
Le centre international d’astronomie a annoncé la date de la fin du mois 
de Ramadan 2022 dans le monde musulman.

Selon son observatoire, le dernier jour du mois sacré est prévu dimanche 
1er mai 2022. 

Aussi, le premier jour de Chawal 1433, jour de la fête de l’Aïd Al-Fitr, inter-
viendrait lundi 2 mai 2022.

Ce centre d’astronomie a précisé, dans un communiqué, que la lune se cou-
chera 49 min. après le soleil, le dimanche 30 avril 2022 au Maroc. Aussi, le nou-
veau croissant sera observé par des observateurs confirmés et devrait être 
visible à l’œil nu dans des conditions atmosphériques parfaitement claires. 

Cela permet de conclure que l’Aïd Al Fitr, sera célébré au Maroc le lundi 2 
mai 2022. 

Jusqu’à la publication de ces lignes, les autorités n’ont officialisé aucune interdic-
tion des manifestations publiques du 1er Mai.

Cependant, pour des raisons de protection sanitaire, eu égard à la pandémie du Co-
vid 19 qui continue de faire des dégâts collatéraux malgré la levée des plus impor-
tantes restrictions imposées, demain dimanche 1er mai 2022, il n’y aurait, en principe, 
ni meetings publics, ni  marches dans la rue, pour célébrer la Fête du Travail. 

Ainsi, pour la 3ème année consécutive, les Travailleurs devront célébrer leur fête dans 
les locaux des syndicats. 

C’est, du moins, ce qu’a décidé une centrale syndicale qui a informé ses militants 
au niveau national, de programmer la célébration du 1er Mai et des actions revendica-
tives  dans les locaux de la Centrale du 29 avril au 1er mai.

L’allocution traditionnelle se fera en ligne sur les réseaux sociaux, le 1er mai, à partir 
de 12H00, précise le communiqué de la Centrale syndicale.
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pour De Mistura 

Aïd Al-Fitr
sera célébré lundi 2 mai 2022

Pour la 3ème année consécutive, 

Pas de célébration publique 
de la Fête du Travail ?

Le Sahara Marocain 
au Conseil de Sécurité

Les membres du Conseil de sécurité 
ont renouvelé, mercredi 20 avril 
courant, leur soutien aux efforts de 
l’envoyé personnel du secrétaire général 
de l’ONU pour le Sahara, Staffan de 
Mistura, visant à relancer le processus 
de négociation politique entre les deux 
parties au conflit, le Maroc et le front 
polisario. 
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ActuAlités

Faisant suite à la dernière vi-
site effectuée à la ville verte 

de Chrafate par une délégation 
gouvernementale conduite par 
la ministre de l’Aménagement 
du Territoire national, de l’Urba-
nisme, de l’Habitat et de la Po-
litique de la Ville, Fatim Ezzahra 
El Mansouri, le wali de la région 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 
Mohamed Mhidia, a convoqué, le 
22 avril courant, une réunion de 
travail consacrée au suivi et au 
renforcement de la dynamique 
de ce projet.

Cette rencontre s’est dérou-
lée, en présence, notamment, 
du gouverneur de la province 
de Fahs-Anjra, Abdelkhalek 
Marzouki, du président du di-
rectoire du Holding Al Omrane, 
Badr Kanouni, des principaux 
industriels installés ou souhai-
tant investir dans la région et 
particulièrement dans la zone 
territoriale Tanger Med, dont 
Automotive city (TAC, Renault 
Maroc),  ainsi que des représen-

termes de réduction du temps 
de trajet, de frais de transport 
et de risques liés aux déplace-
ments quotidiens, entre autres.

A cette occasion, il a été pro-
cédé à une présentation de 
l’offre en logements dans le 
cadre des divers produits des-
tinés aux différentes catégories 
de la population, cela outre les 
futurs équipements publics et 
d’intérêt général dont le siège 
de la province de Fahs-Anjra et 
le centre hospitalier et universi-
taire sur 10 hectares.

Les tractations s’accélèrent entre le gouvernement, les cen-
trales syndicales et le patronat dans l’espoir de signer, avant le 
1er mai, le nouvel accord issu du dernier round du dialogue social.

Pressées de répondre à l’offre du gouvernement, les centrales 
syndicales et la CGEM ont rendu leur copie dès jeudi 28 avril 
2022. Tout porte donc à croire qu’un accord sera signé avant le 1er 
mai, jour de la Fête du Travail. Les cabinets ministériels concer-
nés s’activent pour accélérer les concertations et apporter les 
dernières retouches de sorte à pouvoir organiser la cérémonie 
de signature avant le week-end.

L’offre du gouvernement comporte deux mesures importantes 
en faveur des salariés. D’une part, une hausse du Smig de 10%, 
étalée sur deux tranches : 5% à partir de septembre prochain, 5% 
une année plus tard (septembre 2023). Selon nos informations, la 
CGEM ne s’est pas opposée à cette proposition, mais a souhaité 
décaler de trois mois son entrée en vigueur, sans manquer de 
rappeler que le Maroc est classé deuxième en Afrique en matière 
de salaire minimum.

D’autre part, l’accord prévoir une revalorisation des allocations 
familiales pour les trois derniers enfants, de 36 à 100 dirhams. 
Cette mesure va peser sur les charges de la CNSS qui verse déjà 
un montant de 300 dirhams par mois pour chacun des trois pre-
miers enfants.

Faisant montre de solidarité avec les employeurs du privé, le 
gouvernement compte aussi relever le salaire minimum dans la 
fonction publique, de 3.000 à 3.500 dirhams (soit une hausse de 
16%). Sauf que les Smicards dans la fonction publique se font 
de plus en plus rares, depuis la suppression des échelles 1 à 4. 
Les salaires du personnel classé aux échelles 5 et 6 représentent 
13,41% du total des dépenses du personnel.

A cela s’ajoute le recours massif de l’administration publique 
(collectivités territoriales, établissements et entreprises publics) 
aux intérimaires adossés dans la plupart des cas à des contrats 
soigneusement verrouillés, ne prévoyant pas la révision des prix. 
Ces administrations peuvent ainsi s’octroyer un délai de grâce 
jusqu’à l’arrivée à échéance des contrats des intérimaires avant 
de réajuster le Smig dans le cadre de futurs appels d’offres.

Le nouvel accord prévoit d’autres mesures non moins impor-
tantes, notamment la suppression du seuil de 3.240 jours décla-
rés, requis pour bénéficier de la pension de la CNSS. Le montant 
de la pension sera calculé au prorata du nombre de jours décla-
rés, selon la proposition du gouvernement. Ce dernier compte 
aussi revoir les seuils d’imposition au titre de l’Impôt sur le reve-
nu (IR) dans le cadre du prochain projet de loi de finances 2023.

tants de la CGEM et différents 
partenaires concernés.

Rappelons que le projet de 
la ville verte de Chrafate, mo-
bilisant un investissement de 
24 MMDH, devrait accueillir, à 
terme, 150.000 habitants, qui 
jouiront d’une grande qualité 
de vie, grâce à un plan urbain à 
faible densité, à l’abondance des 
espaces verts, d’équipements 
publics collectifs (santé, édu-
cation, sports, loisirs, etc.), à la 
proximité du site par rapport aux 
lieux de travail, notamment, en 

Ville verte de Chrafate

Suite à une visite ministérielle, 
réunion de travail présidée par 

le wali Mohamed M’hidia

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

5è réunion de la 

Commission régionale 
des droits de l’Homme (CRDH)

La 5ème réunion ordinaire de 
la Commission régionale 
des Droits de l’Homme 

(CRDH) de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, tenue vendredi 22 avril 
courant à Tanger, était focalisée 
sur la consolidation de la culture 
des droits de l’Homme et la pro-
tection de ces droits contre les 
violations. 

La présidente de ladite com-
mission, Soulma Taoud, a insis-
té auprès  des membres de sa 
Commission pour contribuer 
efficacement à la diffusion de la 
culture des droits de l’Homme, 
et se montrer vigilants en ma-
tière de détection des violations, 
d’orientation des victimes vers 
les centres d’écoute et la justice, 
et d’élaboration de recomman-
dations réalisables.

Soulignant l’importance des 
sessions de formation organi-
sées au profit des coordonna-
teurs des clubs d’éducation à 
la citoyenneté et aux droits de 
l’Homme, Mme Taoud a annoncé 
la création davantage de clubs et 
leur encadrement au niveau de 

l’Université Abdelmalek Essaâdi.
Cette réunion a été l’occasion 

d’évaluer le bilan d’action de la 
Commission à la lumière de son 
plan stratégique, et de formuler 
une série de recommandations 
visant à améliorer et promouvoir 
l’action de ladite Commission.

A la veille du 1er mai

Les tractations 
s’accélèrent autour 
du dialogue social
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Dossier

De même, le Russe Alexander Ivanko, 
représentant spécial du secrétaire géné-
ral de l’ONU pour le Sahara et chef de la 
Minurso, a présenté, par visioconférence, 
un rapport sur la situation au Sahara

Apparemment, le Plan d’autonomie 
présenté par le Maroc en 2007 pour ré-
gler le différend du Sahara Marocain 
a plané sur la réunion, à huis clos, du 

Conseil de sécurité.
Ce plan, considéré comme «la seule» 

base sérieuse et crédible à même de 
mettre fin à ce conflit artificiel, aurait, de 
nouveau bénéficié d’un large soutien de 
la part de plusieurs membres du Conseil 
de sécurité. 

En outre, des sources diplomatiques 
indiquent que le soutien historique de 
l’Espagne et de l’Allemagne à ce Plan a 
été largement évoqué et applaudi. 

A l’issue de cette réunion, Staffan de 
Mistura a annoncé qu’il entamerait pro-
chainement une nouvelle tournée dans la 
région pour tenter de faire avancer le pro-
cessus de paix au Sahara, le deuxième du 
genre après celui de janvier dernier. 

La solution devrait se faire sur la base 
exclusive des résolutions du Conseil de 
sécurité et particulièrement la résolution 
2602 adoptée le 29 octobre 2021.

Soulignons que cette résolution cite, 
à cinq reprises, l’Algérie, en l’appelant 
à continuer à adhérer à l’opération des 
tables rondes, sur toute sa durée, sa-
chant que ce pays est la principale partie 
prenante, face au Maroc, dans ce diffé-
rend régional.

Pour ce qui est du Royaume, le Conseil 
a, de nouveau, salué l’entière coopéra-
tion du Maroc avec la Minurso tout en 
exprimant la profonde préoccupation 
de ses membres face aux violations de 
l’accord de cessez-le-feu par les milices 
du polisario, à leur renoncement aux 
accords militaires et à leur obstruction 
aux activités de la Minurso et à la liberté 
de circulation de ses observateurs mili-
taires. 

Du coup, les membres de l’instance 
onusienne ont rappelé aux séparatistes 
polisariens de respecter le cessez-le feu, 
à s’abstenir de commettre toute action 
de provocation et à mettre fin aux graves 
opérations d’obstruction de la mission 
de surveillance confiée à la Minurso

La situation, à ce jour, démontre que 
le Maroc est fort du soutien américain, 
de Berlin, de Madrid, du Monde Arabe, 

de plusieurs pays Africains, et de 
nombre de pays de par le Monde, 
déterminés à régler en sa faveur 
l’interminable conflit du Sahara. 

En effet, depuis la reconnais-
sance de la «Marocanité» du Saha-
ra par Washington en décembre 
2020, la communauté internationale 
s’efforce graduellement de suivre 
l’exemple américain.

Ainsi, après avoir reçu son homo-
logue américain, Antony Blinken, 
le chef de la diplomatie marocaine, 
Nasser Bourita, invite l’Europe à 
«sortir de sa zone de confort» et, 
à l’instar de l’Espagne, endosser le 
plan d’autonomie marocain.

D’autre part, selon des analystes, 
preuve de sa volonté de s’affranchir 
de toute tutelle au nom de ses inté-
rêts, le Maroc n’a pas participé aux 
deux votes de l’Assemblée géné-
rale de l’ONU condamnant Moscou 

pour l’invasion de l’Ukraine, afin de ne 
pas se mettre à dos la Russie, membre 
du Conseil de sécurité de l’ONU.

Sur le plan intérieur, l’ensemble de la 
société Marocaine adhère à la cause na-
tionale sacrée de l’intégrité territoriale, 
priorité absolue pour le Royaume. En 
tant qu’ex-colonie espagnole, le Sahara 
Marocain a historiquement fait partie de 
son territoire, une vérité immuable qui 
« ne sera jamais à l’ordre du jour d’une 
quelconque tractation », pour reprendre 
les termes du Roi Mohammed VI qui a 
été clair : «La Marocanité du Sahara est 
non-négociable et le Maroc n’engage-
rait aucune démarche qui exclurait Son 
Sahara ! ».

Aujourd’hui encore, l’ONU tente diffici-
lement de relancer un dialogue politique 
suspendu depuis 2019, repartant sur la 
base de la résolution 2602 adoptée par 
13 voix sur 15 par le Conseil de Sécurité, 
consacrant la pertinence et la centralité 
du plan marocain d’autonomie, proposé 
par le Royaume comme seul cadre pour 
parvenir à une solution politique durable 
et acceptable au différend artificiel au-
tour du Sahara Marocain où l’on a enre-
gistré une participation de 65% lors des 
dernières élections générales, tenues en 
septembre dernier, soit le taux le plus 
élevé de toutes les régions du Royaume.

Toujours est-il que l’envoyé person-
nel du secrétaire général de l’ONU pour 
le Sahara, Staffan de Mistura, se trouve, 
aujourd’hui, face à un nouveau défi pour 
relancer le processus de négociation po-
litique entre les parties au conflit.

Pour conclure, nous reprendrons les 
termes de l’éminent chroniqueur Adnan 
Debbarh qui estime qu’ « au cours de sa 
prochaine tournée, il est demandé à l’en-
voyé personnel du secrétaire général de 
l’ONU, Staffan de Mistura, de faire preuve 
de discernement et d’audace. Il détient 
une occasion historique de marquer son 
passage en activant la résolution du dif-
férend. Les conditions sont favorables, à 
lui de les saisir ! ».

L
es membres du Conseil 
de sécurité ont renouvelé, 
mercredi 20 avril courant, 
leur soutien aux efforts de 

l’envoyé personnel du secrétaire 
général de l’ONU pour le Sahara, 
Staffan de Mistura, visant à relan-
cer le processus de négociation 
politique entre les deux parties au 
conflit, le Maroc et le front polisario. 

En réalité, par deuxième partie, il 
convient de désigner plutôt l’Algé-
rie qui agit pour son propre compte, 
à travers le financement et la mani-
pulation du front polisario, en tant 
que bras armé à l’image terroriste !

Au cours de la session à huis 
clos, consacrée à l’examen des der-
niers développements de ce dos-
sier, l’envoyé onusien De Mistura 
s’est félicité du « large soutien qu’il 
a reçu, lors de la première tournée 
effectuée dans la région, du 12 au19 
janvier dernier, partant du Maroc, puis vi-
sitant les camps de réfugiés à Tindouf, en 
territoire algérien, avant de se rendre en 
Mauritanie et en Algérie. 

De Mistura a indiqué que «tout le 
monde a soutenu ses efforts pour relan-
cer le processus de négociation visant à 
trouver une solution à ce conflit ».

@Par : Dr. Abdelhak BAKHAT 

Nouveau défi pour De Mistura
Le Sahara Marocain au Conseil de Sécurité 
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SUITE DE LA PAGE 4

Rubrique   
Culturelle

Extrait du livre : Native de la plus extravagante ville 
du royaume, la fée du Détroit, qui ensorcelle tout vi-
siteur étranger ou marocain, amoureux de la beauté, 
à la fois, fascinante et énigmatique : Tanger, la ville 
des poètes, des artistes, de ceux qui s’émeuvent de 
son climat vertigineux d’où résulte le charme de son 
mystère enchanteur. L’Enivrante Sirène se baigne 
entre deux éblouissantes mers : l’une agitée et trou-
blée : l’Océan Atlantique ; l’autre calme et sereine : 
la Méditerranée. 

La casbah, porte ouverte sur l’Europe, espoir de 
tout déshérité, veille sur Tanger endormie, bercée par 
le remuement des vagues venant s’éteindre aux pieds 
de la belle assoupie par l’odeur salée de la mer qui 
flotte dans l’air, qui effleure les pommettes froides des 
pêcheurs du matin perchés sur les rochers et qui va 
chatouiller les narines d’Hercule qui ne tarde pas à 
sortir de sa grotte légendaire s’étirant et se détendant 
sur la falaise qui surplombe l’océan et le défie. 

Ce livre est un roman autobiographique qui se 
veut avant tout descriptif-narratif. L’auteure joue 
sur les enjeux métaphoriques car il a un message 
à transmettre à travers la description, la narration et 
l’intrigue. Autrefois, les relations des habitants du 
Maroc se basaient sur l’amour, l’entente et la bra-
voure. Les vrais tangérois tenaient à leur civilisation 
arabe imprégnée des vraies tendances religieuses 
sans aucun fanatisme. On sauvegardait les bonnes 
convenances.

Mais, une fois rentrée à son fief, l’auteure n’a pas 
reconnu sa ville, sauf à travers les lieux qui lui rap-
pellent les chants doux, la bravoure des gens, leur 
distinction, leur civilité et leur relation humaine. 

En ces jours de fêtes, une lecture qui fait du bien !

Aïd Fitr Said à tous nos lecteurs 
de confession musulmane.

Bonne Lecture !

@ par Meryem Cherradi

Tanger, ma mémoire 
de Zoubida Sekkouri

Dans une publication faite 
le 24 avril 2022, le site 
«Bladi Net» rapporte l’in-

formation que nous reproduisons 
intégralement ci-dessous, sous 
le titre : « Maroc : un conseil ré-
gional du tourisme dépense une 
somme folle pour son logo ».

Vraie ou poisson d’avril tardif, 
cela reste à vérifier.

Début de citation : « Le Conseil 
régional du Tourisme de la région 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima a 
dévoilé la somme folle qu’il a dé-
pensée pour la réalisation de son 
logo. 680 000 DH. C’est la somme 
que le Conseil régional du Tou-
risme de la région Tanger-Té-
touan-Al Hoceima a dépensée 
pour la réalisation de son logo. 
C’est ce que révèle le rapport fi-

Dans le cadre du « Mois 
du Patrimoine », le Centre 
d’«Interprétation du Patri-

moine Perdicaris » a été inauguré, 
samedi 23 avril courant, dans le 
parc urbain de Rmilat,à l’ouest de 
Tanger.

Rappelons qu’à l’origine, le Châ-
teau Perdicaris , avait été construit 
en1878 par le citoyen américain 
d’origine grecque, Ion Perdicaris, 
à 6 kilomètres du centre de Tan-
ger, au milieu de la forêt de Rmi-
lat, pour permettre à son épouse, 
atteinte de tuberculose, de jouir 
du grand air au milieu de la pleine 
verdure.

Ce château est converti au-
jourd’hui en musée exposant l’his-
toire de son créateur et la biodiver-
sité de la région.

L’architecture de cette demeure, 
érigée sur une colline surplom-
bant le détroit de Gibraltar, se ca-
ractérise par un style composite 
alliant l’anglo-saxon Queen Anne, 
le classique et le médiévale évo-
quant la forme des châteaux de 
l’Europe de l’époque. 

Au rez-de-chaussée, le visiteur 
prend connaissance, à travers 
une série d’objets, de cartes et de 
photographes, de l’histoire du per-
sonnage d’Ion Perdicaris et de sa 
résidence, ainsi que du contexte 

Le Ramadan de cette année marque un retour à la vie 
normale. Un soulagement pour les restaurateurs, les com-
merçants mais surtout pour les citoyens. 

Après deux années marquées par des restrictions liées 
à la pandémie, Ramadan 2022 est marqué par le retour des 
«Tarawih». Il a connu également une flambée, sans précé-
dent, des prix de plusieurs denrées alimentaires.

D’autre part, on a relevé la réouverture des frontières 
aériennes et maritime ce qui a permis à des centaines de 
nos concitoyens résidents à l’ étranger de revenir au pays 
après trois année’s d’absence pour revoir les membres de 
leur famille et replonger dans les délices des coutumes et  
des festivités ancestrales  

A quelques jours de la fin du mois sacré, un incident a  
suscité une large polémique, c’est l’interpellation, à Ca-
sablanca, d’une trentaine de jeunes pour avoir rompu le 
jeûne pendant Ramadan.

(ndlr/ En réalité, l’information telle qu’elle est rapportée, est difficile 
à croire ; il doit sans doute manquer un détail important ou peut-
être plusieurs détails !  Il serait donc judicieux que la présidente et 
les membres du CRT-TTA éclaircissent la situation pour lever tout 
quiproquo!).

dirhams. À préciser que Roquia 
Alaoui a été reconduite à la tête 
du conseil en tant que sa prési-
dente. La vraie valeur de l’identité 
visuelle du conseil a été égale-
ment révélée lors des assises » 
(Fin de citation !!!).

bâtisse qui vient enrichir les in-
frastructures culturelles de Tanger 
et mettre en relief le patrimoine na-
turel et culturel de la zone, ne man-
quera pas de donner une nouvelle 
dynamique au tourisme culturel 
dans la ville et sa région.

A cette occasion, une table ronde 
a été organisée sous le thème 
«Conservation du patrimoine ar-
chitectural» en coopération entre 
la Conservation régionale du pa-
trimoine et l’Ordre des architectes, 
au cours de laquelle il a été pré-
senté un ensemble d’expériences 
de valorisation et de préservation 
du patrimoine architectural et ar-
chéologique de la région.

nancier du conseil présenté lors 
de l’assemblée générale ordinaire 
qui s’est tenue dans l’un des hô-
tels de Tanger, jeudi dernier, fait 
savoir le site Al-Omk. Quant aux 
dépenses totales du conseil, 
elles s’élevaient à 6,5 millions de 

historique général de Tanger l’in-
ternationale, la diplomatique et la 
multiculturelle.

A l’étage, on découvre la diver-
sité et de la richesse biologique 
de la forêt Rmilat à travers une 
exposition picturale pédagogique 
illustrant des espèces de la faune 
et de la flore de la flore à la forêt 
de Rmilat considérée comme site 
d’intérêt biologique et écologique 
(SIBE) et aménagée en parc natu-
rel urbain.

Pour le directeur régional de la 
Culture, Kamal Ben Laymoun, et 
le directeur régional des Eaux et 
Forêts, Halim Akaaboune, la réha-
bilitation et la conversion de cette 

Incroyable !!! 

Ce logo aurait coûté 680 000 dh 
au CRT-TTA (?!)

Inauguration du musée
Perdicaris

Quelques particularités 
du Ramadan 1443
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ActuAlités

L’aéroport Tanger Ibn Battou-
ta a accueilli 110.154 passa-
gers en mars dernier, contre 

97.748 en mars 2019, soit un taux de 
récupération de 113%, selon l’Office 
national des aéroports (ONDA).

L’aéroport international de Tan-
ger a ainsi enregistré un volume de 
trafic commercial de 1.207 vols en 
mars dernier, contre 913 durant la 
même période de 2019, soit un taux 
de récupération de 132%, précise 
l’ONDA dans un communiqué.

La même source relève qu’un to-
tal de 170.654 voyageurs ont transité 
par l’aéroport de Tanger durant la pé-
riode allant du 7 février (1er jour de 
la reprise des vols internationaux) 
au 31 mars 2022, à travers 1.909 
vols, contre 162.858 passagers du-
rant la même période de 2019 (1.536 
vols), soit un taux de récupération 
de 105%, rapporte la MAP.

Durant le seul mois de mars, l’aé-
roport Tanger Ibn Battouta occupe 
la 3ème place au niveau national en 
termes de trafic des mouvements 
aéroportuaires avec un taux de ré-
cupération de 9%, derrière l’aéroport 
Mohammed V de Casablanca (39%) et 
l’aéroport Marrakech-Ménara (18%).

Concernant les perspectives pour 
l’année 2022, l’ONDA estime que le 
taux moyen prévisionnel de récupé-
ration, par rapport à 2019, du trafic 
passager des aéroports du Maroc 
serait de 75%, notant que ce taux 
dépasserait les 100% pour plusieurs 

Le groupe Tanger Med, qui gère le complexe 
portuaire Tanger Med, premier port en 

Méditerranée et en Afrique, et qui est impliqué éga-
lement dans les opérations de 9 autres ports du 
Royaume à travers sa participation de référence 
dans « Marsan Maroc», a réalisé, en 2021, un chiffre 
d’affaires consolidé de plus 8 milliards de dirhams.

Ainsi, l’exercice 2021 aura été l’année de tous les 
records pour le groupe Tanger Med, sachant que le 
chiffre d’affaires brut de l’ensemble des activités a 
culminé à 8,044 milliards de dirhams.

Le groupe Tanger Med, qui se définit désormais 
comme une entité développant des plateformes por-
tuaires, logistiques et industrielles, est composé de 
trois pôles: portuaire et logistique, industriel, et celui 
des services.

Le volume total traité par ce pôle portuaire est 
de 138 millions de tonnes de marchandises et 8,1 
millions de conteneurs EVP (Équivalent Vingt Pied), 
dont 7,2 millions de conteneurs EVP pour le seul 
complexe portuaire Tanger Med, ce qui lui a valu de 
devenir le premier port en Méditerranée et en Afrique 
et le 23ème au niveau mondial.

Marsa Maroc, de son côté, leader national de la 
gestion de terminaux portuaires, et dont Tanger Med 
a acquis auprès de l’Etat une participation straté-
gique à hauteur de 35% du capital en juillet 2021, a 
traité 1,9 million de conteneurs EVP en 2021 dans 
les différents ports du Royaume où il opère, dont 1 
million de conteneurs EVP au terminal TC3 du port 
Tanger Med 2.

Outre le traitement de 7,2 millions de conteneurs 
EVP, le complexe portuaire Tanger Med (qui com-
prend le Port Tanger Med 1, le Port Passagers et rou-
liers et le Port Tanger Med 2), première plateforme 
d’import/export au Maroc, a enregistré une hausse 
de 14% par rapport à 2020 du trafic TIR (Transport 
international routier) avec plus de 407.000 camions, 
tandis que le trafic de véhicules neufs a atteint 
429.509 véhicules, soit une hausse de 20% par rap-
port à l’année précédente.

Le pôle industriel monte également en puissance. 
Plus de 2.000 ha de zones d’activités économiques 
ont été aménagés accueillant quelque100 entre-
prises et créant 95.000 emplois dans les secteurs de 
l’industrie automobile, aéronautique, textile, agro-ali-
mentaire et logistique. 

Au total, l’ensemble du volume d’affaires généré 
par les zones d’activités de Tanger Med (Tanger Free 
Zone, Tanger Automotive City, etc.) atteint 92 mil-
liards de dirhams.

Des artistes plasticiens maro-
cains ont signé une dizaine 

de fresques murales, décorant le 
plus long tunnel souterrain du Nord 
du Maroc, d’une longueur de 700 
mètres à Gzenaya, à la sortie de Tan-
ger, ouvert à la circulation le 7 avril 
2022, permettant ainsi de fluidifier 
la circulation en direction de l’auto-
route.

Ces artistes ont créé, avec goût 
et raffinement, de superbes dessins 
aux couleurs chatoyantes, qui ont 
provoqué l’admiration des usagers 
de cette route très fréquentée.

On estime que ces peintures 
murales jouent un grand rôle dans 
l’éducation visuelle et qu’elles vont 

aussi inciter de jeunes artistes à s’in-
téresser beaucoup plus à ce genre 
d’arts, étant donné l’importance 
d’une telle action pour les jeunes, 

mais qui constitue  également une 
sorte d’éducation artistique et  une 
sensibilisation à la conscience vi-
suelle pour le grand public. 

aéroports (aéroport de Tanger: 104%, 
aéroport de Nador : 104%, aéroport 
d’Oujda : 108%...). Pour ce qui est de 
la connectivité, la saison d’été 2022 
sera marquée par la création de 48 
lignes inédites pour plusieurs aéro-
ports, dont celui de Tanger Ibn Bat-
touta à travers deux nouvelles lignes 
avec Rome et Londres-Stansted. 

De son côté, l’aéroport interna-
tional Saniat R’mel de Tétouan a 
accueilli 16.600 passagers en mars 
dernier, contre 1.061 en mars 2019, 
soit un taux de récupération de 
1.565%, selon l’Office national des 
aéroports (ONDA).

L’aéroport de Tétouan a ainsi en-
registré un volume de trafic com-
mercial de 148 vols en mars dernier, 
contre 41 durant la même période 
de 2019, soit un taux de récupéra-
tion de 361%, précise l’ONDA dans 

un communiqué.
La même source note qu’un total 

de 17.746 voyageurs ont transité par 
l’aéroport de Tanger durant la pé-
riode allant du 7 février (1er jour de 
la reprise des vols internationaux) 
au 31 mars 2022, à travers 134 vols, 
contre 1.730 passagers durant la 
même période de 2019 (113 vols), 
soit un taux de récupération de 
119%.

Concernant les perspectives pour 
l’année 2022, l’ONDA estime que le 
taux moyen prévisionnel de récupé-
ration, par rapport à 2019, du trafic 
passager des aéroports du Maroc 
serait de 75%, notant que ce taux 
dépasserait les 100% pour plusieurs 
aéroports (Aéroport de Tétouan: 
537%, Aéroport de Tanger: 104%, 
Aéroport de Nador : 104%, Aéroport 
de Oujda : 108%…).

Par ailleurs, l’ONDA fait savoir 
que les aéroports du Royaume ont 
enregistré un volume de trafic com-
mercial de 1.452.030 passagers et 
13.543 vols en mars dernier, soit un 
taux de récupération, par rapport à 
la même période de l’année 2019, de 
70% pour les passagers et 80% pour 
les mouvements aéroportuaires.

D’une manière générale, le trafic 
aérien international a enregistré 
1.281.295 passagers durant le mois 
de mars 2022, par rapport à la même 
période de l’année 2019, soit un taux 
de récupération de 71%.

Aéroports du Nord

Récupération d’activité en mars 2022

Gzenaya 

Des fresques murales ornent les parois 
de la longue trémie 

Groupe Tanger Med : 

Chiffre d’affaires
de 8 milliards 

de dirhams en 2021 
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Laylat Al Qadr (La 
Nuit du destin) Nuit 
de lumière, de vé-

rité, de prédestination, de 
valeur et de grand pardon. 

Difficile à situer, la Nuit 
du Destin» n’est connue 
de personne et le Hadith 
authentique nous révèle 
qu’elle tombe dans les dix 
derniers jours du mois sa-
cré de Ramadan. Nuit où 
Dieu le Très Haut révéla le 
Coran au Prophète Sidna 
Mohammed (Paix et Salut 
soient sur Lui).

Dans le Livre Saint, il 
est dit que cette Nuit vaut 
mieux que mille mois (ce 
qui équivaut à 83 ans en-
viron) de dévotion et de 
prière, en comparaison de 
notre vie terrestre, partant 
aussi qu’un jour, au Para-
dis d’Allah, est l’équivalent 
d’un millénaire de notre 
système planétaire.

En fait, la localisation 
conventionnelle de cette 
nuit entre les 26 et 27 Ra-
madan a été faite sur pré-
conisation du Prophète 
(P.S.L) pour l’isoler sym-
boliquement afin qu’elle 
réunisse les fidèles dans 
un même rituel de prières, 
de dévotion et de recueil-
lement autour d’un Imam 
lisant ou récitant le Coran 
jusqu’à l’aube. 

Ainsi donc, le 26ème 
jour du Ramadan, les fi-
dèles déferlent en marées 
nocturnes dans les mos-
quées, depuis « Salat Al 
Ichae » jusqu’à la « prière 
d’Al Fajr », pour se tourner 
intensément vers Dieu, 
implorer Son pardon, 
Sa miséricorde, Sa pro-
tection et Sa générosité, 
avec une dévotion encore 
plus grande qu’ils ne l’ont 
consacrée durant tout ce 
mois sacré où la spiritua-
lité est plus intense que 
tous les autres mois de 
l’année. 

S’agissant des cinq ver-
sets de «Sourat Al Qadr» il 
est dit que les Anges des-

cendent durant cette nuit 
sacrée, selon un ordre di-
vin, pour rendre visite aux 
croyants et leur apporter la 
«Baraka» et la bénédiction 
d’Allah qui récompense 
généreusement Ses ser-
viteurs et Ses dévoués, sa-
chant que le jeûne, faisant 
partie des cinq piliers fon-
damentaux des préceptes 
de l’Islam, est une affaire 
de Dieu, propre à Lui. Le 
rôle des Anges est donc 
de répandre la bénédic-
tion sur tout croyant ayant 
accompli le rituel du jeûne 
dans sa vraie conception, 
selon la parole révélée de 
Dieu et la Sounna du Pro-
phète Sidna Mohammed, 
Sceau de tous les Pro-
phètes. 

La descente des Anges 
pendant cette nuit, exprime 
ainsi la paix jusqu’au lever 
du jour. Quant aux démons 
qu’on appelle aussi «Qo-
rana» (altères égaux), ils 
sont littéralement enchaî-
nés durant tout le mois 
sacré et la Nuit du Destin 
pour empêcher toute per-
turbation par la voie du 
«wesswass» de ces créa-
tures mécréantes, dans le 
but de laisser en paix et en 
toute quiétude tous ceux 
qui aspirent à l’octroi du 
paradis et des plus hautes 
récompenses promises 
par le Tout Puissant Allah, 
l’Eternel, l’Unique Créa-
teur des univers. Il n’est 
pas étonnant que le Pro-
phète Sidna Mohammed 
(P.S.L.), s’isolait rituelle-
ment durant la dernière 
décade du Ramadan, dans 
sa mosquée (Al Masjid 
Annabaoui Achcharif 
actuel). Ce retrait appelé 
«Laâtikaf» Lui permettait 
d’accomplir le rite parti-
culier de «Laylat Al Qadr» 
dans la prière «Nafila» et la 
lecture du Coran jusqu’à 
l’aube. De ce fait, ce rituel 
«Mohammedi» est devenu 
la «Sounna Prophétique» 
qui consiste en la retraite 

rituelle de tout croyant, 
homme ou femme, dans 
le but de s’octroyer tous 
les bienfaits et les récom-
penses divines concer-
nant la nuit sacrée du 
Destin ;

La Nuit du Destin, sa-
crée et combien mysté-
rieuse d’après les oulé-
mas et les théologiens, 
possède des traits scien-
tifiques accompagnés 
essentiellement de signes 
particuliers sous forme de 
manifestations atmosphé-
riques et d’euphorie gé-
nérale inexplicable dans 
les âmes et les esprits des 
croyants dans le monde 
entier. Et par conséquent, 
elle serait la nuit la plus 
longue puisqu’elle tourne 
autour de la terre 

entière, d’un fuseau ho-
raire à l’autre, comme le 
«Adan» (l’appel à la prière) 
qui se perpétue de minute 
en minute à travers tous 
les pays d’Est en Ouest, 
suivant le mouvement so-
laire. 

Laïlat Al Qadr est célé-
brée donc pendant la nuit 
du 26 au 27 Ramadan, 
dans toutes les mosquées 
du Royaume.

Ainsi, Sauf d‘éventuelles 
contre-indications sani-
taires, après la prière de 
«Salat Al Ichae» et des 
«Taraouihs», les fidèles 
accomplissent les prières 
de Laïlat Al Qadr jusqu’au 
lever du jour.

Les fidèles déferlent en 
marées nocturnes dans 
les mosquées, depuis 
«Salat Al Ichae» jusqu’à 
la «prière d’Al Fajr», pour 
se tourner intensément 
vers Dieu, implorer Son 
pardon, Sa miséricorde, 
Sa protection et Sa géné-
rosité, avec une dévotion 
encore plus grande qu’ils 
ne l’ont consacrée durant 
tout ce mois sacré où la 
spiritualité est plus in-
tense que tous les autres 
mois de l’année.

spéciAl

Laylat Al Qadr 
(La Nuit du destin)Après une abstraction 

pendant les années de la 
pandémie, le grand pèlerinage 
à la Mecque va finalement se 
faire en cette année de l’hégire 
1443, mais seuls les 15.392 pè-
lerins marocains tirés au sort en 
2019,  prendront part au départ à 
la Mecque, soit 45% du quota ré-
gulier (32.000 en 2019) autorisés 
à accomplir le voyage aux Lieux Saints 
de l’Islam. 

Dans le cas où le quota ne serait pas 
atteint, il sera procédé à un recours à la 
liste d’attente. 

Cette décision annoncée le 21 avril 
courant par le ministère des Habous 
et des Affaires islamiques, intervient 
après une réunion de la  Commission 
royale chargée du pèlerinage qui s’est 

Dans deux jours, le Monde Mu-
sulman célèbre l’Aïd Al Fitr mar-
quant la fin de Ramadan 1443 

qui sera clôturé le dimanche 1er mai 
2022,  au bout de 29 jours de jeûne, se-
lon l’apparition du Croissant lunaire qui 
sera observée à partir de ce dimanche 
soir.

Les spéculations sont allées bon train 
et les astronomes se sont prononcés  
sur la célébration de l’ Aïd al-Fitr, le lundi  
2 mai au Maroc, soulignant que ce mois 
de Ramadan ne durera que 29 jours 
dans le Royaume.

Le rituel de l’Aîd Al Fitr est l’occa-
sion propice pour prêcher le pardon et 
renouer avec les traditions ancestrales 
des familles Marocaines.

En temps normal, et avant l’arrivée 
de la pandémie du Coronavirus qui a 
bouleversé les habitudes, les traditions 
et les coutumes, la dernière semaine du 
Ramadan est généralement  mise à pro-
fit par les familles musulmanes pour se 
préparer, avec enthousiasme à l’accueil 
de cette grande fête dans la tradition 
marocaine.

Malheureusement, cette année encore,  
il n’en sera probablement rien ou peu.

Alors que nous vivons les festivités  
avec nostalgie, depuis trois  Ramadans,  
les souvenirs  ravivent, malgré tout, les 
mémoires et  nous revivons, en virtuel, 
les traditions marocaines de l’Aïd Al Fitr.

Ainsi donc, la maîtresse de maison 
s’attache, à l’avance,  à un nettoyage 
approfondi des coins et recoins de son 
foyer. Elle prépare ensuite les incontour-
nables délices qui garnissent la table de 
l’Aïd.

Le jour de la fête, les parents se lèvent 
généralement tôt pour vaquer à des oc-
cupations bien définies.

Le père s’acquitte d’abord de la «Fe-
tra» qui consiste à distribuer aux per-
sonnes nécessiteuses un présent en 
espèces ou en nature, dont les normes 
sont définies par la Chariâa (loi) musul-
mane.

Ainsi, selon les caprices de la météo, 
il se rend ensuite, éventuellement ac-
compagné de ses jeunes garçons, tra-
ditionnellement vêtus, à la «Mosallah», 

informée des mesures prises par les 
autorités saoudiennes.

Parmi  les pèlerins au départ du Ma-
roc, âgés de moins de 65 ans, ayant 
reçu les trois doses du vaccin anti-co-
vid19 et présentant un test PCR négatif 
de moins de 72 heures, 10.186 seront 
encadrés par le ministère de tutelle, 
tandis que 5.206 seront pris en charge  
par des agences de voyage. 

un vaste espace commun  de prière 
en plein air,  sinon à la mosquée, où 
de nombreux fidèles, également  tra-
ditionnellement vêtus et munis de leur 
« Lebda », un petit tapis personnel, se 
retrouvent pour accomplir le rituel de la 
prière de l’Aïd Al Fitr.

Comme tous les ans à Tanger, le wali 
de la région préside la prière de l’Aïd  en 
présence du maire de la ville, des auto-
rités locales, du président du Conseil 
des Oulémas, des élus, du corps de la 
magistrature et de plusieurs autres per-
sonnalités civiles et militaires et de très 
nombreux fidèles.

Une cérémonie similaire est présidée 
par le gouverneur de la province de 
Fahs-Anjra dans une mosquée de cette 
province.

Au retour du père à la maison, tous 
les enfants sont déjà debout, vêtus 
de leurs nouveaux habits et la mère a 
fini de dresser la table du «Ftour». On 
se souhaite chaleureusement «bonne 
fête» et on s’attable.

Ensuite, c’est l’échange de visites ou 
d’appels téléphoniques et messages de 
vœux entre proches et amis, la fête mu-
sulmane étant l’occasion propice pour 
prêcher le pardon et sceller les bonnes 
relations.

Sur le plan commercial, la ville 
connaît une très intense activité dans 
les marchés mais aussi dans les diffé-
rents souks apparaissant dans tous les 
quartiers, pour la circonstance durant 
la semaine précédant la fête. De l’effet 
vestimentaire, notamment pour enfants, 
aux différentes épices pour aromatiser 
les mets exceptionnels de l’Aïd, les opé-
rations vont bon train, et on ne lésine 
pas sur les dépenses selon les moyens 
de chacun.

La journée de l’Aïd Al Fitr se déroule 
dans la joie et l’allégresse des petits et 
des grands. On se salue chaleureuse-
ment et on se souhaite « bonne Fête 
dans les espaces publics même si on 
ne se connaît pas ou peu.

C’est une occasion pour renouer 
avec les traditions ancestrales que, ni le 
temps, ni les contraintes, de la vie mo-
derne n’arriveront un jour à inhiber.

Reprise du pèlerinage 

Un nombre limité de pèlerins 

Fin de Ramadan 
et avènement de Aïd Al Fitr
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FAits Divers

Badriouyene

Saisie record de 
31 tonnes de haschich

La police judiciaire du district de Béni Makada 
relevant de la préfecture de police de Tanger, a 

mis en échec, mercredi 27 avril courant, une grande 
opération de trafic international de drogue en sai-
sissant une cargaison record de 31 tonnes et 197 
kilogrammes de haschich dans un entrepôt de Ba-
driouyene, à la sortie de la ville de Tanger, sur la route 
de Rabat.

Une partie de la drogue était  chargée  à bord d’une 
grande remorque frigorifique contenant des dizaines 
de sacs et de ballots de résine de cannabis et le reste 
fourré dans des emballages de fruits et légumes, le 
tout destiné à l’exportation.

Cette volumineuse  opération à laquelle ont partici-
pé une brigade antigang, une brigade d’intervention 
rapide  et une brigade cynotechnique, qui a été me-
née sous la supervision  d’officiers de la police judi-
ciaire de la préfecture de police de Tanger a donné 
lieu à l’interpellation d’un individu aux antécédents 
judiciaires, âgé de 61 ans, soupçonné d’avoir des 
liens avec un réseau criminel s’activant dans le trafic 
international de drogues. 

La drogues saisie a  été mise à la disposition des 
services douaniers compétents, tandis que le trafi-
quant  interpellé a été placé en garde à vue pour les 
besoins de l’enquête menée par le service préfecto-
ral de la police judiciaire de Tanger sous la supervi-
sion du parquet compétent, afin d’identifier les atres 
personnes impliquées dans cette activité criminelle 
et de déterminer les ramifications régionales et inter-
nationales de ce réseau criminel.

uuuuuu

Tanger 

 Réclusion à perpétuité 
pour patricide 

La peine à perpétuité, tel a été le verdict rendu, 
récemment, par la chambre criminelle près la 

Cour d’appel de Tanger contre un jeune homme de 
27 ans qui a tué son père à El Ksar El Kébir.

Le drame s’était produit samedi 12 février 2022 au 
quartier El Massira, à Ksar Kebir, lorsque le jeune 
homme impliqué avait demandé à son père une 
somme d’argent pour acheter sa dose de drogue. 

Toutefois, le père ayant  refusé de remettre l’argent 
demandé à son fils, ce dernier, furieux, s’est attaqué 
à son père en lui assénant  un violent coup de pierre 
à la tête. 

Evacué dans un état critique, au service des ur-
gences de l’hôpital local, le vieil homme n’a pas sur-
vécu à sa profonde blessure au crâne, ce qui a donné 
lieu à l’arrestation du jeune criminel et sa traduction 
en justice.

Tous les suspects ont été déférés devant la justice. 
La Chambre des crimes financiers près le tribunal de 
Rabat a rendu son verdict : le fils de l’élu a écopé de 
huit ans de prison ferme. Les deux gendarmes par-
tagent  la même sentence. L’un des marins pêcheurs 
a été condamné à 6 ans de prison. Quant à ses col-
lègues, ils ont écopé des peines allant de 20 mois à 
5 ans chacun. Une autre personne poursuivie dans 
cette affaire a été déclarée non coupable.

uuuuuu

Larache

Il viole son employée :
 7 ans de prison 

Le directeur d’un centre des langues situé à La-
rache a écopé de 7 ans de prison ferme devant 

la chambre criminelle près la Cour d’appel de Tanger, 
pour avoir violé son employée.

Le jugement est assorti de dommages et intérêts 
de l’ordre de 50 000,00 dirhams versés à la victime.

L’affaire remonte au mois de novembre 2021 
lorsque la jeune femme, ayant fini sa journée de tra-
vail au centre des langues où elle travaillait,  s’apprê-
tait à rentrer chez elle, lorsque  le directeur de l’éta-
blissement l’a interpellée pour lui demander de rester 
quelques instants encore afin d’accomplir une tâche 
à la direction, ce qu’elle a accepté.

Mais dès qu’elle est entrée dans son bureau, le res-
ponsable a verrouillé la porte et, à la grande surprise 
de la jeune femme, il l’a poussée sur le sol, l’a prise 
de force, l’empêchant de crier, et l’a sauvagement  
violée.

uuuuuu

 Un mort et 26 migrants 
disparus au large des 

Canaries 

Dernièrement, 26 migrants ont été portés dis-
parus après le naufrage de leur embarcation 

au large de l’archipel espagnol des Canaries, dans 
l’Océan atlantique, sur un nombre  total de 61 candi-
dats à l’émigration clandestine  originaires de pays  
d’Afrique subsaharienne, partis de la ville de Bou-
jdour, dans le sud du Maroc.

Selon une porte-parole des sauveteurs espagnols 
qui ont secouru  34 personnes dont dix femmes et 
deux mineurs, le cadavre d’un homme a été repêché  
au sud de l’île de Grande Canarie 

L’ONG espagnole Caminando Fronteras confirme, 
pour sa part, que 27 personnes « sont mortes » dans 
ce naufrage.

Al Hoceima 

Il tue son voisin pour 
soupçons d’adultère  

La chambre criminelle près la Cour d’appel d’Al Ho-
ceima a rendu, dernièrement, son verdict dans une 

affaire d’adultère, apparemment infondée, en condam-
nant un homme accusé d’homicide volontaire, à 30 ans 
de prison.  

Il s’agit d’un père de famille qui a mis fin à la vie de 
son voisin, l’accusant d’entretenir une relation intime 
avec son épouse, au douar Chekara relevant de la com-
mune rurale Abdelghaya, Souahel, dans la province d’Al 
Hoceima.

En fait, l’époux se disant trompé, ne possédait, ap-
paremment aucune preuve tangible de l’infidélité de 
sa femme et ses soupçons étaient vraisemblablement 
infondés.

Jugé coupable pour homicide volontaire avec prémé-
ditation et guet-apens, le meurtrier a affirmé à la Cour 
qu’il s’était rendu au domicile de son supposé rival  qui 
a évidemment rejeté toute accusation.

Non convaincu, le mari est entré dans une colère noire 
ce qui a amené les deux hommes à en venir aux mains.

L’irréparable est arrivé lorsque l’époux frustré a exhi-
bé une arme blanche et poignardé la victime qui a suc-
combé à ses blessures en arrivant à l’hôpital.   

uuuuuu 

Assilah

Lourde peine pour 
le fils d’un député 

du Nord, impliqué dans 
le trafic de drogue 

La Chambre des crimes financiers près le tribunal 
de Rabat a condamné le fils d’un parlementaire 

connu dans le Nord du royaume à huit ans de prison 
ferme pour son implication dans une tentative de trafic 
international de drogue.

Se basant sur des renseignements fournis par la 
Direction générale de la sécurité territoriale (DGST), 
les services de police relevant de la préfecture d’Assi-
lah, avaient déjoué en juin 2020 une tentative de trafic 
international de drogue depuis le port de pêche de la 
ville balnéaire. Alors qu’ils s’apprêtaient à prendre la 
mer, trois pêcheurs employés sur un bateau ont été in-
terpellés. En tout, 185 kg de résine de cannabis ont été 
découverts dans le bateau. Par la suite, une  quatrième 
personne a été arrêtée dans le cadre de cette affaire. 
Accusés d’avoir facilité l’opération en contrepartie de 
pots-de-vin, deux gendarmes ont été également inter-
pellés. Lors de leurs auditions, les différents suspects 
ont dénoncé le chef de ce réseau, le fils d’un parlemen-
taire bien connu dans le Nord.
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Scandale
Le Dr Tazi enfonce son épouse 
et son frère

Inezgane : 
Découverte d’un milliard
de barils de pétrole en mer

Sauve qui peut…chacun pour soi !
Poursuivi, en état d’arrestation, pour traite d’êtres 

humains, escroquerie et falsification de documents, 
le médecin plasticien El Hassan Tazi qui possède 
une grande clinique à Casablanca, a nié, au cours 
de l’enquête, tous les chefs d’inculpation retenus 
contre lui, essayant de se disculper en jetant toute la 
responsabilité sur son épouse et son frère, déclarant 
aux enquêteurs que son travail se limitait à la salle 
de diagnostic et au bloc opératoire de la chirurgie 
esthétique, ajoutant que tout ce qui est financier re-
levait des prérogatives de sa femme (M.B) qui occu-
pait le poste de directrice financière. Pour ce qui est 
des tâches administratives et des contacts avec les 
patients, c’est, dira-t-il, son frère, Abderrazak Tazi, qui 
s’en occupait.

Autant dire que ce principal accusé dans cette af-
faire de grosse escroquerie publique, cherche à se 
disculper en affirmant qu’il ne savait pas ce qui se 
passait dans sa propre clinique et en jetant toute la 
responsabilité sur son épouse et son frère. 

Cependant, ladite épouse a, lors de son interroga-
toire récusé les propos de son mari, déclarant qu’ « il 
était au courant de toutes les activités de la clinique et 
que toutes les décisions qu’elle prenait avec son frère 
devaient être validées par « le patron de la clinique, 
El Hassan Tazi », avant qu’elles ne soient exécutées ».

Le médecin plasticien, principal accusé, a été, par 
ailleurs, mis en cause par une deuxième accusée, qui 
a déclaré qu’elle le connaissait dans le cadre du travail 
qu’elle effectuait en tant qu’intermédiaire de sa clinique, 
dans la collecte de dons auprès des bienfaiteurs.

 Le Dr Tazi aurait  nié avoir des relations étroites 
avec l’accusée en affirmant qu’il l’a connue lors 
d’une « visite éclair » dans son bureau. Il a déclaré 
aux enquêteurs qu’il ne savait pas que la direction 
de la clinique lui fournissait des dossiers et des pho-
tos des patients, et qu’il était au courant seulement 
de l’aide qu’elle fournissait aux malades démunis.

Mais, la femme en question a réfuté ces propos 
en affirmant qu’elle  connaissait très bien le Dr El 
Hassan Tazi et qu’ils se sont rencontrés, à maintes 
reprises, en présence de son frère Abderrazak. Ce 
dernier a, lui aussi, essayé de nier connaître cette 
femme qui jouait le rôle de principale intermédiaire 
entre la direction de la clinique et les bienfaiteurs ar-
naqués. Elle a précisé que c’est Abderrazak Tazi qui 
lui a fourni un Smartphone pour communiquer avec 
la clinique et lui a donné l’autorisation de consulter 
les dossiers des malades pour collecter des dons 
auprès des bienfaiteurs.

Europa Oil & Gas, la société britannique d’explora-
tion et de production, a annoncé la découverte d’une 
grande quantité de pétrole offshore à Inezgane, une 
zone offshore adjacente à Agadir, dans le sud-ouest 
du Maroc. « Une évaluation récente révèle une quan-
tité considérable de ressources récupérables en 
toute sécurité, supérieures à un milliard de barils 
(équivalent pétrole)», a déclaré Europa la société 
dans son rapport annuel 2022. La valeur de cette 
richesse découverte à Inezgane dépasse 100 mil-
liards de dollars. Europa Oil & Gas affirme qu’Inez-
gane représente une opportunité d’exploration à fort 
impact dans une région du monde sous-explorée.

Le Roi Mohammed VI félicite 
Emmanuel Macron pour sa 
réélection

Le TGV Casablanca-Agadir 
coûtera 75 milliards 
de dirhams 

Le président français sortant, Emmanuel Macron, 
a été réélu, dimanche, pour un second mandat, s’im-
posant au second tour face à la cheffe du Rassem-
blement national (RN), Marine Le Pen.

territoire national, à travers 1.300 kilomètres de ligne 
ferroviaire à grande vitesse (LGV) et 3.800 kilomètres 
de réseau classique, l’objectif final étant de relier 43 
villes marocaines, au lieu de 23 actuellement.

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de fé-
licitations à Emmanuel Macron à l’occasion de sa ré-
élection à la présidence de la République française.

Dans ce message, le Souverain a exprimé ses fé-
licitations à M. Macron, lui formulant ses vœux de 
succès dans la poursuite de sa mission du président 
réélu.

Le souverain se félicite également de la profon-
deur des liens multidimensionnels qui unissent les 
peuples Marocain et Français.

L’Office national des chemins de fer (ONCF)  s’ac-
tive à trouver des solutions innovantes pour financer 
le projet de train à grande vitesse (TGV) reliant Casa-
blanca à Agadir en passant par Marrakech, 

Ce projet dont les premières études concernant 
les infrastructures, le génie civil et la topographie 
sont déjà réalisées, et qui nécessitera, dans sa glo-
balité,75 milliards de dirhams, s’inscrit dans le cadre 
d’un plan général réalisable  à moyen terme par  
l’ONCF, dans la perspective de couvrir l’ensemble du 

Le dossier des étudiants Marocains rapatriés 
d’Ukraine en raison de la guerre, s’approcherait de 
son dénouement. En tout cas, le ministre de l’Ensei-
gnement supérieur, de la Recherche scientifique et 
de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, a fait de nouvelles 
annonces. 

En réponse à une question orale à la Chambre 
des conseillers concernant les étudiants marocains 
rapatriés de ce pays de l’Europe de l’Est, depuis le 
déclenchement des hostilités, le ministre a fait savoir 
que plusieurs pays européens voisins de l’Ukraine 
avec un système éducatif et universitaire similaire 
ont manifesté leur disposition à accueillir les jeunes 
Marocains. La Hongrie aurait déjà donné son accord 
pour recevoir 1.000 étudiants Marocains.

Le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel 
Albares, a affirmé « ne pas vouloir alimenter des po-
lémiques stériles avec l’Algérie » après la condam-
nation par le président algérien du revirement espa-
gnol en faveur du plan marocain d’autonomie pour le 
Sahara Marocain.

« Je ne vais pas alimenter des polémiques stériles, 
mais l’Espagne a pris une décision souveraine dans 
le cadre du droit international et il n’y a rien d’autre  
à ajouter », a déclaré le ministre Albares, interrogé 
sur les propos du président algérien Abdelmadjid 
Tebboune qui, contrarié et offusqué, a qualifié d’ 
«inacceptable moralement et historiquement» le re-
virement de l’Espagne en faveur du plan marocain, 
une position partagée par l’Allemagne, la France, les 
Etats-Unis et plusieurs pays arabes et africains.

Les liaisons maritimes entre le port de Nador-Bni 
Nssar et les ports européens ont repris dernière-
ment. 

Les premiers bateaux «CNV Blu» en provenance 
de Sète et Wasa Express, d’Almeria sont arrivés avec 
passagers, camions et véhicules de fret à bord.

Ces premiers arrivages, dans l’attente du lance-
ment de l’opération Marhaba 2022, ravivent l’activité 
économique et touristique de la capitale économique 
de l’Oriental.

La Hongrie accueille
1.000 étudiants Marocains 
d’Ukraine 

Albares :
 Madrid ne veut pas alimenter 
de « polémiques stériles » 
avec Alger

Le port de Nador triple 
sa capacité d’accueil 

Breves
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Gagner un Clasico n’avait jamais fait autant de dégâts 
à une équipe que le Barça de Xavi cette saison. Les 
azulgranas ont quitté ce match, à juste titre, euphoriques. 

Avec le sentiment qu’ils pourraient finir la saison en remportant la 
Ligue Europa, et pourquoi pas  se battre pour le titre de champion 
contre le Real Madrid. Cependant, l’histoire était très différente. 
Depuis ce fameux duel, l’équipe a chuté. Les poulains de Xavi n’ont 
pas réussi à se ressaisir depuis cette rencontre qui a fait plus de 
mal que du bien au FC Barcelone. Certains les ont fait avancer, 
mais dans tous ils ont eu le sentiment qu’ils ne trouvaient plus 
leur jeu. Depuis cette date, Barcelone a disputé sept matchs. Le 
bilan est de trois victoires, un nul et trois défaites. Des résultats 
qui se traduisent par l’élimination de la Ligue Europa et du manque 
d’options pour gagner cette Ligue. Cela, en plus de détruire le 
crédit que Xavi et l’équipe avaient gagné. En revanche, les choses 
se sont beaucoup mieux passées pour le Real Madrid. Il s’est hissé 
en demi-finale de la Ligue des champions contre la plupart des 
pronostics et, dans la vie, tout porte à croire qu’il pourra mettre un 
terme à cette Ligue samedi prochain devant son public. Busquets 
l’a prévenu. Il ne parle pas trop au-delà des apparitions d’après-
match, mais quand il le fait, il faudrait l’écouter. Dans une interview 
après le Clásico, il a averti que la pause de l’équipe nationale  
survenue cette semaine-là pourrait faire des ravages sur son 
équipe et profiter au Real Madrid. À certains moments, Barcelone 
semblait s’être redressé. Les Catalans semblaient avoir surmonté 
la dépression post-Messi en un temps record. La réalité a montré 
que ce n’était pas le cas. Le plus important, le bon  jeu, a disparu. 
Les Catalans ont du mal à être aussi solvables qu’ils l’étaient il 
y a quelques semaines. La question est que les problèmes hors 
sport sont également revenus. On s’attendait à ce qu’avec 
l’annonce du parrainage de Spotify et les bons résultats, les eaux 
se calment dans «l’environnement», mais cela n’a pas été le cas. 
Le gâchis avec les billets Barça-Eintracht et les fuites des audios 
du capitaine Piqué ont de nouveau obscurci l’atmosphère. À ce 
stade, les Catalans n’ont d’autre choix que de serrer les dents et 
d’essayer de résoudre les cinq prochains matchs quoi qu’il arrive. 
Dimanche, ils se sont tiré une balle dans le pied en ne profitant 
pas du match en retard face au Rayo. Ils n’ont plus un atout dans 
leur manche et ils vont devoir souffrir pour s’assurer une place en 
Ligue des champions. Leur vie en dépend. Incroyable mais vrai, le 
0-4 du Stade de Bernabeu a fait plus de mal que du bien à l’équipe 
dont les footballeurs ont donné une grande importance au résultat 
inattendu de la rencontre du Classico. Pour la première fois dans 
l’histoire du club, obtenir trois défaites consécutives au Nou Camp 
était inconnu depuis plus de cent ans. De son coté, le Real l’éternel 
rival, a vite oublié la « goleada » estimant que c’était un accident de 
parcours. Victoire après victoire, ses joueurs se sont imposés dans 
les duels difficiles éliminant successivement le PSG et Chelsea à la 
suite d’une « remontada » et  gagnant en liga à Séville et à Osasuna 
deux terrains difficiles. Maintenant, il a vite donné tort au président 
Laporta et à l’entraineur Xavi qui pensaient pouvoir remporter le 
titre de champion d’Espagne. En mathématiques, Ancelotti et son 
effectif ont besoin d’une seul point pour être champions. Samedi 
prochain, contre l’Espagnol, après seulement un éventuel nul, ils 
fêteront le nul avec leur public à Madrid. Quant à la solution pour 
le FC Barcelone, elle consiste à la rénovation de l’équipe au niveau 
de tous les plans car des footballeurs tels Piqué, Busquets,  Alvès, 
Jordi Alba,Lenglet, Umtiti sont en fin de carrière et doivent partir. La 
solution consiste aussi à convaincre le meilleur joueur de l’effectif 
Dembélé à prolonger le contrat.

Joan Laporta a donné une conférence 
de presse mardi à la mi-journée pour 

donner des explications sur la vente des billets 
pour le match contre l’Eintracht et l’invasion 
de supporters allemands dans les tribunes 
du Camp Nou, mais il a également abordé 
des sujets d’actualité. Le président, malgré la 
défaite  contre Cadix, a insisté sur le fait qu’il 
n’avait pas encore renoncé à gagner la Ligue 
bien qu’il en accepte les difficultés et ait accusé, 
sans entrer dans les détails, certaines décisions 
d’arbitrage. Il y a des situations d’arbitrage très 
évidentes qui ne peuvent pas se produire car 
elles faussent la concurrence . « Cette semaine 
sainte a été comme la passion du Christ. Le 
jeudi saint a été une déception et nous avons 
mal terminé le lundi de Pâques . J’aurais aimé 
parler aujourd’hui après avoir gagné Cadix et 
parler de choses que je voulais. Il semblerait que 
je vais être une victime. Ce serait plus fort avec 
d’autres choses, au niveau sportif », a déclaré le 
président catalan à propos de l’élimination en 
Ligue Europa et du recul en Liga après le défaite 
contre les gaditans. 

Le mauvais arbitrage
Le président, en plus, s’est mordu la langue 

en évoquant les arbitres : « Ce n’est pas le jour. 
Mais il y a des situations qu’on n’a pas bien vues 
au Barça car elles faussent le championnat ». 
Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir pour 
Joan Laporta, qui malgré tout, ne baisse pas 
les bras : «Nous sommes venus d’une ligne 
ascendante et maintenant nous nous sommes 
arrêtés. Dans cette dernière ligne droite de la 
ligue, nous faisions bien. Nous avons obtenu un 
bon résultat au Bernabéu et maintenant nous 
avons des difficultés à gagner. C’est évident .Au 

match aller contre l’Eintracht, nous avons  fait 
un assez bon match mais  au  retour, nous avons 
perdu. Contre Levante, c’était aussi difficile pour 
nous. Xavi analyse ce qui s’est passé et cherche 
des solutions.

Les blessures
 Mais il faut aussi garder à l’esprit que les 

blessures ne sont pas avec nous.  Un joueur de la 
catégorie de Pedri, un habitué et une référence, 
s’est blessé ». Laporta a accepté la déception, 
mais reste optimiste, fidèle à son caractère: 
« La situation est différente de ce à quoi on 
s’attendait. Mais tant qu’il y a de la vie, il y a de 
l’espoir. Mathématiquement, c’est possible. Il 
faut se battre dans les sept finales pour essayer 
de rendre le résultat final le plus positif possible. 
Il ne faut pas jeter l’éponge, mais c’est devenu 
difficile de gagner le championnat. 

Etre en Champions League
Il faut se décider à avoir cinq finales et il faut 

les gagner pour être en Ligue des champions», 
a poursuivi le président du Barça. Barcelone 
est, pour le moment, deuxième du classement, 
avec 60 points, comme l’Atlético et Séville, bien 
que les Catalans comptent un match de moins. 
Le Real Madrid, leader, avec 15 de plus.  Pour 
atteindre l’objectif, le président du club a lancé 
un appel aux tribunes culées : « Il nous reste 
sept finales. Nous avons besoin de la chaleur 
des tribunes. Nous prendrons des mesures pour 
que les supporters viennent sur le terrain. Les 
supporters de Barcelone doivent se mobiliser. 
Nous avons des options pour être en Ligue 
des Champions, nous sommes deuxièmes. Les 
supporters doivent venir, tous ».

Tribune du sport Portrait

sportif LE PRESIDENT DU FC BARCELONE 
EN DIRECT AVEC LA PRESSELA DEBACLE DU FC BARCELONE

SPORT
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HORAIRES DES PRIÈRES
du 30 Avril Au 06 Mai 2022

Culte Musulman

HORAIRE NORMAL 
JOURNALIER

Du lundi au vendredi :
de 10 h 00 à 17 h 00

Samedi :
de 10 h 00 à 14 h 30

HORAIRE DES PHARMACIES 
DE 24 H PENDANT LA SEMAINE

de 17 h 00 à 10 h 00 du lendemain
HORAIRE DES PHARMACIES 

DE NUIT SAMEDI ET DIMANCHE
21 h 00 à 10 h 00 du lendemain

HORAIRE DE GARDE 
PENDANT LA JOURNÉE

Samedi :
de 14 h 30 à 21 h 00

Dimanche :
de 10 h 00 à 21 h 00

رمضان كرمي 1443_2022
Jo
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Sam
30

03:51 12:26 16:05  19:14 20:38

Dim
01

03:50 12:25 16:06  19:15 20:39

Lun
02

03:48 12:25 16:06  19:15 20:41

Mar
03

03:47 12:25 16:06  19:17 20:42

Mer
04

03:45 12:25 16:06  19:18 20:43

Jeu
05

03:44 12:25 16:06  19:18 20:44

Ven
06

03:43 12:25 16:06  19:19 20:45

Pharmacie de garde
PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

LUNDI 02 MAI 2022 

Pharmacie Ben Taeib
Av. Mly Abdelhafid N°24 B casabarata
Tél.: 05.39.93.60.15
Pharmacie Al Ouroud Malika
Lot. Al Ouroud Malika Aouama
Tél. : 06.38.25.13.57
Pharmacie Nouvelle Gare
Prés nouvelle garre routière rés. Annour 
Tél. : 05.39.95.70.13 
Pharmacie Ain Jdida
Rte de Tétouan Mghogha kbira
Tél.: 05.39.95.69.26   
Pharmacie Al Fajr
Hay Mesnana av. Inara lot Amendis
Tél. : 05.39.31.43.50
Pharmacie Sania Malabata
Hay Sania kdima monté Sania hrarech
Tél.: 05.31.44.31.44

MARDI 03 MAI 2022 

Pharmacie Rabea Al Adaouia
Hay et Jadid Casabarata
Tél.: 05.39.31.08.96
Pharmacie Bouhout Al Aouama
Hay Jamila cplx Farah N°70 Aouama 
Tél.: 05.39.95.70.79
Pharmacie Riad Achifaa
Sidi driss à côté lycee Hassan II
Tél. : 05.39.38.54.91
Pharmacie Mesnana
Hay Mesnana en face 11éme Arrds°
Tél. : 05.39.31.34.30
Pharmacie Najah
Rte de Tétouan Mghogha Kbira
Tél. : 06.63.33.93.29
Pharmacie Azhar Chifae
Rte Madchar Aouama Hay Fricha
Tél. : 05.39.95.83.21

MERCREDI 04 MAI 2022 

Pharmacie Imam Malek
Casabarata rte de souk prés Methana 
Tél. : 07.06.52.92.89
Pharmacie Masjid Al Mouhit
Cplx Diar Tanjah N°8 prés moujahiddine
Tél. : 05.39.38.26.57
Pharmacie Arrahman
Hay Boubana Rahrah N°227
Tél.: 05.31.02.61.78      

Pharmacie Fares
Av. Abdesslam Ben Bouhout n°34A    
Tél. : 05.39.95.64.69
Pharmacie Bni Touzine
Hay Bni Touzine pompage Harrazrine 
Tél. : 05.39.30.70.66       
Pharmacie Maha
Cplx Mers 2, Rte principale
Tél. : 05.39.95.14.65   
Pharmacie Lamtafi
6,rue Abbi Hanifa lamtafi Marchan
Tél. : 05.39.93.43.18
Pharmacie Al Moujahidine
54, rue Al Moujahidine
Tél. : 05.39.94.83.36

Pharmacie Anegay
8, rue Semmarine Souk Eddakhel
Tél. : 05.39.93.11.62
Pharmacie Al Issrae
Hay Benkirane route de la ferraille 
Tél.: 05.39.95.93.55
Pharmacie Assalama
Quartier El Mers Bir Chifae
Tél. : 05.31.03.87.88     

JEUDI 05 MAI 2022

Pharmacie Nouvelle
Kantarat Bendibane prés Mly Abderahman
Tél.: 05.39.31.31.96
Pharmacie Riad Al Kawthar
Cplx Riad Ahlen rond point Macdonalds
Tél.: 06.21.71.87.13                
Grande Pharmacie Pasteur
Place de France N°3
Tél. : 05.39.93.24.22 
Pharmacie Al Faraj Rahrah
Hay Rahrah en face école Abi Horaïra
Tél.: 05.39.37.74.16
Pharmacie Mister-khouch
36, Bd Anfa, quartier Mister Khouch  
Tél. : 05.39.93.72.82
Pharmacie Tufarma
Rte Boukhalef prés cité universitaire 
Tél. : 05.31.03.19.78        

VENDREDI 06 MAI 2022 

Pharmacie Akalai
Rte Tanja Balia Hay Ouad Sania 
Tél. : 06.63.14.51.78
Gde Pharmacie Assia
Rte principale entre Ahlen et sidi driss 
Tél.: 05.39.31.24.71
Pharmacie El Hekma
Av. Omar Mokhtar N°25 Drissia I 
Tél. : 05.39.36.05.93  
Pharmacie Bayti
Rte de Rabat Cplx. Hassani, Bayti Sakan
Tél. : 05.39.31.11.64 
Pharmacie Tanja Balia
En face station taxisTanja Balia
Tél. : 05.39.94.35.17
Pharmacie Paris
Place de France
Tél. : 05.39.93.64.24

Pharmacie Ibn Khatib
24, Av Dr. Faraj prés école Ain ktiout
Tél. : 05.39.93.31.03
Pharmacie Al Andalous
Bd Mohamed V prés place Roudani
Tél. : 05.39.94.69.10
Pharmacie Riad
Cplx habitats Filali Hay Mesnana
Tél. : 06.89.37.97.2
Pharmacie Mouadafine
Hay Mouadafine prés écoloe Ohoud 
Tél. : 05.39.35.01.38
Grande Pharmacie Malabata
Rte de Malabata, Rés. Al Hanae
Tél. : 05.39.94.64.84

SAMEDI 30 AVRIL
ET DIMANCHE 01 MAI 2022

• SAMEDI
Pharmacie Ibrahim Al Khalil
Cplx Ibrahim Al Khalil, rte de stade 
Tél. : 05.39.38.58.96
Pharmacie Metioui
Bd Mohamed V Imm. Al Boughaz 
Tél. : 05.39.94.42.88 
Pharmacie Narjis
Rte de Rabat stop aprés central litiére 
Tél. : 05.39.31.57.69
Pharmacie Sabila Jmaa
Rue Malte n°1 Sabila Jmaa Marshan
Tél. : 05.39.37.52.82
Pharmacie Laazifat
Boulevard Fatima Zohra n°77
Tél. : 05.39.95.67.58
Pharmacie Mosque El Fath
Rue Chatarra en face mosqué El Fath
Tél. : 05.39.35.31.98
Pharmacie Bait Al Makdiss
Route principale Sidi Driss
Tél. : 05.39.31.40.11
Pharmacie Andalucia
Lot Andalous houmat soussi I Aouama
Tél. : 06.59.13.59.76
Pharmacie Msallah
Av. Sidi Med Ben Abdellah n° 45 
Tél.: 05.39.93.25.64 

 • DIMANCHE

Pharmacie Bd Moulay Rachid
Descendant de hop med 5 Val Fleuri
Tél.: 05.39.31.32.77  
Pharmacie Chams Ahlen
Lot. Riad Ahlen 2, lot n°428
Tél. : 05.39.42.44.95
Pharmacie Raihani
14; Rue al Kortobi Marchan 
Tél. : 05.39.93.08.40
Pharmacie Hay Boughaz
Hay Boughaz montée Rouida
Tél.: 05.39.95.83.22
Pharmacie Tanja Al Koubra
Hay Mesnana, lot N° 4342
Tél. : 05.39.42.27.05
Pharmacie Mountassir
Lot Al Majd Al Aouama 
Tél. : 05.39.95.23.11
Pharmacie Bismillah
Av. Driss 1er Résidence El Kheir, 
Tél. : 05.39.94.10.10 
Pharmacie Al Rahma
Mghogha Sghira, rte de Tétouan 
Tél.: 05.39.95.89.39
Pharmacie Route de Rabat
Doha route de rabat Irfane 
Tél.: 05.39.39.51.68 

SAMEDI 30 AVRIL
ET DIMANCHE 01 MAI 2022

Pharmacie Bendahmane
Quartier Hadj Mokhtar hay Seddam
Tél. : 05.39.31.81.52
Pharmacie Imam Chadli
Bd Mly Rachid en face ISTA Mesnana
Tél.: 05.39.38.04.16
Pharmacie Jade
Rue Ibn Ajroum rés. Jade local n°2 
Tél. : 05.39.32.31.34
Pharmacie Meftah Al Khir
Cplx. Ratma Tanja Balia prés Rico Costa 
Tél. : 05.39.30.23.82      
Pharmacie Mabrouka
Rouida rue en face Casernes militaires
Tél. : 05.39.95.36.82
Pharmacie Touzani
Rte de Tétouan en face café Melodia  
Tél. : 05.39.36.08.46
Pharmacie Al Hanae 
Rte Aouama Principale après Total
Tél. : 05.39.35.10.39
Pharmacie Souk El Bakar
45, Rue Sidi Amar en face la clinique
Tél. : 05.39.93.34.25
Pharmacie Oued Sania
Rte de Tanja Balia quartier Oued Sania 
Tél.: 05.39.30.12.79
Pharmacie Moustaghfir
Rte Aswak Assalam prés Total Ziaten
Tél. : 05.39.31.07.74 

HORAIRE 
DES PHARMACIES
DU RAMADAN 2021

PHARMACIE DE GARDE JOUR ET NUIT

PHARMACIES DE GARDE 
AID AL FITRE

SEMAINE DU 02 AU 06 MAI 2022

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

BÉLIER : (21 MARS - 20 AVRIL)
Amour : Vous aspirez à équilibrer votre vie professionnelle et votre vie sentimen-
tale mais ce n’est pas encore cette semaine que vous y parviendrez ! 
Argent : Boostez votre courage et vous devriez constater une nette amélioration de 
vos finances ! Revenez à vous, à vos vraies envies, oubliez les injonctions des autres !
Forme : Peut-être devez-vous endurer quelques délais ou subir des contrariétés 
dues à une différence de point de vue avant que votre relation s’exprime pleinement.
Travail : La tendance s’inverse, tout va mieux, une belle éclaircie vous montre que 
vous n’avez plus à vous inquiéter, le secteur professionnel prend une autre dimension. 

TAUREAU : (21 AVRIL - 20 MAI)
Amour : Vous entretenez des relations dynamiques et passionnantes dans votre 
vie affective. Vous disposez de tous les atouts pour vous épanouir. 
Argent : C’est votre semaine de gloire ! Quoi que vous fassiez ces jours-ci, la 
bonne fortune vous accompagne !
Forme : Vous êtes en pleine forme, lumineux ! Aucun écueil à venir, votre corps 
est performant, votre esprit puissant et positif. 
Travail : Les lauriers de la victoire devraient vous rendre épanouie et conciliant 
avec tous les acteurs de votre vie professionnelle. 

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Amour : Vous prenez un nouveau départ, vous vous intéressez à de nouveaux 
domaines, votre vie devient plus passionnante.
Argent : Vous êtes motivé, vous cherchez tous les moyens pour vous enrichir. 
Si vous travaillez vous demandez à faire des heures supplémentaires.
Forme : Écartez-vous des mauvaises influences, prenez l’air et accordez-vous 
de nombreuses pauses. 
Travail : Vos activités professionnelles vous accaparent, vous avez énormément 
d’énergie, entre votre vie de famille et votre travail, vous n’avez pas une minute à vous. 

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Amour : Les rencontres marquantes sont favorisées et il est très probable que 
vous ne terminerez pas la semaine tout seul mais plutôt en bonne compagnie.
Argent : L’évolution de votre situation se présente bien. Vos comptes sont 
presque à jour.
Forme : Vos batteries sont rechargées à bloc ! Vous rugissez d’énergie harmonieuse, 
cette vitalité favorise votre épanouissement général, vos initiatives, vos projets.
Travail : Votre ascension professionnelle ne connaît plus de baisse ! Vous réussis-
sez tout ce que vous entreprenez, vos compétences sont unanimement reconnues.

 LION : (24 JUILLET - 23 AOÛT)
Amour : En amour, vous réfléchissez trop ! Du coup, vous êtes dans l’incapa-
cité de faire des choix ou de prendre les bonnes décisions.
Argent : N’insistez pas si vous avez une décision financière à prendre, prenez 
un peu de recul car ça peut attendre.
Forme : Vous êtes unique et n’avez rien à prouver à personne alors recentrez vos 
choix et vos actions en fonction de votre dynamisme du moment et non de votre ego !
Travail : Vous n’y gagneriez que la désapprobation de votre patron et vous 
retarderiez vos succès annoncés.

VIERGE : (24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE)
Amour : La tendresse et le dialogue sont vos meilleurs atouts pour repartir 
vers une relation amoureuse seine et partagée. 
Argent : Une santé financière au top. Des comptes en nette augmentation, 
vous pouvez vous octroyer quelques petites folies.
Forme : Vous rugissez d’énergie harmonieuse, cette vitalité favorise votre 
épanouissement général, vos initiatives, vos projets. 
Travail : Il n’y a que des bonnes ondes, profitez-en pour agir, votre évolution 
nécessite de la concentration. 

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Amour : Vous ne restez pas seul dans votre coin et vous goûtez avec délecta-
tion d’une semaine bien remplie d’amour, d’accords plus ou moins parfaits.
Argent : Vous venez de faire une découverte scientifique de la plus haute 
importance : non, l’argent ne se reproduit pas tout seul.
Forme : Vous aspirez à plus d’énergie mais le ciel sape vos forces, il induit 
quelques passages difficiles et un isolement relatif.
Travail : Vous mettez en place des stratégies à long terme qui assurent vos 
arrières. Ne laissez pas passer votre chance.

 SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Votre vie amoureuse rayonne et votre sourire ne quitte plus votre vi-
sage, vous bluffez votre entourage ! 
Argent : Vos désirs les plus fous peuvent se réaliser cette semaine ! Vos res-
sources sont au top, ouvrez les yeux, votre vie brille ! 
Forme : Pris en tenailles par une énergie ardente et un devoir de réserve, vous 
devez donc tâcher d’évoluer le plus sereinement possible vers vos buts.
Travail : Vous mettez toutes vos chances de côté pour réussir un projet, vous ne 
vous attardez pas devant la machine à café, vous êtes à fond, le nez dans vos dossiers.

SAGITTAIRE : (23 NOVEMBRE - 21 DECEMBRE)
Amour : Le comportement de votre partenaire vous fait prendre conscience 
de certains besoins que vous aviez occultés depuis très longtemps.
Argent : Le ciel ne vous impose pas de restrictions trop drastiques en ce 
moment. Vous pouvez donc vivre sans méfiance, tout en gardant votre lé-
gendaire prudence de bon gestionnaire.
Forme : Certaines responsabilités ou certaines obligations vous stressent, 
vous êtes dans une petite forme, cela joue sur votre moral, vous préférez 
vous renfermer plutôt que d’extérioriser vos ressentis.
Travail : Cette semaine s’annonce positive dans l’ensemble, même si vous 
faites face à des déconvenues, vous gérez les choses très intelligemment. 

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE)
Amour : Vous prenez des précautions pour consolider votre vie amoureuse, au-
cune chance pour que les erreurs ne se répètent. 
Argent : Vous vous sentez pousser des ailes, redynamisez à bloc, vous pourriez 
avoir des allures de tornade ! 
Forme : Superbe vitalité pour une magnifique semaine à venir ! En effet, vous 
débordez d’énergie positive et créative.
Travail : Vous êtes sur tous les fronts et vous débordez de créativité. Les artistes sont 
particulièrement inspirés mais, quelle que soit votre activité, il faut compter avec vous.

VERSEAU : (21 JANVIER - 19 FEVRIER)
Amour : Vous voilà soudainement confronté à des tensions, rivalité, jalousie, 
qui vous exaspèrent.
Argent : Voilà comment on peut qualifier votre situation financière actuelle. 
Les rentrées se font poussives et vous devez prendre votre mal en patience.
Forme : Des petits microbes agressifs pour votre organisme risquent bien de 
vous affaiblir au début de la semaine.
Travail : Vous êtes sur les rotules, jetez le gant, prévoyez un vrai repos avant 
de glisser vers une déprime tout à fait certaine !. 

POISSON : (20 FEVRIER - 20 MARS)
Amour : Vous en profitez certainement pour prendre de bonnes résolutions 
communes et envisager l’avenir sous de joyeux auspices.
Argent : Vous voilà poussé par les alizés bénéfiques, côté finances. Vogue la 
croisière qui vous amène vers les mers du Sud et vers le paradis.
Forme : Vous refusez de vivre replié sur vous-même et souhaitez, avant tout, 
vous sentir citoyen du monde.
Travail : Même si on ne vous en demande pas tant, vous êtes bien décidé à 
faire du mieux possible pour satisfaire les besoins de votre hiérarchie. 

HOROSCOPE



في تقريرها السنوي، أعلنت الوكالة الحضرية لطنجة أنه 
تم خالل السنوات الثالث الماضية المصادقة على عشر وثائق 
تعميرية خالل الفترة بين 2019 و2021، على مساحة إجمالية 

تصل إلى 4805 هكتارا.
المصادق  العشرة  أن تسع وثائــق من  الوكالـة  وأضافت 
عليها تهم مجاالت قروية تابعة إلقليم الفحص أنجــرة، من 
بينها تصميم التهيئة للمنطقة الجنوبية لجماعة البحراويين، 
الرملة ودار  والزاوية وعتاب  النمو لمداشر ملوسة  وتصاميم 

العقال بدائرة أنجرة.
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اآللية  الجمعيات  كثرة  ظاهرة  أن  ال شك 
المتوسطي  العمق  ذات  المدينة  هذه  في 
والكوني، تتطلب منا طرح تساؤالت موضوعية 
منطقيا  مبررا  لها  نجد  بذلك  لعلنا  ومحايدة، 
يشفع لها بهذا التعدد الذي يتوزع بين اآللي 
والسماعي الصوفي، مع تهميش يكاد يكون 
تألق  الذي  والطربي  العصري  للغناء  مطلقا 
تأسيس جوق  منذ  راقية،  إبداعية  بمستويات 
برئاسة  الستينات  منتصف  في  طنجة  إذاعة 
المرحـــوم  العبــقــري  الموسيقـــي  الملحـن 
عبــر  انتشرت  حيــث  الراشـدي،  القادر  عبد 
أداء  من  غنائية  تحــف  وخارجه  الوطن  ربوع 
التسولي  ومصطفى  التطواني  الواحــد  عبد 
وشمس الضحــى الهيشو ومحمــد العربـــي 
الخصاصي ومحمود اإلدريسي وآخرين، إضافة 
إلى عازفين بارعين، يكفي أن نذكر من بينهم 
الراحالن محمد البراق ومحمد البوعناني، وقد 
صرح لي عبد القادر الراشدي في حوار مطول 
أجريته معه إلذاعة طنجة، في بيته األنيق بحي 
التقدم بالرباط، أن الملك الحسن الثاني رحمه 
اهلل أكد له أن األلحان التي أبدعها في طنجة، 
الموسيقية  إنجازاته  وأرقــى  أجمل  تعتبر من 

على اإلطالق.
وكان من المتوقع بعد انسحاب الكوفيد، 
وبعد أن ضعفت حدته وسطوته، أن يستيقظ 
أسماع  ليشنفوا  واحــد،  رجل  يقظة  اآلليون 
ليلة  بين  طانــان«  »الطانـي  لـ  المتعطشين 
وأختها، في قاعات الحفالت والمراكز الثقافية 
يضربوا  أن  قبــل  الولوعين،  بيوتات  وبعض 
في  تتفاوت  قــادمـــة  لمهرجانــات  مواعيــد 
إمكانياتها الفنية ورصيدها المالي الداعم لها، 
بينما تتم عملية تغييب وتهميش طاقات فنية 
وأنماط موسيقيــة  والطربي،  العصري  للغناء 
تراثية أخرى تزخر بها هذه المدينة التي أرادوا 

لها أن تكون »آلية« رغما عن أنفها.
الذي  الشـــاذ،  الفنــي  الوضع  وأمام هذا 
المتوسطي  المكــون  مع  مطلقا  يتصالح  ال 
يتطلب  األمر  فإن  طنجــة،  لمدينة  والكوني 
الحد من هذا التكالــب اآللي، والعمـــل على 
ضبطـه وشذبــه، وفتـــح المجـال للطاقـــات 
بما  األخرى،  والطربية  العصرية  الموسيقية 
الشعبية  والفرق  النسوية  األجواق  ذلك  في 
بتكوين  إال  يتحقق  لن  ذلك  ولعل  التراثية، 
ائتالف جامع لشمل كافة الجمعيات »اآللية«، 
يسند أمر تفعيلها وتحديد أفق اشتغالها لمن 
على  والعمل  والفنية،  الثقافية  المؤهالت  له 
تذويب الخالفات والحزازات القائمة بين بعض 
دامت  ما  »اآللي«،  الحقــل  في  المشتغلين 
طنجة ال تعدم مثل هذه الكفاءات الغيورة على 
الخصوصية الثقافية والفنية للمدينة، وبالتالي 
رد االعتبار لرصيدها الخصب والمتعدد في هذا 

المجال. )البقية ص3(

الزيادة يف الأجور وحماية القدرة ال�شرائية..

ْحَوة الآليِّني �شَ

التعمري التنظيمي يعي�س دينامية غري م�شبوقة بطنجة

حكومة »الدولة الجتماعية« 
تواجه مطالب العمال

)البقية ص3(

إذ  المركزية،  والنقابات  الحكومة  بين  القائم  االجتماعي  الحوار  جوالت  مخرجات  كبير  بترقب  المغربية  الشغيلة  تنتظر 
يتوقع أن يتم توقيع اتفاق يقر حقوق الشغيلة بمناسبة عيدهم األممي.

وتعيش حكومة األحرار، أول عيد للشغل، في سياق وظروف غير عادية تطبعها رهانات ثقيلة على جميع األطراف، ولعل 
االرتفاع غير المسبوق ألسعار المحروقات والمواد االستهالكية األساسية أجج األوضاع، فما فتئت النقابات تعبر عن احتجاجها 
على السياسات واالختيارات الحكومية الالشعبية التي تعمق من األزمة، في ضرب للقدرة الشرائية وللطبقتين المتوسطة 

والفقيرة..
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األستاذ  للمؤلف  مؤخرا،  صدر، 
المحامي محمد الحداد عمل أدبـي، 

جنس الرواية، تحت عنوان:
»اختـطـاف يف جــادة �شانزليزيــه«. 
تنــاولـــه  وما  العنوان  خالل  ومن 
المؤلــف من فكــرة الموضوع الذي 
بداية  من  التشويق،  على  يبعث 
صفحاته األولى، باإلضافة إلى ورود 

كلمات، تحديدا:
الشرطة،  الجريمــة،  اختطاف، 
التفتيــش، الضابــــط، الضحيـــة، 
يتضح  المختطفين...  المســـدس، 
تنـاول موضوعا  المؤلـــف  أن  لنـــا 
ليس بعيدا عن مجـــال اختصاصه، 
باعتباره محاميا خبــر مثــل هـــذه 
األحداث أو اشتغل على ملفــات من 
هذا القبيل، فضال عن أنـه استعمل 

لغة مفهومة، تحكـي بسالسـة عن مجريات أحداث هذا العمل اإلبداعي الذي صدر 
في حلة أنيقة من القطع المتوسط وفي 167 صفحة، جديرة بالمطالعة.

يذكرأن مؤلف »اختـطـاف يف جــادة �شانزليزيــه« األستاذ المحامي محمد الحداد 
هو من مواليد مدينة طنجة، ناشط حقوقي، عضوالغرفة الدولية لإلدارة العادلة وله 

مقاالت صحفية وإسهامات شعرية ...
م.إ

)تتمة ص1(
وإن كان يحسب للحكومة »الفتية« بذل 
مجهود محمود، حيث دعا رئيس الحكومة إلى 
االجتماعي  الحوار  جلسات  من  سلسلة  عقد 
منذ فبراير الماضي، مع المركزيات النقابية 
للشروع  المغرب،  لمقاوالت  العام  واالتحاد 
كيفية  في  والمسؤول  الجدي  التفكير  في 
مأسسة الحوار االجتماعي ليكون عقده ملزما 
ومنتظما، إلى جانب االتفاق على ميثاق وطني 

للحوار االجتماعي.
مجهود استمر إلى األيام القليلة السابقة 
وفد  أقدم  حيــث  واالحتفال،  التخليد  عن 
زيارة  حكومي في خطوة غير مسبوقة على 
لمقار المركزيات النقابية األكثر تمثيلية، بحر 
هذا األسبوع، من أجل التفاوض  في الملفات 
المطلبية قبل رفعها إلى رئيس الحكومة، في 
تعبير عن إرادة لمأسسة الحوار والوصوإلالى 
العام  القطاعين  يشمل  اجتماعي  اتفاق 
قبل  اتفاق  إلى  التوصل  أفق  في  والخاص.. 
قدر  االستجابة ألكبر  يُمكن من  ماي،  فاتح 
عنها  ترافعت  التي  العمالية  المطالب  من 

النقابات..
مطالب أبـرز النقابات في تخليـد 

العيد األممي العمالي :
على توالي ثالث سنوات، تخلد النقابات 
العمالية والمهنية عيد الشغل بالمغرب على 
إيقاع التدابير االحترازية الصحية، وبالتزامن 
عدم  النقابات  أغلب  قررت  الفطر،  عيد  مع 
واالستعراضات  الحاشدة  التظاهرات  تنظيم 
الضخمة المركزية، الجهوية وال المحلية، مع 
االحتفال  ومظاهر  أشكال  على جميع  اإلبقاء 
واالحتجاج والتضامن العمالي داخل المقرات، 
في فترة يسيرة زمنيا، تمتد من 29 أبريل إلى 

2 ماي. 
الشرائية  للقدرة  تداركــــا  األجور  رفع 
وتقهقـــر،  من ضــرب  لحقها  لما  للمغاربة 
العمالية  النقابات  مطالب  على  استحوذ 
التفاصيل  في  وتميز  اختالف  مع  والمهنية، 

والمطالب القطاعية، نبينه فيما يلي.
الكونفدراليــة الديمقراطيــة 

للشغل : 
توزيع  أجل  من  »النضال  شعار  تحت 
األزمات«،  فاتورة  تأدية  بدل  للثروات،  عادل 
المرفوعة  مطالبها  الكونفدرالية  سطرت 
بمناسبة العيد العمالي، داعية إلى االحتجاج 
والمشاركة الواسعة في تظاهرات على صعيد 
الحقوق  عن  للدفاع  والمدن،  األقاليم  جميع 

والمطالب المشروعة.
اجتماعي  بحوار  الكونفدرالية  وطالبت 

)تتمة ص1(
وأكدت الوكالة الحضرية أن عدد وثائق 
التي  نفوذها  منطقة  تهم  التي  التعمير 
تشمل عمالة طنجة أصيلة وإقليم الفحص 
 47 بينها  من  وثيقة،   59 إلى  يصل  أنجرة 
وثيقة تعميرية مصادق عليها تسهر الوكالة 
على تنفيذ مقتضياتها، و12 وثيقة تعميرية 
إنجازها  مراحل  تتبع  على  الوكالة  تحرص 

والمصادقة عليها.
أربـــع  تجاوزت  ذاتها،  الفتـــرة  وخالل 
وثائق تعميرية مرحلة البحث العلني، يتعلق 
الحضرية  الجماعة  تهيئة  بتصميم  األمر 
لطنجة وتصميم التهيئة القطاعي لملوسة / 
الجوامعة، وتصميم التهيئة للمنطقة الممتدة 
النمو  وتصميم  وتغرامت  المجاز  قصر  بين 

للمنطقة الغربية لملوسة.
وبالمقابل توجد ثماني وثائق تعميرية 
بالمخطط  األمر  ويتعلق  الدراسة،  طور  في 
وتصميم  لتهيئة طنجة الكبرى،  التوجيهي 

المواطنين  النتظارات  يستجيب  مؤسسي 
واالجتماعيــة  الماديـــة  المطالـــب  ويحقق 
والمهنية للطبقة العاملة، وعلى رأسها الزيادة 
في األجور بنسبة 15 في المئة والزيادة في 
التدخل  إلى  الحكومة  دعت  كما  المعاشات، 
األساسية  المواد  أسعار  الرتفاع  حد  لوضع 
ديمقراطية  إقرار  جانب  إلى  والمحروقات، 

حقيقية وتوزيع عادل للثروات..
ولم يفت النقابة أن نبهت إلى ما تعيشه 
الطبقة العاملة وعموم المغاربة من أوضاع 
المزيد  إنتاج  في  تساهم  صعبة،  اجتماعية 
من التفقير والتهميش والهشاشة واإلقصاء 

االجتماعي.
كما أكدت في نداء فاتح ماي على ضرورة 
النقابية،  والحريات  العامة  الحريات  احترام 
الرأي  معتقلي  كافة  سراح  إطالق  عن  فضال 

والحركات االجتماعية.
االتحاد المغربي للشغل:

مسلسل  »أوقفوا  شعـــار  االتحاد  اختار 
الهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة 
وعموم الجماهير الشعبية« للتنبيه بخطورة 
التهالك المستمر للقدرة الشرائية، جراء ارتفاع 
الوبائية  األزمة  أججته  الذي  األسعار  لهيب 
على  األخيرة  الجيوسياسية  واالضطرابات 
بزيادة  طالبت  ذلك  وألجل  الدولية،  الساحة 
1000 درهم صافيــة في أجــور الموظفين 
والمستخدمين بالقطاع العام، إلى جانب رفع 
األجر األدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم 
صافية، فضال عن تقليص سنوات األقدمية 
المطلوبة الجتياز امتحانات الكفاءة المهنية 

من ست إلى أربع سنوات.
الضريبي  العبء  تخفيف  إلى  دعت  كما 
على الموظفين، من خالل تقليص الضريبة 
قيمة  في  الزيادة  إلى  إضافة  الدخل،  على 
خفض الضريبة على الدخــل عن األطفــال 

تهيئة مقاطعتي السواني ومغوغة وتصميم 
تهيئة مقاطعة بني مكادة وتصميم تهيئة 
تهيئة  وتصميم  مقاطعة طنجة المدينة، 
االستراتيجي  والتصور  بريش،  أقواس  مركز 
وتصميم تهيئة الساحل المتوسطي إلقليم 

الفحص أنجرة.
وأفادت الوكالة أيضا، أنها بصدد دراسة 
تهيئة  تصميم  بينها  من  موازية،  وثائق 

والزوج من 30 درهما إلى 300 درهم، وأيضا 
اعتماد مبدأ المساواة في التعويضات العائلية 

بالنسبة لجميع أطفال الموظفين..
االتحاد الوطني للشغل :

بدوره دعــا االتحاد الوطنــي للشغـــل 
الحكومة  لسياسة  الجذرية  المراجعة  إلى 
واختياراتها االجتماعية مناديا بتجاوز بطئها، 
وعموم  المغربية  الشغيلة  حماية  عبر 
المواطنين من ارتفاع أسعار المحروقات وغالء 
تكلفة المعيشة، مع العمل على سن إجراءات 
فورية لدعم الفئات الهشة المتضررة واألخذ 
االرتفاع  لمواجهة  األجور  تحسين  بمطلب 

المهول لألسعار..
أنظمـة  بإخراج  بالتعجيـل  طالـب  كما 
لمختلف  ودامجة  ومنصفــة  عادلة  أساسية 
الفئات التي ال تزال خارجها سواء بالمؤسسات 
مـع  العــام،  القطاع  أو  العمومية  والوكاالت 
وتحسين  األجور  لمنظومة  اآلني  اإلصالح 
القدرة الشرائية لعموم األجراء والمتقاعدين، 
الفئوي  إقرار اإلنصاف  إلى  فضال عن دعوته 
والدكاترة  المتصرفين  ملفات  يهم  الذي 
العمومية،  والتقنيين باإلدارات والمؤسسات 
تسمح  ال  شائكة  مرحلة  إلى  وصل  بعدما 

بالممطالة والتسويف في الحل.
حوار  بتبني  االتحـــاد  نادى  ذلك  وفي 
تفرضه  األطراف،  متعـــدد  وطني  اجتماعي 
الظرفية المحتقنة، انسجاما وتفعيال لمنطوق 

الفصل الثامن من الدستور.
مطالب وحقوق مشروعة، تترافع وتدافع 
عنها ببسالة النقابات والهيئات المهنية من 
جسامة  أمام  لكن،  والتمكين،  الظفر  أجل 
السياق العالمي والوطني الصعب والبعيد عن 
التفاؤل.. يرى خبراء أن مكتسبات العيد الحالي 
لن تكون في مستوى الطموح، بل هناك من 
يرى أنها لن تختلف عن سابقاتها الموسومة 

بالشعارات »الفارغة« المناسباتية والظرفية.
أمل عكاشة

جماعة العوامة، التصميم الجهوي إلعداد 
التراب لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، 
وضع استراتيجية وطنية للتجديد الحضري 
العقـــاري  االحتياطــي  تحديـد  أجل  من 
للمدن، دراســة نمــوذج النمـــو الحضري 
قابلية  خريطـة  وإعــداد  لمدينة طنجــة 

التعمير لعمالة طنجة أصيلة.
التعمير  وزيرة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
أعلنت في برنامج حواري، بحر هذا األسبوع، 
المدينة  عن موعد صدور تصميم تهيئة 
األمر  المقبل،  يوليوز  نهاية  في  المحدد 
بعد  خاصة  الطنجاويون،  به  يستبشر  الذي 
على  أثرتـــا  فاشلتيــن  سابقتين  محاولتين 
ليست  لمدة  للمدينة  العمرانية  التنمية 
يسيرة، مع ما صاحبها من فراغ شكل أرضية 
خصبة للفساد العمراني والتدبير العشوائي 

والظلم العقاري.. 
و.م.ع

اإعادة انتخاب رقية العلوي
على راأ�س املجل�س اجلهوي لل�شياحة 

طنجة-تطوان-احل�شيمة 

التعمري التنظيمي يعي�س دينامية غري م�شبوقة بطنجة

الأ�شتاذ محمد احلداد...
متورط يف عملية اختطاف

االنتخابي  العادي  الجمع  انعقاد  بمناسبة 
لطنجة-تطوان- للسياحة  الجهــوي  للمجلس 

الجــاري،  أبريل   21 الخميس  يـوم  الحسيمة، 
حظيت رقية العلوي الرئيسة المنتهية واليتها 
المنصب،  نفس  لشغل  الوحيدة  والمرشحة 
بإعادة انتخابها باإلجماع لوالية ثانية على رأس 

المجلس. 
حدث إعادة انتخاب السيدة العلوي ما هو 
إال  تجسيد للثقة التي تحظى بها لدى مختلف 
أعضاء المجلــس، واعتــراف جلي بجودة العمل 
األولى، حيث  المنجز من طرفها خالل واليتها 
استطاعت في ظل السياق الصعب والمتأزم جراء 
تفشي جائحة كوفيد- 19، )استطاعت( مواجهة 
كل الصعاب والتمكن من ضخ دينامية جديدة 
بالقطاع السياحي أفضت إلى إعادة تموقع الجهة 
بإحداث عالمة خاصة بها، متمثلة في العالمة 

الترويجية »شمال«. 
استعرضت  العام،  الجمع  انعقاد هذا  أثناء 
أعضاء  السادة  أنظار  على  العلوي  السيدة 
المجلس مختلـــف محــاور  الرؤيـــة الجديـــدة 
2022-2022 للترويج وتطوير السياحة بجهة 
الشمال، والتي من المرتقب أن تفسح المجال 
أمام الجهة الغتنام فرص إعادة انطالق القطاع 
على أكمل وجه، والمساهمة بالتالي في تعزيز 
مكانتها بخريطة الجهات الرائدة على الصعيدين 

الوطني والجهوي. 
الجائحة  تال  الذي  السيــاق  خضم  وفي 
الوبائية، التزمت السيدة الرئيسة أيضا بمواصلة 
العمل على اعتماد المبادرات الرامية إلى إكساب 

التي تؤهله  المناعة  بالجهة  السياحي  النشاط 
لمجابهة المتغيرات الغير متوقعة والعمل على 
انطالقة  إعادة  له  تضمن  التي  القدرات  تعزيز 

ناجحة ومثمرة. 
كما أطلعت السيدة العلوي الحاضرين على 
مخطط طمــوح وواعد، يتمحور حول التواصل 
والترويـــج وتطوير النقل الجوي بالجهة، البحث 
إعادة  مواصلة  أفق  في  جـديـدة،  أسـواق  عن 
واالمتيازات  العناصر  واغتنام  الجهة  اكتشاف 
التي تخول لها االرتقاء إلى مصاف الجهات األكثر 
الوطني  الصعيدين  على  إقباال  واألكثر  جاذبية 

والجهوي. 
رأس  على  انتخابها  إعادة  هامش  وعلى 
»إنه  قائلة:  العلوي  السيدة  صرحت  المجلس، 
لشرف كبير لي وأنا أتلقى نبأ انتخابي من طرف 
ثقتهم.  في  جددوا  الذين  المجلس،  أعضاء 
ولمواصلة تحمل المسؤولية الجسيمة الملقاة 
إعداد مخطط طموح  على عاتقي، عملت على 
جديد، يرتكز في معظم محاوره على النجاحات 

المكتسبة خالل الوالية السابقة.«
إلى  المتحدثـــة  نفــس  خلصــت  كما 
القول: »سأواصل التعاون بشكل وثيق مع كافة 
والخاص،  العام  للقطاعين  المنتمين  الشركاء 
طنجة- بجهة  أكثر  للتعريف  سويا  والعمل 

أوتينا  ما  بكل  لها  والترويج  تطوان-الحسيمة 
واثقون جدا في  إمكانيات و وسائل. نحن  من 
المؤهالت التي تزخر بها هذه الجهة، ونتطلع 
سياحية  تجربة  وأفضل  أحسن  جعلها  إلى 

بالمملكة لدى كل الوافدين عليها«.

الزيادة يف الأجور وحماية القدرة ال�شرائية..

حكومة »الدولة الجتماعية« 
تواجه مطالب العمال
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اأن يحفظ جاللته مبا حفظ به الذكر احلكيم، وي�سدد  اإىل العلي القدير  مبتهلني 

وب�ساحبة  احل�سن  موالي  االأمري  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  ب�ساحب  عينه  ويقر  خطاه 

ال�سمو امللكي االأمرية اجلليلة لالخديجة، واأن ي�سد اأزره ب�سنوه ال�سعيد �ساحب ال�سمو 

امللكي االأمري موالي ر�سيد وبكافة اأفراد االأ�رشة امللكية ال�رشيفة، اإنه �سميع جميب.

ال�سعيد الفطر  مبنا�سبة حلول عيد 

يتقدم خادم االأعتاب ال�رشيفة

رئي�س جهة طنجة ـ تطوان ـ احل�ضيمة وجميع اأع�ضاء جمل�س اجلهة
باأ�سمى عبارات التهاين اإىل مقام اأمري املوؤمنني

عمر مورو

نصره اهلل وأيده
صاحب الجاللة الملك محمد السادس
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? رئيسا  الحرتــي،   الدين  نــور  انتخـب  
بعد  المضرب،  لكرة  البلــدي  للنادي  جديدا 
تمكنه من الحصول على 204  صوت، مقابل 
69 لنوال التوزاني، خالل الجمع العام للنادي، 

المنعقد يوم الجمعة المنصرم.
  وفي كلمة له أوضح نور الدين الحرتي 
رئيس النادي البلدي لكرة المضرب بطنجة، 
النادي كان فيما مضى صغيرا، فأصبح  بأن 
ميزانيتـه  ذلك  على  أدل  وال  كبيرا،  مركبــا 
بعدما كانت ال  مليــون درهــم،   3 تجاوزت 
تتعـدى  500  ألــف درهم.  مما يفرض نهج 
سياسة جديدة، من أجل الرقـي  سـواء  على 

مستوى التسيير أو الممارسة الرياضية.
 كما تـم خــالل  الجمــع العام للنادي 
حضــور  عرف  الذي  المضرب،  لكرة  البلدي 
مجموعة من المنخرطين،  التذكير  بالعديد 
من منجزات المكاتب السابقة للنادي البلدي 

لكرة المضرب بطنجة.

قرار عاملي
يقضي بفتح البحث العمومي

 المتعلق بمشروع توسيع محطة المنتجات البترولية HTTSA بالمنطقة الحرة
لميناء طنجة المتوسطي، بجماعة القصر المجاز، دائرة أنجرة  

)اقليم الفحص أنجرة(

إن عامل إقليم فحص - أنجرة قرر ما يلي
الفصل األول:

يفتح بحث عمومي ابتداء من تاريخ 13 ماي 2022 إلى غاية 01 يونيو 2022 بجماعة اجوامعة بدائرة 
الحرة  بالمنطقة   HTTSA البترولية  المنتجات  محطة  توسعة  بمشروع  يتعلق  أنجرة(  الفحص  )إقليم  أنجرة 

لميناء طنجة المتوسطي، بجماعة القصر المجاز، دائرة أنجرة، إقليم الفحص أنجرة. 

الفصل الثاني:

واقتراحات  لتلقي مالحظات  المعدة  السجالت  أو  السجل  وكذا  القرار  بهذا  مرفقا  العمومي  البحث  يودع 
البحث  مدة  وهي  يوما   20 طيلة  أنجرة(  الفحص  )إقليم  أنجرة  دائرة   - المجاز  القصر  جماعة  بمقر  العموم 

العمومي.

البحث  افتتاح  قبل  يوما   )15( لمدة خمسة عشر  المجاز  القصر  القرار ملصقا في مقر جماعة  ويظل هذا 
العمومي وكذا طيلة 20 يوما وهي مدة البحث العمومي.

الفصل الثالث:

السكان المعنيون بالبحث العمومي في حدود تأثير المشروع الخاضع لدراسة التأثير على البيئة هم سكان 
جماعة القصر المجاز - دائرة أنجرة، )إقليم الفحص أنجرة(.

انتخاب نور الدين احلرتي رئي�شًا للنادي البلدي 
لكرة امل�شرب بطنجة

يمر الشاب محمد الشنتوف 
عليــه  أثـرت  نفسيــة  بظــروف 
عــزلــة،  في  وأدخلتـــه  كثيـــرا 
التحــدث  اليريــد  معهـا  أصبح 
إلى أي كـان، خاصة إلى وسائل 
اإلعــالم، حـسب مصدر مقـرب. 
مرمى  حارس  هو  الشـاب  وهذا 
شبـان فريق اتحـاد طنجة لكرة 
في  تعـرض  كــان  الذي  القدم 
بواسطة  لطعنـة  سابـق  وقــت 
السالح األبيــض على مستــوى 
العضلة الخلفيـة لساقـه اليمنى 
بأحـد مـالعـــب القرب بمنطقة 
التدخل  حاول  عندما  الشفا،  بئر 
لتفرقة شابين، أثناء تشاجرهما، 
فباغته أحدهما وهو من معارفه، 
بالطعنة المعلومة، مما أدى إلى 
سقوط الشاب الشنتــوف أرضا، 

مضرجــا في  دمـائــه، حيث تم نقله لتلقي العالج وبعدها خضع لعملية جراحية 
بإحدى المصحات بطنجة ولم تكلل بالنجاح مائة بالمائة، األمر الذي زاد من حجم 
ينتظره  كان  إذ  القدم،  كرة  رياضة  ويعشق  الضحية، ألنه حارس موهوب  أزمة 
مستقبل واعد، بشهادة مدربه وزمالئه ومعارفه، بل ألن الضحية كان يعلق كل 

آماله وأحالمه من أجل إنجاح وضمان مستقبله..
وللمزيد من التفاصيل حول هذه الجريمة وبصوت يسكنه الحزن واألسى، 
جريدة  إلى  حديثها  في  الشنتــوف  فاطنــة  السيــدة  الضحية  والــدة  صرحت 
طنجة : »قمنا بجميع اإلجراءات لدى الدائرة األمنية 4 في بداية األمر، ثم بدأنا 
نتردد على »كوميسارية« العوامة لمتابعة الملف وتفاصيله الطارئة. وعلى الرغم 
من أن لدينا ستة شهود، أدلوا بشهاداتهم، ضمنهم يوجد أحد اعترف له الجاني 

شخصيا بأنه طعن ابني، إال أن األمورلم تمش على ما يرام«.
أكثرمن هذا أن والد الجاني، سبق له بطريقته أن حصل على أوراق خاصة 
التي  أداء مصاريف سيارة اإلسعاف  بابني وساهم في  المصحات، تتعلق  بإحدى 
نقلته من وإلى، لكن في النهاية أنكر الحقيقة وتملص من هذه الجريمة بالكذب 
والبهتان. فالجاني البالغ من العمر حوالي 23 سنة، ادعى أنه يوم الحادث، كان 
تعرض في مكان آخر لعملية اعتراض سبيله من طرف مجهولين، حيث سلبوه 
على  الحصول  استطاع  وبطريقته  نقال  وهاتف  مالي  مبلغ  من  أمتعته،  بعض 

شهادة طبية، ليزكي بها »روايته«.
الجاني وإلى يومنا هذا »يصول ويجول، بكل حرية،  المتحدثة أن  وأضافت 
المحكمة  إلى  يحضر  ال  فهو  وبالمناسبة،  جدا  مميزة  بمعاملة  عومل  ربما ألنه 
حيث  الجاري،  أبريل   26 الثالثاء  صباح  حدث  كما  األمنية،  الدوائر  واليحضرإلى 
تغيب عن الجلسة بالمحكمة االبتدائية بمنطقة امغوغة ، بذريعة أنه سافر إلى 
مدينة الحسيمة، لحضور جنازة خاله، بينما هو بقي بطنجة، إذ شوهد بحيه في 
عن  والدته  تأخرت  كما  والسفر«.  »الجنازة  حكاية  ترويج  مع  جدا  متزامن  وقت 
الحضور إلى الكوميسارية وقد ال تحضر من أجل التزام بإحضاره وبالتالي القطع 
مع مسلسل هروبه« بينما يقاسي الضحية الشنتوف األلم على مستوى ساقه، بل 
يجد صعوبة في المشي، وهو محتاج إلى فترة عالج طويلة، حسب طبيبه المعالج.

ابنها بعين االعتبار،  وتلتمس المشتكية من السلطات المحلية أخذ قضية 
إنصافا  لكل ذي حق حقه،  إعطاء  الموضوع، قصد  في  نزيه  تحقيق  فتح  بإعادة 

للمظلوم وصونا للعدالة..
م. إمغران 

ت : حمودة

حول إصابة شاب رياضي بالسالح األبيض 
ودخوله في أزمة نفسية...

اأين تدخل ال�شلطات املحلية  
لإيقاف هذا املنكر

المملكة المغربية 
وزارة الداخلية

إقليم الفحص - أنجرة 
الكتابة العامة

قسم التعمير والبيئة
قرار رقم 2022/37

 مديرية املناف�شة: عملية متوين الأ�شواق متر يف اأح�شن 
الظروف والأ�شعار م�شتقرة

أفادت مديرية المنافسة واألسعار والمقاصة، التابعة لوزارة االقتصاد والمالية، بأن عملية تموين األسواق تمر في أحسن الظروف، خالل 
الفترة ما بين فاتح شعبان و17 رمضان 1443 هـ.

وأوضحت المديرية، في بالغ حول االجتماع الثالث للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين واألسعار وعمليات مراقبة األسعار والجودة، تحت 
رئاسة وزارة االقتصاد والمالية، أن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات االستهالكية.

وفي ما يخص األسعار المسجلة، أكد المصدر ذاته، أن أسعار جل المواد ظلت مستقرة خالل األسبوع الثالث من رمضان مقارنة مع تلك 
المسجلة خالل األسبوع الثاني منه، بل سجلت أسعار العديد منها انخفاضات نسبية خاصة أسعار البصل األخضر الذي مر معدل أسعاره على 
الصعيد الوطني من 4.50 الى 4 دراهم للكيلو غرام، والبطاطس من 4.40 الى4.20 دراهم للكيلو غرام. أما في ما يخص الطماطم، وبعد 
الزيادات التي عرفتها أسعارها قبل ومع بداية شهر رمضان األبرك، فقد بدأت تسجل منحى تنازليا بحيث مرت من 9.60 إلى 8.70 درهما 

للكيلوغرام.
وأضاف البالغ أن أسعار منتجات أخرى سجلت منحى تنازليا، خاصة أسعار الدجاج الحي والتوابل والليمون.
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افتتح يـوم السبت الفارط بالمنتـزه الحضري بيرديكاريس )غابـة 
الرميالت(، غرب طنجة، مركز تعريف التراث “بيرديكاريس”.

وقد تم تحويل قصر بيرديكاريس، الذي بناه المواطن األمريكي 
غابة  قلب  في   1878 سنة  بيرديكاريس،  إيون  يوناني،  أصل  من 
الرميالت الستقبال زوجته المصابة بمرض السل، إلى متحف يجمع بين 
التعريف بهذه الشخصية التاريخية ويستعرض التنوع البيولوجي لهذه 

المنطقة وللجهة ككل.
التي شيدت  بيرديكاريس،  قصر  ببناية  المتحفي  العرض  ويتميز 
تركيبي  ربوة تطل على مضيق جبل طارق وفق أسلوب معماري  فوق 
الوسيط  الكالسيكي  والطراز  االنجلوساكسوني  األسلوب  بين  يجمع 
افتتاح  يأتي  حيث  والتنوع،  بالغنى  أوروبا،  قالع  شكل  يستحضر  الذي 

البناية في إطار فعاليات “شهر التراث”.
إيون  شخصية  لتقديم  البناية  من  األرضي  الطابق  خصص  وقد 
بيرديكاريس وإقامته، كما يروي السياق التاريخي العام لطنجة الدولية 
يومية  ألشياء  معرض  خالل  من  الثقافات  والمتعددة  والدبلوماسية 

وخرائط وصور فوتوغرافية.
بينما يبرز الطابق األول التنوع والغنى البيولوجي الذي يميز غابة 
النباتية  األصناف  لبعض  بيداغوجي مصور  الرميالت من خالل عرض 
والحيوانية للجهة، وكذا بعض الكائنات النباتية والوحيشية التي تميز 
غابة الرميالت، التي تعتبر كمحمية ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية، 

حظيت بالتهيئة كمنتزه طبيعي حضري.
كمال  بطنجة-تطوان-الحسيمة،  للثقافة  الجهوي  المدير  وأبرز 
بنليمون، في كلمة بالمناسبة، أن “أشغال اإلصالح والتأهيل والتجهيز 
من  تنبعث  جعلها  التاريخية  المعلمة  هذه  منها  استفادت  التي 
تعريف  كمركز  توظيفها  أن  مبرزا  اإلهمال”،  من  عقود  أنقاضها بعد 
المعماري  التراث  دور  وتثمين  الثقافية  البنيات  “إغناء  يروم  التراث 
األصيل منه والكولونيالي في ضخ دينامية جديدة في مسارات السياحة 

الثقافية للمدينة والجهة”.

شامل  وطني  “مشــروع  ضمن  يندرج  المشروع  هذا  أن  وأبرز 
ومتكامل يرعاه صاحب الجاللة الملك محمد السادس يرمي باألساس 
المغرب  يراهن من خالله  والالمادي، حيث  المادي  التراث  تثمين  إلى 
على أن يجعل من هذا التراث رافدا أساسا من روافد ثقافتنا في تعددها 
و تنوعها، ومقوما من مقومات هوية أمة عريقة، تستمد خصوصيتها 
من تنوع روافدها العربية األمازيغية اإلفريقية المتوسطية األطلسية”.

وذكر بأن “إعادة توظيف هذا القصر، الراسخ بشموخه في الذاكرة 
كمركز  وللمغرب  الدولية  لطنجة  السياسي  والتاريخ  الديبلوماسية 
قطاع  أنجزها  التي  الثقافية  المشاريع  أهم  من  تعد  التراث،  لتعريف 
قطاع  مع  بشراكة  الكبرى،  طنجة  الملكي  البرنامج  إطار  في  الثقافة 
الحسيمة،  تطوان  طنجة  جهة  والية  إشراف  وتحت  والغابات،  المياه 

بتكلفة مالية ناهزت عشرين مليون درهم”.
المياه والغابات بطنجة  المدير اإلقليمي لقطاع  اعتبر  من جهته، 
أصيلة، أكعبون حليم، أن افتتاح هذا المركز يتزامن مع لحظة مفصلية 
أرض  على   2030  –  2020 المغرب  “غابات  استراتيجية  ببلورة  تتميز 
تدبير  في  الجديد  التوجه  تعكس  استراتيجية  أنها  موضحا  الواقع”، 
المنظومة الغابوية والموارد الطبيعية، خصوصا ما يتعلق بالمحافظة 
والزوار  المحلية  الساكنة  على  وانفتاحها  المحمية  المناطق  وتثمين 

عموما.
التي تزخر بها جهة الشمال،  وبعد أن ذكر بالمؤهالت الطبيعية 
ثقافية  مؤسسة  يعتبر  بيرديكاريس  التراث  تعريف  مركز  أن  إلى  أشار 
لطنجة  والثقافي  الطبيعي  بالتراث  التعريف  بمجال  تعنى  متحفية 
عام،  بشكل  البوغاز  ولمنطقة  خاص،  بشكل  بيرديكاريس  ولمنتزه 
مبرزا أن المركز يعرف أيضا بالتنوع البيولوجي لطنجة وللجهة ولباقي 

المحميات بالمغرب ويرسم مسارات هجرة الطيور.
على  “المحافظة  مائدة مستديرة حول  عقد  المناسبة  بهذه  وتم 
وهيئة  للتراث  الجهوية  المحافظة  بين  بتعاون  المعماري”  التراث 
من  مجموعة  استعراض  خاللها  تم  والتي  المعماريين،  المهندسين 

التجارب في تثمين وصون التراث المعماري واألثري بالجهة.

زارني في المنام أمس، ُقبيل آذان الصبح، الكاتب المغربي إدريس 
الخوري، وهو في كامل لياقته البدنية، يرسل قهقهاته المجلجلة في وجوه 
حقيبة ظهر  كتفيه  يشدُّ حول  بمحاذاتنا..  يمرون  كانوا  الذين  الغرباء 
ْك..«،  جلدية سوداء، وقال لي : »ْزَيااااْنْت هاْد طنجة عندكوم ْلِديْن اُمّ

وهو ترحاب مقبول من الخوري في اليقظة والمنام على كل حال..
القصبة  بحي  به  ركين سينزل  رُكٍن  في  بيتٍ  إلى  وعندما وصلنا 
أنا الخبير بأنواع السمك الجيد - أن أشتري له سمكًا  العتيق، أمرني - 

يليق بذوقه الرفيع، فوجدتُ ما يشتهيه.. زَوْجًا من الباجو روايال و ثالثة 
ما  فرحًا،ألنني وجدت  أطير  أكاد  الركين  رُْكِنهِ  إلى  كاالمارات.. وعدتُ 
يشتهيه من سمك جيد رغم ندرته، بعد أن وضعت الكيس بجانبي في 
انتظار دفع الباب الخشبي العتيق الموارب، لكنني وجدت قّطًا أعمى قد 
تسلل إلى الكيس في غفلة عني والتهم السمكتين والكاالمار، فأخذته 
من قفاه وصرت أنفضه بعنف لعله يلفظ ما يشتهيه الخوري..لكن دون 

END..جدوى.. وهنا انتهى الحلم

 القا�س والروائي امل�شري
يو�شف اإدري�س وجائزة

�شدام ح�شني للعلوم والآداب 

طنجة : افتتاح مركز تعريف الرتاث “بريديكاري�س”

اإعداد :ا�ضرتاحة رم�ضانية
عبد اللطيف بنيحيى

بنيحيى اللطيف  • عبد 

ا ْجْهْدْك َياْلْْغُرور ْيْت�َساال ُيوْم اْلْق�سَ
الْهَطة.. ْف�ْس اَلّ َما ْيْبَقاْلْك ِغري ْو�َساْخْك َيا الّنْ

اْتْك اْلَفاْنَية َياْلَغاْفْل عَماْتْك ْوَدّ
 ْذُنوْبْك ُيوْم اْل�َساْب َما ْتْلَقى ِلَها ْغَطى..

ْتْخِليْه اْلْْلُهوْف �ْسَكارُتو 
ا ْيْخَطى.. اُتو َغَدّ اإذا ْغَرّ

ْبَعاْن ْ َما ْيُفوْز ِغري ال�سّ
ري ْوَطا.. اْلْكَداِوي ْفطِريُقو ْت�سِ

يقول »المجذوب«:

شاءت الصدف الجميلة أن ألتقي بالقاص 
رفقـــة  إدريس  يوســف  المصري  والروائــي 
حيث  طنجة،  مدينة  في  عوض  لويس  الناقد 
بمناسبة  رامبراند،  فنــدق  في  يقيمان  كانا 
أصيلـــة  دورات موسم  إحدى  مشاركتهما في 
الثقافي الدولي، وسعدت أكثر بمرافقة لويس 
عبر  بجولة  القــيام  مني  التمس  حين  عوض 
الفضاءات العتيقة لطنجة التي انبهر بجمالها 
الذي  إدريس  يوسف  بينما ظل  األخاذ،  الفاتن 
بدا لي انطوائيا ومحبا للعزلة في حديقة الفندق 

المطلة على البحر.
أن  أخرى  مرة  الجميلة  الصدف  وشاءت 
ببغداد   )1991/1927( إدريس  بيوسف  ألتقي 
سنة 1988، بمناسبة مهرجان المربد الشعري، 
ولتتويجه بجائزة صدام حسين للعلوم واآلداب 
والمترجم  األديب  مع  مناصفة  بها  فاز  التي 
الفلسطيني جبرا إبراهيم جبرا، غير أن يوسف 
إدريس سيحتج على هذا التتويج المناصفاتي، 
العلمية  الجوائز  لكل  الرافض  موقفه  وأعلن 

واألدبية التي تمنــح مناصفــة، ممـا سيجعـل 
إبراهيم  جبرا  وتقصي  لموقفه  ترضخ  اللجنة 
قيمتها  تبلغ  لجائزة  المناصفة  هذه  من  جبرا 

المالية بضعة ماليين من الدوالرات.
رته ونحن في البهو الفسيح لفندق  وقد ذكَّ
الرشيد حيث كنا نقيم، بلقائنا العابر في مدينة 
 ،)1990/1915( عــوض  لويس  رفقـــة  طنجة 
والتمست منه إجراء حوار معه نبثه مباشرة من 
إذاعة بغداد على أمواج إذاعة طنجة، بتوضيب 
كان  الذي  السعيدي  العربي  للمرحوم  تقني 
يرافقني، غير أنه اعتذر لي بلباقة ولطف وهو 
المتوهجتين،  الزرقاوتين  بعينيه  يتفحصني 
لتستمر جلستنا الهادئة في بهو الرشيد أكثر 
حول  بيننا  الحديث  فيها  تشعب  ساعة،  من 
الروائية  وأعماله  الرائعة،  القصصية  مجاميعه 
الكتابة  نمط  تكسير  في  وتجربته  المتميزة، 
المسرحية، وكذا مساهمته في العمل الصحفي 

الشجاع.

القط الأعمى 
الذي حَرم 

اإدري�س اخلوري 
من �شمكاته 

الطرية 

القط الأعمى 
الذي حَرم 

اإدري�س اخلوري 
من �شمكاته 

الطرية 

جبرا إبراهيم جبرالويس عوضيوسف إدريس

ألول  بيته  في  بولز  بول  األمريكي  الكاتب  زرت   عندما 
مرة سنة 1973، وجدت معه صديقه وخادمه محمد المرابط 
وقد  زوجته،  رفقة  أعرفه  ال  أمريكيا  وزائرا  شكري  ومحمد 
تطرقت في حديثي معه إلى أن طنجة في جوهرها ليست هي 
للمرويات  وترجماته  كتاباته  في  يصفها  التي  المدينة  تلك 
)اللصوص  بعدهما  والشرادي..وشكري  للمرابط  الشفاهية 
والمواخير و اللواط والشذوذ والتهريب والجرائم والحشيش..( 
بل إنها مدينة لها هويتها التاريخية وشخصيتها الحضارية 
المتوسطية والكونية، فكان جوابه أن ما أشرتُ إليه ال يهمه، 
البشرية  النماذج  هذه  عن  يسجله  ما  هو  يستهويه  ما  وأن 

المهمشة التي تروي معاناتها من حضيض المجتمع..

لقائي الأول بالكاتب الأمريكي 
بــول بـولــز

يقول »المجذوب«:
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يد
ط  ال

بخ

-محمد اإمغران

يد
ط  ال

بخ

 

atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

ورد في »لسان العرب« أن »ماضوي« اسمٌ منسوبٌ إلى ماٍض  
على غير قياس، والمعنى أنه حينما يُقال عن رجل إنه ماضوي فهو 

ميّاٌل إلى تمجيد الماضي واإلهتمام به بصورة مبالغ فيها.
مركزيا  شعارا  الدوام،  على  »الماضوية«،  الطبيعة  كانت  لقد 
المجتمعات  تأثر بثقافتها من  العربية ومن يكون قد  للمجتمعات 

األخرى، بسبب اإلحتكاك واإلتصال، المنتمية لألمم المختلفة.
إلى  ميّالة  نزعـة  المجتمعــات  هــذه  بداخل  لت  تشكَّ وهكذا   
مقام  الماضي في  اعتبار  على  المتالحقة  األجيال  وتربَّت  الماضي 
الفردوس المفقود الذي يجب العمل على استعادة أطواره بأي سعر 

وبأية طريقة !
ومالزمة  اإلنسان  في  متأصلة  الماضي طبيعة  إلى  الحنين  إن 
ليست،  أنها  رغم  الماضي  لوقائع  التمجيد  دائم  فاإلنسان  للبشر، 
إنها قد  العلم والمنطق، بل  إيجابية من منظور  بالضرورة، وقائع 
تكون سيئة بهذا المنطق، لكن ذلك ال يمنع اإلنسان من تصويرها 
في مخيلته الجمعية كأحداث نورانية ال تحمل في باطنها أي سوء 

أو إساءة.
عبر هذا المنطق المنحرف والتحريفي، جرت »مأسسة« النزعة 
أفــرادًا  الجميـــع،  لـــدى  الماضوية وصارت بذلك أسلوبا معتمدا 
ومؤسساتٍ، وهكذا ندُرَ أن تصادف أحدَهم يبدأ الحديث دون أن 
الحاضر  في  عِن  والطَّ و»فضائله«،  الماضي  مزايا  تعداد  في  يشرع 
القانون شخصية  حباها  التي  ذاتها،  الدولة  إن  حتى  و»مساوئه«، 
في مسلسل  اإلنخراط  أبَدًا عن  تتورَّعُ  ال  ممثليها،  عبر  معنوية، 

تمجيد الماضي وتصويره كجنَّةٍ للعالمين.
حينما تتحول الماضوية، بالتعريف الذي قدمه »لسان العرب«، 
األمر يصير حينئذ  فإن  والنُّخب،  العوام  لــدى  ثقافـة سائـدة  إلى 
النخب  كانت  فإذا  مستعجال،  عالجيــا  تدخال  يستوجب  عضاال  داًء 
المثقفة، بما تحمله من شعارات »تقدمية«، الزالت رهينة الماضي 
وأساطيره، فكيف تعيـــب هــذه »النخب« المزعومة على التيارات 
الدينية ارتباطها العضوي بالماضي وتنكر عمل هذه التيارات وفق 
قاعدة الرجوع إلى الماضي وإعادة إحيائه على أساس شعار مركزي 

هو العودة إلى اإلسالم في عصر النبوة ؟
والعلمي،  اإلجتماعي  اإلقتصادي،  الفكري،  التخلف  مشاكل  إن 
التي تعاني منها المجتمعات العربية يجب النظر في أساليب ومناهج 
إحداث قطيعة »ابستيملوجية« حقيقية مع  انطالقا من  معالجتها 
عن  الكفُّ  طليعتها  وفي  الماضوية،  لثقافة  المؤسسة  األساطير 
النظر إلى الماضي، أيِّ ماٍض كيفما كانت طبيعته، وكأنه المخلص 
وعٍي  خلقَ  باستطاعته  فعٌل  وهذا  الحاضر،  »شرور«  من  والمنقذ 
جديد يُساهم في إحساس اإلنسان بوجود مشكلة حقيقية عنوانها 

: اإلهتمام الباطل بالماضي.
إن الوسائل األساسية إلحداث القطيعة مع هذا الماضي الشبقي، 
كما هو واضح من تجارب األمم المتحضرة، هي العمل على تنمية 
المهارات العقلية والعلمية،كالتفسير والتحليل والتدقيق في خبايا 
األمور بمنظار العلوم الحديثة، وذلك ال يحصل صدفًة، بل باعتماد 
مناهج تعليمية كفيلة بتحقيق وتنمية وعي األفراد تجاه المستقبل، 
فتنمية الوعي بأهمية المستقبل، يجب أن يُدرج كهدفٍ من أهداف 

السياسة التعليمية في مختلف أطوارها وأسالكها .
مما يُنسَب ألحد رؤساء الواليات المتحدة األمريكية قوله بأن 
» كل من يتساءل منا كيف سيكون هذا القرن عليه أن يجد الجواب 

عن سؤاله في الفصول الدراسية األمريكية« .
الوعي  بزيادة  تهتم  األمريكان  بالد  في  الدراسية  المناهج 
بأهمية التفكير في المستقبل ورفع مستوى الوعي المستقبلي لدى 
المتعلمين والمتمدرسين، أما في الدول المتخلفة، وفي طليعتها 
الدول المسماة  عربية وإسالمية، فهي تعمل على تكريس مناهج 
الماضي السخيف وهي مناهج لن يكون في مقدورها سوى إنتاجُ 

مجتمٍع موغٍِل في السخافات واألساطير السالفة .

�شخــافـــات
و اأ�شـــاطيـــر 

�شــالفـــة

برنامج جهات ناهضة..

وزارة الت�شامن تعلن 
اإطالق طلب عرو�س 

حلامالت امل�شاريع بجهة 
طنجة تطوان احل�شيمة

ووالية  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  وزارة  أعلنت 
ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عن إطالق طلب عروض لفائدة 
النساء والفتيات حامالت المشاريع، والقاطنات بعدد من أقاليم الجهة 
لالستفادة من برنامج التأهيل والتمكين االقتصادي للنساء والفتيات 

“جهات ناهضة”.
ويشكل برنامج “جهات ناهضة”، الذي يعد التنزيل المحلي لمحاور 
البرنامج الوطني للتمكين االقتصادي للنساء والفتيات، موضوع اتفاقية 
شراكة بغالف مالي يصل إلى 12 مليون درهم، حيث سيتم في إطار 

طلب العروض انتقاء النساء والفتيات والتعاونيات المستفيدات.
ويستهدف البرنامج النساء والفتيات اللواتي يوجدن في وضعية 
الصغيرة  المشاريع  أوساط هشة، وحامالت  المنحدرات من  أو  صعبة 
والصغيرة جدا )مقاولة فردية، نشاط مدر للدخل(، والمقاوالت الجماعية 

النسائية )تعاونية، مقاولة تضم شريكين أو أكثر(.
ويشترط في المترشحات أن يكن حامالت أفكار مشاريع مبتكرة 
مجال  في  خبرة  على  والتوفر  الشغل،  لفرص  وموفرة  للدخل  ومدرة 
50 سنة، وأن يكن قاطنات  20 و  المشروع، وأن يتراوح سنهن بين 
وأنشطة  والتكوين  التداريب  في  بالمشاركة  وااللتزام  الجهة،  بتراب 

الدعم والمواكبة.

وسيمكن هذا البرنامج النساء والفتيات ذوات الكفاءات والمؤهالت 
الذاتية وحامالت مشاريع مقاوالت من االستفادة من التأطير والتكوين 
القبلية والبعدية والحصول على دعم مالي لخلق مشروع  والمواكبة 

مقاولة ذاتية أو مقاولة صغيرة أو تعاونية.
النساء  يذكر أن برنامج “جهات ناهضة” يروم النهوض بحقوق 
يوجدن  اللواتي  النساء  وتمكين  تأهيل  عبر  واالجتماعية  االقتصادية 
في وضعة صعبة أو المنحدرات من أوساط هشة، كما يسعى لتحقيق 
االلتقائية المجالية لتنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية والبرنامج الوطني 

للتمكين االقتصادي للنساء.
وقد أطلق البرنامج سنة 2020، حيث مول مناصفة بين مجلس 
الجهة )6 ماليين درهم( والوزارة المعنية )6 ماليين درهم(، بينما همت 
مرحلته األولى التي جرت السنة الماضية إقليم تطوان وعمالة المضيق 

الفنيدق فقط.
إلى جانب التمويل، يلتزم مجلس الجهة بالمساهمة في تعبئة 
الترابية  والجماعات  االجتماعيين  والفاعلين  المؤسساتيين  الشركاء 
وتكافؤ  للمساواة  االستشارية  والهيئات  المدني  المجتمع  وجمعيات 
في  لالنخراط  بالجهة  الترابية  بالجماعات  النوع  ومقاربة  الفرص 

البرنامج.



عارمة،  تعيش مدينة طنجة على وقع فوضى مرورية 
فعند ساعات الخروج من العمل والمدارس ومع كل اقتراب 
إلى  المدينــة  بشوارع  الجــوالن  يتحول  اإلفطار  لموعد 

كابوس مخيف.
وخاصة  بالمدينة،  األجنبيــة  البعثات  مدارس  وتطرح 
الفرنسية المتواجدة على طريق الجبل الكبير أو شبيهتها 
بشارع بلجيكا، مظاهر أكثر قساوة في الفوضى المرورية 
يوم  يخلو  ال  إذ  والجوالن،  السير  قوانين  احترام  وعدم 
بها،  المرتبطة  الطرق  لكل  التام  »البلوكاج«  من مشاهد 
عن  ناهيك  طويلة..  مسافات  امتداد  وعلى  وإيابا،  ذهابا 
العشرات من السيارات المركونة في كل مكان، تصل إلى 
الخط المروري الثالث، مما يشل أي تحرك في أفق انفراج 

االزدحام.
الكل  الجميع، فلماذا سيتحمل  واقع يرخي بثقله على 
على  التواطؤ،  وربما  الطرف  غض  أو  التنظيم  عدم  أعباء 
حساب الوقت الثمين واألعصاب المتشنجة واألهم النظام 

واألمن العامين، لماذا هذا التسامح والتساهل مع أعطاب 
يمكن تجاوزها بقليل الجهد؟

ولعل هذه الفوضى المرورية تعيش أعلى مستوياتها 
كسل  إلى  االتهام  أصابع  توجه  حيث  األخيرة،  الفترة  في 
يسعنا  وال  السواء،  على  والمنتخبين  المحلية  السلطات 
أساسا  الكامن  العالج،  طرح  يمكننا  ولكن  السبب  معرفة 
اإلدارية،  الشرطة  وصالحيات  اختصاصات  تحريك  في 
الزجر  على  اإلقدم  وأيضا،  االستباقية  الحلول  تفعيل  مع 

والعقاب في شقه المالي على الخصوص.
نفسها  عن  أصالة  طنجة  جريدة  توجه  األخير،  وفي 
ونيابة عن الساكنة، ملتمسا إلى والي الجهة للتدخل لحل 
المرتبطة  حدته  ازدياد  مع  خاصة  المرهق،  المشكل  هذا 
أن  آملين  ومعالجته،  إثارته  في  بالجمود  وعدما  وجودا 

يحضى بعنايته المعهودة في حل مشاكل المدينة.
ج.ط
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الشباب  من  العديد  يتطوع  الفضيل  الشهر  هذا  بمناسبة 
عادة  وهي  المملكة،  ربوع  عبر  المجانية  الرحمان  موائد  لتجهيز 
الذي  المتدين،  وبخاصة  الشباب  لبعض  بالنسبة  تقليدا  أصبحت 
يرى في مناسبة رمضان فرصة عظيمة لكسب ثواب إفطار الصائم 
وإظهار روح التضامن مع المساكين والمحتاجين الذين ال يقدرون 

على توفير وجبة اإلفطار. 
ويأتي ذلك أيضا لتحقيق بعض مقاصد الشريعة من الصيام 
والتي تتضمن التكافل والمواساة مع المحرومين والفقراء، وإال فما 
نفع رمضان وما نفع إحساس الجوع والعطش إن لم نشعر بالمحروم 
والمحتاج، إن لم نتقاسم مع هؤالء القليل مما يتوفر لدينا من طعام 

وشراب؟

في العادة تقوم بعملية اإلفطار الجماعي هذه عدة جمعيات، 
لكن الملفت للنظر هو القيام بها من قبل شباب ال ينتمون ألي 
جمعيات كما في الصورة المرفقة، يحركهم فقط حس التضامن 
تطوعي  بشكل  المبادرات  بهذه  يقومون  حيث  الثواب  نيل  ونية 
شخصي وبدون أي دعم مادي من أي جهة، يعتمدون فقط على 

مدخراتهم وعالقاتهم الخاصة من األصدقاء والمعارف.
لنحيي  الشباب  هؤالء  على  الضوء  نسلط  أن  أحببنا  بدورنا 
الرغبة  وهذه  المسؤول  اإلنساني  الحس  وهذا  العطاء  فيهم هذا 
في المساهمة ولو بالقليل في التخفيف عن هم المهمومين وكرب 
في  تعمل  التي  وللجمعيات  الشباب  لهؤالء  فتحية  المكروبين، 

الخير. 

موائد الإفطار اجلماعي

ملتم�س
حلل الفو�شى 

سدرة املرورية إلى  وسالمه  عليه  اهلل  صلوات  الكريم  نبينا  وصل  حينما 
المنتهى، وأوحى إليه ربه »يامحمد، ارفع رأسك« وسل نعط -قال يارب 
إنك عذبت قوما بالخسف.. وقوما بالمسخ.. فماذا أنت فاعل بأمتي؟ قال 
سيئاتهم  وأبدل  رحمتي..  عليهم  أنزل  الكريم..  نبيه  مجيبا  تعالى  اهلل 
علي  توكل  ومن  أعطيته..  سألني  ومن  أجبته..  دعاني  ومن  حسنات.. 
كفيته.. وأستر على العصاة منهم في الدنيا.. وأشفعك فيهم في اآلخرة.. 
ولوال أن الحبيب يحب معاتبة حبيبه لما حاسبتهم يامحمد »إذا كنت أنا 
الرحيم وأنت الشفيع فكيف تضيع أمتك بين الرحيم والشفيع؟« انتهى 

قول رب العزة..
وأغرب  أعجب  من  لكونها  والمعراج  اإلسراء  حادثة  ذكر  على  أتيت 
الرحالت البشرية على اإلطالق.. ولم تكن حدثا عاديا، بل كانت معجزة 
سبحان  الرحيم  الرحمان  اهلل  »باسم  المقاييس..  بكل  ربانية  إلهية 
الذي  المسجد األقصى  إلى  الحرام  المسجد  ليال من  الذي أسرى بعبده 
باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير« صدق اهلل العظيم. 
إنما  الكريم  المبارك  الشهر  هذا  غمرة  في  المعجزة  بالرحلة  والتذكير 
اإلسالمي  تاريخنا  في  العميقة  والدالالت  والعبر  للمعاني  استحضار  هو 

العظيم سواء تعلق األمر بحادثة اإلسراء أو بشهر رمضان المبارك..

مراجعتي  أثناء  أنه  إلى  بسرعة  فأشير  الفرصة   تفوتني  أن  أريد  ال 
لحادثة اإلسراء والمعراج العظيمة وقفت على أوجه االختالف الحاصل بين 
التفصيل عن طبيعة  وخصائص  قليل من  بغير  تحدثوا  الذين  العلماء 
وعجائب هذه الرحلة المعجزة وعن توقيتها غير  المضبوط..في أي شهر 
من الشهور أسري برسولنا الكريم..؟ وقد أشار بعض العلماء بخصوص 
هذا الحدث العظيم إلى أن إسراء النبي المصطفى كان ليلة السابع عشر 
البعثة  بعد  كانت  الرحلة  أن  إلى  اآلخر  البعض  أشار  فيما  رمضان..  من 
بنحو عشر سنين.. ومنهم من قال قبل الهجرة بسنة.. وقيل ليلة السابع 
ظل  الحدث  توقيت  حول  العلماء  اختالف  فإن  إجماال  األول..  ربيع  من 
مبهما، وبالتالي فإن االحتفال بليلة اإلسراء على مستوى العالم اإلسالمي 
إنما هو اجتهاد وتقدير وإقرار العلماء.. فأصبحت العادة في إحياء الليلة 
واالحتفاء بها من طرف المسلمين منتظمة توارثها الخلف عن السلف، 

زمنا بعد زمن، ومازال األمر قائما على حاله إلى قيام الساعة..
والخير  الرحمة  شهر  لتوديع  فقط  قليلة  أيام  وأمامنا  نتهيأ  وإذ 
والبركات.. »شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من 
الهدى والفرقان«..  نؤكد على أن الليالي الربانية التي أكرمنا اهلل بها 
في ظل أجواء إيمانية روحانية تعبدية خالصة.. ستنتهي قريبا المحالة 
وكأن الشهر الكريم لم يكن شهرا بأيامه ولياليه، وقد فاز فيه من فاز 
ألمر  امتثاال  واحتسابا  إيمانا  صامه  لمن  فهنيئا  خسر..  من  فيه  وخسر 

الخالق عز وجل وابتغاء لمرضاته.. 
وشهر  والمعراج  اإلسراء  معجزة  بين  يجمع  ما  فإن  القول،  خالصة 
برمزيتها  الخالصة  اإليمانية  الروح  هي  القرآن  وتالوة  والقيام  الصيام 
وسمو معانيها وعمق دالالتها.. أيام فقط وينقضي شهر العتق والغفران 
والصدقات واإلحسان.. فاللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان واجعلنا من 
الراحمين.. وصلى اهلل على سيد   أرحم  يا  الفائزين برحمتك  المقبولين 
وأزكى  الصالة  أفضل  عليه  المصطفى  الرحمة  نبي  واآلخرين  األولين 

التسليم..

ومضات من وحي الشهر الفضيل..

ولنا يف ر�شول اهلل القدوة 
والإ�شوة  احل�شنة..
• إدريس كردود
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- تخاصم رجل وامرأته إلى أمير من أمراء العراق ، وكانت المرأة حسنة 
المنتقب  قبيحة المالمح ، وكانت سليطة اللسان على زوجها ، فقال األمير 

وقد مال إلى جانب المرأة: 
 ما بالكم أيها الرجال ، يعمد أحدكم إلى المرأة الجميلة فيتزوجها ، 

ثم يسيء إليها !
فأزاح الزوج النقاب عن وجهها . فلما رأى األمير وجهها ارتعد وقال :

عليكِ لعنة اهلل ، كالم مظلوم ووجه ظالم. 
- قيل لبدوية حسناء ، ولها زوج قبيح : يا هذه ، أترضين أن تكوني 

تحت هذا ؟
 ، ثوابه  فجعلني  ربه  وبين  بينه  فيما  أحسن  لعله   ، هذا  يا   : فقالت 
وأسأت فيما بيني وبين ربي فجعله عذابي ؛ أفال أرضى بما رضي اهلل به ؟!

( امرأة  - خطب خالد بن  صفوان )وهو من أغنياء العرب وصفوتهم 
فقال لها:

أنا خالد بن صفوان ، والحسب على ما قد علمته ، وكثرة المال على ما 
قد بلغك، وفيّ خصال سأبينها لك ، فتقدمين عليّ أو تدعين .

قالت : وما هي ؟
قال : إن الحرة إذا دنت مني أمّلتني ، وإذا تباعدت عني أعّلتني ، وال 
في  رأسي  أن  لو  الملل  من  ساعة  وتأتيني   ، وديناري  درهمي  إلى  سبيل 

يديّ لنبذته .
فقالت : قد فهمنا مقالتك ، ووعينا ما ذكرت ، وفيك بحمد اهلل خصال 

النرضاها لبنات إبليس ،فانصرف رحمك اهلل.
- اشترى رجل رأسين ، فوضعهما بين يدي امرأته ، فقال:

اقعدي لنأكل  .
فأخذت رأسا فوضعته خلفها ، وقالت : هذا ألمي .

فأخذ الرجل الرأس اآلخر ، ووضعه خلفه ، وقال : هذا ألبي .
قالت : فماذا نأكل ؟

قال : ضعي رأس أمك ، وأضع رأس أبي فنأكلهما .
- يروي الجاحظ قصة أبي عبد الرحمان الذي كان يحبّ أكل الرؤوس 

إال أنه لم يكن يأكل اللحم إال في عيد األضحى .
يقول الجاحظ إن أبا عبد الرحمن هذا كان إذا اشترى رأسا ال يُقعِد 
ابنه األكبر معه على الخوان ) طاولة األكل ( إذ أن هذا االبن ربما رافق أباه 
إلى بعض الوالئم فيأكل اللحم هناك . أما االبن األصغر فكان يقعد على 

الخوان مع أبيه ولكن بشروط ووصايا كثيرة منها :
– اعلم يا بني أن مدمن اللحم كمدمن الخمر .

– إياك ونهم الصبيان .
– اعلم أن الشبع داعية البشم ) التخمة ( وأن البشم داعية السّقم وأن 
لئيمة وهو  الميتة فقد مات ميتة  . ومن مات هذه  الموت  داعية  السقم 
األطباء  حُّذاق  ولو سألت  غيره.  قاتل  أألم من  نفسه  وقاتل  نفسه.  قاتل 

ألخبروك أن عامة أهل القبور إنما ماتوا بالتخمة.
****

- حكي  أن جحا تبخر يومًا فاحترقت ثيابه فغضب وقال  :
  واهلل ال تبخرت إال عرياناً .  

- ومر يومًا بصبيان يلعبون ببازي ميت فاشتراه منهم بدرهم وحمله 
إلى البيت فقالت أمه :  

ويحك، ما تصنع به وهو ميت ؟ 
فقال لها :  أسكتي فلو كان حيًا ما طمعت في شرائه بمائة درهم .

- ووجهه أبوه ليشتري رأسًا مشويًا فاشتراه وجلس في الطريق فأكل 
عينيه وأذنيه ولسانه ودماغه وحمل باقيه إلى أبيه فقال :  ويحك ، ما هذا ؟

فقال :  هو الرأس الذي طلبته.. . قال :  فأين عيناه ؟
قال :  كان أعمى .

قال :  فأين أذناه ؟
قال :  كان أصم .

قال :  فأين لسانه ؟
قال :  كان أخرس .

قال :  فأين دماغه ؟
قال :  كان أقرع.

قال :  ويحك رده وخذ بدله .
قال :  باعه صاحبه بالبراءة من كل عيب .  

محمد وطــا�س

طرائف ونوادر
من مختلف المصادر

بأمجاد  والتعريف  المواطنة  قيم  ترسيخ  أجل  من 
للوطن  االنتماء  روح  وتفعيــل  وأبطاله  المجيد  تاريخنا 
احتضنت  الناشئة،  لدى  واالعتزاز  الفخر  مشاعر  وإذكاء 
بطنجــة،  الخصوصيــة  نيلوفــر  المدرسية  المجموعة 
الذاكرة  حافظ  علي،  الشيخ  يونس  السيد  مع  بتنسيق 
التاريخية لمدينة طنجة والمحافظ عليها، معرضا تاريخيا 
يومي 11 و 12 أبريل 2022. وذلك تخليدا للذكرى 75  
لزيارة السلطان محمد الخامس  طيب اهلل ثراه، لمدينة 

طنجة يوم 9 أبريل 1947 .
 افتتح المعرض يوم اإلثنين 11 أبريل 2022 ابتداء 
10 صباحا بعزف النشيد الوطني المغربي،  من الساعة 
بعده مباشرة تم إلقاء كلمة المؤسسة بالمناسبة، تلتها 
األول  اليوم  علي. وخصص  الشيخ  يونس  السيد  كلمة 
رأسهم  على  كان  المدعوين،  الستقبال  المعرض  من 
أبى إال  الذي  رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء األمور، 
الثاني  اليوم  أما  االفتتاح.  هذا  في  حضوره  يسجل  أن 
فقد كان لزيارة أمهات وآباء وأولياء أمور التالميذ لرواق 
لتلميذات  المجال   فسح  الوقت  نفس  وفي  المعرض، 
إلى  واالبتدائي  األولي  التعليم  المؤسسة، من  وتالميذ 
،عن  ليتعرفوا  والتأهيلي،   اإلعدادي  الثانوي  المستوى 
بالنسبة  المجيد  الوطني  الحدث  أهمية هذا  على  قرب، 
للمغرب والمغاربة، وعلى بطوالت أجدادهم في مواجهة 
األحداث  على  وقوفهم  وكذلك   ، االستعمارية  األطماع 
له  للمغفور  الميمونة  الزيارة  صاحبت  التي  والوقائع 

 ، السلطــان محمــد الخامــس لمدينة طنجة، والسيما 
خطابه الشهير الذي ألقاه بساحة 9 أبريل.

من  مجموعـــة  على  اشتمل  فالمعرض  ولإلشارة   
ذلك  في  بما  للمرحلة،  تؤرخ  التي  المختلفة  الصور 
يلقي  وهو  خاصة  الخامس،  محمد  السلطان  صور 
المقتنيات،  بعض  وكذا  طنجة،  بمدينة  الشهير  خطابه 
والكتب  الجرائد  وبعض  واألوسمة،  الورقية،  كالعمالت 
الشيخ  يونس  السيد  من  وتأطير  وبتوجيه  التذكارية، 
أهم  على  التعرف  من  المؤسسة  تالمذة  تمكن  علي، 
على  وطنجة  المغرب،  عرفها  التي  التاريخية  المحطات 
اتضح  ما  وهذا  االستعمار.  مرحلة  في  الخصوص،  وجه 
من خالل طرحهم للعديد من التساؤالت واالستفسارات 
حول بعض األحداث التي كانت طنجة مسرحا لها، وكذا 
رغبتهم في التعرف على بعض الشخصيات التي تركت 
الجولة  هذه  وكانت  آنذاك.  طنجة  تاريخ  في  بصمة 
مصحوبة  التاريخــي«  »المتحــف  هذا  بقلب  التاريخية 
باألغاني الوطنية التي تغنى بها الوطن آنذاك. وقدمت 
المؤسسة  إنتاج  من  كتيب  عن  عبارة  للزائرين  هدايا 

وحامل مفاتيح يؤرخ للذكرى.
 كما أن أمهات وآباء وأولياء أمور التالميذ استحسنوا 
المؤسسة،  داخل  التاريخي  المعرض  هذا  تنظيم  فكرة 
أبرز  أبنائهم وبناتهم على  حيث اعتبروه فرصة لوقوف 
روح  تعزيز  مع  بلدهم،  عرفها  التي  النضالية  المحطات 

المواطنة لديهم. 

مبنا�شبة الذكرى 75 لزيارة ال�شلطان
محمد اخلام�س ملدينة طنجة

املجموعة املدر�ضية نيلوفر اخل�ضو�ضية
لها ال�ضبق  يف تنظيم »املعر�س التاريخي« الأول

من نوعه على �ضعيد املوؤ�ض�ضات التعليمية
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يقال في ميدان الخبرة العسكرية االستراتيجية الرابح في 
الحرب هوالخاسر، غير أن الحروب الكثيرة ال تحمل أخبارا  جيدة، 
إال أنها تأتي بأخبار سعيدة لشركات األسلحة التي ترتفع أسهمها 
الروسية -  الحروب، فالحرب  بشكل خيالي مباشرة بعد اندالع 
األوكرانية الحالية مدفوعة بإعالن عدد من الدول الغربية عن 

نيتها بزيادة نفقات التسلح.
ظهر خالل هذه الحرب أن ثالث شركات على وجه الخصوص 
هي التي استفادت بشكل كبير منها، سواء على مستوى ارتفاع 
قيمة األسهم، أو على مستوى ارتفاع الطلب على العتاد العسكري 

الذي تصنعه.
هذه الفترة هي فترة ذهبية، حيث استفادت ثالث شركات 
لتصنيع األسلحة من الحرب الروسية األوكرانية، ويتعلق األمر 
 »RAYTHEON« »بكل من الشركتين األمريكيتين »رايتيون
إيه سيستيمز«  البريطانية »بي  و»لوكهيد مارتين« والشركة 
»BAE. SYSTEMS« فقد استفاد الثالثي الذي يعتبر األكبر 
المساعدات  العالم من حيث صناعة األسلحة، نظرا لكون  في 
األمريكية  المتحدة  الواليات  طرف  من  المقدمة  العسكرية 
صواريخ  تقديم  على  ركــزت  أخــرى  أوروبية  ودول  وبريطانيا 
»رايتيون«،  شركة  في  تصنع  التي   »STINGER« »ستينغير« 
ثم صواريخ »جافلين«»JAVELIN« المضادة للدبابات والتي 

تصنعها شركة »لوكهيد مارتن«.
وقد حصلت أوكرانيا على أكثر من 17 ألف صاروخ مضاد 
للدروع والدبابات وأكثر من ألفي صاروخ من طراز »ستينجير« 
وما زال الدعم متواصال، والطلب على هذه الصواريخ متزايدا، 
أما بالنسبة لشركة »B.A.E« البريطانية فقد ارتفعت أسهمها 
بشكل كبير بفعل إعالن وزارة الدفاع األلمانية اهتمامها باقتناء 
طائرات من طراز »إف- F-35« »35« وتعتبر الشركة البريطانية 

من المساهمين األساسيين في تصنيع هذه الطائرات.
وقد تزايد ارتفاع األسهم لهذه الشركات في بورصة لندن 
منذ اندالع الحرب، فقفز سعر شركة »لوكهيد مارتن« من 390 

دوالر ليلة انطالق الحرب إلى 768 دوالر.
أما شركة »RAYTHEON« فقد قفز سهمها من 92 دوالر 
إلى أزيد من 102 دوالر وهي أعلى قيمة بلغتها أسهم الشركة 

في تاريخها حسب تقرير الخبراء.
أما شركة » B.A.E« البريطانية التي تعتبر األكبر في أوروبا 
إلى 754 جنيه  ارتفعت أسهمها من 593 جنيه استرليني  قد 
في  الشركة  حققته  أن  يسبق  لم  قياسي  رقم  وهو  استرليني 

تاريخها.
أما على الصعيد الدولي، يالحظ أن الصين التي أصبحت 
حليفة روسيا بتعزيز شراكتهما االقتصادية والعسكرية، دعمت 
موسكو في مواجهة التمدد األمريكي بأوروبا وآسيا، فقد استغلت 
الحرب الروسية األوكرانية ولجأت إلى فتح قنوات مفاوضات مع 
الواليات المتحدة األمريكية لتحقيق مكاسب أكبر في نفس الوقت 
روسيا بشكل  التجارية مع  العالقات  بمواصلة  الصين  تعهدت 
طبيعي، وانكبت على شراء حصص في شركات الطاقة والسلع 
الروسية المتعلقة بشركة »غاز بروم« و»روسال انتيرناشيونال« 

إلنتاج األلومنيوم.
مع  محادثات  تجري  الصين  أن  »بلومبرغ«  وكالة  وأفادت 
شركاتها المملوكة للدولة، بما في ذلك شركة البترول الوطنية 
الصينية، وشركة البيتروكيماوية الصينية، وشركة األلومنيوم 
أو  الشركات  في  لالستثمار  محتملة  أي فرص  بشأن  الصينية، 
األصول الروسية، كما بدأت شركات الطاقة الصينية الروسية 

محادثات تجري في سرية تامة إلبرام الصفقات.
واستفادت ألمانيا من الحرب الروسية- األوكرانية على األقل 
من الناحية السياسية فقد نحت جانبا كل القضايا الخالفية التي 

كانت ستواجه االئتالف الحكومي الجديد، وتالشى الخالف في 
المواقف والتوجهات بشأن روسيا بين المستشار األلماني ورئيس 
الحزب االشتراكي »أوالف شولتس« ووزير خارجية وزعيمة حزب 
الخضر »أنا لينا بيربوك«، حيث أصبح كالهما معارضا لموسكو 

وفالدمير بوتين، حسب رأي المحللين.
حيث  الحرب،  في  تاريخي  مكسب  على  ألمانيا  أحرزت  وقد 
أعلنت في األيام األخيرة إنشاء صندوق خاص لالستثمارات في 
الدفاع  ورفع ميزانية  يورو،  مليار   100 بقيمة  األلماني  الجيش 
السنوية إلى 2٪ من الناتج المحلي اإلجمالي، وتحديث الجيش 
ومعداته بكل ما يتطلبه، انطالقا من كون الحرب أصبحت تهدد 
ألمانيا وغيرها من الدول األوروبية، وقد بات التزاما على الجميع 
االستعداد لها، ومن المتوقع نشوب حرب عالمية ثالثة التي بات 

الروس يلوحون بها.
أما تركيا فتعد من الدول المستفيدة من الحرب الروسية 
األوكرانية، فهي عضوفي الناطو، يقدم الدعم العسكري ألوكرانيا، 

وفي نفس الوقت تربطها عالقات جيدة مع روسيا.
هذه  مثل  تفوت  لن  تركيا  فإن  المراقبين  تحليل  وحسب 
جهة،  من  األمريكية  المتحدة  الواليات  مع  للتقارب  الفرصة 
وتسوية خالفاتها مع روسيا في الملف السوري من جهة أخرى، 
خصوصا وأنها قامت ببيع الطائرات المسيرة من نوع »بير قدار 
TB2«  ألوكرانيا حققت بها مكاسب ضد الجيش الروسي، وفي 
نفس الوقت تتمسك بشراء النفط الروسي وتستورد 70٪ من 

قمحها من روسيا.
الشراكة  ستواصل  أنها  طاقتها،  وزير  لسان  على  وأعلنت 
مع روسيا وتأمل في رفع العقوبات على إيران مما سيجلب لها 
إمدادات إضافية لتلبية الطلب العالمي على الطاقة، وهو موقف 
أردوغــان، فقد حافظ على عالقات  يتماشى مع سياسية رجب 
جيدة مع روسيا وأوكرانيا، وحسب آراء المحللين إنه ال يستطيع 
أن يفضل أحد الجانبين حاليا، ألن ذلك ستكون له عواقب أمنية 

واقتصادية خطيرة على تركيا.
لكن، يبدو أن المستفيد والرابح األول من الحرب الدائرة حاليا 
هي الواليات المتحدة األمريكية، وتسعى جادة لتحقيق هدفها 
بإضعاف القوة العالمية المضادة لها وهي روسيا، والعمل على 
تعطيل نموها للنيل من قوتها وقدرتها على المواجهة، باعتبار 
أن روسيا هي غريمها األزلي، لذلك فالواليات المتحدة األمريكية 
تحاول إطالة أمد الحرب من أجل إنهاك االقتصاد الروسي من 
خالل إمدادها المتواصل ألوكرانيا باألسلحة، وتدعيمها معنويا 
وسياسيا، وتأتي بريطانيا في المركز الثاني على قائمة الرابحين 
روسيا  قوة  لكسر  سعيا  أمريكا  مع  التام  لتوافقها  الحرب  في 

وإذاللها عن طريق إنهاكها اقتصاديا.
بذاته  قائما  تمتلك مشروعا  المتحدة  الواليات  فإن  وعليه 
يرمي إلى تحقيق أكثر من هدف، ويتجلى ذلك في تركيع روسيا، 
وتكريس تبعية أوروبا لها، وتلقين الصين درسا إن هي فكرت 
في ضم تيوان، وتندفع بحماس كبير إلرسال األسلحة القتالية 
وتوفير المساعدة األمنية واإلستخباراتية ألوكرانيا بهدف إلحاق 
أكبر األذى بروسيا وجرها إلى المزيد من الغرق في المستنقع 

األوكراني.
إرسال األسلحة  األمريكي ال يقتصر فقط على  التحرك  إن 
إلى أوكرانيا، بل ينطوي أيضا على التحريض والرعونة من أجل 
مقاطعة الغاز والنفط الروسي لدفع روسيا نحو اإلفالس وإجبار 
األسواق  من  بالطاقة  المتعلقة  حاجياتها  استيراد  على  أوروبا 
األمريكية بأسعار مرتفعة تمليها ظروف الحرب، وستبقى أوروبا 
مضطرة لكي تدفع لواشنطن أضعاف ما كانت تدفعه لروسيا 

مقابل الطاقة التي كانت تستوردها.
وتصدير  الربح  أساس  عل  يقوم  األمريكي  فالتعامل  إذن، 

يقوم  أن  مقدوره  في  أمريكا  غير  أحــدًا  وال  والطاقة  األسلحة 
بتعويض العجز األوروبي من الغاز األوروبي، فهي تدرك أن لديها 
ما يكفي من القدرة اللوجيستيكية على توفير المخزون وشحنه 

في األوقات المطلوبة ألوروبا.
إذا كان هذا الفريق هو الرابح في الحرب، فالحقيقة تبدو أن 
الخاسر األكبر هو أوكرانيا ألنها فقدت في الحرب كل منشأتها 
العسكرية لقواتها المسلحة، بما في ذلك نقاط المراقبة ومراكز 
االتصال، بعدما نجحت القوات الروسية في تدمير وسائل الدفاع 
الجوي األوكراني والقواعد الجوية، والمطارات والطائرات ومراكز 
ــرادارات،  وال األوكراني  للجيش  الرئيسية  والتجمعات  القيادة 
الروسية  القوات الجوية  وأصبحت سماء أوكرانيا مفتوحة أمام 

والصواريخ الباليستية.
ويظهر من تغطية اإلعالم الدولي للحرب، أن أوكرانيا فقدت 
بما في ذلك محطات  لكثير من مدنها  التحتية  البنية  معظم 
المياه والكهرباء والقناطر والطرق وخطوط السكك الحديدية 
والمستشفيات والبنايات السكنية، ولحق الخراب والدمار معظم 
المدن والقرى من بينها العاصمة كييف ومانيوبول التي أعلن 
خرسون  أخرى:  ومدن  بأكملها،  المدينة  تدمير  عن  عمدتها 
ولفيف وخاركيف وإقليم دومباس وأديسا التي تضم أهم الموانئ 
المحاصيل  تصدير  عن  العجز  في  الدمار  وتسبب  األوكرانية، 
األوكرانية الزراعية من القمح والذرة وتوقفت معظم األنشطة 
االقتصادية في البالد، وهوما سيتطلب عقودا طويلة لتتمكن 
ويضاف  والعسكرية،  االقتصادية  بنيتها  إعــادة  من  أوكرانيا 
للشعب  نفسي  تدمير  والمنشآت،  للمدن  المادي  التدمير  إلى 
األوكراني من جراء ويالت الحرب وأهوالها التي أدت إلى تشريد 
األسر والعائالت وتحويل الجئين أوكرانيين يعدون  بالماليين 

إلى دول الجوار.
أما روسيا فقد تكبدت بدورها خسائر فادحة خالل الحرب، 
فعلى المستوى االقتصادي فالخسائر ستؤثر على روسيا بشكل 
ملفت، وستحد من فرصة النمو والتنمية نتيجة الستفزاز مواردها 
التي  الشديدة  االقتصادية  العقوبات  على  عالوة  االقتصادية، 
فرضت عليها من الواليات المتحدة األمريكية، والدول التابعة 
االقتصاد  مؤشرات  على  سلبي  أثر  لها  سيكون  بحيث  لها، 
الروسي في المدى القصير والمتوسط لتتأثر قدرتها على النمو 

االقتصادي  والتطوير  العسكري.
وعلى مستوى الخسائر العسكرية، فرغم اختالف األرقام عن 
أن  إال  الروسي  التكتم  الدقة بفعل  الحرب، وغياب  عدد ضحايا 
هناك مصادر مختلفة تجمع على أن الجيش الروسي تكبد خسائر 
فادحة منذ بداية الحرب إلى اآلن، ووسط فراغ إعالمي في روسيا 
انتشرت شائعات بأن هناك اآلالف من الجنود الذين قتلوا منذ 

اندالع الحرب.
وأفاد خبير عسكري روسي لصحيفة »غارديان« البريطانية 
طلب عدم ذكر إسمه أنه سر من أسرار الدولة ال نعرف بالضبط 
عدد الجنود الذين قتلوا خالل الحرب، لكن في المقابل ذكرت 
إذاعة أوروبا الحرة »راديوليبرتي« الممولة من طرف الحكومة 
األمريكية وتضم عشرات الصحفيين المنتشرين في المنطقة، إن 
مستشفيات بالروسيا امتألت عن آخرها بالجرحى وقتلى الحرب 

من جنود الروس.
لكن الخسارة الكبرى التي لحقت بروسيا خالل الحرب قصف 
الجيش األوكراني الذي استهدف السفينة الروسية »موسكفا« 
»MOSKVA« أدى إلى غرقها في البحر األسود بعد إصابتها 
بصاروخين، وتعد من أضخم السفن العاملة في األسطول الروسي 
وهي رمز للقوة البحرية الروسية في البحر األسود، وكانت شوكة 
اصطيادها  تم  أن  إلى  الحرب  اندالع  منذ  أوكرانيا  خاصرة  في 
وتدميرها بصواريخ »نيلتون« المضادة للسفن، فكانت الضربة 

قاسية لألسطول الروسي وخسارة مؤلمة جدا لروسيا.    

من الرابح واخلا�شر يف احلرب الرو�شية 
الأوكرانية ؟!

•  األستاذ محمد  الخراز



810

4208 • ال�شبـت  30 اأبريل  2022  جريدة طنجـة • عـدد 

صادما  تقريرا  والتكوين  للتربية  األعلى  المجلس  كشف 
الجامعات  في  العلمي  البحث  منها  يمر  أضحى  التي  الحالة  عن 

ومؤسسات التعليم العالي. 
هذه  مستوى  على  العلمي  البحث  وضع  أن  التقرير  واعتبر 
الحيوي  المجال  هذا  أصابت  نكسة  وبمثابة  كارثي  المؤسسات 
التنموي، إذ بدال من االنكباب  الفاعل بدرجة كبيرة في القطاع 
مشاكل  على  منكبون  األساتذة  بأن  لوحظ  البحث،  مجال  على 
ال عالقة لها بالسياسة العمومية للتعليم وال بالبنية التحتية أو 
بالنموذج البيداغوجي المعتمد، بل هي اهتمامات تتمحور حول 

طغيان التدريس أو التأطير بدل البحث العلمي.
على  الميداني؛  التشخيص  من  انطالقا  التقرير  وقف  وقد 
تدريس  هيئة  أن  إذ  الوقت،  نفس  في  وخجولة  مخيفة  أرقام 
العلمي ال يتجاوز في  البحث  العالي ونصيبها من مجال  التعليم 

أحسن الظروف نصف مقال في مجالت ودوريات معترف بها دوليًا، وهذا االستنتاج “الكوفيدي” إن 
صحً التعبير ال يرضي البحث العلمي، كما أنه ال يشرف مكانة المملكة المغربية مقارنة مع المستوى 
التي  العلمية«  الذي يطرح تساؤالت حول مفهوم »األنشطة  إليه بلدان أخرى، األمر  الذي وصلت 

تعتمدها الوزارة الوصية في ترقية األساتذة.
الباحثون في خبر كان

في نفس السياق أشار التقرير أن الميزانية المرصودة لفائدة البحث العلمي بالمملكة المغربية 
ال يمكن أن ترقى إلى مستوى تطلعات أهدافه التي تتطلب مجهودات جبارة قادرة على خلق حركية 
دؤوبة وانتعاشة بحثية مُوفقة، إذ أن مشروعا واحدا فقط من بين أربعة مشاريع، ينجح بنسبة 25 
في المائة. األمر الذي يمكن استخالصه من هذه اإلحصائيات، أن البحث العلمي بالمغرب يمر بأزمة 

خانقة ويحتاج إلى مزيد من الجرعات قصد حمايته من االندثار.
وأضافت رحمة بورقية، رئيسة الهيئة الوطنية للتقييم، أن اإلنتاج العلمي في المملكة ال يزال 

عن  معربة  التخصصات،  بعض  في  الطفيف  التطور  رغم  ضعيفا 
أسفها لغياب تعبئة الطاقات البشرية في اإلنتاج العلمي بالمملكة.

“بالتحليل  مرتبطــة  افتراضيــة  ندوة  خالل  بورقية،  ونبهت 
“البحث  أن  على  والتكنولوجــي”  العلمي  البحــث  حول  التقييمــي 
في  ومشاكل  اإلدارية  المساطر  في  تعقيد  من  يعاني  العلمي 
العالقات بين الشُّعب وغياب برامج البحث داخل بعض المختبرات، 
التعليم  في  العلمية  والثقافة  البحث  على  التربية  غياب  عن  فضال 
العالي، األمر الذي يستدعي إعادة النظر في فلسفة البحث العلمي 

منذ سن مبكرة”.
األستاذات،  لدى  اإلنتاج  ضعف  إشكال  إلى  التقرير  تطرق  كما 
المائة ينشطن في مجال النشر وأغلبهن في  23 في  إذ أن نسبة 
المجال الطبي، بينما إنتاجهن ضعيف في العلوم اإلنسانية، مُبرزا 
أن ضعف البحث العلمي يظهر بشكل واضح من خالل عدد من إيداعات البراءات بالمملكة، حيث إن 

األصول األجنبية بلغت 2323 إيداعا في سنة 2018، مقابل 186 إيداعا للمغاربة.
 استقاللية صورية للجامعات

تقرير المجلس األعلى للتربية أكد على أن مسؤولية هشاشة البحث العلمي ترجع باألساس إلى 
اختالالت بنيوية على رأسها غياب استقاللية فعلية للجامعات، بالرغم من كون القانون المنظم لها 
ينص على ذلك. فالمادة 5 من القانون 00..01 المنظم للتعليم العالي تنص على أن “الجامعات 
تتمتع، في إطار مزاولة المهام المسندة إليها، باالستقالل البيداغوجي والعلمي والثقافي”. كما أن 
المادة 11 من القانون نفسه تنص على أن “مجلس الجامعة يتمتع بجميع السلطات والصالحيات 
الالزمة إلدارة الجامعة”، والمادة 22 تنص على أن “مجلس المؤسسة يتداول في جميع المسائل 
سير  تحسين  إلى  الرامية  اإلجراءات  جميــع  ويتخذ  سيرهــا  وحسن  المؤسســة  بمهـام  المتعلقة 

المؤسسة”.

محليــة ووطـنيــة�أخبـــار

جيوب  العيد” تلهب  “ك�شوة 
الطنجاويني

األيام  هذه  مثل  وفي  المبارك،  الفطر  عيد  عن  تفصلنا  معدودة  أيام 
بالمدينة  المعروفة  واألسواق  التجارية  الفضاءات  على  الطنجاويون  يتهافت 

القتناء مالبس العيد.
اكتظاظا  التجارية  المحالت  شهدت  المنصرم،  األسبوع  نهاية  ومنذ 

بالنساء المرفوقات بأبنائهن أو بناتهن.
التي تعقب وجبة  السويعات  المغاربة  الصيام، يخصص  فبعد يوم من 
التي  العيد  كسوة  عن  البحث  قصد  التجارية  المحالت  على  للتوافد  اإلفطار 

تروق األبناء وتدخل الفرحة عليهم.
الشعبية  األسواق  تشهد  الفارطة،  السنوات  شأن  ذلك  في  شأنها 
المعروفة، وعلى رأسها “شارع مكسيك” و “المصلى”، إقباال جنونيًا من لدن 
بسبب  أغلبهم  يعيشها  التي  االقتصادية  الظروف  من  بالرغم  المواطنين، 

ارتفاع األسعار.
وتعد هذه المناسبة، التي نعتبرها من العادات الجميلة التي توارثناها 
جيال بعد جيل، فرصة لترويج الحركة التجارية للمحالت بعد الكساد والضرر 

الكبير الذي لحق بها خالل السنوات األخيرة.
وأشار العديد من المواطنين إلى غالء أسعار المالبس بشكل ملحوظ، 

مثلها في ذلك مثل االرتفاع الذي تعرفه المواد األولية.

احلياة تدب يف �شريان املدينة 
العتيقة ومحالتها

بعد توقف دام سنتين بسبب تداعيات فيروس كورونا، دبت الحياة من 
سياحية  سفينة  أول  رسو  بعد  لطنجة،  العتيقة  المدينة  “بزارات”  في  جديد 

بميناء طنجة المدينة.
من  سابق  وقت  في  رحالها،  حطت  قد  كليبر”  “رويال  سفينة  وكانت 
األسبوع الماضي، بالميناء المذكور قادمة من العاصمة البرتغالية لشبونة، 

وعلى متنها مئات المسافرين.
العتيقة  المدينة  بزيارة  سائحا   130 عن  ينيف  ما  قام  وصولها،  وعند 
انتظرها  لطالما  مبادرة  وهي  للمدينة،  التاريخية  المعالم  وبعض  لطنجة 
تضرروا  الذين  “البازارات”،  مهنيو  والسيما  السياحي  القطاع  في  العاملون 

بشدة من جراء الجائحة وتداعياتها.
في  جديدة  دماًء  يضخ  أن  شأنه  من  السياحية  الرحالت  استئناف  إن 
عانى  الذي  العتيقة،  بالمدينة  التقليدية  والصناعة  السياحي  القطاع  شريان 

وال يزال من تداعيات الجائحة.  
وكانت والية جهة طنجة قد أطلقت مبادرة “مساريا في المدينة”، التي 
وهي  العتيقة،  بالمدينة  واالقتصادية  السياحية  الحركة  تشجيع  إلى  ترمي 
عبارة عن برنامج أسبوعي من الجوالت السياحة والثقافية، وزيارة الفضاءات 
إلى  باإلضافة  التقليدية،  الحرف  وورشات  والدينية  والسياحية  الثقافية 

الساحات العمومية الرئيسية بالمدينة العتيقة لطنجة.
المؤسسات،  بعض  بمعية  مدينة طنجة،  قام سكان  عما سبق،  ناهيك 
التخفيف من  أجل  وذلك من  “البزارات”  أصحاب  مع  بإطالق حملة تضامنية 

وْطَأة الخسائر التي تكبَّدها هؤالء طيلة مدة اإلغالق.

تجدر االشارة إلى أن رحلة الباخرة “رويال كليبر”، التي انطلقت منذ 18 
أبريل الجاري من العاصمة البرتغالية، ستواصل طريقها في اتجاه صخرة جبل 

طارق ثم موتريل ومالقا اإلسبانية.

جمعيات ترا�شل مهيدية حول و�شعية 
مركز تكوين واإدماج ال�شباب

طنجة،  بمدينة  امغوغة  مقاطعة  بتراب  جمعية   20 من  أزيد  قامت 
عما  إلخباره  مهيدية،  محمد  الحسيمة،  تطوان،  طنجة،  جهة  والي  بمراسلة 

وصفوه ب “الوضع المأساوي الذي يعيشه مركز تكوين وإدماج الشباب”.
وجاء في المراسلة التي اطلعت عليها جريدة طنجة: “لقد سجلنا مجموعة 
أنشئ من  التي  األدوار  المركز عن  تخلي  إلى  التي ستؤدي  المالحظات  من 
أجلها”، مشيرة إلى أن “هذا المشروع الملكي حظي باستحسان ساكنة الحي 

ومختلف فعاليات المجتمع المدني بتراب مقاطعة امغوغة”.
كما تطرقت المراسلة المرفوعة إلى والي الجهة: “للصراع الداخلي الذي 
المكتب  أعضاء  بعض  استدعاء  حد  إلى  األمر  وصل  بحيث  المركز،  يشهده 
جرى  أنه  مضيفة  المكتب”،  اجتماعات  لحضور  قضائي  مفوض  عبر  المسير 

“إقصاء كل معارض لتوجه رئيس الجمعية المسيرة”.
المراسلة المرفوعة، أكدت على: “التضييق الذي تتعرض له الجمعيات، 
من خالل فرض شروط وتعقيدات لولوج القاعة الكبرى وحصرها على أنشطة 
السابقة”،  االنتخابات  في  المركز  رئيس  بدعم  قامت  والتي  وحيدة  جمعية 
مشيرة إلى أن “المركز تحول من ورش ملكي سوسيو اقتصادي إلى مقاولة 

تهدف أساسا لتحقيق عائدات سياسية ومالية”.
امهيدية:  محمد  الوالي  من  مراسلتها،  ختام  في  طالبت  الجمعيات 
“التدخل العاجل في الموضوع مع الحرص على إعادة تصحيح األمور لضمان 

استمرارية هذا المركز” تضيف المراسلة.

•  سهيلة أضريف

اأزمــــة البحـث العلمـي..
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كتاب:  من  ومزيدة  جديدة  بصدور طبعة  الطنجية  المكتبة  ازدانت 
التي واصلت  الورياعلي  زبيدة بن علي  للدكتورة  الرائدات(  )نساء طنجة 
محيطهن  في  أثر  لهن  كان  نسوة  أثر  اقتفاء  على  سنوات  امتداد  على 
االجتماعي والثقافي والعلمي، وبادرت بعدة الباحثات المجدات إلى جمع 
المعلومات والمعطيات المتصلة بتلك النساء من حاضرة طنجة، واجتهدت 
في التعريف بهن والكشف عن األدوار التي نهضن بها عن كفاءة واقتدار 
خالل عقود طويلة من الزمن في حقول التربية والتعليم واإلعالم والعمل 
المستعمر  وطأة  من  البالء  تحرير  سبيل  في  الوطني  والنضال  الخيري 

الغاشم.
وقد سعى هذا العمل المميز في شكله ومضمونه إلى رد االعتبار إلى 
جيل من نساء  اسدين خدمات جليلة في الوسط الطنجي في مرحلتي 
الحماية واالستقالل، والتذكير بجانب من تاريخ طنجة المعاصر يخفى على 
كثير من الدارسين، أسهمت في تشكيل جزء منه  المرأة الطنجية، من 
خالل المبادرات االجتماعية والعمل التطوعي في الجمعيات والمؤسسات 

اإلحسانية.
المرأة  أدوار  على  التعرف  في  أساسية  لبنة  الكتاب  هذا  ويشكل 
المغربية عامة، والمرأة الطنجاوية في النهوض االجتماعي، وإذكاء الوعي 

الوطني، والمساهمة في حمل مشغل تنوير العقول بالمعرف المختلفة
وقد ضم هذا الكتاب بين دفتيه في طبعته الجديدة 39 ترجمة حافلة 
وسياسية  وثقافية  اجتماعية  جوانب  عن  وإضاءات  التاريخية،  باإلفادات 
بفصول  كتابها  المؤلفة  وختمت  المترجمات،  هؤالء  أكنافها  في  عاشت 
والتذكير  بطنجة،  المسرحية  والنهضة  المرأة  عن  للحديث  خصصتها 
بالرائدات منهن في هذا الحقل الفني، واستحضار تاريخ جمعيات نسوية 
وتخفيف  االجتماعية  الرعاية  في  بيضاء  أياد  لها  كان  حاضرة طنجة  في 

الحرمان عن فئات هشة.
الكتاب عن مطابع جريدة طنجة.  الجديدة من هذا  صدرت الطبعة 

1443هـ/ 2022م، ويقع في 216 صفحة من القطع المتوسط.
وشح الكتاب بتقديمين مهمين في تجلية هذا العمل الرائد، األول 
التراجم  علم  خبير  بقلم  واآلخر  الحسني،  كنون  محمد  الدكتور  كتبه 
وألهمية  الترغي،  المرابط  عبداهلل  الدكتور  الراحل  المغربية  والدراسات 
تقديمه في تقويم هذا الكتاب وإبراز قيمته العلمية، وتثمين الجهد القيم 
لمؤلفته في إحياء أسماء كاد يطواها النسبان، نذكر فيما يلي بما كتيه 

األستاذ الراحل قبيل صدور الكتاب في طبعته األولى سنة 2016م:
)تـقـديـم: الدكتورعبداهلل المرابط الترغي:

بإحياء ذكرى  المغرب  التي عرفتها منطقة شمال  الصحوة  إطار  في 
رجالها ممن اختصوا بالفضل والعمل في العلم والسلوك، كان البد أن 
يتم التنبيه إلى ما اختصت به المرأة في هذه المنطقة أيضا وااللتفات إلى 
كان منهن في ذلك بإحيائهن بالذكر والتعريف بهن وتمثل تجربتهن في 
خدمة الثقافة والمجتمع، فكان لذلك اتساع هذه الصورة لتشمل التعريف 

بالرجال والنساء على حد سواء. 
ومعلوم أن للمرأة حضورها في أي بيئة من البيئات وفي أي واجهة 
من الواجهات، السيما إذا كانت متطلبات هذه البيئة أو كانت هذه الواجهة 

مما يمثل خدمة الثقافة وحدمة األعمال االجتماعية.
فالمرأة رفيقة الرجل في كل شيء، وهي نصف مجتمعه وتشكل شطر 

األسرة معه. فهي أم وزوجة وبنت وجدة وعمة وخالة.
لنساء  تراجم  اآلن هو مجموعة  الذي نقدمه  العمل  لذلك كان هذا 
فاضالت، لهن أثر ما في بيئتهن، ولهن حضور في واجهات مجتمعاتهن، 
يجمع بينهن انتماؤهن إلى منطقة طنجة وخدمة مجتمعها في مرحلة 
بالعلم  رجالها  اشتهر  أسر  إلى  ينتمين  منهن  وكثير  الحديث.  العصر 

والفضل ليكون حظ النساء فيها من هذا العلم والفضل كثيرا.
ويعرف التراث العربي وضمنه التراث المغربي أعماال تأليفية اختصت 

بتراجم النساء يساهم في تأليفها الرجال والنساء على السواء. 
وأقدم ما يعرف في ذلك كتاب بالغات النساء ألبي الفضل ابن طيفور 
البغدادي، وهو من مؤلفي النصف األول من القرن الرابع للهجرة. هذا مع 

ما يعرف من أعمال أخرى شبيهة به مثل:
النساء  أشعار  وكتاب  األصبهاني،  الفرج  ألبي  الشواعر  اإلماء  كتاب 
النسوة  ذكر  وكتاب  البصري،  للمفجع  الجواري  أشعار  وكتاب  للمرزباني، 

المتعبدات الصوفيات ألبي عبد اهلل السلمي.
وفي العصور الحديثة يشتهر:

ــ كتاب الروضة الفيحاء في تواريخ النساء، لياسين بن خير اهلل العمري 
ت 1232هـ. وقد طبع الكتاب عدة مرات. 

ــ وكتا ب أعالم النساء لعمر رضا كحالة في ستة مجلدات. وقد تم 
طبعه وتداوله.

حين  أنفسهن  النساء  كتبه  ما  هو  النساء  تراجم  في  أنجز  ما  وأهم 
جمعن معاجم وطبقات خصصت تراجمها للنساء فقط مثل ما صنعت:

ــ قدرية حسن في كتاب: شهيرات النساء في العالم اإلسالمي/ تعريب 
عبدالعزيز الخانجي/ ط، مصر، 1354هـ

ــ وزينب فواز العاملي ت 1332هـ في كتابها الشهير: الدر المنثور 
في طبقات ربات الخدور. وهو معجم أعالم النساء. وهو مطبوع ومتداول.

ــ والدكتور عائشة بنت الشاطئ في عملها الكبير: تراجم سيدات بيت 
النبوة.

ولم يخل المغرب من أعمال في هذا السياق كما هو األمر في: 
ــ كتاب شهيرات المغرب لمحمد الكانوني العبدي

الزهراوي،  ناجية  زهراء  لألستاذة  المغرب  معجم شهيرات  وكتاب  ــ 
المجلس  بإشراف  الكتاب  نشر  وقد  بمراكش.  العلمي  المجلس  عضو 

العلمي بمراكش. 
قديما  المغرب  في  النساء  شهيرات  ترجمة  على  المؤلفة  أتت  وقد 
وحديثا، فيهن العالمات والمتصوفات والسياسيات وغيرهن، فعرفت بما 
يقارب 370 ترجمة المرأة لها حضور وتأثير في بيئة من بيئات المغرب 

العلمية والسياسية والروحية.
حينما  الورياغلي  زبيدة  الدكتورة  األستاذة  العمل  هذا  في  وتتجه 
خصصت تراجمها لمجموعة من نساء طنجة ممن اشتهرن بالعلم والفضل 

والحضور في األعمال الجمعوية وخدمة اإلنسان في طنجة والمغرب. 
والدكتورة زبيدة الورياغلي عالمة وباحثة ممتازة صرفت حياتها كلها 
في التعليم وفي كل مراحله من االبتدائي إلى الجامعي، وقد حصلت على 
أعلى الشواهد الجامعية من دبلوم الدراسات العليا والدكتوراه، وبموازاة 
ثقافية  تجربة  صاحبة  فهي  نسائية.  جمعية  من  أكثر  في  عملت  ذلك 
ناضجة ذات عطاء في كل مستويات هذه الثقافة، في الكتابة والتأليف، 
األعمال  كتابة  وفي  العلمية،  والتجمعات  الندوات  في  المشاركة  وفي 

الصحفية، وفي ممارسة األعمال الجمعوية.
وكان من أعمالها التي عرفت النشر في الصحف أعمال هذه التراجم 

النسائية التي تشكل منها هذا الكتاب الذي نقدم له اليوم. 
يتكون كتاب تراجم نساء طنجة الرائدات للدكتورة زبيدة الورياغلي 

الرائدات  النساء  24 فقرة، منها خمس فقرات اختصت بذكر أعمال  من 
التي كان  النشطات  الجمعيا ت  الحديث على بعض  إطار  الطنجيات في 

للنساء حضور بارز فيها، مثل موضوع:
ــ جمعية المحسنات إليواء الفتيات اليتيمات

ــ وجمعية قطرة الحليب المغربية لرعاية الطفولة 
وفي إطار الحديث عن عمل المرأة في المسرح، مثل موضوع:

ــ المرأة والنهضة المسرحية بطنجة 
ــ ونساء رائدات في المسرح

وفي إطار عمل المرأة الطنجية في مجال الطرب والغناء، مثل موضوع: 
ــ رائدات الفن الغنائي 

أما بقية المواد فهي تراجم صريحة لنسوة طنجة الرائدات اللواتي 
الرائدات  من  يكن  أن  معها  استحققن  طنجة  مجتمع  في  أعماال  أنجزن 
في المجتمع الطنجي مبتدئة بذكر األميرة العزيزية فاطمة الزهراء بنت 

السلطان عبدالعزيز.وضمنها نجد:
ــ ترجمة المربية اإلذاعية السيدة خديجة حلحول، 

 والسيدة اإلعالمية غيثة بنت موالي علي السماللي،

واألستاذة اإلذاعية خديجة العشيري
والفقيهات: المدرسات المربيات: السيدة خدوج الزجلي.

 والفقيهة عائشة بنت الفقيه عبد الصمد كنون أخت سيدي عبداهلل 
كنون،

 والسيدة األستاذة المربية ارحيمو المدني،
 والفقيهة السيدة فضيلة الزجلي،

 والفقيهة السيدة الزهرة بنت العالمة عبدالرحمن المودن الجزائري،
 واألستاذة السيدة شمس الضحى بنت العالمة سيدي األمين بوزيد،

والسيدة الفقيهة رقية بنت العالمة سيدي عبداهلل السنوسي، 
والسيدة الفقيهة حبيبة بنت العالمة أحمد بن عبدالسالم السميحي،

والناقدة النشيطة األستاذة السيدة زبيدة بنت العالمة المؤرخ محمد 
بيئة  في  نشأن  النسوة ممن  العياشي سكيرج. وضمنهن عدد من  بن 
بنت  عائشة  األميرة  مثل  والمغرب،  امتياز وحضور خاص في طنجة  لها 

السلطان محمد الخامس،
 والسيدة خناثة بنت القائد إدريس أمقشد،

 والسيدة نفيسة الزيدي 
وأخيرا مجموعة من النساء اشتهرن بالمقاومة، مثل فاطمة المرابط،

 أو بممارسة فن من الفنون وبخاصة التشكيلية منها، والمسرح .
وقد اعتمدت المؤلفة ضمنيا مجموعة من الشروط الحتضان هذه 

الترجمات، 
من  أو  بناتها،  من  أصال  طنجة  إلى  ينتسبن  لنسوة  تترجم  فهي 

الوافدات عليها واإلقامة بها ولو لفترة محدودة.
وهي تترجم لجيل من النسوة ممن أدركتهن المؤلفة بعمرها. فهن 
جميعا أكثر منها سنا زمن جيل قبل جيلها وتتنزل أستاذات لها. وأكثرهن 

قد انتقلن إلى رحمة اهلل.
في  والفضل  العلم  اشتراط  في  نفسها  على  تضيق  ال  والمؤلفة 
مجال  في  وتأثير  حضور  النسوة  لهذه  يكون  أن  فيكفي  نسائها،  ذكر 
من المجاالت، في العلم أو التعليم، أو الفن، أو العمل الجمعوي، أو على 
األقل في احتالل موقع معين رفيع في المجتمع الطنجي خاصة والمجتمع 

المغربي عامة، لتجد موقعها في الذكر بين تراجم الكتاب.
ولذلك فترجمات نسائها ال تسير في بنائها وفق نظام مطرد ووفق 
التي تعودناها في كتب  التراجم  ثوابت محددة كما هو األمر في نظام 
الثوابت مع كل ترجمة حسب ما  الطبقات والمعاجم، وإنما تتحول هذه 
ونوعية  ونشأتها  تربيتها  نموذج  تلك، وحسب  أو  المرأة  به هذه  تتميز 
أو  صحفيا  بيئتها  في  أثر  أو  عمل  من  به  اختصت  ما  ونموذج  تكوينها 

تعليميا أو فنيا أو غير ذلك.
غير أن ما يميز أعمال هذه الترجمات النسائية أنها نصوص تكتب 
فيها المرأة عن المرأة. وهي خصوصية ينفرد بها هذا النوع من الكتابة. 
فالمرأة أعرف بالمرأة وأعرف بأسرارها, فهي تتحاشى ذكر ما يمكن أن يثير 
حساسية المرأة المترجم بها، مع مراعاة أن أنشطة المرأة في الغالب تتميز 
عن أنشطة الرجل كما وكيفا، وجهدا وتطبيقا. ولذلك هي خصوصية أيضا 

يجب أخذها بعين االعتبار.
وتحاول الدكتورة زبيدة الورياغلي وهي تبني تراجمها أن تعمل على 
استيفاء ما يمكن أن يعرف بهذه المرأة أو تلك من أعمال وأحوال وأخبار، 
من  حصلته  وما  والمعايشة  المشاهدة  على  األحيان  أغلب  في  معتمدة 

تجربة المخالطة والمعرفة الشخصية الخاصة.
وفي كثير من األحيان تعتمد على ما تمدها به السيدة المترجم بها 
بواسطة  أو  الشفوية  الرواية  طريق  عن  إما  لها،  وأحوال  أخبار  ذكر  من 

الوثيقة المكتوبة.
وترجع في القليل جدا إلى مادة مصدرية مكتوبة في كتاب أو صحيفة 

أو فيما نقلته عن صديقات المترجم بها أو عائلتها.
وتبقى أعمال كتاب تراجم نساء طنجة الرائدات التي أنجزتها الدكتورة 
أنشطة  الرجال من  أقالم  أهملته  ما  يغطي  الورياغلي عمال جيدا  زبيدة 

المرأة في العمل الثقافي والجمعوي بطنجة والمغرب.
لذلك كان هذا العمل المتمثل في تراجم نساء رائدات من طنجة عمال 
مهما جدا، له موقعه في التأريخ لطنجة وفي الكتابة عنها وفي التعريف 

بأنشطة الساحة الثقافية والفنية والفكرية والجمعوية بها.
عليها  وفتح  الورياغلي،  زبيدة  الدكتورة  األستاذة  في  اهلل  فبارك 
ورزقها موفور الصحة والعافية، لتكمل هذا العمل بتراجم الحقة تتناول 
التعريف ببقية نساء طنجة من نفس جيلها ومعاصراتها ممن كان لهن 
الحضور الكبير في العلم والثقافة والصحافة والجامعة والجمعيات والحزب 
والسياسة... وذلك بفضل اهلل الذي يوتيه من يشاء من عباده. إنه على 

كل شيء قدير وباإلجابة جدير والحمد هلل رب العالمين.
حرر بطنجة في 20 ذي الحجة عام 1435هـ موافق 15/ 10/ 2014م

)عبد ربه الدكتور عبد اهلل المرابط الترغي غفر اهلل لـه(

تأليف الدكتورة زبيدة بن علي الورياغلي
كتاب : )نساء طنجة الرائدات(

بقلم: عبداللطيف السماللي

�شدر حديثًا:
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اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات
المملكة المغربية

 وزارة الداخلية
جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة

عمالة طنجة أصيلة
جماعة اكزناية

قسم الشؤون االقتصادية
إعـــــــالن

يعلن رئيس مجلس جماعة اكزناية عن إجراء 
من  ابتداء  يوما   15 مدته  والمضار  المنافع  بحث 

تاريخ صدور هذا اإلعالن في الجرائد.
- وذلـــك تبـعـــا للطلـــب الذي تـــقــدم)ت( 
للحصول   ADAM HYGIENE SARL AU بــه 
 Fabrication des produits de  : رخصة  على 

.nettoyage
الصناعية   بالمنطقـــة   : الكائــن  بالمحــل 

اكزنايــة القطعة رقم 103ـ  طنجة/
PREFECTURE DE TANGER-

ASSILAH, COMMUNE DE GZENAYA.
بمصلحـــة  المفتــوح  البحـث  سجل  ويوجـد 
الرخــص  حيث يمكن للعموم تسجيل مالحظاتهم 

وذلك خــالل أوقات العمل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
 وزارة الداخلية

جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة
عمالة طنجة أصيلة

جماعة طنجة
مقاطعة طنجة المدينة

مصلحة الشؤون االقتصادية
إعـــــــالن

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

ابتداء من تاريخ صدور هذا اإلعالن في الجرائد.
- وذلـــك تبـعـــا للطلـــب الذي تـــقــدم)ت( 
بــه NORTH CAR WASH للحصول على رخصة:

Lavage automobile uniquement
تاشفين  بن  يوسف  بشارع  الكائن  بالمحل 

عمترة الشاوية
PREFECTURE DE TANGER-ASSI-

LAH, ARRONDISSEMENT DE TANGER.
بمصلحة  المفتوح  البحـث  سجل  ويوجد 
الرخص  ، حيث يمكن للعموم تسجيل مالحظاتهم 

وذلك خالل أوقات العمل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
 وزارة الداخلية

جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة
عمالة طنجة أصيلة

جماعة طنجة
مقاطعة طنجة المدينة

مصلحة الشؤون االقتصادية
إعـــــــالن

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

ابتداء من تاريخ صدور هذا اإلعالن في الجرائد.
- وذلـــك تبـعـــا للطلـــب الذي تـــقــدم)ت( 
على  للحصول  شيماء  العصعاص  السيدة  بــه  

رخصة :
Centre de beauté

بالمحل الكائن : مسنانة كولف عمارة 56 شقة 
59 ـ طنجة

 PREFECTURE DE TANGER-ASSI-
LAH, ARRONDISSEMENT DE TANGER.

بمصلحة  المفتوح  البحـث  سجل  ويوجد 
تسجيل مالحظاتهم  للعموم  يمكن  حيث  الرخص، 

وذلك خالل أوقات العمل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل

محكمة اإلستئناف التجارية بفاس 
المحكمة التجارية بطنجة 

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

منفذ عليه: السيد ربيع احسيسن
إعالن عن بيع عقار

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

الرابع رقم 20 جزناية طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/06/08 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات 
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني  للعقار المدعو 
 06/150750 عدد  العقاري  الرسم  ذي   )20L019(
المملوك للمطلوب أعاله والكائن بطنجة، اجزناية، 
 45 الرابع، مساحتها  بالطابق  وهو عبارة عن شقة 

سنتيار. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  الٳفتتاحي  الثمن  حدد 

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

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية بفاس

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

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

إعالن عن بيع عقار

لفائدة : البنك الشعبي المركزي، في شخص 
ممثله القانوني، ينوب عنه األستاذتان بسمات 

والعراقي محاميتان بهيئة الدار البيضاء.
ضد : السيد عبد القادر مصانو، كفيل شركة 

مصانور، عنوانه ب 63 زنقة الفورات الطابق 1 
الشقة 6 المعاريف الدار البيضاء.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2022/06/08 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات 
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المسمى 
 06/52935 عدد  العقاري  الرسم  ذي   )35 )حياة 
الكائن  أعاله،  المذكور  عليه  للمنفذ  المملوك 
بطنجة، نهج رشيد رضى، والعقار عبارة عن مكتب 

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

1.440.000.00 درهم. 
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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
محكمة اإلستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة
ملف تنفيذ عدد 26/2016/237

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

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

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

قطران، حي النزاهة طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
 2022/06/08 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
بقاعة  سيجرى  الزوال  بعد  الثالثة  الساعة  على 
العلني  بالمزاد  بيع  المحكمة  بهذه  البيوعات 
عدد  العقاري  الرسم  ذي  المدعو)السوسن(   للعقار 
المذكور أعاله،  المملوك للمنفذ عليه   06/54152
الكائن بوالية طنجة، دائرة الفحص، جماعة القصر 
فندق  بجانب  أليان(،  المدعو)واد  المحل  الصغير، 
طريفة وهو عبارة عن قطعة أرضية بها أساس بناء 

وبئر مساحة 1649 م 2.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

5.447.343.00 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 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
محكمة اإلستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة
ملف تنفيذ عدد 26/2016/238

طالب التنفيذ: الشركة العامة المغربية لألبناك
منفذ عليه: الشركة العقارية ليكسوس

إعالن عن بيع عقار
لفائدة: الشركة العامة المغربية لألبناك ش م.
ضد: الشركة العقارية ليكسوس، في شخص 

ممثلها القانوني مقرها الكائن برقم 4 زنقة ابن 
قطران حي النزاهة طنجة.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
 2022/06/08 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
بقاعة  سيجرى  الزوال  بعد  الثالثة  الساعة  على 
العلني  بالمزاد  بيع  المحكمة  بهذه  البيوعات 
العقاري  الرسم  ذي  المعيز(   المدعو)دورة  للعقار 
عليها  المنفذ  للشركة  المملوك   61/48180 عدد 
المذكورة أعاله، الكائن بوالية طنجة عمالة الفحص 
أنجرة، الجماعة القروية القصر الصغير دوار أمليش،  
وهو عبارة عن قطعة أرضية فالحية عارية مساحتها 

7 هكتار 6 آر 87 سنتيار.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

21.559.535.00 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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل  
المحكمة االبتدائية بطنجة

قسم التبليغ 
إعذار 2019/6703/5442

إشهار حكم قضائي طبقا للفصل 441 من ق 
م.م 

لدى  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
المحكمة  هذه  بأن  بطنجة  االبتدائية  المحكمة 
عدد  تحت  بتاريخ:2018/02/12  حكمها  أصدرت 

170 في الملف عدد 2015/1303/980.
بين: السيدة نفيسة سليمان، ينوب عنها ذ/ 

عمر ميموني المحامي بهيئة طنجة.
بالجبل  عنوانها  هارون،  نزهة  السيدة  وبين: 

رقم 36 رقم الشقة 31 طنجة.
-اآلتي نصه: ابتدائيا وغيابيا بقيم. 

- في الشكل : بقبول الدعوى. 
لفائدة  عليها.  المدعى  بأداء  الموضوع:  في 
المدعية مستحقات الكراء ابتداء من 2009/11/01 
إلى يوم التنفيذ بحسب سومة كرائية قدرها 550 

وبأدائها  المعجل  بالنفاذ  مع شموله  درهم شهريا 
درهم   1000 قدره  التماطل  عن  تعويضا  لها 
في  البدني  اإلكراه  مدة  وتحديد  الصائر  وتحميلها 

األدنى عند االمتناع عن األداء. 
وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وتبعا 
لذلك بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من 
 31 الشقة  رقم   36 رقم  بالجبل  الكائنة  السكنى 

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

قانون المسطرة المدنية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية 
بيع أصل تجاري

ملف تنفيذي عدد: 2021/6201/2140
بطلب من السيدة سعاد الرايس
ضد: شركة الصوداف ش م م

الساعة  على  الثالثاء 2022-06-07  يوم  في 
البيوعات  بقاعة  صباحا   )10.30( والنصف  العاشرة 
بالمزاد  البيع  االبتدائية بطنجة سيجرى  بالمحكمة 

العلني وألكبر وآخر مزايد موسر لألصل التجاري:
الكائن بمدينة طنجة: المجمع الحسني إقامة 
سعد 3 رقم 38 طنجة، الحامل للسجل التجاري عدد 
المادية  عناصره  بجميع  عبارة عن مقهى   ،48757

والمعنوية.
 : مبلــــغ  في  االفتتاحــــي  الثمـــن  حـــدد 

1.100.000.00 درهما.
من  ابتداء  الضبط  بكتابة  العروض  وتقدم 

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

االلتزامات ومستندات االجراءات.
أو بشيك مضمون األداء  الثمن ناجزا  ويؤدى 

مع زيادة 3 في المائة. 
عن رئيس كتابة الضبط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل  
المحكمة االبتدائية بطنجة

قسم التبليغ 
إعذار: 2021/6703/6189

الموضوع: إشهار حكم قضائي طبقا للفصل 441 
من ق.م.م

لدى  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
المحكمة اإلبتدائية بطنجة بأن محكمة االستئناف 
عدد  تحت  بتاريخ:2021/09/20  حكمها  أصدرت 

571 في الملف عدد: 2021/1303/495. 
 24 الساكن  ناجي،  هشام  السيد  بين: 
السفلي طنجة. بصفته مستأنفا  الطابق  الناصرية، 

من جهة.
وبين: السيد العربي المستقيم، ينوب عنه ذ/ 
عبد الرحمان المنيف المحامي بهيئة طنجة، بصفته 

مستأنف عليه من جهة أخرى
- اآلتي نصه: انتهائيا وحضوريا. 
- في الشكل : بقبول االستئناف. 

المستأنف  الحكم  بتأييد  الموضوع:  في 
وبتحميل المستأنف الصائر 

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

قانون المسطرة المدنية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
عبد اهلل يحيا الداودي
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بـيــع عـقـــار  

ملف حجز تنفيذي عدد  6101/19-36
بطلب من: السيد ازديك عزيز ومن معه

ضد : شركة فيال بالنا صارل
الساعة  على  الثالثاء 2022-05-24  يوم  في 
البيوعات  بقاعة   )10:30( النصف صباحا  و  العاشرة 
بالمقر الرئيسي للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى 
البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد للعقار الواقع  
لطنجة،  الحضرية  الجماعة  البالية،  طنجة   بحي 
الحامل للرسم العقاري عدد 06/102099 المسمى 
مساحتها  أرضية،  قطعة  عن  عبارة  وهو  الزهرة. 
في  فوقها مركب سكني  مربع مشيد  متر   17090
مرحلة  في  متالصقة  فيال   17 حوالي  اإلنجاز  طور 

األشغال الكبرى.
مبلــــغ   في  االفتتاحــــي  الثمــن  حــــدد 

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

وستستمر المزايدة طيلة عشرة أيام ابتداء من تاريخ 
اإلرساء بزيادة السدس في القدر الراسي به المزاد. 

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

الٳلتزامات ومستندات اإلجراءات. 
أو بشيك مضمون األداء  الثمن ناجزا  ويؤدى 

مع زيادة 3 %.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

الحديدية  الوطني للسكك  المكتب  أعلن 
عن وضع برنامج خاص لسير القطارات ابتداًء 
من يوم الخميس )28 أبريل( وإلى غاية اإلثنين 
الفطر  عيد  بمناسبة  وذلك  ماي(،   9( المقبل 
للحركة  وتحسبا  الجامعية،  العطلة  مع  وتزامنا 

الدؤوبة للمسافرين خالل هذه الفترة.
هـذا  فإن   ،”ONCF”للـ بـالغ  وبحسـب 
“األطلس”  قطارات  يشمــل  الخاص  البرنامج 
والقطارات المكوكية السريعة، وكذا القطارات 
سفر  تأمين  بهدف  “البــراق”  السرعة  الفائقة 

الزبناء في أحسن ظروف الراحة والسالمة.
ويتمثل هذا المخطط في برمجة قطارات 
إضافية تصل إلى 220 قطارا في اليوم، والرفع 
من القدرة االستيعابية لقطارات “البراق” خالل 
وإيابا،  ذهابا  الطلب،  لمواكبة  الذروة  فترات 
“األطلس”  لقطارات  بالنسبة  الشأن  وكذلك 
الرئيسية  المحاور  على  المقاعد  من  الرفع  مع 
البيضاء، فاس-وجدة- للشبكة: مراكش-الدار 

الناظور، خريبكة-آسفي.

كما ينص هذا البرنامج على تعزيز الفرق 
وإرشــادهم،  المسافريـن  باستقبال  المكلفة 
القطارات،  متن  على  أو  المحطات  داخل  سواء 
وكذا تعبئة الفرق التقنية )7 أيام/  24 ساعة( 
بحسب  القطارات،  سيـر  حركـة  على  لإلشراف 

البالغ ذاته.
وفي هذا الصدد، وبهدف ضمان استفادة 
الزبناء من أفضل األسعار وضمان عدد المقاعد 
 ”ONCF“ الضرورية خالل فترة عيد الفطر، دعا
المسافرين إلى البرمجة المسبقـة للسفر من 
والتعريفات  المواقيت  عن  االستعالم  خالل 
وتوفر المقاعد، عبر قنوات االستعالم واإلرشاد 

المتوفرة بالمحطات أو عبر األنترنيت.
ويتعلق األمر،  وفق المصدر ذاته، بمركز 
خدمة الزبناء من خالل االتصال بالرقم 2255، 
ومواقع المكتب على األنترنيت ومواقع التواصل 
عبر   ”M’ONCF“ السفر  ورفيق  االجتماعي، 
 ”ONCF Trafic“ واتساب والتطبيق المحمول

لالستعالم حول سير القطارات.

أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقالتهم 
قبل السفر، بمناسبة عيد الفطر.

وذكر بالغ للمؤسسة أنه ”بهذه المناسبة، تخبر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بأن 
شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة خاصة: يوم الجمعة 29 أبريل 2022 ما بين الساعة 

الثالثة زواال والعاشرة ليال، ويوم الثالثاء 3 ماي 2022 ما بين الساعة الرابعة زواال والعاشرة ليال”.
السيارة  للطرق  الوطنية  الشركة  آمن ومريح، تُوصي  المصدر ذاته  من أجل سفر  وأضاف 
بالمغرب مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقالتهم قبل السفر، واالستعالم عن حالة حركة المرور 
اآلنية من خالل تحميل تطبيق ADMTRAFIC، واالطالع على الرصيد المتبقي في الباس جواز 

الخاص بهم وإعادة تعبئته قبل التنقل في الطريق السيار”.
وتوصي كذلك الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعمليها بأخذ قسط من الراحة 
بعد كل ساعتين من السياقة ومراقبة حالة العجالت، وتوخي المزيد من اليقظة أثناء المرور عبر 
مناطق الضباب الكثيف أو التساقطات المطرية، مع تخفيف السرعة، واحترام مسافة األمان، وتشغيل 

األضواء الضرورية للعربة حتى في وضح النهار”.
وللمزيد من المعلومات، تدعو المؤسسة مستعملي الطريق السيار  إلى االتصال بالرقم 5050، 
www.admtrafic. :وموقع حركة السير ،www.adm.co.ma :واإلطـالع على الموقع اإللكتروني

 ،https://bit.ly/2WOpP9N  : وكذا صفحة الفيسبوك ،www.jawaz.ma :وموقع جواز ،ma
.https://bit.ly/3fDfQfU :وصفحة اليوتيوب

الـ ONCF ي�شع برناجمًا خا�شًا 
ل�شري القطارات مبنا�شبة عيد الفطر

M.K PROMO SARL شركة
63 طريق الركايع تجزئة

سليمة - طنجة

اإعالن للم�شتفيدين من القطع الأر�شية 
الكائنة بتجزئة مرجان امتداد

السادة  يخبر  أن   M.K PROMO SARL شركــة  مسيــر  السيد  يتشــرف 
ذات  امتداد  مرجان  بتجزئة  الكائنة  المجهزة،  األرضية  القطع  من  المستفيدين 

الرسم العقاري األم G/19920 أن الرسوم العقارية الفردية أصبحت جاهزة.
الكائنة  شركتنا  لدى  التجارية  بالمصلحة  االتصال  ربط  عليكم  يتعين  لذا 
إليه أعاله قصد استكمال اإلجراءات اإلدارية والمالية، وذلك في  بالعنوان المشار 

أجل ال يتعدى شهرا من تاريخ صدور هذا اإلعالن بالجريدة .

 �شركة الطرق 
ال�شيارة تو�شي 

زبناءها بتنظيم 
تنقالتهم مبنا�شبة 

عيد الفطر
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مـــوافـــــق  30  أبــريــــل  2022 
المدير : عبد احلـق بخـات

المقر االجتماعي، اإلدارة، اإلشهار :
7 مكرر، زنقة عمر بن عبد العزيز

الهاتف :  05.39.94.30.08
05.39.94.57.09               

      طنجـــة

القدم  بكرة  ارتباطك  جاء  كيف  بداية، 
بطنجة؟

البداية من مدرسة »الحي«، عبر  كأي العب، كانت 
باالنتماء  نفتخر  الذي  العريق  الحي  مرشان،  وفاق  فريق 
القدم  كرة  مواهب  من  العديد  أنجب  والذي  إليه 
مستوى  على  اللعب  تجربة  خضت  ذلك  بعد  الطنجاوية. 
عصبة  لبطولة  الثالث  بالقسم  الرسمية  المنافسات 
الشمال من بوابة فريق نجاح طنجة باقتراح من المسير 
القدم،  كرة  مجال  في  اإلدارية  الكتابة  بشؤون  الخبير 
بعد  ب)بيران(.  المعروف  الشتوكي،  حسن  المرحوم 
البوغاز  رجاء  ثم  طنجة  حسنية  فريق  إلى  انتقلت  ذلك 
فوت  الميني  لعبة  صوب  أتوجه  أن  قبل  الهواة  ببطولة 

لفريق جاكوب دوالفون.  باالنضمام 

بروكسيل؟ بنهضة  التحقت  كيف 
عالم  عن  بحثا  بالهجرة  يحلم  طنجاوي  شاب  كاي 
الديار  إلى   2004 سنة  هاجرت  جديدين،  ومستقبل 
تستحضر  بروكسيل  عن  تتحدث  حين  أكيد  البلجيكية. 
وبكل  السنين.  عبر  هناك  المتواجدة  الطنجاوية  الجالية 
التوزاني كرامة،  أدين إلبن حينا بمرشان، احمد  تواضع 
نجوم  كأحد  الطنجاوي  الرياضي  الوسط  في  المعروف 
الرئيس  وهو  تشيكيطو(.  )احيمدو  بلقب  طنجة  نهضة 
كالعب  البداية  كانت  بروكسيل.  لنهضة  المؤسس 
الركبة.  مستوى  على  إصابتي  بعد  توقفت  وجيزة  لفترة 
لألخ  الرئاسة  مشعل  تسليم  مع  للفريق،  عدت  لكني 
على  واقترح  االتصال  بي  ربط  الذي  العسري  الدين  نور 
بأفكار  جاء  شاب،  رئيس  انه  سيما  جديد،  من  العودة 
جديدة، ويحمل مشروعا لتطوير أنشطة الجمعية. وفعال 
الرياضية،  األنشطة  على  اإلشراف  مسؤولية  منحني 
نتائج،  أزمة  يعيش  كان  الذي  القدم  كرة  فريق  وتدريب 
البشرية  التركيبة  وتعزيز  تغييرات  إحداث  واستطعنا 

إلى أحسن. نتائجنا  وصارت 

فريق  حققا  التي  اإلنجازات  أبـرز  هـي  ما 
القدم؟ كرة 

المنافسة  على  وركزنا  البداية،  في  أهداف  رسمنا 
ففي  البطولة.  في  متقدمة  مراتب  وتحقيق  الكاس  على 
والمركز  الكاس  وأحرزنا  المراد  حققنا  األول  الموسم 
نفس  حققنا  الثاني  الموسم  وفي  البطولة.  في  الثاني 
تحقيق  نحو  نسير  كنا  الثالث  الموسم  وخالل  اإلنجاز. 
تفشي  لكن  والبطولة،  الكاس  مستوى  على  األهداف 
السلطات  قرار  بعد  مسيرتنا  جماح  كبح  كورونا  فيروس 
واتخاذ  األنشطة  جميع  بتجميد  العالم  ومعها  البلجيكية 
وهو  الموسم،  هذا  اعتبار  ويمكننا  احترازية.  احتياطات 
به  قمنا  الذي  الجبار  والعمل  المجهود  عصارة  الرابع، 
التتويج  حلم  تحقيق  واستطعنا  السابقة،  المواسم  في 

الكاس. نهائي  بلغنا نصف  بالبطولة، كما 

بها  تقوم  التي  األخرى  األنشطة  هي  ما 
الجمعية؟

العديد  في  تنخرط  بروكسيل  نهضة  عام،  بشكل 
والرياضية  واالجتماعية  والفنية  الثقافية  األنشطة  من 
األخيرة  سنوات  األربع  وخالل  الخصوص.  وجه  على 
العسري  الدين  نور  بمجيء  الجمعية،  دماء  تجديد  مع 
الكثير،  الشيء  الشاب  الرئيس  هذا  أعطى  للرئاسة، 
ونالت كرة القدم حصة األسد. ومن خاللها نخلق أجواء 
نشارك  التي  الرسمية  المنافسات  إلى  فباإلضافة  رائعة، 
نتيح  ببروكسيل،  العمالية  البطولة  مستوى  على  فيها 
لالعبين والمنخرطين فرصة االستمتاع برياضة وسياحة، 
األخرى.  والضفف  الدول  في  ولقاءات  رحالت  تنظيم  عبر 
الجائحة  بعد  ورياضية  سياحية  رحلة  أول  آخرها  كانت 
إلى مدينة قاديش اإلسبانية التي تمت بتنسيق مع نجم 
الفوت صال المغربي، الطنجاوي، عبد االله بنعيم بحكم 
الفوت صال بقاديش. حيث  أنه العب محترف سابق في 
العريق  قاديش  نادي  العبي  قدماء  مع  اتصال  لنا  ربط 

ودية.  مباراة  وأجرينا  سياحية  رياضية  رحلة  ونظمنا 
صراحة كانت رحلة مفيدة مع فريق منظم استفدنا منه 
اهتماما  يولي  كيف  وتابعنا  الكثير.  الشيء  خبرته  ومن 
حظي  الذي  التكريم  حفل  خالل  من  السابقين،  بالعبيه 
به اخونا عبد اإلله بنعيم يوم المباراة وحسن االستقبال 
بدورنا  قمنا  كما  هناك،  النهضة  كفريق  به  حظينا  الذي 
سابقة  سياحية  رياضية  برحالت  قمنا  وكنا  بتكريمه.  

برشلونة ومدريد. ألمانيا وهولندا  إلى  مماثلة 

هناك حديث عن استعداداتكم لالحتفال 
الفريــق، مــاذا عــن هــذه  بذكرة تأسيس 

الذكرى؟
نستحضر  أن  بد  ال  الحفل،  عن  نتحدث  أن  قبل 
احميدو  للجمعية،  المؤسس  والرمز  الروحي  األب  إسم 
مقدمة  في  دائما  معنا  يتواجد  الذي  التشيكيطو، 
ننظمها  التي  سواء  واألنشطة  الرحالت  خالل  الوفد 
فكرة  صاحب  يبقى  ألنه  فيها،  نشارك  التي  تلك  أو 
طنجة،  نهضة  بإسم  تيمنا  بروكسيل،  نهضة  تأسيس 
نجوم  أبرز  يضم  كان  الذي  العريق  الطنجاوي  الفريق 
المتألق.  )التشيكيطو(  ضمنها  الطنجاوية،  القدم  كرة 
اإلخوان  من  مجموعة  ومعه  تضحياته  وبفضل  وبفضله 
أبرز  إطار  في  تشكل  التي  بروكسيل،  نهضة  استطاعت 
ببروكسيل،  الطنجاوية  الجالية  التقاء  نقطة  أهدافها، 
فيه  يتحمل  الذي  هذا  يومنا  إلى  االستمرارية  ضمان 
الرئاسة بتجديد الدماء وتطوير  األخ نور الدين العسري 
بذكرى  االحتفال  يبقى  هنا  من  وتنويعها.  األنشطة 
هو  العام  هذا  يميزه  ما  لكن  سنوي،  تقليد  التاسيس 
26 سنة من التاسيس مع إحرازنا للبطولة  تزامن ذكرى 
للتذكير  الكاس.  الوصيف في منافسات  مع تحقيق مركز 
 5 يوم  التاسيس سينظم  من  سنة   26 ذكرى  حفل  فإن 
وامستردام  بلندن  الجالية  فرق  بحضور  المقبل  يونيو 
وسيشهد  مميز  احتفال  سيكون  أكيد  وطنجة.  وألمانيا 

الفعاليات. من  مجموعة  تكريم 

فضسول سسليـم

محمد السعيدي
saidi03@yahoo.fr

-

اإلعــالم بطنجـة عن  عبر ممثلو وسائـل 
مدرب  من  صدر  احتــرام  سـوء  من  غضبهم 
االلتــزام  لعــدم  بنعلـي،  بيدرو  طنجة،  اتحاد 
بموعد اإلداء بتصريحات صحفية قبل الحصـة 

التدريبية ألول أمس الخميس.
وسائـــل  ممثلـي  من  مجموعـــة  وكــان 
اإلعالم بطنجة توجهوا إلى ملعــب التدارــيب 
بالزياتن زوال اليوم نفسه، بناء على بالغ خلية 
بإجراء  فيه  أعلنت  اتحاد طنجة  لفريق  اإلعالم 
من  ابتداء  مفتوحــة  للفريـق  تدريبية  حصة 
15 دقيقــة  الساعة الرابعة زواال، وتخصيـص 
للصحفيين المعتمدين الستقـاء التصريحــات 
حضور  بعدم  وتفاجـأوا  الحصـة،  بداية  قبل 
الالعبين وال الطاقم التقني في الموعد بعدما 
المالبس  بمستودع  لساعات  ينتظرون  ظلوا 

دون تقديم توضيحات حول اسباب التأخير.
الفريـــق، فإن  ووفـق مصدر مقــرب من 
التدريبية  الحصة  لتأخير موعــد  السبب يعود 
بنصف ساعة عن موعدها المحدد بقــرار من 
تشهده  الذي  المروري  االختناق  جراء  المدرب 

طنجة. 
المشكلة هنا مرتبطة بقلة احترام، وأزمة 
تواصل. قد يكون المدرب سببا في المشكلة 
وحاول التهرب من ضوضاء الصحافة وتهريب 
من  بعد  يخرجوا  لم  الذين  الالعبين  معه 
األزمة وإبعادهم عن الضغط، رغم الفوز الهام 
الدورة  خالل  وجدة  من  الفريق  به  عاد  الذي 
والذي  المدرب،  على  كــان  لكــن  الماضية. 
يحتــرم  أن  لدعمه،  بالصحافة  دائما  يستنجد 
مواعيد  وتحديد  اعتذارا  ويوجه  الصحافيين 
الحقة للتصريحات الصحفية، وكفى المومنين 
من  نفسه  تجريد  يحاول  أن  لكن  القتال،  شر 
تقديم  بإمكانه  كـان  أنه  ويقول  المسؤولية 
محاولة  مجرد  فهذه  التأخر،  رغم  تصريحات 
إللقاء اللوم على جهة أخرى، قد تكون الخلية 
ان  نعتقــد  وال  المستهــدف.  هي  اإلعالميــة 
المدرب إذا كان قد قام بالواجب وأشعر خلية 
اإلعالم بإشعار الصحفيين بتأخير التصريحات 
وكانت  سيحدث  كان  شيء  فال  ساعة،  بنصف 
األمور ستسير بشكل طبيعي دون ضوضاء او 

ضجيج. 

من امل�شوؤول عن اإهانة 
ال�شحافيني يف تداريب 

احتاد طنجة؟

عمر أحرار :

تقفل جمعية نهضة بروكسيل، الرئة التي تتنفس بها الجالية الطنجاوية بالعاصمة البلجيكية رياضيا وثقافيا وفنيا واجتماعيا، سنتها 
26 من التاسيس بالتمام والكمال يوم الخامس من يونيو المقبل. وهي مناسبة ستحيي خاللها الجمعية وفعالياتها حفال خاصا لتزامنه مع 
تألق فريق كرة القدم هذا الموسم وإحرازه للبطولة العمالية بعدما بصم على مسيرة مميزة في منافسات هذا الموسم مع بلوغه مرحلة 

نصف نهائي الكأس. 
التفاصيل نسردها على لسان عمر أحرار، مدرب الفريق والمشرف على األنشطة الرياضية بالجمعية من خالل )حوار السبت( وهذا نصه:

حوار السبت

بذكرى  الحتفال  مع  بالبطولة  التتويج  “تزامن 
التاأ�شي�س �شدفة رائعة لنه�شة بروك�شيل”
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نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

برشلونة يغيب عن كامب نو بالموسم 
المقبل

لنادي  عمل  تصريح  برشلونة  بلدية  منحت 
برشلونة لتطوير ملعب كامب نو بداية من يونيو 
المقبل، بمجرد انتهاء الموسم الحالي، ما يعني أن 
الفريق األول سيخوض مبارياته بموسم -2023

األولمبي.  كومبانيس  لويس  ملعب  في   2024
الخميس  أول أمس  البلدية  وخالل مراسم بمقر 
عرضت عمدة برشلونة آدا كوالو ورئيس النادي 
الذي  االتفاق  تفاصيل  البورتا  خوان  الكتالوني 
يسمح بالبدء في مشروع تجديد االستاد والتي من 
المقرر أن تنتهي بموسم 2026-2025. وبهذه 
الخطوة حصل برشلونة على الضوء األخضر للبدء 
في إصالح قطعة بارزة في مشروع »إسباي برسا« 
الذي يشمل تطوير ستاد كرة القدم وتأسيس قاعة 
باالو بالوجرانا الجديدة لأللعاب الجماعية وإعادة 

تنظيم المنطقة المحيطة بكامب نو.

للبقـــاء.. وبرشلونـة  ديمبلي يضحــي 
ينتظر هدية جريزمان

قالت صحيفــة »سبورت«، إن ديمبلي على 
عرض  مما  أقل  راتب  على  للحصول  استعداد 
في صفوف  لالستمرار  األخرى،  األندية  عليه من 
البارسا. وزار موسى سيسوكو وكيل أعمال ديمبلي 
برشلونة الستئناف المحادثات مع ماتيو أليماني 
المدير الرياضي، بعد الجلسة التي جمعتهما في 
مراكش منذ أسابيع. وأضافت الصحيفة: »رغم أن 
وجهات النظر تقاربت، لكن لم يتم التوصل التفاق 
حتى اآلن، ويبدو أن األمر سيحتاج لشوط طويل 
بأنه  إشارات  أظهر  وبرشلونة  المفاوضات،  من 
سيتم تقديم تسهيالت، وعلى األقل سيتم تقديم 
عرض أفضل من المعروض حاليا«. وأشارت إلى 
في  كبير  بشكل  أوباميانج، ساعد  بيير  وجود  أن 
مطالبه  وخفض  للبقاء  ديمبلي  على  الضغط 
والتفاهم  بينهما  المميزة  للعالقة  نظرا  المالية، 
على أرض الملعب. وأفاد التقرير، بأن المفاوضات 
وبرشلونة، ستستمر وسيتم  بين وكيل ديمبلي 
عقد مزيد من الجلسات في المستقبل القريب. من 
ناحية أخرى، قالت صحيفة »سبورت« إن االتجاه 
بشكل  التعاقد  هو  مدريد  أتلتيكو  داخل  الحالي 
برشلونة  العب  جريزمان  الفرنسي  مع  نهائي، 
وبحسب  الروخيبالنكوس.  لصفوف  والمُعار 
الصحيفة اإلسبانية، فإن أتلتيكو حال قرر اإلبقاء 
على جريزمان لموسم آخر، سيكون الشراء إلزاميا 
سداد  وأضافت:«سيتم  يورو.  مليون   40 مقابل 
الدفعة اإللزامية في صيف 2023، بمجرد اكتمال 
برشلونة«.  القتصاد  إغاثة  يعد  مما  الصفقة، 
وأشار التقرير، إلى أن الداعم األكبر لجريزمان هو 
األرجنتيني سيميوني الذي يوجد تفاهم كبير معه 
الصحيفة،  وأفادت  بقدراته.  راسخا  إيمانا  ويؤمن 
لدوري  التأهل  في  مدريد  أتلتيكو  حال فشل  أنه 
األبطال الموسم المقبل فقد يُثير ذلك الشكوك 
حول مصير جريزمان، لكن في الوقت الحالي النية 

هي اإلبقاء عليه.

انتكاسة جديدة تنهي موسم سيرجي 
روبيرتو

لفتت وسائل إالم غسبانية إلى أن سيرجي 
روبيرتو كان يستعد لالنضمام لقائمة الفريق في 
مباراة مايوركا في الجولة 34 من الدوري اإلسباني. 
في  جراحية  لعملية  خضع  روبيرتو  أن  وأوضحت 
فنلندا، يوم 9 ديسمبر الماضي، لتصحيح تشخيص 
خاطئ في إصابته بالساق اليمنى. ويغيب الالعب 
اإلسباني عن المالعب منذ ذلك التاريخ، علما بأن 
تعاقده مع البارسا ينتهي في 30 يونيو المقبل. 
وذكرت الصحيفة أن موقف سيرجي روبيرتو بات 
حساسا للغاية، رغم أن الالعب اتفق على تخفيض 

راتبه بنسبة %60 عند التوقيع على العقد الجديد.

الريـــال  وكيــل أسينسيو يفــاوض 
مدريد.. ودفعة مزدوجة قبل أسبوع الحسم

أكد فابريزيو رومانو، خبير سوق االنتقاالت 
عقد  لتجديد  يستعد  مدريد  ريال  أن  أوروبا،  في 
العبه أسينسيو الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم 
التجديد  تفاصيل  على  االتفاق  يتم  ولم  المقبل، 
الرسمي  حسابه  عبر  رومانو،  وكتب  اآلن.  حتى 
على »تويتر:« سيناقش وكيل أسينسيو الجديد، 
خورخي مينديز، عقد الالعب مع الريال في األيام 
المقبلة«.وأضاف: »أسينسيو يريد البقاء، لكن هذا 
الريال،  من  المقدم  المالي  العرض  على  يعتمد 
كما تواصل مينديز بالفعل مع العديد من األندية 
من  عام  بعد  الالعب  عقد  ينتهي  حيث  األخرى، 
ريال  مع  مباراة   38 في  أسينسيو  وشارك  اآلن«. 
وتمكن  الموسم،  المسابقات هذا  بجميع  مدريد 
من تسجيل 11 هدًفا، وصناعة هدًفا وحيدًا. وفي 
االرتكاز  العب  يكون  أن  الريال  يتوقع  آخر،  خبر 
نصف  إياب  لمباراة  متاحا  كاسيميرو،  البرازيلي، 
األربعاء  سيتي،  أمام  أوروبا  أبطال  دوري  نهائي 
عانى  التي  المشكالت  من  تعافى  حيث  المقبل، 
منها في أوتار ركبته اليسرى. ولن يخاطر المدرب 
أنشيلوتي، بكاسيميرو خالل مباراة اليوم السبت 
من  الـ34  الجولة  لقاءات  ضمن  إسبانيول،  ضد 
»الليجا«، والتي يحتاج فيها الفريق إلى حصد نقطة 
واحدة للتتويج باللقب رسميا. و، تلقى أنشيلوتي 
خبرا سارا عند عودة الفريق إلى العمل، أول امس 
يوم،  الحصول على عطلة مدتها  بعد  الخميس، 
األلم،  من  دياز  ماريانو  المهاجم  تعافى  حيث 
الذي عانى منه في العضلة الخلفية. وبدوره قد 
يشارك دياز أمام إسبانيول، ويمنح بنزيما فرصة 
اللتقاط أنفاسه، بينما يواصل المهاجم الصربي 
يوفيتش التدرب منفردا، على عشب مالعب مدينة 

بالديبيباس الرياضية.
ريال مدريد يضع خطة االحتفال بلقب 

الليجا
اليوم  بالليجا  تتويجه  لحسم  الريال  يسعى 
السبت، حين يستقبل إسبانيول، بالجولة 34، في 
ترتيب  صدارة  الريال  ويعتلي  »برنابيو«.  معقله 
واحدة  لنقطة  ويحتاج  نقطة،   78 برصيد  الليجا 
فقط للتتويج باللقب، مما يعني الفوز أو التعادل في 
المباراة سيتوجه بطال للدوري اإلسباني وبحسب 
»موندو ديبورتيفو«، فإن االتحاد اإلسباني سيقوم 
بنقل كأس الليجا إلى ملعب المباراة، لتكون جاهزة 
تاريخه.  في   35 للمرة  مدريد،  لريال  لتسليمها 
وأضافت: »يخطط الريال لالحتفال مع الجماهير، 
رغم أنه بعد أيام قليلة سيلعب مباراة حاسمة ضد 
أوروبا«.  أبطال  دوري  نهائي  نصف  بإياب  سيتي 
مع  سيحتفلون  الالعبين  أن  إلى  التقرير،  وأشار 
الجماهير الحاضرة في البرنابيو، ثم سيتجولون في 
شوارع مدريد واالحتفال في سيبيليس، خاصة وأن 
الفريق لم يحتفل مع الجمهور بلقب الليجا األخير 
)2020-2019( بسبب كورونا، لذلك ال يوجد سبب 

للتأجيل هذه المرة.
على  ثالثيــة  منافســة  يواجه  بنزيما 

األفضل في جولة األبطال
أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم، في حساب 
اليويفا على موقع التواصل االجتماعي تويتر عن 
الالعبين المرشحين لنيل جائزة األفضل في جولة 
وهم  أوروبا.  أبطال  دوري  نهائي  نصف  ذهاب 
)مانشستر  سيلفا  بيرناردو  البرتغالي  كالتالي: 
مدريد(،  )ريال  بنزيما  كريم  الفرنسي  سيتي(، 
تياجو ألكانتارا )ليفربول(، األرجنتيني خوان فويث 
سيتي  فوز  الذهاب،  مباريات  وشهدت  )فياريال(. 
على الريال بنتيجة 3-4، كما تفوق ليفربول على 
فياريال بهدفين دون رد. وتقام مباراة اإلياب بين 
برنابيو.  بملعب  المقبل  األربعاء  وسيتي،  الريال 
بينما تلعب مباراة العودة بين فياريال وليفربول، 

الثالثاء ، على ملعب ال سيراميكا.

ومأل  أجاكس،  نداء  طنجة  جمهور  لبى  قياسي،  بحضور 
جنبات ملعب القرية الرياضية بالزياتن، خالل المباراة المصيرية 
التي منحت فريق المدينة الثاني، أجاكس طنجة بطاقة الصعود 
إلى القسم األول هواة على بعد دورة واحدة من نهاية الموسم. 
أن  بالنزول،  المهدد  الفنيدق  نادي  الضيف،  الفريق  وكاد 
يخلق المفاجأة ويفسد أجواء االحتفال ويؤجل صعود أجاكس 
إلى آخر دورة، بعدما سجل هدفا مباغتا في الدقائق األخيرة من 
الشوط الثاني، قبل أن يتدارك أجاكس بتسجيل هدف التعادل 
في الوقت بدل الضائع، مع تلقي خبر تعادل الفريق المنافس، 
اتحاد أكلموس بميدانه أمام األمل الرياضي العروي بهدفين 

لمثلهما. ويدين أجاكس طنجة لحسنية جرسيف الذي أسدى 
المباشر  الدورة 28 بعد هزمه للمنافس  له خدمة كبيرة في 
اتحاد اكلموس بنتيجة 4 أهداف مقابل واحد، بينما عاد اجاكس 

بانتصار على النادي القصري بهدفين لصفر.
وبهذه النتائج ضمن أجاكس طنجة الصدارة والصعود إلى 
القسم األول هواة عن مجموعة الشمال الشرقي بحصيلة جيدة، 
برصيد 62 نقطة جمعها من 19 فوز و5 تعادالت و5 هزائم. 
وتمكن من تسجيل 68 هدفا مقابل 29 دخلت مرماه. وتعد 
المباراة األولى في تاريخ أجاكس طنجة، يلعبها بحضور جمهور 

غفير على غير العادة في مبارياته السابقة.

أحرز فريق مقاطعة مغوغة 
للدوري  السادســـة  النسخـــة 
»دورة  القـدم  لكرة  الرمضاني 
المرحوم عبد الرحمان المرابط« 
جهة  »مجلــس  نظمها  التي 
طنجة تطوان الحسيمة«، وذلك 
مقاطعة  فريق  على  فوزه  بعد 
في  لصفــر،  بهـدف  المدينة 
احتضن  التي  النهائية  المباراة 
 2 الزياتـــن  ملعـــب  أطوارها 

يوم اإلثنين الماضي. فيما عاد المركز الثالث لفريق مديرية 
بني  مقاطعة  فريق  على  الترتيب  مباراة  في  الفائز  الضرائب 

مكادة. ونال فريق شركة العمران جائزة الروح الرياضية.
من  كل  بحضور  الجوائز  وتسليم  النهائي  الحفل  وتميز 
السيد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، 
ونائبه األول السيد عبد اللطيف الغلبزوري، والسيد آمين بنجيد، 
رئيس لجنة التنمية االجتماعية والشؤون الثقافية والرياضية 
المشاركة. كما  الفرق  إلى ممثلي  باإلضافة  الجهة،  بمجلس 
تم خالل الحفل النهائي تقديم صورة تذكارية ألسرة المرحوم 
عبد الرحمان المرابط، تسلمها بالنيابة نجله، السيد الصديق 
المرابط. فيما تم تكريم السيد محمد المصالي كأقدم موظف 

بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
ويعتبر الدوري تقليدا سنويا بات ينظم بهدف فتح جسور 
الخارجي،  محيطهم  على  واالنفتاح  الموظفين  بين  التواصل 

مختلف  مشاركة  خالل  من 
المؤسسات العمومية والهيئات 
اللجنــة  واختـــارت  المنتخبة. 
المنظمة لهذه النسخة كشعار 
الرحمان  عبد  المرحوم  »دورة 
لسياسة  تجسيـــدا  المرابط« 
المرحوم  راكمه  بما  االعتراف 
لمناصب  وتقلــده  تجارب  من 
اإلدارة،  مستــوى  على  مهمة 
بما فيها، مجلس جهـــة طنجة 
كفاعل  الرياضي  الشأن  تدبير  في  وكذا  الحسيمة،  تطوان 

جمعوي.
منذ  الدوري  من  السادسة  النسخة  منافسات  وانطلقت 
يوم 2 رمضان 1443 ه/ الموافق ل 4 أبريل 2022 بمشاركة 
إثني عشر )12( فريقا موزعين على ثالث مجموعات. وضمت 
المجموعة األولى فرق، جهة طنجة تطوان الحسيمة، مقاطعة 
انجرة.  الفحص  وعمالة  التقليدية  الصناعة  غرفة  امغوغة، 
وضمت المجموعة الثانية مقاطعة بني مكادة، غرفة التجارة 
والصناعة والخدمات، مقاطعة السواني وشركة العمران. وفي 
المجموعة الثالثة، مقاطعة المدينة، جماعة طنجة، والية جهة 

طنجة تطوان الحسيمة ومديرية الضرائب.
الحسيمة« كان قد  أن فريق »جهة طنجة تطوان  يذكر 
أحرز النسخة الخامسة من الدوري التي نظمت في شهر رمضان 

الماضي.

فريق مقاطعة مغوغة يحرز الن�شخة ال�شاد�شة للدوري 
الرم�شاين  ملجل�س جهة طنجة ـ تطوان ـ احل�شيمة

اأجاك�س طنجة اإلى الق�شم الأول هواة
واجلمهور رجل املباراة

الملحق الرياضي
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تمكن اتحاد طنجة في أولى مباريات البطولة 
المصغرة “بالي اوف” للقسم الممتاز لكرة السلة 
عاصمة  قلب  من  مثير  بفوز  العودة  من  “رجــال”، 
المراكشي،  الكوكب  حساب  على  مراكش  النخيل 
حيت لم يحسم مصير المقابلة التي عرفت الندية 
واالحتكاك التقني حتى آخر تانية من اللقاء برمية 
لتنتهي  المحاسيني،  ياسين  الالعب  من  ثالثية 
ودارت  77مقابل.74  بحصة  فريقنا  بفوز  المباراة 
بالندية  عالية وتميزت  رياضية  أجواء  المباراة في 
إتحاد  العبي  خبرة  لعامل  وكان  اطوارها،  جل  في 
طنجة الدور الكبير في حسمها لصالهم. وشكرت 
إدارة اتحاد طنجة مكونات الكوكب المراكشي على 
تحلي  وعلى  االستقبال،  وحفاوة  المعاملة  حسن 
فريقهم بالروح الرياضية العالية طيلة فترات اللقاء.

وسجلت الدورة األولى من البطولة التي جرت 
اتحاد  سال،  جمعية  من  كل  عودة  االثنين  مساء 
الفتح الرياضي، واتحاد طنجة بفوز خارج الميدان، 
وومراكش.  وطنجة  فاس  مدن  من  التوالي  على 
وتغلب فارس الرقراق، حامل اللقب، بصعوبة على 
المغرب الرياضي الفاسي بحصة 92 مقابل 88، في 
مباراة مثيرة وساخنة تميزت بالندية بين الطرفين، 
حيث كان الفاسيون االقرب لالطاحة بفريق جمعية 
15نقطة. لكن  بفارق  سال، بعدما كانوا متفرقين 
وحنكة  وتجربة  الكبيرة  واالرادة  الضاربة  القوة 
من  السالويين  مكنت  المصباحي  زكريا  اصدقاء 
الشوط  الى  االحتكام  بعد  المباراة  نتيجة  حسم 

انتهى  بعدما  فقط،  نقط  اربــع  بفارق  االضافي 
المباراة  لتنتهي  بالتعادل 75-75،  الوقت االصلي 
على  السالوية  الرياضية  للجمعية  قيصري  بفوز 
حساب المغرب الرياضي الفاسي بنتيجة92 مقابل 
88، بفضل تألق زكريا المصباحي الذي قدم مباراة 
كبيرة والموزع الدولي علي الحريشي الوافد الجديد 

على فارس الرقراق. وتمكن اتحاد الفتح الرياضي 
بدوره من العودة بانتصار سهل من خارج الميدان 
ابناء   .59 مقابل   80 وبحصة  طنجة  مجد  امــام 
البوغاز لم يتمكنوا من الصمود امام قوة وتجربة 
العناصر الفتحية التي سيطرت على اطوار المباراة 
منذ البداية حتى النهاية بفضل العبين متمرسين 
يقودهم الموزع المحنك مصطفى الخلفي والنجم 
رضا حراس وكذا الكوتشينغ الناجح للمدرب الفتحي 
الفريق  الملكي  الجيش  ويبقي  شيبا.  مصطفى 
الفوز داخل ملعبه حيث تمكن  أحرز  الذي  الوحيد 
من تحقيق فوز سهل على حساب جمعية ليكسوس 
العرائش بحصة 79مقابل 63، وهي بداية موفقة 
انتظار  اوف” في  “البالي  مباريات  للعسكريين في 
بقية المواجهات القادمة. وفيما يلي نتائج الدورة 

األولى:

المجموعة االولى:

الجيش الملكي / ليكسوس العرائش: 79 / 63   
الكوكب المراكشي / اتحاد طنجة: 74 / 77  

المجموعة الثانية:
المغرب الفاسي / جمعية سال: 88 / 92  
مجد طنجة / الفتح الرياضي: 59 / 80   

وحسن  الرياضية  الــروح  طبعتها  أجــواء  في 
واتحاد  وجدة  مولودية  جماهير  التأمت  الضيافة، 
طنجة على مائدة اإلفطار بعد رسائل ترحيب سبقت 

مباراة الفريقين عبر وسائل التواصل االجتماعي.
ودشن المدرب بيدرو بنعلي بدايته مع اتحاد 
طنجة بانتصار عاد به فريقه من وجدة على حساب 
المولودية بالملعب الشرفي لحساب الدورة 22 من 
بثالثة  األول  الوطني  للقسم  االحترافية  البطولة 
أكسيل  هدافه  إهــدار  مع  هدفين  مقابل  أهــداف 
مايي لضربة جزاء في مناسبتين في الدقيقة 83. 
ضد  خفيفي  اهلل  عبد  طنجة  اتحاد  أهداف  وسجل 
مرماه في الدقيقة 2، وأحمد حمودان في الدقيقة 
فيما سجل    .75 الدقيقة  والحاجي كوناتي في   7
الدقيقة  في  دياكيتي  المين  المولودية  هدفي 
 .88 الدقيقة  الجعدي  ونبيل  جزاء  ضربة  من   35
وعقب هذا الفوز رفع اتحاد طنجة رصيده إلى 27 
نقطة بالمركز الثاني عشر، وهوى بالمولودية إلى 
المركز 15 برصيد 21 نقطة. وبخصوص المباراة، 
نتوقع  كنا  طنجة”  اتحاد  مدرب  بنعلي  بيدرو  قال 
صعوبة المباراة. الفريقان في أمس الحاجة لنقط 
الفوز. بالنسبة إلينا كان مهم جدا أن نفوز بالمباراة 
والدفع بالمولودية إلى ورائنا”. وتابع مدرب اتحاد 
على  تعرفنا  المولودية،  لنهج  بقراءة  قمنا  طنجة” 
على  عملنا  منافسنا.  لدى  والضغف  القوة  نقط 
التغيير في نهجنا التكتيكي، عززنا وسط الميدان، 
النتيجة  المرتدات، خلقنا مجموعة،  واعتمدنا على 
إحراز  المباراة،  أكلها، حققنا اهم شيء في  أعطت 
ثالث نقط ستحفزنا لمزيد من العمل والعطاء في 
بالقسم  البقاء  تامين  هدفنا  المقبلة.  المباريات 

األول”. 
نتائج مؤجالت الدورة 21:

الرجاء الرياضي / مولودية وجدة: 2 – 0  
أولمبيك اسفي / الوداد الرياضي: 0 – 1 
أولمبيك اخريبكة / نهضة بركان: 1 – 0 

نتائج الدورة 22:
مولودية وجدة / اتحاد طنجة: 2 – 3 

شباب المحمدية / أولمبيك اسفي: 0 – 1 

يوسفية برشيد / حسنية أكادير: 0 – 1 
د.ح. الجديدي / المغرب الفاسي: 0 – 0 

سريع وادي زم / أولمبيك اخريبكة: 1 – 2 
الفتح الرياضي / الرجاء الرياضي:
برنامج باقي مباريات الدورة 22:

أمس الجمعة
الوداد الرياضي /الجيش الملكي 

اليوم السبت 
نهضة بركان / ش.ر. السالمي 

الترتيب العام:
1 - الوداد الرياضي: 46 نقطة

2 -  الرجاء الرياضي: 43 //  

3 - الجيش الملكي:31 //
4 - المغرب الفاسي: 31 //  
5 - أولمبيك اخريبكة: 30 //

6 - د. الحسني الجديدي: 30 //  
7 - ش.ر. السالمي: 29 //
8 - حسنية أكادير: 29 //

9 - شباب المحمدية: 29 //
10 - الفتح الرباطي: 28 //
11 - نهضة بركان: 28 //
12 - اتحاد طنجة: 27 //   

13 - أولمبيك أسفي: 23 //
14 - يوسفية برشيد: 22 //

15 - مولودية وجدة: 21 //   
16 - سريع وادي زم: 15 //

طنجة يغرق وجدة وجمهور الفريقني 
يلتئم على مائدة الإفطار

كرة ال�ضلة : 

البطولة الحرتافية :

الدوري اإلسباني
التعادل اأمام اإ�شبانيول يكفي
ريال مدريد للتتويج باللقب 

إذا  السبت  اليوم  اإلسباني،  الــدوري  بلقب  مدريد  ريال  سيتوج 
حصد نقطة واحدة على األقل من مواجهة إسبانيول، التي يستضيفها 
على ملعبه »سانتياجو برنابيو«، قبل أربع جوالت على نهاية البطولة. 
وينتظر »سانتياجو برنابيو« ليلتين ساحرتين في غضون خمسة أيام، 
فأوال يستضيف الريال إسبانيول في الجولة الـ 34 من الليغا، وبعدها 
يستقبل مانشستر سيتي األربعاء القادم، في إياب نصف نهائي دوري 
أبطال أوروبا، ساعيا لتحقيق االنتفاضة بعد خسارته ذهابا 3-4. وتعادل 
الريال أو فوزه في مباراة إسبانيول سيمنحه لقب الليجا، لكن الخسارة 
ستؤجل الحسم، حيث يتصدر البطولة حاليا بـ 78 نقطة، متقدما بـ 15 
نقطة على برشلونة الوصيف وإشبيلية صاحب المركز الثالث، وبـ 17 

نقطة على حامل اللقب أتلتيكو مدريد، الرابع.
وافتتح إشبيلية الجولة أمس الجمعة، حينما استضاف قادش بعد 
انتصاره في الجولة الماضية على ليفانتي، وخسارة قادش أمام أتلتيك 
بلباو. ومن ناحيته، يعود برشلونة للعب في معقله »كامب نو«، بعدما 
مني فيه بثالث هزائم متتالية )أمام آينتراخت في الدوري األوروبي - 
وقادش ورايو فايكانو في الليجا(. ويستضيف البارسا، غدا األحد، ريال 
مايوركا الذي فاز مع مدربه الجديد، المكسيكي خافيير أجيري، باثنتين 
من آخر أربع مباريات. وفي مباراة أخرى، يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على 
الجولة  لحساب  غرناطة  مع  تعادله  بعد  السبت،  اليوم  بلباو،  أتلتيك 
الماضية، وذلك في مهمة لن تكون سهلة على حامل اللقب، إذ يسعى 
المؤهلة للمنافسات األوروبية.  المراكز  الباسكي الحتالل أحد  الفريق 
ريال  مع  فايكانو  رايو  يلتقي  أخرى،  أوروبية  مقاعد  على  الصراع  وفي 
سوسيداد. كما يلعب أالفيس ضد فياريال، الذي يسعى للتعافي من 
الخسارة خارج أرضه 0-2 أمام ليفربول، في ذهاب نصف نهائي دوري 

أبطال أوروبا. 
تذكير بنتائج الدورة 33:  

أ.مدريد / غرناطة: 0 – 0 
سلطا / خيطافي: 0 – 2 
قديس / أ.بلباو: 2 – 3 

إسبنيول / رايوفاليكانو: 0 – 1 
ليفانطي / إشبيلية: 2 – 3 

مايوركا / ألفيس: 2 – 1 
أوصاصونة / ريال مدريد: 1 – 3 

بيتيس / إلتشي: 0 – 1 
ريال صوصيداد / برشلونة: 0 – 1 

فيا الريال / فالينسيا: 2 – 0 
برنامج الدورة 34:  

أمس الجمعة:
)الــســاعــة  قــديــس   / إشبيلية 

السابعة مساء(
اليوم السبت:

)الساعة  الــريــال  فيا   / ألفيس 
الثانية عشر ظهرا(

)الساعة  إسبنيول   / مدريد  ريال 
الثانية والربع(

)الساعة  ليفانطي   / فالينسيا 
الرابعة والنصف(

أ.بلباو / أ.مدريد )الساعة السابعة 
مساء(

غدا األحد:
)الساعة  أوصاصونة   / إلتشي 

الثانية عشر ظهرا(
الثانية  )الساعة  سلطا   / غرناطة 

والربع(

صوصيداد  ريال   / رايوفاليكانو 
)الساعة الرابعة والنصف(

)الساعة  مايوركا   / برشلونة 
السابعة مساء(

بعد غد اإلثنين:
)الساعــة  بيتيــس   / خيطافــي 

السابعة مساء(
الترتيب العام

1 - ريال مدريد: 78 نقطة
2 - برشلونة: 63//
3 - اشبيلية: 63 //
4 - أ. مدريد:61 //
5 - بيتيس: 57 //

6 - ريال صوصيداد: 55 //
7 - فيا الريال: 52 // 

8 - أ. بلباو: 48 //
9 - أوصاصونة: 44 // 
10 -  فالينسيا: 42 //

11 - رايوفاليكانو: 40 //
12 - سلطا: 39 //

13 - إسبانيول: 39 //
14 - إلتشي: 38 //

15 -  خيطافي: 35 //
16 - مايوركا: 32 //
17 - قاديس: 31//
18 - غرناطة:30 //
19 - ليفانتي: 25//
20 - أالفيس: 25 //

خبر األسبوع

فعاليات  إلغاء  الثالثاء،  مساء  األوكراني،  الدوري  رابطة  أعلنت 
الموسم الحالي من الدوري في أعقاب الغزو العسكري الروسي للبالد. 
ووافقت األندية الـ 16 المنافسة بالدوري األوكراني الممتاز على هذا 
فبراير   24 يوم  أوكرانيا  في  عسكريا  روسيا  تدخلت  وعندما  القرار. 
يتصدر  حينها  وكان  الممتاز  الدوري  مسابقة  تعليق  جرى  الماضي، 
مباراة.   18 نقطة من   47 برصيد  الترتيب  دونيتسك جدول  شاختار 
وكانت  نقطة،   45 برصيد  الثاني  المركز  يحتل  كييف  دينامو  وكان 
فترة العطالت الدولية على وشك االنتهاء، لكن المسابقة لم تستأنف 
لم  لوهانسك  وزوريا  فريقا شاختار  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  أخرى.  مرة 
إلى  الناديان  ينتمي  حيث  سنوات،  عدة  منذ  ملعبيهما  على  يتدربا 
لروسيا  الموالين  االنفصاليين  التي تشهد صراعا مع  أوكرانيا  شرق 

منذ عام 2014.

اإلغاء الدوري الأوكراين 

احتاد طنجة يعود بفوز مثري من مراك�س
 يف افتتاح مباريات البالي اأوف

الملحق الرياضي
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يوم أغر عند اهلل وعظيم فيه ولد آدم وفيه يموت وفيه نزل القرآن الكريم.
قطرات الرحمة والمغفرة

إنه يوم الجمعة 20 رمضان األبرك سنة 1443هـ موافق 23 أبريل 2022م.
في  بمداد من ذهب وفضة  المالئكة  وكتبه  عليه،  وأثنى  العالمين  رب  اهلل  يوم شهده 
السوريين  بهم مسجد  الذين غص  لعباده  اهلل  من  وثواب  يوم فضل  إنه  المصلين،  سجل 
بطنجة، حيث تجمع اآلالف خارج المسجد بالساحة واألزقة المحيطة به لحضور عرس صالة 

الجمعة.
خرج اإلمام المرتضى السيد عبد اللطيف على أهبة للخطبتين، أخذت قطرات المطر تنزل 
رويدا رويدا، ثم تهاطلت بغزارة على المصلين بفناء المسجد، أمطار الرحمة والمغفرة، تبللت 

مالبسهم وظلوا واقفين..
اختصر اإلمام خطبته األولى على فضل رمضان والقيام فيه، وحث المسلمين على تتبع 
ليلة السابع والعشرين، حيث ليلة القدر خير من ألف شهر، وفي الخطبة الثانية اختصر على 
علمه،  لغزارة  الخطبتين   اختصار  اإلمام  من  نعهد  لم  بالخير،  ورعيته  الملك  لجاللة  الدعاء 
وتطلعه في الدين.. شكر اهلل تعالى ومجده على نزول الغيث بعد قنط. فإذا أراد اهلل بعباده 

يسير لهم طريق الرحمة والمغفرة.
فقوت  مالبسهم،  األمطار  بللت  الصالة  وأثناء  واقفين،  المسجد  خارج  المصلون  ظل 

إيمانهم وغسلت ذنوبهم بما صبروا.

قلت في نفسي التواقة للرحمة والمغفرة والدخول إلى الجنة : اللهم اجعلني وابني جالل 
من زمرتهم ألني كنت بجانبهم، اللهم عفوك ومغفرتك يا أكرم األكرمين.

هو يوم مشهود يحسد عليه، أكمل المصلون صالتهم بأناة وعفة رغم هطول األمطار 
فوق رؤوسهم، مما زادهم إيمانا وصبرا جميال، وحسن أمرهم.

ركعوا وسجدوا وقوفا ألن األرض ملئت سيال من المطر، كان هذا الصبيب رحمة ومغفرة 
وثوابا للمسلمين الذين لبوا نداء اهلل لصالة يوم الجمعة.

اللهم عفوك ورحمتك ومغفرتك يا أكرم األكرمين.
وصلى اهلل على سيدنا محمد وآله وصحبه.

دعاء يوم 20 رمضان المعظم
بسم اهلل الرحمن الرحيم

اللهم افتح لنا فيه أبواب الجنة، واغلق  علينا أبواب السعير.
اللهم وفقنا لتالوة القرآن والصالة المفروضة.

اللهم أرجو ثوبة ألني أخشى الموت فجأة.
يا رب سخر لجميع المسلمين من يدعو لهم بالخير والرحمة والمغفرة واإلحسان.

اللهم اكتب لنا بقية رمضان على خير ومودة وبلغنا ليلة القدر.
قال تعالى : »من المومنين رجال صدقوا اهلل ما عاهدوا عليه )س األحزاب 23(.
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إعداد : عبد الرحيم ابن جلون

سلسلة المجتهد
373

قال تعالى :
ا َي�َساُءوَن ِعنَد َربِِّهْم َذلَِك  ُقوَن َلُهم مَّ تَّ َق ِبِه  اأُوَلِئَك ُهُم امْلُ دَّ ْدِق َو�سَ »َوالَِّذي َجاَء ِبال�سِّ
ُ َعْنُهْم اأَسْسَواأَ الَِّذي َعِمُلوا َوَيْجِزَيُهْم اأَْجَرُهم ِباأَْح�َسِن الَِّذي َكاُنوا  ْح�ِسِننَي ُيَكفَِّر اللَّ َجَزاُء امْلُ

َيْعَمُلوَن« صدق اهلل العظيم )س الزمر 34-31(.

تمهيد :
آلخذ  صباح  كل  الفيحاء  بطنجة  روكسي  بمقهى  الجلوس  تعودت 

الكافيين  نفسي، وأحتسي فنجان قهوة مع شطيرة ليمونة تزيل مادة 
من القهوة وقطعة سكر تحلي مرارتها.

أمدني النادل بجريدة طنجة التي يوجد مقرها على بضع خطوات 
من المقهى، تصدر فجر كل يوم سبت، ولها قراء في أنحاء الشمال، 
على  باستمرار ألطلع  وأقتنيها  أعشقها  لهذا  كتاباتها،  بصدق  تتميز 

األخبار اآلنية، ثم أتابع ما كتب فيها أدباء وفقهاء طنجة والشمال.
جلس إلى جانبي شخص مهذب ومؤدب، حياني بالسالم »صباح 
تعالى  اهلل  ورحمة  السالم  »وعليكم  تحية  بأحلى  فأجبته  الخير«، 
لكنه من حين آلخر  بنهم،  يتناول فطوره  ثم جلس هادئا  وبركاته« 
يتطلع إليّ ويرمق بحذر ماذا أقرأ، كان اهتمامي صوب مقالة الجالس 

بقربي المعنون بـ »شذرات«.
وغــزارة  عناصرها  بتناسق  توجهي  كل  وأخــذت  المقالة  شدتني 

كلماتها، وعلو معانيها، الحظني أبتسم من حين آلخر، فالمقال له الفضل 
في إنارة الرأي العام، ومرة أضحك حتى تظهر نواجذي أقصى فمي، تعجب 

جليسي وقال :
»يا أخي كثرة الضحك تميت القلب«.

أجبته بحديث رسولنا العظيم الحكيم سيدنا محمد 
ذر  أبي  الصحابي  خاطب  حين  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
يا  ما يضحكك   : وقال  النبي يضحك  رأى  الغفاري، حين 

رسول اهلل؟
فقال الرسول : واهلل لو علمت ما أعلم.

قال: وما ذاك يا رسول اهلل؟
قال الرسول : عجبت لقوم يقادون في السالسل إلى 

الجنة!
وقال أبو ذر : كيف ال يضحك المرء مما يرى:

قوم يقادون بسالسل وأغالل إلى الجنة زمرا.
ويقول لهم المالئكة : ادخلوا الجنة بسالم.

من كرمه، أحب أن يؤدي ثمن قهوتي، ولكني منعته، قلت له : لقد سبقتك إلى الجلوس فى 
المقهى ونعمت بها وبوجودك أيضا، حبذا لو نلتقي من جديد..!

الدكتور  الجريدة، كون صاحبها  المقهى ألكون على مقربة من مقر  أجلس بهذه   : قال 

عبد الحق بخات صديقي منذ زمان.. جمعتني به الصداقة والكتابة في الجريدة كل أسبوع.. إن 
أمكنك أن نزوره معا؟
قلت : حبذا األمر.

قال : هي فرصة تتعرف فيها على دار الطباعة وتأخذ لك جريدة األسبوع لتطلع على فحواها 
وقد علمت منك أنك كنت رجل تعليم تخليت عن وظيفة التعليم، وقد حكى لي عنك أخي أنك 
كنت نشيطا ولوعا بالكتابة والنشاط التربوي،  فهال تتفضل وتعود إلى كتاباتك وتنير 

الرأي العام بسيرتك الذاتية، فهي نموذج يحتذى  به.
لكتاب  انضمامي  باقتراحك  الشكر، وممتن لك  : أشكرك جزيل  له  قلت 

الجريدة.
كان هذا وقت الزوال، نهضت من مقعدي وقلت له : أيمكن أن نتصل 

من جديد؟
قال : هذا مناي وأنشد قول : مهيار التيميمي.

وما سرني في الحق أني مع العدى
وال غاب أني في المحال على أبي

وأجبته بقول أبو فراس الحمداني : 
ألم تعلم ومثلك قال حقا
بأني كنت أثقلها شهابا

المرحوم مصطفى بديع السوسي أن نكون  اقتراح األخ  يسرني 
على موعد كل صباح نتبادل الرأي والمشورة.

قال تعالى في كتابه الحكيم :
ا  ُقوَن َلُهم مَّ تَّ اأُوَلِئَك ُهُم امْلُ َق ِبِه  دَّ ْدِق َو�سَ »َوالَِّذي َجاَء ِبال�سِّ
ُ َعْنُهْم  ْح�ِسِننَي ِلُيَكفَِّر اللَّ َي�َساُءوَن ِعنَد َربِِّهْم  َذلَِك َجَزاُء امْلُ
الَّــِذي  ْح�َسِن  ِباأَ ْجــَرُهــم  اأَ َوَيْجِزَيُهْم  َعِمُلوا  ــِذي  الَّ ــَواأَ  اأَســسْ

َكاُنوا َيْعَمُلوَن« صدق اهلل العظيم )س الزمر 34-31(.
توجهت بالخطاب إلى جليسي الجديد لم أعهده من 
قبل أوقفت القراءة وقلت له : »اللهم اجعلنا في زمرتهم«.

واستدلت بقول العباس بن مرداس:
ولي نفس تتوق إلى المعالي

ستتلف أو أبلغها مناها
أعجب صديقي الجديد بجوابي المقنع ثم تطلع إلى 
ساعته وهمس في أذني، سأذهب  إلى مقر الجريدة هذا 

موعد تسليم مقالتي الجديدة تحت عنوان :
أ  / المغاربة ال تهمهم ماليير

ب / التلفزة..
ض / قلت عنوان ذو داللة سأحرص على تناول الجريدة نهاية األسبوع آلخذ العبر.

طلبت منه أن ال يدفع ثمن فطوره فهو في ضيافتي يومه، وتواعدنا على اللقاء كل صباح 
بنفس المقهى الستئناف بقية الحديث.

)يتبع(

اإنه �ضديق ف�ضل ومودة
�شياحة يف الذات والروح

قطرات الرحمة والمغفرة


