه القضية، والتي افتضح أمرها علنيا 
أمام العالم،  وأمام الرأي العام الدولي،  مع 
دعوة »الدزاير« لسفيرها بمدريد إثر إعالن 
هـــذه  من  الجديد  موقفهـــا  عن  إسبانيا 
»المرادية«  عصابــة  تعتبـر  التي  القضية 
المغرب  طرفا أساسيا في معاكسة مصالح 
إلى  الهادفة  والعالم،   وإفريقيـــا  أوروبا  و 
تحقيق السلم والرفاهية في هذه المنطقة 
والسلم  لألمن  بالنسبة  الحساسية  البالغة 

العالميين. 
وال  أحـدا،  »أركـع«  أحـد  فال  وبالتالـي 
أحد »صفع أحدا« بل إنه »سالم الشجعان«، 
أنصف الطرفين معا، وحقق مصالح البلدين 
والجغرافيـــا  التاريـخ  بروابــط  المرتبطين 

والصداقة والجوار. 
عزيز كنوني  

األدراج  وتمتين  لحجب  إسمنتي  سياج  وضع  يتم  أن  حسنة  فكرة 
المحاذية لعقبة »ابن األبار« والمؤدية إلى زنقة »بنعلييم« بحي القصبة، 
نبات،  وبالتالي غرس  بالغبار  السياج  هذا  جفنات  ملء  تم  لو  حبذا  لكن 
السيـاج  مداخـل  ترك  من  بدال  الناظريـن،  تسر  جمالية،  مسحة  إلضفاء 
مبيتـا  منها  يتخذون  قـد  والمتشريـن،  للمتسكعيـن  عـرضـة  جفناته  أو 
أو يحولونها إلى شبه قمامات لألزبال والنفايات، ذلك أن »قلة الشغول« 

مصيبة، كما يقال.
محمد إمغران

صورة  وتعليق

حفل لتوقيع كتاب ال�شرية الذاتية 
للقيدوم النقابي

عبد ال�شالم بن �شالح..

تاأييد اأوروّبي ودويل وا�شع للموقف الإ�شباين الداعم 
ملقرتح احلكم الذاتي املغربي لل�شحراء املغربية

وأصدقاء  أصيلة  بطنجة  للتعليم  االجتماعيـة  األعمـال  مؤسسة  تنظم 
المناضل األستاذ عبد السالم بن صالح لقاء لتقديم وتوقيع كتابه الموسوم 
»جسـور النضــال / سيــرة ذاتيــة« بمقر نادي التعليم، الكائن بزنقة  ب: 
الفنيقيين، بجوار مسجد محمد الخامس يوم األحد 27 مارس 2022، ابتداء 

.)15h30( من الساعة الثالثة والنصف، بعد الزوال

المغرب ـ إسبانيا
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الحكومة  زال قائما، يتحدى  التعاقد ال  أساتذة  مشكل 
والدولة والشعب. هذا المشكل من مخلفات بنكيران عند 
اقتراب نهاية واليته، حيث تـم إقـرار سياســة التوظيــف 
بـ »الكونطرا«، سنة 2016، قيل، لسد الخصاص الحاصل 

في الموارد البشرية بقطاع التعليم. !  

وقد تعامل بعض طالبي العمل، من خريجي الجامعات 
بعد  الحاجة،  بسبب  مكرهين  »الكونطرا«  مع  المغربية، 
على  الحصول  أجل  من  مرير  ونضال  طويلة،  »بطالة« 
الجامعية  الشهادات  العديدون من ذوي  ورفضــه  شغل، 
أيضا، ألنهم اعتبروا أن التعاقد بدل التوظيف المباشر في 
أسالك الوظيفة العمومية، كان »مفروضا«، وبالتالي  فهو 

»مرفوض«. 

رافضي  بين  المواجهات  بدأت   ،2017 وبدءا من سنة 
أستاذين  طــرد  بعد  خاصـــة  التعليم،  ووزارة  التعاقــد 
اعتبرت »مجحفة« ومهينة.   »كونطراطويين« في ظروف 
وإلى اليوم، ال تزال المواجهات قائمة، خاصة بعد أن انتظم 
أساتذة »الكونطرا« في تنسيقية قوية فرضت نفسها على 
الوزارة الوصية التي أدعنت في األخير لمفاوضتها ضمن 
التعليم الرسمية، من أجل حل المشكل والتخلي  نقابات 
عن سياسة اإلضرابات المتكررة التي تشل عمل المدارس 

وتضرب في الصميم مصلحة التالميذ وأولياء أمورهم. 

وخــالل حديــث صحافــي، هذا األسبــوع مع جريــدة 
»هسبريس« اإلليكترونيـة، قال الوزير بنموســـى، إنـــه 
مستعد إليجاد حل لمشاكل األساتذة  »أطر األكاديميات«، 
وأنه يقبل الحوار »دون شروط مسبقة« حيث يلح ممثلو 
األساتذة المعنيين على طرح  مسألة »االندماج« والوظيفة  
يقول  الحقيقي،  “السؤال  بينما  غيرها،  دون  العمومية 
الوزير،  هو ماذا بعد اإلدماج؟”، معتبرا أن  الهدف األساس 
هي جودة التدريس، في إطار الجهوية التي تضمن التعليم 
الجيد ألبناء المناطق النائية، وهو مشروع »يحظى«  بدعم 

كبير من الحكومة.  

عليهم  فرض  الذين  لألساتذة  الوطنية  »التنسيقية   
التعاقد«، التي أعلنت عن إضراب جديد خالل هذا األسبوع 
بتهم   ، القضاء  أمام  المتابعين  زمالئهم  مع  تضامنا 
أثناء  العمومية  القوة  رجال  وإيذاء  رخصة،  دون  التجمهر 
قيامهم بوظائفهم، وعرقلة الطريق العمومية، ردت على 
لدعوات  تستجيب  أنها  معلنة  بنموسى  الوزير  تصريحات 
الحوار منذ سنة 2019  »رغم التسويف  وتعويم النقاش 
من طرف الحكومة« وأن مطلب األساتذة واضح، ال يحتاج 
لكثرة اللقاءات الماراطونية، بقــدر ما يحتاج لقرار وحيد 
يقضي بإدماج جميع أساتذة »التعاقد« في أسالك الوظيفة 
العمومية، إسوة بزمالئهم المرسمين، دون أن يكلف ذلك 

سنتيما واحدا من الميزانية العامة. 

 اأ�شاتذة »الكونطرا«
من جديد ! 

السلوقية  بغابة  حدث  ما  خلفية  على 
بطنجة نهاية األسبوع الماضي، من ترام على 
األشجار  واجتثاث  قطع  عبر  الغابوي،  الملك 
وما  الغابة..  من  جزء  معالم  تغيير  ومحاولة 
خلفه من ردود فعل غاضبة، اعتبرها نشطاء 
لطبيعة  خطيرا  انتهاكا  تشكل  بيئيون 
اإليكولوجي..  لتوازنها  وتهديدا  المنطقة 
رصدت جريدة طنجة بعضا من أهم المواقف.

وتعليقا على الحدث، قــال عبد العزيـــز 
والمآثر  البيئة  رئيس مرصد حماية  الجناتي، 
التاريخية، في تصريح لجريدة طنجة إنه بداية 
السلطات  قرار  االرتياح  من  بنوع  »نسجل 
الملك  على  االعتداء  جريمة  إيقاف  المحلية 
اإلجـــراءات  تستكمل  أن  ونتمنى  الغابوي 
التي اتخذتها جماعة طنجة مسارها لتطبيق 
كل  وأن  خاصة  مقترفيها،  حق  في  القانون 

عناصر اإلدانة في نازلة الحال متوفرة«.
بهذا  كمرصد  علمنـــا  فور  أنه  وأضاف 
الموضوع، تحركنا على عدة مستويات لتقصي 
حقيقة األمر و تجميع المعطيات الكافية، وفعال 
وفق  الممكنة  االتجاهات  جميع  في  تحركنا 
المدني،  المجتمع  لتدخل  القانون  يكفله  ما 
وكذلك باالستناد على ما للفضاء من رمزية 

ومكانة خاصة لدى ساكنة طنجة وزوارها.
أنه  المرصد  باسم  الرئيس  اعتبر  كما 
طالما لم يتم استثمار هذه الفضاءات بشكل 
منتج بيئيا وترفيهيا و تاريخيا، فإنها ستبقى 
تحت الترصد من قبل لوبيات العقار وعقليات 
تأسيس  منذ  طالبنا  ذلك  وفي  اإلسمنت، 
الخاصة  الملكيــات  نــزع  بضــرورة  المرصد 
ألشخاص  وتمليكها  الغابويـــة  بالفضاءات 
من  نوعا  لهــا  نضمــن  حتى  العام  القانون 
الحماية في أفق استثمارها بشكل يعود بالنفع 

على المدينة وأجيالها الحالية والمستقبلية.
أبو  زكرياء  قال  متصــل،  صعيد  وعلى 
أن  األخضر  الشبـــاب  بحركــة  عضو  النجاة، 
بيد من  الضرب  على ضرورة  تُشدد  الحركة 

األسبوع،  هذا  بحر  طنجة،  بمدينة  وُّقع 
القطب  تثمين  تهم  شراكة  اتفاقية  على 
الفالحي باللوكوس، تجمع بين وزارة الفالحة 
والمياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد 
والية  والمالية،  االقتصاد  وزارة  والغابات، 
الحسيمة، مجلس   - تطـــوان   – جهة طنجة 
الجهة وشركة  “MedZ” وعدة شركاء آخرين.

ويدخل هذا اإلتفـــاق في إطـــار تنزيل 
 2020-2030 األخضر  الجيل  استراتيجية 
الملك محمــد  الجاللـــة  التي أعطى صاحب 
السادس انطالقتها في فبراير 2020، والذي 
يضم سبعة مشاريع ألحواض اإلنتاج الفالحي 
وتادلة  وبركان  مكناس  من  بكل  تتواجد 

وسوس والحوز والغرب واللوكوس.
الفالحـــي  القطـــب  مشـروع  وسيقام 
 150 إلى  تصــل  مساحـــة  على  باللوكوس 
بإقليــم  زوادة  القرويــة  بالجماعــة  هكتارا 
العرائش، مقسمة على 102 هكتارا مخصصة 
للقطب الفالحي و48 هكتارا كاحتياطي عقاري 

حديد على كل من سولت له نفسه استغالل 
ربحية،  مشاريع  إقامة  أجل  من  طنجة  غابات 
مبرزا أن ساكنة طنجة صارت فطنة وتعي بكل 
ذكاء تحركات أعداء الغابة وأصدقاء اإلسمنت 
الذين يبدؤون بمثل هذه األشغال التمهيدية 
البناء الذي يتم بسرعة من أجل  التي تسبق 

فرض األمر الواقع على سكان المدينة.
الشباب  لحركة  بالنسبة  أنه  وأردف 
األخضر، فإن كل شجرة من الفضاءات الخضراء 
بطنجة هي خط أحمر ال يجب االقتراب منه، 
يعد جريمة  الغابة  أشجار  اجتثات  أن  موضحا 
أن  خاصــة  والعقــــاب،  المحاسبة  تستوجب 

الورش أقيم بدون رخصة وال تشوير.
وبخصوص الحالة موضوع النقاش، قال 
أبو النجاة إن األرض المعنية تدخل في ملكية 
كذلك،  األمر  كان  لو  وحتى  أنه  إال  الخواص، 
فال يحق لهم اجتثات أشجار الغابة، وهذا إذا 
سلمنا بملكيتهم لها، ألن هذه الملكية تعد 
مشبوهة وغير مقبولة، لكون الغابة هي ملك 
للجميع وال يحق للخواص امتالك أجزاء منها 

كيفما كان الحال.
وعن اإلجراءات التي ستقوم بها الحركة، 

استراتيجي في حالة توسيع المشروع، بتكلفة 
إجمالية تبلغ 457 مليون درهم.

اللوكوس  الفالحــي  القطــــب  ويضم 
الصناعات  “فضاء  تتوزع على  أربعة فضاءات، 
األنشطـــة  سيستضيــف  الذي  الغذائية”، 
والنقـــل  الملحقـــة  والصناعات  الصناعية 
الجودة” حيث  والتخزين والمعارض، و”قطب 
الوطني  المكتب  ومقرات  مختبرات  ستتواجد 
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية والمعهد 
الوطني للبحث الزراعي و”موروكو فودكس”، 
مشتل  من  المكون  التكنولوجيا”  و”قطب 
التكوين ومركز لالبتكار،  للمقاوالت ومعاهد 
وأخيرا ”قطب الخدمات” حيث ستنجز منشآت 

الخدمات واالستغالل.
ويعتزم الشركاء أن يُمكن المشروع من 
معامالت  برقم  شغل،  منصب  ألف   12 خلق 
يناهز 4 ماليير درهم في السنة، ما سيساهم 
في رفع القيمة المضافة للمنتوجات الفالحية 

بالجهة. 

مع  المنصرمة  األيام  طيلة  تواصلنا  إننا  قال 
قصد  الوالئية  والمصالح  المعنية،  السلطات 
إيقاف األشغال، ونثمن عاليًا تحركهم السريع، 
الذي نتمنى أن يسري على باقي الملفات، على 
أمل أن يصبح سياسًة منتهجًة ضد هؤالء الذي 
عاثوا في غاباتنا فسادًا. كما أن الحركة تعتزم 
النيابة  أمام  األفعال  هذه  مرتكبي  متابعة 
التعمير،  قوانين  عليه  تنص  ما  وفق  العامة، 

قانون المياه والغابات والقانون الجنائي.
تتواجد  السلوقية  إلى أن منطقة  ويشار 
بموقع  كلم،   14 بحوالي  طنجة  مدينة  غرب 
الواجهتيـــن  على  يطــل  هام،  استراتيجي 
األطلسية والمتوسطية، كما تنفرد بارتفاعات 
متر،   326 إلى   200 بين  ما  تتراوح  جبلية 
على  تزال  ما  مساحتها  ثلثي  بكون  وتتميز 
طبيعتها األصلية العذراء، إذ يوجد بها منتزه 
طبيعي هام يسمى ب»رأس سبارتيل« يجمع 
»جبل  و  متر   326 السلوقية«  »جبل  بين 
فرشتها  غنى  عن  فضال  متر،   315 الراندا« 
النباتي  غطاهـــا  ثـــراء  في  المؤثر  المائية 

والحيواني.
أ.ع

يحقـــق  أن  المشروع  من  ينتظــر  كما 
عموما،  المنطقة  ساكنة  على  إيجابية  نتائج 
عبر تكريس قيم اإلنصاف والعدالة المجالية 
بأوضاع  والنهــوض  التشغيل  قطاع  وتنمية 
وكـــذا،  واجتماعيــا  اقتصاديـــا  المنطقة، 
على  الفالحية  التنمية  ازدهار  في  المساهمة 

كافة المستويات..
ويتوخى القطب الفالحي على الخصوص 
تنظيم قطاع الصناعات الفالحية في فضاءات 
مخصصة، مع الرفع من نسبة تثمين المواد 
سالسل  لمجموع  أفضل  واندماج  الفالحية 
إضافة  الفالحية،  الصناعات  قطاع  في  القيم 
الصناعات  مقاوالت  تنافسية  تقوية  إلى 
إطار  توفير  من  التمكن  أجل  من  الغذائية، 
الوطنييـــن  الصناعييــن  للفاعليـــن  متميز 
الولوج  تسهيل  خالل  من  وذلك  والدوليين، 
توفير  إلى  إضافة  جذابة،  بأسعار  العقار  إلى 

خدمات لألشخاص والمقاوالت..
أ.ع

الرتامي على غابات طنجة.. غ�شب وترافـع

القطب الفالحي باللكو�س.. 
م�شتقبــــل ال�شناعــة الفالحيــة بال�شمـــال

على إثر وفاة المشمولة بعفو اهلل الدكتورة المرحومة

لالخديجة التم�شماين
يوم األربعاء 9 مارس 2022 يتقدم والدها الكاتب واألديب المختار بن محمد التمسماني وجميع أفراد عائالت، 
التمسماني والزعيمي والنويشي بعظيم شكرهم إلى كل من واساهم في مصابهم الجلل، سواء عن طريق حضورهم 

أو اتصالهم، راجين منه تعالى أن اليرهم مكروها في عزيز لديهم وأن يرزقهم موفور الصحة ويبارك في عمرهم.

�شكر على تعزية
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طنجة،  بمدينة  الصحافة  بيت  احتضن 
يوم السبت 19 مارس 2022، لقاء علميا من 
تنظيم مركز عبد المالك السعدي للدراسات 
»أجرأة  موضوع  حــول  القانونـية،  واألبحاث 
من  المؤطـــر  الجديد«،  التنمــوي  النموذج 
بوخبزة، عضو  العمراني  محمد  الدكتور  قبل 
الجديد  التنموي  بالنمـوذج  الخاصة  اللجنة 
واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  وعميد 

واالجتماعية بتطوان.
استهل اللقاء بكلمة ترحيبية من رئيس 
من  شكر  يحيا،  الكبير  عبد  الدكتور  المركز، 
استجابته  سرعة  على  اللقــاء  ضيف  خاللها 
لدعوة المركز وكرم حضوره الالمشروط دعما 
األستاذ  توجــه  كما  العلمية،  المركز  لرسالة 
انطالق  عن  معلنا  بالترحيــب  للحضور  يحيا 

الجلسة العلمية.
بوخبزة  العميد  شكر  كلمته،  بداية  في 
رئيس وأعضاء المركز المنظم للقاء، معربا عن 
تثمينه لمبادرة تناول موضوع »أجرأة النموذج 
لمجهودات  تقديره  عن  ومعبرا  التنموي«، 
األنشطة  مختلف  خالل  من  العلمية  المركز 
والفعاليات التي يعقدها منذ نشأته، المرسخة 
القانونية  العلوم  وضع  في  المركز  إلسهام 
الطلبة  لصالح  والعناية  االهتمام  مراكز  في 

والمهتمين عامة.
العميــد  أثـار  مقتضبــة،  توطئة  وبعد 
أسئلة اعتبراها بمثابة إطار لمناقشة إشكالية 
األجرأة، وهي باألساس األجل الزمني المرتبط 
بالتنزيل، مفارقة عدم تكرار البطء الذي طبع 
من  النجاح  ورهانــات  السابقة،  المخططات 
عرفتها  التي  اإلخفاق  مسببات  تجاوز  خالل 

التجارب السابقة.
وخوضا في معالجة مسألة أجل التنزيل، 
غير  لفترة  جاء  المخطط  أن  العميد  أردف 
أنه خطط ألفق 2035،  اعتبـار  على  وجيـزة، 
حســب  مرتبـة  ومشاريع  برامج  وضع  حيث 

األولوية على امتداد فترة التنزيل.
وأضاف في نفس السياق أن مدة التنزيل 
محددة في ثالث واليات حكومية، بسقف زمني 
يناهز خمس عشرة )15( سنة، مع األخذ بعين 
االعتبار تقسيم فترات اإلنجاز عبر التمييز بين 
توفر  يتطلب  وما  وأساسي  مستعجل  هو  ما 

بنية معينة من أجل اإلنجاز.
اإلخفاق،  عدم  ضمانــات  يخص  وفيما 
في  اللجنة  اعتماد  على  تتأسس  أنها  فوضح 
مؤكدا  الشمولية،  مبدأ  على  التقرير  صياغة 
السابقة،  المخططات  عكس  على  أنه  على 
فإن  والتخصــص،  بالقطاعيـــة  المطبوعــة 
إذ  المغاربة،  لجميع  وُضع  التنموي  النموذج 
أخذ بعين االعتبار اختالف الفئات االجتماعية، 
والمجاالت  المناطق  وتنوع  القطاعات  تعدد 
الجغرافية للمغرب، وهو ما انعكس على ثراء 
قوية  ضمانة  يشكل  بما  التقرير،  محتويات 

لنجاح تنزيله.
البرامج  إخفاق  تكرار  عدم  رهان  وحول 
بشروط  العميد  عليه  أطلق  ما  أو  السابقة، 
النجاح، فقد ارتكزت اللجنة أثناء اشتغالها على 
ثالث ركائز أساسية، تتجلى أوالها في الطابع 
الملكي الذي اشتغلت في ظله اللجنة، المعينة 
والمشتغلة  البالد  في  سلطة  أعلى  قبل  من 

أخرى شكل هذا  ومن جهة  إطار طلبها،  في 
التكليف تحديا في إنجاز تصور تنموي يحظى 
ودافعا  حافزا  أضفى  ما  وهو  الملك،  بقبول 

لالشتغال بأكبر قدر من االجتهاد والعزم.
ويعتبر ثاني أساس للنجاح، يضيف عضو 
اللجنة هو شبه اإلجماع الذي حظيت به اللجنة 
من قبل المواطنين، على اختالف تلويناتهم 
باألساس  راجع  وذلك  والمرجعية،  السياسية 
لتنوع وغنى تشكيلتها حيث احتوت بروفيالت 

تضمن إلى حد كبير تنوع المجتمع المغربي.
ومن جانب آخر، قال العميد إن المعالجة 
الشمولية لقضايا ومشاكل المجتمع المغربي 
عملت  ذلك  وفي  الثالث،  األساس  شكلت 
المخططات  جميع  ودراسة  جرد  على  اللجنة 
القطاعية السابقة، واضعة تقييما لها، وآخذة 
نموذج  صياغة  في  االعتبار  بعين  مخرجاتها 

تنموي أقرب ما يكون للشمولية.
العمراني بوخبزة على  األستاذ  أكد  كما 
أنه تعزيزا لألسس السابقة، فقد صدر التقرير 
والمضامين  التعقيد  تنأى عن  بلغة بسيطة، 
التقنية، كما أنه يضمن تنوعا للوثائق حسب 
التبسيط  القطاعات، بهــدف تحقيـــق  تعدد 
وكذا  والمعنيين  المتلقيــن  على  والمرونة 

الباحثين..
آلليـــات  وتعزيزا  السيـــاق،  نفس  وفي 
إضافيتين  نقطتين  العميد  تناول  النجاح، 
شكلتا دعائم وركائز قوية لضمان النجــاح في 
التنزيــل، انصبت األولى على توخي الواقعية 
رافقها من جهود  التقرير، مع ما  في صياغة 
في وضع اليد على نقط القوة والضعف بكل 
حياد وتجرد، على اعتبار أن هذا الرهان بمثابة 
تجلت  فيما  التقرير.  لمخرجات  نجاح  منطلق 
النقطة الثانية، في اعتماد اإلنصات طيلة مدة 

إعداد التقرير، وبشكل موسع وشامل.
الذي  السياق  على  المتحدث  عرج  كما 
التقرير،  إعـــداد  في  اللجنة  اشتغال  طبع 
من  طرحته  وما  الجائحة  بتحديات  المتسم 
إكراهات، مبرزا أن اللجنة أخذت الوضع بمثابة 
االستثنائي  الوضع  أن  اعتبرت  تحـــد، حيــث 
إكراهات  آخذة  مستقبـــال،  الطبيعـــي  هو 
األوضاع  لمعالجة  كمحددات  الجائحة  وثقل 
االقتصادية واالجتماعية الحالية والمستقبلية 

للبلد.

اشتغال  آلليات  توضيحا  العميد،  وأضاف 
أنها  التنفيــذ،  بهواجـــس  المرتبطة  اللجنة 
التفكيـــر  بين  التكامـــل  أسلـوب  اعتمدت 
والتفعيل، إذ سهرت على البدء في التنفيذ منذ 
اتضاح الرؤية حول آليات المعالجة، وذلك قبل 
حتى أن يصدر التقرير، كما هو الحال بالنسبة 
لألغراض  الهندي  القنب  زراعة  لموضوع 
المشروعة ومخطط تعميم التغطية الصحية.. 
على  االجماع  تم  التي  القضايا  كل  في  وكذا 

استعجالية تنفيذها.
تنــاول عضـو لجنة إعداد  وفي األخيــر، 
النموذج التنموي محور شروط التنزيل، معتبرا 
اإلرادة، سواء  توفــر  أولى ضماناتــه هي  أن 
اختالف  على  السياسية  األحزاب  الملك،  لدى 
المدني  والمجتمع  وإيديولوجياتها،  مشاربها 

والشعب المغربي عامة.
فإنه  العميد  أضــاف  آخـــر،  جانب  ومن 
الجانب  فإن  المطلقة  شبه  اإلرادة  توفر  رغم 
وجب  إكراهات  يواجه  التنزيل  في  اإلجرائي 
تجاوزها، بداية عبر اإللتزام بضرورة االستمرار 
على  مبني  النموذج  لكون  نظرا  التنزيل،  في 
مبدأ التراكم، مرورا بحقيقة مواجهة »مقاومة 
التعبئة  اعتماد  عبر  وأيضا  التغيير«،  جيوب 

المستمرة الموازية لكل مراحل التفعيل.
التقرير مجموعة من  وألجل ذلك، وضع 
إلى  التنزيل،  مراحل  تتبع  في  تفيد  اآلليات 
جانب تنصيصه على الميثاق الوطني للتنمية، 
وهو وثيقة مرجعية تهدف إلى إلزام الموقعين 
عليها أمام الملك وأمام األمة، لضمان انخراط 

الجميع في مسار التنزيل والتفعيل.
وعلى سبيل الختم، أشار العميد العمراني 
النجاح  أنه من بين أهم شروط  إلى  بوخبزة 
والحالــة  ـ  جزمنـا  وإذا  القيـادة،  توفـر  أيضا، 
هذهـ  بتوفرها في الجانب االستراتيجي، بحكم 
توليه من قبل الملك، فإن الجوانب اإلجرائية 
تبقى مرهونة في يد الحكومات، وهو ما يطرح 
نقاش الكفاءة والجودة في مخرجات العملية 
االنتخابية بالمغرب، ويجعل مسألة بناء الثقة 
تطفــو إلى سطــح رهـانــات تنزيل النموذج 

التنموي الجديد.
أمل عكاشة

رهان و�شبل اأجراأة النموذج التنموي اجلديد

بعد غياب طويل، أفادنا المواطن الغيـور 
ذ. عبد القادر الحنوط من خالل مراسلته التي 
أصبحت  التي  الجديدة  الحلة  على  فيها  علق 
تتمتع بها معلمة »بـــرج النعـــام« وهو اسمها 
بعــد إصـــالحهــا  والمـعروف، حيــث  السابق 
وترميمها في إطار النهوض بهيكلـة المدينة 
ابن  »ذاكــرة   : ب  تسميتهـــا  تمت  العتيقة، 
بطوطة«... نسبــة إلى هذا الرحالة الطنجوي 
العالمي الذي تفتخر به عـروس الشمال وترفع 
ونظرا  تركه  الذي  للصدى  نظرا  عاليا،  رأسها 
لرحالته التي جاب خاللها بقاع العالم. ويشير 
إلى أن كثيرا من زوار طنجة يسألون  الحنوط 
عن مكان وجود ضريحه، بل إن بعض سكــان 
الضريح،  موقع  اليعرفـون  أنفسهم  طنجـــة 
العتيقــة،  المدينـة  دروب  وســط  الموجــود 

االختصاص  وذوي  المسؤوليــن  على  مقترحا 
نقل مزار ابن بطوطة إلى حيــث وجــود مكان 
»برج النعام« كما كان يسمى سابقا والمسمى، 
حاليا، »ذاكرة ابن بطوطة« وتخصيص مرفــق 
به، ليكــون عبارة عن قسم مختص بإعطـــاء 
وتاريـــخ  الرحالـة  حــول  وإرشادات  معلومات 

المدينة العتيقة، لجميع الزائرات والزوار.
نشكـر  أن  إال  اليسعـنــــا  أخــرى،  ومـرة 
ذ. عبد القادر الحنوط على انشغاله واهتمامه 
بالموضوع، رغم عامل سنه ومرضه وعلى غيرته 
العتيقة  والمدينة  عامة  طنجة  مدينة  اتجاه 
موفورالصحة  له  متمنييـن  خاصة،  وقصبتها، 

والعافية.
م. إمغران 

وي�شاألونك عن »برج النعام«
اأو »ذاكرة ابن بطوطة« حاليًا... موضوع ندوة علمية بطنجة

موجهة  دعوات  أن  طنجة،  جريدة  علمت 
من  طنجة  مدينــة  عمــدة  الليموري،  لمنير 
للمجلس،  عاجلة  استثنائية  دورة  عقــد  أجل 
الذي يمس  الشديد  الغالء  لتدارك ثقل موجة 
الفقيرة والمعوزة من  للفئات  القدرة الشرائية 
حلول  اقتراب  تزامن  مع  خاصــة  المواطنين، 

شهر رمضان.
مجموعة  طرف  من  المقــدم  الملتمس 
بالمجلـــس،  الموحــد  االشتراكـــي  الحـــزب 
الخضـر  أسعـار  تخفيض  فكرة  دراسة  يقترح 
خالل  المغربية  لألسر  األساسية  االستهالكية 

المؤقت،  اإليقـاف  طريق  عن  الكريم،  الشهر 
كليا أو جزئيا، لكل اإلتاوات والرسوم الجماعية 
بسوق  الخضر  أصناف  بعض  على  المفروضة 

الجملة للخضر والفواكه.
يتعلـق  الموضــوع  أن  الملتمس  ويبين 
بالتداول والمصادقة على نقطة فريدة تتعلق 
بتعليق التضريب على ثالثة أصناف من الخضر، 
باعتبارها  والبصل،  والطماطم  البطاطس  هي 
وأيضا،  عموما  المغربية  األسـر  أساسيات  من 
وكثرة  السوق  في  ثمنهــا  ارتفاع  إلى  بالنظر 

اإلقبال عليها خالل الشهر الفضيل.

طموح ملتم�س على طاولة العمدة
»خضر رخيصة في رمضان«

مناقشًة لالستراتيجية السياسية للموارد 
المائية في المغرب واستطالعا لتطور “المناخ 
لوضعيـة  واستشرافـا  المغرب،  في  الجديد” 
الجفاف الحالي وعالقتــه بالقيــود المحتملة 
وفـــق  والتلوث  المناخ  بتغير  التأثر  وقابلية 
ينظـم  الجديد..  التنموي  النموذج  توصيات 
مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة 
يومي الجمعة والسبـت من األسبـوع الجـاري، 
تدبير  حكامة  حـول  الثاني  الجهوي  الملتقى 
في  المستدامة  »التنمية  شعار  تحت  الماء، 

مواجهة تحديات ندرة المياه«.
التـداول حــول  إلى  الملتقى  كما يصبو 
المــوارد  تخطيـــط  في  الفضلى  التجـــارب 
المائية وتحديات تغيـــر المنـــاخ، إلى جانب 
الملوحة في  قليلة  والمياه  البحر  مياه  تحلية 
مواجهة ندرة الموارد المائية من خالل روافع 
ومناقشة مدى  لالستدامة، فضال عن عرض 
تنفيذ مخرجات وتوصيات النسخة األولى من 

الملتقى الجهوي للماء.

إلى  الملتــقـــى  أشغـــال  وتنقســــم 
التطـــرق  خاللهمــا  يتم  عامتين،  جلستين 
الموارد  تدبير  وسياسات  استراتيجيات  إلى 
البرنامج  المائية وعقلنة استهالكها، السيما 
الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه 
الجديدة  التحديات  وإلى   2027-2020 الري 
المياه  نـدرة  بسبب  المغرب  يواجهها  التي 

والتغيرات المناخية ودور الحلول التكنولوجية 
في ضمان االستدامة.

الملتقـى يضم عقـد  أن  أيضا،  ويذكـــر 
المندمج  التدبير  ورشات موضوعاتيـة حــول 
إلى  إضافـة  الجهــوي،  المستوى  للمياه على 
غيـــر  الميـاه  مصادر  على  االعتماد  مباحثة 
التقليدية على المستويين الجهوي والمحلي 

لتحسين العرض المائي.
فرصة  يعتبر  الملتقى  أن  آخرا،  ويشار 
لخلق فضاء للنقاش وتبادل اآلراء مع مختلف 
والمحليين  الوطنيين  والفاعلين  المتدخلين 
والمهتمين  والباحثين  الخبــــراء  وكــــذا 
بالمجال من أجل مقاربة ومناقشة التحديات 
المطروحة والتي تهم تدبير الموارد المائية 
أنه  كما  والجهوي،  الوطني  المستويين  على 
مناسبة لطرح ونشر أفكار جديدة وخلق أفق 

للتعاون المشترك.
أ.ع

امل�شتقبـل املـائـي.. مو�شـوع ملتـقـى جـهــوي
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-محمد اإمغران
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

امل�صـادفات، التي تعـرت�ض املرء ف حياته اليومية العادية، 
َمة الغرابة  كثرية ومتنوعة، لكنها تاأخذ، ف اأحوال عديدة، �صِ
طعام  ملح  جمرد  اأحد  يعتبها  وقد  الطرافة،  بهالة  ُح  �صِ وتتَّ
منظور   ف  لكنها،  املتكررة،  موائدها  ُل  وُيتبِّ احلياة  نكهة  يوؤثث 
اآخرين، ت�صتحق فوق ذلك، التفاتًة ُمعتــبة ونظرة متاأنية من 
املحكوم   جمتمعهم  ف  الب�صر  لدى  ال�صلوكية  الظواهر  دار�صـي 

بقواعد التحول من و�صع معني اإلى و�صع اآخر.

ل ف بالد املغرب، يقف م�صدوها  لعّل من ير�صد تاريَخ الت�صوُّ
وهو يلحظ ما انتهى اإليه هذا »الن�ساط الإ�ستجدائي«، وكيف 
تطور لي�صبح قطاعا �صخما يحقق رقم معامالت قد يفوُق ما 

حتققه املقاوالت الذاتية جمتمعة بكثري.

معتبة،  وِحْرفة  حقيقية  مهنًة  عندنا  الت�صول  �صار  لقد 
ا تعجز  رَّ ُتِدرُّ ُدخواًل ال ِعْلم الإدارة اجلبايات بها، وهذا لي�ض �صِ
هور ومعلوم، وُمتاح للجمهور  العني عن اإدراكه وبلوغه، فــهو م�صْ
والعموم، اإال اأن اجلديد فيه يبدو جليا بغري التبا�ض، وا�صحـا 
اأ�صراُب  ا�صتقبلْتك  وجهك  وّليت  فحيثما  اْفِتـحـا�ض.  دون 
ّحاذين  ال�صّ ُجموُع  باَدَرْتَك  حلْلَت  وحْيثما  بب�صا�صة،  املت�صولني 

اأََلة، حتى حقَّ فيها قول ال�صاعر : باملَ�صْ

اتخذت بيوَت اهلل داَر َمقـامها 
                             لكــْن تـراهــا للُقــرى ُمرتــاَدة

جماعاتهــم،  د  وتعدُّ قاعدتهــم  ات�صــاع  رغـم  هوؤالء،  لكن   
مذهب  على  حـدون  يتَّ وال  طريقة،  اأو  �صكل  على  يجتمعون  ال 
ة، فقد اأبـدعوا ف اتخاذ الو�صائل واعتماد احلَيل، حتى  نَّ اأو �صُ
يرى  فاملرء  اأمره،  ف  واإ�صكاٍل  اأْمِره  من  حــريٍة  ف  يقُع  املرء  اإن 
�صوان،  والنِّ والذكـور  وال�صبان،  والكهول  والولدان،  ال�صبيان 
وذوي االأ�صمال املهرتئة كما  الِب�صــي الِك�صوات اجلميلة، حتى 
التحايل  على  الت�صول  مهنة  مرتف  قدرة  من  لتنبهر  اإنك 
ي�صطنع  فذاك  متناق�صة،  وٍر  و�صُ ُمتلفة  مبظاهَر  والظهور 
عي وقـوعه ف ورطة  ُل دْوَر الباءة، واآخر يدَّ اللباقة وتلك متثِّ
ة ُمْبهمة، وذاك يتحلى باأح�صن  رة وتلك تزُعم اإ�صابتها بعلَّ ُمدبَّ
اأ�صمن  �صباكه  ف  ليوقع  ورائِحة  ِعْطٍر  باأْزكى  ُر  ويتعطَّ زينة 
ة،اأما بعد اأن فتح احلدود وانتفاء اجلمارك والقيود، فقد  �صحيَّ

�صارت �صواحي املدينة ومراكزها قبلًة الأ�صناف واأجنا�ض! 

حاذة  ُب ف اأْحـوال ال�صِّ الباحُث ف م�صائل هذه املع�صلة وامُلنقِّ
الِبْدعة  رتف هذه  املمنوعة وُمْ العادة  والفـاح�ض الأهل هذه 
ل وكيف يحيا هوؤالء  لِّ امُل�صَ الواقع  امُلحّرمة، يقف على حقيقة 
َفلة  ـْف »يْنَعُم« هوؤلء ال�سَّ املرتزقة ِخْفيًة يف بذخ ل ُيْعرف، وكي

اعـر: ف، حّتى حقَّ فيهم قـوُل ال�صّ ـدُّ وال ُتو�صَ مبوائَد ال حُتَ

عوا املوائَد كاجلباِل تخاُلها  و�صَ
                               تْكفي جلي�ٍض جاَع فيه القاَدة.

قدميا،  العرب  قال  كما  بالنابل،  احلابل  اختلط  لقد   
الوقوع  عنهم  متنع  و�صائل  ف  النا�ض  لينظر  االأوان  اآن  ورمبا 
ال�صدقة،  اإيتاء  ولعل  ال�صّحاذين،  واأالعيب  املت�صولني  حيل  ف 
كفر�ض ديني و�صنة ممودة، ي�صتح�صن اأن تكون ملن ال يطلبها 
اأو ِخْفية، فهو االأولى بها الأن عزته متنعه، وقد يجدي  جهرا 

ذلك ف مكافحة هذه الظاهرة امل�صتفحلة.

ظاهرة 
م�شتفحلــة

ر�شالـــة للنبــ�س يف الذاكــرة امل�شرحيــة بطنجــة..

تطالب بتكرمي الفنانة ثريا �شمو

الدراوي،  محمد  األستاذ  من  برسالة  الجريدة  توصلت 
دعوة  تتضمن  بطنجة،  الفنانين  من  مجموعة  عن  نيابة 
المحلية على رأسها والية طنجة،  التماسا من السلطات  أو 
وكذا مندوبية الثقافة، من أجل تكريم الفنانة الطنجوية ثريا 
سمو التي تم تداول اسمهـا في وقـت سابــق على صفحات 
القادر  عبد  األستاذ  عنها  قال  حيث  االجتماعي،  التواصل 

لمناري في تدوينة له :»إما نسيناها أوتناسيناها..«.
وأضاف ذ. الدراوي أن الفنانة المذكورة طالها النسيان 
واإلهمال وهي التي كانت في الزمن الثقافي الذي شهدته 
حقبتها،  إلى  رجعنا  فإذا  كبيرة،  أدوارا  تلعب  طنجة  مدينة 
المسرحي  المخرج  جانب  إلى  اشتغلــت  أنهــا  نجد  فسوف 
المسرحيـات،  أرقى  في  عاطفي  الناصري  العزيز  عبد  الكبير 
دورها  السيما  امتياز،  بكل  مسرحيـــة،  نجمــة  كانت  إذ 
وسباق  الصلعاء«  واألميرة  »فاوست  مسرحية  في  البطولي 
كانت  التي  المسرحيــــات  إحـدى  في  ومشاركتها  المدن 

تسجل باستوديــو إذاعـة البحر األبيــض المتـوسـط ميدي 
1 تحــت إشراف الكاتب المرحوم محمد شكري، فضال عن 
التي  المتوسط  األبيض  البحر  الكبير في جمعية  انخراطها 
كان يشرف عليها اإلعالمي المرحوم خالد مشبال، باإلضافة 
ذاتها،  بالفنانة  أشاد  كان  بنزكري  فؤاد  المرحوم  أن  إلى 
خالل أحد الملتقيات. كما أن األستاذ عبد السالم بوحديد، 
ربما لديه الكثيرمما يمكن أن يقوله عن الفنانة ثريا سمو 
الرسالة،  الفنانين، في ختام هذه  التي طالب مجموعة من 
مسؤولي اللجان الثقافية بوالية طنجة والجماعة ومقاطعة 
طنجة المدينة وكل الجمعيات الفنية المسرحية والمهتمين 
بضرورة تكريم هذه الفنانة الكبيرة اعترافا لها بما قدمته من 
أعمال جليلة في تاريخها الحافل بمجموعة من المسرحيات 

الناجحة.
م.إ
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الماضية، أي قبل مجيء حكومة عزيز أخنوش، كانت  القليلة  السنوات  في 
مزاج  ووفق  الخاصة،  بطريقتها  العام  الشأن  تدبر  بنكيران  اإلله  عبد  حكومة 
من  ويكثر  ويصيح  وينتقد  ويحلل  يخطب  الزمن  من  ردحا  ظل  الذي  رئيسها 
وتشاؤمهم  المغاربة  تفاؤل  وبين  أخرى،  أحيانا  المواعظ  ومن  أحيانا  الجدال 
لم  بنكيران  حكومة  أن  مفادها  خالصة  إلى  انتهت  كبيرة  استفهام  عالمات 
تحمل أي مفاجأة للبالد والعباد، ولم تجتهد في إيجاد الحلول التي كان ينتظرها 
النفير حطمت إلى  العير وال في  المغاربة..! كانت حكومة استثنائية، الهي في 
أرقاما قياسية في خطابات شفوية مملة عجزت عن تحقيق طموحات  حد كبير 

وتطلعات المواطنين..!
وعلى عهد رئيسها تعطلت لغة العمل الفعلي الملموس واإلنجازات الواقعية 
والخطط  والبرامج  التصورات  في  النقاش  المواطن!  على  اإليجابي  األثر  ذات 
تحقق  لم  لكنها  العربي،  الربيع  زمن  التغيير  رياح  بها  جاءت  التي  والسياسات 
شيئا ملموسا على أرض الواقع.. فالمواطن كان يتطلع الى نتائج إيجابية تحمل 
من البوادر مايعود عليه بالخير وترتقي بوضعه االجتماعي ومعيشه اليومي إلى 

مستوى الفعل بما يحقق تطلعاته وانتظاراته..
وحتى ال أطيل الكالم في النازلة، فإني ال أتردد بالقول أن حكومتي بنكيران 
فإن  بالثانية،  أو  باألولى  األمر  تعلق  وسواء  واحدة،  لعملة  وجهان  والعثماني 
أنهما  التواصل االجتماعي  انتقادية قوية تؤكد على مستوى مواقع  ردود فعل 
»فالعبرة  العرب  قول  حد  وعلى  مفرغة  حلقة  في  يدوران  كانا  وحكومتيهما 
الرخاء واالزدهار  الذي سيعم فيه  الوردي  المستقبل  انتهى  بخواتمها«. وهكذا 
الموعود به إلى خيال ووهم وسراب يظنه العطشان ماء فإذا أتاه لم يجده ماء..! 
من أجل ذلك تلقى الحزب الحاكم هزيمة انتخابية قاسية مازالت تتردد صداها 
البوادي..  في  كما  الحواضر  في  االنتخابية  والمستويات  المراحل  جميع  على 
وسواء تعلق األمر بالفترة السابقة أو بمقتضيات المرحلة الراهنة، سنبقى ندور 
في نفس الدائرة بما يشبه لعبة متاهات المخرج منها.. كل حكومة تقول ورثنا 
اجتماعية  دواليك..! صعوبات ومشكالت  وهكذا  السابقة..  الحكومة  العجز من 
واتسع  بعض  على  بعضها  تهالك  وقد  الماضية  السنوات  سجلتها  وتراكمات 
األهداف  تحدد  طريق  خارطة  غياب  في  وطولها  وعرضها  وحجمها  قطرها 
المرسومة.. إحدى هذه المشكالت العويصة بات أمرها مستعصيا على الحل؟! 
فتح  أن  بعد  المواطنين  مستقبل  على  الوخيمة  انعكاساتها  إلى  اإلشارة  مع 
ملفها على عهد حكومة بنكيران دون إمكانية معالجته بما تقتضيه المسؤولية 
ترك  األخير  هذا  انصرف  ولما  االجتماعي..  الملفات  هذه  مثل  تجاه  الحكومية 
الجمل وماحمل على طاولة خلفه العثماني دون القيام بالمتعين أو االهتداء إلى 

إجراءات وحلول عملية؟!
وتحذيرات  تنبيهات  من  بالرغم  اليوم  إلى  معطلة  مازالت  ومافيها  النازلة 
إليه  آلت  ما  في  تقصيرية  مسؤولية  أمام  نحن  فهل  المختصة..  المؤسسات 
التقارير  ماتؤكده  وهو  اإلفالس،  شبح  تواجه  التي  األساسية  التقاعد  أنظمة 
الخاصة برصيد األنظمة المذكورة وماتبقى من احتياطاتها فضال عن توقعات 
محور  كانت  هذه  المسنين  فئة  المغرب..  في  المسنين  نسبة  بارتفاع  تنذر 
فيها  تعرضنا  الجريدة  صفحات  على  تباعا  نشرت  سابقة  حلقات  ضمن  حديثنا 
للحالة االجتماعية والنفسية والصحية وعوائق كثيرة تهم األشخاص المسنين 
القابعين بمراكز ومؤسسات الرعاية االجتماعية وتطلعاتهم إلى تطوير وتحسين 

أوضاعهم الصحية منها على الخصوص..
وهو  اإلفالس،  شبح  يواجه  للتقاعد  المغربي  الصندوق  بأن  ألذكر  أعود 
قريب لضمان  إلى إصالح  الحالية  الحكومة  تبادر  لم  إذا  الخطر  ناقوس  مايدق 
التقاعد التي تعاني من أزمة حقيقية بسبب اختالل  احتياطات كافية لصناديق 
التي  الصناديق  هذه  وضعية  بشأن  مايجري  ولفهم  المالية؟!  توازناتها  في 
سينتهي بها المطاف إلى شلل وعجز شامل في غياب إجراءات ومبادرات إصالحية 
واالحتياط  التأمين  على  الرقابة  هيئة  عن  صادر  تقرير  إلى  السياق  في  نشير 
االجتماعي بداية يناير 2022 الذي رصد عجزا تقنيا يفوق عشرة )10( مليار درهم 
بسبب تراجع الوضعية المالية لألنظمة األساسية سنة2020!؟ إلى جانب تقرير 
المندوبية  تقرير  ضمن  وردت  أخرى  ألرقام  نعرض  التأمين  على  الرقابة  هيئة 
السامية للتخطيط صدر بمناسبة اليوم العالمي لألشخاص المسنين في أكتوبر 
60 سنة فما فوق  البالغين ستين  المغاربة  أن عدد  إلى  الماضي)2022( يشير 
وصل سنة 2021 إلى ما يقارب 4,3 ماليين نسمة أي مايمثل 11,7 بالمائة من 
توقعاته  ضمن  للتخطيط  السامية  المندوبية  تقرير  ويضيف  السكان،  مجموع 
القادمة أن األشخاص المسنين سيتجاوز عددهم بقليل ستة)6( ماليين نسمة 
في أفق سنة 2030 وسوف تشكل حينها هذه الفئة 15,4 بالمائة من مجموع 

سكان المغرب..
المسنين  األشخاص  عدد  لتطور  المقلقة  الوضعية  التقرير  نفس  في  نقرأ 
ما  مع  الصحي  والنظام  التقاعد  ومايطرح ذلك من صعوبات ستواجه صناديق 
والعجز  الشيخوخة  أمراض  انتشار  من  الديموغرافي  التحول  هذا  عن  يترتب 
في  المسنين  مجموع  من  المائة  في   45 حوالي  حاليا  يصيب  الذي  الوظيفي 

المغرب!؟
)يتبع(

من صميم المجتمع

• إدريس كردود

ال�شندوق املغربي للتقاعد 
يف مواجهة الإفال�س!

ووعود باإ�شالحات مازالت 
حربًا على ورق!!؟

2/1

تم   2022 مارس   22 الثالثـــاء  يوم  في 
من  مجموعة  عن  وممثليــن  رؤساء  اجتماع 
في  الموسيقي  بالتراث  تعنى  التي  الجمعيات 
مدينة طنجة وذلك في منزل شرفاء وزان بحي 
حول  التداول  أجل  من  وذلك  العريق  مرشان 
الجمعيات وييسر  إطار يوحد جهود هذه  خلق 
نقاشات  وبعد  بينها،  والتعاون  التنسيق  آليات 
مستفيضة جادة ومسؤولة تم االتفاق على خلق: 

»رابطة جمعيات الموسيقات التراثية بطنجة«. 
شمل  جمع  الرابطـــة  هـذه  أهداف  ومن 
الجمعيات، وتوحيد كلمتها، واالسهام في تسليط 
وتصوراتها ومجهوداتها  رؤاها  على  الضوء 
المدينة  في  الثقافي  الشأن  تفعيل  بخصوص 
الموسيقي  الثقافي  اإلرث  على  والمحافظة 
فني  برنامج  وتنسيق  تهييء  كذلك  المغربي، 
على امتداد أشهر السنة، كما تأمل أن تشكل 
القطاع  على  الوصية  الوزارة  مع  وصل  حلقة 
والمجالس  المحلية،  والسلطات  الثقافي، 

المنتخبة، والجهات الداعمة. 
وبعد تشكيل الرابطة سيتم االنفتاح على 
الجمعيات األخرى التي تحمل هم تراثنا الفني، 
وتشترك  المشترك،  الجمعوي  بالعمل  وتؤمن 

معنا في نفس الرؤى واألهداف. 
الجمعيات المعنية بهذا الميثاق هي حسب 

الترتيب:
•  جمعية هواة الموسيقى العربية )1957(، 
شارع  الضمانة  دار  وزان،  شريف  مراد  محمد 

الحاج محمد تازي، حي مرشان، طنجة.
عمر   ،)2004( موسيقية  روافد  جمعية    •
المتيوي، 1 زنقة القاعة-دار الدبغ، برج الحجوي، 

طنجة.
•  الجمعية المغربية للموسيقى األندلسية 
والروحية )2004(، محمد العروسي، حي مسنانة، 

رقم  10، طنجة. 
التراث  على  للمحافظة  تراث  جمعية    •
قرباش،  يونس   ،)2009( واإلسالمي  المغربي 

زنقة الزرقطوني رقم 32، طنجة.
األندلسية  الموسيقى  ولوعي  جمعية    •
 ،5 رقم  المقاومة  البقالي، شارع  مراد   ،)2017(

طنجة.    
•  جمعية إخوان الفن )2020(، عبد الحق 

العبادي، 2 زنقة إفني رقم 10، طنجة.
وفيما يخص التنسيق العام بين الجمعيات 
المذكورة أعاله، ارتأت الرابطة أن تولي مهمة 

التواصل والتنسيق إلى:
•  ذ. عبد السالم الخلوفي.

•  ذ. كريم محمد بوزيد.    
•  ذ. إسماعيل اإلدريسي.

أجل  من  الرابطة  ستشتغل  اهلل  وبإذن 
إعداد برنامج يغطي فعاليات السنة الجارية في 

أقرب األجال وتتواصل مع الجهات اآلتي ذكرها:
•  وزارة الثقافة والشباب والرياضة.

•  والية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
•  جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

•  الجماعة الحضرية لمدينة طنجة.
•  مقاطعات مدينة طنجة. 

•  وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال. 
•  المركز الجهوي للسياحة بطنجة.  

لألهداف  العريضة  الخطوط  يلي  وفيما 
التي ترمي إليها الرابطة:

•  االهتمام بالتعليم الموسيقي في مدينة 
رأسهم  وعلى  الفاعلين  كل  تشجيع  مع  طنجة 

المعهد الموسيقي.
•  تحفيز األجواق والمجموعات الفاعلة في 

مجال الموسيقا التقليدية.
•  تشجيع المجموعات الفنية الكورالية. 

•  تأطير ورشات حول الموسيقات التقليدية 
العالمية وصناعة اآلالت الموسيقية. 

وموائد  ومحاضرات،  ندوات،  •تنظيم 
التقليدية  الموسيقات  موضوع  في  مستديرة، 

في العالم.
المهرجانات  ثقافة  إرساء  في  التفكير    •
الثقافي  المنتوج  على  تعتمد  طنجة  بمدينة 
للموسيقى  وطني  مهرجان  ومنها:  المغربي 
لفن  وطني  مهرجان  المغربية/   – األندلسية 
مهرجان  الصوفي/  والسماع  النبوي  المديح 
عنه/  المتفرعة  والفنون  الملحون  موسيقى 
العيطة،  والطرقية:  الشعبية  الفنون  مهرجان 

كناوة، عيساوة، حمادشة، أحواش، الحساني... 
كذلك  للرابطة  الكبـرى  األهداف  ومن 

السعي لخلق مهران دولي يعكس تجدر مسألة 
االنفتاح في مدينة طنجة كمركز اجتمعت فيه 

تجارب فنية وأدبية من جنسيات متعددة.
القيام بأعمال اجتماعية لصالح بعض    •

الفنانين.
•  تكريم الموسيقيين الذين أفنوا عمرهم 

في المحافظة على الموسيقا التراثية. 
وترسيخ  نشر  الطموحة  أهدافنا  ومن 
الثقافة الموسيقية لذا المتلقي تمكنه من فهم 
وتذوق مجموعة من األنماط الموسيقية بشكل 

أفضل.
على  الجمعيات  وقعت  الشاي  حفل  وبعد 
هذا المقترح ودعت له بالتوفيق والنجاح وكونت 
فريقا لتحضير الجوانب القانونية ألجرأة تأسيس 

هذه الرابطة وفق القوانين الجاري بها العمل.
عن الرابطة :

حرر في طنجة يوم الثالثاء 22 من شهر 
مارس 2022.

                      تــوقـيـــع :
)K 45286( :مراد الشريف د وزان

)K 97188( :عمر المتيوي
)K 79167( :محمد العروسي

يونس قرباش: ..............
)BE 27844( :مراد محمد البقالي

)K 649962( :عبد الحق العبادي
عبد السالم الخلوفي: ............

)K207947( :كريم محمد بوزيد 
)K159541( :إسماعيل اإلدريسي

.)K 114761(:خالد قرباش

مح�شر الجتماع التاأ�شي�شي
 لرابطة جمعيات املو�شيقات الرتاثية بطنجة

كنا نعيش حياة عادية وبسيطة، لكنها كانت سعيدة بما يكفي، إلى 
أن توفي الوالد رحمه اهلل. أصيب بمرض عضال عانى معه األمرين لمدة 

سنتين تقريبا، لم ينفع معه لألسف ال طبيب وال دواء. 
أنا عزيز المغربي وهذه قصتي. بعد وفاة والدي رحمه اهلل انقلبت 
حياتنا رأسا على عقب حيث كان رحمه اهلل المعيل الوحيدة لألسرة. دخلنا 
في أزمة مادية اضطررت فيها إلى أن أعمل في الخياطة وأنا ما زلت تلميذا 
في السادسة ابتدائي. استمر الحال على ذلك إلى أن انتقلت إلى الثالثة 

إعدادي وأهملت الدراسة فتركتها وتفرغت للعمل.
عدة  في  بعدها  عملت  ثم  عديدة  لسنوات  الخياطة  في  اشتغلت 
شركات، لكنني كنت أشعر بنقص ما. نقص يعود باألساس إلى تركي 
لذا قررت أن  الدراسة. كان هذا األمر يؤرقني ويستنزفني كثيرا،  أقسام 
انتهيت واجتزت  الدراسة من جديد، وبالفعل بدأت من حيث  إلى  أعود 
الثالثة إعدادي بعد انقطاع دام إحدى عشرة سنة والمفاجأة الجميلة هي 

أنني التلميذ الوحيد الذي نجح في تلك السنة، طبعا كانت سنة دراسية 
حرة، لكن وبالرغم من ذلك كان علي أن أنتظر ثالث سنوات حتى يحق لي 
اجتياز امتحانات البكالوريا، فقررت أن ألج مدرسة القرآن. قضيت فيها زهاء 
ثالث سنوات، بعدها اجتزت امتحانات البكالوريا الحرة وحصلت على ميزة 
حسن ثم التحقت مباشرة بكلية الشريعة والقانون بمدينة فاس وها أنا 
اليوم طالب جامعي أكتب قصتي لكم من كلية ظهر المهراز وما زال مشوار 

الدراسة مستمرا إن شاء اهلل.
في األخير أريد أن أقول إن من يظن أن األبواب موصدة في وجهه 
عليه أن يوقن بأن اهلل بقادر على أن يغير حاله إن هو عمل باألسباب 

واجتهد، فإنه سبحانه ال يعجزه شيء ال في األرض وال في السماء.

محمد العودي
oddimed@gmail.com

كلمة تحفيزية تعمل بها قد تجعلك ناجحًا في حياتك..
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بعرضه  قمنا  الذي  الحضارة«  »قشرة  المسرحي  العرض  نال 
إعجــاب  السبعينيـــات  أوائل  إفني  بسيدي  اإلعدادية  بمؤسستنا 
من  عريـــض  جمهــور  استحســان  لقي  كما  وزمالئنا،  أساتذتنا 
المتفرجين بدار الشباب.. مما شجع فرقتنا الفتية على  إنجاز عدد 
من العروض المسرحية،.. أغلبها ذات صبغة اجتماعية كمسرحية  
»الجيران« ومسرحية »زواج عن طريق الجريدة« ومسرحية »الكنز 

المرصود«. 

خطة  نهجنا  الشعبية،  باألحيــاء  القدم  كرة  فرق  غرار  وعلى 
»عاونوا الفرقة«.. إذ قصد ثلة من عناصر فرقتنا دكاكيــن التجـــار 
المدينة  بشوارع  آخرون  انتشر   و  التبرعات..  من  تيسر  ما  لجمع 

وأحيائها لبيع تذاكر الفرجة بأثمنة رمزية.

ولقد أبان الناس عن أريحيتهم وتشجيعهم لفرقتنا بتهافتهم 
على اقتناء التذاكر.. وقبيل الوقت المعلن عنه للعرض المسرحي 
دار  ساحة  بمدخل  للفرجة  المتحمسين  من  غفير  جمع  احتشد 
في  يكن  لم  والذي  بالدخول..  لهم  السماح  انتظار  في  الشباب 
الحسبان هو أن قاعة العروض المسرحية كانت خالية من المقاعد 
بالتمام.. فوقعنا في حيرة من أمرنا ،مما جعلنا نطرق باب السيد 
»الفرخاني« مدير الدار  الذي أفسدنا عليه قيلولته.. وأبدى حينها 
لهجته  من  لطف  السبب  أدرك  لما  لكنــه  وامتعاضــه..  سخطه 
بها  ليؤثث  البلدي  المجلس  استعارها  قد  الكراسي  بأن  وأخبرنا 
قاعة الحفالت  إحياء لذكرى عيد الشباب المجيد، فطلب منا تقديم 
العرض   بتأجيل  وإشعارهم  المؤسسة  بباب  للمتجمهرين  اعتذار 
إلى غاية األسبوع القادم وااللتزام بنفس الموعد المحدد للعرض.

فسيحة  بقاعة  المسرحية  بالتداريب  نقوم  كنا  وبدارالشباب 
مغطاة خالية من النوافذ وهي أشبه ما تكون بمستودع له بابان 
اشعــل  الضو..  »اطفي  لعبة  نلعب  كنا  القاعة  وبهذه  واسعان.. 
حلكة  وسط  والشم،  السمع  حاستــي  لتمرين  لعبة  وهي  الضو« 
لم  والذي  الفرقة  عناصر  بين  قرعة  تجرى  إذ  الدامس..  الظالم 
باقي  البحث عن  المطاف هو من سيتولى  آخر  الحظ في  يحالفه 
المصباح  زر  على  يشرف  بينما  المظلمة..  القاعة  في  المختفين 
ويقوم بإشعال الضوء وإطفائه أحد المتطوعين من أعضاء الفرقة  
المختفين  بأحد  الباحث  القرعة.. وكلما أمسك  إجراء  المعفي من 
بمنصة  به  الممسك  ليلتحق  الضوء..  بإشعال  نادى  العتمة  في 
اللعب على هذه  الجولـــة، ويستمر  انتهــاء  انتظار  الجلوس  في 
الوتيرة إلى أن يتم اإلمساك بجميع الالعبين، الواحد تلو اآلخر.. 
وال يسمح للمقبوض عليه أن يعاود اللعب ويختلط بالالعبين في 
نفس الجولة.. وكان يبهجني أن أكون آخر من يتم إلقاء القبض 
الباحث عني  المظلمة، لكوني كنت أضلل  القاعة  عليه في فضاء 
باالنتقال من مكان  إلى  آخر، معربا عن تواجدي في المكان الذي 
أحل به بعبارة ساخرة أو بضحكة مجلجلة، ثم أنتقل بسرعة البرق 
إلى مكان آخر، وكثيرا ماكنت أحس بحركة صاحبي أو أشم رائحته 
كنا  الذكية  اللعبة  وبهذه  يشعربي..  أن  دون  بجانبي  يمر  وهو 
المسرحيــة  التداريب  حصة  انتهاء  بعد  ونشاطنا  حيويتنا  نجدد 

المضنية.

وفي بعض األحيــان، كنــا نقصد شاطئ البحر إلجراء تدرايب 
صوتية على إيقاع تالطم األمواج بالكتل الصخرية. 

بين  وارتماءنا  المسرحي  للفن  أن عشقنــا  الحاصل  وتحصيل 
أحضانه وخوض غماره في سن مبكرة قد صقل مواهبنا وهذب 
مشاعرنا ووسع مداركنا ونمى معارفنا ومهد لنا سبل النهج القويم 

والسلوك السليم في مرحلة عمرية محفوفة بالمزالق والمخاطر.

من مذكـرات
الصحافي النباش

محمد وطـا�س84

أيام  انعقـد  الذي  الثاني للصحافـة واإلعـالم بتونس  الدولي  المنتدى  المغربيـة في أشغال  الوطنية للصحافة  النقابة  شاركت 
16-17-18 مارس الجاري و الذي اختار له المنظمون )جمعية صحافة و مواطنة الفرنسية بمساهمة من مجلس أوروبا( شعارا مركزيا 

)الحاجة الماسة للصحافة(.
والنقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تؤكد األهمية البالغة لتنظيم مثل هذه المنتديات التي تساهم في الدفاع على قضايا 
الصحافة وحرية التعبير والنشر وبأداء الصحافيين والصحافيات والمقاوالت اإلعالمية، وبتقييم التطورات العميقة الحاصلة في قطاع 

اإلعالم خصوصا اإلعالم الجديد منه، فإنها سجلت المالحظات والمؤاخذات التالية على الدورة الثانية لهذا المنتدى.
اعالمية  أوساط  ممثلي  على  الحضور  اقتصار  لوحظ  الحقيقي حيث  بمفهومه  الدولي  الطابع  يعكس  المنتدى  يكن  لم   : أواًل 
وحقوقية و غيرهم ممن ال عالقة لهم بالصفتين من بعض الدول العربية خصوصا من تونس ) البلد المنظم ( و المغرب ، و لبنان 
و فلسطين و األردن، وبعض الصحافيين العرب المقيمين في فرنسا بالخصوص ، و شخصيات إعالمية و أكاديمية وممثلين عن 
المجتمع المدني من فرنسا و بلجيكا .في حين سجل الغياب المطلق للصحافيين واإلعالميين و الحقوقيين و األكاديميين من باقي 
القارات خصوصا من أفريقيا و أمريكا الالتينية و آسيا ، و من الغالبية الساحقة من الدول االوربية نفسها . كما سجل غياب منظمات 
صحافية وإعالمية دولية واقتصر الحضور على منظمة واحدة يوجد مكتبها اإلقليمي بتونس. وبالتالي يمكن القول إن المشاركة في 

هذه الدورة اقتصرت على صحافيين عرب وفرنسيين وبلجيكيين، مما أفرغ المنتدى من بعده الدولي. 
ثانيًا : إذا كانت جميع الورشات عالجت قضايا هامة مرتبطة بواقع الصحافة واإلعالم وأخالقيات المهنة وباإلعالم الجديد، فإن 
كان  ولبنان  واليمن  المغرب  عربية، هي  بلدان  ثالثة  في  الصحافة  الحرية  واقع  لمناقشة  محددة  ورشات  تخصيص  التساؤل حول 
مشروعا، وإن بررت الجهة المنظمة ذلك في الكلمة االفتتاحية بااللتزام بإدراج دول أخرى في دورات قادمة لم يكن مقنعا، مما أشر 

على وجود انتقائية لها خلفيات بعيدة كل البعد عن قضايا اإلعالم وحرية الصحافة والنشر والتعبير.
ثالثًا : كان الفتا تنظيم ورشة خاصة بواقع حرية الصحافة في المغرب بحصر المشاركة بمداخالت في توجه واحد، و استدعاء 
صحافيين مغاربة و ممن لم تعد له عالقة بممارسة مهنة الصحافة من خارج المغرب .و النقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ لم 
تبد أي اعتراض على هذا السلوك الغير عادل إيمانًا منها بحق الجميع في التعبير عن أرائه بكل حرية ، إال أنها تفاجأت بإصرار الجهة 
المنظمة ، خصوصا من السيدة التي أدارت أشغال هذه الورشة منع النقاش المفتوح الذي ميز جميع الورشات األخرى ، حيث وقع 
االصرار على توقيف أشغال الجلسة بتشاور بين رئيسة الجلسة و أحد المتدخلين من المنصة، بعدما كان عضوا قياديا في النقابة 
الوطنية للصحافة المغربية يستعد لبداية مداخلته بعدما سمح له بذلك .و المثير في هذه الحادثة أن صحافي مغربي مقيم في 
الديار اإلسبانية من المعارضين السياسيين تسبب في فوضى عارمة داخل القاعة بعدما شرع في الصياح و السب و القذف. وهو 
السلوك الذي خلف استياء عارما داخل القاعة، وأعطى صورة مسيئة للصحافيين المغاربة ولتميزهم في إجراء النقاشات الهادئة رغم 

االختالفات التي تكون عادية وطبيعية في مثل هذه الحاالت.
األخرى،  الورشات  الورشة، دون  للمنتدى شخصيا في هذه  المنظمة  الفرنسية  الجمعية  أيضا حضور رئيس  : كان مثيرا  رابعًا 
والذي سارع إلى الصعود إلى المنصة لإلعالن عن رفع الجلسة دون فتح النقاش فيما ورد من أفكار وطروحات من طرف المتدخلين.

إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي ال تقبل مصادرة حق مختلف األطراف في التعبير عن آرائهم وأفكارهم ومواقفهم، 
بغض النظر عن خلفياتها ومراجعها، فإنها تسجل باستياء وأسى عميقين ما حدث في الورشة المذكورة، وتعبر عن تنديدها الشديد 
بالسلوك المشين الصادر عن أحد الصحافيين المغاربة القادم من إسبانيا والذي عكس المستوى الفكري واألخالقي المنحط الذي 
ال يؤمن بالحق في التعدد واالختالف، ويستعمل العنف اللفظي بهدف مصادرة اآلراء األخرى الذي ال تساير هواه. كما تسجل باستياء 

تصرف الجهة المنظمة الذي يتنافى وأبسط قواعد احترام الحق في التعبير.
إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنوه بأداء و سلوك وفدها الذي شارك في أشغال المنتدى و الذي ترأسه الزميل عبدالكبير 
اخشيشن ، و ضم كاًل من الزمالء مينة حجب و أحمد اإلدريسي العلوة و ابراهيم ابهوش و جواد الخني. حيث شارك أعضاء الوفد 
بإيجابية كبيرة في أشغال المنتدى ، في جلساته العامة و في الورشات ، كما أجرى الوفد العديد من االتصاالت و المشاورات مع العديد 
من المشاركين كما عقد الوفد جلسة عمل مع وفد قيادي من النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أثمرت العديد من االتفاقات 

و التفاهمات بين النقابتين.

بــــيـــــــان
املنتدى الدويل الثاين لل�شحافة والإعالم بتون�س

إنها أيام من أيام فصل الربيع الذي يحل ابتداء من 21 
مارس من كل سنة. وبالمناسبة، فإن هذا الشهر يعني لي 
الكثير، حيث تلبس الدنيا ثيابها القشيبة، احتفاال بمهرجان 
العصافير،  أجواق  مختلف  فيه  تشارك  الخالبة،  الطبيعة 
بتنسيق مع فرق الفراشات وبعض الكائنات الحية األخرى، 
يجعلني  الذي  األمر  األخاذ،  الطبيعي  المحفل  هذا  إلنجاح 
أتفاعل كليا في ملكوت اهلل، متأمال في آيات خلقه، هو المبدع 
والمصور والحي الذي اليموت، إذ يحيي الطبيعة، بعد موتها، 
لننعم بجمالها وبهائها، بسحر أرضها وصفاء سمائها .. في 
أيام  الحقيقين،  الشعراء  قصائد  وأروع  أجمل  أتذكر  الربيع 
المدرسة والتي الزلت أحفظها عن ظهر قلب... كما أعتبر 
الربيع دواء طبيعيا للقلوب والنفوس، المتيمة بعشق الورود 
والزهور والطيور.. دواء يمكن الحصول عليه، دون مصاريف 

باهظة ودون الوقوف طويال في طابور االنتظار.

بارزا  ـ عنوانا  ـ دوما  الربيع، فقد كنت  أيها  ما أجملك، 
حرمنا  اليوم  العميقة.لكننا  وللتأمالت  السعيدة  للذكريات 
أنفسنا  بل في لحظة وجدنا  إنذار،  منك كرها، دون سابق 
حزن،  إقصاء،  عزلة،  العالم:  حول  يجري  ما  أمام  مذهولين 
وجل، ترقب، حرب، ثم انتظارما اليأتي... هذه األجواء سممت 
معنويات غالبية عشاقك، أيها الربيع، بل وجعلتهم يرثونك 
رثاء الخنساء لشقيقها صخر، في انتظار قدومك إليهم من 
والقبح  الظلم  أشكال  ورفعت  األجواء  طهرت  وقد  جديد 
والقسوة والمكروالخداع حول العالم .. ليتك تعود قريبا، وقد 
والحسن  والخاطر  والزهر  الطمأنينة  وحلت  القيود  كسرت 

والجمال..يا ربيعا أودع اهلل فيك الدقة والكمال. 

م. إمغران

ليتك تعود قريباً... اأيها الربيع
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•  األستاذ محمد  الخراز

الحرب في أوكرانيا قد تدوم أكثر مما هو متوقع،وستستمر 
ومكلفة  لألوكرانيين،  مدمرة  حربا  وباتت  وأشهر،  ألسابيع 
لالقتصاد الروسي والعالمي في نفس الوقت، وأصبحت مصدر 

خوف وهلع وتردد، وتراجع الثقة بالمستقبل عبر العالم.
يبدو أن رواسبها تتعمق أكثر في الشرق األوسط، وأبدى 
لتصل  الحرب  توسع  إمكانية  من  الكبير  قلقهم  األوروبيون 
عن  أبان  قد  األطلسي  الحلف  أن  يعرفون  وهم  دولهم،  إلى 
استعداده للدفاع عن كل شبر من األراضي األطلسية، بما في 
ذلك البيان الصادر عن الواليات المتحدة األمريكية منذ بداية 
الحرب، أما في العالم العربي فالخوف أكبر لسبب ما يمكن أن 
يحدث من تطورات في المنطقة كنتيجة لهذه الحرب الدائرة 

حاليا.
دول  مــن  مقاتليــن  استقــدام  الحرب  نتائج  أخطر  من 
من  فآالف  الجبهات،  طرفي  على  القتال  في  لالنخراط  أخرى 
إلى  يتوافدون  أصبحوا  الغربية  الدول  سائـر  من  األوروبيين 
عسكريون  بينهم  ومن  الروسية،  القوات  لمواجهة  أوكرانيا 
ومتحمسون  ومرتزقــة  الحروب  في  خبـرة  لهــم  سابقــون 
للنظام  أنصار  تجنيد  عملية  وبــدأت  أخــرى،  جهات  من  أتوا 
السوري بأعداد كبيرة، وقد يلحق بهم أعضاء في الميليشيات 
العراقي  المؤيدة إليران، بما فيها حزب اهلل والحشد الشعبي 
أمريكا  من  ومجموعات  والحوثيــون  أفغانستان،  وفاطميو 

العناصر  هذه  كل  وإفريقيا،  الالتينية 
في  ستلتقي  المتنوعة  الميليشيات  من 
بعضها  ضد  بالقتــال  وتلتحم  أوكرانيا 
بؤرة  إلى  أوكرانيـا  لتنقلب  البعض، 
بالضبـط  حــدث  كما  والحـرب  للصراع 
تعميق  إلــى  سيؤدي  مما  سوريا،  في 
االنقسام وخلق راديكالية إضافية داخل 
أوكرانيا، مما سيؤدي ال محالة إلى نقل 
إن  األوســـط..  الشرق  إلــى  المواجهة 
معظم هذه القوى لها تجربة قتالية في 
على  وستتواجد  لعدة سنوات،  المنطقة 
أرض أوكرانيا، وبعدها ستعود إلى دول 
فيها  العنف  من  لتزيد  األوسط  الشرق 

وتوسيع دائرة المواجهات.
المرتبطة  األخيرة  ــداث  األح ومن 
عن  ــران  إي امتناع  األوســـط،  بالشرق 
لألمم  العامة  الجمعية  في  التصويت 
المتحدة ضد المشروع األمريكي للتنديد 
خسارة  تريد  ال  طهران  ألن  بروسيا، 
بالسيولة  يتعلق  فيما  والسيما  أكثر، 
ذلك  في  بما  الغرب  من  تنتظرها  التي 
التوقيع على االتفاق النووي، وفي الوقت 

نفسه يالحظ أن سوريا صوتت بالتضامن مع موسكو لرفض 
لفائدة  ولبنان  العراق  من  كل  وصوت  األمريكي،  المشروع 
األمريكية  المساعدات  على  الحصول  في  لالستمرار  المشروع 
واألوروبية، لكن سيناريو التصويت كان بتنسيق مع طهران، 
ويبقى السؤال المطروح، ما موقف إيران من الحرب األوكرانية؟

بروسيا  استراتيجيا  مرتبط  إيران  موقف  الحال  بطبيعة 
والصين، وال يمكن لها التخلي في أي حال من األحوال عن هذا 
الكبرى  المخاطر  مواجهة  يعني  عنه  فالتخلي  الدولي،  المحور 
روسيا  عن  تحالفها  طهران  فكت  ما  فإذا  للنظام،  بالنسبة 
والشرق،  للغرب  بالنسبة  تامة،  عزلة  في  ستصبح  والصين 
المصالح  لتحقيق  الحلف  في  البقاء  على  فهي مصممة  وعليه 
والمكتسبات، خصوصا إذا بقيت روسيا في أوكرانيا فستكون 
المنطقة، وربما يصل بها  للتنمر في  فرصة مناسبة لطهران 
بالتغلغل  تقوم  أن  المحتمل  ومن  التوسع،  محاولة  إلى  األمر 
ميدانيا في العراق، السيما في األنبار وكورديستان، وستعمق 
اهلل،  حزب  واستقواء  المعارضة  لدعم  لبنان  في  أكثر  نفوذها 
وهي تريد الربح على محورين، البقاء على تحالفها مع روسيا 

والصين واالستفادة من العودة إلى االتفاق النووي.
أما تركيا فموقفها ينبني على عدة اعتبارات، فهي ترتبط 
الحرب  وقبل نشوب  أوكرانيا،  مع  وتجارية  اقتصادية  بعالقات 

»بيراقدار«  الصواريخ  لبيع  صفقة  معها  أبرمت  حاليا،  الدائرة 
أخرى  ناحية  الروس، ومن  استخدامها ضد  تم  الشهيرة، وقد 
السواح  على  وتعتمد  روسيا،  مع  مالية  بعالقات  ترتبط  فهي 
ميل  يالحظ  ذلك  ومع  اإلضافية،  مداخيلها  لتأمين  الروس 
دوما  كان  الذي  والتنمية  العدالة  وخاصة حكومة حزب  تركيا 
ضد التقدم الروسي في المنطقة، وعليه وبذكاء حاد فالرئيس 
تنكشف  حتى  الـتأني  سياسة  ينهج  أردوغــان«  طيب  »رجب 
لكن  الطرفين  مع  عالقتها  في  تركيا ستستمر  أن  أي  الرؤية، 
أنها  الحلف األطلسي، يعني  تبقى مقيدة باعتبارها عضوا في 
تبقى في تنسيق تام مع واشنطن وحلف الناطو حيال أوكرانيا، 
ناحية، رفضت  أنها من  باعتبار  فهي تملك سالحا ذو حدين، 
تطبيق العقوبات على روسيا ومن ناحية أخرى قد أقدمت على 
إغالق مضيق الدردنيل أمام كل السفن الحربية لقطع التواصل 
بين األسطول الروسي في البحر األسود وقواعده البحرية في 
سوريا، في نفس الوقت تسمح بالطيران في أجوائها، لكن هذا 
التحرك مقيد بما يمكن أن يقوم به بوتين في انتظار أن يربح 

أو يخسر، وعندها تبدأ المعادلة من جديد.
على  يقوم  موقفها  فإن  العربية،  الــدول  بخصوص  أما 
للروس-  منحازة  -تبقى  سوريا  باستثناء  التأني،  سياسة  تتبع 
التنديــد  عن  معظمها  عبرت  فقد  العربية  الدول  باقي  أما 
األكبر،  العربية  الكتلة  أن  إال  أوكرانيا،  على  الروسي  بالهجوم 

أي التحالف العربي وأعضاء معاهدة »أبرهام«، تنتهج سياسة 
فوجئت  إذا  ما  حالة  في  القومية  مصلحتها  أجل  من  التوازن 
االجتياح  ضد  وقفت  المجموعة  فهذه  شاملة،  أوروبية  بحرب 
اإلسهام  إلى  وتسعى  العقوبات،  ضد  معظمها  لكن  مبدئيا، 
في إنهاء الحرب ومأساة المدنيين وإيجاد حل عادل ودائم في 
رغبتهما  عن  والسعودية  اإلمارات  من  كل  وأعربت  أوكرانيا.. 
في العمل على حماية االستقرار في السوق النفطية العالمية، 
لكن المجموعة العربية تبدي تخوفها من استفادة إيران من 
الحرب في أوكرانيا، خشية أن تنقض على أهداف في المنطقة 
والعراق  اليمن  في  بالتغلغل  وتقوم  جديد  عنف  إلى  وتجرها 
وتقويض معاهدة »ابرهام« وتفاديا لما يمكن أن يحدث من 
إلى  العربي  التحالف  القبيل في ظل نفوذ طهران يسعى  هذا 

حماية المنطقة وكبح جماح التوسع اإليراني.
لكن، تبقى معضلة إسرائيل من األزمات المستعصية في 
الشرق األوسط، فما موقف هذا الكيان من الحرب األوكرانية؟

إذا كان للعرب سبب خارجي كبير ينهج سياسة التأني مع 
عدة  لها  فإسرائيل  اإليراني،  الخطر  من  التام  االحتياط  أخذ 
حليفة  بأنها  معلوم  هو  فكما  نفسه،  التأني  لممارسة  أسباب 
تعتبر  بالتنسيق االستراتيجي معها، فهي  لواشنطن وملتزمة 
سببا  لها  العبرية  الدولة  لكن  إيران،  مع  حرب  شبه  حالة  في 

داخل  كبيرتين  جاليتين  لوجود  ويعود  للتأني  إضافيا  داخليا 
إسرائيل وهما الجالية الروسية والجالية األوكرانية، وهذا من 
شأنه أن يؤدي إلى الضغط على الحكومة اإلسرائيلية للتوسط 
الــوزراء  رئيس  وأن  خصوصا  المتصارعتين،  الدولتين  بين 
اإلسرائيلي »نفتالي بينيت« قام ببعض الرحالت للعاصمتين 
ووجه الدعوة للقيادتين معا لعقد اجتماع في القدس من أجل 

الحوار وإنهاء الحرب.
وهكذا يشكل الشرق األوسط حاوية مليئة بالبارود يمكن 
أن تنفجر في أي وقت، إذا ما قررت إيران أن تستفيد من الصراع 
في أوكرانيا، فقد تلجأ إلى أعمال تؤدي إلى فوضى عبر هجمات 
لبنان،  إلى جبل  إلى كورديستان  اليمن  على جهات عدة، من 
إلى الحسكة ثم إلى الجزيرة العربية، وقد يلجأ التكفيريون إلى 
إمارتهم  إعادة  يحاولون  وربما  الفوضى  هذه  من  االستفادة 

القتالية في عدة أماكن من المنطقة.
أما تداعيات الحرب على الغرب فتعد تحديا جديدا ألوروبا، 
فقد قرر األمين العام للناطو »ينس ستولتنبرغ« ألول مرة نشر 
قوات التدخل السريع للدفاع عن الحدود الشرقية للحلف،وهذه 
الوحدة المشتركة باتت عمليا على الميدان منذ بداية التوتر 
وتصاعد األزمة بين روسيا وأوكرانيا، وتضم في صفوفها 40 
ألف عسكري، إضافة إلى إرسال كتائب مكونة من ألف جندي 
من دول مختلفة لدعم صفوف قوة الردع 
نشر  تم  كما  البلطيق،  ودول  بولونيا  في 
في  أجــواء  أمن  لضمان  قتالية  طائرات 

الدول المجاورة ألوكرانيا وروسيا.
الناطو  حلف  بــأن  المحللون  ــار  وأش
الحرب  أوج  في   1949 سنة  تأسس  الذي 
الشرقية  أوروبا  دول  عن  للدفاع  الباردة 
إلى  ــح  األرج على  عــاد  قد  الـــروس،  ضد 
مسبوق  غير  حمـاس  مع  األولــى  نزعته 
المظلة  تحت  الغربية  الـــدول  ووضــع 
األمريكية،  المتحدة  للواليات  النووية 
وعليه فالحرب األوكرانية أفضت إلى إنهاء 
من  الدول  بعض  إخالص  حيال  الشكوك 
األزلية  المتمردة  فرنسا  ومنهم  أعضائه 
سنة  غادرتها  قد  كانت  والتي  للمنظمة، 
»ديغول«  الجنرال  على طلب  بناءا   1966
حقبة  في  االنضمام  إلى  تعود  ان  قبل 
السابق »نيكوال ساركوزي« سنة  الرئيس 
2007، أما اليوم فقد وضعت فرنسا ترددها 
الرئيس  تصريحات  الى  وانصاعت  جانبا، 
األمريكي »جو بايدن« في 2022/02/24 
على أنه سيدافع عن كل شبر من أراضي 
الناطو لمواجهة روسيا، على اعتبار أن أوروبا كانت تخشى منذ 
سنوات من أن تتخلى عنها الواليات المتحدة األمريكية داخل 
الناطو، وأن الموقف الذي اتخذه بايدن مؤخرا خفف من هذه 
بشكل  مطمأنين  األوروبيون  يكون  لن  ذلك  ومع  المخاوف، 
أثبتت الواليات المتحدة األمريكية إخالصها عبر  كامل إال إذا 

الدفاع عنهم في حالة الهجوم الروسي المسلح.
لكن، أمام هذا االئتالف الجماعي للحلف ال شيء يضمن أن 
التماسك المستعاد سيفضي إلى إجماع طويل األمد لمواجهة 
انطالقا من  لتفكيكه  جادا  »بوتين« يسعى  أن  روسيا، خاصة 
الحلف،  إلى  النضمامهما  والسويد  فنلندا  من  لكل  تهديده 
وليس من المؤكد أن يقبل الناطو باالنضمام لما يحمل من 
خطر وإثارة غضب روسيا عند ضمهما،خصوصا وان »فالديمير 
بوتين« قد لوح في 2022/02/27 بالتهديد النووي مع إعالنه 
ولتجنب  تأهب،  حالة  في  الروسي  النووي  الــردع  قوة  وضع 
التصعيد استبعدت الواليات المتحدة علنا اي رد عسكري مباشر 
غير  الناطو  دور  توسع  يبقى  المنطلق  أوكرانيا، ومن هذا  في 
تميل  أصبحت  الغربية  الدول  فإن  الراهن  الوقت  وفي  مؤكد، 
أكثر لصالح اإلنفاق العسكري ودعم تقوية دفاع الناطو تحسبا 

ألي اجتياح جديد يجرؤ عليه الروس.  

من تداعيات احلرب الرو�سية الأوكرانية 
يف ال�سرق الأو�سط والغرب الأوروبي



أكدت مجموعة من الدراسات الحديثة أن الوضع الذي 
تعرفه الغابات على المستوى الوطني، ال يبشر بالخير، إذ أن 
المغرب يفقد ما يزيد عن 25 ألف هكتار من الغابات سنويا 
إليها  يسعى  التي  األطماع  إلى  األولى  بالدرجة  راجع  وذلك 

لوبي العقار، اعتبارا لما لهذا النشاط من أرباح طائلة.
مدينة طنجة على غرار باقي المدن المغربية، تتوفر على 
غطاء غابوي ال بأس به خاصة في اتجاه مدينة أصيلة والقصر 
الصغير والجماعة الترابية ملوسة، غير أنه في اآلونة األخيرة، 
هذه  حجم  مستوى  على  خطير  تدهور  األفق  في  يلوح  بدأ 
الفاحش  العمراني  التوسع  بفعل  تندثر  بدأت  التي  الغابات 
التي تنشب كل سنة، فهذه األعمال ليست وليدة  والحرائق 
أن  أي  فاعل،  بفعل  هي  إنما  قاهرة،  قوة  نتيجة  أو  الصدفة، 
هناك ترصدا وسبق إصرار لها، هذا فضال عن الغياب المطلق 
لبرامج تخص إعادة تشجير كل المساحات التي تعرضت لهذه 

الحرائق المفتعلة.
طنجة  مدينــة  مستــوى  على  الغابات  له  تتعرض  ما 

وبصورة متكررة على سبيل المثال ال الحصر غابة “السلوقية”، التي تعد نموذجا صارخا للنهب الممنهج وألطماع لوبي 
العقار الذي ال يعير لقواعد البيئة أي اهتمام، متجاهال بذلك األدوار والمنافع التي تقوم بها الغابات في الحفاظ على الحياة 

واستمراريتها، فالجشع أعمى بصائر هذا اللوبي العمراني الخطير، 
ضاربا بذلك القوانين والمعاهدات واالتفاقيات الدولية، التي تنظم 

المجال الغابوي عموما والبيئة بصفة خاصة.
الذاتية  اختصاصاته  وضمن  المدينة  مجلس  فإن  ولإلشارة 
مدعو التخاذ كافة اإلجراءات للحفاظ على الغطاء النباتي والغابوي 
المراقبة،  تكثيف  والغابات، قصد  المياه  بتنسيق مع مديرية  وذلك 
المساس  يتجرأ على  الصارمة في حق كل من  اإلجراءات  اتخاذ  مع 
سكان  لكل  ملك  الحقيقـة  في  هـي  التي  الغابوية،  بالممتلكات 

المدينة.
الغابوي  للقطـاع  الالقانوني  النهب  هذا  يستمـر  متى  فإلى 
حق  في  الخطير  والجشع  الطمع  هذا  متى  إلى  البوغاز؟  لمدينة 
المتنفس الوحيد لسكان المدينة؟ إلى متى هذا التجاهل من طرف 

خوّل لهم القانون مهمة الحفاظ على الغطاء النباتي أو الغابوي؟
فإذا كانت يقظة الضمير غير مفعلة من طرف هؤالء الضاربين 
بالقانون عرض الحائط وإذ كان الطمع قد أعمى بصائرهم، فعلى 
المتابعات  وتحريك  ضدهم  الجزرية  المساطر  تفعيل  المسؤولين 
القضائية لزجر كل من تُسول له نفسه المساس بالبيئة، خاصة وأن العالم بأسره يتجه لهذا المنحى اعتبارا للخطورة 

التي تلحق المجتمع المحلي، من جراء أفعال قطاع طرق من نوع آخر.

تحطيم  المتوسط  طنجة  ميناء  يواصل 
مراتب  يبوئه  الذي  الشيء  القياسية،  األرقام 

متقدمة في التصنيف العالمي.
وفي كل مرة يتم فيها تسليط الضوء على 
“قصة نجاح” ميناء طنجة المتوسط، الذي يبرز 
األبيض  البحر  حوض  في  رائدة  تحتية  كبنية 

المتوسط وفي إفريقيا والعالم.
في سياق مرتبط، صنفت دراسة أمريكية 
ثالثة  أفضل  ضمن  المتوسط،  طنجة  ميناء 

موانئ للحاويات األكثر كفاءة في العالم.
موقع  نشرهــا  التي  الدراســـة،  وحـددت 
“Priceonomics” المتخصص، ثالثة معايير 
لقياس كفاءة 44 من أكبر الموانئ في العالم 

في سنة 2021.
وركزت الدراسة، على مدة الرسو، والمدة 
فبخصوص  اإلجمالي.  والوقت  الميناء،  في 
الوقت الذي تستغرقه السفن للرسو، يعد طنجة 
بوقت  العالم  في  ميناء  أسرع  ثاني  المتوسط   
انتظار يبلغ 0,2 يوما فقط، خلف ميناء شينزين 
الصيني )0,0 يوم(. ويتقدم الميناء المغربي على 
العديد من الموانئ الرئيسية في هذه الفئة، بما 
فيها ميناء لوس أنجلس، الذي تبلغ مدة الرسو 

فيه 5,9 أيام.
يحتل  الميناء،  في  بالمدة  يتعلق  وفيما 
يبلغ  بوقت  الخامس،  المركز   Tanger Med

0,7 يوم، لشحن أو تفريغ البضائع، أمام ميناءي 
هونغ كونغ وكولون في بنما. وبخصوص الوقت 
اإلجمالي، يحتل ميناء طنجة المتوسط   المرتبة 
مما   ،0,8 برصيد  العالم  مستوى  على  الثالثة 
وتفريغ  الميناء  إلى  السفينة  وصول  أن  يعني 

بضائعها يستغرق أقل من يوم واحد.
تأتي   ،”Priceonomics“ موقع  وحسب 
العالمي  الترتيب  الموانئ األمريكية، في أدنى 
لعام 2021 من حيث معالجة الحاويات، السيما 
موانئ سافانا )4,0 أيام( ولونغ بيتش )6,6 أيام( 

ولوس أنجلس )9,6 أيام(.
لوجيستيا  قطبا  المتوسط  طنجة  ويمثل 
موصوال بأزيد من 186 ميناء عالميا، كما يمثل 
على  معروفة  شركة   900 عن  ينيف  لما  قطبا 
الصعيد العالمي، تنشط في مجاالت مختلفة من 

الصناعات.
ارتباطا بالموضوع، قال الخبير يوسف توبي 
في مذكرة له تحت عنوان “إضفاء الطابع البحري 
على العالم ومنطقة المحيط األطلسي األفريقية: 
أي مكان للمغرب؟” أنه بالنظر إلى إمكانات نمو 
الخيار  المغرب  اتخذ  أفريقيا،  البحري في  النقل 
المناسب باالستثمار في هذا القطاع، الذي جعله 
يضع نفسه على المدى الطويل كرائد أفريقي 

في النقل البحري ولوجستيات الموانئ.
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رئة طنجة تختنق و�شط تنامـي اأطمـاع مافيا العقـار
•  سهيلة أضريف

محليــة ووطـنيــة�أخبـــار

اأ�شالـت  جنـاح  ميد” ق�شة  “طنجة 
ُلعاب العامل

�شفــن تابعـــة لـ “الناتـــو”
تر�شو مبيناء طنجة

وصلت لميناء طنجة المدينة، بحر األسبوع، ثالث سفن حربية، 
في  للمشاركة  استعدادا  “الناتو”،  األطلسي  الشمال  لحلف  تابعة 

مناورات عسكرية مع البحرية الملكية المغربية.
القوات  لمنتدى  تابعة  صفحة  عبر  المنتشرة  الصور  ووثقت 
المسلحة الملكية، 3 سفن تابعة للحلف حطت رحالها بميناء طنجة 

المدينة، إلجراء مناورات عسكرية تحمل اسم “حارس البحر”.
وسيستفيد من هذا التدريب مشاة من مختلف الدول العربية، مثل السعودية ومصر والمغرب والكويت، إلى جانب البلدان األوروبية التالية: 

النمسا، كندا، قبرص، فرنسا، إيطاليا، وسلوفينيا.
وتغّطي هذه المناورات مجموعة كاملة من المهام المتعلقة بعمليات ما يسمى “األمن” البحري.

جمل�س اجلهة يدعم الريا�شة
مارس  لشهر  العادية  الدورة  خالل  الجهـة،  مجلـس  صـادق 
الجهة  اتفاقيات شراكة مع والية   8 المنعقدة مؤخرا بطنجة، على 
الوصية لدعم  والتكوين والجامعات  للتربية  الجهوية  واألكاديمية 
وكرة  اليد  وكرة  القدم  كرة  رياضات  في  الجهوية  والفرق  األندية 
السلة والكرة الطائرة والدراجات الهوائية وألعاب القوى والرياضات 

المائية والغوص ورياضات األشخاص المعاقين.
الفترة  خالل  الحسيمة،  تطوان  طنجة  جهة  مجلس  وخصص 
76 مليون درهم من أجل  2022 و2024، غالفا ماليا بقيمة  بين 

القطاع.
وتهم االتفاقية األولى تخصيص غالف مالي بقيمة تصل إلى 52 مليون درهم موزعة على 3 سنوات من أجل إنعاش رياضة كرة القدم بجهة 

طنجة تطوان الحسيمة ودعم وتشجيع األندية الرياضية على تطوير ممارسة كرة القدم.
كما سيخصص مجلس الجهة غالفا ماليا بقيمة تصل إلى 7.4 مليون درهم لدعم ممارسة كرة اليد على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة 

واالرتقاء بمستوى اللعبة على الصعيد الجهوي من خالل التكوين وتنظيم والمشاركة في التظاهرات الرياضية.
وستستفيد األندية الممارسة لكرة السلة من دعم إجمالي من مجلس الجهة يصل إلى 9.5 مليون درهم موزعة على 3 سنوات، وذلك من 
أجل تطوير ممارسة الرياضة ودعم التكوين والمشاركة في دوريات جهوية ووطنية ودولية، بينما تم تخصيص غالف مالي بقيمة تصل إلى 5.6 

مليون درهم لدعم أندية وفرق الكرة الطائرة بالجهة.

طنجة حتت�شن ملتقى املناطق 
ال�شناعية

تحتضن مدينة طنجة، خالل الفترة بين 8 و10 يونيو المقبل، 
جذب  في  ودورها  الصناعية  المناطق  “ملتقى  من  الثالثة  النسخة 

االستثمار وتنمية الصادرات”
الجاللة  لصاحب  السامية  الرعاية  تحت  الدورة  هذه  وتنعقد 
للتنمية  العربية  المنظمة  من  بمبادرة  السادس،  محمد  الملك 
العربية  الدول  لجامعة  التابعة  والتعدين،  والتقييس  الصناعية 
ومقرها بالرباط، بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وغرفة التجارة 

والصناعة والخدمات بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة والوكالة المغربية لتنمية االستثمارات والصادرات والمناطق 
الصناعية طنجة المتوسط.

وينعقد الملتقى، حسب بالغ المنظمة، هذا العام تحت شعار “أهمية المناطق الصناعية في التنمية الوطنية في ظل التحوالت االقتصادية 
الدول  في  االستثمار  تعزيز فرص  بهدف  والمستثمرين،  األعمال  رجال  بمشاركة  ثنائية  أعمال  لقاءات  تنظيم  المؤتمر  يتم خالل  كما  العالمية”، 

العربية.
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محمد  أويس  أبي  الشيخ  العالمة  بخّط  اهتبل  وقد 
بوخبزة رحمه اهلل الكثير ممّن عرفه منهم:

الصّدّيق  ابن  أحمد  الفيض  أبو  شيخه   •
الغماري، وعرض عليه أن يكون ناسخا لرسائله ومؤلفاته 

بأجرة، فاعتذر. حدّثني بذلك أبو أويس رحمه اهلل.
ليستفيدوا  المخطوطات  تجار  الكتبيون  إليه  ولجأ 
من خبرته في الخط، وإتقانه، فـكان الكتبي محمد احنانا 
يعرض عليه ما وقع بيده من مخطوطات ليفيده بقيمتها، 

ويعرّفه بمضمونها ومؤّلفيها، من ذلك:
 )كتاب األوسط( ألبي المظفر اإلسفراييني)ت471هـ(. 
نسخة  وكان  األشاعرة..  عند  بمكانته  وأخبره  به،  عرّفه 

فريدة، باعها احنانا لبعض المشارقة. 
ولإلشارة فالشيخ أبو أويس له موقف في هذا الباب، 
قد  لما  البلد،  خارج  المخطوطات  إخراج  يرى  ال  كان  إذ 
يؤدي إلى ضياعها، ووصولها إلى يد من ال يقدّرها، وعلى 

الدّولة أن تسهر عليها وتحفظها؛ ألنّها إرث المغاربة.
ببعض  يأتيه  كان  الذي  ناجي  مصطفى  والكتبي 

المخطوطات النّادرة لينسخها بخطه الجميل، من ذلك: 
االنتصار ألهل المدينة لمحمد بن عمر ابن الفخار)ت419هـ(، 

 وأجوبة ألحمد بن محمد ابن ورد المري)ت540هـ(، 
الفضل  ألبي  التّلقين  معّقدات  بحل  اليقين  ثلج  تحصيل  كتاب 

السجلماسي)من أهل القرن السابع الهجري(..
 وهذه الكتب الثالثة طبعت اعتمادا على نسخه رحمه اهلل..

وارتضاه بعض أعيان تطوان ووجهائها لكتابة: عقود زواج أبنائها 
بخّط يده، مثل: عقد زواج الدكتور قطب الريسوني.

وإنشاء استدعاءات بقلمه الرصيع، وإنشائه البديع، نحو هذه:

ضمن  المنوني  محمّد  الفقيه  ذكره  منتسخاته  وكثرة  ولتفنّنه 
صنف الوراقين في مواد منوّعة، فقال: 

)حي في عمر مديد، عامر بالحسنات، موفور المنتسخات، بخطه 
ألعماله  متابعته  عن  فضال  وتثبت،  تصحيح  مع  المرونق،  المجوهر 
بالتعليقات والتنبيهات على مواقع اإلفادات المهمة …(. تاريخ الوراقة 

المغربية ص305.
ولجودة خّطه وحُسْنه طلبه الملك الراحل الحسن الثاني رحمه 
اهلل لكي يقوم بمهمة الكتابة والنّسخ لديه، قال أبو أويس متحدثا عن 

هذا األمر في مراسلة له إليّ: 
)… والواقع أن الملك الراحل لقيني مع األساتذة: المنوني ومحمد 
المؤرخ  ]وهو  نسيته  ورابع  العمراني،  ومصطفى  الخطابي  العربي 
عبدالوهاب بن منصور، كما صرح الشيخ في بعض كنانيشه[، وكان 
األربعة في تقويم خزانة محمد  )بوزنيقة(، وكلمنا نحن  اللقاء بقصر 
عن  كلمني  االنصراف  عند  ثم  ورثته،  من  أراد شراءها  الذي  الفاسي 
لي  أّن  الملكية؛ ألنه سمع  والرسائل  الظهائر  لكتابة  بالقصر  العمل 

خطا مغربيا جميال، وهذا يرجع البن منصور فهو الذي أخبره، ألنهم لم 
يجدوا إلى اآلن من يكتب هذا الخط؟ وقد طلبت بإلحاح من بنمنصور 

أن يعتذر عني للملك ففعل(.
وقد ترك العالمة محمد بوخبزة رحمة اهلل عليه منتسخات وفيرة، 

محفوظة في: 
خزائن عامة؛ نحو:

 المكتبة العامة للوثائق والمحفوظات بتطوان، وفيها: 
كتاب عمدة الراوين في تاريخ تطاوين ألحمد الرّهوني في عشرة 

أجزاء، ولعله أكبر كتاب نسخه، 
وجؤنة العطار في طرف الفوائد ونوادر األخبار ألحمد ابن الصّدّيق 

الغماري في ثالثة أجزاء. 
محمّد  القاضي  الفقيــــه  مكتبـة   : نحـــو  خاصة؛  ومكتبات 
ألحمد  بالكفار  التشبّه  لغزو  االستنفار  وفيها:  العثماني)ت1410هـ(؛ 

ابن الصّدّيق..
وممّا يحضرني من عناوين منتسخاته، هذه الالئحة مرتّبة ألفائيا:

الصديق  ابن  أحمد  الجنازة.  على  السبع  للتكبيرات  اإلجازة   .1
الغماري)ت1380هـ(.

أجوبة فقهية. أحمد ابن ورد)ت540هـ(.  .2
أجوبة في التفسير. أبو عبداهلل ابن البقال)ت725هـ(  .3

اليمني  عاكش  أحدثه  مما  العرب  وتبريء  الحق  إحقاق   .4
التالميد  ابن  محمود  محمد  العرب.  والمية  لغتهم  في 

التركزي)ت1322هـ(.
وأبي  مالك  األربعة  األئمة  رواية  من  الحائكية  األربعون   .5
محمد  بن  حنبل.عبدالرحمن  وابن  والشافعي  حنيفة 

الحائك)ت1237هـ(.
األخيار وبقاء األشرار. عبدالملك بن  الساعة وذهاب  أشراط   .6

حبيب القرطبي)ت238هـ(.
أعالم مالقة. أبو عبداهلل بن عسكر)ت636هـ(. وأبو بكر ابن   .7

خميس.
ابن  أحمد  المستطرفة.  الرسالة  على  المستظرفة  األمالي   .8

الصديق الغماري)ت1380هـ(.
االنتصار ألهل المدينة. أبو عبداهلل ابن الفخار)ت419هـ(  .9

بوهالل  المختار  بن  عبداهلل  طنجة.  أخبار  في  النعجة  بعر   .10
التطواني.

إبراهيم  بن  محمّد  بُغية المُريد )نظم الحكم العطائية(   .11
ابن عبّاد الرّندي)ت792هـ(.

بقية السفر األول من كتاب بغية النقاد النقلة فيما أخل به   .12
رشيد  ابن  كتاب البيان وأغفله أو ألم به فما تممه وال كمله 

السبتي)ت721هـ(.
الفضل  أبو  التلقين.  معقدات  بحل  اليقين  ثلج  تحصيل   .13

السجلماسي )ق7هـ(.
جلوس اإلمام في المحراب بعد الصالة بدعة. أحمد بن قاسم   .14

القباب)ت779هـ(.
ابن  األخبار.أحمد  ونوادر  الفوائد  طرف  في  العطار  جؤنة   .15

الصديق الغماري)ت1380هـ(.

16. الحجة الدامغة لرجاالت الفصوص الزائغة. إسماعيل 
بن أبي بكر ابن المقري اليمني)ت837هـ(

مزاحم  أبو  القراءة.  وأصول  التجويد  في  الخاقانية   .17
الخاقاني)ت325هـ(

ابن  أحمد  فعف  عشق  من  حديث  عن  الضعف  درء   .18
الصديق الغماري)ت1380هـ(

بن  مَحمد  غيالن.  الخضر  المجاهد  إلى  رسالة   .19
ناصر)ت1085هـ(.

20. رونق التحبير في حكم السياسة والتدبير محمد بن 
أبي العال بن سِماك العاملي األندلسي)من أهل ق8هـ(

لحي  ا عبد 21. سوط األقدار المسبل على كشف األستار 
الكتاني)ت1382هـ(

22. شد الوطأة على منكر إمامة المرأة.أحمد ابن الصديق 
الغماري)ت1380هـ(.

الصميلي  الطيب  ابن  المضرية.  القصيدة  شرح   .23
الشرقي)ت1171هـ(.

نصر  بن  عبدالوهاب  القيرواني.  زيد  أبي  ابن  عقيدة  شرح   .24
البغدادي)ت422هـ(.

ابن  واآلخرة.أحمد  الدنيا  سيد  لخير  الحاضرة  الحال  طباق   .25
الصديق الغماري)ت1380هـ(.

العتب اإلعالني لمن وثق صالحا الفالني. أحمد ابن الصديق   .26
الغماري)ت1380هـ(.

عقيدة اإلمام ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري )ت310هـ(.  .27
ابن  الدين  موفق  قدامة.  ابن  الدين  موفق  اإلمام  عقيدة   .28

قدامة )ت620هـ(.
عمدة الراوين في تاريخ تطاوين. أحمد الرهوني )ت1373هـ(.  .29

أحمد  بن  محمد  بن  محمد  حبّ.  لمن  طب  من  عمل   .30
المقري)ت759هـ(.

الصديق  ابن  الشهاب.أحمد  كتاب  بتخريج  الوهاب  فتح   .31
الغماري)ت1380هـ(.

الحُصِْري  علي  نافع.  اإلمام  قراءة  في  الرائية  القصيدة   .32
القيرواني الطنجي)ت488هـ(.

قصيدة الملحون. محمد زيان الودراسي )من أهل ق13هـ(.   .33
ابن  أحمد  قطع العروق الوردية من صاحب البروق النجدية.   .34

الصديق الغماري)ت1380هـ(. 
بين  المحاكمة  في  األمعن  والمورد  األبين  السنن  كتاب   .35

اإلمامين في السند المعنعن. ابن رشيد السبتي )ت721هـ(
كتاب فضائل عاشوراء. علي ابن القطان الفاسي )ت628هـ(  .36

مخلد  بن  بقي  والكوثر.  الحوض  في  رُوي  ما  فيه  كتاب   .37
)ت276هـ(.

الصديق  ابن  أحمد  الغبي.  الجاهل  جواب  الخبي عن  كشف   .38
الغماري )ت1380هـ(.

ابن  عُمر  بن  أحمد  بن  أحمد  اإلسماعيلي.  النسب  كناش   .39
عبدالوهاب الحسني العلمي.

المسلسالت الحديثية. محمد بن جعفر الكتاني )ت1345هـ(  .40
المغير على األحاديــث الموضوعــة في الجامع الصغير.أحمد   .41

ابن الصديق الغماري )ت1380هـ(.
المنتقى من أخبار الحمقى )مذكرات سياسية(.مجهول  .42

الزنجاني  علي  بن  سعد  الزنجاني.  فوائد  من  المنتقى   .43
)ت471هـ(.

عمار  ابن  موسى  بن  محمد  نونية(  )قصيدة  النصيحة    .44
الكالعي)ت بعد 485هـ(

45.  نوازل  فقهية ابن بشتغير اللُّورْقي )ت516هـ(.
ويالحظ فيها التّنوع في: 

الزّمان من القرن 3 الهجري إلى القرن 14 الهجري. 
تاريخ،  فقه،  عقيدة،  حديث،  قراءات،  تفسير،  المعرفة:  مجاالت 

تصوف ...
وفيها المشرقي والمغربي.  

وفي  والتّعقيب،  أيضا،  بالتّصحيح  بل  فقط،  بالنسخ  يكتف  ولم 
هذه المنتسخات أوضاع أوالها بالتّحقيق. وسنفرد لها مقاال آخر إن 

شاء اهلل.
نفعه اهلل بما خّلف وأفاد، وأثابه الجنة يوم يقوم األشهاد. والحمد 

هلل رب العالمين أوال وآخرا.

3/3

الشيخ محمد بن األمين بوخبزة 
 بقلم  : وبراعته في الخط المغربي

بـدر العمرانـي

)انتهى(
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الحمد هلل نستعينه ونستغفره، ونعود باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من 
يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ونشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك 

له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.
أيتها الصالحات أيها الصالحون:

األمانة الشريفة والرشيدة مذهب ومنهج إجتماعي إنساني، ووحدة حقوقية دقيقة 
ومواقف جدَية ومفارقات وأبعاد وواجبات والتزامات وأخالق وسلوك وتقويم وانضباط 
وقسطاس وإنصاف وعزيمة وإرادة وواقع ووسيلة إلى سعادة اإلنسان في الحياة تعففا 

وتصوَنا وهناءة.
واألمانة تدعو إلى اإليثار والقدرة والمشاركة السليمة، والتعاون والتضامن والتكامل 
والتضحية الصادقة واستقامة دائمة وإدراك وخبرة وتجربة في تدبير وتسيير شؤونها 

االجتماعية الدقيقة.
واألحكام  اإلقناع  على  مبنية  وقواعد  ونظام مضبوط وشرعي  قوانين  لها  واألمانة 
واإلحكام وإتقان وشروط وعهود ووعود، ولها أيضا هدف اجتماعي وغاية وحدود وصواب 
ومعنى ومغزى إنسانية محمودة، واألمانة اختبار وامتحان صعب وبالء عسير، ولها كذلك 
مكانة عالية سامية في اإلسالم فيها عزة وكرامة وصيانة وحصانة لإلنسان الذي يتذوق 
لذة نعيمها األخالقي والشرعي عند أدائه واجباتها أحسن األداء بعقل سليم وفكر قويم 

كما أملته الشريعة اإلسالمية في ضوابطها وثوابتها.
ولمن اقتحم وتحمل هذه المسؤولية الصعبة جدا يحتاج إلى قريحة قوية وصاحب 
إحاطة بارعة وبصيرة متزنة ودراية واسعة في ممارسة شؤونها واستعداده، وتوفرت فيه 
شروطها الواضحة، وعلى الجرأة والطاقة الكافية ممزوجة باإلجادة والحذق واإلخالص 
النفس وقلب سليم وتصرفات مستقيمة ومعامالت مهذبة مع  الضمير وطهر  وصفوة 
أمانته ودليل على وفائه وإخالصه وصدقه  قيام تعبيرا عن  بالقيام بها أحسن  تعهده 

والتزامه واهتمامه بها والحرص على سالمتها.
   فاألمانة شعور إنساني طبيعي وفطري وظاهرة كونية تؤكد حرية الفرد على جميع 
الكبير في حياته االجتماعية واإلنسانية وصلته باألقاريب  المستويات، ودوره األخالقي 

والرفقاء بأسلوب تهذيبي مشرق شريف، وإحساس نفسي وروحي.
واألمانة هي شريعة إالهية عرفتها اإلنسانية منذ أقدم العصور، يجب احترام نظامها 
وقوانينها وقواعدها مع احترام أيضا الحقوق والواجبات والحدود بين الناس وهذا من 

ضروب الهداية والعناية والصواب.
قال تعالى:

َبْيَ اأَن َيْحِمْلَنَها َواأَ�ْشَفْقَن ِمْنَها  َباِل َفاأَ ْر�ِض َواْلِ َماَواِت َواْلأَ َماَنَة َعَلى ال�شَّ َنا اْلأَ »اإِنَّا َعَر�شْ
ا َجُهولاً « سورة األحزاب. َوَحَمَلَها اْلإِن�َشاُنۖ  اإِنَُّه َكاَن َظُلوماً

قال تعالى:
وؤِْمُنوَن اإِْخَوٌة« سورة الحجرات. َا امْلُ »اإِنَّ

قال تعالى:
ُكُموا  َذا َحَكْمُتم َبْيَ النَّا�ِض اأَن َتْ اأَْهِلَها َواإِ وا اْلأََماَناِت اإَِلىٰ  َ َياأُْمُرُكْم اأَن ُتوؤَدُّ »اإِنَّ اللَّ

رياًا « سورة النساء. ا َب�شِ َ َكاَن �َشِميعاً ا َيِعُظُكم ِبِه ٰ اإِنَّ اللَّ َ ِنِعمَّ ِباْلَعْدِل ٰ اإِنَّ اللَّ
قال تعالى:

اِء َوِحَي اْلَباأْ�ِض « سورة  َّ اِبِريَن ِف اْلَباأْ�َشاِء َوال�ضَّ وُفوَن ِبَعْهِدِهْم اإَِذا َعاَهُدواۖ  َوال�شَّ »َوامْلُ
البقرة.

قال تعالى:
�ُشوَل َوَتُخوُنوا اأََماَناِتُكْم َواأَنُتْم َتْعَلُموَن « سورة األنفال. َ َوالرَّ َها الَِّذيَن اآَمُنوا َل َتُخوُنوا اللَّ »َيا اأَيُّ

  عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال »قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تسليما 
كثيرا: ال إيمان لمن ال أمانة له وال دين لمن ال عهده«.

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

قال العالمة والمفسر اإلمام القرطبي رضي اهلل عنه:
»األمانة تعم جميع وظائف الدين«

قال ابن سرين:
»خذوا من كل شيء أحسنه«.

قيل: »من حمل األمانة وأداها كان ناجحا وسعيدا ومن نسيها كان ظلوما جهوال«.
قيل: »أداء األمانة بشكل كامل ألنها أمانات متعددة«.

قيل: »حفظ األمانة وحسن أدائها دليل على صدق إيمان العبد وخيانة األمانة دليل 
على نفاق العبد«.

أيتها الطيبات أيها الطيبون:
  األمانة جزء من الهدى والهداية والتقوى واإليمان والثقافة األخالقية وقوة وإرادة 
واستقرار  استمرار  األبواب لضمان  أوسع  عليا، كذلك هي  وقيم  وإشارات  ووفاء  ونزاهة 
العالقات والمعاشرة والمعامالت الطيبة البناءة والحوار المثمر وحسن التدبير مع تواصل 
والفضاءات  المجاالت  جميع  تعم  األمانة  إطار  في  حسنة،  ونية  الضمير  ويقظة  وثيق 

الدنيوية اجتماعية كانت أم اقتصادية أم سياسية.
في  األمانة  بموضوع  المتعلق  عشر  الخامس  الجزء  إتمام  إلى  اهلل  شاء  إن  موعدنا 

اإلسالم بعد مرور شهر رمضان الكريم.
قراءة مفيدة وصيام مبروك وشهر رمضان كريم.

)يتبع(

احلياة �صراع بني املحمود واملنبوذ
إعداد وتصنيف  الباحث :

 عبد الباقي التمسماني

الباب الثاين
)اجلـزء اخلام�س ع�شـر(

الأمانة تكليف �شرعي و ر�شالة اإن�شانية �شريفة و م�شوؤولية عميقة

)�شدق الل العظيم(
ْهَتُدوَن  } وَلِئَك ُهُم امْلُ َلَواٌت ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمٌة َواأُ ِ َواإِنَّا اإَِلْيِه َراِجُعوَن اأُوَلِئَك َعَلْيِهْم �شَ يَبٌة َقاُلوا اإِنَّا لِلَّ اَبْتُهْم ُم�شِ اِبِريَن الَِّذيَن اإَِذا اأَ�شَ ِ ال�شَّ { َوَب�ضِّ

بمقبرة  ودفن  والمعارف  واألحباب  األهل  بحضور  الطاهر،  جثمانه  شيع  الموالي،  اليوم  وفي   2022 مارس   16 األربعاء  يوم 
المجاهدين، بعد صالة الظهر بمسجد بدر.

وبهذا المصاب الجلل، تتقدم أسرة جريدة طنجة بأحر التعازي إلى أرملة الفقيد السيدة الزهرة الصبري وإلى أبنائهما، محمد 
سعيد ويوسف وياسين ونبيل وحنان وابتسام ولمياء وغزالن، باإلضافة إلى جميع أفراد عائلتي بوجداين التوزاني والصبري، راجية 
من المولى جلت قدرته أن يرزقهم الصبر والسلوان وللفقيد عظيم األجر والغفران، تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته 

مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

�شعيب بوجداين التوزاين
لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل المرحوم
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      طنجـــة

كيف كانت بداية صويلح مع الكرة؟
ب  المعروف  الهسكوري،  الدين  نور  ربه،  عبد  الجميع،  يعرف  كما 
الذي  الحي  بالتحديد.  كولومبيا  المصلى،  حي  ابن  سنة،   57 )صويلح(، 
أنجب العديد من المواهب الرياضية وأطر ورجال دولة يشتغلون اليوم 
على  سواء  باألحياء  البداية  في  الكرة  مارست  جدا.  مهمة  مناصب  في 
لعبت  الجمباز.  رياضة  ومارست  تعلمت  وفيه  طنجة  شاطئ  مستوى 
القدم  كرة  نجوم  من  العديد  أنجب  الذي  التاريخي  المشتل  في  كذلك 
عمارات  إلى  اليوم  تحول  لألسف  الذي  الشريف  ملعب  وهو  الطنجاوية 
الرسميــة،  البطوالت  مستــوى  على  اإلسمنـــت.  غزته  بعدما  سكنية 
ثم  الثالث  بالقسم  طنجة  رجــاء  وبعـده  طنجة،  ميناء  بنادي  التحقت 
رياض  محمد  المرحوم  المدرب  عهد  في  الثاني  بالقسم  طنجة  حسنية 
مثاليا.  موسما  معه  وخضنا  القنيطرة(.  )د  بمحمد  معروفا  كان  الذي 
وسلطات  رياضيين  من  بطنجة  المسؤولين  جهود  تظافرت  ذلك  بعد 
تحقيق  باستطاعته  واحد  فريق  في  طنجة  مواهب  شمل  لم  أجل  من 
الصعود إلى القسم األول، فوقع االختيار على اتحاد طنجة، بتدخل من 
من  بالعبين  طنجة  اتحاد  صفوف  تعزيز  تم  حيث  طنجة  مدينة  عامل 
الذين  الحسنية  والحسنية، وكنت ضمن خمسة العبين من  علم طنجة 

الهانش. المرابط وحميد  ادريس  االتحاد ضمنهم  إلى  انتقلوا 
ما هي أبرز اإلنجازات التي حققتها؟

الصعود  ملحمة  تحقيق  ثم  طنجة،  حسنية  مع  تألق  قلت  كما 
في  العب  أصغر  كنت  كوني  وأفتخر  االتحاد.  مع   86 في  التاريخي 
الزعلي  اللطيف حمامة وسعيد  أمثال عبد  التركيبة مع العبين مميزين 
وفي  بلطام.  المرحوم محمد  تدريبنا  على  يشرف  وكان  وآخرين  وغفور 
القسم األول رفقة المدرب عبد الخالق اللوزاني الذين كان يعتمد علي 
هذه  فرق  أقوى  من  كان  الذي  األمل  فريق  لدعم  واألخرى  الفينة  بين 
أمثال  كثيرة  مواهب  يضم  كان  حيث  البطولة،  وأحرز  بالمغرب  الفئة 

)سيمو(. السابق  محمد 
كيف جاءت فكرة الهجرة إلى الخارج؟

ضمان  عن  والبحث  القدرات  تطوير  في  والطموح  الشباب  فترة 

هي  الوجهة  كانت  الهجرة.  في  أفكر  جعلتي  عوامل  كلها  المستقبل، 
مدينة  بفريق  وكمدرب  كالعب  سنة   20 هناك  قضيت  حيث  إيطاليا، 
منحتني كل الدعم والعناية والمعاملة الطيبة إلى درجة أنه تم تكريمي 
المدينة في سنة  عاملة  رأسها  وعلى  المدينة  هناك من طرف سلطات 
بطولة  في  فريق  مع  لالشتغال  إيطاليا  إلى  عدت  كنت  حين   2018
عمالية. وأذكر هنا أنني كنت غادرت إيطاليا سنة 2013 وتوجهت إلى 

إليها مجددا وأقيم بها حاليا. التي عدت  بلجيكا، 
ببلجيكا؟ اليوم  ما هي طبيعة عملك 

القاعدي،  العمل  في  أجد ضالتي  القدم كمدرب.  كرة  مجالي طبعا، 
القدم  كرة  أن  وأعتبر  الصغرى،  الفئات  مع  االشتغال  في  أرتاح  ألنني 
على  أشرف  حاليا  الكبار.  في  وليس  الفئات  في هذه  الحقيقية موجودة 
أقل  )f.c. berchem bruxelle(، فئة  نادي بيرشم بروكسيل  تدريب 
17 سنة. فريق حديث التأسيس، عمره ثالث سنوات، وأقضي معه  من 
بروكسيل،  ظاهرة  الفريق  هذا  يعتبر  الجميع،  وبشهادة  الثانية.  سنتي 
فئته.  في  البطولة  إلحراز  بثبات  ويسير  متتالية  انتصارات  حقق  حيث 

التجربة اإليطالية.  إليه خبرة  أنقل  وسعيد ان 
التدريب  مجال  في  دورات تكوينيــة  في  تشــارك  هل 

قدراتك؟ لتطوير 
في  المشاركة  في  أتردد  ال  الفرصة  لي  أتيحت  كلما  تأكيد،  بكل 
المستجدات  من  أكثر  واالقتراب  القدرات  لتطوير  تكوينية  دورات 
للشواهد،  بالنسبة  آلخر.  يوم  من  يتطور  الذي  المجال  يعرفها  التي 
حرمتني  ظروف  هناك  كانت  إيطاليا،  من  تدريب  شواهد  على  حصلت 
المغرب  ببلدي  أحل  حين  الشواهد.  على مستوى  التأهيل  مواصلة  من 
حاليا  متقدمة.  شواهد  على  للحصول  التدريب  امتحانات  في  أشارك 
دون  حال  كورونا  وباء  باء.  كاف  دبلوم  على  الحصول  على  اشتغل 
بالمناسبة  واشكر  المبتغى.  أحقق  أن  إلى  لكنني سأواصل  االمر،  إتمام 
الذين  الزاكي  وبادو  الطاوسي  رشيد  الرايس،  عمر  المغربية،  األطر 

الجانب. يدعمونني في هذا 

ف�شول �شليـم

محمد السعيدي
saidi03@yahoo.fr

-

لم يستسيغ المكتب المديري التحاد طنجة 
لكرة القدم طريقة اإلقصاء في دور ثمن نهائي 
من  المنصورية  جمعية  وأمام  العرش،  كاس 
الهواة، في ظل الفوارق التقنية والبشرية، وكذا 
اجتماع  بعقد  وعجل  اإلمكانيات،  مستوى  على 
أنخيل  ميغيل  األرجنتيني  المدرب  مع  طارئ 
واإلقصاء  الهزيمة  اسباب  لتقصي  غاموندي 
علق  المدرب  أن  هنا  والمثير  المفاجئين. 
بعدم  واتهمهم  الالعبين،  شماعة  على  فشله 
اعتاد  الذي  الحل  وهو  لتعليماته،  االنضباط 
عليه لتبرير النتائج السلبية التي باتت ملتصقة 
منافسات  من  األخيرة  الجوالت  في  بالفريق 
البطولة. حيث سبق لهذا المدرب أن برر تراجع 
نتائج الفريق في منافسات البطولة، في تصريح 
شباب  أمام  متتاليتين  هزيمتين  عقب  سابق 
المحمدية وأولمبيك اخريبكة وقال« هناك شيء 
ما يدورفي أذهان الالعبين. نشتغل كثيرا بجدية 
طيلة األسبوع مع الفريق، وبثقة كبيرة مع أمل 
تحقيق نتائج إيجابية، لكن دون جدوى«. و حسب 
األصداء التي تصلنا، فإن أغلب أعضاء المكتب مع 
إقالة المدرب. والكل يعرف أن معظم المدربين 
عادة ما يحملون مسؤولية تراجع نتائج فرقهم 
من  الخروج  على  الالعبين  لتحفيز  ألنفسهم، 
األزمة وتجنيبهم من الضغط، بينما غاموندي 
يرى نفسه دائما بريء من تراجع نتائج الفريق، 
وبقلتها.  اإليجابية  النتائج  فقط  يتبى  بينما 
ولألسف أنه يجد نفسه متسلحا ببعض أعضاء 
المكتب وعلى قلتهم، تقدم له الدعم وتحميه، 
وهي الفئة التي فضلت بعد االجتماع األخير خيار 
فرض عقوبات انضباطية ضد بعض الالعبين، 
بإقرار غرامات مالية في حقهم أو إلحاقهم بفريق 
األمل. وبهذه الطريقة سيأتي يوم لن ينفع معه 
ندم، حين يغرق فيه الفريق ولن يجد المكتب 
متسع من الوقت إليجاد حلول لإلنقاذ، وسيكون 
الخاسر األول واألخير هو فريق المدينة وجمهوره، 
بالمقابل ستعلن إقالة المدرب بالتراضي كالعادة 
وسيرحل مع االستفادة من مستحقاته، أو اللجوء 
إلغراق الفريق بشكاية جديدة لدى لجنة النزاعات 
بالجامعة كما فعل سابقوه..  وللتذكير فإن فريق 
مفاجأة  خلق  الهواة،  بطولة  من  المنصورية 
كبيرة بعدما صعق اتحاد طنجة وأخرجه من دور 
بالفوز عليه بهدف  العرش،  ثمن نهائي كأس 
لصفر أحرزه موديست موندي في الدقيقة 11 
من الشوط األول، بعدما أقصى في الدور السابق 

لفريق المغرب التطواني بضربات الترجيح.

حبل الإقالة يلتف 
حول عنق مدرب احتاد 

طنجة.. لكن

نور الدين الهسكوري )صويلح(طنجاوا المهجر

بروك�شيل..  بري�شم  نادي  تدريب  “ي�شرفني 
ظاهرة فئات اقل من 17 �شنة”

المشهور في  الدين الهسكوري،  نور 
)صويلح(،  بلقب  الطنجاوي  الرياضي  الوسط 

واحد من األطر الطنجاوية التي اختارت إتمام 
بالمهجر. الرياضي  مشوارها 

صويلح الذي تألق مع اتحاد طنجة كالعب 
1986 حين  وحقق معه حلم الربع قرن سنة 

التاريخي للقسم األول  حقق معه الصعود 
األهداف بطريقة  بتسجيل  يحتفل  وكان 

هوغو  طريقة  )طرابيست(على  استعراضية 
إلى إيطاليا  شانشيز، اختار الهجرة بعد ذلك 

إلى بلجيكا، حيث يعمل هناك  وبعدها 
مدربا في الفئات الصغرى. وهذا ما سنتعرف 

عليه من خالل هذا الحوار الذي أجراه في 
الصمدي  الخالق  الصديق عبد  شريط فيديو، 
للنشر ب »جريدة طنجة«  ببروكسيل، وأعده 

السعيدي، وهذا نصه: الزميل محمد 
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أخبـار برشلو
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أخبار ريال م

ديمبلي يرغب في تجديد عقده 
ديمبلي  رغبة  »الشيرينجيتو«  برنامج  أكد 
األزمات  رغم  برشلونة،  مع  البقاء  في  عاما(   24(
التي خاضها مع إدارته، حيث يشعر بالسعادة مع 
مدربه تشافي. وحسب ما نشره البرنامج على قناة 
أن  بإمكانه  اقتنع  ديمبلي  فإن  في«،  تي  »ميجا 
يكون قائدا لمشروع الفريق تحت قيادة تشافي. 
وتألق الفرنسي بشكل الفت مع تشافي وساهم 
في صعود الفريق للمنافسة على الوصافة وينعش 
حظوظه في المنافسة على اللقب رغم كون الريال 
األقرب له، بعدما قاد الفريق للفوز برباعية نظيفة 
في الكالسيكو في برنابيو. وتأتي رغبة ديمبلي، 
الموسم،  نهاية  مع  رسميا  عقده  سينتهي  الذي 
إدارة  البقاء، بعد فترة من الشد والجذب مع  في 
برشلونة انتهت بحرمانه من اللعب للفريق األول، 
قبل أن يعود تشافي في قراره ويستعين به مجددا 
في المباريات. لكن صعوبة تجديد النجم المطلوب 
في أندية أوروبية مثل سان جيرمان، تكمن في 
ضرورة خفض راتبه بشكل يتماشى مع الظروف 
وأوضح  الكتالوني.  منها  يعاني  التي  المالية 
المصدر أن الرئيس البورتا، قد ال يستطيع اإلقدام 
على تجديد عقده، وأن رحيله اليزال أقرب للحدوث.

فاتي يدنو من العودة
كشفت«موندو ديبورتيفو«عن موعد عودة 
المباريات.  في  للمشاركة  برشلونة،  نجم  فاتي 
وبحسب الصحيفة، فإن فاتي تعرض إلصابة في 
الوتر القريب من العضلة ذات الرأسين الفخذية 
بملعب سان  الماضي  يناير   20 يوم  بيلباو  أمام 
لجراحة،  الخضوع  النادي  عليه  واقترح  ماميس. 
لكن نصحه الوكيل مينديز بتنفيذ برنامج طبي 
كي يعود للمالعب عقب فترة تقترب من 8 أسابيع، 
وأوضحت  أسابيــع.   10 إلى  اآلن  وصلت  لكنها 
األسبوع  برشلونة  تدريبات  إلى  فاتي سيعود  أن 
المقبل، حيث سيتواجد في النادي، يوم األربعاء أو 
الخميس الستكمال المرحلة األخيرة من التعافي، 
والخضوع لفحوصات جديــدة تتعلــق باإلصابة. 
من  يوما   20 إلى   15 من  سيحتاج  أنه  وذكرت 
العمل في التدريبات الجماعية قبل أن يشارك في 
المباريات، ما يعني أن عودته قد تكون في منتصف 
الشهر المقبل. وشددت أن تشافي، لن يدفع بفاتي 

في المباريات، قبل أن يكون جاهزا بنسبة 100%.

ليفربول وتشيلسي يهددان مستقبل 
أراوخو في برشلونة

التفاوض  عاما(   23( أراوخو  المدافع  يواصل 
بشأن عقد جديد مع البرسا، في أفق انتهاء عقده 
الحالي صيف 2023. وتزعم تقارير بأن برشلونة 
بعدما  الحالي،  راتبه  أضعاف  ثالثة  عليه  عرض 
أصبح أحد أكثر المدافعين لفتا لالنتباه في الكرة 
األوروبية، وجذب أداؤه خالل الموسمين الماضيين 
لصحيفة  ووفقا  األوروبية.  األندية  أكبر  انتباه 
أراوخو اتصاالت من ناديين  »ديلي ميل«، تلقى 
على  اإلنجليزي،  الدوري  في  األقل  على  كبيرين 
استعداد لمضاعفة األموال التي يقدمها برشلونة. 
اللذين  الناديين  إن  »يقال  الصحيفة:  وأضافت 
أراوخو  مع  للتعاقد  نيتهما  في  تقدم  أكبر  حققا 
هما ليفربول وتشيلسي، على الرغم من أن النادي 
اللندني محظور حاليا من أي عملية بيع أو شراء 
بسبب تجميد أصول مالكه رومان أبراموفيتش«. 
ومع ذلك، ال يزال نائب رئيس برشلونة رافا يوستي 
واثًقا من قدرته على إقناع أراوخو وكذلك زميله 
الشاب جافي بالبقاء في النادي بعد العام 2023.  
ووقع الالعب مع برشلونة في غشت العام 2018، 
تاركا فريق بوسطن ريفر في أوروجواي لالرتباط 

بالفريق الرديف. 

 5 بين  المفضــل  خيــاره  يحدد  بيريز 
مدربين لخالفة أنشيلوتي

سيبقي  مدريد  ريال  أن  »سبورت«،  كشفت 
على أنشيلوتي كمدرب للفريق، حال فوزه بلقب 
حالة  في  أما  األبطال.  دوري  في  وتقدمه  الليجا، 
الصدارة  في  نقاط   9 فارق  رغم  الليجا،  خسارة 
عن إشبيلية، فإن بيريز لن يفكر لحظة قبل طرد 
أمام  الساحقة  الهزيمة  بعد  سيما  أنشيلوتي 
أن  وأضافت،  المخاوف.  أثارت  برباعية  برشلونة 
هناك العديد من المدربين المرشحين لخالفته، 
)تشيلسي(،  توخيل  األلماني  وهم  اإلقالة،  حال 
واأللماني  جيرمان(،  )سان  بوكيتينو  واألرجنتيني 
مدريد  )ريال  راؤول  واإلسباني  )ليفربول(،  كلوب 
كاستيا(، واإلسباني تشابي ألونسو )ريال سوسيداد 
االسم  يعتبر  توخيل  أن  الصحيفة،  وأشارت  باء(. 
األقرب لشغل منصب مدرب الريال، في ظل الوضع 
االقتصادي الذي يعيشه البلوز، بعد العقوبات التي 
أبراموفيتش  الروسي  النادي،  مالك  على  فرضت 
مؤخرا، ما يعزز من إمكانية رحيل األلماني. كما 
يعتبر كلوب حلما قديما لبيريز، لكنه يرتبط بعقد 
مع ليفربول حتى صيف 2024، والتفريط فيه أمر 

مستبعد.

بنزيما يستعد للعودة أمام تشيلسي
المباريات  لخوض  جاهزيته  بنزيما،  أكد 
 El Golazo« برنامج  ونشر  الريال.  مع  المقبلة 
de Gol«، فيديو لبنزيما يتحدث أثناء التواجد في 
سيكون  أنه  ويؤكد  الصحفيين،  أحد  مع  سيارته 
جاهزا لخوض مباراتي سيلتا بالليجا، وتشيلسي في 
ذهاب ربع نهائي دوري األبطال. وتعرض بنزيما 
مايوركا.  ضد  مشاركته  خالل  عضلية،  إلصابة 
واللحاق بمباراة الكالسيكو، لكن انتهى به األمر 
ومشاهدة  برنابيو،  ملعب  مدرجات  في  بالتواجد 
بعقد  بنزيما  برباعية. ويرتبط  الميرنجي  خسارة 
وشارك   .2023 عام  صيف  حتى  مدريد  ريال  مع 
هذا الموسم في 34 مباراة مع الريال في مختلف 
تمريرة   13 وقدم  هدفا   32 وأحرز  البطوالت، 

حاسمة.

إنجليزيــة  وموهبـة  الجدل  يثير  بيل 
تحت المراقبة

بعدما  الجدل  مدريد،  ريال  العب  بيل،  أثار 
غاب عن المشاركة في الكالسيكو ضد برشلونة، 
منتخب بالده بشكل  تدريبات  المشاركة في  ثم 
موندو  نقلتها  في تصريحات  بيل  وقال  طبيعي. 
ديبورتيفو »من الطبيعي الشعور ببعض االنزعاج، 
لكني بشكل عام في حالة جيدة، ومستعد للعب«. 
وأضاف »كنت أتدرب على مدار الشهرين ونصف 
الماضيين، وأنا في حالة أفضل بكثير من المرة 
السابقة التي كنت فيها هنا في المنتخب«. وعن 
مستقبله، كشف »لم أفكر في األمر على اإلطالق، 
أعلم أن التفكير في المستقبل يمكن أن يسبب 
المستقبل، سأقرر  الشكوك، ومهما سيحدث في 
ريال  مع  سينتهي  بيل  عقد  أن  يذكر  مصيري«. 
حيث  للتجديد،  نية  وال  الموسم،  بنهاية  مدريد 
سيرحل بشكل نهائي عن الفريق، بعدما فشل في 
إثبات قدراته خالل السنوات األخيرة. وفي خبر آخر، 
نقلت )ماركا( عن المعلق الرياضي رامون ألباريث، 
كثب  عن  يتابع  مدريد  »ريال  إن  قوله  مون  دي 
الالعب اإلنجليزي اليافع جود بيلينجهام )18 سنة(« 
بيلينجهام  وحصل  لموسم 2023.  لضمه  سعيا 
في  شاب  العب  ألفضل   »NXGN« جائزة  على 
العالم. ويمتد عقد العب الوسط اإلنجليزي الواعد 
ريال  ويتابع   .2025 بوروسيا دورتموند حتى  مع 
والعبين  فترة  منذ  باهتمام  بيلينجهام،  مدري 
شباب موهوبين آخرين مثل الفرنسي تشواميني 
فلوريان  ريان جرافينبرش، واأللماني  والهولندي 

فيرتز والبرازيلي إندريك.

نظمت جمعية اتحاد طنجة لكرة السلة يوم األحد الماضي 
بقاعة الزياتن بطنجة، ملتقى مدارس اتحاد طنجة لكرة السلة 
في الفئات العمرية، أقل من 8 سنوات، أقل من 10 سنوات وأقل 

من 12 سنة.
وتميز الملتقى، المنظم في إطار البرنامج السنوي للجمعية، 
وانسجاما مع مخططها االستراتيجي، بمشاركة حوالي مائتي 
مشاركة ومشارك مثلوا مدرسة اتحاد طنجة بكال من الزياتن 
والقصبة، األبطال، الخوارزمي. وبخصوص التباري، تم تشكيل 
كل فئة من ثمان فرق نازلت بعضها على شكل بطولة، داخل 

فضاء ثالثة مالعب.
ومر الملتقى في أجواء متميزة، مليئة باألنشطة الرياضية 

والمنافسة الشريفة والتباري، كما توخت ذلك الجهة المنظمة 
واالحتكاك  المباريات  من  استفادوا  الذين  المشاركون  وكذا 
والتنافسية التي تساعد على صقل المواهب وتطوير المهارات 
واإلمكانيات الذاتية والتقنية للناشئة المشاركة وتحبيبهم في 
لعبة كرة السلة وبالتالي بهدف توسيع دائرة الممارسين للعبة.

لكرة  طنجة  اتحاد  جمعية  تبقى  الملتقى،  هذا  وبنجاح 
التربوية  الرياضية،  األهداف،  المتعددة  لبرامجها  وفية  السلة 
واالجتماعية التي تنظمها كل سنة والتي تحقق عادة العالمة 
المشاركين  وحجم  المحكم  التنظيم  مستوى  على  الكاملة 
والمتتبعين من مسؤولين وآباء وأولياء المشاركات والمشاركين 

الذي صفقوا لمهارات مواهب الملتقى.

ودعت األسرة الرياضية بطنجة، ومعها الجالية المغربية ببروكسيل، أحد روادها في 
كرة القدم في مراحل الخمسينيات. ويتعلق األمر بالعب كرة القدم، عبد القادر أقنين، 
المعروف في األوساط الرياضية سواء بطنجة أو بلجيكا بلقب »الريفي«. حيث وافته 
المنية عن سن تناهز 86 سنة، بالعاصمة البلجيكية بروكسيل يوم األحد 13 مارس 

2022، الموافق ل 10 شعبان 1443.
المرحوم من مواليد مدينة طنجة سنة 1936، حمل قميص مجموعة من الفرق 
الطنجاوية، أبرزها فرق، مرشان، المصلى ونادي طنجة )الطانخير(. كما كان له الفضل 
في اإلسهام في تأسيس فرق كرة القدم للجالية المغربية ببروكسيل والتي كانت تضم 
مجموعة من مواهب كرة القدم الطنجاوية التي هاجرت إلى الديار البلجيكية لإلقامة 

هناك منذ فترة الستينيات. 
تعازينا الحارة إلى جميع أفراد اسرة الفقيد، تغمده اهلل بواسع رحمته، واسكنه فسيج 

جنانه، وألهم ذويه الصبر الجميل. إنا هلل وإنا إليه راجعون.
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استفاد 26 متدربا من مختلف مدن جهة طنجة تطوان 
الحسيمة، ضمنهم متدربة من العنصر النسوي، من الدورة 
األول،  المستوى  الشاطئية  القدم  كرة  لمدربي  التكوينية 
التي نظمتها العصبة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة تحت 
اشراف االدارة التقنية الوطنية، قطب كرة القدم الشاطئية 
مرة  ألول  أقيمت  التي  الدورة  هذه  وأطر  مرتيل.  بمدينة 
بتراب العصبة، في إطار برنامج الجامعة، الخاص بتطوير كرة 
القدم الشاطئية ونشر ممارستها في إطار بطولة نظامية، 

القدم  كرة  مدربي  بتكوين  المكلفين  الوطنيين  اإلطارين 
الشاطئية، نسيم الحداوي ومجيد الخال، والمسؤول التقني 
للعصبة المكلف بكرة القدم الشاطئية خالد باحيد. واستفاد 
المتدربون من حصص نظرية اجريت بقاعة الندوات بمكتبة 
االمام الشادلي بمرتيل وتطبيقية أقيمت بالشاطئ البلدي 
لمرتيل. واختتمت بتوزيع الشواهد على المتدربين بحضور 

رئيس اللجنة التقنية للعصبة، عبد النبي بورزين.

26 م�شتفيد من 
دورة تكوينية 

ملدربي كرة القدم 
ال�شاطئية بع�شبة 

طنجة

م�شاركة قيا�شية يف ملتقى مدار�س احتاد طنجة لكرة ال�شلة

اجلالية الريا�شية الطنجاوية بربوك�شيل تودع 
الالعب محمد اأقنيـن »الريفي«



تخطى فريق نادي طنجة لكرة اليد لإلناث، 
الدور الثاني من منافسات كاس العرش بعد 
من  الماضي  األحد  يم  كبير  بانتصار  عودته 
الدار البيضاء على حساب نادي نجم عين الشق 
بنتيجة 31 مقابل 07. وكان الفريق بلغ هذا 
الدور بعد إخراجه من الدور األول لفريق نجوم 
يعقوب المنصور الرباطي بعدما انتصر عليه 
بنتيجة 20 مقابل 11. ورغم حداثة نشأته، إال 
أن فريق اإلطار الوطني، محمد أجباري، الذي 

يشرف على تدريب حواريات نادي طنجة، أبان 
عن استعداده وطموحه لبسط نفوذه ضمن 
تبقـى  حيـث  الثانـي.  الوطنـي  القسم  أندية 
لتحقيق  حافزا  الكاس  في  المحققة  النتائج 
انطالقة قويــة في منافسات البطولــة التي 

ستنطلق هذه األيام.
لإلنـاث  اليد  لكرة  نادي طنجـة  أن  يذكر 
تأسس بتاريخ 18 يونيو من السنة الماضية، 

الحماني  محمد  من  المسير  مكتبه  ويتكون 
وإبراهيم  له،  نائبا  الخليل  ونعمان  رئيسا، 
ماماد كاتبا عاما، وكريم ميدول نائبا للكاتب 
العام، وطارق عزوز أمينا للمال، ونوال الحلوي 
وشيماء  بوعزة  وسميرة  المال،  ألمين  نائبة 
حكيمـي  وحسن  بنلخضر  ومنار  الدحماني 
ورشيد  لدهم  وأنــس  الحوس  آيت  ومحمد 
وعمر  بالشهب  الخاضر  الرقيب  وعبد  دويدر 

الخياط مستشارين.

كاأ�س العر�س :

نتائج م�شرفة لإناث نادي طنجة يف مناف�شات كاأ�س العر�س لكرة اليد

815 الملحق الرياضي

أندية دوري  أحد  المنصورية،  خلق فريق 
الهواة، مفاجأة كبيرة بعدما صعق اتحاد طنجة 
وأخرجه من منافسات كأس العرش، بالفوز عليه 
بهدف لصفر في المباراة التي جمعتهما مساء 
المنصورية.  بجماعة  البلدي  بالملعب  األحد 
حيث  طويال،  األرض  أصحاب  ينتظر  ولم 
هدف  تسجيل  من  موندي  موديست  تمكن 
المباراة الوحيد، في الدقيقة 11. وتالق فريق 
المنصورية الذي كان بإمكانه أن يسجل أهدافا 
أخرى، لوال تألق الحارس هشام المجهد. وبهذا 
فريق  النهائي،  ربع  دور  في  سيواجه  التأهل، 
حسنية  حساب  على  المتأهل  الرياضي  الفتح 
واحد.  مقابل  بثالثة  عليه  فاز  بعدما  أكادير 
ولم يتقبل المكتب المديري للفريق الطنجاوي 
طريقة اإلقصاء وأمام فريق من الهواة، في ظل 
الفوارق التقنية والبشرية، وكذا على مستوى 

المدرب  مع  طارئ  اجتماع  بعقد  وعجل  اإلمكانيات، 
األرجنتيني ميغيل أنخيل غاموندي لمعرفة األسباب 
الحقيقية للهزيمة المفاجئة وعدم تقديم المستوى 

المطلوب في المباراة. 

نتائج دور ثمن النهائي:
أطلس خنيفرة / اتحاد اتوركة: 1 – 2 

المغرب الفاسي / أولمبيك آسفي: 3 – 1 
حسنية أكادير / الفتح الرياضي: 1 – 3 

جمعية المنصورية / اتحاد طنجة: 1 – 0 
يوسفية   / السالمي  الرياضي  الشباب 

برشيد: 1 – 2  .
الدفاع الحسني الجديدي / نهضة بركان 

- مولودية وجدة: )أجلت(.
تادلة -  / )شباب قصبة  رجاء بني مالل 

الرجاء الرياضي -(: )أجلت(.
 )االتفاق المراكشي - الوداد الرياضي( / 

شباب المحمدية: )أجلت(.
برنامج ربع النهائي

المغرب الفاسي / / يوسفية برشيد 
الرياضـي  االتحــاد   / الرياضي  الفتح 

التوركي.
مباراة  في  الفائز   / المنصورية  جمعية 
الدفاع الجديدي / )نهضة بركان - مولودية 

وجدة(.
الوداد   - المراكشي  )االتفاق  مباراة  في  الفائز 
الفائز في مباراة  المحمدية ضد  / شباب  الرياضي( 
رجاء بني مالل / )شباب قصبة تادلة - الرجاء الرياضي(

الدوري اإلسباني
بر�شلونة يزلزل الربنابيو برباعية

 فـي الكال�شيكـــو
ملعب  على  برباعية  مذلة  هزيمة  مدريد  ريال  برشلونة،  أذاق 
سانتياجو برنابيو، وهي أسوأ خسارة يتعرض لها الريال في عقر داره 
منذ 21 نوفمبر 2015، حينما سقط أيضا بنفس النتيجة أمام الفريق 
البارسا أيضا من وضع حد لسلسلة من 5 هزائم  الكتالوني. وتمكن 
منافسات  إطار  ففي  الميرنجي.  أمام  الكالسيكو  مباريات  في  متتالية 
الجولة 29 من الليجا، عاد البرسا بفوز ساحق من مدريد على حساب 
الريال بأربعة أهداف دون رد، أحرزها أوباميانج )ثنائية( في الدقيقتين 
الدقيقة 47.  في  توريس  وفيران  الدقيقة 38،  في  واراوخو  و51،   29
نقطة، في صدارة   66 عند  مدريد  ريال  تجمد رصيد  النتيجة،  وبهذه 
المركز  في  نقطة،  إلى 54  رصيده  برشلونة  رفع  بينما  الليجا،  ترتيب 
واكتفى  بملعبه  إشبيلية  وتعثر  مؤجلة.   مباراة  له  وتتبقى  الثالث، 
إشبيلية  أضاع  أهداف.  بدون  صوصيداد  ريال  ضيفه،  أمام  بالتعادل 
14 نقطة في آخر 9 جوالت بالدوري اإلسباني، وخسر في المجمل 16 
تعادالت  فخ  في  سقوطه  بسبب  بالبطولة،  جولة   20 أول  في  نقطة 
له.  مواجهات   9 آخر  في  7 مرات  األندلسي  وتعادل الفريق  متالحقة. 
وواصل أتلتيكو، عزف نغمة االنتصارات للمرة الخامسة على التوالي منذ 
سقوطه أمام ليفانتي )1-0( في 16 فبراير الماضي. كما حقق أتلتيكو 5 
انتصارات متتالية في الليجا للمرة األخيرة )كانت حينها 8(، حتى المباراة 
األخيرة عندما فاز على رايو فاييكانو بهدف نظيف حمل توقيع قائده 
واحدة  بمباراة  فاز  الذي  بيتيس  تعادل  الجولة،  شهدت  كما  كوكي. 
أهداف.  أمام سيلتا فيجو دون  الليجا،  له في  لقاءات  آخر 4  فقط من 
وكان هذا أول تعادل سلبي له هذا الموسم في الوقت الذي يبتعد فيه 
عن المركز الثالث الذي احتله منذ جولتين فقط، ليشغل حاليا المركز 
الخامس بـ 50 نقطة. وتعادل بيتيس 4 مرات سابقة، ولكن أي منها 
لم تكن سلبيا، 1-1 أمام مايوركا، و2-2 أمام قادش ورايو فاييكانو. 
األخيرة  الدقيقة  في  الثمين  وبانتصاره  الترتيب،  ذيل  مستوى  وعلى 
مغادرة  في  قادش  نجح  سوبيرنو،  روبن  بواسطة   1-0 فياريال  على 
منطقة الهبوط، بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة محتال المركز 17. 
وترك قادش، كل من مايوركا وأالفيس وليفانتي في المراكز الثالثة 
األخيرة، التي تؤدي بأصحابها لدوري القسم الثاني. يذكر أن منافسات 
الدوري ستحتجب هذا األسبوع اللتزامات المنتخبات األوربية الدولية. 

وسيستأنف يوم السبت 2 أبريل بإجراء الدورة 30.
نتائج الدورة 29:   

أ.بلباو / خيطافي: 1 – 1 
ألفيس / غرناطة: 2 – 3 
إلتشي / فالينسيا: 0 – 1 

أوصاصونة / ليفانطي: 3 – 1 
رايوفاليكانو / أ. مدريد: 0 – 1 

إسبنيول / مايوركا: 1 – 0 
سلطا / بيتيس: 0 – 0 

قديس / فيا الريال: 1 – 0 
إشبيلية / ريال صوصيداد: 0 – 0 

ريال مدريد / برشلونة: 0 – 4 
برنامج الدورة 30:  

السبت 2 أبريل
)الساعة  مــايــوركــا   / خيطافي 

الواحدة ظهرا(
)الساعة  الريال  فيا  ليفانطي/ 

الثالثة والربع(
)الساعة  مدريد  ــال  ري  / سلطا 

الخامسة والنصف(
أ.مدريد / ألفيس )الساعة الثامنة 

مساء(
األحد 3 أبريل

الواحدة  )الساعة  إلتشي   / أ.بلباو 
ظهرا(

)الساعة  أوصاصونة   / بيتيس 
الثالثة والربع(

)الساعة  رايوفاليكانو   / غرناطة 
الخامسة والنصف(

)الساعة  قــديــس   / فالينسيا 
الخامسة والنصف(

)الساعة  إشبيلية   / برشلونة 
الثامنة ليال(

اإلثنين 4 أبريل
إسبنيول   / صــوصــيــداد  ريـــال 

)الساعة الثامنة ليال(
الترتيب العام

1 - ريال مدريد: 66 نقطة
2 - اشبيلية: 57 //
3 - برشلونة: 54//
4 - أ. مدريد:54 //
5 - بيتيس: 50 //
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احتاد طنجة يتعر�س ل�شعقة اأمام فريق جماعة
خبر األسبوع

قال نويل لو جريه، رئيس اتحاد الكرة الفرنسي، في تصريحات عبر 
صحيفة »ليكيب« الفرنسية »زيدان سيكون خيارا جيدا لبي إس جي، 
سيكون مدربا للفريق يوما ما، ولكن متى، ال أعلم«. ويتولى مهمة 
بنهاية  تعاقده  ينتهي  الذي  األرجنتيني، بوكيتينو،  الباريسي،  الفريق 
الموسم المقبل في يونيو 2023. وانتقل رئيس اتحاد الكرة الفرنسي 
للحديث عن مبابي، وتكهنات بانتقاله إلى ريال مدريد. وحذر لو جريه، 
المهاجم الشاب، قائال »عندما ينتقل العب إلى نادٍ جديد، يستغرق وقتا 
في التأقلم على األجواء.. نعم، باريس في وضع سيئ، لكنه ال يزال ناديا 
رائعا«. وأضاف »مبابي وبنزيما العبان على أعلى مستوى، ويتعاونان 
بشكل جيد، بالنسبة لي، ال توجد مشكلة إذا لعب أحدهما في الريال 
أكثر  باريس«. وواصل »لست مقتنعا بأن مبابي سيتطور  واآلخر في 
الدوري  على  تتفوق  الليجا  أرى  وال  اإلسباني،  الــدوري  إلى  بانتقاله 
الفرنسي«. وشدد نويل لو جريه في ختام تصريحاته »في كل األحوال، 
إنه قرار شخصي، يخص مبابي، لكن بصفتي رئيسا لالتحاد، أفضل أن 

يبقى في فرنسا«.

م�شوؤول: زيدان �شيكون مدربا 
لباري�س. لكن 
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صورة من األرشيف
الصورة تعود إلى سنة 1978، 

وهي السنة التي تزامنت مع تنظيم 
نهائيات كاس العالم باألرجنتين. 

والصورة من إحدى الدوريات الودية 
المهمة التي كانت تنظم عادة بطنجة 

من طرف نهضة طنجة في إطار 
التحضير للموسم الرياضي أو بإحدى 

المناسبات الوطنية. ويتوسط الصورة 
حكم المباراة الطنجاوي، المختار 

بوزيان من عصبة الشمال، وعلى 
يمينه عميد الوداد البيضاوي العربي 
أحرضان، وعلى يساره حسن أمشراط 

المعروف ب”اعسيلة” عميد شباب 
المحمدية.



الخــالـق  عبد  التأهيـلــيـــة  الثانويـة  شهدت 
الطريس بطنجة، يوم األربعاء الماضي، زيارة ميدانية 
من طرف كي كيــم، مساعدة نائبة الرئيسة المديرة 
العامة لهيئة تحدي األلفية األمريكية، في إطار مشروع 
التعاون  برنامج  المنـــدرج ضمن  الثانوي”  “التعليم 
المغربية  المملكة  بين  الموقع  الثاني”  “الميثاق 

وحكومة الواليات المتحدة األمريكية.
التـــالميـــذ  للقــاء  مناسبــة  كانت  الزيــارة 
من  األسـاسيـــيـــن  المستفيــديـــن  واألساتــذة، 
االستثمارات المنجــزة بالمؤسسة المدرسية والوقوف 
على أشغال البنيات التحتية التي تم إنجازها بالثانوية، 
حوالي  لفائدة  المادي  المحيط  تحسيــن  بهــدف 

1.200 تلميذا )ة( يتابعون دراستهم بالمؤسسة.
وشملت األشغال على الخصوص إقامة مرافق 
مساحة  على  الرياضيـة  المالعب  وتغطية  صحية، 
1.085 متــر مربع وترميـم أرضياتها وإنشاء قاعات 
متعددة الوسائط وتجديد شبكات الكهرباء والسباكة.

المعلوماتية  المعـــدات  على  الوفد  اطلع  كما 
تنفيذ  للمؤسسة لدعم  التي سلمت  والديداكتيكية 
نموذج “ثانوية التحدي”، المتمثلة أساسا في حواسيب 
محمولة ومكتبية، طابعات متعددة الوظائف، خوادم 

مشتركــة للتخزين، أدوات للربط الالسلكــي بشبكـة 
األنترنيــت، حقائب متعددة الوسائط، أجهزة لعرض 
إلى حزمة من  باإلضافة  للعرض،  الفيديو وشاشات 

البرامج المعلوماتية.
وقد تضمنــت تهيئــة المؤسسة أيضا، معدات 
الحياة  علوم  مختبرات  تجهيز  أجل  من  ديداكتيكية 
نواد  إحداث  والكيمياء، فضال عن  والفيزياء  واألرض 
المسرح،  والكورال،  الموسيقى  الفنون،  مدرسية في 

والمهارات الحياتية..
ويجدر الذكــر أن “مشــروع المؤسسة المندمج” 
جودة  من  الرفع  وهي  أولويات،  ثالث  حول  يتمحور 
اإلبداع  وتشجيع  واالنفتاح  المساواة  تعزيز  التعليم، 
كي  أكــدت  الصدد  هذا  وفي  التربويين.  واالبتكار 
كيم على أهمية مواصلة وتعزيز الجهود التي تبذلها 
مختلف األطراف المعنية لضمان األثر اإليجابي المتوقع 
من تنزيل نموذج ” ثانوية التحدي”، الذي يستفيد منه 
سنويا حوالي 85 ألف تلميذ وتلميذة و3.600 أستاذا 
وأستـاذة بتسعين مؤسسة تعليمية بجهــات طنجة-

تطـوان-الحسيمـة ومراكش-آسفي وفاس - مكناس، 
داعية إلى العمل على ضمان استدامة هذا النموذج 

وتنزيله على نطاق أوسع.
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اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية
المملكة المغربية

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التصفية والتسوية القضائية 

ملف إجراءات: رقم 2021/17/8
إشــعـــار

شركة لوليفرور رينت م م في شخص ممثلها 
القانوني 

بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2021/07/08 
المحكمة  قضت  عدد 2021/8301/26  الملف  في 
القضائية  التسوية  مسطرة  بفتح  بطنجة  التجارية 

لشركة لوليفرور رينت ش م م.   
إن القاضي المنتدب يشعركم بأنه قد تم إيداع 
قائمة الديــون بكتابة الضبط من طرف السنديك 
السيد الحسن مسكين لتكون رهن إشارة الدائنين 

لالطالع عليها وذلك تطبيقا للمادة 698 من م.ت.
حرر بتاريخ: 2022/02/08 .

عن رئيس كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
 وزارة الداخلية

جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة
عمالة طنجة أصيلة

جماعة طنجة
مقاطعة بني مكادة

مصلحة الرخص التجارية
إعـــــــالن

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

من تاريخ صدور هذا اإلعالن في الجرائد.
بــــه  تقـــدم  الذي  للطلـــب  تبعـا  وذلك   -
السيد محمد البكوري للحصول على رخصة : غسل 
السيارات بالمحل الكائن بتجزئة الخير 01 رقم 66 

ـ طنجة.
بمصلحـــة  المفتوح  البحـث  ويوجــد سجـــل 
حيـــث  مكــادة،  بني  بمقاطعـة  التجارية  الرخص  
خالل  وذلك  مالحظاتهم  تسجيــل  للعموم  يمكن 

أوقات العمل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
 وزارة الداخلية

جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة
عمالة طنجة أصيلة

جماعة طنجة
مقاطعة بني مكادة

مصلحة الرخص التجارية
إعـــــــالن

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

من تاريخ صدور هذا اإلعالن في الجرائد.
بــه  تـقـــدم  الـذي  للطلــب  تبــعـا  وذلـك   -
 : رخصة  على  للحصول  بخيـرة  توفيق  السيـد 
بتجزئة  الكائن  بالمحل  البضائع  لتخزين  مستودع 

الجراري 02  زنقــة 84 رقم 18 ـ طنجة.
بمصلحة  المفتـــوح  البحـث  ويـوجــد سجــل 
حيـــث  مكــادة،  بني  بمقاطعـة  التجارية  الرخص  

خــالل  وذلك  مالحظاتهم  تسجيل  للعموم  يمكن 
أوقات العمل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس 

المحكمة التجارية بطنجة
ملف تنفيذ عدد: 2018/8516/387 

طالب التنفيذ : البنك الشعبي للرباط القنيطرة
منفذ عليه: السيدة السعدية أبو نواس

إعالن عن بيع عقار
لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان والبنك 

الشعبي المركزي ش. م
ضد :السيدة السعدية أبو نواس، عنوانها ساحة 

20 غشت رقم 82 طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/04/27 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال سيجرى بقاعة 
البيوعات بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار 
عدد  العقـــاري  الرســـم  ذي   )39 )سايس  المدعو 
المذكورة  عليها  للمنفذ  المملوك   06/133687
أعاله، الكائن: مدشر اجزناية جماعة بوخالف طنجة، 
وهو عبارة عن شقة بالطابق الثاني عشر مساحتها 

51 م 2. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

188.000.00 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 
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ  

إعالن عن بيع عقار
ملف تنفيذي عدد: 2018/8516/406 

لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان، تنوب 
عنه ذتان/بسمات وشريكتها المحاميتان بالدار 

البيضاء.
ضد : السيد أحمد الحاج احساين، كفيل شركة 

اللوكس ميطال لعلمي.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/05/09 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة زواال ستجرى سمسرة عمومية بقاعة 
البيوعات بهذه المحكمة لبيع بالمزاد العلني للعقار 
عدد  العقاري  الرسم  ذي   )2 العالي  )عبد  المدعو 
الكبير،  القصر  الرباط،  بطريق  والكائن   36/3431
1812 متر  أرضية مساحتها  عبارة عن قطعة  وهو 

مربع، بنيت فوقها مستودعات قديمة. 
مبلــــغ  في  االفتتاحـــي  الثمــــن  حــــدد 

7.848.000.00 درهم. 
من  ابتداء  التنفيذ  قسم  إلى  العروض  تقدم 
اإلعالن. يمكن لكل شخص داخل  تاريخ نشر هذا 
عرضا  يقدم  أن  السمسرة  تاريخ  من  أيام  عشرة 

بالزيادة عما رسا به المزاد، على أن يكون العرض 
و  األصلي  البيع  ثمن  من  السدس  بمقدار  يفوق 
المصاريف )الفصل 479 من ق م م(. ويؤدى الثمن 
التنفيذ  ومصاريف  المائة  في   3 زيادة  مع  ناجزا 
اإليضاح  من  وللمزيد  مضمون،   شيك  بواسطة 
التنفيذ لالطالع على دفتر  االتصال بمكتب  يمكن 

التحمالت. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

عبد اللطيف فالح 
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف بطنجة

المحكمة االبتدائية بطنجة
ملف تنفيذ عدد:2022/6113/29 

طالب التنفيذ: السيدة الزكاري لطيفة
منفذ عليه : السيد الكوش محمد رضا

إعالن عن بيع عقارين
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
بقاعة  قضائي  بيع  سيقع  أنه  بطنجة  االبتدائية 
الجلسات - البيوعات العقارية بتاريخ: 2022/05/10 

على الساعة 10:30.
الجاعل  لطيفة،  الزكاري  السيدة  لفائدة: 
بلمكي  االستاذ محمد  بمكتب  معه  المخابرة  محل 

المحامي بهيئة طنجة
ضد : السيد الكوش محمد رضا

والمسجل  المحفظ  األول  للعقار  وذلك 
عدد  تحت  المدينة  طنجة  العقارية  بالمحافظة 
المسمى  الملك  باسم  والمعروف   06/192540
لطيفة 1 عبارة عن متجر بالطابق األرضي، الكائن 
باجزناية الطابق األول طنجة، مساحتها 211.0000 
بالمزاد  للبيع  االفتتاحي  الثمن  )سنتيار(،  مربع  متر 

العلني سينطلق من مبلغ 1.477.000.00 درهم
و للعقار الثاني المحفظ والمسجل بالمحافظة 
 06/192541 عدد  تحت  المدينة  طنجة  العقارية 
الكائن  األول  بالطابق  شقة  باسم  والمعروف 
مربع  متر   111.0000 مساحتها  طنجة  باجزناية 
العلني  بالمزاد  للبيع  االفتتاحي  الثمن  )سنتيار(، 

سينطلق من مبلغ 555.000.00 درهم 
ومن أراد الزيادة في االيضاح وتقديم العروض 
بالمحكمة  التنفيذ  بمصلحــة  االتصــال  يمكنــــه 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف طنجة

المحكمة االبتدائية بطنجة
ملف تنفيذ عدد 2021/6201/2729

طالب التنفيذ : ورثة الصغير الرميقي محمد ومن 
معه

منفذ عليه: السيد الرميقي مصطفى ومن معه

إعالن عن بيع عقار 
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
االبتدائية بطنجة أنه سيقع بيع قضائي بقاعة 

- البيوعات العقارية بتاريخ: 2022/05/10 على 
الساعة 10:30.

لفائدة: ورثة الصغير الرميقي محمد عنهم ذ/ 
عبد المنعم المريني، والسيدة ورثة الرميقي عبد 

اللطيف الساكن بطنجة
ضد : السيد الرميقي مصطفى ومن معه

بالمحافظة  والمسجل  المحفظ  للعقار  وذلك 
العقارية طنجة المدينة تحت عدد G/20539 وهو 
عبارة عن فيال المسماة اسقال تشتمل على مرآبين 
 13 رقم  حطين  بزنقة  الكائن  وسطح،  طابقين  و 
)سنتيار(،  مربع  متر  باصادينا طنجة، مساحته 359 
الثمن االفتتاحي للبيع بالمزاد العلني سينطلق من 

مبلغ 3.200.000.00 درهم. 
ومن أراد الزيادة في اإليضاح وتقديم العروض 
بالمحكمة  التنفيذ  بمصلحة  االتصال  يمكنه 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف بطنجة

المحكمة االبتدائية بطنجة 
ملف تنفيذ عدد: 2021/6201/3166

طالب التنفيذ: السيدتان أوشن فاطمة وزليخة
منفذ عليه: السادة أوشن محمد ومولود أوشن 

وأحمد أوشن
إعالن عن بيع عقار

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

.10:30
وزليخة،  فاطمة  أوشن  السيدتين  لفائدة: 
معه  المخابرة  محل  الجاعل  بطنجة،  الساكنتين 
المحامية  الحسني،  كنون  سعاد  االستاذة  بمكتب 

بهيئة طنجة.
أوشن  ومولود  محمد  أوشن  السادة   : ضد 

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

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

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

المملكة المغربية 
وزارة العدل

محكمة االستئناف بطنجة
المحكمة االبتدائية بطنجة

ملف تنفيذ عدد:2022/6113/18 
طالب التنفيذ: السيد بوعصاب عبد الناصر

منفذ عليه : السيد بن محمد أحمد بوعصاب 
ومن معه 

إعالن عن بيع عقار
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
بقاعة  قضائي  بيع  سيقع  أنه  بطنجة  االبتدائية 
الجلسات - البيوعات العقارية بتاريخ: 2022/05/10 

على الساعة 10:30.
ذ/  عنه  الناصر،  عبد  بوعصاب  السيد  لفائدة: 

عبد الرزاق افتوح، المحامي بهيئة طنجة.
ضد : أحمد بوعصاب ومن معه

بالمحافظة  والمسجل  المحفظ  للعقار  وذلك 
 06/120900 عدد  تحت  المدينة  طنجة  العقارية 
المسمـــى  الملك  عاريــة،  أرض  باسم  والمعروف 
الكائن  الطريق  على  واحدة  واجهة  لها  بوعصاب، 
متر   330 مساحته  طنجة،  قدور  الحاج  عزيب  بحي 
مربع )سنتيار(، الثمن االفتتاحي للبيع بالمزاد العلني 

سينطلق من مبلغ 2.145.000.00 درهم 
ومن أراد الزيادة في االيضاح وتقديم العروض 
بالمحكمة  التنفيذ  بمصلحــة  االتصال  يمكنه 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل  
المحكمة االبتدائية بطنجة

قسم التبليغ 
إعذار 2019/6704/4838

إشهار حكم طبقا لمقتضيات الفصل 441 من 
ق م م 

لدى  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
المحكمة  هذه  بأن  بطنجة  االبتدائية  المحكمة 
أصدرت حكمها بتاريخ:2019/07/02 تحت عدد 93 

في الملف عدد: 2018/1403/16. 
بين : السيد نابل الفياللي السقساف، أصالة 
بن  محمد  بن  محمد  ورثة  عن  ونيابة  نفسه  عن 
الحسن الفريحي الساكن بعين الحياني الزنقة 11 

رقم 10 طنجة.
الرحمان  عبد  بن  القادر  عبد  السيد   : وبين 
الخالدي،  العمراني  محمد  ذ/  عنه  ينوب  حسون، 

المحامي بهيئة طنجة.
اآلتي نصه: ابتدائيا وحضوريا. 

على  الملف  وإحالة  التعرض  صحة  بعدم   -
السيد المحافظ على األمالك العقارية والرهون بعد 
المتعرضة  الجهة  وتحميل  نهائيا  الحكم  صيرورة 

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

قانون المسطرة المدنية. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

 بادر نادي الفاعلين االقتصاديين المعتمدين بالمغرب، الذي 
معهد  مع  بشراكة  تنظيم  إلى  األندلسي،  عباد  المعتمد  يرأسه 
يوم  الطاقية،  والنجاعة  المتجددة  الطاقات  مهن  في  التكوين 
الجمعة 18 مارس 2022، ندوة حول موضوع: النجاعة الطاقية 
رافعة رئيسية للخدمات اللوجستيكية والتنافسية الصناعية في 
جهة الشمال. فقد أوضح المعتمد عباد األندلسي، رئيس نادي 
اللقاء  تنظيم  بان  بالمغرب،  المعتمدين  االقتصاديين  الفاعلين 
وذلك  دولية،  وتداعيات  عوامل  أملتـه  الطاقية،  النجاعة  حول 
العالمي  المستوى  الساعـة على  الموضوع أصبـح حديث  بحكم 
الذي  األندلسي،  عباد  المعتمد  حسـب  اللقاء  ويعد  والوطني. 
الفاعلين  لتنوير  ودوليين، فرصة  خبـراء وطنيين  عرف مشاركة 
االقتصاديين سواء النقالة أو المصنعين، بالتحديات المستقبلية 
نحو  الموجهة  خاصة  المغربية،  الصادرات  عليها  ستكون  التي 

جهــة  مجلس  بتبني  العشيـري،  رشيد  أفاد  جهتــه  من  أوروبا. 
حكومية،  ومخططات  إلستراتيجية  الحسيمة،  ـ  تطوان  ـ  طنجة 
تعمل على بلورتها على ارض الواقع، من خالل تدابير مهمة واو 
راش مهيكلة، وذلك في حدود اختصاصاتها. بحيث تم وضع وفق 
رشيد العشيري، رئيس لجنة التربية والتكوين المهني وإنعاش 
الشغل، استراتيجية جهوية للطاقة، تمحورت على مجموعة من 
الترابين  الفاعلين  من  مجموعة  مع  بشراكة  المنجزة  المشاريع 
جهة  مجلس  حرص  العشري،  رشيد  وأكد  والدوليين.  الوطنين 
المبادرات  على جميع  انفتاحه  على  الحسيمة،  ـ  تطوان  ـ  طنجة 
الطاقات  استعمال  دعم  مع  البديلة،  القطاعات  لتنمية  الهادفة 
المتجددة، بهدف تحقيق التنافسية في المجاالت اللوجستيكية 
بمنطقة شمال  المستدامة  التنمية  أجل خدمة  والصناعية، من 

المغرب.

النجاعة الطاقية رافعة رئي�شية للخدمات اللوجي�شتيكية 
والتناف�شية ال�شناعية مو�شوع لقاء طنجة

ثانوية عبد اخلالق الطري�س ت�شهد 
الدعم الأمريكي

ت : حمودة
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واملر�صلني،  االأنبياء  خامت  على  وال�صالم  وال�صالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
�صيدنا ممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني.

اأما بعد: مع�صر القراء؛
اإنَّ االأمة االإ�صالمية جمعاء ف االأيام القليلة القادمة ت�صتقبل �صيفًا عزيزا 
اإنه  اإلى قدومه؛  اإلى جميئه، وتتطلع النفو�ض  ووافداً كرميا، تت�صّوف القلوب 
مبجيئه  يتبا�صرون  نفو�صهم،  على  عزيٌز  املوؤمنني،  قلوب  على  حبيٌب  �صيٌف 
ل ما  ويهنئ بع�صهم بع�صا بقدومه، وكلهم يرجو اأن يبُلَغ هذا ال�صيف، واأن ُيَح�صِّ
فيه من خري وبركة؛ اأال وهو �صهر رم�صان املبارك؛ �صهر اخلريات والبكات، �صهر 
واال�صتغفار  والذكر  القراآن،  وتالوة  والقيام  ال�صيام  �صهر  والقربات،  الطاعات 
�صهٌر  واالإح�صان،  والعطاء  والبذل  وال�صخاء  اجلود  �صهر  واملناجاة،  والدعاء 
ال�صهر  ذلكم  فيه،  الربح  جماالت  وعظمت  بركاته  وتنوعت  خرياته  تعددت 
ومناقب  عظيمة  وخ�صائ�ض  كرمية  مبيزات  تعالى  اهلل  خ�صه  الذي  املبارك 

جّمة متيزه عن �صائر ال�صهور. 
اأ�صحابه مبقدم هذا ال�صهر الكرمي، ويبني  ملسو هيلع هللا ىلص يب�صر         وقد كان النبي 
فيه؛  واالجتهاد  اجلد  على  هم  َتحثَّ وَي�صْ ومناقبه،  وف�صائله  خ�صائ�صه  لهم 
بطاعة اهلل والتقرب اإليه جّل وعال فيه مبا ير�صيه، ثبـــت ف امل�صنـــد لالإمام 
اإن ر�صول اهلل  اأن�ض بن مالك ر�صي اهلل عنـــه قال:  اأحمـد باإ�صــناد جيد، عن 
ق اأبواب  ملسو هيلع هللا ىلص قال: )هذا �صهر رم�صــان قد جاءكــم، فيــه تفّتح اأبواب اجلنة وتغلَّ

ف  وثبت   ، ال�صياطني  وت�صّفد  النار 
النبي  عــن  وغيــره  الرتمذي  �صنن 
�َصْهِر  ِمْن  َلْيَلٍة  ُل  اأَوَّ َكاَن  )اإَِذا  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص 

َوَمَرَدُة  َياِطيـُن  ال�صَّ َدْت  فِّ �صُ اَن  َرَم�صَ
ُيْفَتْح  َفَلْم  اِر  النَّ اأَْبَواُب  َقْت  َوُغلِّ  ، نِّ اجْلِ
َفَلْم  ِة  نَّ اجْلَ اأَْبَواُب  َحْت  َوُفتِّ َباٌب،  ِمْنَها 
َيا  ُمَناٍد  َوُيَنـاِدي  َبــاٌب،  ِمْنَها  ُيْغَلْق 
رِّ  ال�صَّ َباِغَي  َوَيا  اأَْقِبْل  ـِْر  ي اخْلَ َباِغـَي 
َوَذلَك  اِر  النَّ ِمْن  ُعَتَقاُء   ِ َوهلِلَّ ْر،  اأَْق�صِ

ُكلُّ َلْيَلة(. 
ف�صل  على  الدالـــُة  واالأحاديث 
وكرمي  �صاأنه  وعظيم  ال�صهـــر  هذا 
ال  كثـيـــرٌة  اهلل،  عنــد  منـــزلــتــه 
ت�صتق�صى،  ال  عــديـــدٌة  حت�صـى، 
 - كم�صلميـــن   – علينــــا  فالواجــب 
اأن نفرح غاية الفرح، واأن ن�صعد غاية 
الكرمي  ال�صهر  هذا  باإقبال  ال�صعادة 
بخرياته الوافرة ومّيزاته العظيمة: 
َفِبَذِلَك  َوِبَرْحَمِتِه   ِ اهللَّ ِل  ِبَف�صْ )ُقْل 
َيْجَمُعوَن( ا  ِمَّ َخرْيٌ  ُهَو  َفْلَيْفَرُحوا 
واأن  قدره،  له  نعرف  واأن  يون�ض:58، 

نرعى له مكانته، واأن نقوم بُح�صن وفادته و�صيافته. 
عزيزي القارئ: 

االأمور  اأعظم  ملن  ومكانته،  ف�صله  ومعرفة  ال�صهر،  هذا  بقدوم  الفرح  اإن 
ع كثري من النا�ض الطاعة ف هذا  املِعينة على اجلد واالجتهاد فيه، ومل ي�صيِّ
ال�صهر الكرمي واالإقبال على اهلل جّل وعال اإال من جهٍل منهم بقيمته ومكانته، 
اأ له  واإال لو عرف امل�صلم هذا ال�صهر حقَّ معرفته، وعرف قدره ومكانته، لتهيَّ
وجهده  و�صعه  ق�صارى  ولبذل  اال�صتعداد،  اأطيب  له  وا�صتعد  وؤ،  التهيُّ اأح�صن 
الوجه  على  اهلل  بعبادة  والقيام  اهلل،  طاعة  حت�صيل  �صبيل  ف  واجتهاده 
الذي ير�صي الرب تبارك وتعالى، وال�صوؤال الذي يطرح نف�صه ف هذه االأيام؛ 
املو�صم  لهذا  ون�صتعد  نتهّياأ  الكرمي؟، كيف  املبارك  ال�صهر  ن�صتقبل هذا  كيف 
العظيم؟، فلي�ض ا�صتقبال هذا ال�صهر بتبادل باقات الورد والزهور، وال باإلقاء 
اأنواع  �صنوف  بجْمع  وال  والقاعات،  املالعب  بتهيئة  وال  واالأراجيز،  االأنا�صيد 
الكرمي، تهّيوؤٌ للطاعة،  ال�صهر  التهّيوؤ لهذا  اإن  واملاأكوالت؛  وامل�صروبات  املطاعم 
وا�صتعداٌد للعبادة، واإقباٌل �صادق على اهلل جّل وعال، وتوبة ن�صوح من كل ذنب 

وخطيئة. 

من  والتوبة  اهلل  على  لالإقبال  فر�صٌة  رم�صان  مو�صم  اإن  املباركون:  اأيها 
تق�صريه  اأن  يجد   - منا  واحد  كل  �صاأن  وهذا   - حاله  يتاأمل  من  اإن  الذنوب، 
َوَخرْيُ  اٌء،  اآَدَم َخطَّ َبِني  ملسو هيلع هللا ىلص: )ُكلُّ  عظيم، وتفريطه ف جنب اهلل كبري، يقول 
مو�صٌم  واأمامنا  حا�صل،  والتق�صري  كثرية،  فالذنوب  اُبوَن(؛  وَّ التَّ اِئنَي  طَّ اخْلَ
اإلى اهلل جّل وعال، واإذا مل تتحـــرك النفــو�ض ف هذا املو�صم  عظيم للتوبــة 
تتحرك!!  فمتى  الذنوب،  فعل  على  والندم  اهلل،  اإلى  للتوبة  املبارك  الكرمي 
اأَْنُف  )َرِغَم  قال:  اأنه  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  عن  احلديث  ف  �صحَّ  ولهذا 
واأحمد،  الرتمذي  رواه  َلُه(  ُيْغَفَر  اأَْن  َقْبَل  اْن�َصَلَخ  ُثمَّ  اُن  َرَم�صَ َعَلْيِه  َدَخَل  َرُجٍل 
وذلك الأنه مو�صم عظيم للتوبة؛ تتحرك القلوب فيه للتوبة اإلى اهلل واالإنابة 

اإليه، واالإقبال على طاعته جّل وعال.
هر الكرمي؛ الدعاء ال�صادق، وال�صلة احل�صنة  واإن ما ُي�صتقبل به هذا ال�صّ
اإليه �صبحانه؛ باأن يعني العبد على طاعة اهلل ف هذا  باهلل، وااللتجاء التام 
العبادة،  وحتقيق  بالطاعة  القيام  على  له  قدرة  ال  فالعبد  يل،  الَف�صِ ال�صهر 
واالإتيان بها على وجهها، اإال اإذا اأعانه اهلل تعالى، ولهذا على املوؤمنني اأن ُيْقِبلوا 
رحمته  يرجــون  ومبتني،  وراجني  لني  وموؤمِّ داعيــن  وعال  جــّل  اهلل  على 
ويطلبـون مدده وعونــه باأن يي�صر لهم �صيام رم�صان، واأن يعينهم على قيامه، 

واأن يكتب لهم اخلري والبكة فيه، واأن يجعلهـم من عتقائه من النار.
هذا  خ�صائ�ض  ف  امل�صلم  يتاأمل  اأن  رم�صان،  �صهر  به  ُي�صتقبل  ما  واإن 
وبركاته،  وف�صائلـــه  ومّيزاتـــه  ال�صهــر 
اأي�صا  وليتعّلم  ومكانته،  قــدره  ليعرف 
هـــذا  ف  عليــه  يكـــون  اأن  ينبغـي  ما 
وي�صتذكر  وقيـــام،  �صيـــاٍم  مــن  ال�صهـر 
ف  ويتاأمل  اأحكـام؛  من  بـه  يخت�ض  ما 
من  فيــه  وما  ومنافـعــه،  ال�صيام  فوائد 
ف  ويتاأّمل  بالغة،  وعظاٍت  ودرو�ٍض  عٍب 
ف�صل قيام رم�صان، وما اأعده اهلل - جّل 
عظيمة  اأجوٍر  من  فيه  للقائمني  وعال- 
ال�صحيحني  ف  ثبت  جمــة،  وف�صائــــَل 
اَن  اَم َرَم�صَ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: )َمْن �صَ
َم  َتَقــــدَّ َما  َلـُه  ُغِفَر  َواْحِت�َصاًبا  اإِمَياًنا 
اإِمَياًنا  اْلَقْدِر  َلْيَلَة  َقاَم  َوَمْن  َذْنِبِه،  ِمْن 

َم ِمْن َذْنِبِه(. َواْحِت�َصاًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ
رم�صان  �صهر  به  ي�صتقبل  مـما  واإن 
نف�صـــه  االإن�صــان  يجاهــد  اأن  املبارك، 
اأو  غلٍّ  من  فيه  ما  وطرح  قلبه،  باإ�صالح 
ذلك،  غري  اأو  �صغينٍة  اأو  ح�صـٍد  اأو  حقٍد 
ْبِ  ال�صَّ �َصْهِر  ْوُم  )�صَ ملسو هيلع هللا ىلص:  النبـي  يقول 
َوَحَر  ُيْذِهْبَ  �َصْهٍر  ُكلِّ  ِمْن  اٍم  اأَيَّ َوَثاَلَثِة 
و�صغائن  �صخائم  ال�صدر  ف  اإن  ْدِر(؛  ال�صَّ
واأحقاد، فاإذا جاءت هذه املوا�صم ، فاإنها تكون فر�صٌة �صانحة ومنا�صبٌة كرمية 
لطرد ما ف القلب من غل اأو حقد اأو ح�صد، يقول عليه ال�صالة وال�صالم: )اَل 
َبْيِع  َعَلى  ُكْم  َبْع�صُ َيِبْع  َواَل  َتَداَبُروا،  َواَل  وا  َتَباَغ�صُ َواَل  وا  َتَناَج�صُ َواَل  ا�َصُدوا  حَتَ

ِ اإِْخَواًنا(. ، َوُكوُنوا ِعَباَد اهللَّ َبْع�ضٍ
اإن دخول رم�صان فر�صٌة مباركة لت�صفية النفو�ض وتنقية القلوب، واجتماع 
هلل  مطيعني  جميعهم  امل�صلمون  يقِبل  باأن  وعال  جّل  اهلل  طاعة  على  الكلمة 
مقبلني على عبادته وطاعته، مبتعدين عن كل ما ي�صخطه وياأباه �صبحانه 

وتعالى .
 ختاما اأحبتي القراء:

واأن يعيننا فيه على  اأجمعني �صهر رم�صان،  غنا  اأن يبلِّ اأ�صاأل اهلل جّل وعال 
ال�صيام والقيام، واأن ي�صلح ذات بيننا، واأن يوؤلف بني قلوبنا، واأن يهدينا �صبل 
املتقني،  عباده  من  يجعلنا  واأن  النور،  اإلى  الظلمات  من  يخرجنا  واأن  ال�صالم، 

واأوليائه املقربني الذين ال خوف عليهم وال هم يحزنون، اإنه �صميع جميب.
و�صّلى اهلل و�صّلم على نبّينا مّمد، وعلى اآِله، و�صحِبه اأجمعني.

إعداد : محمد أمني بنعفان -

ا�صتقبال �صهر رم�صان كيفية 
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إعداد : عبد الرحيم ابن جلون

سلسلة المجتهد
372

اجترحه  بما  اإلسالمي،  التّاريخ  كبيرًا من مساحة  حيزًا  أخذت  األندلس  إن  قلتُ  لو  بجديد  آتي  لن 
العرب من مغامرة فائقة في فتحهم لهذا البلد، ثم بما شيدوه من حضارة رائقة ، وأخيرًا بما خلفه ضياعه 
في النفس العربية من ندوب، ال تزال تثير ألمًا كلما قرأنا حكاية هذه الحضارة. أو ورد في الخاطر شعر 
البن زيدون أو للمعتمد بن عباد أو البن عمار، المجتمعين في عصر واحد. بداية اهتم عبد الرحمن الداخل 
بتنظيم قرطبة لتتالءم وعظمة الدولة فحدد معانيها وشيد مبانيها وحصّنها بسور، وابتنى قصر اإلمارة، 
والمسجد الجامع ووسع فناءه، وفق فنّ العمارة اإلسالمية في الشّام سواء في زخارفها المعمارية أم في 
نظام عقودها، كما بنى قصر الرّصافة ونقل إلى مدينته غرائب الفرس وأكارم الثمر، فانتشرت في سائر 

أنحاء األندلس.
وكان جامع قرطبة في غاية العظمة في بنائه وهندسته وأصبح أعظم جامعة إسالمية في أوروبا في 
العصر الوسيط، فكان البابا سلفستر الثاني قد تعلم في هذا الجامع يوم كان راهبًا كما أن كثيرين من 
نصارى األندلس كانوا يتلقون علومهم العليا فيه، واستأثر المسجد في األندلس بتدريس علوم الشّريعة 

واللغة إضافة إلى العلوم األخرى.
أسس العرب في األندلس الكتاتيب لتعليم الصبيان اللغة العربية وآدابها ومبادئ الدين اإلسالمي، 
على غرار نظام الكتاتيب في المشرق العربي، واتخذوا المؤدبين يعلمون أوالد الضعفاء والمساكين اللغة 

العربية ومبادئ اإلسالم.
أما المناهج الدراسية في األندلس فقد أشار إليها ابن خلدون بقوله: »وأما أهل األندلس فمنهجهم 
تعليمهم  في  يخلطون  بل  فقط،  عليه  يقتصرون  فال  التعليم  في  أصاًل  وجعلوه  والكتابة  القرآن  تعليم 
… إلى أن  العربية وحفظها، وتجربة الخط والكتابة  الولدان رواية الشّعر، والتّرسل وأخذهم بقوانين 
يخرج الولد من عمر البلوغ إلى الشّبيبة وقد شد بعض الشّيء في العربية والشّعر وأبصر بهما، وبرز في 

الخط والكتاب وتعلق بأذيال العلم على الجملة«.
وعلومها  وآدابها  العربية  واللغة  والقضاء،  والفقه،  والحديث  القرآن  علوم  األندلسيون في  ألف  كما 
والفلك،  الّطب والحساب والهندسة  وألفوا في علوم  والتاريخ والسيرة، والجغرافية،  والتراجم،  والمعاجم 
والكيمياء والمنطق والفالحة والملل والنحل، وفي الفلسفة والموسيقى، بحيث لم يتركوا حقاًل من حقول 

العلم والمعرفة إال طرقوها.
وقد برز جملة من العلماء نذكر منهم 
الملك  عبد  الحصر:  ال  المثال  سبيل  على 
ألف كتابه  السلمي ت 238 هـ  بن حبيب 
ومحفوظ  مخطوط  »التّاريخ«  الموسوم 
تناول  اكسفورد  في  البودليانا  مكتبة  في 
فيه تاريخ العالم من بدء الخليقة حتى فتح 

األندلس وإلى عصره هو.
الكتب  انتشــار  على  ساعد  ومما 
وازدهار الحياة العلمية صناعة الوراقة في 
ما  نسخ  الوراقون  تولى  حيث  األندلس، 
يظهر من مؤلفات، كما اشتهرت األندلس 
المدن  الورق، وتميزت به بعض  بمصانع 
مثل غرناطة وبلنسية وطليطلة وشاطبة، 
وقد حاز مصنع شاطبة شهرة واسعة في 
صناعة الورق، وقد نقلها مسلمو األندلس 
كما  794م  عام  انشئت  التي  بغداد  من 
صقلية  مسلمــي  بوساطة  منها  انتقلت 
واألندلس إلى أوروبا واتجه أهل األندلس 
تعلم  إلى  خاصة  اإلسالم  اعتنقوا  الذين 
العلــوم  تعلــم  على  واإلقبــال  العربية 

اإلسالمية.
وازدهر علم الهيئة )الفلك( عند المسلمين في األندلس لحاجتهم إليه في تحديد القبلة وتعيين 
واخترعوا  التّنجيم،  حركات  وظهور  النّجوم،  حركات  دراسة  إلى  العلم  هذا  تطور  وقد  الصالة،  أوقات 
من  مبتكر  نوع  )وهي  آلة  أو  فرناس  بن  عباس  صنع  فقد   ، األوقات  لمعرفة  الشمسية  السّاعات 

الساعات(.
ولمس األوروبيون بشكل جلي الجهود العلمية البارزة التي بذلها مسلمو األندلس في علم الكيمياء 
الغرب  طالب  فأخذ  العلميّة،  والنّظريات  والتّجارب  والحقائق  المعرفة  من  كبيرة  ثروة  إليهم  فوصلت 
يقبلون على دراستها وترجمتها إلى لغاتهم فحفزت فيهم روح البحث والشغف باستقراء الحقائق وتتبعها، 
وزاد اطالعهم على هذا النتاج العلمي الخصب، فبدأت أوروبا بحوثها في هذا المجال على أساس واقعي 

سليم وبناء نظري منسق وكان ذلك بفضل االنطالق العربي في البحث العلمي واالبتكار.
ولم يقتصر األندلسيون على العلوم العلمية فقط، بل كانت لهم دراسات في علوم أخرى كالفيزياء، 
إليه  توصلت  ما  مسجلين  المشهورة،  التّصاميم  وصنفوا  فيها  أبدعوا  والتي  والزراعة  العقاقير،  وعلم 
تجاربهم في النباتات والتربة، ويُعد عباس بن فرناس القرطبي واحدًا من عباقرة العرب المسلمين الذين 
العظيمة  باكتشافاتهم  يمهدوا  وأن  التّجريبية  العلوم  ميادين  في  الكشوفات  أروع  تحقيق  استطاعوا 

الطريق لألجيال الالحقة من علماء العصر الحديث وأول من حاول الطيران.
وأثمرت جهود المسلمين في تطوير علم الطب وتأثرت ثقافة الغرب الطبية تأثيرًا عميقًا بما اقتبسته 

من العرب في هذا المضمار.
والمسلمون أول من مارس عمليات الجراحة في العالم إطالقًا، ووضعوا المؤلفات فيها وفي طرقها، 
واألمراض التي يجب استئصالها واآلالت واألدوات التي تستعمل. وهم أول من اكتشف وسائل التخدير، 
وأنشؤوا المستشفيات وقسموها إلى قسمين: قسم للرجال وقسم للنساء وقسموا كل قسم إلى أقسام 
حسب المرض، وأقاموا المعازل لعزل المرضى المصابين بأمراض معدية وإليهم يعود الفضل في إنشاء 

المستشفيات المتنقلة.

في مجال علم الفلك والهندسة والرياضيات عامة فقدتوصل علماء العرب في األندلس إلى حقائق 
الذي قال بكروية األرض  295 هـ  البلنسي  أبو عبيدة  القبلة  الفلك منهم صاحب  رائدة في علم  علمية 

واختالف المناخ في أنحائها.
األندلسيين. أحمد بن  المؤرخين  له أصوله، ومن  بالتاريخ وحسبوه علمًا  األندلسيون  اهتم  كذلك 
الملل  األديان »الفصل في  تاريخ  ألف في  الخطيب وأشهر ما  القرطبي، وابن  الرازي، وابن حيان  محمد 
واألهواء والنحل«، وألف أبو محمد يوسف بن عبد الكبير كتاب »االستيعاب في معرفة األصحاب«، وكتاب 

الدرر في اختصار المغازي والسير«، وكتاب »آداب السياسة في الوزارة« البن الخطيب السلماني.
وكان للمسلمين العرب في األندلس نصيب وافر في علم الجغرافيا، فمنهم من له مصنفات على 
درجة عالية من األهمية، كابن العباس أحمد بن عمر بن أنيس العذري في كتابة »ترصيع األخبار وتنويع 
اآلثار«، و»البستان في غرائب البلدان« و»المسالك إلى جميع الممالك«، وقد نشر د. عبد العزيز األهواني 
في مدريد عام 1965م جزءًا من هذا الكتاب تحت عنوان »نصوص عن األندلس« الذي يُعدُّ واحدًا من 

أهم كتب جغرافية األندلس وتاريخها وخطط مدنها.
وصَل صيت هؤالء العلماء إلى كل مكان مما جعلهم مفخرة لألمم، لكننا تناسينا ونسينا أنَّ تاريخنا 
العربيّ واإلسالميّ يزخر بالعلماء والمفكرين الذين قد سبقوا علماء الغرب بإنجازاتهم، وحتى أن بعض 

علماء الغرب قد استندوا في دراساتهم على أبحاث العلماء المسلمين.
وألن ما أنجزوه عظيمٌ جدًا، هناك من دفعت به الحميّة للبحث عنهم وإظهار الحقيقة للناس، وهي 
أّن لنا تاريخٌ مشرّف، تاريخٌ قامت عليه حضارات العالم قديمًا وحديثًا، فكانت فكرة »ألف اختراٍع واختراع« 
من أوائل المشاريع التي سعت إلظهار العلماء المسلمين إلى النور ليراهم الناس بوجههم الحقيقي الذي 
ظلمه التاريخ والذي سعى البعض عمدًا لمحو اسمهم؛ إلظهار أنه ال حضارة للعرب وال للمسلمين، ولم 
تقم لهم قائمة في التاريخ. »ألف اختراٍع واختراع« من أعظم المشاريع التي ُظلِمت أيضًا ولم تنل شهرة 

واسعة، وأظن أن من واجبنا اآلن أن ندعمها وأن نكون من أوائل الذاكرين إلسم المشروع وابداعاته.
ابن الهيثم

عندما تُمِسك الكاميرا وتقوم بتصوير كل ما يدور من حولك، فّكر قلياًل كيف توصّل العالم إلى هذا 
اإلختراع العظيم، اإلختراع الذي تستند عليه 
ُكبرى الشركات اليوم والذي ساهم بتسهيل 
حياتنا، ومما ال نعرفه أّن الحسن بن الهيثم 
»كيف  سؤال  على  لإلجابة  توصّل  من  هو 
تفصيليًا  شرحًا  السؤال  هذا  وشرح  نرى؟« 
ولم  بالكاميرا.  اآلن  يُعرَف  ما  إلى  أفضى 
فقط،  المجال  هذا  على  انجازاته  تقتصر 
بل شملت الفيزياء وعلم الفلك والهندسة، 
درس بحوث »أرسطو« وشرحها. كان عالمًا 
ولو  نذكره  أن  ويستحق  به  يُحتذى  فــذًا 

ببضع كلمات.
عباس بن فرناس

اسم  تذكر  أنك  القارىء  عزيزي  بدَّ  ال 
درسنا  كلنا  فبالتأكيد  رايــت«،  »األخوين 
المدرسة،  كتب  في  وإنجازاتهم  أعمالهم 
تعليمنا  المدرسية عن  الكتب  َغَفلت  ولكن 
محاولة  في  األخوين  سبق  من  هناك  أّن 
المَُلَقب  المسلم  العالِم  وهو  الطيران 
بـ»حكيم األندلس«، فكان هو أول من قام 
بمحاولة للطيران عبر التاريخ. باإلضافة إلى 
بحوثه وكتاباته في عدة مجاالت لن يكفي 

المقال لذكرها وعدّها.
أبو القاسم الزهراوي

يعرَف بـ »عميد الجراحين«، أعظم الجراحين المسلمين في األندلس، شرَح الجراحة وكان من أوائل 
المخترعين للكثير من األدوات الطبيّة التي تستخدم في وقتنا الحالي، جعل الناس من جميع أنحاء العالم 
يذهبون إلجراء الجراحة في قرطبة. له العديد من اإلنجازات العظيمة في مجال الطب، وكتابه العظيم 
التأليف« تناول بحوثاته ودراساته التي قامت على التجربة الدقيقة والمتابعة  »التصريف لمن عجز عن 

المستمرة لمرضاه.
مريم األسطرالبية

تزخر الحضارة اإلسالمية بالعديد من العلماء رجااًل ونساء، وفي هذه المحطة نتناول اسم عالمة الفلك 
أما األسطرالب  الفلك.  العظيمة والمبتكرة في علم  إنجازاتها  القليل رغم  التي لم يسمع بإسمها سوى 
وتحديد  السماوية  األجرام  تحديد  أجل  من  محددة،  أوقات  في  السماء  لنا  يظهر  جدًا  معقد  جهاز  فهو 
مواقعها، وبفضل أفكارها وابحاثها وعلومها استطاع العالم دراسة علم الفضاء، والتوصل إلى ما يعرف 

اليوم »بالبوصلة« و»علم الفلك«.
الجزري

العالم المسلم العظيم الذي أنصفته أوروبا بينما خذلناه نحن، فإسمه يمأل المتاحف العالمية بينما 
لم يسمع العرب باسمه. الجزري هو من أكثر العلماء المسلمين الذين أدهشوا علماء الغرب بإنجازاتهم، 
اخترع مضخات الماء، والعديد من اآلالت الموسيقية، وساعات مائية تحتوي على تنبيه ذاتي وأهم ما تم 
تمثال محاكي  على  األردّن«  يحتوي »متحف  األسطورية«.  الفيل  العظيم »ساعة  اختراعه  عنه هو  ذكره 
لهذه الساعة وشرحٌ لكيفية عملها، فأنصحك إمّا التوجه هناك لرؤيتها أو البحث عبر اليوتيوب عنها، كما 
أنصحك بدعم فكرة هذا المشروع في بلدك لدعم تاريخنا. لم أذكر إال عددا قليال من علمائِنا العظماء 
إنجازاتهم  ومعرفة  ذكراهم،  إحياء  إعادة  هو  فعله  يمكننا  ما  أبسط  أن  وأظن  بأيدينا،  الذين ظلمناهم 

وإنصافهم أمام العالم وأمام أنفسنا وأوالدنا، لنخرج جيال فخورا بتاريخه وبأسالفه.

العلمـــاء امل�سلمـــون بالأندلـــ�س 
وف�سلهـم الذي ُغّيـب عــّنا



819

للمنظمة  التابع  العربيـــة،  املخطوطات  معهــد  م  َنظَّ العربي  املخطوط  يوم  مبنا�سبة 
العربية للرتبية والثقافة والعلوم مب�صر، ومركز عقبة بن نافع الفهري للدرا�صات واالأبحاث 
علميا  لقاًء  باملغرب،  للعلماء  املحمدية  للرابطة  التابع  بطنجة،  والتابعني  ال�صحابة  حول 
حتت �سعار: )اإرثنا املخطوط يف زمن العوملة(، وذلك يوم الإثنني: 11 �صعبان 1443هـ/ املوافق 

لـ 14 مار�ض 2022م، ابتداء من ال�صاعة اخلام�صة والن�صف م�صاء.
ال�صامية  املندوبية  مبقر  الندوات  بقاعة  املتميز،  العلمي  اللقاء  هذا  فعاليات  جرت  وقد 
جل�صتني؛  على  اللقاء  وا�صتمل  طنجة،  مبدينة  التحرير  جي�ض  واأع�صاء  املقاومني  لقدماء 

االإ�صالمي،  التاريخ  ف  االخت�صا�ض  اأهل  من  الباحثني،  االأ�صاتذة  من  عدد  فيهما  �صارك 
واالأدب العربي، والعلوم ال�صرعية، من جامعات ومعاهد علمية من املغرب.

وب. ا�ْصُتِهلَّ هذا اللقاء بتالوة قراآنية مباركة، ب�صوت القارئ امُلْتِقن: اأحمد َخرُّ
اجلهــوي  النائب  بال�صيد  العمرانـي  بدر  الدكتــور  املركز  رئي�ض  ب  رحَّ بعدها 
بطنجــة،  التحرير،  جي�ض  واأع�صاء  املقاومني  لقدمــاء  ال�صاميـــة  للمندوبية 
برتاثها  ة  االأُمَّ فخر  عن  وعبَّ  الكرمي،  وباحل�صور  امل�صاركني،  االأ�صاتذة  وبال�صادة 
االأر�ض  اهلل  يرث  اأن  اإلى  واالأزمنة،  الع�صور  عب  وخدمته  به،  كها  ومت�صُّ اخلالد، 

ومن عليها.
وقد داأب معهد املخطوطات العربية مب�صر على َلْفِت االأنظار لالحتفال 

املوؤ�س�سات  حتفيز  مع  العربي،  املخطوط  يوم  يف  �سنويا  الرتاث  بهذا 
بالرتاث  التذكري  ف  َنْهِجِه  احتذاء  على  العربي  بالعامل  العلمية 

املخطوط؛ ومنها الرابطة املحمدية للعلماء، التي ما فتئت خادمة 
ال�صنة  وهذه  البحثية،  ووحداتها  مراكزها  َعْبَ  الرتاث  لهذا 

العلم  مدينة  بطنجة؛  االحتفال  يكون  اأن  اآَثَرْت 
الفهري  نافع  بن  عقبة  مركزها:  َعْبَ  والعلماء، 
والتابعني،  ال�صحابة  حول  واالأبحاث  للدرا�صات 
فيها  َر  َحا�صَ ندوة  وتكرمي؛  ندوة  ف  ذلك  َل  ثَّ َومَتَ
باحثون متخ�ص�صون ف املجال الرتاثي، وتكرمي 
لهم  م�صهود  اأعالم  من  ب�صخ�صية  فيه  اْحُتِفي 
بخدمة الرتاث املغربي واالأندل�صي، وهو االأ�صتاذ 

ور. الدكتور عبد ال�صالم �صقُّ
الكلمـــة  املركـــز  رئي�ض  اأعطــى  ذلك  بعــــد 
النائب  الِعْلِمي:  اللقاء  ِن هذا  َت�صِ َوُمْ يِف  َت�صِ مُل�صْ
املقاومني  لقدماء  ال�صامية  للمندوبية  اجلهوي 
واأع�صاء جي�ض التحرير: ال�صيد �صاكر املو�صوي، 
الذي عبَّ عن حُبوره و�صعادته الحت�صانه هذا 

الكرام،  االأ�صاتذة، واحل�صور  َب بجميع  َها، ورحَّ َيْراأَ�صُ التي  املندوبية  الهام مبقر  العلمي  اللقاء 
لوطننا  خدمة  العلمية،  املهمة  هذه  ف  وال�صداد  التوفيق  للجميع؛  وجل،  عز  املولى،  �صائال 

العزيز.
اإثر ذلك اأعطى رئي�ض املركز الكلمة لالأ�صتاذ الدكتور ال�صيد عبد اللطيف �صهبون، الذي 
م رئا�سة اجلل�سة العلمية الأولى، املو�سومة بــ )الرتاث املخطوط يف زمن العوملة(، فابتداأ  َت�َسلَّ
�صعادته  عن  وعبَّ  الكرمي،  واحل�صور  االأفا�صل،  واالأ�صاتذة  العلماء،  ال�صادة  بتحية  حديثه 
حول  واالأبحاث  للدرا�صات  الفهري  نافع  بن  عقبة  مركز  من  كرمية  دعوة  يِه  ِلَتَلقِّ الكبرية 
بالغة  باأدوار  َطِلُع  َي�صْ الذي  للعلماء،  املحمدية  للرابطة  التابع  بطنجة،  والتابعني  ال�صحابة 

يتنا، وثوابتنا. االأهمية ف الدفاع عن ُهوِّ
ُ اجلل�صة الكلمة لالأ�صتاذ الدكتور عدنان اأجانة،  وبعد هذا احلديث املوجز، اأعطى ُم�َصريِّ
الذاتيــة  املخطـوط  قيمة  اأبرز  حيث  ية(؛  والُهوِّ )املخطوط  بعنوان:  مداخلته  مو�سوع  وكان 
واأن قيمته تتجلى ف كل زمان ومكان، وتتناقله االأجيال  واأغرا�صه؛  واأ�صلوبه،  ف مو�صوعه، 
هم اإ�سهاما  بعد الأجيال؛ فكان بذلك حمفوظا ُم�سانًا، وميكن للمخطوط يف زمن العوملة اأن ُي�سْ
املنحرفة،  الطارئة  االأفكار  من  النا�صئة  كتح�صني  املنا�صبة؛  الفر�صة  له  اأُتيحت  اإذا  اإيجابيا، 
يف  ِهُم  ُي�سْ املخطوط  واأن  ة،  يَّ الُهوِّ وحفظ  عام،  ب�سكل  فيه  املوجود  اخلطاب  اإلى  وتطمينها 

َنُح لقارئه خطابا  ربط االأحفاد باالأجداد، وربط الفروع باالأ�صول، وهو ف ُبْعده التوا�صلي مَيْ
داً َعْبَ الع�صور. ُمتجدِّ

عدنان  للدكتور  الكلمة  �صهبون  اللطيف  عبد  الدكتور  اجلل�صة  ُم�صري  اأعطى  ذلك  بعد 
املكتبة  العوملة،  ع�سر  يف  املغربي  املخطوط  )رقمنة  بــ  و�سمه  مو�سوع  يف  ث  فتحدَّ الوهابي، 
ُتْعَرُف  االأمم  واأن  ة،  يَّ للُهوِّ اأ�صا�صا  ُيْعَتَبُ  الذي  الرتاث  قيمة  اأبرز  حيث  منوذجا(؛  الوطنية 
ِهَم  ُت�صْ اأن  لها  ميكن  التكنولوجيا  واأن  والثقافة،  احل�صارة  ُدها  ُت�صِّ التي  الرتاثية  تها  يَّ بُهوِّ
اإذ  برقمنتها؛  يتعلق  ما  وخ�صو�صا  املخطوطات،  هذه  على  احلفاظ  ف  ورئي�ض  ال  فعَّ بدور 
اأ�صبحت  التي  الكبى  يات  حدِّ والتَّ ة،  الهامَّ امل�صروعات  اإحدى  الرتاث  رقمنة  م�صروع  يعتب 

َتْفِر�ُض نف�صها على املكتبات ومراكز التوثيق واملعلومات.
ومن اأ�صباب رقمنة املخطوطات ف املغرب؛ َكْوُنه يتوفر على مراكز كثرية جدا 
يدانية؛  الزَّ واملجموعة  باط،  بالرِّ احَل�َسنية  اخلزانة  اأهمها:  من  للمخطوطات، 
اأ�صهم  التي  بفا�ض  القرويني  وخزانة  املنون،  وخزانة  زيدان،  بن  الرحمن  لعبد 
وخزانة  التاريخ،  عب  املغرب  واأمراء  ملوك  املخطوطات  من  ر�صيدها  اإغناء  ف 
ْكُروت، واخلزانة  اجلامع الكبري مبكنا�ض، واخلزانة النا�صرية املعروفة بخزانة مَتَ
اهلل  عبد  مة  العالَّ ومكتبة  بتارودانت،  االإ�صالمي  املعهد  وخزانة  احلمزاوية، 

كنون بطنجة، وغريها.
وختم الأ�ستاذ املحا�سر مداخلته بحديثه عن املكتبة الوطنية بالرباط؛ 
ائدة ف جمال رقمنة املخطوطات باملغرب،  َها من املكتبات الرَّ حيث َعدَّ
احلفاظ  هو:  الرقمنة  هذه  من  الق�صد  وكان 

َياع. َلِف وال�صَّ على تراث االأمة من التَّ
َف�َصَح  االأولى  اجلل�صــة  من  االنتهـاء  وبعـــد 
والتعقيب،  للنقا�ض  املجـــال  اجلل�صـــة  ُم�َصريِّ 
�صقور؛  ال�صالم  عبد  الدكتور  االأ�صتاذ  ل  فتدخَّ

. َمنْيِ نْيِ امُلَقدَّ واأثنى على الَعْر�صَ
العمران  بدر  الدكتور  افتتح  بعــــدهـــا 
ِيرَيَها،  َت�صْ تـــراأَّ�ض  التـــي  الثــانيـــة  اجلل�صــــة 
الأ�صتــاذ  العلمي  بامل�صار  لالحتفاء  ْت  �صَ َوُخ�صِّ
ال�صالم �صقور، حيـــث  االأجيال الدكتــور عبد 

رَيِتِه، َوَم�َصاِرِه العلمي. ف ِب�صِ عرَّ
الكلمــة  اجلل�صة  ُم�َصريِّ  اأعطى  ذلك  اإثـر 
الدكــــتـــور  االأ�صتـــاذ  مـــن  لكـــل  بالتتــــاُبــع 
الدكتور  واالأ�صتــــاذ  �صهبـــون،  اللطيف  عبد 
ممد �صعيـــــد ال�صمــدي، واالأ�صتـــاذ الدكتور 
ة  احليَّ ب�صهاداتهم  اجلميل،  الثناء  م  امُلكرَّ االأ�صتاذ  على  اأَْثَنوا  الذين  املن�صوري،  ال�صالم  عبد 

حول م�صاره امِلْهِني َوالِعْلِمي.
وكان ِم�سك ختام هذه اجلل�سة التكرميية ق�سيدة �سعرية بعنوان: »ِذْكَرى«؛ للدكتور بدر 

ور. الم �صقُّ العمران، احتفاء باالأ�صتاذ الدكتور عبد ال�صَّ
ة تقديراً جلهوده ف خدمة العلم. م َمْقُرونًا ِبَهِديَّ ْكرميي لالأ�صتاذ امُلَكرَّ ْرع التَّ م الدِّ لِّ ُثمَّ �صُ

الِعْلميتني  �َصَتنْي  للموؤ�صَّ وتقديره  وامتنانه،  ْكِرِه،  �صُ عن  فيها  عبَّ  كلمة  األقى  ذلك  واإِْثَر 
َمَتنْيِ لهذا اللقاء العلمي املبارك، ولكافة االأ�صاتذة امل�صاركني واحل�صور الكرام. امُلَنظِّ

ُثمَّ َتاَل الباحث مبركز عقبة بن نافع الفهري للدرا�صات واالأبحاث حول ال�صحابة والتابعني 
دية للعلماء: الدكتور نافع اخلياطي، البيان اخلتامي. بطنجة، التابع للرابطة املحمَّ

امُلْتِقن:  القارئ  تالها  احلكيم  كر  الذِّ من  بينات  باآيات  املفيد  العلمي  اللقاء  هذا  َواْخُتِتَم 
وب. اأحمد َخرُّ

ال�صاعة  ف  الكرام،  احل�صور  �صرف  على  �صاي  بحفلة  اللقاء،  هذا  على  تار  ال�صِّ واأُ�ْصِدَل 
الثامنة م�صاء، واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات.

تكريم العالمة األستاذ الدكتور  عبد السالم شقُّور
بمناسبة االحتفال بيوم المخطوط العربي تحت شعار :

إعداد الدكتور : »اإرثنا املخطوط ف زمن العوملة«

نافع اخلياطي
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