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Pass vaccinal
La nouvelle bataille 

contre le Covid19

Ait Taleb : 
le pass obligatoire, 

seule alternative 
pour éviter 

un re-confinement 

Le ministre de la Santé et de la Protection so-
ciale, khalid ait taleb, a indiqué que « sans 

la poursuite de la campagne nationale de vaccination 
et l’adoption du pass vaccinal, il ne serait pas possible 
de sortir de la pandémie du Covid 19 », expliquant 
qu’il n’y avait pas possibilité d’éviter l’adoption du 
pass vaccinal obligatoire face à une éventuelle vague 
épidémique « plus dangereuse » que les précédentes. 

Le ministre se montre formel : « cette mesure était la 
seule permettant d’éviter un retour au confinement ».

Rappelons que, depuis l’entrée en vigueur de l’obli-
gation du pass vaccinal, plusieurs dérapages ont été 
signalés, déplorant « l’excès de zèle » dans l’appli-
cation de cette décision, qualifiée « d’imbroglio juri-
dique ».

Hausse des prix 
La hausse des 

prix de plusieurs 
produits de première 
nécessité fait réagir 
les défenseurs des 
droits de l’Homme. 
Dans un communi-
qué rendu public, 
la ligue marocaine 
pour la défense des 
droits de l’Homme 
(LMDDH) a exprimé 
son inquiétude face 
à cette situation. 
Pour y faire face, 
l’instance a appelé 
à un plafonnement 
des prix du carburant et de certains produits de première nécessité.

a titre indicatif, les prix des carburants ont connu une hausse importante ces derniers temps ; le 
prix du gasoil a atteint 10 dirhams tandis que l’essence coûte désormais 12 dirhams. Le prix du litre 
d’huile a augmenté de 3 dirhams, celui du kilo de lentilles de 4 dirhams; le prix du sac de 25 kg de 
haricots blancs a augmenté de 100 dirhams; le même sac de pois chiches : 50 dirhams; le beurre et 
le thé : 1 dirham; le prix d’un kg de farine de blé dur a augmenté de 3 dirhams. Lire en page 7

Avenue Youssef Ben Tachfine

Effondrement partiel 
d’un immeuble 

en construction : 
un blessé
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 : 
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FÉDÉRATION MAROCAINE

DES ÉDITEURS DE JOURNAUX

ahmed Bakour, du Parti 
authenticité et moderni-
té (PaM), a été élu, ven-

dredi, président de la Chambre 
d’artisanat de la région tan-
ger-tétouan-al Hoceima.

Son élection s’est faite à 
l’unanimité des membres de la 
chambre présents lors d’une 
session plénière organisée sous 
la supervision de responsables 
de la wilaya de tanger-tétouan-al 
Hoceima, conformément aux dis-
positions de la loi n°18.09 formant 
statut des chambres d’artisanat.

ahmed Bakour succède ainsi 
à Mounir Laymouri, également 
du PaM, qui a été élu président 
de la commune urbaine de tan-
ger et ainsi tenu de céder la pré-
sidence de la Chambre d’artisa-
nat en raison de l’incompatibilité 
des deux postes.

L’état d’avancement du pro-
jet de la Cité Mohammed VI 

tanger tech a été au centre d’une 
réunion de travail, tenue mardi 
26 octobre 2021, au siège de la 
région tanger-tétouan-al Hocei-
ma, en présence du président 
du conseil régional, Omar Moro, 
du directeur général adjoint du 
groupe chinois CCCC/CRBC, Shi 
Xiaobo, du directeur de la So-
ciété d’aménagement de tanger 
tech (Satt), Jaafar Mrhardy,  du 
directeur commercial du groupe 
chinois, Zhu Fan, du directeur du 
département marketing, Wang 
Lei, et de responsables du bu-
reau du conseil de la région de 
tanger-tétouan-al Hoceima.

Cette rencontre s’inscrit dans 
le cadre d’une série de réunions 
de travail organisées après la 
signature du protocole de réali-
sation de ce projet sous la pré-
sidence effective de SM le Roi 
Mohammed VI.

Ce projet prévoit d’accueil-
lir jusqu’à 200 entreprises 
chinoises, opérant dans leur 
majorité dans les secteurs de 
l’automobile, l’aéronautique, 
le textile, l’information électro-
nique, les pièces de rechange 

Les élections des membres de 
la Chambre d’artisanat de la ré-
gion tanger-tétouan-al Hoceima 
se sont déroulées au niveau de 
14 circonscriptions électorales.

Les Sans appartenance poli-
tique (SaP) sont arrivés en tête 
avec 14 sièges, soit 25% des 56 
sièges consacrés à la région, 
suivis du PaM avec 11 sièges 
(19,64%), du Parti de l’Istiqlal 
(PI) avec 10 sièges (17,86%), du 

d’aviation et d’autres industries.
Lors de la dernière réunion, 

le directeur général Shi Xiaobo 
a passé en revue les étapes de 
réalisation de ce projet impor-
tant sur les plans administratif et 
juridique, ainsi que sur le terrain, 
soulignant l’avancement des 
opérations dédiées à attirer les 
investissements chinois dans 
la zone industrielle en cours de 
création à ain Dalia, dans les en-
virons de tanger.

Pour sa part, le président Omar 
Moro a exprimé sa ferme volon-
té de veiller à la réussite de ce 
grand projet d’investissement, 
appelant la partie chinoise et la 
direction de la Satt à tenir des 
réunions mensuelles régulières, 

Rassemblement national des in-
dépendants (RNI) avec 7 sièges 
(12,50%), de l’Union socialiste 
des forces populaires (USFP) 
avec 5 sièges (8,93%), du Parti de 
la justice et du développement 
(PJD) avec 3 sièges (5,36%), puis 
du Mouvement populaire (MP) et 
de l’Union constitutionnelle (UC) 
avec deux sièges chacun, et des 
partis al amal et de l’Equité avec 
un siège chacun (1,79%).

pour s’arrêter sur l’état d’avan-
cement du projet et résoudre 
toute contrainte pouvant entra-
ver sa réalisation, étant donné 
que le Maroc mise énormément 
sur ce projet.

Les partenaires de ce projet, 
à savoir le groupe CCCC/CRBC, 
la région tanger-tétouan-al 
Hoceima, l’agence spéciale 
tanger Méditerranée (tMSa) et 
Bank Of africa (BMCE), avaient 
précédemment  tenu une ren-
contre virtuelle de signature des 
accords de partenariat pour le 
démarrage du projet.

À travers ces accords, le 
groupe CCCC/CRBC avait forma-
lisé son entrée dans le capital de 
la Satt, à hauteur de 35%.

Ahmed Bakour, 
nouveau président de la Chambre d’Artisanat 

de Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

Cité Mohammed VI Tanger Tech :

où en est-on ?

Dans la perspective d’accompagner le programme de réha-
bilitation et de valorisation de la médina de tanger, de nom-

breux événements culturels et artistiques seront organisés, par 
des associations et coopératives artistiques locales, en collabo-
ration avec la Wilaya de la région tanger-tétouan-al Hoceima, 
pendant le dernier week-end de chaque mois, afin de célébrer 
l’art et la créativité et de contribuer à la promotion de l’animation 
artistique et culturelle de la ville.

Ainsi, la première édition de l’événement culturel «Tanja Fraja» 
se tiendra, ces samedi et dimanche 30 et 31 octobre, de 17h00 à 
19h00, au cœur de la Médina et la Casbah de tanger.

Le public aura rendez-vous avec des spectacles de contes, 
des performances musicales et théâtrales et des ateliers d’art 
plastique (caricature, calligraphie, expositions et peinture).

Au programme de ce samedi, figurent le spectacle « Al Bar-
zakh » qui sera animé, à la place tabor à la kasbah, par le conteur 
ahmed Said al Banagui, la performance des acrobates de tan-
ger, sous la direction de Sanae kamouni, à la place Mechouar à 
la kasbah, une rencontre avec le Caricaturiste abdelghani Da-
hdouh, à la place Borj Salam (Continental), et un spectacle de 
musique Gnawa de tanger, sous la direction de Maâlem abdellah 
el Gourd, à la place du Petit Socco.

La soirée de demain dimanche sera marquée par un spectacle 
de jeux de cirque, à la place Bab Laâssa à la Kasbah, avec la 
Coopérative Moumkine, sous la direction de ayoub Lahlouh; des 
ateliers de peinture, à la place de l’ancienne Douane, qui seront 
encadrés par l’association tanger des arts plastiques, sous la di-
rection d’ahmed Esseghir, une performance de musique ghiwa-
ni « troubadour », sous la direction de Hamid Dolari, à la place 
Dar Dbagh, et un karaoké en Costume Manga de Dragon tanger, 
sous la direction de Salim Gharroudi, à la place 9 avril (Grand 
Socco).

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a décidé de prolon-
ger l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national 
jusqu’au 30 novembre 2021, et ce dans le cadre des efforts de 
lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19.

ainsi, cette fois, l’état d’urgence sanitaire a été prolongé d’un 
mois seulement  au lieu de deux, comme c’était le cas précé-
demment.

Ces samedi et dimanche
Weekend culturel et artistique à Tanger 

1ère édition 
de « Tanja Fraja »

Covid-19 :
Prolongation de l’état 
d’urgence sanitaire 

jusqu’au 30 novembre 2021
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Arts & culture

Bachir Demnati
Avant-gardisme et renaissance

Placée sous le Haut Patro-
nage de SM le Roi Moham-

med VI, la 14ème édition du Festival 
international du théâtre universi-
taire de tanger (FItUt) s’est ou-
verte, lundi 25 octobre courant 
au Centre culturel ahmed Bouk-
makhn, en présence du wali de 
la région tanger-tétouan-al Ho-
ceima, Mohamed Mhidia, du pré-
sident du Conseil de la région, 
Omar Moro, du maire de tanger, 
Mounir Laymouri, du directeur 
régional de la Culture, kamal 
Ben Laymoun, des présidents 
d’établissements universitaires, 
et d’un parterre d’universitaires, 
dramaturges, artistes et étudiants 
Marocains et étrangers

S’exprimant à l’occasion, le 
président de l’Université abdel-
malek Essaâdi, Bouchta El Mou-
mni, a indiqué que cette édition, 
placée sous le thème «Ravivons 
la flamme du théâtre», intervient 
après le grand succès de la 13è 

édition, notant que ce festival 
constitue l’un des rendez-vous 
culturels les plus importants de 
l’Université et un événement mar-
quant dans la région tanger-té-
touan-al Hoceima. Il a réitéré la 
détermination de l’Université à 
contribuer au rayonnement cultu-
rel de la région du Nord, et à faire 
découvrir les talents de l’univer-
sité aux niveaux local, régional, 
national et international.

 El Moumni estime que la pro-
motion des activités culturelles 
au sein de l’université constitue 
un axe majeur pour l’épanouis-
sement des étudiants que ce soit 
au cours de leurs études ou dans 
leur vie professionnelle.

Soulignant le rôle du théâtre en 

Organisée sous le Haut 
Patronage de SM le Roi 
Mohammed VI, par le 

ministère de la Jeunesse, de la 
Culture et de la Communication, 
et l’Institut national des Beaux-
arts (INBa), en partenariat avec 
l’association «Chouf», la 14è édi-
tion du Forum international de 
Bande dessinée de tétouan, ou-
verte mercredi dernier, sera clôtu-
rée ce samedi.

Cet événement, placé sous le 
thème «L’édition dans le domaine 
des bandes dessinées : diffé-
rentes expériences», se déroule 
dans le Village de bandes des-
sinées implanté dans le Centre 
d’art moderne de tétouan, avec 
la participation de nombreux au-
teurs de Bande dessinée (BD), 
d’illustrateurs, d’experts en édition 

C’est là que Bachir 
DEMNatI eut l’au-

dace de montrer à la légen-
daire formatrice ses « py-
ramides ». Eberlué, dut me 
conter l’artiste, elle lui dit : 

« ça, ce n’est pas vous ». 
Le déclic fut déterminant.

Choqué, Bachir lance le 
défi. Et ce sera une pre-
mière sortie au Casino de 
tanger, sous l’œil orgueil-
leux de ses contemporains 
à l’époque, ahmed Ben Driss Yakoubi et Mohamed CHaBaa.

Ayant créé jusqu’alors en autodidacte convaincu, une forma-
tion doit se faire attendre. Et c’est direction Bruxelles pour des 
études à l’Ecole Nationale Supérieure et d’architecture et des 
arts visuels. C’est là qu’il s’évertuait paradoxalement à éviter tout 
attrait de la peinture y compris les galeries et lieux d’art, oubliant 
qu’à l’école d’architecture, il suivait des cours d’esthétique des 
formes, outre différents modules ayant trait à l’art, en général, 
de toute évidence, tout en continuant à dessiner spontanément 
dans ses nombreux carnets. 

Fort de son diplôme en 1969, Bachir DEMNatI se distingue très 
tôt comme architecte d’intérieur au plus grand cabinet du nord 
dit «Guy Steiner ». Un élan d’architecte qui ne laissera pas passer 
inaperçue sa vocation de peintre. Il expose alors ses travaux au 
Casino municipal de tanger en 1970.

Deux années plus tard, il est membre fondateur de l’aMaP. 
Entre 1976 et 1978, il participe à des expositions mais les offres 
dans son cabinet l’emportent sur son élan en matière de pein-
ture. 

En 1978, de retour de Marrakech pour une visite de chantier, 
c’est un terrible accident qui le condamna trente jours au coma. 
Mohamed Ben aaISSa et feu Mohamed MELEHI ont bien été 
à son chevet pour l’encourager et lui souhaiter bon retour à la 
scène artistique. 

Sitôt rétabli, l’emprise du cabinet d’architecture et de décora-
tion était la plus forte. L’homme disparut presque totalement de la 
scène plastique sans pour autant bouder ses dessins et croquis. 

Il aura fallu attendre trente six-ans ou un peu plus pour que Ba-
chir DEMNATI cède au joug de la création artistique. Et ce n’est 
qu’en l’an 2014 que le retour fut déterminant, après que l’homme 
eut assuré de quoi mener une vie confortable et sans soucis ma-
tériels. 

Ce ne fut point une simple réconciliation sur un coup de tête ou 
suivant quelque caprice éphémère mais une décision murement 
réfléchie. Il s’agissait bien de revenir, nanti de moult expériences, 
à ses idées et esquisses trop longtemps tues, dont certaines de-
puis les années 1960, et de créer sur la toile avec de l’acrylique, 
pour de nouvelles créations. 

autant de charges créatives que Bachir DEMNatI, avec cette 
fois, sa casquette de peintre, laissa émerger, avec cet esprit 
inventif tels ces collages sur plexiglas, au lieu des projets de 
collages d’antan sur bois laqué. Et c’est un autre pari que sous-
tendent ses vieux soucis de perfection. 

Ses recherches des années soixante, ne le satisfont guère, 
selon ses propres aveux. a chaque démarche, il sentait conti-
nuellement un certain manque au point que toutes ses œuvres 
lui paraissaient inachevées car il avait ce sentiment que l’œuvre 
aspirait à rechercher à s’étendre sur une surface beaucoup plus 
vaste et qu’il faudrait une certaine transparence à même de présa-
ger un mouvement vif et continu, d’où ces collages parfois même 
transparents en bandes de vinyle sur fond de panneau laqué à 
l’extrême, de façon à oser déborder le champ de son œuvre, une 
manière tangible de signifier que son concept allait au-delà du 
support, pour un champ, et donc une vision plus vaste. 

tant qu’art de la représentation et 
outil d’expression et de commu-
nication reflétant la réalité, le pré-
sident considère cet art comme 
un moyen pour les étudiants de 
développer un certain nombre de 
soft skills leur permettant d’être 
les managers dynamiques de 
demain.

El Moumni a tenu à féliciter 
les étudiants de l’association de 
l’action universitaire de tanger et 
ceux de l’Ecole nationale de com-
merce et de gestion de tanger 
(ENCGt) qui œuvrent, depuis 14 
ans, à faire de chaque édition un 
évènement particulier.

De son côté, le directeur du fes-
tival, tahar El Qor, a précisé, dans 
une déclaration à la presse, que 
le FItUt revient cette année en-
core avec des pièces théâtrales 
de troupes venant de plusieurs 
horizons : Jordanie, Palestine, 
koweït, arabie Saoudite, Egypte, 
Italie, Portugal, Chine, Belgique, 
Lituanie et Maroc; les représenta-
tions devaient se faire à distance 
ou en «présentiel».

Lors de la soirée d’ouverture, il 
a été procédé à la présentation de 

d’albums, de critiques et de cher-
cheurs de diverses écoles du neu-
vième art d’ici et d’ailleurs (France, 
l’Espagne, Belgique, togo, Répu-
blique démocratique du Congo, 
Cameroun, République centrafri-
caine, Bénin, Côte d’Ivoire, ango-
la, Corée du Sud et Maroc).

Le programme comprend 
l’organisation de Workshops et 
d’ateliers, au profit des jeunes, 

la pièce « Cântico Negro » par la 
troupe théâtrale portugaise «téa-
tro UBI», à l’université Of New 
England.

Le programme du festival pré-
voyait aussi des ateliers de for-
mation et des tables rondes dont 
celle organisée sous le thème « La 
place des arts dans le système du 
Bachelor », ainsi que des visites 
et autres activités culturelles.

En marge de la cérémonie 
d’ouverture, un vibrant hommage 
a été rendu à l’une des grandes 
figures du théâtre et du cinéma 
nationaux, qui a réussi à conqué-
rir le cœur des Marocains par ses 
différents rôles notamment sur 
les planches et sur le petit écran. 
Il s’agit de l’actrice Safia Ziani, qui 
a participé à la promotion de la 
culture et du 7ème art au Maroc.

Elle s’est dite ravie de ce geste 
qui l’honore et a salué les efforts 
déployés pour promouvoir l’art et 
la culture au Maroc en général et 
dans la région tanger-tétouan-al 
Hoceima en particulier.

Il était également prévu de 
rendre hommage à l’artiste maro-
cain, Moustapha Haouchine.

la signature et la dédicace d’al-
bums, la tenue de rencontres 
avec des créateurs du 9ème art, et 
des des assises professionnelles 
du marché de l’édition et de la 
créativité des bandes dessinées. 
Cela outre une table ronde au-
tour de l’édition dans le domaine 
des bandes dessinées et une 
rencontre avec les créateurs de 
bande dessinée.

par Ahmed FASSI

Ce samedi, Tombée de rideau sur la 
14ème édition du 

Festival international du Théâtre 
universitaire de Tanger

sous le thème 
« Ravivons la flamme du théâtre »

Clôture, ce samedi, du 14è Forum international 
de la Bande dessinée de Tétouan 

Ph : Infostanger
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Le Centre régional d’inves-
tissement de tanger-té-

touan-al Hoceima et l’agence 
pour la promotion et le déve-
loppement du Nord ont signé, 
récemment, un accord de par-
tenariat avec une plateforme de 
e-commerce pour accompagner 
les artisans et les coopératives 
dans la commercialisation de 
leurs produits.

Cet accord a pour objectif 
d’offrir aux commerçants de la 
région de nouveaux horizons de 
distribution, à travers l’inclusion 
digitale, la vente et la distribution 
en ligne.

Cette convention devrait, ainsi, 
offrir à quelque 300 commer-
çants, artisans et coopératives de 
la région un accompagnement et 
une assistance permettant leur 

afin d’aider les femmes 
rurales à s’intégrer dans 

le tissu économique local et à 
contribuer au développement de 
leur zone, le centre de formation 
«Dar Saniaa» situé dans la com-
mune d’al Manzla relevant de 
la préfecture de tanger-assilah, 
accueille cette année 60 femmes 
qui bénéficient d’une formation 
pratique dans les métiers de 
coupe, de couture et de brode-
rie, ainsi que de cours d’alpha-
bétisation, 

La création de ce centre qui 
cible les femmes en situation de 
précarité, a été financée par l’Ini-
tiative nationale pour le dévelop-
pement humain (INDH) à hauteur 
de 650.000 DH, en partenariat 
avec le département de l’artisa-
nat et l’entraide nationale. 

Pour la présidente de l’asso-
ciation régionale de l’Union na-
tionale des femmes, section de 

enrôlement progressif et efficace 
dans le monde du commerce 
électronique et la vente en ligne.

Cette initiative s’inscrit dans 
le cadre des actions entreprises 
en vue de faire face aux consé-
quences de la crise sanitaire du 

Béni Makada à tanger, qui gère 
ce centre, cet appui consiste en 
l’accompagnement, la sensibi-
lisation et l’encadrement dans 
l’apprentissage de plusieurs mé-
tiers et la lutte contre l’analpha-
bétisme, grâce à la contribution 
d’ instructrices qui se déplacent 
régulièrement de tanger et la 
contribution financière régulière 
de l’INDH.

covid 19, et favoriser la relance 
économique de l’écosystème. 

Une séance de formation gra-
tuite devrait être dispensée sur 
les techniques du nouveau pro-
cessus commercial et les ventes 
à travers des outils digitaux.

Le centre de Dar Saniaa, com-
posé de deux salles, est devenu 
un lieu de rencontres et d’ap-
prentissage au profit de femmes 
issues des villages relevant de 
la commune d’al Manzla qui, 
pendant des années, étaient li-
mitées à des tâches ménagères 
et à l’éducation des enfants. au-
jourd’hui, elles peuvent disposer 
d’une source de revenu.

Le CRI-TTA et l'APDN au chevet
des coopératives artisanales

Préfecture de Tanger-Assilah

Formation de femmes d’Al Manzla 
pour leur intégration dans le tissu 

économique local

L’Office national des aé-
roports (ONDa) vient de 

lancer un appel d’offres interna-
tional pour la réalisation d’une 
deuxième piste d’atterrissage 
à l’aéroport Saniat R’mel de té-
touan qui n’en compte qu’une 
seule actuellement, longue de 
2300 mètres. 

Ce projet programmé depuis 
2018 et estimé à 285,5 millions de 
dirhams, devrait être opération-
nel dans 6 mois après le lance-
ment des travaux et permettrait 
de recevoir de gros avions, tels 
les airbus a320 et les Boeing 
737 qui font la liaison avec les 

grands aéroports européens.
D’autres aménagements sont 

programmés tels qu’un relevé 
par scanner laser 3D dynamique 
pour les chaussés aéronau-

tiques, le renforcement des bre-
telles existantes, l’extension du 
parking pour avions, ainsi que la 
mise en œuvre de une solution 
de drainage.

Une nouvelle piste d’atterrissage
 pour l’aéroport de Tétouan

C’est avec une profonde 
affliction et une immense 

consternation que nous avons 
accueilli la triste et chagrinante 
nouvelle du décès survenu  
le 22 octobre 2021, de notre 
très cher regretté et éminent 
confrère Mohamed LEMRINI, 
ce grand journaliste à la plume 
intarissable qui a laissé son 
empreinte dans plusieurs supports de la scène journalis-
tique tangéroise.

La dépouille du  défunt a été convoyée dans un émou-
vant  cortège funèbre restreint eu égard à l’observation de 
mesures sanitaires anti-covid 19, et inhumée, après salat al 
Asr, au cimetière d’Al Moujahidne, en présence de proches 
qui ont tenu à l’accompagner à sa dernière demeure.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons 
nos condoléances les plus attristées à sa veuve, Mme Ma-
ryam Naciri ;  à sa fille Hind ; à ses frères et sœurs Abdelk-
rim, ahmed, abdellatif, abdelhak, touria, amina et Maria  ; à 
l’ensemble des membres des familles Lemrini, Naciri et fa-
milles alliées, ainsi qu’à tous les proches du regretté dispa-
ru qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très 
nombreuses et aimables personnes qui se sont associées 
à leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant par 
leur présence effective, leurs prières, leurs appels et leurs 
messages d’affection, de soutien et de compassion, les 
priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.

Puisse Dieu le tout Haut avoir le défunt en Sa Sainte mi-
séricorde, l’accueillir en Son Vaste Paradis et apporter sou-
tien et patience à sa famille et à tous ses proches afin de les 
aider à traverser cette dure épreuve et les protéger de tout 
malheur. amine.

Inna lillahi wa inna ilaïhi raji3oune

C’est avec une profonde 
affliction et une immense 

consternation que nous avons 
accueilli la triste et chagrinante 
nouvelle du décès survenu  le 
22 octobre 2021, à l’âge de 
60 ans, du très cher regretté 
Noureddine MOUHaJIR.

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

En cette douloureuse circonstance, nous présentons 
nos condoléances les plus attristées aux frères et sœurs 
du regretté disparu, Rafika, Rabiâ, Nagib, Khalil et Jamal ; 
à son oncle Mustapha acherki ; à l’ensemble des membres 
des familles Mohajir, Acherki et familles alliées, ainsi qu’à 
tous les proches du regretté disparu qui tiennent à formuler 
leur profonde gratitude aux très nombreuses et aimables 
personnes qui se sont associées à leur deuil et partagé 
leur douleur en se manifestant par leur présence effective, 
leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de 
soutien et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs 
sincères remerciements.

Puisse Dieu le tout Haut avoir le défunt en Sa Sainte mi-
séricorde, l’accueillir en Son Vaste Paradis et apporter sou-
tien et patience à sa famille et à tous ses proches afin de les 
aider à traverser cette dure épreuve et les protéger de tout 
malheur. amine.

Inna lillahi wa inna ilaïhi raji3oune

L’éminent journaliste
Mohamed LEMRINI 

rappelé à Dieu

Noureddine MOUHAJIR 
rappelé à Dieu

Nécrologie

Nécrologie
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Dans l’objectif de renforcer le développement de 
la campagne nationale de lutte contre le Corona-

virus, le Maroc a instauré, depuis le 21 octobre 2021, un 
passeport vaccinal en tant que document homologué 
par les autorités sanitaires, sur la base des exigences 
légales liées à la gestion de l’état d’urgence sanitaire..

Ce protocole vise l’autorisation des personnes à 
quitter le Maroc, à se déplacer entre les préfectures 
et les provinces, à accéder aux lieux publics, aux 
administrations publiques, semi-publiques et pri-
vées, aux sites touristiques, aux établissements 
hôteliers, aux restaurants, aux cafés, aux espaces 
fermés, aux magasins, aux salles de sport et aux 
hammams, entre autres, à condition de présenter 
ce sésame appelé «pass vaccinal» justifiant que la 
personne intéressée a reçu ses vaccins contre le 
coronavirus, partant du fait que deux solutions ont 
démontré leur efficacité à travers le monde : le res-
pect des mesures barrières et la vaccination. 

Depuis, l’idée d’un pass vaccinal s’installe pro-
gressivement dans les habitudes des Marocains. 
Désormais considéré comme une option sani-
taire obligatoire, ce nouveau passeport est perçu 
comme un outil de défense et une option de lutte 
contre la propagation du coronavirus, à travers la 
généralisation de la vaccination qui était, jusque-là, 
facultative et qui devient, maintenant, obligatoire. 

Si le Maroc a opté pour cette mesure, c’est pour l’in-
térêt de sa population et de ses visiteurs, et dans l’op-
tique d’un retour à la vie normale.

Vue sous cet angle, la question ne peut que recevoir 
le consentement de tous et personne ne peut contester 
l’efficacité de cette nouvelle mesure incitative, quand 
on connait les raisons qui ont justifié l’adoption d’une 
telle exigence.

a un certain moment, la campagne de vaccination a 
connu un ralentissement inquiétant. 

Les autorités sanitaires, après avoir encouragé et in-
cité maintes fois les citoyens à se rendre aux centres 

Le Projet de Loi de Finances (PLF) 2022 pré-
senté, lundi, par la nouvelle ministre de 

l’Économie et des Finances, Nadia Fettah alaoui, 
devant les deux chambres du parlement, apporte plu-
sieurs changements pour les secteurs sociaux, en 
particulier l’Emploi, la Santé et l’Education. 

ainsi, ce plan prévoit une augmentation du bud-
get estimée à 9 milliards de dirhams devant servir 
à la mise à niveau des hôpitaux et des centres de 
formation des enseignants dans l’objectif de rehaus-
ser le niveau de l’école publique qui souffre depuis 
plusieurs années de problèmes structurels. Il est 
également question de promouvoir le chantier de la 
généralisation du préscolaire, avec le développement 
des outils d’accueil pour la protection des enfants de 
moins de quatre ans.

Il s’agirait, d’autre part, de poursuivre la générali-
sation de l’assurance maladie obligatoire (aMO). Le 
premier objectif est de continuer à couvrir les travail-
leurs non-salariés (tNS), dont le nombre s’élève à 11 
millions de personnes, et de démarrer parallèlement 
la seconde phase de cet élargissement qui concerne 
les personnes vulnérables et nécessiteuses qui bénéfi-
cient du Régime d’assistance médicale RaMED.

Le PLF 2022 porte aussi sur la création de 250.000 
opportunités d’emploi directes, outre le financement de 

mie de se relancer en ouvrant la porte à plus de sec-
teurs qui ont été gravement affectés à l’image du tou-
risme, entre autres.

Le pass vaccinal permettrait donc un boost social, 
économique et psychologique au niveau de toute la 
nation.

Aujourd’hui, nous sommes arrivés à 78% de per-
sonnes vaccinées avec la première dose et 70% avec 
les deux doses, soit un total de 24 millions de per-
sonnes vaccinées. 

Afin d’atteindre l’ immunité collective qui est de 80% 
de la population cible soit 30 millions, le pass vaccinal 
obligatoire est une piste qui a démontré sa réussite 
dans d’autres pays comme la France et les Etats Unis.

Néanmoins, malgré les efforts immenses dé-
ployés par les autorités sanitaires et sécuritaires 
auxquelles nous rendons un vibrant hommage, un 
grand problème se pose au niveau de l’organisation 
marquée par l’improvisation au niveau national, de-
puis l’instauration subite du pass sanitaire, au point 
que certaines mesures font l’ objet de discussions. 

La précipitation et l’effet immédiat ont d’abord 
provoqué des afflux massifs vers les centres de 
vaccination du pays. L’exemple du stade de tanger 
est très significatif.

Un citoyen approuve la mesure du pass vacci-
nal, mais déplore la précipitation : « Franchement, 

j’ai trouvé cette décision difficile car elle est tombée 
d’un seul coup. Je suis là depuis ce matin et il y a beau-
coup de monde. On aurait préféré que cette décision 
vienne par étapes» dira-t-il.

alors que l’instauration du pass vaccinal reçoit 
l’approbation de la majorité écrasante des citoyens, 
en revanche, certains déplorent le fait que la parfaite 
organisation qui a prévalu jusqu’à présent dans les 
opérations de vaccination, se soit subitement convertie 
en cauchemar pour les personnes cherchant à se faire 
vacciner pour obtenir leur pass vaccinal devenu obliga-
toire du jour au lendemain. 

Les familles n’ayant pas d’enfants ou dont les enfants 
ont dépassé l’âge de 21 ans, vont bénéficier d’une al-
location forfaitaire.

Voici les chiffres à retenir du PLF 2022 :
• 4,2 milliards de DH (MMDH) pour la généralisation 

de l’assurance maladie obligatoire (aMO) ;
• 9 MMDH d’augmentation des budgets de la Santé 

et de l’Education; 
• 2,25 MMDH pour la création de 250.000 opportuni-

tés d’emploi directes à partir de 2022 ;
• 500 millions de DH (MDH) pour les associations 

œuvrant dans le domaine de l’handicap ;
• 250 MDH pour la création de 1.000 crèches ;
• 16 MMDH pour continuer de compenser le sucre, 

le gaz et le blé ;
• Baisse de l’impôt sur les sociétés (IS) à 27% au 

lieu de 28% pour les entreprises industrielles dont les 
bénéfices sont inférieurs à 100 MDH ;
• 245 MDH pour les investissements publics ;
• 1,25 MMDH pour le financement d’entreprises dans 

le cadre des programmes “Intelaka” et “Forssa” ;
• 200 MDH pour la mise en œuvre du caractère officiel 

de l’amazigh dans les administrations publiques ;
• 10 MMDH pour la poursuite du chantier de la régio-

nalisation avancée.

de vaccination gratuite, on s’est rendu compte que 
beaucoup se désintéressaient de la question, soit par 
négligence, soit par ignorance, ou encore par crainte 
injustifiée mais favorisée par de fausses idées sur les 
méfaits du vaccin sur la santé, véhiculées dans les ré-
seaux sociaux ou circulant de bouche à oreille. 

aux yeux des spécialistes, le vaccin n’est 
certes pas obligatoire mais néanmoins la lutte contre 
la pandémie du covid 19 est une priorité nationale. 
Jusque-là, le taux de vaccination ne dépassait pas 20% 
à 30% de la population, ce qui est loin du seuil de protec-
tion que l’on veut atteindre pour protéger efficacement 
nos citoyens et pour donner une image acceptable de 
notre pays aux yeux des autres nations avec qui nous 
entretenons des relations et avec les organismes inter-
nationaux de santé. 

Le pass vaccinal permettra, d’une part aux Marocains 
de reprendre le train de vie normale et de s’épanouir en 
exerçant différentes activités, et d’autre part à l’écono-

projets de jeunes en les accompagnant, les orientant et 
les formant pour réussir leurs projets. 

L’autre volet sur lequel se penche le PLF 2022 est celui 
des allocations familiales à travers l’accélération de la 
mise en œuvre du Registre social unifié (RSU) qui déter-
minera les familles démunies éligibles au soutien social.

Les familles ayant des enfants scolarisés auront des 
indemnités dans la limite de trois enfants par famille. 

@par le Dr Abdelhak BAKHAT 

Pass vaccinal
La nouvelle bataille contre 

le Covid 19

Le Projet de Loi de Finances (PLF) 2022 
axé sur le Social, l'emploi, la Santé et l'Education 

La nouvelle ministre de l’economie et des Finances, 
Nadia Fettah Alaoui, lundi, devant les deux chambres 
du parlement
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Tanger, du 22 au 25 octobre 2021 

1ère Conférence internationale
sur les

potentialités thérapeutiques et industrielles 
du chanvre au Maroc

Organisés par l’associa-
tion marocaine consul-
tative d’utilisation du 

cannabis (aMCUC), les travaux 
de la 1ère Conférence inter-
nationale sur les potentialités 
thérapeutiques et industrielles 
du chanvre au Maroc, se sont 
ouverts, vendredi 22 octobre 
courant à tanger, avec la parti-
cipation d’un parterre de scien-
tifiques, chercheurs, médecins, 
et d’industriels marocains et 
étrangers.

Les travaux de cette confé-
rence de trois jours qui s’ins-
crit dans le cadre des efforts 
déployés par le Maroc en vue 
de développer les différents as-
pects scientifiques et socioéco-
nomiques, à même d’apporter 
des valeurs ajoutées considé-
rables à ce secteur, étaient enca-
drés par des chercheurs, scienti-
fiques et industriels, marocains 
et étrangers, qui ont examiné, 
avec la nombreuse assistance, 
les potentialités thérapeutiques 
et les utilisations industrielles 
du chanvre, et d’échanger les ex-
périences et les expertises dans 
ce domaine.

S’exprimant lors de la céré-
monie d’ouverture de cet événe-
ment, le directeur de la recherche 
scientifique et de l’innovation au 
ministère de l’Enseignement su-
périeur, de la Recherche scienti-
fique et de l’innovation, Ahmed 
Hammouch, a souligné l’impor-
tance de cette rencontre qui se 
veut un carrefour d’échange 
d’idées et de connaissances 
dans le domaine du cannabis, 
et constitue une occasion pour 
aborder plusieurs aspects qui 
vont enrichir les débats et abou-
tir à des recommandations per-
mettant de soutenir et d’accom-
pagner la nouvelle dynamique 
engagée après la promulgation 
de la loi n° 13-21 relatives aux 
usages licites du cannabis.

Cette manifestation reflète 
également la volonté de tous 
d’œuvrer à la réussite de ce 
chantier d’intérêt national, a indi-
qué M. Hammouch, notant que le 
Maroc détient un réel potentiel de 
diverses espèces de plantes aro-
matiques et médicinales (PaM), y 
compris celles classées comme 
produits à usage médicinal et/ou 
aromatique, dont le cannabis.

«Cette richesse offre aux 
chercheurs marocains de nom-
breuses opportunités couvrant 
plusieurs aspects liés à la biolo-
gie, la phytochimie, la taxonomie 
et la pharmacologie des plantes, 
entre autres, permettant de dé-

tant usages licites du cannabis.
Cette rencontre a égale-

ment été l’occasion de prendre 
connaissance des expériences 
étrangères et des bonnes pra-
tiques en la matière, notamment 
celles des Etats Unis, et de dé-
battre des axes de recherche à 
développer en partenariat avec 
l’Université abdelmalek Essaâdi 
(UaE), l’Université Mohammed 
1er d’Oujda, l’Institut national de 
la recherche agronomique (INRa) 
et l’agence nationale des plantes 
médicinales et aromatiques, 
pour accélérer l’usage du canna-
bis dans les industries connexes 
et de tirer profit des différents 
bienfaits de cette plante dispo-
nible au Maroc, a-t-il affirmé, es-
timant qu’une bonne exploitation 
de cette plante pourrait en faire 
une locomotive pour une activité 
industrielle renouvelée.

De son côté, le président de 
l’Université abdelmalek Essaâ-
di (UaE), Bouchta El Moumni, a 
mis l’accent sur l’importance de 
la recherche scientifique, l’inno-
vation et la formation adaptée, 
plaidant pour la mise en place 
du Centre régional de recherche 
et de valorisation du cannabis à 
al Hoceima, en partenariat avec 
des acteurs socio-économiques 
locaux, régionaux, nationaux et 
internationaux.

juridique et réglementaire aux 
spécificités locales et d’encou-
rager la mise en place de clus-
ters d’innovation autour du can-
nabis thérapeutique.

a signaler qu’en marge des 
travaux de la conférence, l’as-
sociation marocaine consulta-
tive d’utilisation du cannabis 
(aMCUC) et trois structures de 
recherche nationales ont pro-
cédé à la signature de quatre 
conventions de partenariat en 
vue de renforcer et de dévelop-
per la recherche scientifique 
sur le cannabis et ses produits 
dérivés.

Le premier accord, signé par 
le président de l’aMCUC, Re-
douane Rabii, et le président 
de l’Université abdelmalek Es-
saâdi, Bouchta El Moumni, vise 
à développer, de manière réelle 
et pratique, la recherche scienti-
fique sur le cannabis et ses pro-
duits dérivés, pour atteindre une 
meilleure exploitation scienti-
fique de cette richesse naturelle.

La deuxième convention 
signée par M. Rabii et le repré-
sentant de la Chambre de com-
merce, d’industrie et de services 
(CCIS) de la région tanger-té-
touan-al Hoceima, anouar ar-
bai, ambitionne de soutenir et 
accompagner les initiatives et 
les programmes, visant à pro-
mouvoir l’usage industriel et 
thérapeutique du cannabis dans 
la région.

Le 3ème accord de partenariat, 
signé entre M. Rabii et le direc-
teur de l’agence nationale des 
plantes médicinales et aroma-
tiques (aNPMa), abdelkhalek 
Farhat, a s’assigne pour objec-
tifs de mener des recherches 
pointues sur le cannabis et 
ses produits dérivés, et former 
des agriculteurs dans le cadre 
du projet de formation «Kif 
takwin», lancé par l’association, 
pour développer le niveau d’ap-
prentissage des bénéficiaires et 
promouvoir la modernisation de 
l’agriculture.

La 4ème convention, signée 
par M. Rabii et la représentante 
de la Fondation Mascir (Moroc-
can Foundation for advanced 
Science Innovation and Re-
search), Ikram Ganet, vise, quant 
à elle, à développer des axes de 
recherche stratégiques pour ex-
ploiter au mieux les potentialités 
du cannabis au Maroc.

a signaler que plusieurs 
stands présentant des pro-
duits extraits du cannabis 
étaient dressés dans le hall de 
la conférence. 

velopper une valeur socio-éco-
nomique et de promouvoir la 
recherche appliquée, la valo-
risation du patrimoine naturel 
national et l’innovation dans les 
techniques de transformation, 
qui constituent des vecteurs 
principaux de croissance et de 
compétitivité, et générer ainsi 
de la richesse et l’emploi », di-
ra-t-il, estimant que les oppor-
tunités de développement du 
cannabis médical, cosmétique 
et industriel au Maroc sont 
réelles et prometteuses, compte 
tenu des atouts dont dispose le 
Royaume, à travers un sol et un 
climat propices, une proximité 
du marché européen et africain, 
et un savoir-faire ancestral des 
agriculteurs traditionnels, notant 
que la recherche scientifique au-
tour du cannabis trouve sa place 
parmi les six priorités nationales 
de la recherche scientifique, à 
l’horizon 2025.

Il a assuré que le cannabis et 
ses produits dérivés pharma-
ceutiques et cosmétiques re-
présentent une thématique de 
recherche importante nécessi-
tant la mobilisation des acteurs 
nationaux de diverses appar-
tenances, l’ouverture sur des 
réseaux et consortiums inter-
nationaux de chercheurs et l’im-
plication des opérateurs du sec-
teur privé dans la valorisation 
des produits de la recherche, en 
vue d’assurer une meilleure ex-
ploitation scientifique de cette ri-
chesse naturelle et de répondre 
aux ambitions du Nouveau mo-
dèle de développement (NMD).

Pour sa part, le président de 
l’aMCUC, Redouane Rabii, a af-
firmé que cette conférence vise 
à examiner les potentialités thé-
rapeutiques et les utilisations 
industrielles du chanvre, ainsi 
que les possibilités d’utiliser 
ses composantes pour lancer 
des activités économiques à va-
leur ajoutée, notamment suite à 
l’adoption de la loi n°13.21 por-

Ce projet vise à assurer une 
exploitation et une gestion du-
rable et rationnelle des PaM de 
la région tanger-tétouan-al Ho-
ceima, dont essentiellement le 
chanvre ou cannabis, veiller à 
la préservation et la sauvegarde 
de la biodiversité, et à renforcer 
la recherche scientifique et l’in-
novation dans un cadre légal 
sur l’usage licite du cannabis à 
diverses fins médicales, cosmé-
tiques, pharmaceutiques, in-
dustrielles, et de construction 
durable, a-t-il précisé, notant 

que ce centre constituera une 
plateforme de référence mul-
tidimensionnelle en matière de 
recherche et d’innovation.

Quant au représentant de la 
Confédération générale des 
entreprises du Maroc (CGEM), 
karim amor, il a estimé que la 
chaine de valeur du cannabis 
réside surtout dans la valorisa-
tion industrielle de cette plante, 
affirmant la détermination de la 
CGEM à mobiliser les 37 fédé-
rations membres, représentant 
l’ensemble du tissu industriel, 
pour encourager l’usage indus-
triel du cannabis.

La CGEM œuvre à développer 
4 points essentiels dans ce do-
maine, à savoir la rapidité d’exé-
cution des projets, l’engagement 
auprès des petits agriculteurs, 
le respect et la préservation de 
l’écosystème, et la valorisation 
intrinsèque de cette plante, a-t-il 
indiqué.

Les intervenants ont, par 
ailleurs, souligné la nécessité 
de faire confiance au potentiel 
marocain scientifique, médical 
et industriel, favoriser l’émer-
gence de nouvelles utilisations 
thérapeutiques adaptées aux 
problématiques nationales de 
santé publique, promouvoir les 
synergies entre les différents 
intervenants, adapter l’arsenal 

Séance d’ouverture des travaux de la conférence

stand présentant des produits extraits du cannabis 
dans le hall de la conférence

Ph : Hammouda

Ph : Hammouda
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Recherché par Interpol, 
un trafiquant franco-

algérien arrêté dans une 
clinique à Tanger

Le baron de la drogue franco-algérien Sofiane 
Hambli, surnommé «La Chimère», en cavale de-

puis mars dernier, a été arrêté, vendredi 23 octobre cou-
rant, dans une clinique privée à tanger où il venait d’être 
admis après avoir été agressé dans une rue de la ville.

Son arrestation à tanger a eu lieu pour son implication 
présumée dans le trafic international de drogue dans le 
cadre d’un réseau criminel organisé transnational.

Ce Français d’origine algérienne, âgé de 46 ans, qui s’est 
présenté à la clinique avec de faux papiers allemands, por-
tait une plaie de 20 centimètres à la joue, apparemment 
causée par une arme blanche de gros calibre.

Le suspect blessé subit actuellement les soins né-
cessaires dans l’attente de l’enquête judiciaire qui est 
menée tant sur ses activités de trafic de stupéfiants que 
sur les auteurs et les motifs de son agression. 

Personnage-clé dans le scandale de l’importation en 
France de 7 tonnes de cannabis en 2015, cet individu était 
recherché aussi dans le cadre d’une autre affaire similaire.

Il est soupçonné par la justice française d’avoir per-
çu 2,5 millions d’euros pour organiser la logistique de 
l’importation de quatre tonnes de cannabis, des accu-
sations qu’il avait démenties en mai via son avocat Hu-
gues Vigier. 

Placé en détention en novembre 2020 dans ce dos-
sier, puis libéré sous contrôle judiciaire en mars dernier 
après une décision favorable de la Cour de cassation, 
le trafiquant de drogue s’est vu décerner, peu après, un 
mandat de dépôt par la chambre de l’instruction de la 
cour d’appel de Paris.

Ne s’étant pas présenté devant la justice et la police ne 
l’ayant pas retrouvé, Sofiane Hambli était depuis consi-
déré en cavale et Interpol avait émis un mandat d’arrêt 
international à son encontre, via une notice rouge, à la 
demande des autorités françaises.

Né à Mulhouse, dans l’est de la France, le trafiquant 
au lourd casier judiciaire est coutumier de la cavale. 
Il avait notamment été interpellé en 2004 en Espagne 
après son évasion l’année précédente de la prison de 
Metz. En 2009, c’est encore en Espagne qu’il avait été 
arrêté alors qu’un tribunal français l’avait condamné par 
défaut à 18 ans de prison.

uuuuuu

Avenue Youssef Ben Tachfine

Effondrement partiel d’un 
immeuble en construction : 

un blessé

Un immeuble en cours de construction s’est par-
tiellement effondré, mardi, à l’avenue Youssef Ibn 

Tachfine à Tanger.

ActuAlités

Selon des témoins oculaires, l’effondrement a eu subite-
ment lieu en milieu de matinée, et un ouvrier qui s’est trou-
vé coincé sous les décombres a été légèrement blessé et 
évacué à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

apparament, cet effondrement a été causé par une 
forte fuite d’eau dans l’une des conduites de raccorde-
ment du chantier au réseau d’eau potable, probablement 
endommagée au cours des travaux sans que personne 
ne s’en aperçoive.

aussitôt avisés, les services sécuritaires et ceux de 
la protection civile se sont rendus sur le lieu du drame 
pour faire leur constat et procéder aux premières opéra-
tions de secours.

Fort heureusement, on n’a déploré aucune perte hu-
maine, sinon des dégâts matériels assez importants.

Il s’agirait, maintenant, de faire expertiser le reste 
de la construction par le Laboratoire public d’Essais 
et d’Etudes (LPEE), afin de décider de la suite ou, par 
prudence, de la reprise totale des travaux du bâtiment 
endommagé.

uuuuuu 

Port de Tanger Med

Saisie de deux tonnes 
de haschich 

Les forces de contrôle au poste-frontière du port 
tanger Med ont procédé, dernièrement, à la saisie 

de 1900 kg de haschich dissimulés à bord d’une ca-
mionnette qui s’apprêtait à embarquer pour l’Espagne.

La drogue mélangée à du henné et répartie dans 96 
sacs, a été soumise à une analyse de laboratoire qui a 
confirmé le trafic.

Le chauffeur marocain résidant en Espagne (MRE) 
qui conduisait la camionnette, a été placé en garde à 
vue pour les besoins de l’enquête et l’instruction du 
dossier judiciaire d’usage.

uuuuuu

Fusillade du «café La Crème» :
 une nouvelle arrestation 

à Nador

Les services de police viennent de procéder à une 
nouvelle arrestation à Nador, dans le cadre de l’en-

quête sur la fusillade du «Café la Crème» qui avait se-
coué Marrakech en novembre 2017. Une nouvelle per-
sonne vient d’être interpellée dans le cadre de l’enquête 
sur cette affaire et l’accusé aurait apparemment, joué un 
rôle majeur dans cette affaire.

Le nouveau suspect a été arrêté en fin de semaine 
dernière à Nador. Il s’agirait d’un proche de celui que 
l’on considère comme le commanditaire de ce crime, un 
Marocain résidant aux Pays-Bas. 

Selon les premiers éléments connus, l’homme inter-
pellé est soupçonné d’être celui qui a dirigé l’exécution 
de cette opération. Il aurait même été présent sur les 
lieux au moment où les deux tueurs à gage ont ouvert 
le feu sur les clients du café, causant la mort d’un jeune 
étudiant en médecine qui avait eu le malheur de se trou-
ver à l’intérieur du café, installé à la table même où de-
vait se trouver la véritable victime ciblée.

L’homme arrêté aujourd’hui, avait apparemment fui 

la scène du crime à l’époque et s’est, depuis, fait très 
discret jusqu’à sa récente arrestation à Nador. Il vient 
d’être transféré à Marrakech où la justice aurait rouvert 
le dossier sur cette affaire. 

Le procureur a décidé de présenter le mis en cause 
devant le juge d’instruction. Il fait actuellement l’objet 
d’un complément d’enquête, après avoir été entendu 
une première fois.

A rappeler que 19 personnes sont déjà été arrêtées 
pour leur implication présumée dans cette fusillade, 
dont 13 sont actuellement jugées en état d’arrestation. 
Les deux tireurs ont, pour leur part, été condamnés à la 
peine capitale. D’autres peines ont également déjà été 
prononcées, et elles varient entre 2 mois et 20 ans de 
prison ferme. Cette dernière peine a, pour rappel, été 
prononcée à l’encontre d’un Marocain interpellé aux 
Pays-Bas, tandis que le propriétaire du café, qui était la 
véritable cible de cette fusillade, a lui-même écopé de 15 
ans de prison. Plusieurs biens lui appartenant ont été 
saisis suite à un recours en justice déclenché contre lui 
par les services de la Douane.

On se souvient que l’enquête avait révélé que cette 
fusillade, exécutée par deux tireurs de nationalité hol-
landaise et originaires de la République dominicaine 
et du Surinam, était en lien avec des affaires de trafic 
international de drogue, de kidnappings et de vols. Des 
informations ont également fait état d’un contrat de 20 
millions d’euros pour les tueurs s’ils réussissaient à at-
teindre leur cible.

uuuuuu

Démenti

La prison Nador 2 dément 
le harcèlement d’un détenu 

pour refus de vaccination

La direction de la prison locale de Nador 2 a démenti 
des informations véhiculées sur certains réseaux 

sociaux selon lesquelles un détenu (J.a) aurait entamé 
une grève de la faim «en protestation contre le harcèle-
ment dont il aurait fait l’objet pour son refus de se faire 
vacciner contre le Covid-19».

La vérité, c’est que l’intéressé, ayant effectivement 
refusé de se faire vacciner, a été transféré d’une cellule 
collective regroupant des détenus qui ont déjà subi des 
doses du vaccin contre le Covid19, vers une cellule in-
dividuelle, une mesure préventive en vigueur dans l’en-
semble des établissements pénitentiaires, explique-t-on.

«Contrairement à ce qui a été véhiculé, le détenu n’a 
fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire et n’a jamais 
déclaré avoir entamé une grève de la faim; il prend ré-
gulièrement ses repas et la direction de l’établissement 
n’oblige aucun détenu à se faire vacciner» explique-t-on.

uuuuuu 

Échec d’un assaut 
de migrants contre Mellilia 
La police judiciaire relevant de la préfecture de police 

de Nador, en coordination avec les services de la Di-
rection générale de la surveillance du territoire (DGSt), 
a mis en échec, dimanche 24 octobre, un assaut de mi-
grants contre le préside occupé de Melilla, 

ce qui a donné lieu à l’arrestation d’une trentaine de 
personnes. 

Plusieurs parmi ces migrants dont des Subsahariens 
de nationalités soudanaise, tchadienne et guinéenne 
sont venus d’Oujda pour se joindre à ceux de Nador.

Ils ont tenté de prendre d’assaut la clôture métallique 
au moyen d’outils appropriés de fabrication artisanale. Le 
ferronnier qui a fabriqué ces crochets a été arrêté, ainsi 
que le locataire qui hébergeait ces clandestins.

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

SP    RT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Peut-on parler de progrès du football marocain lorsque 
dans un match monotone de la Botola I professionnelle 
, deux équipes n’arrivent pas à créer une seule 

occasion de but pendant toute une première mi-temps. Ni 
l’IRT ? NI le MCO ne mérite la victoire. On s’attendait à voir 
des écoles différentes la française et l’algérienne mais il y avait 
une absence de système de jeu d’un coté comme de l’autre. 
Heureusement pour les footballeurs, le huis clos  favorisait 
leurs intérêts car ils auraient pu été sifflés si les spectateurs  
avaient été  présents dans les gradins. Encore une fois, la 
crise de l’absence d’un comité officiel IRT a bien montré qu’il 
n’était question ni de la gestion administrative, ni de la gestion 
financière. A vrai dire, ce qui ne va pas chez les tangérois est 
la constitution de l’effectif joueurs. L’on se demande partout 
qui est responsable de l’engagement des nouvelles recrues . 
Dans sa totalité, l’équipe a été très mal renforcée. Ce qui donne 
beaucoup à réfléchir, c’est l’engagement de Bernard Casoni 
après la signature des soi-disant renforts. Le groupe IRT est la 
débâcle sur tous les plans. Chez les locaux ,il y avait 65 pour 
cent de domination, chez les visiteurs 35 pour cent. Bien sûr 
dominer n’est pas gagner. Aucun tir au but, aucune occasion, 
aucune précision dans les passes, un milieu de terrain 
inexistant, l’IRT une formation sans âme, sans concentration, 
sans condition physique avec des footballeurs perdus sur le 
terrain. Une première mi-temps de sommeil ,et de fatigue avec 
un Hamoudane et un Alexis trop isolés. En deuxième mi-temps, 
une nette amélioration dans le jeu de la part des poulains de 
Casoni surtout après la rentrée bien que tardive du buteur 
Ijrouten. Comme durant les premières quarante cinq minutes 
de la rencontre, la domination continuait du coté de l’IRT 
dont l’attaque constituait la faiblesse de l’équipe. On croyait 
« aveuglément » que Hamoudane et Alex allaient concrétiser 
les rares occasions qui se présentaient. Malheureusement, 
ils ne savaient à quoi jouer. Actions confuses, précipitation 
dans la surface de réparation, mauvais tirs ,coups francs et 
surtout corners très mal tirés. D’ailleurs, dans les deux camps, 
il manquait un meneur de jeu. Les seuls buts de la partie furent 
l’objet d’action isolée ne présentant aucun danger avec une 
défense manquant de concentration et d’attention. A la 17 mn, 
Bahrou ouvrit le score pour le MCO à la suite  d’un faible tir que 
Aouattah le remplaçant de Lemjehed aurait dû arrêter s’il avait 
eu un peu plus de vision. L’égalisation fut l’œuvre de Ijrouten 
le remplaçant de luxe à la 61 ème mn dans un cafouillage. Le 
1-1 donna plus de volonté à Konaté et à ses coéquipiers pour 
se mettre à la recherche du but de la victoire. Ala 79 ème mn, 
le même Konaté avait le but tout fait mais rata lamentablement 
le tir alors qu’il était tout près du portier oujdi. Il y avait dans le 
jeu plus de peur que de mal. Conscient de la supériorité des 
locaux sur le terrain sur le plan de la domination, le MCO se 
replia en défense en se basant sur des contre attaques qui 
,pourtant n’étaient pas dangereuses. A la 89 ème mn soit à 
une minute de la fin du temps règlementaire, coup de théâtre 
au Grand Stade de Tanger. Une faute sur Hamoudane et la 
VAR attira l’attention de l’arbitre sur l’existence d’un pénalty. 
Protestation des visiteurs. Khallati tira la faute maximum et rata 
incompréhensiblement le but.

Portrait

sportif

Présentielle ou distancielle, il y avait le doute dans 
la tenue de l’assemblée générale ordinaire de l’IRT 
football. Aux toutes dernières minutes ,un code 

était distribué aux membres adhérents et aux journalistes 
accrédités pour suivre en direct la réunion via vidéo. Comme 
prévue, la démission irrévocable du président du club 
Abdelhamid Aberchane était sur la table. Ressemblant aux 
dernières assemblées générales, les deux rapports moral 
et financier étaient approuvés sans aucune contestation 
Encore une fois, le rôle des adhérents est pointé du doigt 
car la majorité de ces derniers ne sait qu’applaudir oubliant 
les vrais problèmes de l’équipe. Il est impératif  de rappeler 
aux lecteurs sportifs ce qui a toujours été répété sur cette 
même page : la question qui donne beaucoup à réfléchir 
est l’existence de faux adhérents, des figurants .Un club 
professionnel ne peut subsister avec à peine une trentaine 
d’adhérents à l’heure où les formations européennes en 
ont une quatre vingtaine ou une centaine .En plus, avec 
les riches débats et remarques, les assemblées générales 
françaises, belges ou espagnoles durent  plus de six 
heures. A l’IRT ,il y a un record dans le temps :la durée de 
l’assemblée ne dépasse guère la demi-heure. Il est certes 
que ce qui se passe dans ces pays n’a rien à voir avec les 
clubs marocains mais actuellement le football au Maroc 
est couteux  (les entraineurs touchent un salaire mensuel 
de 30 millions de centimes, les footballeurs un salaire 
mensuel de 2 millions et une prime de signature annuelle 
der 100 millions). Le rapport financier qui était attendu 
avec impatience a présenté des chiffres «effrayants».
Oui, «effrayants » pour les nouvelles candidatures à la 
présidence. Les dépenses se sont élevées à 61.480.446,15 
dh alors que les recettes se sont élevées à 52.077.364,47 soit 
un déficit de plus d’un milliard cent millions de centimes. 
Une dette bien lourde que Abdelhamid Aberchane a réglée 
de ses propres poches selon ses déclarations. Ce qui 
montre clairement qu’il s’agit d’une question de mauvaise 
gestion. Quant au montant des recettes, il reflète bien le 
respect  surtout en cette période de pandémie et de la crise 
du manque de public car selon la trésorerie  de l’équipe, 
la vente des billets des matchs constitue 70 pour cent des 
recettes générales. Très ému, les larmes dans les yeux, le 

président démissionnaire a quitté la table présidentielle en 
pensant avec regret aux neuf années passées à l’IRT avec 
quatre récompenses : le maintien en deuxième division après 
l’ère Dfouf , la montée chez les grands, le titre de champion 
du Maroc, la participation africaine Champions league CAF. 
A vrai dire, l’étape Aberchane était l’une des plus réussies 
dans l’histoire footballistique de l’IRT mais le problème de 
la gestion administrative, technique et financière était à 
l’ordre du jour dans la mesure où il était très mal entouré 
et conseillé. Pour combler le vide de l’absence d’un comité 
à la tête du club en plein championnat, une commission 
provisoire  s’est constituée avec plusieurs membres n’ayant 
aucune relation avec le football. Du jamais vu avec une 
commission provisoire formée de 17 personnes ! En plus, ce 
qui est surprenant c’est le triple changement du président de 
la commission. Avant-hier, c’était Abdelouahid Aazibou,hier 
c’était Dris Hanifa, aujourd’hui c’est Mohamed Ahkane. Ainsi 
la page a été tournée trois fois pour voir la  suivante  nouvelle 
commission provisoire :

-- Président : Mohamed Ahkane.                                                                                                                                        
-- Vice-préssidents : Nasr Allah Kertit, Rachid Hosny, 

Noureddine Chenkassi, Mohamed Boulaich, Ahmed Bennani, 
Mohamed Laachiri, Abdeeltif Afia.

-- Trésorerie : Ahmed Belmokhtar,Anass Ouassini,Said 
Zekri.

-- Secrétariat général : Rabih Moulouh,Othmane 
Rahmouni,Hassan Leftouh.

-- Assesseurs : Zakaria Haichoumi,Jamal Attabi,Azzedine 
Khattaf.

Comme l’a déclaré le propre président désigné, cette 
commission aura un double objectif : la gestion provisoire du 
club et la recherche d’un nouveau président avec bien sûr la 
constitution d’un comité pour une durée de quatre ans selon 
les règlements  en vigueur . Quant aux ultras et supporters 
de l’IRT, ils ont un seul désir : celui de voir l’équipe s’éloigner 
de la politique.    Ils disent que le football tangérois ne doit 
pas être dirigé par des citoyens qui aspirent à un poste à 
la mairie, à la Région, à la Chambre des députés ou à la 
Chambre des conseillers   .     Utiliser le football pour des fins 
d’ élections est une mauvaise habitude à Tanger.

Tribune du Sport

IRT 1  MCO 1
UNE RENCONTRE A OUBLIER

IRT : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DISTANCIELLE

RECETTES :  52.077.364,47 DH  
DEPENSES : 61.480.449,15 DH

UNE COMMISSION PROVISOIRE DE 17 MEMBRES !

sport
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tAnger prAtique

CULTE
CHRÉTIEN

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

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

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

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

 HORAIRE DES
PHARMACIES

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORaIRE NORMaL 
JOURNaLIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00
HORaIRE DES PHaRMaCIES 

DE 24 H PENDaNt La SEMaINE
de 9 h 00 à 09 h 00 du lendemain

HORaIRE DES PHaRMaCIES 
DE NUIt SaMEDI Et DIMaNCHE
20 h 00 à 09h 00 du lendemain

HORaIRE DE GaRDE 
PENDaNt La JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

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

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

TELEPHONES UTILES

• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO

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

Studio
Rachid
Dfouf

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

GSM : 06.61.15.47.64
taNGER

AbdelilahAbdelilah

Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

Semaine du 01 au 05 
novembre 2021

Samedi 30 et dimanche 31 
octobre 2021

•  SAMEDI
Pharmacie Nouvelle
Kantara Bendibane prés mly Abderahman
Tél.: 05.39.31.31.96   
Pharmacie Omar Ibn Khattab
Mesnana Haoumat Bir Asiko
Tél. : 05.39.38.92.92
Pharmacie Anoual
Av. Al Kodss début route Aouama 
Tél. : 05.39.95.01.48 
Pharmacie Azhar Chifae
Rte Madchar Aouama Charkia 
Tél. : 05.39.95.83.21
Pharmacie Bismiallah
Av. Driss I Résidence El Kheir 
Tél. : 05.39.94.10.10 
Pharmacie Complexe Al Baraka
Al Baraka Dhar Al kanfoud 
Tél. : 05.39.35.10.70  
 •  DIMANCHE
Pharmacie Hay Boughaz
Hay Boughaz montée Rouida 
Tél.: 05.39.95.83.22
Pharmacie La Raisoni
Rue Mosab Ibno Abi Oumair Mjahdine
Tél. : 05.39.42.15.11 
Pharmacie Amalat Beni Makada
Bir Aharchoun Av. principale Gorziana
Tél.: 05.39.95.36.64 
Pharmacie Doha Louama
Rte Al Aouama a côté bureau Addoha
Tél. : 05.39.95.11.70
Pharmacie Homrani
Av. Med 6 Cplx Iris plage Bloc n°45 
Tél. : 05.39.30.10.51
Pharmacie Al Karam
Hay Azib Abkiou Mghogha rte de Tétouan 
Tél. : 05.39.95.83.06

Lundi 01 novembre 2021 

Pharmacie Ibn Barrajan
Branes II rte Mosqué Imarati
Tél.: 05.39.31.82.71
Pharmacie Haoumat Zaidi
Rte de Tétouan Mghogha sghira
Tél. : 05.39.95.01.27
Pharmacie Belkacem
Jirari II prés Lycée Farabi Béni makada
Tél. : 05.39.95.83.71
Pharmacie Massira
Hay Mesnana Khandak Roman
Tél.: 05.39.31.45.15
Pharmacie Ain Dalia
Tarik Aouama prés école Madarik
Tél. : 05.39.35.06.08
Pharmacie Complexe Al Hassani
Complexe Al Hassan Rte de Rabat 
Tél.: 05.39.31.61.16
Mardi 02 novembre 2021

Pharmacie Aazib Abakkiwe
Hay Aazib Abakkiwe Mghogha
Tél. : 05.20.23.31.91
Pharmacie Rabea Al Adaouia
Casabarata à côté marché de poissons
Tél.: 05.39.31.08.96
Pharmacie Maghreb
56, rue de la liberté à côté Minzah 
Tél.: 05.39.93.35.73
Pharmacie Hamza
Hay Saada Av. Yemane Béni Makada 
Tél. : 05.39.36.25.74
Pharmacie les Parents
Sat Filage Rue en face l’ENCG
Tél. : 05.39.31.16.62
Pharmacie Al Madkhal Al Karim
Rue des Abattoires, Im. Monopolio B
Tél.: 05.39.94.07.88
Mercredi 03 novembre 2021 

Pharmacie La Plage
7, Av. Youssef Ibn Tachefine 
Tél. : 05.39.94.09.74
Pharmacie Benayad
Mrah Tanja Balia palais Moutamid 
Tél. : 05.39.34.26.35
Pharmacie Leila
Mghogha Kbira entré école Ben Ajiba
Tél. : 05.39.35.05.75               
Pharmacie Al Kantara
Al Kantara de Bendibane
Tél. : 05.39.95.94.86 
Pharmacie El Aouama
27, Av Royaume Arabie Saoudite 
Tél. : 05.39.95.98.08
Pharmacie Al Hamd
Rte Rabat Cplx Hassani derrière Bricoma
Tél.: 05.39.31.61.33
Jeudi 04 novembre 2021
Pharmacie Mister-khouch
36, Bd Anfa, quartier Mister Khouch 
Tél. : 05.39.93.72.82
Pharmacie Achakkar
Route Achakkar, hay ahammar 
Tél. : 06.18.14.01.04
Pharmacie Mikou
Aouama, à côté doha Al Hanae
Tél.: 05.39.95.44.78
Pharmacie Alidaa
Ard Bouhssaine Beni Makada
Tél. : 05.39.95.71.51
Pharmacie Masjid Marchan
81, Av. des Nations Unies Marchan 
Tél. : 05.39.33.45.90
Pharmacie Ibn Toufail
Lot El Kheir 1 lot 23 Bir Chifa
Tél. : 05.39.31.34.64
vendredi 05 novembre 2021

Pharmacie Mesnana
Route de l’aviation, hay mesnana 
Tél. : 05.39.31.34.30
Pharmacie El Attiffi
Mghogha Sghira
Tél. : 06.62.06.47.07
Pharmacie Place des Arenes
Route de Tétouan Rgaie N°12
Tél. : 05.31.00.55.77
Pharmacie Al Moujahidine
54, rue Al Moujahidine
Tél. : 05.39.94.83.36
Pharmacie Al Firdaous
Dar Mouigna prés hôpital Med 6
Tél. : 05.39.31.74.88
Grande Pharmacie Zeroual
67-69; Rue de Fés
Tél. : 05.39.94.35.37

Samedi 30 et dimanche 31 
octobre 2021

Pharmacie Fares
Cplx Al Amal entre dar tounsi et rte de Tétouan
Tél. : 05.39.95.64.69
Pharmacie Zouitina
Rte entre quartier soussi et Dhar Kanfoud
Tél. : 05.39.35.25.51
Pharmacie Moulay Ismail
Bd Moulay Ismail Rte de Rabat 
Tél. : 05.39.36.24.10
Pharmacie Al Ihssane
Mesnana début Rte Rahrah
Tél. : 05.39.31.19.36
Pharmacie Josafat
53; avenue Hassan I Josafat 
Tél.: 05.39.33.34.49
Pharmacie Ben Yaich
Branes kdima ront point grand stade
Tél. : 05.39.30.86.80      
Pharmacie Tanger Ville
Quartier Beni Touzine
Tél. : 05.31.06.83.23 
Pharmacie Fadili
Hay Berouaka prés khayriya Bendibane
Tél. : 05.39.37.23.23
Pharmacie Sidi Boukhari
Rue Sidi Boukhari lots Benazaiz 
Tél. : 05.39.37.23.23
Pharmacie Bir El Ghazi
Hay Bir El Ghazi, Aouama
Tél. : 06.62.15.95.62  

BÉLIER : (21 MARS - 20 AvRIL)
Humeur : Les talents artistiques vont se nicher dans les activités les plus variées 
et, souvent, il y a peu de différence entre un grand savant et un grand artiste.
amour : Votre chaleur, votre ardeur à aimer. Vous vous laissez voguer sur un 
petit nuage fleur bleue et romantique.
argent : Votre créativité vous suggère les stratégies et votre éloquence vous 
assure l’attention de votre auditoire. Vous remportez les suffrages en douceur.
Travail : Vous avez de la suite dans les idées. Cela vous autorise une certaine 
largeur de vue. Vous réussissez à jouer sur plusieurs tableaux tout en maintenant 
l’équilibre. 

TAUREAU : (21 AvRIL - 20 MAI)
Humeur : C’est une belle journée pour les chefs et les leaders, un peu plus 
difficile pour ceux qui ne détiennent aucun pouvoir et risquent de se retrouver 
sous la férule d’une autorité rigide et peu bienveillante. 
amour : Vous bénéficiez d’une grande créativité et vous êtes disposé à faire 
avancer vos projets dans le bon sens. 
argent : Prenez le temps qu’il faut sans vous précipiter dans des décisions 
trop radicales. Ainsi, vous éviterez de commettre des erreurs.
Travail  : Si l’ambiance vous donne envie de vous démarquer, vous serez 
confronté au dynamisme survolté du monde et vous risquez de mal le vivre.. 

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur : Plus disponible et plus posé, vos échanges gagnent en complici-
té et vous êtes prêt à tout faire pour faire plaisir à ceux qui vous entourent. 
amour  : Soyez serviable, comportez-vous avec dignité envers les per-
sonnes de votre entourage, pas uniquement celles que vous convoitez ! 
argent : Vous savez bien que vous méritez l’abondance financière et c’est 
pourquoi vous vous êtes engagé à devenir indépendant financièrement.
Travail : Vous voilà un peu harcelé par votre famille. On vous incite à fer-
mer votre bureau et à venir partager un moment de détente.

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Humeur : Votre confiance en vous est au top et vous ressentez le besoin de 
partager votre enthousiasme. Demain, changement d’heure ! 
amour : Si durant des années vous avez associé stabilité et ennui, il est grand 
temps d’arrêter. Équilibre sentimental ne veut pas forcément dire désagrément.
argent : Évitez que le stress et le manque de repos vous incitent à l’erreur et 
réduisent votre capacité productive.
Travail : Le ciel complaisant favorise les initiatives créatives et tout ce qui 
touche de près ou de loin au monde artistique et culturel..

 LION : (24 JUILLET - 23 AOûT)
Humeur : Le climat vous invite à mettre votre ego de côté et votre pouvoir de 
persuasion en sourdine et à aller vers les autres en étant plus réceptif, plus 
modeste et plus diplomate.
amour : Vous avez l’art pour arrondir les angles. C’est une qualité que les 
autres apprécient chez vous.
argent : C’est le moment de faire part de votre perspective, de faire aboutir 
des alliances commerciales ou financières. 
Travail : Pourtant vous avez pleinement conscience de ce qui vous attend. 
Outre vos obligations habituelles, vous lancez un chantier important.

vIERGE : (24 AOûT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : Il est temps de marquer le coup et de montrer vos limites simple-
ment, avant qu’on ne vous en demande trop.
amour : La partie intime de votre imaginaire pourrait se laisser aller à la gran-
deur. N’oubliez pas que tout ce qui brille n’est pas or !
argent : Vous devrez faire des efforts pour garder la maîtrise de points de 
détails importants dans vos comptes. 
Travail  : Rien ne s’oppose à votre évolution, sinon quelques tensions dans vos 
échanges. Rien de grave mais veillez à jouer l’apaisement plutôt que la confrontation.

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Votre sens du relationnel fait des merveilles et va vous procurer de 
multiples occasions de vous épanouir et de faire des rencontres intéressantes. 
amour : Amour et passion se réunissent pour vous apporter le confort affectif 
que vous recherchez. La moindre occasion est bonne pour concrétiser vos envies.
argent : Un changement important dans votre secteur financier est possible. 
Vous prenez résolument les meilleures décisions qui soient.
Travail : Bonne nouvelle ! Espérance et enthousiasme sont au programme... 
Vous avez besoin d’équilibrer votre vie matérielle, avec de nouveaux projets.

 SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Vous êtes rassuré dans vos intuitions et vous pouvez donc conti-
nuer à peaufiner certains projets qui vous tiennent particulièrement à coeur. 
amour : Si vous souhaitez faire des plans sur la comète, il n’y a pas de 
problème sauf que vous devriez en parler autour de vous.
argent : Vous n’avez pas réussi à gérer vos finances comme vous l’auriez 
voulu et vous êtes maintenant obligé de liquider une partie de vos acquis.
Travail : Les exigences des uns et des autres vous rendent peut-être d’hu-
meur sombre mais vous avez vous-même des désirs puissants ou des 
attentes démesurées.

SAGITTAIRE : (23 NOvEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur : Vous vous stabilisez sur un point d’équilibre satisfaisant, entre 
liberté et autorité. De nouveaux horizons se dégagent. 
amour : Vous êtes en pleine forme et vous passez la journée en pleine 
possession de vos moyens !.
Travail : La chance est de votre côté, vous pouvez vous affirmer dans les 
domaines qui vous passionnent ou triompher.
argent : Il se pourrait que vous vous inscriviez à un séminaire sur l’argent et que 
vous en appreniez énormément sur les placements et la prospérité. 

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOvEMBRE)
Humeur : Le ciel vous facilite la tâche en vous offrant la possibilité de briller en 
société et d’assurer par votre aisance verbale l’heureuse conclusion de vos affaires.
amour : Vos idées ont le vent en poupe et vos amours évoluent avec grâce. 
Vous jubilez et votre charme agit à tous les niveaux.
argent : Vous avez l’opportunité d’obtenir un revenu supplémentaire, que ce 
soit en exerçant une activité ponctuelle durant votre temps libre, en concluant 
une vente ou parce que quelqu’un vous rendra de l’argent.
Travail : A la recherche d’une activité professionnelle, c’est une semaine qui à 
suffisamment d’opportunités professionnelles à offrir.

vERSEAU : (21 JANvIER - 19 FEvRIER)
Humeur : En amour comme en amitié, vous n’allez pas hésiter à avoir recours 
à l’imagination et à la douceur pour rendre agréable le quotidien de chacun. 
amour : Une déception pourrait ternir l’attrait initial d’une relation, vous réus-
sissez, tout de même à rebondir.
argent : C’est le bon moment pour prendre des contacts bancaires. Votre 
rigueur vous vaudra de réussir et de convaincre efficacement !
Travail : Préparez donc soigneusement cette semaine car ce que vous retien-
drez à l’issue de vos cogitations devra faire ses preuves bientôt.

POISSON : (20 FEvRIER - 20 MARS)
Humeur : Vous aurez raison de ne pas douter de vous car vous allez donner le meil-
leur ! Diplomatie, bonne humeur, dynamisme, audace, motivation et bonnes idées. 
amour : Ouvrez votre coeur aux émotions de cette journée ! L’ambiance du jour 
chouchoute les enfants, les activités ludiques, que vous soyez parent ou non.
argent : Si vous avez prévu quelques jours de vacances c’est le moment de 
faire les comptes et de déterminer quel est le budget maximum que vous 
pourrez dépenser.
Travail : Vous avez besoin du soutien de vos proches. vous tentez de réunir 
votre famille pour passer plus de temps tous ensemble.

HOROSCOPE

 

Culte Musulman

Jour
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  Sam. 30 06:12 13:12 16:06 18:34 19:51 

 Dim. 31 06:13 13:12 16:05 18:33 19:50 

 Lun. 01 06:14 13:12 16:05 18:32 19:49 

 Mar. 02 06:15 13:12 16:04 18:31 19:48 

 Mer. 03 06:15 13:12 16:03 18:30 19:48 

 Jeu. 04 06:16 13:12 16:02 18:29 19:47 

 Ven. 05  06:17 13:12 16:02 18:28 19:46

HORaIRES DES PRIÈRES
du 30 Oct. au 05 Nov. 2021
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

كل المتناقضات المتناسلة من مستجدات 
يجوز  ما  بين  الخانق،  الكوفيدي  الزمن  هذا 
ما ال  وبين  احتجاج،  أو  به دون رفض  التسليم 
ر به لهذا العطف الذي  يجوز ألي جاحد أن يتنكَّ
وسالمة  صحة  سبيل  في  المخططون  يغدقه 
العباد بكرم زائد عن الحد، سوف تجعل البالد 
ال محالة أمام اختبار عسير، يصعب الخروج منه 
بما يرضي الرافضين الذين يطالبون بتبريرات 
المتسمــة  االختيارات  هــذه  لكل  منطقيــة 

بالتناقض واالرتجال.
الشــأن  هذا  في  يجــوز  الذي  بين  وما 
تواجهنا  قد  يجوز،  ال  وما  الغامض  الكوفيدي 
بصدد  دمنا  ما  عنها،  غنى  في  نحن  عراقيل 
البحث قبل كل شيء، عن أقوَم السبل التي بها 
سنواجع جملة من اإلكراهات والتحديات، للنيل 
األمر  وهو  ومكتسباتنا،  الوطنية  هويتنا  من 
الذي يتطلب ممن يدبِّرون شأن البالد والعباد، 
قبل كل اختيار آخر أو قرار، ترسيخ قيم المواطنة 
بعمق في قلوب أبناء هذا الربع الطيب المبارك، 
عن طريق الرفع من مناهج منظومتنا التربوية، 

وتوفير فرص الشغل للخريجين من المعاهد 
العليـــا والجامعات، وتخصيــص ميزايــة 
للبحث العلمي، وتوفير كافة وسائل العالج في 
مستشفيات قطاع »صحتنا« العمومية، والضرب 
في  الرشاوي  تتسلم  التي  القذرة  األيدي  على 
السر والعالنية من طرف المستبدين الظالمين 
المحاكم واإلدارات والمصالح، وخلق فرص  في 
المجاالت  مختلف  في  شبابنا  طاقات  الكتشاف 

الفنية والعلمية والرياضية واإلبداعية..الخ..
ردود  توقعاتنــا في شــأن  كانــت  ومهما 
ستتمخض  التي  للمستجدات  بالنسبة  األفعال 
المتضاربة،  الكوفيدية  اإلجراءات  هــذه  عنها 
فإننا دون شك سنجد أنفسنا أمام وضع جديد، 
المادية  وإمكانياتنا  طاقاتنا  منا  سيستنزف 
والبشرية، وستعمل بالتالي على تعميق الهوة 
ويُشيع  والمستهدَفين،  طين  المخطِّ بين 
بينهما في كل القرارات الالحقة جوا من الريبة 
وعدم الثقة، وهو األمر الذي سيهدد بالتصدع 
كل اإلنجازات اإلجتماعية التي تحققت وجعلتنا 

نباركها و نستبشر بها خيرا.
ومع ذلك، فإن العين اليقظة الساهرة على 
لكل  بالمرصاد  وتقدمه وسالمته،  مغربنا  أمن 
خلل قد يصيب بنيته الراسخة المتينة، للتصدي 
لكل إعصار طاريء، وتجاوزه بالحكمة والمشورة 
إكمـــال  من  نتمكــن  حتى  النفــس،  وضبط 
المجاالت  كافة  الذي يشمل  التنموي  مشروعنا 
الذي  المشروع  وهو  واالجتماعية،  االقتصادية 
بالجوار يستشيط حقدا على جاره  جعــل مـن 
المغرب  لهذا  يكيل  فصار  المطمئن،  اآلمن 
الشامخ األبــيّ في كــل المحافــل بمكيالين، 
الذي  الحسد  ومكيال  والنباح،  التهديد  مكياِل 

ع أوصاله. يقطِّ
يغضبوا،  أن  للغاضبين  يجـــوز  وهكـــذا 
وللمحتجين أن يحتجوا ما داموا في عقر دارهم، 
الذي  القاسي  الحب  لهذا  ر  نتنكَّ أن  يجوز  وال 
جوارحنا..  يسكن  الذي  المغــرب  بهذا  يربطنا 

والذي ليس لنا عنه بديال.

ما يجــوز..
وما ل يجـوز..!!

انضبطت الحكومة الجديدة بموعد تقديم قانون المالية للسنة المقبلة إلى البرلمان لمناقشته، حيث 
مثلت، اإلثنين الماضي،  نادية فتاح العلوي، وزيرة االقتصاد والمالية، أمام نواب األمة بالبرلمان، بغرفتيه،  
لتعرض ميزانية العام المقبل، بمنجزاتها  والنتائج المؤملة الوصول إليها، اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، 

كما تصورتها الحكومة وتستعد للدفاع عنها تحت قبة البرلمان. 

لقاء جديد بطنجة بني امل�شوؤولني عن اإجناز م�شروع 
»مدينة محمد ال�شاد�س تيك« 

يشهد مشروع »مدينة محمد السادس  - »تيك« 
تطورا مستمرا وحثيثا، بهدف الخروج  بهذا المشروع 
الضخم، إلى حيز الوجود، بما يحمله من فوائد ومنافع، 
للمواطنين ويحقق مصالح  الدولتين اللتين تشرفان 

على إنجازه : المغرب وجمهورية الصين الشعبية. 
وقد تعددت اللقاءات بين المشرفين المباشرين 
على هذا المشروع والمسؤولين الحكوميين للبلدين، 
منذ التوقيع على »مذكرة تفاهم« بشأنه، خالل الزيارة 
الملكية للصين ، في ماي 2016 واالنطالق الفعلي  
مراحل  تتبع  أجل  من  مارس   2017،  في  للمشروع 
ذلك  يتطلبه  بما  المخططة،  البرامج  وفق  اإلنجاز 

من  انضباط وجدية وصرامة. 

في عرضها بالبرلمان

نادية العلوي تق�شف بحدة  فرتة حكم
حزب »العدالة والتنمية« 

•  تراجع معدل النمّو، 
وارتفاُع البطالة وتنامي 

معدل املديونية وف�شُل 
الربامج الجتماعية. 

•  �شّيا�شات حكومتي 
»البيجيدي« كانت 

عائقًا للتنمية بدل اأن 
تكون محّركًا لها.



استقبل عمدة مدينة طنجة، منير الليموري، 
يوم األربعاء بمقر الجماعة أنطوان سالي دوشو 
والتنمية  اإلعمار  إلعادة  األوروبي  البنك  مدير 
للمصالح  العام  بالمدير  مرفوقا  بالمغرب، 
بالجماعة، نور الدين البدراوي، ورئيس مصلحة 
التواصل والشراكة والتعاون الدولي، مصطفى 

زيان.
وقد كان هذا اللقاء مناسبة للتطرق إلى 

األوجه المختلفة للتعاون المشترك بينهما، 
بحيث نوها بتميز العالقات بين المغرب والبنك 
يعتبر  الذي  والتنمية،  اإلعمار  إلعادة  األوروبي 
المالية  المؤسسات  بين  من  أساسيا  شريكا 
عضوا  باعتباره  بالمغرب،  تعمل  التي  الدولية 
مؤسسا فيه منذ بداية عملياته في المملكة في 

سنة 2012.
األوروبي  البنك  مدير  استغل  وقـد  هذا 
إلعادة اإلعمار والتنمية بالمغرب اللقاء للتأكيد 
المملكة  دعم  سيواصل  البنك  أن  خالله  من 
عبر  الترابية  الجماعات  خاللها  ومن  المغربية 
لألعمال  المشورة  وتقديم  االستثمار،  تعزيز 
الصغيرة، وذلك عن طريق تطوير تدخله على 
المدى المتوسط والبعيد في تمويل االستثمار، 
في  العمومية  والمقاوالت  للمؤسسات  وخاصة 
مجموعة من المجاالت )البنيات التحتية، الطاقات 

المتجددة، االستدامة الحضرية...(.
على  طنجة  عمدة  أكد  فقد  جانبه،  ومن 
استعداد الجماعة التام للتعاون المثمر مع هذه 
الهامة، مشيرا  المؤسسة االقتصادية والمالية 

إلى أن الجماعة لديها أولويات سيتم تحديدها 
قريـب، مشيـرا  الجماعة عمـا  برنامج عمل  في 
إلى أنها  ستعمل جاهدة على استكمال بعض 
وقطعــت  انطلقـت  التي  والمشاريع  األوراش 

أشواطا مهمة، من قبيل:
•  إنجاز المشروع المرجعي »الحي البيئي 
لمرشان« في إطار اتفاقية خاصة بين مجموعة 
آليات  وضع  إلى  تهدف  التي  المتدخلين  من 
جديدة مبتكرة للتدخل تمكن من تطوير مدن 

بيئية مستدامة-
العمومـــي  المطــرح  إغالق  مشروع    •
بالمدينة، الذي أنجز ضمن المشاريع المهيكلة 
المدرجة في إطار برنامج طنجة الكبرى، والدي 

ساهم فيه عدد من الشركاء والمتدخلين. 
التنقالت  مخطط  وإعداد  إنجاز  مشروع   •
التجمع  مستـــوى  على  المستــدام  الحضرية 
إلى  إعداده  الذي عهد  الحضري لمدينة طنجة 
مكتب دراسات متخصص، والذي تصبو الجماعة 
إلى الحصول على دعم البنك األوروبي لإلعمار 
بالمغرب مادي ولوجستيكي إلخراجه  والتنمية 

إلى أرض الواقع.
الطاقية  النجاعة  مشروع  إلى  إضافة     •
الذي ستنجزه الجماعة في إطار التدبير المفوض 
لمرفق اإلنارة العامة بشراكة مع مجموعة من 

المتدخلين والشركاء.
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بنيحيى اللطيف  • عبد 

ول
يق

:»
ب
ذو
ج
لم
»ا

الليموري ي�شتقبل مدير البنك 
الأوروبي لإعادة الإعمار 

والتنمية باملغرب

بمدينة  أنكاي  الرحمان  عبد  مدرسة  إدارة  نظمت 
اباء  جمعية  مع  بشراكة  الماضي،  اإلثنين  صباح  طنجة، 
وأولياء تالميذ المدرسة، حفل استقبال على شرف جميع 
الفعاليات التي ساندت وساهمت في نجاح مشروع صيانة 
وإعادة تأهيل هذه المؤسسة التعليمية العريقة، وأصبحت 
بفضل هذه المبادرة المتميزة التي كلفت إمكانيات مهمة 
ومدة شهرين من اإلصالح، في حلة الئقة وهي تستقبل 

التالميذ برسم الموسم الدراسي الحالي.
تلميذات  قدماء  كبير  بشكل  فيها  ساهم  المبادرة 
القرن  في سبعينيات  بنيت  التي  المدرسة  وتالميذ هذه 
الحفل  هذا  خالل  يبادروا  أن  إال  بدورهم  وأبوا  الماضي، 
عالل  بن  وعصام  العصفوري  حسناء  ممثليهم،  بحضور 
وأحمد فرج الروماني وهشام العصفوري، مع تعذر حضور 
فاطمة الزهرة المراكشي الجويدي وسمية األحرش ومحمد 
سامي بن جلول وجمال الخيمي وعمر الكنفاوي، بتسليم 
دروع تذكارية وشواهد تقديرية لمجموعة من األشخاص 

)تتمة ص1(
جرى،  الذي  اللقاء  يندرج  اإلطار  هذا  وفي 
تطوان  طنجة  جهة  بمقر  الماضي،   الثالثاء 
الحسيمة، بين رئيس  مجلس الجهة  وممثلي  
المشروع  في  المساهمة  الصينية  المجموعة 
التجاري  والمدير  العام  مديرها  نائب   بحضور 
للشركة، ومدير قسم التسويق   ومدير »شركة 

تهيئ طنجة تيك«. 
المراحل  الطرفان  استعرض  وبالمناسبة، 
الصناعيــة  المدينــة  مشروع  قطعهــا  التي 
عن  وعبرا  ميدانيا،  الصينيــة،    - المغربية 
ارتياحهما لتقدم العمليات في مجاالت اإلنجاز 

واإلجراءات  اإلدارية  التنظيمات  وعلى مستوى 
والقانونية، كما عبرا عن حرص الطرفين على 
توفير كافة شروط النجاح لهذا المشروع الكبير 
الذي يشكل، فضال عن تعزيز روابط الصداقة 
والتعاون بين المغرب والصين الشعبية،   قنطرة 
عالقات  تقوية  بهدف  والعالم   أفريقيا  نحو 

التعاون المغربي الصيني اإلفريقي الدولي. 
ومعلوم أن هذه المدينة الصناعية  سوف 
 200 من  أزيد  التشغيل  بداية  في  تستقبل  
مقاولة صينية و عددا من العاملين في القطاع 
ليصل  والتعليم؛  والصحة  واإلسكان  الصناعي 
في  شخص   200000 مجموعه  ما  إلى  العدد 

أنواع  عدة  وستضم  المقبلــة،  سنـوات  العشر 
والسيارات  الطائرات  بينها  الصناعات، من  من 
والصناعة الغذائية، عالوة على منطقة سكنية 

هامة. 
باالتفاقية  المعنيــة  األطـــراف   وتتكون 
الموقعة أمام جاللة الملك، من وزارة الداخلية، 
وزارة االقتصاد والمالية، وزارة التجارة والصناعة، 
ووالية جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب 
ومجموعة  الصينية   »Haite هايت« مجموعة 

البنك المغربي للتجارة الخارجية إلفريقيا. 

ع. كنوني 

لقاء جديد بطنجة بني امل�شوؤولني عن اإجناز 
م�شروع »مدينة محمد ال�شاد�س تيك« 

تكرمي م�شاهمني يف جناح م�شروع �شيانة واإعادة 
تاأهيل مدر�شة عبد الرحمان اأنكـاي

اْكن ْرَماِقي يِقي ال�َسّ نْي ْع�سِ ْوْبِديْت ْبَحْرْف �سِ
ى َما ْخَفى َبْعْد ْفَياِقي َلّ ى ْعَماْت اْلِعنْي ْوْتْ ْحَتّ
ي �َساِقي... الِل َكا�سِ ي...ْقْبْل َما ْيْ ْوَفا�ْض َكا�سِ

ْت �ْسَواِقي �ْسواِقي ْلْلَباِهي ْفْكَناْن ُروِحي َفا�سْ
ى ِفَّ َباِقي وْق ْغْلْبِني َياْهِلي َما َخَلّ ْوال�سُّ

يْق َماْنِويْت ْنِطيْق...ْفَراْق اْلْع�سِ
َوال ْفُيوْم ْوْلِفي ْيِطيْق ْفَراِقي

اْن ْدَواِحي ْوَراِقي. ى ْذَباْلْت ْفْغ�سَ ْحَتّ

اْم َهاْكَذا َياْلَيّ
ْل ْطِريِقي ْر ْعِلَيّ ْنْكّمْ ْمَقَدّ

ْف ْوْنَكاْبْر ْن�َسَعّ
ْف ِريِقي. ى ْيْن�سْ ْحَتّ

ت : حمودة

الذين ساهموا في األعمال التي شهدتها المؤسسة وتمت العملية كالتالي:
- درع تكريمي للسيد رشيد ريان، المدير اإلقليمي لوزارة التربية الوطنية بطنجة. 

- درع تكريمي للسيدة نوال الفياللي، رئيسة جمعية »يااله نتعاونو« )صاحبة المشروع(.
- درع تكريمي للسيد عبد الحميد بن عبد اهلل )مقاول(.

- درع تكريمي للسيد نور الدين الكظي )المدير السابق للمؤسسة(.
- درع تكريمي لسناء العلمي )فنانة ورسامة(.

- شهادة تقديرية للسيد يحيى الحجاجي.
- شهادة تقديرية للسيد العربي قريش )رسام(.

- شهادة تقديرية للسيد أحمد عزوز)رسام(.
- شهادة تقديرية للسيد عبد اهلل الكاموني )مهندس متقاعد(.

- شهادة تقديرية للسيد عبد الحميد الزموري )إطار بمندوبية الفالحة بطنجة و أحد 
قدماء تالميذ المدرسة(.

محمد الطنجاوي
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فضاء األنثـى   :

موضوعان  اجتماعيان، وإن اختلفا عن المواضيع التي نعالجها، عادة، 
في هذا الركن، إال أنهما يشكالن  حالتين اجتماعيتين جديرتين باالهتمام. 

الموضوع األول، يتعلق  بما تداولته بعض منابر اإلعالم من أن وزارة 
التعليم قررت االستغناء عن خدمات فئة كبيرة من  المربيات بقطاع التعليم 
البكالوريا،  شهادة  على  يتوفرن  ال  أنهن  بدعوى  وذلك  العمومي،  األولي 

بالرغم من أنهن قضين سنوات في هذا القطاع ! . 
إلى  وصل  خدماتهن،  كما  عن  االستغناء  بقرار  إخبارهن  تم   وقد 
علمنا، دون مقدمات،  و دون االلتفات لما راكمنه من خبرة واسعة وتجربة 
طويلة  خالل مدة عملهن في قطاع التعليم األولي العمومي،   ودون اعتبار 
للعمل،  القوية  المؤهالت  من  تعتبران  الميدانيتين،  والتجربة  الخبرة  أن 
وأنهما تشكالن مرجع تأهيل للعمل، قبل وفوق الحصول على العديد من 

الشهادات األكاديمية. 
مواطنات  بتوقف  يتعلق  إذ  القبيل،  هذا  من  »خطيرا«  قرارا  إن  ثم 
مغربيات عن العمل، بجرة قلم، يمكن اعتباره قرارا إداريا مجحفا، بعد عملية 
توظيف عادية،  بنت عليها المربيات حياتهن الشخصية واألسرية، وتصرفن 
اعتمادا على ما يوفر لهن وألسرهن، هذا العمل،  من فوائد مادية ومعنوية، 
والطمأنينة،  االستقرار  من  جو  في  حياتهن  شؤون  تدبير  من  تمكنهن 
مسألة هي أقرب إلى اإلجحاف منه  إلى القرارات اإلدارية التي تتخذ  دون 
اعتبار رواسب تلك القرارات وتبعاتها االجتماعية واإلنسانية والنفسية،  ذلك 
كل  في  »تحريكه«  يمكن  شطرنج،  رقعة  على  »بيدقا«  ليس  اإلنسان  أن 
االتجاهات، وفق أحكام »اللعبة«، بل هو كائن بشري،  بخصوصيات نفسية 
وسمات عاطفية ومشاعر إدراكية متميزة، ال يمكن التعامل معه بمثل هذا 
أو  المدرسية  الشهادة  أن  والجميع  يعلم  خاصة  والالمباالة،  االستخفاف 
األكاديمية ليست هي اإلنسان  وأنها ال تقوم حتما مقام  الخبرة والتجربة، 
وأن أعدادا من أصحاب الشهادات العالية يثيرون الشفقة، وأن   »اللباس ال 

يصنع الراهب« كما قال البابا كريكوار التاسع  )1241-1227(. 
من  كبيرة  فئة  عن  االستغناء  قرار  أن  إعالمية،  مصادر  ،  من  وعلمنا 
للمساءلة  بنموسى  الوزير  شكيب  األولي، عرض  التعليم  قطاع  مربيات 
بالبرلمان عبر سؤال كتابي  من نائب عن »األصالة والمعاصرة«،  ونتطلع 
إلى رد  عادل من وزير التربية والتعليم، وإن كنا غير مطمئنين إلى إمكانية 
وراءه  اإلنسانية.  ولكن »ما ضاع حق  القضية  إرضائية لهذه  إيجاد حلول 

طالب«! 
الثاني فإنه يسائلنا جميعا كمجتمع، وإدارة ومنظمات  أما الموضوع    
هذا  بطنجة،  اجتماعية  رعاية  مركز  من  أطفاٌل  تظاهر  فقد  أهلية. 
األسبوع،  أمام بناية والية الجهة، بسبب  حرمانهم من االلتحاق بالمدرسة 
إعالمية  منابر  عنهم  نقلتها  التي  أقوالهم  حسب  المدرسي،  الدخول  بعد 

محلية.   
الذي  المركــز  مقر  وأمــام  الجهة  واليــة  بباب  تظاهرتهـم  وخالل 
يأويهم،  تنديدا باألوضاع المزرية التي يعيشونها داخل مؤسستهم ، رفعوا 
شعارات تعبر عن حزنهم من منعهم من االلتحاق بالمدرسة، بعد الدخول 

المدرسي األخير بداية شهر أكتوبر الماضي. 
كما أنهم أعربوا عن خيبة أملهم في المركز الذي ألحقوا به، إما بسبب 
فقدانهم ألولياء أمورهم،  أو  عجز هؤالء عن التكفل بهم، وأن هذا المركز، 
لم يعد يوفر لهم ظروف العيش  الالئق، إنسانيا،  في أدنى حدوده،  وأن 
ويعرضهم  مستقبلهم  يهدد  المهني،  التكوين  التعليم  أو  من  حرمانهم 

حتما للضياع. 
أمام  مقر  الوالية  ثم  مقــر  أمام  للتظاهــر  خرجوا  الذيــن  األطفال 
المركز،   هذا األسبوع،  قالوا أيضا  إن المركز الذي  لم يعد، ومنذ حوالي 
ولو  المطلوب،  بالشكل  و الرعاية  الكفالة  ظروف  لهم  يوفر  أربع  سنوات، 
في أدنى حدودها،  واألسوأ اآلن هو تهديد مستقبلهم عبر حرمانهم من 

دخول المدرسة كما  هو شأن جميع أقرانهم من األطفال. 
حياة  من  نوعا  إنهم  يعيشون  األطفال  هؤالء  قال  ذلك،  جانب  وإلى 
اإليواء  مستلزمات  يوفر  لهم  أبسط  يعد  لم  الذي  المركز  داخل  التشرد 
كارثي،  واللباس  الطعام  للنوم، وأن  وأغطية  أفرشة  ووجود  والتطعيم، 
الجانبية،  األنشطة  بعض  المحسنين  وكذا  »هبات«  من  والعديد  مفقود 

يتم التالعب بها لفائدة الغرباء واألقارب. 
موقع »طنجة  7« حاول، دون جدوى، أن يتواصل   مع مدير المركز من 
أجل معرفة حقيقة الوضع داخل هذه المؤسسة  االجتماعية، ،لكن المدير 

تهرب من الرد ألسباب شخصية وإدارية. 
ينظر  أن  في  أمال  منا«،  األمر  »أولي  على  نعرضهما  الحالتان  هاتان 
إليهما بما تتطلبان من حكمة وعناية، ألن أصحابهما يستحقون، فعال، أن 
يلتفت إليهم بما تتطلب قضيتهم من عطف وحنوّ وكرم وعدل وإنصاف. 

سميـة أمغـار -

يف عر�شها بالربملـان
حالتـان اجتماعيتـان 

واملطلوب... الإن�شاف ! 

)تتمة ص1( 
التي،  وإن  للجائحـــة  »االستهالل«  الوزيرة  فقرات  وخصصت 
نظـــر  في  أنها،  إال  غير مسبوقـــة،  مشاكــل  في  للعالـــم  تسببت 
االقتصادية  والنواقص  اإلشكاليات  كل  »وراء  الوزيــرة،  ليســت 
واالجتماعية التي تواجهها بالدنا« وأنه “ال ينبغي تحويل هذه األزمة 
إلى غطاء إلخفاء أزمات كانت قائمة قبل الجائحة، وتبرير االختالالت 
التي راكمها نموذجها االقتصادي واالجتماعي طيلة »العشر سنوات 

الماضية«. 
هذه »التوطئة« كانت طريقا لقصف حكومتي العدالة والتنمية، 
العشر«  »السنوات  طيلة  عملهما  »إدانــة«  لـ  و  والثانية،  األولى 
كافية  بوتيرة  خاللها  تقدما  بالدنا  تحــرز  الماضية،   التي  »لم 
تتماشى ومؤهالتها«، من أجل تعامل أفضل مع الجائحة وانعكاساتها 
، خاصة االجتماعية. بل إن الوزيرة ذهبت بعيدا في تحليلها للموضوع 
حيث اعتبرت أن السياسة الحكومية  »أجهزت على المكتسبات التي 
حققها المغرب سابقا، وأصبحت عائقا للتنمية عوض أن تكون محركا 
لها«،  بحيث اعتبرت الوزيرة أن الجائحة  أظهرت، بجالء، حجم إخفاقات 
فشل  الماضية،  بسبب  »العشر«  للسنوات  الحكومية   السياسات 
مجموعة من البرامج االجتماعية وغياب الحماية االجتماعية بالنسبة 
الواقع   أرض  على  ترجم  الذي  المواطنين،  األمر  واسعة من  لفئات 
بتراجع معدل النمو وارتفاع البطالة  وتنامي معدل المديونية  األمر 
الذي كرس معالم األزمة االقتصادية واالجتماعية التي تفاقمت خالل 

فترة حكم »العدالة والتنمية«. 
الحكومة الجديدة والمرحلة الفارقة 

فرصة تاريخية 
ولمعالجة هذا الوضع الشاذ، قالت الوزير إن الحكومة الجديدة، 
ستسعى السترجاع القدرة،  عبر تعبئة كل القوى الحية بالبالد،  من 
البدائل التي  التراكمات السلبية  لهذه الفترة وتقديم  أجل معالجة 
قوي  اقتصاد  وبناء  األولويات   على  بالتركيز  المواطنون  ينتظرها 

وتنافسي. 
»فرصة  توفر  الحالية  الفارقة«  »المرحلة  أن  الوزيرة  واعتبرت 
تاريخية«  للتغيير عبر تنزيل محكم لألوراش التي جاء بها البرنامج 
الحكومي. على أن األمر يتطلب تعبئة  شاملة ، على مستوى الحكومة 
أجل  من  بالبالد  الحية  القـوى  وكـل  الخاص  والقطاع  والبرلمان 
تحقيق االنتقال إلى »سياسات برؤية استراتيجية و أولويات وطنية 
مستوى  على  خاصة  المواطنين،  انتظارات  مع  واضحة«  يتجاوب 
الخاص،  االستثمار  دينامية  واستعادة  والشغل،  والتعليم  الصحة 
ودعم  المقاوالت  من أجل استرجاع عافيتها وتشجيعها على إحداث 
وفق  وذلك  العمومية  االستثمارات  دعم  ومواصلة  الشغل،  فرص 
جديدة  لمرحلة  يؤسس   الذي  الجديد   التنموي  النموذج  مضامين 
المواطنين  قدرات  الهشـــة،   ويقوي  الفئات  حماية  للتنمية  تعزز 
على المساهمة واالستفادة من دينامية التنمية التي يعتبر »الميثاق 
من  الفاعلين«  لجميع  أساسية   التنميـة  أليــة  أجـل  من  الوطني  
أجل  مواجهة التحديــات   االقتصاديــة واالجتماعيـة  التي تتعهـد 
الحكومة  برفعها  عبر مشروع  قانون المالية للسنة المقبلة، القائم 

على أولويات أربع: 
•  توطيد أسس انعاش االقتصاد الوطني  

•  تعزيز آليات اإلدماج في تعميم الحماية االجتماعية  والتقدم   
•  تقوية الرأسمال البشري 

•  إصالح القطاع العام وتعزيز آليات التدبير .   

إجراءات إنعاش االقتصاد الوطني 
الحكومة  تطبيقها في  تعتزم  التي  باإلجراءات  الوزيرة  وذكرت 

محمد  صندوق  تفعيل  مع  موازاة  الوطني،   االقتصاد  إنعاش  مجال 
السادس لالستثمار ، مع تأكيد عزم الحكومة على تمكين الشباب من 
ولوج سوق الشغل،  من خالل إجراءات  فورية وملموسة، ستمكن من 
خلق 250 ألف فرصة شغل  في غضون  سنتين، انطالقا من 2022.  
الفردية  المبادرات  لدعم  »الفرصة«  برنامج  الحكومة  ستطلق  كما 

للشباب للحصول على 50 ألف قرض سنة 2022. 
إلى جانب ذلك،  ستعمل الحكومة على تطوير التكوين المهني  
مع  الكبرى  والمدارس  والجامعات  المهني  التكوين  مسالك  بخلق 
إحداث  مدن الكفاءات متعددة األقطاب والتخصصات في كل جهات 

البالد. 
كما ستعمل الحكومة على تجويــد منــاخ األعمــال  والتسريع 
بإخراج ميثاق االستثمار  تماشيا مع توجهات النموذج التنموي الجديد  
وتنزيل مضامين القانون المتعلق باإلصالح الضريبي  باعتباره أولوية 

وطنية  وضمانا للعدالة الجبائية. 
االقتصاد  إنعــاش  توطيــد  الوزيرة  أّن  قالت  أخرى،  جهة  من 
 ، الثروة  لهذه  العادل  التوزيع  بآليات  يرتبط  الثروة  وخلق  الوطني 
وتعزيز دعائم »الدولة االجتماعية« من خالل إدماج كل فئات المجتمع  

خاصة النساء والشباب. 
الحماية االجتماعية 

وتلتزم الحكومة، في هذا الصدد،  بمواصلة تنزيل ورش  تعميم 
المرحلة  إطالق   2022 سنـة  ستشهـد  االجتماعية، حيث  الحماية 
على  األساسـي   اإلجبـاري  التأمين  من  االستفادة  لتوسيع   الثالثة 
المرض لفائدة الفئات الهشة  والفقيرة  وتدابير التعميم التدريجي 
للتعويضات العائلية،   من خالل  تفعيل السجل االجتماعي الموحد، 
وتعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة النساء  في مختلف 
لدعم  أخرى  خططٌ  وللحكومة  واالجتماعية.  االقتصادية  المجاالت 
اقتصاد النساء،  وتشجيع إدماج الشباب عبر تقوية برامج التشغيل  
ومواكبة المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، خاصة 

بالعالم القروي.  
وفيما يتعلق بالسكن، فإن الحكومة ستعمل على تعزيز برنامج 
إنتاج  برنامج »مدن بدون صفيح« وتشجيع  السكن ومواصلة  دعم 

السكن االجتماعي والسكن المنخفض التكلفة. 
تنزيل  بمواصلة  تلتزم  الحكومة  فإن  التعليم،  مستوى  وعلى 
القانون المتعلق بإصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي  
المعرفة  نقل  في  لدورها  العمومية   استعادة  المدرسة  لضمان 
واالرتقاء االجتماعي، عبر تسريع ورش التعليم األولي وتوسيع شبكة 
لفائدة  المدرسية  والمطاعم  المدرسي   والنقل  الجماعات،   مدارس 
بمهنة  واالرتقاء  اإلعدادي،  إلى  االبتدائي  من  القرويين   التالميذ 

التدريس، وتجويد التكوين الجامعي وتحفيز البحث العلمي. 
إصالح  بإطالق  الحكومة  الصحي، تلتزم  القطاع  وبخصوص 
عميق لمنظومة الصحة الوطنية، عبر تأهيل العرض الصحي وتثمين 
الموارد البشرية الصحية ومراجعة السياسات الدوائية وإرساء تدبير 

جيد وجديد للمنظومة الصحية. 
توقعات النمو للسنة القادمة 

ووفق  أنه،  بالبرلمان،  عرضها   نهاية  في  الوزيرة،  واعتبرت 
توجهات البرنامج الحكومي، من المتوقع أن يحقق االقتصاد الوطني 
نموا بنحو 3,2  بشرط تعافي االقتصاد العالمي، خاصة في منطقة 
أألورو، وفرضية محصول للحبوب في حدود 80 مليون قنطار، وسعر 
يتم  أن  المتوقع  من  أنه  كما  للطن.  دوالر   450 بمعدل  البوطان 
تقليص عجز الخزينة برسم 2022 إلى 5،9 بالمائة من الناتج الداخلي 

الخام. 
عزيز كنوني 

نادية العلوي تق�شف بحدة  فرتة حكم حزب 
»العدالة والتنمية« 
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كلمة  العلوي،  فتاح  نادية   مدام  والمالية،  االقتصاد  وزيرة  دبجت  
بانتقادات  بالبرلمان،  األمــة  لممثلـي  المقبلة  السنة  ميزانية  تقديم 
للشأن  بتدبيرها  يتصل  والعثماني،   فيما  لحكومتي  بنكيــران  الذعة 
السياسات  أن  معتبرة  األخيرة،  العشــر«  »السنــوات  خالل  العام،  
واجتماعية  اقتصادية  »إخفاقات  الفترة،  أنتجت  هذه  ، خالل  الحكومية 
عائقا  وأصبحت  سابقا،  المغرب  حققها  التي  المكتسبات  على  أجهزت 
العشر  وأن منجــزات  »السنــوات  له،   أن تكون محركا  للتنمية عوض 
عدم  بسبب  المواطنين،  وطموحات  دون  انتظارات  الماضية«،  كانت 
المديونية  وارتفاع  النمــو  ومعدل  انسجام مكوناتها،   وضعف معدل 

معدل البطالة. 
وكان مثيرا لالنتبــاه،  إصرارُ  الوزيـرة  على اإلشارة،  مرات عديدة 
في مقدمة »خطابها«  »الطويلــة« أمام نواب ومستشاري األمة،  إلى 
فترة واليتي العدالة والتنمية، بقولها، »طيلة عشر سنوات«، »منذ عشر 
سنوات«، و »على مدى عشر سنوات« ، »خالل العشر سنوات الماضية«، 

»على مرّ السنوات العشر األخيرة«، وهلم جرا !.  
ومما يثير العجب، أن الوزيرة  التي كانت، نفسها، عضوا في حكومة 
في  ربما،  تغافلت،  للسياحة،  وزيرة   ،2021 و   2019 بين  ما  العثماني 
الـذي  حزبها  بأن  التذكير  عن  واليتي  »البيجيــدي«  ضد  »جذبتها« 
»أشبعته« مديحا  وثناء  وتمجيدا، شارك في حكومتي بنكيران والعثماني 
وزارة  الشؤون  المثال،  سبيل  ومؤثرة،  على  وازنة  وزارية  بحقائب 
والتجارة  والصيد،  والصناعة  والمالية،  والفالحة  الخارجية،  واالقتصاد 
واالستثمار واالقتصاد الرقمي، والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 
إلى  حقيبة  إضافة  الهجرة،  وشؤون  الخارج  مغاربة  والتضامني،  ووزير 
وزيرة منتدبة في الشؤون الخارجية، ووزير منتدب في الصناعة والتجارة، 
مكلف بالتجارة الخارجية،  ووزير منتدب في الصناعة والتجارة واالستثمار  
الغير  القطار  وإدماج  الصغرى  بالمقاوالت  مكلف   الرقمي  واالقتصاد 

منظم.. 
والمثير في الموضوع، أن  القطاع الغير منظم، الذي اعتبرته مدام 
العلوي »إخفاقا« من إخفاقات »السنوات العشر«، العجــاف،  كان يتوالها 
في حكومة بنكيران السيد مامـــون بوهدود، وهو من »كفاءات« حزب 

»األحرار« ! 
تولى  لبنكيران   »مخدوما«،  كان  أنه  أشيــع  اإلبعــاد  الذي  وبعد 
وزارة  وهي  األولى   العثماني  حكومة  في  وازنـة  حقائـب  »األحرار«  
والغابات،  والمياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  والفالحة  العدل، 
والرياضة،  والشبيبة  الرقمي،  واالقتصاد  والتجارة  والصناعة واالستثمار 
وكتابة الدولة في الفالحة مكلفة بالصيد البحري، وكتابة الدولة مكلفة 

بالسياحة.  
الوالية  خالل  تعديل  ثالث  الثانية،  بعد  العثمانية  الحكومة  وفي 
التشريعية 2016 - 2021 وكانت في الترتيب الحكومة الثانية والثالثين 
والصيد  الفالحة  هامة:  وزارات  ثالث  لألحرار  االستقالل،  عادت  منذ 
البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، واالقتصاد والمالية وإصالح 

اإلدارة والصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي. 
وبالتالي،  فكيــف نتحــدث عن »إخفاقــات«  ننسبهــا لحكومـــات 
العدالة  من  أحزاب  سياسية  شخصيات  أن  والحال  العشر«،  »السنوات 
والحركة  واالشتراكية،  واألحرار،  والتقدم  االستقالل،  وحزب  والتنمية، 
الشعبية  واالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، واالتحاد الدستوري وعدد 
والثانية  والتنمية  األولى  العدالة  حكومات  في  »البدون«  شاركوا  من 
الوزيرة  ادعاءات  نفهم  للعثماني.  فكيـــف  والثانية  واألولى  لبنكيران 
»التجمعية« أن وزراء »األحرار«، تحملوا مسؤولياتهم بشكل جيد »وكما 
يجب«  بدليل »اإلنجازات الملحوظة«. وأن ما كان ينقص هي »الرؤية 

الشمولية« و»التنسيق بين القطاعات«. !!!  
»األحرار« تولوا وزارات »قوية« ومؤثرة، فكيف أنهم لم يقووا على 
تفاديا  الفترة،  هذه  خالل  المعتمدة  الحكومية  السياسات  في  التأثير 
المكتسبات  على  أجهزت  واجتماعية«  اقتصادية  »إخفاقات  اعتبرته  لما 
التي حققها المغرب  في السابـق. إذ أن حكومــات  »السنوات العشر« 
نجاح  من  كان  فإن  وبالتالي  ائتالفية،  حكومات  كلها  كانت  الماضية 
فللجميع، ومن فشل وإخفاقات، فالجميع يتحمل نتائجها و تبعاتها ووزراء 

»األحرار« لم يشتغلوا في »جزر معزولة«، بكل تأكيد.

 الوزيرة نادية فتاح العلوي 
وال�شنوات الع�شر”العجاف” !  

عن الحادثة : 
بالقرب  وبالضبط  بطنجة  تاشفين  بن  يوسف  بشارع 
من مول ابن بطوطة وبغياب تام لصاحب المشروع، علت 
أصوات الصراخ لمجموعة من العمال الذين وجدوا أنفسهم 
عالقين داخل ورشة البناء، بعد انفجار إحدى قنوات الصرف 

الصحي و انجراف التربة عليهم. 
هذه الفاجعة تسببت في نقل أحد العمال إلى المستشفى 
المشروع، وحاول  بعد أن ظل عالقا، بل وغارقا أسفل هذا 
رجال الوقاية المدنية إخراجه ألكثر من ساعة ونصف هذه 
لخطأ  نتيجة  كانت  وإنما  صدفة  محض  تكن  لم  الحادثة 
الشركة، حيث فضلت الشروع في بنائها واالقتصار على حفر 
10 أمتار فقط تحت األرض، عوض أن تستمع إلى مسؤولي 
القطاع الذين أوصوا بحفر 25 مترا قبل الشروع في عملية 
البناء، وذلك لتفادي مشاكل انجراف التربة التي تعاني منها 

المنطقة بسبب قربها من الشاطئ.
ومن جهة أخرى فبمخالفت هذه الشركة قوانين البناء، 
تكون قد عرضت العمال بل وربما ستعرض السكان مستقبال 
لخطر كبير وذلك لعدم معالجتها ألحد أكبر األسباب التي 
كانت وراء هذه الحادثة وهي مشكلة »الحفرة« داخل هذه 

الورشة والتي من شأنهـا أن تعيد هذه الحادثة مجددا.

شهود عيان :
وعلى هامش هذا الحادث، وفي تصريح لحارس الحي، 
الثالثاء،  يوم  لعمله  مزاولته  وخالل  أنه  خالله  من  أوضح 
سمع صوت صراخ قادم من الورشة المعنية، فظن بداية 
أنه مجرد شجار عادي بين العمال، إال أنه وبعد رؤيته لشاحنة 
نقل »الرمال« وهي تفر هاربة من المكان، ذهب جاريا ووجد 
وهم  النجدة  يطلبون  والعمال  المكان،  تغزو  التربة  أن 

عالقون داخل الورشة.
بعد  أنه  الحي  سكان  أحد  لنا  أوضح  فقد  جانبه،  ومن 

أسفل  في  الرمال  انسكبت  السلع،  نقل  شاحنة  جاءت  أن 
البناية وهو األمر الذي أدى إلى انفجار قناة الصرف الصحي 
العمال  على  ذلك  بعد  لتنسكب  الماء،  مع  التربة  واختالط 
وتتسبب في انهيار جزئي بالورشة. وأضـاف المتحدث أنه 
لم  أنها  إال  المكان،  بعين  المدنية  الوقاية  حلول  ورغــم 
نتيجة  الحادثة،  من  العمال  جل  إنقاذ  البداية  في  تستطع 
لطغيان الماء وانجراف التربة بالمكان، ليتم بذلك استدعاء 

شركة »أمانديس« للحد من تدفق المياه بنسبة كبيرة.
عند  قليال،  للوراء  تعود  ذاكرتنا  جعلت  الثالثاء  فاجعة 
سنة  في  بنائه  قبل  بطوطة  ابن  التجاري  المركب  انهيار 
ملف  ويطرح  بل  يلتفت  المرء  يجعل  الذي  األمر   ،2011
التعمير والفوضى التي تطاله، فرغم الفواجع المتكررة التي 
تقع نتيجة لخروقات هذا األخير، إال أن األمر ال زال مسكوتا 
لك خرق  لتخول  ممتلئة  حقيبتك  تكون  أن  يكفي  إذ  عنه، 
جميع القوانين والتسبب في مختلف الحوادث، إذ ستجد من 
البناء  مع مشروع  كما حدث  الفادحة،  أخطائك  عن  يتستر 

هذا.
ماحدث  مسؤولية  تحميل  من  البد  أخرى  جهة  ومن 
هذا األسبوع بالخصوص للمسؤولين الذين كانوا السبب 
الرئيسي في هذه الكارثة وعلى رأسهم الشركة المفوض 
لها تدبير الماء والكهرباء »أمانديس« التي لم تحرص على 
جودة بنيتها التحتية، وعلى قنوات صرفها الصحي، خاصة 

في مشروع بهذا الحجم.
وبيت القصيد هو أن هؤالء العمال لن يكونوا اآلخرين 
ولن تكون الفاجعة التي شهدتها المدينة هي األخيرة كذلك 
في غياب حلول عاجلة لهذه الشركات التي ترى نفسها فوق 
القانون وكذا للمواطنين الذين يعملون بشكل يومي في 
استغاللهم  يتم  حيث  الكريم،  العمل  لشروط  تام  انعدام 

أبشع استغالل.  

•  رميساء بن راشد

فاجعة الثالثاء..
?من يتحمل م�شوؤوليتها

مأساة هي تلك التي وقعت بطنجة الكبرى صبيحة الثالثاء، والتي تسببت في انهيار 
مشروع بناء ونقل أحد العمال إلى المستعجالت، إذ بعد أن فارق وودع عمال مشروع 
بناء شقق »طنجة مول« أسرهم وقصدوا مكان عملهم لكسب قوتهم اليومي وإعالة 
نتيجة  مقاييسه  بكل  مرعبا  يوما  عامال   17 يعيش  أن  األقدار  أسرهم، شاءت  أفراد 

مجموعة من الخروقات التي تطال هذا المشروع.



5

4182 • ال�شبـت  30 اأكتـوبـر  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

في دردشة حول نشاط وأعمال الفنان الطنجوي الفكاهي جميل جمال، قال 
مشوقة  فكاهية  سلسلة  على  حاليا  يشتغل  أنه  طنجة  جريدة  إلى  حديثه  في 
على  يعتمد  الذي  العمل  السحري«.وهذا  والخاتم  عنوان«طيفو  تحت  ومثيرة، 
تقنية D3 سيعرف طريقه إلى إنزال أولى حلقاته،  اليوم السبت ، راجيا أن ينال 

إعجاب جمهوره.
أنه  يكتشف  الذي  الشاب  هذا  »طيفو«،  حول  فتدور  السلسلة،  فكرة  وأما 
مختار من طرف الساحر »جعفر« في نيوءة قديمــة جـــدا، ليبحث عن مجسم 
سحري، من يحصل عليه يمتلك قوة مطلقة وهنا يدخل »طيفو« في سباق مع 
الساحرة الشريرة »العالية«، األمرالذي الذي سيولد مجموعة من أحداث تبعث 
على التشويق ومغامرات تتميز بقالب فكاهي.والمغزى من هذا العمل ـ يقول 

الفنان ذاته ـ هوأنه يجسد الصراع األبدي بين الخير والشر.
ولإلشارة، فقد راجت في وقت سابق أخبارتفيد أن الثنائي  جمال ونور الدين 
قد وقع بينهما خالف، فذهب كل واحد إلى حال سبيله، غيرأنه سرعان ما جاء رد 
جمال ، عبر إحدى القنــوات اإللــكترونية، موضحــا أن مسألــة الخــالف بينهما 
ال أساس لها من الصحة، فقط كانت لظروف الجائحة محطة معينة فرقت بينهما، 
بشكل تلقائي وبقي كل واحد منهما يعمل عن بعد)التواصل اإللكتروني( على 
إنزال أعمال فكاهية وترفيهية لفائدة جمهورهما.  ويعتبرهذا الثنائي الشاب 
من الفنانين الذين استطاعوا أن يجدوا لهم موطئ قدم بالساحة الكوميدية 
بالمغرب، كما أبدع كثيرا في هذا المجال من خالل عروضه التي شارك بها داخل 
أرض الوطن، فضال عن مشاركته في العديد من الملتقيات والمناسبات على 

مستوى العالم العربي واألوروبي.
وجديربالذكرأن العديد من المالحظين والمهتمين يتمنون عودة الثنائي 
من جديد)ماشي قليل اللي دوزو( ليكمل مسيرته بمزيد من التألق، السيما أن 

الفنانين يشكالن مع بعضهما بصمة مميزة. 
م.إمغران

»طيفو  واخلامت ال�شحري«..
عمـل جديـد للفنـان جميـل جمـال 

طنجة قادرة على مزيد 
من العطاء والتميز

 31 يصادف  الذي  للمدن  العالمي  اليوم  العالم  يخلد  غدا، 
المدن  إدراج  اليونسكوعلى  منظمة  سنة.ودأبت  كل  أكتوبرمن 
المبدعة  في شبكتها، كلما برزت مدينة معينة على مستوى أرجاء 
والفنون  الشعبية  والحرف  والفنون  الموسيقى  مجاالت  في  العالم 
اإلعالمية والتصميم والسينما واألدب، بما في ذلك فن الطبخ، إذ 
غالبا ما يتم اختيارالمدن وضمها إلى شبكة هذه المنظمة،  بناء 
ركيزة  والثقافة  اإلبداع  جعلها  وعلى  بل  اإلبداعي،  عطائها  على 

أساسية في تطورها ورقيها وتميزها.
العطــاء  من  مزيد  على  قــادرة  طنجة  فمدينـة  وبالمناسبة، 
أكثر  في  اختيارها  ضمان  وبالتالـي  المجاالت  شتى  في  والتميز 
منها  االعتبارات،  من  مجموعة  بالنظرإلى  أومسابقة،  مناسبة  من 
القدم،  في  الضاربة  حضارتها  واالستراتيجي،  الجغرافي  موقعها 
جمالها الطبيعي واإلنساني، »فأبناؤها كالمسك في أرج« كما جاء 
على لسان شاعرالحمراء.فقط هم يستوعبون من يقدرهم ويحترم 
تكافؤ  من  ويمكنهم  وأناقتهم..  وطيبتهم  وكفاءتهم  فكرهم 

الفرص في جميع المجاالت والقطاعات...
م.إ      

الصورة الماثلة أمامكم هي لما يعرف 
ب »دروج عقبة ابن األبار«، حيث تبدو في 
شركة  عمال  قيــام  فبعد  سيئة،  وضعية 
دون  انصرفوا،  بالمكــان،  بالحفروالنبش 
المدة وترتبت عن ذلك  رجعة.طبعا طالت 
توجسوا  الذين  للسكان  سيئة  فعل  ردود 
خيفة من أن يستمرالوضع على ما هوعليه 
األبــواب، فصل  على  الشتــاء  اآلن وفصل 
البنية  األوحال، خاصة عندما تتعرض فيه 

التحتية لإلهمال. 
هذا السلم / » دروج عقبة ابن األبار« 
زنقة  اسمهـــا  شهيرة،  زنقة  إلى  يؤدي 
»بنعلييم« الكائنــة بحي القصبــة وهذه 
الزنقة هي نفسها توجد في حالة ال يحسد 
عليها، حيث بعد الشروع في أشغال هيكلة 

بنيتها التحتية، سرعان ما توقف العمال عن 
عملهم، غير ملومين، في انتظارأن تجدد شركة الماء والكهرباء قنوات الواد الحار.وبما أن هذه الشركة تأخرت في القيام 
بمهمتها،  فإنه من الطبيعي أن يتوجس سكان زنقة »بنعلييم« خيفة كذلك من أن تبقى هذه الوضعية مهملة، خاصة أن 

األيام تمر بسرعة واألمطار قد تتهاطل في لحظة.. فإلى متى ستنطلق األشغال من جديد، لرفع الضرر عن السكان.
م. إ 

صورة  وتعليق

اأ�شغال بطيئة.. 
باملدينة  العتيقة 

اليوم العالمي للمدن
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

األسبوع،  هذا  مستهل  اإلخبارية،  المواقع  مختلف  تناقلت 
صورا لبحوث إجازة جامعية، وهي مكدسة ومعروضة للبيع على 
وبحسب  بطنجة،  الشهير  كاساباراطا  لسوق  محاذية  أرصفة 
مضمون الصور، فإن األمر يتعلق ببحوث يعود إنجازها لطالب 
جامعة  في  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية  درسوا  أن  سبق 
الماضي،  القرن  الثمانينات من  أواخــر  السعدي،  المالك  عبد 
البحوث  مصدر  عن  إضافية  معلومات  أيـة  تتسرب  لم  لكن 
المطروحة للبيع وال عن الطريقة التي وصلت بها إلى يد باعة 

األرصفة الجائلين.
الحقيقة، أن طرح البحوث الجامعية للبيع في األسواق ليس 
بدعة ضالة وال  هو مخالفة لقواعد القانون المدني والجنائي، 
وال مناقضا للنص القرآني القائــل: »و أحلَّ اهلل البيع وحرَّمَ 
التي  القشة  منزلة  تنزيله  يجوز  قد  ذلك،  مع  لكن،  الرِّبا«، 

قصمت ظهر بعير البحث الجامعي بالمغرب !
المختلفة  بأطواره  المغرب،  في  التعليــم  أزمــة  ثبوت  إن 
ومتعدد أسالكه، أمر معروف لدى العامة قبل الخاصة، وال أدل 
على هذه األزمة المستفحلة من تلك األفواج الالمتناهية من 
الخريجين الذين تلفظهم الجامعات نهاية كل موسم جامعي 
الطبقــات  مختلفــة  شهادات  ظهورهم  على  يحملون  وهم 
بين  تتمايل  مواضيع  تعالج  بحوثا  ويتقلدون  والتخصصات، 
الحياة  »اآلخــــرة«. خريجون  الحياة »األولى« وأماني  حدود 
ال يصلح معظمهم إال لالنخراط في جمعيات لحملة الشواهد 

المعطلين وأخرى لحملة الدوكتوراهات !
من  العديــدة،  محاوالتــي  رغم  أتمكن،  لم  أنني  الواقع 
الحصول على الرقم الحقيقي لعدد البحوث المنجزة من طلبة 
الجامعات المغربية بسلك اإلجازة، وال لعدد األطروحات التي 
قدمها طالب سلكي الماستر والدكتوراه، بعد مرور أزيد من 
سنة  مغربية  جامعة  أول  افتتاح  على  الزمن  من  قرن  نصف 
1962، لكن المؤكد أن األمر يتعلق بعدد يبلغ حدود الضخامة 

بل يتجاوزها بكثير.
القيمــة  ما   : الموضوع  هذا  في  طرحه  الواجب  السؤال 
المعرفية المضافة التي قدمتها وتقدمها هذه البحوث وتلك 
أدبيا  رأسماال  باعتبارها  التعامل معها  يتم  األطروحات؟ وهل 
معالجـة  في  أو  البلد  تطويــر  في  ما  بشكل  ينفع  قد  وعلميا 
على  جرى  العرف  أن  أم  يعرفهـا؟  التي  والمسائل  اإلشكاالت 
أي  المراد،  ببلوغ  دوره  ينتهي  إجراء مسطري  اعتبارها مجرد 

الحصول على شهادة جامعية؟
وتحيل  األسى  على  تبعــث  التي  الساخرة  المفارقات  من 
على الحزن، وكانت طنجة مسرحا لها، أن حلول رئيس جامعة 
عبد المالك السعدي ضيفا على بيت الصحافة نهاية األسبوع 
العربي لطالب  األدب  في  بحوث  تزامن مع عرض  المنصرم، 
سابقين بنفس الجامعة، فقي الوقت الذي كان خالله رئيس 
تأبيني  احتفال  في  يشارك  المومني  بوشتة  األستاذ  الجامعة 
من  وشاعرات  شعراء  أثثه  هرشمان  جاك  األمريكي  للشاعر 
كاساباراطا  سـوق  في  المتالشيـات  أرصفــة  كانت  المغرب، 
عنوان  منها  واحد  حمل  بحوثا  وسخرية  بقسوة  تحتضن 
»ظاهرة الحزن في الشعر المغربي الحديث«، فهل لمح صاحب 
البحث للمصير المحزن الذي انتهت إليه الجامعات بالمغرب ؟ 
وهل سيغامر أحد الطالب بطرح موضوع جديد للبحث يكون 

عنوانه » ظاهرة البؤس التعليمي بالمغرب«؟

» ظاهرة البوؤ�س 
التعليمي باملغرب«؟

يد
ط  ال

بخ

-محمد اإمغران

يد
ط  ال

بخ

إن أساس اإلطار التنظيمي والمرجعي 
وتكافؤ  النوع  ومقاربة  المساواة  لهيئة 
الجماعات  انفتاح  رغبة  في  يكمن  الفرص 
على المجتمع المدني. ومن هذا المنطلق 
ضبط   يتعين  غموض¡  اي  رفع  أجل  ومن 
والدور  لها  العناصرالمكونة  جيد  وبشكل 

الذي تضطلع به. 
ومدة  واختصاصات  وهيكلة  تشكيلة 
وتكافؤ  النـــوع  ومقاربة  المساواة  هيئة 

الفرص : 
•  تشكيلة الهيئة :

ومقاربـــة  المساواة  هيئــة  تتشكــل 
النوع وتكافؤ الفرص من ممثالت وممثلي 
على  النشيـــط  المحلي  المدني  المجتمع 
والمباشــر  الخارجــي  المحيط  مستوى 

للجماعة وهم:
وفاعلــون  وفاعــالت  شخصيـــات   -
المجتمع  منظمات  مستوى  على  نشطاء 
المدني والجمعيات والتعاونيات والشبكات 

المحلية...
وباحثون  مرجعيــون  أشخـــاص   -

ومقاولون. 
وأشخــاص  وشبـــاب  ورجال  نساء   -

ذوو االحتياجات الخاصة...
وهم ممثلون داخل الهيئة بتشاور مع 
المجتمــع المدني ووفــق منهجية تشاركية 
وشفافة ومعايير محـددة من طرف الجماعة 
ويتعيــن أن يكونــوا معتمديــن من طرف 
جمعياتهم وهيئاتهــم وأن يقوموا بعملهم 
بشكل تطوعي ويستحسن أن يكون أعضاء 
المجلس  أعضاء  خارج  من  الهيئة  هذه 

الجماعي. 
•  هيكلة الهيئة :

يتم انتخاب رئيس)ة( الهيئة ومساعده 
والمقرر)ة( ومساعده من طــرف األعضــــاء 
المكونيــن للهيئـــة بطريقـــة توافقيــــة 
أو بالتصويت. ويسهر هذا الفريق المكون 
من أربعة ) 4( أعضاء على التنسيق ما بين 

أعمالها  وتتبـــع  والجماعة  الهيئة  أعضاء 
بمهامهـــا  المرتبطـــة  التقارير  وصياغة 

االستشارية. 
•  اختصاصات الهيئة :

تداوليــة  اختصاصات  للهيئــة  ليس 
في  استشارية  فقط  هي  وظيفتها  ولكن 
ومقاربة  الفرص  وتكافؤ  المساواة  مجال 
وتقديم  آراء  إبداء  لها  يحق  حيث  النوع، 

توصيات وملتمسات لمجلس الجماعة. 
واالختصاصات  المهــام  وتتلخـــص 

األساسية للهيئة  فيما يلي :
ـ إعداد اآلراء االستشارية التي يجب أن 
أوالتصويت  بموافقة أعضاءالهيئة  تحظى 

في حالة عدم حصول هذا التوافق.

ـ إحـــالـــة اآلراء االستشارية على رئيس 
المجلــس الجماعــي الذي يعــرضها بدوره 
على أنظار المجلس وتنصب هذه  اآلراء على 
المساواة ومقاربة النوع االجتماعي وتكافــؤ 

الفرص. 
ـ  المشاركة في مختلف مراحل إعداد 
برنامج عمل الجماعة وتقييمـــه من أجل 
استحضـــار المساواة ومقاربة النوع وتكافؤ 

الفرص. 
•  مدة الهيئة :

تتطابـــق مدة الهيئـــة مع مدة انتداب 
المجلس الجماعي .

اإ�شاءة حول هيئة امل�شاواة ومقاربة النوع
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من صميم المجتمع

العريضة  واآلمال  المغاربة  المواطنين  انتظارات  عن  الحديث  نواصل 
المعقودة على الحكومة الجديدة في تحقيق تغييرات تمس مجاالت كثيرة، 
من  المقدمة  الوعود  وتنفيذ  الخصوص،  على  منها  واقتصادية  اجتماعية 
طرف األحزاب المشكلة للتحالف الحكومي.. هي التزامات قوية، كما تابعنا 
ذلك من خالل التصريح الذي قدمه رئيس الحكومة أمام البرلمان بغرفتيه.. 
تقضي االلتزامات المعلن عنها بتنفيذ خطة إصالحات اجتماعية واقتصادية 
عبر حكومة -األعمال والنتائج- كما وصفها بالحرف الرئيس المعين عزيز 

أخنوش..
في سياق الحديث عن انتظارات وتطلعات المواطنين التي تعكسها آراء 
الشارع المغربي،  نعرض بشيء من التفصيل لبعض الجوانب المرتبطة 
بانتظارات كثيرة في ظل حكومة جديدة جاءت بها اإلرادة الشعبية من خالل 
صناديق االقتراع التي قطعت الشك باليقين وحسمت بشكل واضح في أمر 
بعض األحزاب لم تكن في الموعد، بل كانت وباال على المغاربة، وأهدرت 
زمنهم عبر خطابات وتصريحات مضللة وبرامج غير واقعية وغير منسجمة 
مع االختيارات الشعبية، لم تحقق شيئا مما كان معقودا من طموحات وآمال،  
السياسي  المشهد  من  واإلقصاء  العقابي  التصويت  نتائجها  من  فكان 

والحكومي..!!
الرشوة  محاربة  المواطنين،  انتظارات  أبرز  بين  من  أن  ألذكر  أعود 
والفساد والمفسدين، والمؤكد أن مناهضة الفساد يتطلب تعبئة جماعية 
ومشاركة كافة األطراف، انطالقا من الحكومة ذاتها المدعوة إلى التحلي  
بالشجاعة واإلرادة السياسية للقضاء على الفساد الذي يعرقل جهود التنمية 
وينخر جسم المجتمع بقوة، فضال عن ما يمكن اعتباره هدرا للمال العام بما 
اليساعد على تطوير عملية االستثمار ومواصلة معركة البناء والنماء على 
مختلف المستويات، لذلك فإن من بين مهام الحكومة األساسية  محاربة آفة 
الرشوة والفساد والقضاء على كل أشكال االنحراف، دون إغفال دور المجتمع 
المدني ووسائل اإلعالم بكل مكوناته، لسنا في حاجة إلى التذكير أنه في 
بداية كل موسم حكومي نسمع ونقرأ عن إعالن حرب الهوادة فيها على 
الفساد والمفسدين وناهبي المال العام والمتملصين من أداء الضرائب وما 
إلى ذلك من هذا الكالم،  أعود بكم قليال إلى الوراء، وتحديدا مع مجيء عبد 
اإلله بنكيران إلى الحكم ألذكركم بشعار حزب العدالة والتنمية »صوتك 
فرصتك من أجل محاربة الفساد واالستبداد«، وهو شعار لم يعمر طويال قبل 
أن يتبخر في السماء وقبل أن ينتبه الحزب أيضا لحاله وأحوال المحيطين 
به، ويتخلى عن شعاره بدعوى ظهور قوى خفية  )عفاريت وتماسيح( تعرقل 
جهود وإصالحات الحزب الحاكم وتقف حجر عثرة تحد من قدراته واستمراره، 
لذلك فإن هذا األخير  الينوي المضي في طريق محفوفة بالصعوبات وإحباط 
العزائم! هذه إحدى تخريجات حزب العدالة والتنمية الذي فضل االستمرار 
في قيادة الحكومة رغم خطورة التماسيح والعفاريت والديناصورات وما إلى 
ذلك من هذا الكالم الذي يقتضي من الحزب أن يتحلى بالوضوح والشجاعة 
بتحديد موقف معين واالنسحاب من الحكومة إذا اقتضى األمر ذلك، غير أنه 
فكر وقدر وضرب أخماسا ألسداس فانصرف إلى االهتمام بأحواله وتحسين 
أوضاع المقربين منه دون الغوص في التفاصيل، تاركا الباب مفتوحا أمام 
إلى  األمر  انتهى  ثم  المشروع،  غير  واالغتناء  الثروات  لمراكمة  الطامعين 
حكاية »عفى اهلل عما سلف« وبقية القصة تعرفونها.. لذلك نؤكد، كما سبق 
وأن قلنا، بأن القضاء على الفساد والمفسدين يتطلب إرادة سياسية حقيقية 
مع ضرورة اإلشارة إلى أن القانون بكل مايملك من آليات التحقيق والمتابعة 

وسلطة زجرية عقابية غير كاف للتصدي بمفرده لهذه اآلفة الخطيرة..
متفشيا  أصبح  األخطبوطي  بشكله  الفساد  بأن  لكم  أقـول  دعوني 
أكثر من أي وقت مضى وأكثر تعقيدا في المجتمع لما له من تأثير على 
البناء  إلى  الرامية  الجهود  ويعرقل  تقدمها  يبطئ  والتنمية  االقتصاد 
تحقيق سياسة  أنه اليمكن  المنبر  ونؤكد من هذا  والتحديث..  والتطوير 
تنموية اقتصادية واجتماعية فاعلة على كافة األصعدة دون اتخاذ التدابير 
واإلجراءات الصارمة وتفعيل آليات المراقبة التي من شأنها التصدي آلفة 
من  وجزء  الحكومة  مسؤوليات  إحدى  هذه  المفسدين..  ومحاربة  الفساد 
عزيز  رئيسها  تصريح  ضمن  عنها  المعلن  الكبرى  اإلصالحية  مبادراتها 
والتصدي  االستثمارات  وتطوير  الحكامة  تعزيز  على  أكد  الذي  أخنوش 
المراد  األهداف  تتحقق  ولن  أخرى..  إصالحية  وإجراءات  الضريبي  للتهرب 
بلوغها دون إعمال القانون وتعبئة جميع األطراف والتصدي بشجاعة وحزم 

ومسؤولية لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام واالغتناء غير المشروع..

محاربة الر�شوة والف�شاد 
واللتزام بربنامج 

الإ�شالحات الجتماعية.. 

• إدريس كردود

المواطنين.. انتظارات 

من صميم المجتمع
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عقد مجلس  عمالة طنجة اصيلة،  يوم 
الثالثاء المنصرم  بمقر مجلس جهة الشمال،  
دورة استثنائية  ألكتوبر 2021،  التي تراسها 
خصصت  احميدي،   امحمد  المجلس  رئيس 
وانتخاب  للمجلس  الدائمة  اللجان  لتشكيل 

رؤسائهم ونوابهم.
 وتم انتخاب وئام بوشركة، رئيسة  للجنة 
الميزانية والشؤون المالية والبرمجة،  ونائبها  

محمد الحمامي.
القطاعات  إنعاش  لجنة   رئاسة   وعادت 
سارة  نائبتها  احيضار،  دعاء  إلى  المنتجـــة،  
بلمكي  محمد  انتخب  كما   مسعود.  نوري 
والحضرية  القروية  التنمية  للجنة  رئيسا  
وإنعاش االستثمارات والماء والطاقة والبيئة،  
الدين  نور  وانتخب  غامـر،  سنـــاء  ونائبته 
الشؤون  للجنة  رئيسا  المالكــي   بنعيسى 
فاطمـــة  ونائبتـــه  واألســـرة،  االجتماعيـة  
الوهابي العروسي.   كما انتخب عمر حشالف  

استكمل  مجلس مقاطعة بني مكادة،  
يوم األربعاء أكتوبر 2021،  هياكله بتشكيل 

اللجان الدائمة وانتخاب رؤسائها ونوابهم.
للدورة   الثانيـة  الجلسة  خــالل  وجرى 
بنـــي  مقاطعـــة  لمجلـــس  االستثنائـــية 
مكــادة،   المنعقدة  برئاسة رئيس المجلس  
محمد الحمامي،  انتخــاب   نجيــة البقالــي  
رئيسة  للجنة الشؤون المالية واالقتصادية،  

ونائبتها عواطف ناصر.  
و تم انتخاب لطيفة بوعزيز رئيسة  للجنة 
الشؤون الثقافية والرياضية، ونائبها  محمد 
سعيد الزوجال.   كما تــم انتخــاب  رضوان 
المنصوري رئيســا   للجنـــة شؤون التعمير 

والبيئة  ونائبه  حميد عقـــار..

 22 الجمعة  يوم  بكـور،  أحمد  انتخب 
اكتوبر 2021   بعاصمة البوغاز، رئيسا لغرفة 
الصناعة التقليدية  لجهـة طنجة ـ تطوان ــ  

الحسيمة.
و انتخب احمد دويبي نائبا أوال للرئيس،  
محمد الشويخ  نائبا ثانيـــا،  و نـــور الدين 
امالي  نائبا ثالثـــا، و  محمد الربيعـــي  نائبا 
رابعا،   و أحمد العطـاري  نائبا خامسا ومحمد 
ناشط نائبا  سادسا و مصطفى قشاف نائبا 

سابعا،  و المختار عياد  نائبا ثامنا.
البوهالي  كاتبا  العزيز  انتخب عبد  كما 

للمجلس ونائبه  مصطفى أغمير.

والتعاون  القانونية  الشؤون  رئيسا   للجنة 
والشراكة والتعمير و نائبته صفية الفحافح. 

البحري  وعادت رئاسة لجنة الفالحة والصيد 
للبشير الصقلي، ونائبه محمد غيالن.

جمل�س عمالة طنجة اأ�شيلة يعقد دورته
ل�شهر اأكتوبر 

ا�شتكمال هياكل  مقاطعة بني مكادة

انتخاب اأحمد بكور  رئي�شًا لغرفة ال�شناعة 
التقليدية  جلهة طنجة ـ تطوان ـ احل�شيمة

حزب التقدم وال�شرتاكية يطالب احلكومة 
بحماية القدرة ال�شرائية للمواطنني

ت: حمودة

ت: حمودة

ت: حمودة

التدابير  باتخاذ  الحكومة  واالشتراكية”،  “التقدم  حزب  طالب 
الضرورية لحماية المواطنين من ارتفاع األسعار.

الكتاب في بيان له، إن هناك “مؤشرات سلبية على  وقال حزب 
المستوى االجتماعي ناجمة عن استمرار صعوبات مواجهة تداعيات 
جائحة كورونا على الحياة اليومية للمواطنين على كافة المستويات”.

واعتبر “التقدم واالشتراكية” )22 نائبا بالبرلمان من أصل 395(، 
أن “هذه الصعوبات يزيد من حدتها الغالء المسجل في أسعار عدد 

من المواد االستهالكية األساسية”.
وشدد على “ضرورة اتخاذ الحكومة ما يلزم من إجراءات لحماية 
القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من خالل ضبط ومراجعة أسعار 
الفترة  في  كبيرا  ارتفاعا  عرفت  التي  والمحروقات  الغذائية  المواد 

األخيرة”.
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له م�شكل قدمي وحله ب�شيط ولكن...

كــان قالــب السكــر، في زمن الخيــر والبركة، أعز مايطلبه القــوم في الحانوت 
للنفــوس،  المنعــش  »المشحر«  الشــاي  تحليــة  في  دور  من  لـه  لما  السوق،  و 
المــوزع ب »البراد« في الكؤوس حسب عدد الرؤوس.. هذا فضال عن كونه قطب 
الخالفات  وتبديد  العالقات  وتمتين  الزيارات  تبادل  في  االجتماعية  العالقات  رحى 

واقتصاد الصراعات وتزكية المناسبات وتعزية األموات..
ويستحيل قطعا أن يلبي الضيف دعوة ضيافة دون أن يحضر معه في قفته 
أوفي قبه أوتحت جلبابه قالب سكر يمده لمضيفه في عتبة الباب، بعد مصافحة 
وعناق باألحضان.. وفي مواكب األعراس تحمل العربات اليدوية التي تجرها الدواب 
هدايا من مواد استهالكية تتوسطها أكياس قوالب السكر.. وحولها تصدح النسوة 
والفتيات باألهازيج الشعبية ويرقصن على إيقاع الطبول والمزامير.. واليغيب قالب 
السكر في يوم حناء العروس.. فهو الزمة من لوازم طقوس »التحنية« ورمز من رموز 
»التحلية« وجلب السعد، إذ تراه قائما بذاته ناصع البياض وسط الصينية وحوله 

شموع وأعواد بخورمشرقية وبيضة بلدية..
األفراح  الناس في سائر  بين  المتبادلة  الهدايا  السكر من  ولما كانت قوالب 
واألتراح، تضطر بعض األسر ممن تكدست لديها كميات من القوالب التخلص من 
الفائض منها بالبيع و االحتفاظ بما يسد حاجياتها لالستهالك اليومي أو لرد معروف 

سابق لذوي القربى والجيران بمناسبة  )عرس- عقيقة -ختان..( أو عزاء.
وخشية الوقوع في شراك أزمة سكر، كان السيد الوالد المبتلى بشرب الشاي 
- مثل شريحة عريضة من المواطنين - حريصا أشد الحرص على اقتناء مايكفي 
أسرتنا من قوالب سكر تفي باالستهالك الشهري ويحتفظ بها بخزانة المؤونة التي 
تضاف إليها قوالب أخرى تأتي بها أقدام الخير في مناسبات معينة، وكلما توالت 
الزيارات وامتألت خزانة المؤونة بقوالب السكر،تحينت الفرص للسطو على الفائض 
منها ،وبيع الواحد منها تلو اآلخر بنصف ثمنه الذي أدخره لولوج سينما »المامونية« 
األمريكية  البقـر  رعـاة  أفالم  عشية  كل  تعرض  والتي  البلدية  للمجزرة  المجاورة 

واألفالم الهندية.
فعشقي لألفالم السينمائية جعل مني سارق قوالب سكر منزلية باحترافية..

ودمت سالكا لهذه الطريــق غير السويــة إلى أن اكتشـف والدي أمري بطريقـة 
ذكية، إذ أحصى القوالب وسجل أسفلها أرقاما خفية. وكالعادة اختطفت قالبا بعته 
واستمتعت بفرجة سينمائية لفيلم من األفالم التاريخية الرومانية عنوانه »شمشون 
ودليلة«..وحينما عدت إلى البيت مع غروب شمس تلك العشية أوقفني الوالد في 
العتبة وقفة عسكرية فقادني ممسكا بأذني نحو »الكوزينة« وهو يقول لي مشيرا 

بسبابته إلى خزانة المؤونة :
» القالب رقم )6( كان في األرض يطلع ..كان في السماء ينزل«..دارت الدنيا 
برأسي سبع دورات واختلطت في لساني الكلمات، وكأن لعنة نزلت علي من رافع 
لرؤيته  ترتعد  بحزام جلدي متين  مانلته من جزاء  أن تتصوروا  السماوات.. ولكم 

فرائص الذوات. 
األسبوعي  بالسـوق  سكـر  قالـب  سـارق  واقعة  اللحظة  هذه  في  وتحضرني 
بالحاجب - أواخر الستينيات - حيث انقلب السوق رأسا على عقب ، صراخا وضجيجا، 
ويرشقونه  خلفه  يركضون  وهم  جالبيبهم  بتالبيب  أمسكوا  قد  والمتسوقون 
بالحجارة،وجلهم يصيح بأعلى عقيرة : »شد المخَّار.. شد الشفار«.. ولما أمسكوا 
به أشبعوه ضربا وركال ورفسا، حتى سال الدم من رأسه فتضرج به القالب المسروق 
الذي أخفاه في قبه، ولوال حضور رجال الدرك الذين أدركوا الموقف في حينه لكان 

ذاك آخر يوم في حياته..
وظاهرة رشق السارق بالحجارة من العادات البائدة التي كانت سائدة إلى عهد 

قريب في بعض األسواق األسبوعية والمواسم السنوية بالربوع األطلسية.
النائية  األطلسية  القرى  ببعض  القاطنين  الفتيان  أن  ماسمعت  طريف  ومن 
يزجون أوقاتهم في لعبة إصابة قالب السكر رميا بالحجارة.. حيث يضعون قالب 
السكر الذي يشتريه أحدهم فوق صخرة مسطحة ويحددون نقطة انطالق اللعب 
اللعب دفع  يرغب في  تجاوز حدوده، وعلى كل من  بخط مستقيم،  غير مسموح 
مقابل مالي لصاحب القالب حدد في مبلغ )50 فرنكا للضربة ( .. وإذا أصاب الواحد 
منهم الهدف مباشرة يحصل على ثمن القالب في حينه..وقد  يسقط قالب السكر 
بفعل رجة الحجرالمصوب نحوه، مما يثير الشك في إصابة القالب من عدمه، ولقطع 
لمعاينة  اللعب  في  المشاركين  من  وعدد  القالب  صاحب  يهرول  باليقين  الشك 
القالب.. ويتناوب الالعبون على تسديد الضربات للقالب شريطة أداء المقابل المالي 
وقوتها،  اإلصابات  دقة  بسبب  القالب  تشتيت  يتم  األحيان  بعض  وفي  المعلوم، 
فيستعين الالعبون بقالب آخر ويستمرون في اللعب  مستعرضين مهاراتهم في 
تسديد األهداف، والفائز منهم بثمن القالب يرفعونه  على األكتاف ويمجدون فوزه 
بالهتاف.. ونادرا مايكون صاحب القالب هو الرابح في آخر المطاف، خاصة إذا تواجد 
اليخطئ  واألطراف  البنية  قوي  حجارة«  مطوع   « قوالب  قناص  المشاركين  بين 

األهداف.

مذكــــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س
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محمد وطـا�س
المغربي  المواطن  الجريدة  بمقر  زارنا 
المغربية  الجالية  من  وهو  امعلم  حماد 
راغبا في نشرشكايته من  بالخارج،  المقيمة 
جديد، تتعلق بمشكل طال أمده كثيرا، دون 
الوثائق  جميع  على  توفره  رغم  حقه،  أخذ 
ركن  من  حرمانه  في  والحجج.األمريتلخص 
إقامة  له بمرآب  المخصص  بالمربع  سيارته 
بطنجة،  نيويورك  بشارع  الكائنة  »فلوريدا« 
وغريب  فاخرة  اللون،   بيضاء  سيارة  لصالح 
أمرها،  احتلت هذا المربع لسنوات،  دون أن 
تتحرك من مكانها،  قبل أن يتم ركنها، مؤخرا، 
بمربع آخرلنفس المرآب، بعد صباغة هيكلها 
األيمن  جزأيها  مستوى  األحمرعلى  باللون 
واأليسـر. وفي كل مرة، يبقــى محروما من 
المربع الخاص بركن سيارته والموثق بعقد 

 26 الثالثـاء  يوم  الجريدة،  بمقـــر  زارنا 
متقاعد  مخلصي،  حميد  المواطن  أكتوبر، 
وتاجر ـ حاليا ـ لطرح جديد قضيته الشهيرة 
المتعلقة بالنصب واالحتيال عليه من طرف 
عليه في  أن نصــب  منعش عقــاري سبــق 
موضوع خمس شقق ومحل تجاري، دون وجه 

حق.  
أشارمخلصي  الجريدة،  إلى  وفي حديثه 
معـروف  النصاب  العقـاري  المنعش  أن  إلى 
بطنجة،  له مكتب بشارع جبل طارق، ويقطن 
بحي سوق البقر، بالقرب من مستشفى محمد 
إسبانيا،  السفرإلى  كثير  إنه  حيث  الخامس، 
مدعيا أنه يخضع للعالج،  بينما الحقيقة هي 
هروبه من مواجهة ضحاياه في العديد من 
التي تورط فيها، يساعده في ذلك  القضايا 
أن يحترموا  المفروض فيهم  الرجال،  بعض 

القانون،  قبل غيرهم.
الذي  النصب  قضيـة  تفاصيـل  وتعـود 
في  اشترى  كونه  إلى  المشتكي  له  تعرض 
وقت سابق من المشتكى به خمـس شقـق 
ومحال تجاريا، توجد بمنطقة مسنانة، بالقرب 
 140 الكبير)الزياتن(بمبلغ  من ملعب طنجة 
»توصيالت«  عنها  تسلم  سنتيم،  مليون 
بخط يد المنعش العقاري المشار إليه  الذي 
حاول بيع الشقق لشخص آخر، غيرأن الضحية 
والقيد  التحفظي  الحجز  مسطرة  نفذ  كان 
موضوع  العقارات،  بخصوص  االحتياطي، 
النزاع.وكان هذا األخير تعرض كذلك لمؤامرة 
سلم  الذي  الرباط  بهيئة  دفاعه  طرف  من 
»التوصيالت« المذكورة إلى خصمه، مقابل 
رشوة.كما أن دفاعه كان قد تسلم مبلغ سبعة 

الشراء لشقته، الكائنة بالعمارة المذكورة.
صدرحكم  أنه  حماد  المواطن  ويقول 
كتابة  حد  إلى  ينفذ  ولم  بالرباط  لصالحه 
»السنديك«  أمور  أن  خاصة  السطور،  هذه 
الوضوح في  الضبابية وعدم  تسيربنوع من 
كل شيء، موضحا أن خمسة مكاتب للسنديك 
تم تشكيلها في فترة وجيزة، األمرالذي يدل 
ما  شيئا  االستقراروأن  عدم  من  نوع  على 
السكنية  البناية  بهذه  يرام  ما  على  ليس 
يجري  ما  يفهم  لم  بل  أمرها،  احتارفي  التي 
وما يدوربها، رغم تردده عليها لما يزيد على 
هذه  مشاكل  أن  إلى  مشيرا  سنة،  ثالثين 
العمارة تطلبت منه تنصيب أساتذة محامين، 
وصل عددهم على مدى سنوات إلى ثمانية 
)8( وما رافق ويرافق ذلك من مصاريف وأعباء، 

ماليين سنتيم من طرف مخلصي«اإلبن« في 
ملف آخروأعطاه وصال، دون أن يقوم بواجبه.

دفــاعــه  أن  »األب«  مخلصـي  وأضاف 
)سعيد.ب( الذي قضى عقوبته الحبسية وتم 
التشطيب عليه من هيئة المحامين بالمغرب، 
أعطيت، مؤخرا،  تعليمات من طرف الوكيل 
العام للملك بالعاصمة الرباط، إللقاء القبض 
بخصوص  معه،   معمق  تحقيق  وفتح  عليه 

تآمره مع المنعش العقاري، القاطن بطنجة. 
الذي  المنعش  أن هذا  الضحية  وأوضح 
نصب عليه كان فاتحه ابن عمه في الموضوع، 
بشكل حبي، لكي يرجع الحقوق إلى ذويها، إال 

أنه امتنع قائال له : »وعالش هو يدعيني«.

الجهات  أي فائدة يجنيها، ملتمسا من  دون 
المسؤولة االستماع إليه، فهو رهن إشارتها، 
المطلوبة  والدالئل،  الوثائق  بجميع  لمدها 

منه.
مغربيا  بكونه  المتضررشكايته  ويختم 
قحا، يحب وطنه ويغارعليه من أن يمسه سوء.

وفي نفس الوقت يتحسرعلى ما يحدث به من 
القانون،  بقوة  بسيطا،  حلها  يكون  مشاكل، 
إليه  يتطلع  ما  وفق  األمورالتسيرجيدا،  إالأن 
ذوو الحقوق.كما يتأسف على المدة القصيرة 
منها  الغرض  الوطن،  بأرض  يقضيها  التي 
صلة الرحم واالستمتاع بأرض البالد وجمالها 
إدارية  وملفات  بهموم  لالنشغال  وليس 

وقضائية و«هبوط وطلوع«...
م.الهنداوي 

أن  ـ  الضحية  يؤكد  األمرـ  والمثيرفي 
حجم  جيدا  يعرف  به  المشتكى  المنعش 
بتنصيب  قام  لذلك  ارتكبها،  التي  الجريمة 
عنه. للدفاع  واحدة،  دفعة  محامين،   أربعة 

فال يعقل ـ يشير المشتكي ـ أن يقوم نصاب 
بالنصب على عباد اهلل، ثم يحتمي بمجموعة 
من األساتذة المحامين للترافع عنه، ملتمسا 
إنصافه،  على  العمل  المسؤولة  الجهات  من 
ولمدة  وماديا  نفسيا  تضرركثيرا،  أنه  خاصة 
سنوات،  جريا وراء حقوقه المغتصبة،  دون أي 
تقدم في الملف،  إلى حد كتابة هذه السطور. 
م.الهنداوي 

مهاجرمغربي بفرن�شا يحكي عن معاناته
ب�شكنه بطنجة 

ملف ن�شب يف عنق منع�س عقاري بطنجة... 

عن عمر يناهز 60 سنة، لبى نداء ربه المشمول 
بعفو اهلل المرحوم

نـور الديـن مهاجــر

)�صدق اهلل العظيم(

األهل  بحضور  الطاهر،  جثمانه  وشيع   .2021 أكتوبر   22 الجمعة  يوم 
واألحباب والمعارف ودفن بمقبرة »الكرزيانة« بعد صالة العصر.

وبهذا المصاب الجلل، تتقدم أسرة جريدة طنجة بأحر التعازي إلى إخوة 
أشرقي،  مصطفى  خاله  وإلى  وجمال  وخليل  ونجيب  وربيعة  رفيقة  الفقيد، 
المولى  من  له  راجية  وأشرقي،  مهاجر  عائلتي،  أفراد  جميع  إلى  باإلضافة 
والغفران،  األجر  عظيم  وللفقيد  والسلوان  الصبر  يرزقهم  أن  قدرته  جلت 
والصديقين  النبيين  مع  جناته  فسيح  وأسكنه  رحمته  بواسع  اهلل  تغمده 

والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

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



بعد اعتالء الملك محمد السادس العرش، بادر في سنة 2000 
إلى  السعي  أجل  من  األمريكية  المتحدة  للواليات  رسمية  بزيارة 
تحقيق شراكة استراتيجية معها، وذلك لرغبته األكيدة في الرفع 
من مستوى العالقات االقتصادية إلى العالقات السياسية، وجاء في 
خطاب جاللته لألمريكيين : »...وأني أثمن في هذا السياق إرادتنا 
من  مزيدا  الممتازة  الثنائية  بلدينا  عالقات  إعطاء  في  المشتركة 
الوضوح واالتساع واالزدهار من خالل تحقيق اتفاقية التبادل الحر 

التي ستمكن عالقاتنا السياسية من عمق اقتصادي«.
المسمى  العمل  برنامج  إطار  الزيارة، وفي  وانطالقا من هذه 
المتسعة«  التنمية  »دائــرة  بـ  األمريكية  المتحدة  الواليات  في 
للتبادل  اتفاق  2004، على  15 يونيو  المغرب بواشنطن في  وقع 
الحر، وذلك لتعميق الشراكة بين البلدين من جهة وجر الواليات 
المتحدة الختبار حقيقي من جهة أخرى، لقياس مدى رغبتها في 
دعم الشراكة االقتصادية إلى جانب الشراكة السياسية من أجل 
تكريس مبادئ التوافق حول وجهات النظر في العديد من القضايا 

في العالم.
المجاالت  المتحدة  الواليات  مع  الموقع  االتفاق  شمل  وقد 
وحقوق  والعلمية  والثقافية  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية 
االقتصادي  للنشاط  هائلة  إمكانات  موسع  بشكل  ومنح  اإلنسان، 
والتجاري واإلنتاج في كال البلدين من دون قيود جمركية أو إدارية 
الضرورة في حاالت استثنائية جدا، وغالبا ما  إال عند  أو تفضيلية 
واألدوية  والمالبس  والنسيج  الفالحة  بقطاعات  أساسا  تتعلق 

على  التأمين  وخدمات  المالي  والقطاع 
مستوى النقل البحري والجوي والطرقي، 
في  تواكبه  لــم  فــاالتــفــاق  ــك  ذل ــع  وم
الوقت نفسه أي تعبئة من طرف الدولة 
من  العمومية  والمؤسسات  والمقاوالت 
أهميته،  على  والوقوف  فحواه  فهم  أجل 
والرهانات  يُتيحها  التي  الفرص  وعلى 
يطرحها،  التي  والتحديات  يبديها  التي 
سواء  معني،  اإلطــار  هذا  في  الكل  ألن 
وحتـــى  المستهلكيـن  أو  المنتخبيـــن 
السياسيين والنقابيين والحزبيين.. ولم 
عملية  إجراءات  أي  البداية  منذ  تواكبه 
موازية،  كفيلة لتبني المرحلة االنتقالية 
المنجزات  إلــيــه  وصــلــت  مــا  وتــأمــيــن 
ظل  في  االتفاق  هذا  جاء  كما  النهائية، 
وصناعي  وتكنولوجي  اقتصادي  تفاوت 
كبير جدا بين البلدين، وفي غياب تام ألي 
وإدارية  وسياسية  اقتصادية  إصالحات 

في  الشفافية  من ضمان  تمكن  وهيكلية،  ومؤسساتية  وقانونية 
األعمال اإلدارية وتفويت الصفقات العمومية والقضاء على الفساد 
والرشوة وإصالح منظومة العدالة والقضاء، وهو مطلب كان دائما 

على رأس مطالب الشركاء األمريكيين.
اتفاقين  على  الطرفين  بتوقيع  لتتوَّج  الشراكة  هذه  وتأتي 
المغرب  في  االستثمار  وإنعاش  المشترك  التعاون  لتعزيز  هامين 
األول  االتفاق  بخصوص  ؛  إفريقيا  نحو  به  االنطالق  على  والعمل 
الذي هو عبارة عن مذكرة التفاهم بين المغرب وشركة »تمويل 

التنمية الدولية للواليات المتحدة األمريكية«:
«United States International Developement 

Finance corporations DFC«.
من أجل تقديم دعم مالي وتقني لمشاريع االستثمار الخاصة 
بالمغرب والدول اإلفريقية جنوب الصحراء، بتنسيق مع مؤسسات 
التحتية  والبنية  والسياحة  كالفالحة  متعددة  مجاالت  في  مغربية 
والمقاوالت الصغرى والمتوسطة وإعادة الهيكلة الصناعية، وفيما 
يتعلق باالبتكار والتقنيات الحديثة المتطورة، وفي إطار هذا االتفاق 
دعم  على  الدولية«  التنمية  لتمويل  األمريكية  »الشركة  ستعمل 
وأصول  وضمانات  مباشرة  قروض  خالل  من  المؤهلة  المشاريع 
من  تقنية  مساعدات  وتقديم  التأمين  وإعادة  والتأمين  رأسمالية 

على  دوالر  ماليير  خمسة  مبلغ  استثمار  وسيتم  التكوين،  أجل 
إفريقيا جنوب  في  االستثمارية  المشاريع  لدعم  أربع سنوات  مدى 
الصحراء، بواسطة صندوق محمد السادس لالستثمار االستراتيجي 

باالشتراك مع المقاوالت المغربية.
أما االتفاق الثاني، هو ما عُبر عنه بإعالن النوايا بين المغرب 
والواليات المتحدة األمريكية في إطار مبادراتها »ازدهار إفريقيا« 
وافق  وقد  أمريكية،  وكالة   18 وتضم   ،2018 سنة  أسست  التي 
المغرب على دعمها، وسيتم افتتاح فرع الوكالة بسفارة الواليات 
الواليات  خارج  لها  فرع  أول  ويعتبر  بالرباط،  األمريكية  المتحدة 
المستثمرين  ولوج  تسيير  على  وسيسهر  األمريكية،  المتحدة 
المغرب  داخل  المشترك  والتعاون  العمل  إطار  في  األمريكيين 

ولصالح الدول اإلفريقية جنوب الصحراء.
المتحدة  الواليات  بين  المبرمين  االتفاقين  أن  يبدو  وهكذا 
الناحيتين  من  كثيرة  فوائد  المغرب  منهما  سيجني  األمريكية 
النسيج  تأهيل  في  أساسا  ذلك  ويتجلى  والسياسية،  االقتصادية 
االقتصادي وتنويعه وتقويته والرفع من طاقته اإلنتاجية، وسينتج 
من  تمكنه  مهمة  ومزايا  لمقومات  المغرب  امتالك  كذلك  عنه 
الخارجية،  األخرى  واألسواق  األمريكية  السوق  لطلبات  االستجابة 
التي هي في أمس الحاجة لهذا الدور  وخاصة األسواق األفريقية 
وبالتالي  القارة،  تجاه  المغرب  به  يقوم  الذي  الفعال  االقتصادي 
في  وموقعه  مكانته  تعزيز  له  يتيح  مهم،  اقتصادي  ربح  تحقيق 

عالقاته الدولية سياسيا ودبلوماسيا وإقليميا.

وفي إطار الشراكة االستراتيجية القائمة بين المغرب والواليات 
المتحدة األمريكية، صرح مساعد وزير الخارجية األمريكي لشؤون 
الشرق األوسط )جوي هود( أثناء زيارته للرباط، أن هذه الشراكة 
وأكد  السادس،  محمد  الملك  الجاللة  صاحب  قيادة  تحت  تعززت 
والتي  البلدين  بين  تجمع  التي  والعريقة  العميقة  العالقات  على 
للواليات  دبلوماسية  بعثة  ألول  الثانية  المائوية  الذكرى  تخلد 
المتحدة إلى المغرب، الذي كان أول بلد يعترف باستقالل الواليات 
والثمين  المستمر  بدعمه  لها  مقرب  فهو شريك  لذلك  المتحدة، 
للقضايا ذات االهتمام المشترك على مستوى مسلسل السالم في 
وعلى  المنطقة،  في  والتنمية  واألمن  واالستقرار  األوسط  الشرق 
مستوى القارة اإلفريقية، كما أنه يشارك سنويا إلى جانب الواليات 
المناورة  التزام عسكري بما في ذلك   100 أكثر من  المتحدة في 
في  مناورة عسكرية  أكبر  تعتبر  التي  اإلفريقي(  )األسد  العسكرية 

القارة اإلفريقية.
وفي السنة الماضية وقع البلدان على خارطة الطريق لتعزيز 
التعاون في مجال الدفاع لمدة عشر سنوات، مما يُعد رمزا للتعاون 
االقتصادية  العالقات  إلى  إضافة  األمــد،  الطويل  االستراتيجي 
الثنائية، حيث يعد المغرب البلد اإلفريقي الوحيد الذي وقع اتفاقية 
التبادل الحر مع الواليات المتحدة، وقد استفاد البلدان بشكل كبير 

تضاعفت  وقد  الشغل،  فرص  خلق  خالل  من  االتفاقية  هذه  من 
ماليير  خمسة  وبلغت  مرات،  خمس  بينهما  التجارية  المبادالت 

دوالر سنويا.
تكن  لم  الطرفين  بين  االستراتيجة   الشراكة  فإن  وعليه، 
عالقات  أفرزت  تاريخية  روابط  نتيجة  ترسخت  بل  الصدف  وليدة 
االعتراف  إلى  بادر  بلد  أول  فالمغرب كان  زمن طويل،  منذ  متينة 
بأمريكا بعد استقاللها سنة 1776 في أعقاب حرب الست سنوات 
ضد بريطانيا، وكانت هذه المبادرة التي أقدم عليها المغرب من 

األسس المعتمدة في توطيد العالقات السياسية بين البلدين.
حروبها  في  المتحدة  الواليات  جانب  إلى  المغرب  وقف  وقد 
األهلية في الوقت الذي أراد فيه بعض األمريكيين االنفصال عنها، 
حيث ظل المغرب متشبثا بموقفه الرافض لفكرة تقسيم أمريكا، 
ومؤكدا على وحدة ترابها، كما استجاب المغرب لطلب األمريكيين 
بمدينة  الرحال  حطوا  الذين  االنفصاليين  متابعة  بشأن  آنذاك 
طنجة، ولم تسمح لهم السلطات المغربية برسو سفنهم بموانئ 

البالد.
وهذا الموقف المتخذ من المغرب إزاء الواليات المتحدة يعتبر 
إرثا دبلوماسيا وتراثا سياسيا ونموذجا للتعاون الثنائي المشترك 
والتعريف  وإحيائه  تقديره  على  العمل  الواجب  ومن  نظيره،  قل 
عاتق  على  دين  بمثابة  كذلك  اعتباره  يمكن  كما  العالم،  في  به 
التاريخ، ومن  المغرب، دين دائم ومتواصل عبر  األمريكيين تجاه 
موقف  أي  اتخاذ  من  لمنعهم  أعينهم  نصب  يبقى  أن  المفروض 
أو قرار معاد من شأنه أن يضر بمصالح 
المغرب ويمس بسيادة وحدته الترابية.

تحرير  بعــد  أنه  بالذكر  والجدير 
سنة  المغرب  باستقالل  المطالبة  وثيقة 
1944، أرسلت نسخة منها إلى الواليات 
عليهــا،  لالطـالع  األمريكيــة  المتحدة 
المغرب سنة 1956 كان  وعند استقالل 
الرئيس األمريكي »إيزنهاور« أول رئيس 
وبذلك  بالمغرب،  له  سفيرا  يعين  دولة 
أول  األمريكية  المتحدة  الواليات  تكون 
دولة تعترف باستقالل المغرب من ربقة 

االستعمار.
مجاالت  تعددت  االستقالل  وعقب 
التعاون بين المغرب والواليات المتحدة 
تم  السبعينات  األمريكية، ومنذ منتصف 
الشروع في توسيع العالقات االقتصادية 
بعد فترة من الركود، فجاء التوقيع سنة 
 1985 سنة  وفي  الضريبي،  االزدواج  لتفادي  اتفاقية  على   1975
المغرب يطبق معايير  وبدأ  االستثمارات،  االتفاق على تشجيع  تم 
والتبادل  االستثمارات  من  الرفع  أجل  من  العراقيل  من  للتخفيف 
األمريكيين،  الستثمارات  واسع  مجال  فتح  إلى  أدى  مما  التجاري، 
في  االستثمارات  هيئة  بعثة  بها  قامت  التي  الزيارة  عقب  وخاصة 
القطاع الخاص لما وراء البحار، وفي سنة 1995 تم إبرام اتفاقية 
واالستثمار  للتجارة  أمريكي  إطار، تنص على خلق مجلس مغربي 
التجارية  المبادالت  تطوير  مجاالت  في  جديدة  آفاق  فتح  بهدف 
مبادرة  على  التوقيع  تم   1998 سنة  وفي  االستثمارات،  وجلب 
»إيزنشتاين« متعددة األطراف والتي ركزت على المجال المغاربي 
كمنطقة مندمجة وعلى القطاع الخاص في إطار التنمية المستدامة 

من أجل تطوير وسائل اإلنتاج وأساليبه.
وهكذا توطدت الشراكة االستراتيجية بين المغرب والواليات 
للرئيس  التاريخي  بالقرار  أخيرا  وتوجت  األمريكية،  المتحدة 
األمريكي ترامب بإصداره مرسوما رئاسيا يعترف بسيادة المغرب 
الذاتي  الحكم  مبادرة  وتأييده  المغربية،  الصحراء  على  الشاملة 
على  النزاع  إلنهاء  مفاوضات  في  للدخول  األطراف  جميع  ودعوة 
أساس الحكم الذاتي كحل جدي وواقعي، وفتح قنصلية في مدينة 
الواليات  استراتيجي في موقف  إلى خلق تحول  أدى  الداخلة، مما 

المتحدة األمريكية في نزاع الصحراء.
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•  األستاذ محمد  الخراز

ال�شراكة ال�شرتاتيجية
بني املغرب والوليات املتحدة الأمريكية

غزو اقت�شادي اأمريكي عرب البوابة املغربية 
نحو اإفريقيا
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يشهد العالم حاليا صراعا قويا بين فصيل 
مؤيد ألخذ اللقاحات من أجل محاربة الفيروس 
ينتشر  فتـئ  ما  الذي  المرض  وعالج  التاجي، 
معارض  فصيل  وبين  يوم،  بعد  يوما  ويتمحور 
يدعو إلى االمتناع عن أخذ اللقاح اعتبارا لكونه 
يدخل ضمن دائرة النظرية العلمية التي تدعو 
عليها  يطلق  والتي  السكان  عدد  تقليص  إلى 
انتشار  بعـد  التي  الذهبــي”  المليار   “ نظريـــة 
فيروس كورونا المستجد، وما تمخض عنه من 
األصعدة وهي  كافة  على  محالة  ال  أثرت  نتائج 
نظرية شكلت جدالاً بين مؤيد ومعارض، فمن 
جهة، يَعتبر المؤمنون بنظرية المليار الذهبي 
في  أي شك  يُراودهم  وال  واقعية،  حقيقة  أنها 
حين،  في  دليل،  خير  كورونا  وفيروس  صحتها 
إال  ليست  أنها  النظرية  هــذه  معارضو  يــرى 

خُرافة وال تمُت للواقع ِبصِلة.

وما  الذهبـي؟  المليــار  نظرية  فما هي 
عالقتها بجائحـة كورونــا؟ ومــا أصل هذه 

النظرية؟ 
فكرة المليار الذهبي تنص على أن المواد 

ومياه  طبيعي،  وغاز  نفط  من  األرض  كوكب  في  المتاحة  األساسية 
نسمة،  مليارات   7 حاجيات  تسد  أن  يمكن  ال  وصناعة  وزراعة  ومعادن، 

وبالتالي فالموارد المتاحة تكفي فقط لمليار واحد وليس سبعة.
المليار نسمة سيكون مكونا من النخبة التي تحكم الدول المتقدمة 
والتي ستشمل: أوروبا الغربية، والواليات المتحدة األمريكية، وأستراليا، 
وكندا، واليابان، وتقوم فكرة هذا المشروع على تحديد الجزء األكثر ثراء 
من البشر الذين يمكنهم أن يعيشوا في العالم، وهم األشخاص الذين 
آمنة ومريحة، فلن يكونوا عبئااً على  يملكون كل ما هو مطلوب لحياة 
الحياة. وليتأتى ذلك تقول النظرية أن نخب الدول المتقدمة تعمل على 
استخدام شتى الوسائل لتحقيق المنشود، من خالل خلق حروب، ونشر 

األمراض واألوبئة، وكذا التسبب في حدوث المجاعة وغيرها.
ا لقول سيرجى كارا مورزا، وهو فيلسوف وعالم اجتماع وكيميائي  وفقاً
جميع  من  مهول  نصيب  باستهالك  يقومون  اآلن  البشر  فإن  ومؤرخ، 
موارد الكوكب، حتى أن العديد من األبحاث أكدت أن في حالة استمرار 
تزايد البشر فسوف يؤدي ذلك إلى نقص في الموارد الطبيعية األساسية 

للحياة في الكوكب، ومن هنا بدأ التركيز على ندرة الموارد الطبيعية.

أصل النظرية :
القرن  نهايات  في  مالتوس  تومـاس  البريطاني  االقتصادي  قام 
“مقالة  عنوان  كتاب تحت  بتأليف  وبالتحديد سنة 1798،  الثامن عشر، 

حول التعداد السكاني وتأثيره على تقدم المجتمع في المستقبل”.
وبشكل  متصاعدااً  سيظل  السكاني  النمو  أن  الكتاب  واستعرض 
يعني  مما  االقتصادي،  النمو  مُعدالت  بكثير  يفوق  ِبمُعدل  متزايد، 
يُمكن  ال  ُأمور  االجتماعية  والرفاهية  المرتفع  المعيشي  المستوى  أن 
تحقيقها، وبحسب وجهة نظر توماس مالتوس، فإن حل هذه المشكلة 
مثل  عوامل،  عدة  خالل  من  السكاني  النمو  مُعدالت  تراجع  في  يكمن 
باإلضافة  هذا  والمجاعات،  كاألمراض  الجماعية  والكوارث  الحروب 
الزواج  باالمتناع عن  الناس  يلتزم عدد كبير من  أخرى كأن  إلى عوامل 
واإلنجاب، وهي الطريقة الوحيدة التي يُمكن من خاللها تحقيق مستوى 

معيشي مرتفع للناس طالما أن أعدادهم أصبحت قليلة.
إنتاج الفيروسات إذن واحدة من أحدث الخطط المتبعة في الوقت 
الحالي والتي تساعد على تحقيق الهدف األسمى أال وهو التخلص من 
جميع سكان العالم إال مليار فقط من البشر. الفيروسات في العالم الحالي 
أصبحت واحدة من أخطر األسلحة التي تترك تأثيرااً استراتيجيااً على جميع 
الدول، وأحد أسوأ اآلثار لتلك الفيروسات أنها تستهدف فئة كبار السن 
ولكن  السكان،  عدد  انخفاض  على  تعمل  كما  حياتهم،  بتهديد  وتقوم 
الفيروسات ال تقف عند هذا الحد، بل تمتد آثارها إلى آثار اقتصادية من 

الممكن أن تؤثر على الدول النامية لمدة سنوات.
وبالتالـي فأنصار النظرية يدعون إلى تقليص العدد لغرض التنعم 
المجتمعية  الشرائـــح  من  تنغيــص  دون  مــن  األرضية  الكرة  بخيرات 
والطبقة المتوسطـــة، اللذان يشكالن معا أكثر من أربعة أخماس وزيادة 

عنه  ترتب  الذي  الشيء  العالم،  سكان  من 
المنظرين  حسب  الغذائية  المواد  في  ندرة 

الجدد للعولمة.
نظرية المؤامرة

ــداث  األح كل  ربــط  ببساطــة  يمكـن 
بنظريـــة  فالمؤمنــون  البعــض،  ببعضها 
األمراض  نشر  أن  يعتقدون  الذهبي  المليار 
عملية  في  المُستخدمة  الوسائل  أحــد  هو 
تم  ولهذا  للعالم،  كاني  السُّ التعداد  تقليص 
هذه  لدعم  واللقاحات  كورونا  جائحة  توظيف 
توماس  كتابات  إلى  التي تستند  المُعتقدات 
في  البعض  رغبة  تحقيق  وبالتالي  مالتوس، 

التخلص من المنتمين للعالم الثالث.
ولإلشارة فأصحــاب النظريــة هدفهـــم 
الوحيد إثارة نوع جديد من الصراع الحضاري 

خاصة عند أهل الكتاب والمسلمين. 

******
قيل لبعضهم: من أين تأكل؟ فقال: الذي 
شدق  والذي  بالّطحين،  يأتيها  الرّحى  خلق 

األشداق هو خالق األرزاق. 
قيل ألبي أسيد: من أين تأكل؟ فقال: سبحان اهلل واهلل أكبر إن اهلل 

يرزق الكلب أفال يرزق أبا أسيد.
وقيل لحاتم األصم: من أين تأكل؟ فقال: من عند اهلل فقيل له: اهلل 
ينزل لك دنانير ودراهم من السماء؟ فقال: كأن ما له إال السماء، يا هذا، 
من  لي  ساقه  السماء  من  رزقي  يؤتني  لم  فإن  له  والسماُء  له  األرضُ 

األرض وأنشد:
ُ رازقـــي وكيـــف اأخــاُف الفقـَر والهلَّ

ـــِر ِر والُي�سْ                                       ورازق هذا اخللق ف الُع�سْ
هــــْم  ــــــَل باالأرزاِق للخـــلـــــِق ُكلِّ َتَكفهلَّ

بِّ ف البيداِء واحُلوِت ف البحِر                                       ولل�سهلَّ

هل نظرية المليار الذهبي علمية؟
رغم كل ما يقال عن نظرية المليار الذهبي إال أنها ال تستند على أي 
دليل علمي قاطع يُؤكد صحتها، وبالتالي فجميع الشواهد والوقائع التي 
تتوافق مع بعض جوانب النظرية ال يمكن اعتبارها بشكل من األشكال 
أدلة قطعية، وما يؤكد ذلك هو ان النظرية الشهيرة لتوماس مالتوس، 
تعرّضت لوابل من االنتقاد، وظهر فيها الكثير من نقاط الضعف التي 
يقم  لم  مالتوس  أن  هي  النقاط  هذه  أبرز  ومن  دقيقة،  غير  تجعلها 

بتحديد المعايير التي استند إليها لوضع نظريته بشكل واضح.

نظرية املليار الذهبي بني احلقيقة وامل�ؤامرة
• سهيلة أضريف

فسحةفسحة
عامـة ق�سايـا  يف  تَدُبريـة  وقفـة 

في عام 1980 اكتشف ما يعرف بـ”نصب جورجيا الغامض” بجورجيا األمريكية، ولم يتمكن أي شخص من معرفة هوية صاحب فكرة 
البناء الحقيقي، والذي قدم اسما مستعارا »آر سي كريستيان«. لكن لماذا أحدث ذلك البناء ضجة كبيرة حول العالم؟

يعد نصب جورجيا عبارة عن حجر ضخم نقشت عليه مجموعة من الجمل بـ 8 لغات وهي )العربية والعبرية والسواحيلية واإلسبانية 
والهندية والصينية والروسية بجانب اإلنجليزية( وهي عبارة عن 10 وصايا قدمها ذلك المجهول من أجل أن يعيش العالم في رخاء 

وسالم. وجاءت تلك الوصايا كالتالي: 
•  أبقوا عدد الجنس البشري أقل من 500 مليون نسمة في توازن دائم مع الطبيعة.

•  وجهوا التناسل البشري مع تحسين اللياقة البدنية والتنوع.
•  وحدوا الجنس البشري بلغة جديدة معاصرة.

•  تحكموا بالعاطفة، بالعقيدة، بالتقاليد وبجميع األشياء بمنطق معتدل.
•  احموا الناس والدول بواسطة قوانين عادلة ومحاكم منصفة.

•  اتركوا الدول تحُكم داخليا مع تصفية النزاعات الخارجية في المحكمة العالمية.
•  تجنبوا القوانين التافهة والموظفين عديمي الفائدة.

•  وازنوا ما بين الحقوق الشخصية والواجبات االجتماعية.
ب، إليجاد التوافق المطلق. •  شجعوا الحقيقة، الجَمال، الحُّ

•  ال تكونوا سرطانا فوق األرض، أفسحوا مجاال للطبيعة، أفسحوا مجاالاً للطبيعة.

نصب جورجيا الغامض



11

4182 • ال�شبـت  30 اأكتـوبـر  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

ولد الدكتور محمد البغوري بمنطقة زعرورة التابعة إداريا إلى إقليم العرائش سنة 1974م، وانتقل رفقة أسرته إلى 
مدينة العرائش وهو ما زال طفال صغيرا، وهناك قضى سنته األولى من التعليم االبتدائي في مدرسة »ابن زيدون« بحي 
الليخيرو، و درس هناك على األستاذ  أحمد الشنتوف، واستقرت أسرته بعد ذلك بصفة نهائية في مدينة طنجة،  وفيها 
أكمل دراسته االبتدائية في مدرسة أنس بن مالك بحي الجيراري، قبل أن يدرس المرحلة اإلعدادية والثانوية إلى حدود 
السنة األولى باكالوريا بثانوية عالل الفاسي، ثم أنهى الطور الثانوي بثانوية موالي رشيد حيث نال شهادة الباكالوريا 

في اآلداب العصرية سنة 1994م.
المرحلة  بنشاط ثقافي الفت في صفوف  البغوري رحمه اهلل في هذه   ولإلشارة فقد تميز األستاذ 

والتصوف  بالرواية  المتعلقة  وخاصة  والمعارف،  الفنون  مختلف  مطالعة  على  يدمن  وكان  التالميذ، 
والفلسفة، لمؤلفين من المغرب والمشرق. 

 وتقول عنه أستاذته في مادة الفلسفة عائشة المجاهد: » تلميذي النجيب، المؤدب، المجد... الزلت 
أذكر جلوسك على طاولة الفصل، مركزًا بشكل غريب، منتشيا بالسؤال الفلسفي ودروبه. وصرت طالبا 

جامعيا، ثم طالبا باحثا... ثم دكتورا شغوفا بالتصوف... ثم كاتبا مبدعا... ثم زميال في المهنة« 1.
ونتيجة لهذا الشغف المعرفي بالسؤال الفلسفي التحق رحمه اهلل بكلية اآلداب بالرباط طالبا في 
شعبة الفلسفة وهناك درس على ثلة من الدكاترة المغاربة الذين أغنوا الدرس الفلسفي في المغرب 
من بينهم: عبدالمجيد الصغير، محمد سبيال، محمد عابد الجابري، فحصل على شهادة اإلجازة منها في 

موضوع حول فلسفة ابن سبعين، ثم التحق بوحدة البحث والتكوين التي كان يديرها الدكتور عبد المجيد 
الصغير، فحص على دبلوم الدراسات العليا المعمقة.

وفي أواخر سنة 2003م التحق بالمدرسة العليا لألساتذة بمكناس، ليتخرج منها بعد 
سنة أستاذا لمادة الفلسفة بالتعليم الثانوي التأهيلي فعُيِّنَ في زاوية سيدي إسماعيل 
)إقليم الجديدة(، قبل أن ينتقل إلى مدينة طنجة سنة 2007م، فعين في ثانوية ابن 

الخطيب التي ظل يشتغل بها إلى أن وافته المنية رحمه اهلل تعالى. 
ناقش رسالة الدكتوراه بكلية اآلداب تطوان يوم 15 يوليوز2019م في موضوع: 
»الزاوية العجيبية: دراسة في إسهاماتها التاريخية واألدبية واالجتماعية والسياسية« 
تحت إشراف الدكتور محمد كنون الحسني، وقد منحته اللجنة التي تكونت من الدكاترة: 
محمد كنون الحسني، ومصطفى الغاشي، ويوسف الناوري،  وجميلة رزقي درجة مشرف 

جدا، مع التنويه بالعمل العلمي.  
وقد  بذل األستاذ الراحل في إنجاز أطروحته جهدا مضنيا، فلم يقنع في إعدادها 

بالبحث الورقي، بل جاب مناطق المغرب طوال وعرضا ودخل الزوايا المنسية، وجالس أهلها على اختالف مشاربهم، 
وتسمع بأخبار الخزانات الخاصة فتعرف على كثير من أصحابها، وجمع أرشيفا محترما في موضوعه وغيره.

عرف عنه رحمه اهلل بشغفه الكبير بالكتاب، محبا له، مسافرا القتنائه، متبحرا في عوالمه المتنوعة: سردا وفكرا 
وتصوفا، والتنتهي رحلته في كتاب إال ليبدأ في كتاب غيره. حتى كون مكتبة كبيرة حسب الكاتبة المصرية  فاطمة 
وهيدي التي اطلعت عليها: »  نستطيع القول إن األديب المغربي محمد البغوري لديه جامعة كبيرة في منزله كما أنه 
يستطيع مواجهة العالم بسالح علمه، فحين دعاني لتناول الغداء مع أسرته في منزله رأيت أكبر مكتبة منزلية يمكن أن 

يراها إنسان، مكتبة يمتص منها رحيق علمه، ويزودها دائما بشتى صنوف الكتب من كل صوب وحدب«2 .
وكان األستاذ محمد البغوري رحمه اهلل تعالى شديد االعتناء بتربية أوالده، حريصا على ما يفيدهم ويرتقي بهم 
في مصاف التربية والتعليم.و يبدو ذلك واضحا في العالقة التي جمعته بابنه اللطيف الودود حسام، فقد كان حريصا 
على أن يصحبه معه في جوالته، وأسفاره، ولقاءاته الثقافية، وجلساته مع إخوانه من أهل األدب والفكر.كان لهذه 
الصحبة التربوية ثمار نافعة، من أبرزها عشق حسام للغة العربية، وولعه بالكتابة، ومحاوالته في كتابة القصة القصيرة. 
حيث كتب مجموعة قصصية سماها »ضريبة التفوق«. يقول الدكتور أبو الخير الناصري في تقديمه لهذه المجموعة 
القصصية: » عرفت صديقي ومَحلَّ ولدي العزيز حسام البغوري رفيقااً ألبيه األستاذ األديب محمد البغوري في أسفاره 
الكثيرة إلى مدن وقراه المغرب للمشاركة في اللقاءات الثقافية، أو لحضور عدد منها، أو لصلة رَحِم الثقافة مع أصدقائه 
من األدباء والباحثين.وَلَكمْ أْكبَرْتُ في أخي العزيز األستاذ محمد هذه الصحبة التربوية الرفيعة البنه، كما أكبرتُ في 
نَجْله هذا الحبَّ الكبير لعوالم األدب واألدباء.. ولئن كنتُ سعدتُ كثيرا حينما علمت أن لحسام مجموعة قصصية 
يعتزم إصدارها، فإن سعادتي تبلغ ذروتها وأنا أجاور اليومَ نصوصَه، وأمهّد لها بهذه الكلمات القليلة...إ ن العزيز 
حسامااً يستحق كل تشجيع وتنويه وثناء ألنه بذرة طيبة نرجو أن يكون منها أحسنُ ثمر وأجمُله وأجوده...هنيئا لنا نحنُ 

المغاربَة والعربَ هذا الكتابُ ألديب لم يتجاوز العاشرة من عمره، إنه كتاب فريدٌ وسَعْيٌ رشيد...«
و األستاذ محمد البغوري  باحث مقتدر، وأديب أريب، وكاتب طلعة، اهتم بالتصوف عموما وبالتصوف المغربي 

خصوصا.
من أعمـالــه : 

- سيرة ذاتية: محموعة قصصية« سنة 2013م: وتشتمل المجموعة فضال عن تقديم للكاتب حميد ركاطة، على 
15 نصا قصصيا، هي »النفقة« و»الشيخ والعكاز« و«المقهى والكتاب« و»فتوى الكتاب« و»فرجة الموسم« و»قنفذ 
أملس« و»صديق ليس عابرا« و»لذة الصداقة« و«سيرة ذاتية« و«أديب في بيتنا« و«الحمام« و»المدير« و»مباهج« 
و»عطر السيدة« و»عدس وبصل«. وقال الكاتب حميد ركاطة في تقديمه للكتاب إن نصوص المجموعة تحتفي بالعديد 
من التفاصيل الصغيرة المنفلتة للفئات البسيطة وبكل الجزئي والمهمش من األشياء التي تؤثث فضاءات مختلفة 
)المدشر والقرية والزاوية والبيت والمقهى والحمام والغرفة والشقة…(، تفاصيل يشكل ارتباط بعضها ببعض لوحات 
فنية مثيرة، تعكس جانبا من طبيعة شخوص المجموعة مضيفا أن محمد البغوري بقدر ما يكتب سيرته الخاصة داخل 

هذه المجموعة، بقدر ما يسير دون هوادة في كتابة سيرة األمكنة ويقارن أحيانا بينها في ثقافات مختلفة.
-  »عطر القراءة، وإكسير الكتابة« سنة 2014م: ومادته األساس حوارات مع أسماء وازنة لها قدم راسخة في مجال 

الكتابة عبر 306 صفحة من الحجم المتوسط، والمُحاوَرون هم: محمد أنقار، أحمد الطريبق احمد، محمد المسعودي، 
فريد أمعضشو، جميل حمداوي، مصطفى الغتيري، خالد أقلعي، شعيب حليفي، محمد بوعزة، عبدالعالي بركات، حميد 
ركاطة، ميمون حيرش، عبد السالم الجباري، نجيب الخمليشي، الحسن أسويق، عبداللطيف الزكري، البشير الدامون، 
عبدالسالم الطويل، عزالدين الماعزي، فاطمة الزهراء الرغيوي، زهرة رميج، إدريس الجرماطي، محمد اكويندي، زهير 

الخراز، إدريس علوش، محمد أحمد بنيس، فاطمة الزهراء بنيس، محمد العربي غجو، الزبير بن بوشتى.
والكتاب وفق التقديم المستهل به مجموعة من الحوارات أجراها الكاتب المغربي محمد البغوري مع 
مبدعين مغاربة كتابا ونقادا من مختلف الحساسيات واألجيال الثقافية ” وهو بهذه الشاكلة ، وبهذا 
الجمع لشتات أطياف األدبية المغربية إنما يقدم رؤية بانورامية عن راهن الحراك الثقافي واألدبي 

الدافق في مغرب النصف الثاني من القرن العشرين وبداية األلفية الثالثة “.
- »شجون األدب، وشؤون النقد«، سنة 2019م: وهو كتاب حاور من خالله ثالثين أديبا وثمانية 
نقاد، وهي حوارات تتمحور، في جل أسئلتها، حول القصة القصيرة جدا، ووزع هذه الحوارات على 
فصلين اثنين: فصل أول أسماه » شجون األدب«، وخصصه لمحاورة األدباء، وفصل ثان عنونه ب 
»شؤون النقد« وأفرده لمحاورة النقاد. ويقدم هذا الكتاب للباحثين في األدب المغربي المعاصر مادة 
غنية  تتصل بنشأة القصة القصيرة جدا ببالدنا، وعوامل ظهورها، ونصوصها األولى، وأبرز أعالمها، 
فقد حرص المؤلف حرصا حميدا على سؤال كل أديب من األدباء المجاورين عن بدايته في كتابة 
القصة القصيرة جدا، وعن األسماء التي كان لها تاثير عليه، فكان لحرصه ذاك أثر حسن في توفير بيانات 
ومعلومات صالحة ألن تستثمر  في التأريخ لظهور هذا الجنس األدبي ونشأته بالمغرب األقصى«3 .. 
- » ولوالت الريح التزعج النورس في الصويرة«: صدر سنة 2020م، يقع في 115 
صفحة من الحجم المتوسط، وهو في أصله عبارة عن حوار مفتوح مع المبدع واألديب 
حسن الرموتي، حول مجمل القضايا الخاصة بالوسط، وبالمحيط، والسياق وبالتكوين، 
التمييز  سمات  من  الكثير  عليها  وأضفت  الرموتي  المبدع  تجربة  صنعت  والتي 
والفردانية والعمق والتجديد. وقد أجمل األستاذ البغوري معالم اإلطار العام الناظم 
لهذا الحوار الفكري الرصين، حينما قال: » مع الكاتب المتعددا  المشارب، والمطل 
على أدينا وثقافتنا المغربيين من نوافذ مشرعة غنية، يطيب لي أن أصغي بكل محبة 
مشدوهة  وهي  الصويرة  مدينة  في  النوارس  التزعج  التي  الرياح  لولوالت  وامتنان 
سيكتب  الذي  الرموتي،  حسن  واإلنسان  االديب  مدينتها،  حكيم  العترافات  منجذبة 

لمدينة الصويرة أجمل الحكايا عن البحر، والنوارس والرياح واأللوان...« ص 8.
وكانت له أعمال قيد الطبع لكن القدر لم يمهله إلخراجها منها:

•  المغاربة ومحي الدين ابن عربي: حوارات،
•  كتب وأشجان،

•  ثالث سنوات بزاوية سيدي اسماعيل: مذكرات أستاذ، من باب الثانوية: رواية،
•  رحالت مغربية،

•  ابن سبعين فيلسوفا ومتصوفا.
كما نشر عدة مقاالت في جرائد ومجالت وطنية وعربية، منها مقاالته المنشورة على صفحات الملحق الثقافي 

لجريدة العلم المغربية.
توفي رحمة اهلل عليه ليلة الجمعة 23 صفر 1443هـ الموافق فاتح أكتوبر 2021م،  متأثرًا بوباء كورونا، ودفن  

ظهر يوم الجمعة بمقبرة المجاهدين. فرحمة اهلل عليه تعالى.
وقال في رثائه األستاذ حسن بريش: » رحل محمد الباغوري، صديق عمر بكامله، ما عرف يوما لحظة خصام. كم 
وددت أن أحضنه، أن أودعه، أن أشم في رحيله رائحة ما تبقى من عمري. ياصديقي: الذي رحل بتوقيت األوج: لن أخلع 

الحداد«4 .
ورثاه الدكتور بدر العمراني بأبيات شعرية قال فيها 5: 

تنادى الرحيــــل بحب سراعــــــا     وأحيا فـؤادا بحزن أذاعــــــــــا
فأرداه رمسا وإن كــــان نجمـــــا     ينير الفضاء بفخـر يـراعـــــــــا
بآثار فضـل وإشـــراق نفــــــــس     وأخالق أنس تجلت طبـاعــــــا
بتعليم نشء تسامى همامــــــــا     لطيفا أديبا لحـق أشاعـــــــــــا
سيبقى البغوري وإن غـــاب عنـــا     عزيز جنان بحــــب يراعــــــــى
عليه ســالم غفـــور رحيـــــــــــم     يسح هتونا ويزكو تباعــــــــــا

ـــــــــــــــــ
1(  األستاذة عائشة المجاهد في كلمة تأبينية للراحل محمد البغوري.

2(  فاطمو وهيدي في نعيها للراحل محمد البغوري
3(  أبو الخير الناصري – تقديمه لكتاب شجون األدب وشؤون النقد- ص6

4(  األستاذ حسن بريش  في كلمة تأبينية للراحل محمد البغوري.
 5(  وداد في شجن: ذكرياتي مع الدكتور محمد البغوري رحمه اهلل- بدر العمراني- جريدة طنجة- عدد -4179 السبت 

9 أكتوبر 2021.

• إعداد :  عدنان الوهابي

�ملعا�رصين:من �أعالم طنجة 

األستاذ األديب 

محمــــد البغــوري
)ت 1443هـ/2021م(
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المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف بالحسيمة
المحكمة االبتدائية بالحسيمة

ملف عدد : 35/2021
حساب : 1844

إعالن عن بيع أصل تجاري
بمقتضى عقد توثيقي – لدى األستاذ محمد الحنودي 
الموثق بالحسيمة – مؤرخ بالحسيمة يوم 2021/08/17 
و 2021/09/02 ومسجــل بإدارة التسجيل بالحسيمة يوم 

.2021/09/09
باع السيد فريد ولدالحاج صيدلي الساكن بالحسيمة 
زنقة جمال الدين األفغاني رقم 03 جنسيته مغربية والحامل 

.R135183 للبطاقة الوطنية للتعريف
الساكن  صيدلي  أوخيار  محمد  السيد  لفائدة 
مغربية  جنسيته   55 رقم  النكور  حجرة  شارع  بالحسيمة 

.R336694 والحامل للبطاقة الوطنية للتعريف
األصل التجاري المتمثل في صيدلية الشمال والكائن 
اقليم  بوعياش  بني  الخامس  محمد  شارع  الثاني  بالحي 
الحسيمة والمسجل بالسجل التجاري بالمحكمة االبتدائية 
بالحسيمة تحت عدد 8144 بالسجل التحليلي بثمن إجمالي 

قدره 350.000,00 درهم.
لدى  تعرضاتهم  تقديم  أعاله  البائع  دائني  فعلى 
مكتب السجل التجاري بالمحكمة االبتدائية بالحسيمة داخل 

أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد النشر  الثاني.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتحاد مالكي شاطئ األميراالت

طريق القصر الصغير طنجة
محضر الجمع العام

 المنعقد يوم 2021/10/18
بتاريخ 18/10/2021 على الساعة الثانية زواال، انعقد 
الجمع العام لمالك إقامات ومنازل شاطئ األميراالت وبعد 
ذ/  تكليف  تم  الحاضرين  قبل  من  الحضور  الئحة  توقيع 

منصور برئاسة الجمع العام والسيد مظلوم المقرر.
بعدما أخذ الرئيس الكلمة وعرض النقط المدرجة 
يعاني  أصبح  التي  المزرية  الحالة  لخص  األعمال،  بجدول 
منها الشاطئ والتي انعكست سلبا على سمعة المالكين 
المالك  يقدمها  التي  المساعدة  بعد  خاصة  المشتركين 
وتسهيل  بالكهرباء  وتزويدهم  صيفا  المحالت  لمكتري 
واستغالله  الشاطئ  من  جزء  احتالل  في  مأموريتهم 
العمومي  الملك  الزوار ومحتلي  التي تتم بين  والمضاربة 
وضجيج  ضوضاء  من  يحدث  وما  بالقوة  عليه  والسيطرة 
طوال اليوم وكذا األشخاص الذين يكترون محالتهم باليوم 
والمناقشة التي تحدث بينهم داخل موقف السيارات وغيرها، 
زوار  عند  تتكون  بدأت  التي  السيئة  السمعة  عن  ناهيكم 
الشاطئ بعدما فقد بريقه الذي كان يتوفر عليه في الماضي 

والسمعة الطيبة التي كانت سائدة في الداخل والخارج.
وبعد عرض كل هذه النقط وتقديم المكتب السابق 

استقالته قرر الجمع العام مايلي:
-  بالمصادقة على نقط جدول األعمال، تم انتخاب 

المكتب الجديد: 
-   الرئيس: يوسف شهبون.

-   نائبه: ديميتريس مظلوم .
-  الكاتب العام: منصور عبد اهلل.

-  أمين المال : نجيب بخات.
-  المستشار: نبيل الرغيف.

كما قرر الجمع العام منح الصالحيات التالية للمكتب 
الجديد:

1(   التقاضي باسم كل المالك المشتركين ضد كل 
مخالف لنظام الملكية المشتركة.

2(   االتصال بالجهات اإلدارية لسحب التراخيص التي 
منحت لبعض المحالت بدون موجب قانوني.

3(  االتصال بالسيد الوالي قصد حل مشكل الطريق 
وتعبيدها.

4( االتصال بشركة أمانديس قصد تزويد الشاطئ 
باإلنارة العمومية.

5( االتصال بشركة أمانديس قصد تزويد الشاطئ 
بالماء الشروب وإيجاد حل للمياه العادمة.

6(   اإلبقاء على المساهمات السابقة إلى حين إيجاد 
صيغة جديدة.

7(   تكليف السنديك بإجراء الحجوزات الالزمة ضد كل 
مختلف عن األداء. 

مؤسسة  لدى  حساب  بفتح  للسنديك  السماح     )8
بنكية خاصة بمالك شاطئ األميراالت.

9(   تكليف السنديك للتأكد من المكترين بعد اإلدالء 
بنسخ من هويتهم.

المعنية:  الجهات  لدى  المحضر  هذا  وضع     )10
الجماعـــة  العقاريــة،  المحافظــة  القيــادة،  الواليــة، 

الحضرية. 
وبعد تالوة المحضر تمت الموافقة على ما جاء فيه 
باإلجماع ورفعت الجلسة على الساعة الثانية والنصف مع 

توقيع المحضر من قبل الرئيس والمقرر .
رئيس  الجلسة :  عبد اهلل منصور

  المقرر :  مظــلوم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل 

ملف تنفيذ عدد :2019/6201/326   
إعالن عن بيع قضائي

لفائدة : عبد الخالق سلمون وعبد اهلل سلمون  
ينوب عنهما ذ. معاذ العطاوي المحامي بهيئة طنجة

ضد :  محمد سلمون ومن معه
بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بهذه  سيتم  قضائيا  بيعا  بأن  للعموم  بأصيلة  اإلبتدائية 
المحكمة بتاريخ 2021/12/09 على الساعة 15:00 صباحا 

بقاعة البيوعات بهذه المحكمة للعقار التالي :
دار سكنية  بأصيلة.

* مساحتها :تقع فوق قطعة أرضية مساحتها 111 
متر مربع.

مرآب  كله  أرضي  طابق  على  تحتوي  مكوناتها:   *
»كراج« له بابين على الشارع من جهة الشمال وعلى طابق 
علوي يحتوي على 3 بيوت ومطبخ وواسطة ومرحاض وفناء 

وعلى طابق ثاني بنفس مواصفات الطابق األول.
* موقعها: تقع بشارع الراشدية رقم 59 أصيلة.

 : مبلـــغ  فــي  االفتتاحـــي  الثمــن  حــــدد 
1.200.000.00 درهم )مليون ومائتي ألف درهم(.

ولمن رسا عليه المزاد أداء الثمن حاال ناجزا مع زيادة 
3 في المائة لفائدة الخزينة العامة، وللمزيد من المعلومات 

االتصال بقسم التنفيذ المدني بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
المصطفى المسيح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
LOST AND FOUND ”SARL“

4G ،3، إقامة ميموزا
طنجة

-------
«LOST AND FOUND «  ش.م.م

  شركة راسمالها 100.000,00درهم 
مقرها االجتماعي: طنجة ،

4G ،3، إقامة ميموزا 
طنجة

السجل التجاري رقم  3400 
--------

حـــل  الشـركــــة
Iـ   بمقتضى محضر الجمع العام للدورة الغير العادية 
ألعضاء الشركـة LOST AND FOUND ش.م.م. بطنجة 

بتاريخ .07 أكتوبر2021.
*قرر أعضاء الشركة باإلجماع ما يلي: 

- حل الشركة.
-تعيين المصفي للشركة.

- تعيين مكان تصفية الشركة.
- إعطاء الصالحيات الخاصة بدلك إلتمام اإلجراءات.

II تم اإليداع القانوني بكتابــة الضبــط للمحكمة 
التجارية بطنجة بتاريخ26 أكتوبر2021 تحت رقم 9259.

للنسخة  والبيان
السيد سعيد بوشوف 
مسير الشركة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيع عقار  

ملف تنفيذي عدد: 6201/19-656
بطلب من :السيدة رشيدة بنعلي.

ضد : ورثة محمد بنعلي.
في يوم الثالثاء 14-12-2021 على الساعة العاشرة 
)10.30( صباحا بقاعة البيوعات بالمقر الرئيسي  والنصف 
العلني  بالمزاد  البيع  االبتدائية بطنجة سيجرى  للمحكمة 
وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار الواقع بمدينة طنجة: زنقة 
شاطئ المهدية رقم الدار 02 طنجة البالية، وهو عبارة عن 
منزل يتكون من بناء سفلي وطابقين علويين وبناء بالسطح 

مساحته 73 م م.
 954.400.00  : مبلغ  في  الٳفتتاحي  الثمن  حدد 

درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ النشر 

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

ومستندات اإلجراءات. 
ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء مع زيادة 

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

مشرف على مكتب التنفيذ المدني   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل  

المحكمة االبتدائية بطنجة
قسم التبليغ 

إعذار: 2021/6704/5628
شهار حكم قضائي طبقا للفصل 441 من ق.م.م

المحكمة  لدى  الضبط  رئيس مصلحة كتابة  يعلن 
حكمها  أصدرت  المحكمة  هذه  بأن  بطنجة  اإلبتدائية 
عدد:  الملف  في   246 عدد:  تحت  بتاريخ:2019/07/02 

 .2018/1402/260
ممثلة  بروموسيون  ديتروا  المدنية  الشركة  بين: 
ذ/توفيق  عنها  ينوب  قادم،  امحمد  مسيرها  شخص  في 

الميموني المحامي بهيئة تطوان.
وبين: السيد أحمد ابراهيمي، عنوانه زنقة هولندا، 

عمارة فنزويال رقم 4 طنجة.
عنوانهم  معهم،  ومن  كاميسولي  انطونيو  ورثة   -

زنقة فرانسيسكو دي فيكتوريا رقم 10 و 16 طنجة. 
اآلتي نصه: ابتدائيا وغيابيا بقيم. 

في الشكل : بقبول الدعوى. 
-في الموضوع: المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة 
ذي  العقار  بقسمة  لذلك  تبعا  والحكم  القضية  ذمة  على 
جاء  ما  وفق  عينية  قسمة   G/7941 عدد  العقاري  الرسم 
والتقويم  التعديل  بعد  أعاله  المذكورة  الخبرة  تقرير  في 
قصد تمكين كل شريك نصيبه مفرزا مع أمر المحافظ على 
األمالك العقارية والرهون المختص بتضمين مقتضيات هذا 
الحكم بالرسم العقاري مع تحميل صائر الدعوى لألطراف 

على قدر نسبة التملك.
وعليه فإن هذا الحكم سيصبح نهائيا وقابال للتنفيذ 
اإلعالنات  بلوحة  تعليقه  تاريخ  من  يوما   30 مضي  بعد 
القضائية وإشهاره طبقا للفصل 441  من قانون المسطرة 

المدنية. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد 26/2016/35 

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

ضد : السيدة وسيمة مرون، عنوانها شارعي الحسن 
الثاني وحسنونة رقم 36 عمارة الشنتاح الطابق األرضي 

رقم 5 طنجة.
بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الساعة  على   2021/12/08  : بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
بيع بالمزاد العلني للعقار المسمى )كاميال 21( ذي الرسم 
العقاري عدد 06/89504 المملوك للمنفذ عليها المذكورة 
أعاله، الكائن بعنوان المنفذ عليها المذكور، أعاله  كذلك، 
والعقار عبارة عن شقة بالطابق األرضي مساحتها 143 م 2.

مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 
715.000.00 درهم. 

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

المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد 2018/8515/179 

إعالن عن بيع عقار
لفائدة: السيد محمد الهيشو .

ضد : السيد محمد الخنشوف، عنوانه، شارع فاطمة الزهراء، 
زنقة بوحوت رقم 10 قرب مسجد بوحوت بطنجة.

بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الساعة  على   2021/12/08  : بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
الرسم  ذي  )الوهال(  المسمى  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع 
المذكور  عليه  للمنفذ  المملوك   G/20579 عدد  العقاري 
أعاله الكائن ب: طنجة، بني مكادة، حي بوحوت، وهو عبارة 
عن أرض بها بناية تشتمل على سفلي وطابق أول ومرفق 

مساحتها 87 سنتيار.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية  

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
إعالن عن بيع عقار  

ملف عدد: 26/2015/44
لفائدة : التجاري وفا بنك ش م.

ضد : السيد عبد السالم المغربي المنصورة، عنوانه زنقة 
الشيخ ميارة، رقم 5 حي النزاهة، طنجة .

بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الساعة  على   2021/12/08 بتاريخ:  أنه  بطنجة  التجارية 
الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو) سمير( ذي الرسم العقاري 
أعاله،  المذكور  عليه  للمنفذ  المملوك   06/30755 عدد 
الكائن بطنجة، الشرف، حي النزاهة،  وهو عبارة عن بناية 
مساحته  ومرفق  واحد  وطابق  سفل  سرداب  على  تحتوي 

378 م 2.
مبلــــغ  في  العقــار  لبيــع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

ملف تنفيذي عدد: 2018/8516/404 
إعالن عن بيع عقار

لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان، تنوب عنه ذات/
بسمات وشريكتها محاميتان بالدار البيضاء.

ضد : السيد أحمد الحاج احساين، كفيل شركة اللوكس 
ميطال العلمي.

بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الساعة  على   2021/12/13 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 

الثالثة زواال ستجرى سمسرة عمومية بقاعة البيوعات بهذه 
أعاله  عليه  المنفذ  لحصة  العلني  بالمزاد  لبيع  المحكمة 
المحددة في نصف العقار المدعو )يسير( ذي الرسم العقاري 
عدد 36/6106 والكائن بطريق طنجة، القصر الكبير. وهو 
بنيت  مربع  متر   2031 أرضية مساحتها  عبارة عن قطعة 

فوقها مستودعات قديمة. 
 9.789.500.00 مبلغ  في  االفتتاحي  الثمن  حدد 

درهم. 
تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  قسم  إلى  العروض  تقدم 
نشر هذا اإلعالن. يمكن لكل شخص داخل عشرة أيام من 
تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا عما رسا به المزاد على أن 
يكون العرض يفوق بمقدار السدس من ثمن البيع األصلي 
و المصاريف )الفصل 479 من ق م م(، ويؤدى الثمن ناجزا 
مع زيادة 3 في المائة،  ومصاريف التنفيذ بواسطة شيك 
بمكتب  االتصال  يمكن  اإليضاح  من  وللمزيد  مضمون. 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 2018/8516/405 

إعالن عن بيع عقار
لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان، تنوب عنه ذان/

بسمات وشريكتها محاميتان بالدار البيضاء.
ضد : السيد أحمد الحاج احساين، كفيل شركة اللوكس 

 A ميطال العلمي، عنوانه بحي المسيرة الخضراء، مجموعة
الزنقة 5 رقم 32 القصر الكبير أو ب 6 مكرر محج 20 غشت 

طريق الرباط، القصر الكبير.
بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الساعة  على   2021/11/30 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة بيع 
بالمزاد العلني للعقار المدعو )هدى( ذي الرسم العقاري عدد 
19/14204 المملوك للمنفذ عليها الكائن بتطوان المحل 
المدعو القناطر. وهو عبارة عن قطعة أرضية بها مرآبين 

مساحته 6 آر 81 سنتيار. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 2018/8516/407 

إعالن عن بيع عقار
لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان، تنوب عنه ذان/

بسمات وشريكتها محاميتان بالدار البيضاء.
ضد : السيد أحمد الحاج احساين، كفيل شركة اللوكس 
ميطال العلمي، عنوانه بحي المسيرة الخضراء، مجموعة 
A الزنقة 5 رقم 32 القصر الكبير أو ب 6 مكرر، محج 20 

غشت، طريق الرباط، القصر الكبير.
بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الساعة  على   2021/11/30 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة بيع 
بالمزاد العلني للعقار الكائن بطريق طنجة المحل المدعو 
العقاري عدد  الرسم  )الكوثر( ذي  المدعو  القناطر بتطوان 

وهو  أعاله،  المذكور  عليه  للمنفذ  المملوك   19/11585
عبارة عن أرض بها بناية تتكون من طابق سفلي مساحته 

5 آر 47 م2. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل   
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة
ملف تنفيذ عدد: 20/2016/305

طالب التنفيذ :السيد محمد البقالي القاسمي
منفذ عليه:السيد محمد بولعيش 

إعالن عن بيع أصل تجاري بالمزاد العلني  
بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الساعة  على   2021/12/02 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
بيع بالمزاد العلني لألصل التجاري المملوك للمنفذ عليه 
المذكور أعاله، الكائن بدوار فرسيوة، القصر الصغير، فحص 
أنجرة طنجة، والمقيد بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية 

بطنجة تحت عدد 63456 بعناصره المادية والمعنوية. 
حدد الثمن االفتتاحي لبيع األصل التجاري في مبلغ 

30.000.00 درهم.
تاريخ  ابتداء من  التنفيذ  إلى مكتب  العروض  تقدم 
في   10 زيادة  مع  ناجزا  الثمن  ويؤدى  اإلعالن.  هذا  نشر 
بمكتب  االتصال  يمكن  المعلومات  من  وللمزيد  المائة. 

التنفيذ بهذه المحكمة.  
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
مصطفى السرغيني
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيـــع  عقـــار  

ملف تنفيذي عدد: 6201/18-916
بطلب من: السيد عبد الحفيظ الشارف.

ضد : السيدة عائشة البشتاوي.
في يوم الثالثاء 14-12-2021 على الساعة العاشرة 
)10.30( صباحا بقاعة البيوعات بالمقر الرئيسي  والنصف 
للمحكمة الٳبتدائية بطنجة سيجرى البيع بالمزاد العلني 
طنجة،  بمدينة  الكائن  للعقار:  موسر  مزايد  وآخر  وألكبر 
مدشر بنديبان، حي بوشتة الزنقة 39 رقم 24، وهو عبارة 
عن بناية تتكون من سفلي وطابق أول وسطح مساحته 45 

مترا مربعا . 
 225.000.00 مبلغ   في  الٳفتتاحي  الثمن  حدد 

درهما.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ النشر 

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

ومستندات اإلجراءات. 
ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء مع زيادة 

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

اإدانة الإعتداءات التي تطال ال�شحافيني
من قبل القوات العمومية

توصلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشكايات من الرباط والدار البيضاء ووجدة، بشأن عدد من االعتداءات، التي تعرض لها 
صحافيون مغاربة، أثناء قيامهم بواجبهم المهني في تغطية االحتجاجات التي نظمها مجموعة من المواطنين المغاربة تعبيرا عن رفضهم 

جواز التلقيح لولوج مجموعة من المؤسسات اإلدارية والفضاءات العمومية.
أن  رغم  العمومية،  القوات  من  أفراد  طرف  من  لصحافيين  وتعنيف  منع  مشاهد  تتضمن  فيديوهات،  مقاطع  على  النقابة  واطلعت 
الصحافيين ضحايا هذا االعتداء رددوا غير ما مرة أن حضورهم الوقفات االحتجاجية للقيام بواجبهم المهني وليس المشاركة في االحتجاجات. 

وبناء على كل ما سبق، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية: 
•   تعبر عن قلقها البالغ من تواتر هذه االعتداءات، التي تتناقض مع االلتزامات الدولية لبالدنا والتشريعات الوطنية، فيما يتعلق بحماية 

الصحافيين. 
•   تذكر النقابة أنها وجهت مراسالت متعددة للجهات الرسمية المعنية من أجل وضع حد لهذه الظاهرة، التي تخدش صورة بالدنا 

في مجال حماية الحرية الصحافة وتمس بكل ما راكمته بالدنا من مكتسبات في هذا المجال. 
•   تعلن النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن تضامنها مع الزمالء المعتدى عليهم، وتعبر عن استنكارها لها، فإنها في المقابل 
تطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق في هذه األحداث وترتيب الجزاءات، وسن إجراءات من شأنها المساهمة في احترام الصحافيين 

وضمان قيامهم بواجبهم في أحسن الظروف واألجواء.

الرباط في 28 أكتوبر 2021

بــالغ
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اتحــاد  أعمال  تصريــف  لجنــة  بالغ  فجر 
طنجة لكرة القدم حول قائمة الالعبين الذين 
بعض  غضب  اللحظة،  حتى  تأهيلهم  يتم  لم 
أعضاء اللجنة، سيما المحسوبين على المكتب 
المستقيل والحوا على ضرورة غسل  المديري 
حلول  إيجاد  أجل  من  داخليا  الفريق  غسيل 
إلنقاذه. وتعيش اللجنة تصدعا داخليا بسبب 
إصرار أعضاء جدد على التواصل مع الجمهور 
والراي العام بشأن مستجدات الفريق، وأصروا 
على ضرورة توضيح بعض الحسابات الغامضة 
في مالية الفريق وبعض الصفقات المشبوهة، 
أربعـــة العبيــن، حبيب اهلل  بعدما تبيــن أن 
المطلب  عبد  وفوزي  عسكر  وعماد  حمداني 
وحمزة الحساني، غير مؤهلين لخوض مباريات 
أن  بالمقابل  الساعة،  لحدود  الموسم  هذا 
بشكل  ويتدربون  مصاريفهم  يتحمل  الفريق 
يعيشها.  اليت  المادية  المشاكل  رغم  عادي 
مخلفات  عن  التستر  األطراف  بعض  وتحاول 
الحالية  النتائج  أزمة  وتعليق  السابق  المكتب 
لم  الذي  كازوني  بيرنار  المدرب  شماعة  على 
من  مجموعة  على  السيطرة  على  يقوى  يعد 
الذي  بالعمل  مقتنع  غير  أغلبهم  الالعبين، 
الفوضى  يثبت  ما  وهذا  المدرب.  به  يقوم 
في  الفريق  عليها  يعيش  أصبح  التي  الكبيرة 
غياب االنضباط والصرامة. وأكد مصدر مقرب 
من الفريق أن إقالة المدرب الفرنسي مسألة 
عائقا  الجزائي  الشرط  ويبقى  فقط،  وقت 
أمام أعضاء اللجنة ألن االستغناء عن المدرب 
يناهز  ما  النادي  خزينة  سيكلف  ومساعديه 
يسمح  جزائي  كشرط  سنتيم  مليون   160

بفسخ العقد بين الطرفين.
من  بها  توصلنا  معطيات  خالل  ومن 
أعضاء يطمحون إلى التغيير في طريقة تسيير 
النادي فإن من يطلقون عنهم )مسامير جحى(، 
مستمرون في عرقلة األمور بفرض تواجدهم 
إخراج  األعمال ويرفضون  لجنة تصريف  داخل 
الرأي  إلى  المستقيل  المكتب  وأخطاء  اسرار 
األيام  في  لالنفجار  الوضع  يرشح  مما  العام. 
المقبلة إما بسيطرة هذه الفئات على الفريق 
أو  عليه،  هو  ما  على  الوضع  وإبقاء  من جديد 
التغيير  إحداث  إلى  الطامحة  العناصر  تحقيق 
فريق  بناء  وبداية  الداخل  بتنقية  هدفها 

بطموحات وأفكار جديدة. 

ت�شريب لئحة تاأهيـل 
لعبـي احتـاد طنجـة 
تق�شم اأع�شاء اللجنة 

نفسه مع أي زميل يلتحق بالفريق.
يوسـف  أداء  تقيـم  كيــف 

النصيري؟
مستــوى  أن  نعلم  نحــن 
كبيرا  تطــورا  عــرف  النصيــري 
كما  العمل  في  واصل  إذا  للغاية. 
يفعل اليوم، فسيواصل القيام بما 

يفعله.
كيف تتصور خوض نهائيات 
المنتخــب  مع  العالــم  كـأس 

المغربي بقطر؟ 
لعب كأس العالم مع المغرب 
الحال  هو  كما  حلما  سيكون 
بالنسبة ألي العب كرة قدم أو أي 
أكون  أن  لي  فخرا  طفل. سيكون 
هناك. حاليا تنتظرنا مباراة ذهابًا 
وإيابًا حيث سيتحدد ما إذا كنا سنذهب. لكن أعتقد أننا نتوفر على فريق 
يتجلى  ما  واحدة، وهذا  اسرة  وكأننا  ألننا نحس  كاملة،  ثقة  يمتلك  رائع 
في المباريات. حاليا تركيزي على نادي إشبيلية واطمح أن أحقق معه كل 

شيء«.

المدرب  ثقة  استقبلت  كيف 
لوبتيجي؟

القرارات  شيء.  يحــدث  لم 
صعب  األمر  المدرب،  بيد  تبقى 
لوجود  نظرا  إليه  بالنسبة  حتى 
بالنسبة  األهم  يبقى  العب.   25
وأن  جيدا  االشتغــال  هـو  إلى 
بالتركيبة  مكاني  على  أتنافس 
األساسية وهذا يتطلب أن أكون 
أكسب  حتى  الظروف  أحسن  في 
تحقيق  أتمنى  المــدرب.  ثقة 
لهــذا  حددناهــا  التي  األهداف 
شيء،  كل  قبــل  ولكن  الموسم 
االشتغال  هو  اليــوم  المطلوب 

واللعب بجدية لكسب المكانة.
لبونو  دعمـك  عن  يتحدثون 

والنصيري، ما هي طبيعة هذا الدعم؟
لقد ساعدتهم قليال على التكيف مع النادي وكيف تسير األمور هنا 
الشيء  وسأفعل  معهم  ذلك  فعلت  لقد  الرائعة.  الجماهير  مع  خاصة 

منيـر الحـداديحوار السبت
املغرب  املنتخب  مع  قطر  مونديال  “بلوغ 

�شيكون  فخرًا  يل”
مرة  لوبتيجــي  لوريـن  المـدرب  عاد 
أخرى لالعتماد على الالعب المغربي، منير 
المدرب  ثقة  أن  من  الرغم  على  الحدادي 
رفيــع.  بخيـط  دائما  معلقة  الالعب  في 
ثقة  بكسب  سعادته  عن  الحدادي  وأعرب 
مدرب إشبيلية لورين لوبيتيغي الذي بدا 
الفريق.  تركيبة  في  مهمة  دقائق  يمنحه 
المغربي  الدولي  الالعب  مغادرة  وكانت 
االنتقــاالت  من  يـوم  آخــر  فـي  وشيكة 
أن  قبل  المالية،  تكلفته  بسبب  الشتوية 
الهولندي  المهاجم  بخروج  بقاءه  يضمن 
برشلونة،  إلى  انتقل  الذي  يونغ  دي  لوك 
التسجيل  الحصول على فرصة  كما ضمن 
أوروبا  أبطال  بدوري  الفريق  قائمة  في 
المغربي  الدولي  الالعب  استبعاد  مقابل 
اإلدريسي  أسامـــة  إشبيليــة  في  األخر 
ألول  الحدادي  وظهر  غوديلــي.  والالعـب 
وتمكن من  الموسم،  أوروبا هذا  في  مرة 
فولفسبورج.  ضـد  لفريقـه  هدف  تسجيل 
موقع  اجراها  مقابلة  في  أخرى  تفاصيل 
»جول« مع المهاجم الدولي المغربي وأحد 
خريجي مدرسة برشلونة ) الماسيا( وكانت 

كالتالي:



14

4182 • ال�شبـت  30 اأكتـوبـر  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

الملحق الرياضي

نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

إقالة كومان وخطوة واحدة تفصل 
تشافي عن برشلونة

الفريق  مدرب  كومان  إقالة  برشلونة  أعلن 
من منصبه، بعد النتائج المخيبة، والتي كان آخرها 
في  رد  دون  بهدف  فايكانو  رايو  أمام  الخسارة 
الجولة الـ11 من الليجا. وقال برشلونة، في بيان 
منصبه  من  كومان  رونالد  النادي  »أقال  رسمي: 
الرئيس  إن  حيث  الليلة،  األول  للفريق  كمدرب 
خوان البورتا أبلغه بالقرار بعد الهزيمة أمام رايو 
فايكانو«. وأضاف: »رونالد كومان سيودع الفريق، 
الرياضية«.  المدينة  في  أمس(،  )أول  الخميس 
واختتم البيان:«يود برشلونة أن يشكر كومان على 
خدمته للنادي، ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته 
الثانية  رايو،  أمام  الخسارة  وتعد  االحترافية«. 
على التوالي لبرشلونة في الليجا عقب السقوط 
الجولة  خالل  مدريد  الريال  أمام  الكالسيكو  في 
في  للبارسا  الثالثة  الهزيمة  أنها  كما  الماضية، 
الليجا هذا الموسم. وفي خبر ذي صلة، قال تقرير 
صحفي ، إن إدارة نادي برشلونة، توصلت التفاق 
مع تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري، لتولي 
صحيفة  وبحسب  األول.  للفريق  الفنية  القيادة 
»سبورت«، فإن برشلونة توصل التفاق مع تشافي، 
والذي كان الخيار األول بالنسبة للنادي الكتالوني. 
وأضافت: »في برشلونة يرون تشافي كشخصية 
االتفاق  إتمام  ومع  جديد،  مشروع  لبدء  مثالية 
نادي  موافقة  على  الحصول  اآلن  يتبقى  معه، 
السد القطري«. وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك 
شرط جزائي في عقد تشافي مع نادي السد تبلغ 
برشلونة  بأن  التقرير،  وأفاد  يورو.  مليون  قيمته 
وتشافي استقرا على أسماء الجهاز الفني المعاون 
الذي سيحضر معه، وهم شقيقه أوسكار، سيرجيو 

أليجري كمساعد، وإيفان توريس كمدرب بدني.

برشلونـــة يعــادل رقمــه السلبي 
في الليجــا

التسديد  السلبي في  رقمه  برشلونة،  عادل 
على مرمى الخصم، خالل مواجهة رايو فايكانو، في 
إطار الجولة 11 من الليجا. وبحسب شبكة »أوبتا« 
لإلحصائيات، فإن برشلونة فشل في تسديد أي 
كرة على مرمى الخصم في الشوط األول، للمباراة 
الثانية  وللمرة  الليجا،  في  التوالي  على  الثانية 
منذ موسم 2004-2003. وكانت المرة السابقة 
في  التسديد  في  فيها  يفشل  التي  لبرشلونة، 
الشوط األول على مرمى خصومه، في شهر فبراير 
2018، تحت قيادة فالفيردي. يذكر أن برشلونة 
أنهى الشوط األول متأخرا بهدف دون رد، حيث 
الوحيد  المباراة  هدف  فالكاو،  الكولومبي  سجل 

حتى اآلن.

فتح تحقيق في صفقة يوفنتوس 
وبرشلونة

قرر المدعي العام في إيطاليا، فتح التحقيق 
بـ  وصفها  التي  الصفقات  من  العديد  في 
الكالتشيو  أندية  عقدتها  والتي  »المشبوهة«، 
»الجازيتا  لصحيفة  ا  ووفقاً األخيرة.  السنوات  في 
ديللو سبورت«، فإن هذه الصفقات تضمنت منح 
أجل  من  طبيعية،  اقتصادية غير  أرقام  الالعبين 
تحقيق مكاسب رأسمالية وهمية، والتحايل على 
قانون اللعب المالي النظيف الذي يفرضه االتحاد 
األوروبي على األندية التي تشارك في البطوالت 
القارية. وأشارت إلى التحقيقات تتضمن 62 صفقة، 
42 منها بشكل  يوفنتوس متورط في  أن  حيث 
مباشر أو غير مباشر، ويعد أبرزها إجراء تبادل مع 
برشلونة في صيف 2020. وتضمنت هذه الصفقة 
العب  خدمات  على  يوفنتوس  حصول  التبادلية، 
الوسط البرازيلي آرثر ميلو، مقابل انتقال البوسني 
بيانيتش إلى برشلونة. وأوضحت أن صفقة تعاقد 
أوسيمين  النيجيري فيكتور  المهاجم  مع  نابولي 
من ليل الفرنسي مقابل 70 مليون يورو، تخضع 

أيضًا للتحقيقات.

إهانــة  بشــأن  بيانا  تصدر  الليجا 
فينيسيوس 

بيانا  األربعاء،  مساء  الليجا،  رابطة  أصدرت 
رسميا، بسبب هجوم جماهير برشلونة العنصري 
على البرازيلي فينيسيوس جونيور، خالل مواجهة 
الرابطة  نشرته  الذي  البيان  وقال  الكالسيكو. 
على موقعها الرسمي: »بالنظر إلى األحداث التي 
األحد  نو(  )كامب  ملعب  في  المباراة  شهدتها 
العب  المشجعين  أحد  فيها  وبخ  التي  الماضي، 
ريال مدريد فينيسيوس جونيور، ووجه له إهانات 
عنصرية، الليجا ستمضي في تقديم بالغ لمكتب 
»جريمة  حدث  ما  أن  وأكدت  العام«.  المدعي 
وفقا للمادة 510 من قانون العقوبات«. وأشارت 
»ضد  سابقا  فعلته  اإلجراء  هذا  أن  إلى  الرابطة 
اإلهانات العنصرية التي تعرض لها إيناكي ويليامز 
العب أتلتيك بيلباو في ملعب إسبانيول يوم 25 
يناير2020«. وأتم البيان: »الليجا تحارب هذا النوع 
اإليجابية  القيم  وتعزز  منذ سنوات،  السلوك  من 

للرياضة«. 

تثيــر  وبوجبــا  سولسكاير  عالقة 
شغف الريال 

أطلقها  التي  األخيرة  التصريحات  ضاعفت 
مينو رايوال وكيل أعمال الالعب الفرنسي بوجبا من 
حالة الغموض حول مستقبل الالعب في يونايتد. 
بختام  ترافورد،  أولد  في  بوجبا  عقد  وينتهي 
الموسم الجاري، ورغم ذلك لم يتوصل الطرفان 
وبحسب  اآلن.  حتى  التجديد  حول  اتفاق  ألي 
يراقب  مدريد  ريال  فإن  ديبورتيفو«،  »موندو 
ضمه  يستهدف  حيث  يونايتد،  مع  بوجبا  مصير 
وأضافت  حرا.  يصبح  عندما  المقبل  الصيف  في 
الصحيفة أن عالقة بوجبا بمدربه أولي سولسكاير، 
استمرار  حالة  وفي  يكون،  ما  أفضل  على  ليست 
يعني  ذلك  فإن  منصبه،  في  النرويجي  المدرب 
رايوال  مينو  وقال  الفرنسي.  عقد  تجديد  صعوبة 
وكيل بوجبا في تصريح مقتضب حول تجديد عقد 
اآلن كل شيء  يونايتد،  بوجبا:«اسألوا مانشستر 
هادئ، ال يوجد جديد«. ومع ذلك أشارت الصحيفة 
إلى أن الريال سيواجه منافسة شرسة للغاية على 
سان  جانب  من  الثمينة  المجانية  الصفقة  هذه 

جيرمان ويوفنتوس.

ريــال مدريــد يفتــح بــاب رحيل 
هازارد.. و4 أندية في الصورة

برشلونة  بين  الكالسيكو  مباراة  أظهرت 
خيارا  يعد  لم  هازارد  البلجيكي  أن  مدريد،  وريال 
اعتمد  الذي  أنشيلوتي  المدرب  لدى  مفضال 
على الثنائي البرازيلي رودريجو وفينيسيوس في 
المرحلة الماضية، في ظل توالي إصابات هازارد.  
فلورنتينو،  فإن  »الشيرنجيتو«،  برنامج  وبحسب 
المهتمة  األندية  أمام  الباب  الريال،فتح  رئيس 
بضم هازارد في الميركاتو الشتوي المقبل. وأضاف 
التقرير، أن هازارد يحظى باهتمام كبير من أندية 
وآرسنال  نيوكاسل  رأسها  وعلى  البريميرليج، 
وتوتنهام ومانشستر يونايتد. ويتأهب نيوكاسل 
بعد انتقال ملكيته لصندوق االستثمار السعودي، 
المقبل،  يناير  الفريق بصفقات كبرى في  لتعزيز 
أحد  هازارد  ويعد  الهبوط.  من  إنقاذه  أجل  من 
األسماء المرشحة بقوة لالنتقال إلى المكبايس في 
الميركاتو الشتوي. وفي آرسنال، يهدف اإلسباني 
لتعزيز  هازارد،  مع  للتعاقد  الجانرز،  مدرب  أرتيتا، 
هجوم الفريق، بعد البداية الصعبة هذا الموسم، 
قبل االستفاقة التي حدثت مؤخرا وتحسن النتائج. 
أما بالنسبة لتوتنهام، فيعاني من تباين النتائج 
هذا الموسم، ويريد ضم هازارد لمساعدة الثنائي 
سون هيونج مين وكين في الهجوم، خاصة وأن 
النجم البلجيكي يملك خبرة كبيرة في البريميرليج. 
أن  منذ  بهازارد،  يونايتد  وأن اهتم  وأخيرا، سبق 
أولويته  كانت  الالعب  لكن  تشيلسي،  كان في 
إلحضار  الفرصة  تجددت  واآلن  للريال،  االنتقال 

البلجيكي إلى أولد ترافورد.

جدل حول 17 ع�شوا يقودون جلنة ت�شريف 
اأعمال احتاد طنجة

اأبر�شان يوؤكد ا�شتقالته ويتنازل
عن ديون اأبطلتها اجلامعة

ت�شكيل جلان احتاد طنجة يف غياب روؤية
حول حل امل�شاكل املالية

لكرة  طنجة  اتحاد  عقده  الذي  العادي  العام  الجمع  قاد 
أحكان،  محمد   ، بعد  عن  الماضي  قبل  الجمعة  مساء  القدم 
أعمال  تصريف  للجنة  رئيسا  السابق،  المكتب  في  العضو 
جديدين.   مسير  ومكتب  رئيس  انتخاب  انتظار  في  النادي 
وأكد عبد الحميد أبرشان خالل هذا الجمع استقالته، مبرزا أن 
القرار اتخذه من أجل مصلحة إتحاد طنجة وليس تحت ضغط 
تصريف  لجنة  باختيار  العام  الجمع  بلوره  ما  وهذا  الشارع. 
17 عضوا أغلبهم من المكتب السابق، بعدما  األعمال تضم 
كان منتظرا تكوين لجنة مقلصة من حيث عدد األعضاء نظرا 
للجمع  التحضير  أبرزها  بها،  المنوطة  المهمة  لمحدودية 
الجمع  أن  المتتبعون  واعتبر  اآلجال.  أقرب  في  العادي  العام 
أفرزه مكتبا جديدا )17 عضوا( و ليس لجنة تصريف األعمال، 
وتضم باإلضافة إلى محمد أحكان رئيسا، نصر اهلل كرطيط 
ورشيد حسني ونور الدين شنكاشي ومحمد بولعيش واحمد 
بلمختار  احمد  و  للرئيس،  نوابا  العشيري   ومحمد  بناني 
المالية  بالشؤون  مكلفون  الزكري  وسعيد  الوسيني  وأنس 
والمحسباتية، وحسن لفتوح وعثمان الرحماني وربيع مولوع 
مكلفون بالشؤون  اإلدارية والقانونية، و زكرياء الهيشومي 
بوسعيد  وسعيد  الخطاف  الدين  وعز  العتابي  وجمال 
ذمة  في  التي  ديونه  عن  تنازله  أبرشان  وأكد  مستشارون.  
النادي، علما أن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية 
أموالهم،  باستعادة  الفرق  رؤساء  بعض  لمطالبة  حدا  وضع 
على  الماضي،  مارس  نهاية  عقده  اجتماع  في  صادق  بعدما 
مبالغ  فرقهم  إقراض  من  الفرق  رؤساء  بمنع  يقضي  مقترح 

الرؤساء  مطالبة  معضلة  مع  العهد  قطع  أجل  من  مالية، 
باستعادة األموال التي أقرضوها لفرقهم، ومن أجل تأسيس 
العام  الجمع  الرياضي.  التسيير  في  سليمة  رياضية  لحكامة 
تولى  التي  الفترة  برسم  والمالي  االدبي  التقريرين  ناقش 
التقرير  وكشف  الفريق.  رئاسة  ابرشان  الحميد  عبد  خاللها 
المالي عجزا ماليا يفوق من ملياري سنتيم. وحققت مداخيل 
وبلغت  سنتيم،  مليون  و775  مليار   6 من  أزيد  الفريق، 
الديون  ظل  في  سنتيم،  مليون  و148  مليار   6 المصاريف 
العجز  ليبلغ  مليون،  و883  مليارين  سجلت  التي  المتراكمة 

الصافي للنادي مليارين و260 مليون سنتيم.
قدم  كان  طنجة  التحاد  المسير  المكتب  أن  يذكر 
استقالة جماعية تحت ضغط الشارع بعدما هدد فصيل إلترا 
طنجة،  والية  باب  أمام  احتجاجية  وقفة  بتنظيم  هيركوليس 
كلف  حيث  الوقفة،  موعد  مع  تزامنا  االستقالة  هذه  وتمت 
للشباب  لوزارة  الجهوي  المدير  امهيدية،  والي طنجة محمد 
والرياضة، عبد الواحد اعزيبو برئاسة لجنة تنسيقية للتسيير 
الفريق والتحضير لعقد جمع عام النتخاب مكتب جديد، لكن 
إغراق  بمحاولة  أطرافا  خاللها  اتهم  بتدوينة  خرج  األخير 
المنتدب  للرئيس  اللجنة  وإسناد  بتغييره  عجلت  الفريق، 
بدوره  فاجأ  الذي  حنيفة،  إدريس  بالمسير،  بالمكتب  السابق 
بإعالن استقالته لظروف صحية، وتزامنت مع هزيمة الفريق 
البطولة  من  السادسة  الجولة  خالل  الملكي  الجيش  أمام 

االحترافية للقسم الوطني األول.

انبثقت عنه  الذي  العادي التحاد طنجة،  العام  الجمع  بعد 
أول  األخيرة  عقدت  النادي،  أعمال  بتصريف  المكلفة  اللجنة 
الوضعيتين  لتدارس  خصص  األعضاء،  كافة  بحضور  اجتماع 
اإلدارية والمالية الراهنة للنادي وسبل عمل اللجان المحورية 
بروح  العمل  ضرورة  على  اللجنة  أعضاء  وأجمع  المتفرعة. 
التقني  والجهاز  لالعبين  الراحة  سبل  وتوفير  الواحد  الفريق 
المحاسبة  مسطرة  تفعيل  ضرورة  مع  النادي  مكونات  وكل 
أية  اللجنة  تبرز  ولم  والمردودية.  األداء  ليتحسن  والمرقبة 
رؤية واضحة حول سبل حل المشاكل المالية لالعبين في ظل 
ديون  من  النادي  منها  يعاني  التي  األخرى  المالية  المشاكل 
أعضاء  ويعرفها مجموعة من  السابق،  المسير  المكتب  تركها 
السابق.  بالمكتب  أعضاء  كانوا  باعتبارهم  الحالية  اللجنة 
الجمهور  منها  ينتظر  التي  األعمال  تصريف  لجنة  اجتماع 
قادرين  جديدين،  مسير  ومكتب  رئيس  عن  بالبحث  التسريع 
على وضع الفريق في السكة الصحيحة، خلصت خالل االجتماع 
الصالحية  كامل  لهم  وخولت  الفرعية  اللجان  تشكيل  إلى 
الفريق  محيط  على  االنفتاح  ضرورة  مع  برامجهم  إعداد  في 

الديـــن  وعز  الرحمانــي  عثمان  تكليف  تم  حيث  وشركائه، 
الخطاف بلجنة التواصل، و نصر اهلل كرطيط وأنس الوسيني 
و  الصغرى،  الفئات  بلجنة  العشيري  ومحمد  حسني  وورشيد 
باللجنة  موسعيد  وسعيد  الخطــاف  الدين  وعز  حسني  رشيد 
التقنية، ونور الدين الشنكاشي وحسن الفتوح وربيع المولوع 
الواسيني  وأناس  بلمختار  وأحمد  واإلدارية،  القانونية  باللجنة 
وزكرياء   بناني  وأحمد  الزكري  وسعيد  بولعيش  ومحمد 
وجمال  والمحسباتية،  والمالية  التسويق  بلجنة  الهيشومي 
تم  كما  واللوجستيك.  التنظيم  بلجنة  أحكان  ومحمد  العتابي 

تعيين عثمان الرحماني ناطقا رسميا باسم الفريق.
اللجنة بعد ذلك، أول اجتماع بالالعبين بأحد  كما عقدت 
وجدة  مولودية  أمام  الفريق  مباراة  سبـــق  المدينة،  فنادق 
للقسم  االحترافية  البطولـــة  من  السابعـــة  الجولة  لحساب 
الجهد  درجات  أقصى  ببذل  الالعبين  وطالبت  األول.  الوطني 
لتحقيق  القادمة  المباريات  خالل  واإلرادة  بالطموح  والتحلي 

االنتصارات.



اشتكى المكتب المديري للمغرب التطواني الحكم ياسين دخاني 
لما تعرض له من ظلم، وفق  القدم  المغربية لكرة  الملكية  للجامعة 
بيان أصدره النادي، خالل المباراة التي جمعت فريقه باالتحاد الرياضي 
البيضاوي بملعب سانية الرمل لحساب الجولة السادسة من البطولة 
المكون  التحكيمي  الطاقم  قادها  الثاني،  الوطني  للقسم  االحترافية 
من ياسين دخاني كحكم وسط بمساعدة عبد الرحمان صديق وجالل 
لمسلك، “بحرمانهم للفريق التطواني من ضربة جزاء واضحة في الدقيقة 
71 بعد إبعاد المدافع ندو نديدي الكرة بيده على طريقة حراس مرمى 
كرة اليد. إضافة إلى تغاضي الطاقم التحكيمي المذكور سلفا خالل شوط 
المباراة األول وبالضبط في الدقيقة 39 عن طرد العب االتحاد البيضاوي 
يوسف الرياني إثر ضربه للمدافع أنس المرابط بمرفق اليد أمام أعين 
الحكم المساعد”. وتابع بالغ النادي”مثل هذه األخطاء التحكيمية البدائية 
ال تخدم مصلحة كرة القدم المغربية، وتضرب المجهودات التي تبذلها 

الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للرقي بالمنتوج الكروي لبالدنا 
يراهن  الذي  التطواني  الفريق  بمصلحة  تضر  أنها  كما  الصميم.  في 
على العودة هذا الموسم إلى القسم األول”. وختم البالغ”، “قررت إدارة 
النادي رفع شكاية تظلم ضد الطاقم التحكيمي المذكور أعاله، إلى اللجنة 
المركزية للتحكيم بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، موثقة بالصور 
والفيديو”. وتعادل المغرب التطواني أمام ضيفه االتحاد البيضاوي بدون 
أهداف في المباراة التي جمعتهما بملعب سانية الرمل لحساب الجولة 
السادسة من البطولة االحترافية للقسم الوطني الثاني. وبهذا التعادل 
رفع الفريق التطواني رصيده إلى 8 نقاط، جمعها من فوزين وتعادلين 
لمواجهة  إلى وجدة  الفريق  ويرحل  الرابع.  المركز  ويحتل  وهزيمتين، 
االتحاد اإلسالمي الوجدي غدا االحد على الساعة الثالثة والنصف بعد 
الزوال لحساب الدورة السابعة من البطولة االحترافية للقسم الوطني 

الثاني.

15

4182 • ال�شبـت  30 اأكتـوبـر  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

البطولة الحرتافية :

الدوري اإلسباني
�شراع مفتوح يف مناف�شات الليغا

بعد توا�شع الكبار
بعدما فرض ريال مدريد وبرشلونة، هيمنتهما على لقب الدوري 
اإلسباني، وناال 15 من آخر 17 لقبا في المسابقة، فقد يتغير الوضع 
في الظرف الحالي. وبعد نجاح برشلونة وريال مدريد بوجود ميسي 
وكريستيانو، كسر أتلتيكو مدريد، سيطرتهما في الموسم الماضي، 
أعوام، وربما تكون بداية حقبة جديدة. وباغت   8 الثانية في  للمرة 
نقاط   3 بـ  متقدما  الصدارة  في  بوجوده  الجميع  سوسييداد،  ريال 
على ريال مدريد وإشبيلية وريال بيتيس. ويتفوق سوسييداد بخمس 
نقاط فقط على أوساسونا صاحب المركز السابع، ويبدو أن الصراع 
هذا الموسم سيكون مفتوحا، ويحتل برشلونة المركز التاسع متأخرا 
عن الصدارة بـ 9 نقاط مع مباراة ناقصة. ولم يكن سوسييداد هو 
وأوساسونا،  فايكانو  رايو  فهناك  الموسم،  هذا  الوحيدة  المفاجأة 
فايكانو  وتغلب  مدريد.  أتلتيكو  مثل  نقطة  منهما 19  يملك كل  إذ 
األسبوع.  ريال مدريد هذا  أوساسونا مع  تعادل  فيما  برشلونة،  على 
وبعد هبوطه في 2019، عاد فايكانو إلى دوري األضواء في الموسم 
على  مبارياته  جميع  في  انتصر  الذي  الوحيد  الفريق  وهو  الماضي، 
يوم  برشلونة  على  فوزه  وجاء  اآلن.  الحالي حتى  الموسم  في  أرضه 
األربعاء الماضي، ليتسبب في إقالة المدرب رونالد كومان، ويستضيف 
أداء  أوساسونا  وقدم  المقبل.  اإلثنين  فيجو،  سيلتا  منافسه  فايكانو 
انتصر  إذ  ملعبه،  جاء خارج  األفضل  فايكانو، لكن سجله  مبهرا مثل 
في جميع مبارياته بعيدا عن أرضه، حتى تعادل مع ريال مدريد يوم 
األربعاء. وسيواجه أوساسونا تحديا كبيرا للحفاظ على سجله، عندما 
يحل ضيفا على إشبيلية اليوم السبت. ومن أجل مطاردة سوسييداد، 
سيحاول ريال مدريد العودة اليوم السبت كذلك بانتصار من ملعب 
إلتشي. وفي اليوم نفسه يستضيف برشلونة منافسه أالفيس في أول 
مباراة مع المدرب المؤقت سيرجي بارخوان. ويلعب سوسييداد ضد 
أتلتيك بيلباو في قمة إقليم الباسك، فيما يلعب أتلتيكو مدريد ضد 
بيتيس. وسيحاول بيتيس، بقيادة بيليجريني، استمرار بدايته القوية 
إذ حقق أفضل سجل له في 60 عاما، وكانت المرة األخيرة التي حصد 

فيها الفريق 21 نقطة من 11 مباراة في موسم 1964-1963.

نتائج الدورة 10: 
أوصاصونة / غرناطة: 1 – 1 

فالينسيا / مايوركا: 2 – 2 
قاديس / ألفيس: 0 – 2  
إلتشي/ إسبنيول: 2 – 2 

أ.بلباو / فيا الريال: 2 – 1  
إشبيلية / ليفانطي: 5 – 3 

برشلونة / ريال مدريد: 1 – 2 
بيتيس / رايوفاليكانو: 3 – 2 

أ.مدريد / ريال صوصيداد: 2 – 2 
خيطافي / سلطا: 0 – 3 

نتائج الدورة 11: 
ألفيس / إلتشي: 1 – 0 

إسبنيول / أ.بلباو: 1 – 1 
فيا الريال / قاديس: 3 – 3 

مايوركا / إشبيلية: 1 – 1 
رايوفاليكانو / برشلونة: 1 – 0 

بيتيس / فالينسيا: 4 – 1 
ريال مدريد / أوصاصونة: 0 – 0 
سلطا / ريال صوصيداد: 0 – 2 

غرناطة / خيطافي: 1 – 1 
ليفانطي / أ.مدريد : 2 – 2 

برنامج الدورة 12: 
اليوم السبت

)الساعة  مدريد  ريــال   / إلتشي 
الواحدة ظهرا(

)الساعة  أوصاصونة   / إشبيلية 
الثالثة والربع( 

)الساعة  الريال  فيا   / فالينسيا 
الخامسة والنصف مساء(

)الساعة  ألفيس   / برشلونة 
الثامنة مساء(

غدا االحد
قاديس / مايوركا )الساعة الثانية 

ظهرا(
)الساعة  بيتيس   / ــد  ــدري أ.م

الرابعة والربع( 
)الساعة  إسبنيول   / خيطافي 

السادسة والنصف مساء(
)الساعة  أ.بلباو  ريال صوصيداد/ 

التاسعة مساء(
بعد غد اإلثنين

)الساعة  سلطا   / رايوفاليكانو 
السادسة والنصف مساء(

)الساعة  غرناطة   / ليفانطي 
التاسعة مساء(
الترتيب العام

1 - ريال صوصيداد: 24 نقطة
2 - ريال مدريد: 21 نقطة

3 - اشبيلية: 21 //
4 - بيتيس: 21 //

5 - رايوفاليكانو: 19 //
6 - أ. مدريد: 19 //

7 - أوصاصونة: 19 // 
8 - أ.بلباو: 17 //

9 - برشلونة: 15//
10 - إسبنيول: 14 //
11 -  فالينسيا: 13 //

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

14 - سلطا: 10 //
15 - إلتشي: 10 //
16 - أالفيس: 9 //
17 - غرناطة:8 //
18 - قاديس: 8//

19 - ليفانتي: 6 //
20 -  خيطافي: 3 //

املغرب التطواين ي�شكو احلكم دخاين للجامعة ويواجه 
الحتاد الإ�شالمي الوجدي

توقيـف ه�شـام املجهـد حار�س احتـاد طنجـة ملباراتيـن

واصل فريق اتحاد طنجة عجزه عن 
تحقيق أول انتصار بملعبه بعدما فرض 
التعـادل  وجدة  مولودية  ضيفه،  عليه 
بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما 
بطنجة  الكبير  بالملعب  الثالثاء  مساء 
البطولة  من  السابعة  الجولة  لحساب 
الوطني  للقسم  االحترافيـــة  الوطنية 
السبق  من  المولوديــة  وتمكن  األول. 
منذ  بحرو  زكرياء  بواسطة  اإلحراز  إلى 
الدقيقة 17 مستغال خطأ في دفاع اتحاد 
 61 طنجة، الذي انتظــر حتى الدقيقــة 
لتسجيل هدف التعادل بواسطة البديل 
توفيق اجروتن. وأهدر المدافع، المهدي 
الخالطي، العائد من اإلصابة خالل هذه 
المباراة فرصة إهداء فريقه أول انتصار 
تصدى  بعدما  الموسم،  هذا  بملعبه 
حارس مرمى المولودية، مهدي مفتاح، 

لضربة جزاء حصل عليها احمد حمودان في آخر أنفاس المباراة. ولعب 
الموقوف  المجهد  هشام  حارسه  من  محروما  المباراة  طنجة  اتحاد 
لمبارتين، واحدة موقوفة التنفيذ بعد طرده في مباراة أمام الجيش 
الملكي لحساب الجولة السادسة. واعتمد الفريق على حارس مرمى 
كازوني النتقادات  بيرنار  وتعرض  االحتياط.  األمل في كرسي  فريق 
منفذ  اختيار  بسبب  الملعب،  داخل  المؤقتة  اللجنة  أعضاء  أحد  من 
بامعمر وتوفيق  أحمد حمودان ومحمد على  الجزاء في وجود  ضربة 
إجروتن. وبات مصير المدرب الفرنسي مع الفريق مهدد بسبب سوء 
المولودية  مدرب  نغيز  نبيل  الجزائري  المدرب  ان  يذكر  و  النتائج. 
كان مدربا سابقا التحاد طنجة، فيما أشرف الفرنسي بيرنار كازوني، 
المدرب الحالي التحاد طنجة على تدريب مولودية وجدة في الموسم 
الماضي.   وبهذا التعادل يحتل اتحاد طنجة المركز الرابع عشر برصيد 

5 نقاط، مولودية وجدة في المركز السابع ب 9 نقاط.
نتائج الدورة 7:

المغرب الفاسي/ د.ح. الجديدي: 3 – 0 
حسنية أكادير / يوسفية برشيد: 1 – 0 

أولمبيك اسفي / شباب المحمدية: 0 – 0 
أولمبيك اخريبكة / سريع وادي زم: 1 – 1 

اتحاد طنجة / مولودية وجدة: 1 – 1 
الرجاء الرياضي / الفتح الرياضي: 1 – 1 
ش.ر. السالمي / نهضة بركان: 0 – 0 

الجيش الملكي / الوداد الرياضي: 0 – 1 
برنامج الدورة 8:

أمس الجمعة:

شباب المحمدية / حسنية أكادير )الساعة السادسة والربع مساء(
يوسفية برشيد / أولمبيك اسفي )الساعة الثامنة والنصف مساء(

اليوم السبت:
الفتح الرياضي / أولمبيك اخريبكة )الساعة الرابعة عصرا(

د.ح. الجديدي / الرجاء الرياضي )الساعة السادسة والربع مساء(
مولودية وجدة / ش.ر. السالمي )الساعة الثامنة والنصف مساء(

غدا األحد:
نهضة بركان / اتحاد طنجة )الساعة الرابعة عصرا(

الوداد الرياضي / المغرب الفاسي )الساعة السادسة والربع مساء(
سريع وادي زم / الجيش الملكي )الساعة الثامنة والنصف مساء(

الترتيب العام:
1 - الوداد الرياضي: 19 نقطة

2 -  الرجاء الرياضي: 16 //  
3 - د. الحسني الجديدي: 14 //   

4 - المغرب الفاسي: 11 //  
5 - ش.ر. السالمي: 10 //

6 - الجيش الملكي:9 //
7 - مولودية وجدة: 9 //   

8 - نهضة بركان: 9 //
9 - حسنية أكادير: 8 //

10 - يوسفية برشيد: 7 //
11 - أولمبيك اخريبكة: 7 //
12 - شباب المحمدية: 7 //

13 - أولمبيك أسفي: 7 //
14 - اتحاد طنجة: 5 //   
15 - الفتح الرباطي: 5 //
16 - سريع وادي زم: 3 //

احتاد طنجة يوا�شل التعرث مبلعبه وكازوين مهدد بالرحيل

قررت اللجنة المركزية للتأديب للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 
في اجتماعها األخير، توقيف هشام المجهد حارس مرمى اتحاد طنجة، 
لمباراتين، واحدة منهما موقوفة التنفيذ، بعد طرده في المباراة التي 
جمعت فريقه بالجيش الملكي لحساب الجولة السادسة من البطولة.  
كما أوقفت اللجنة سعد أيت الخرصة، العب فريق الفتح الرياضي، لمباراة 

واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بحسنية أكادير. وجمال 
في  طرده  بعد  واحدة،  لمباراة  الرياضي،  الرجاء  فريق  العب  حركاس، 
المباراة التي جمعت فريقه بمولودية وجدة.  وغرمت اللجنة في االجتماع 
ذاته فريق حسنية أكادير مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 6 إنذارات 

خالل المباراة التي جمعته بفريق الفتح الرياضي.

خبر األسبوع

أوضح نيمار، نجم سان جيرمان، ما كان يقصده بشأن االعتزال 
الدولي. وكان نيمار أجرى مقابلة منذ عدة أسابيع، وصرح بأن كأس 
العالم 2022 في قطر ستكون األخيرة له مع منتخب البرازيل. وتسببت 
هذه التصريحات في الكثير من الجدل بين الجمهور واإلعالم. وقال 
الفرنسية: »قلت  كارلو«  إذاعة »مونت  أبرزتها  نيمار في تصريحات 
قصارى  سأبذل  مختلفة.  بطريقة  األمر  فهموا  الناس  لكن  شيئا 
الطريقة  %100، ألن هذه هي  بنسبة  دائما  متواجدا  جهدي ألكون 
التي أتعامل بها عندما يكون لدي مباراة«. وبين مقصده من ذلك 
التصريح قائال: »لدينا مباراة )غدا(، وسأخوضها كما لو كانت األخيرة 
فيها  أفكر  المقبلة،  العالم  كأس  لبطولة  بالنسبة  لذلك  حياتي.  في 

بالمثل كما لو كانت األخيرة لي، ألنني ال أعرف ما سيحدث غدا«. 

نيمار يف�شر ت�شريحه اجلديل 
ب�شاأن العتزال الدويل
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

- موالي الشريف.. وددت لو أنشأت مقامة تصوّر فيها نبذا من خواطرك التي تالحقت في 
منها  طفحت  وقد  نفسك  مناجاة  وتبرز  مشاعرك،  على  تزاحمت  التي  شجاياك  وترسم  باطنك، 
الحالق  بد كان ذاك  وأنت  التي طرأت عليك  تلك  فيها سوانحك  وتنقل  وأندائه،  األدب  شذرات 
الخرّاق! لو فعلت -وأنت بها خليق بارع- ألطربت قارئك كما أطربتنا »مقامة الحجام« البن الطيب 

العلمي..
فقال :

- وربما بحول اهلل تعالى..
ثم سألته :

- أو مازال المعلم أحمد حالقك المعتاد؟
قال :

- أجل.. لقد عرفته في الستينات، زمان كان دكانه »بوادي أحرضان«، فالزمته منذئذ.. وجرنا 
الحديث إلى ذكريات الستينات، فتنهّد وقال :

- إيه.. ذكريات عصفت بها السّنون!
ثم أنشد :

سُقيــــا لأليــــام تولت بهــا      أحسن ما كانت صروف الزمن)268(
فقلت :

- هي سنون أدركتك، والحمل هلل، زمن الحنكة، والتجربة، والدراية، وحلبت أشطرك حصافة 
ورزانة، وطافت بك في مرابعها حتى أصبحت -والحق أقول- نقابا)269(، وكحاقن اإلهالة)270( 

الذي إذا ما تولى عقدا أحكمه، ألن العوان ال تعلم الخمرة!)271(
وأضفت مازحا :

- أجل موالي الشريف.. تجاوزت فيك السنون عقدها السادس بخبرتها، وعبرها، و..
فقطع عليّ واهتزّ وقال :

- على رسلك! إن كنتَ أنت قد أخذت بعنق الستين - إن لم تكن ذرفت عليها)272(- فأنا، 
حمدا هلل، لم ينفض بعد ثوب شبابي، ولم أبلغ وال نصف عمر الهرم ألني لم أتجاوز حد األرْ..!

وأمسك، وتبسم، وتلهى بلمج.. فقلت وقد أومأت إلى رأسه وحيته:
- »أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير..« أو ما كفى بالشيب نذيرا؟

فأغضى.. فقلت في نبرة فاكهة :
- موالي الشريف.. كأني بك في عراك مع الشيب، هذا الغازي الذي وثب على رأسك ولحيتك 

فتعانق فيها الخيط األبيض والخيط األشهب بعد أن َذرئ شعرك)273( من سنين!
فأطرق، وسعل وأحّ.. فبادرت وأنا أهلس:

سعال شيخ قد خبا ونــاح     يقول من بعد السعال: أح!)274(
فافترّ ضحما.. ثم أجهزتُ عليه مرة أخرى في ممازحة بريئة:

- تقول إنك لم تتجاوز حد األر.. في حين يدعي البعض أنك قد :
قربت من عمرك سبعينا      وقلت : ال أعــد أربعينـــا

فالحمد هلل وشكــرا لـــه      إذ زاد في عمرك ثالثينا)275(
هكذا يقولون.. هي سبعون، وأنت في كنفها مأمون مصون ركون!

فتلّفت إلي وقال :
- أولئك هم قوم من بني مين، وفيهم أردد مع النابغة :

أال زعمت بنو مين بأني   - أال كذبوا- كبير السنّ فان)276(
وتهانف.. ثم تمطق قهوته وتوسد.. فقلت :

- أجل.. سبعون وما أدراك ما سبعون! سن لها وراء وأمام -إذا كان في الزمان من »وراء« 
ومن »أمام«، كما يقول ميخائيل نعيمة في »سبعون«!. سن فيها يقام لمن بلغها احتفاء بعيد 

ميالده األكبر كما فعل بطه حسين)277( ألنه قد جاوز بها معترك المنايا وما سئم من تكاليف 
الحياة، ومن عللها وأدواتها وأصابها و..

فبادر :
على  الناس  أحرص  »ولتجدنهم  سنة!  ألف  يعمر  أن  يود  كان  ألنه  الحياة  من  يسأم  لم   -

حياة..«.
فتبسمت.. ثم قلت :

- سبعون! بلغها العالم األديب المؤرخ أبو العباس الغرديس التغلبي فقال :
فلما انقضت سبعون حان حماميا    وأذهلني ما ذا أالقي أماميـا
وبُدل مني كل وصـف بضــــدّه     وأقعدني عما أروم سقاميــا

فال أنا حـــي أرتجــــى لمهمــــة     وال أنا ميت أكف همّ مالميا)278(
ثم أضفت :

وابن النشا األندلسي)279( يقول وقد مرت عليه السبعون :
قد ذهب األطيَبان منـي     وانصرمت لذتـي انصرامــا

ورق جلدي ودق عظمـي     وأشهبت لمتـــي الثغامــــا)280(
وقل نومي فليت أنـــــي     بُدلتُ من عيشي الحِماما
فليس لي في الحياة خير    ولســـت أرجـــو لـه دوامـــا
فكيف ألهو بها وسقمـي     قد خالط الجسم والعظامـا
وناظـري ما يحُقّ مــرأى    ومسمعـي ما يعــي كـــالما
وقوتي قد وهـتْ فمـا إن    أطيق مشيـــا وال قيــــامـــا
يبدل من عاش من قوام     حنا ومن صحــــة سقامــــا
وليس ذا منكر أعلى مـن     مرت عليه سبعـــون عامـــا
وعن قريــب أحلُّ قبـــــرا     أطيل في قعـره المُقــامــا

فبلغـــــوا من لقيتمــــوه    بعدي يا إخوتي الســـالمــا)281(
ــــــــــــــــــ

الهوامش :

)268( لمحمود الوراق في »بهجة المجالس« ج236/3
)269( نقاب = ذكي فطن، عالم

)270( حقن = صب - اإلهالة = الشحم والودك المذاب = وال يحقنها إال الحاذق بها، يحقنها حتى يعلم أنها قد 
بردت لئال تحرق الشقاء، وهو مثل يضرب للحاذق باألمر »مجمع األمثال« ج42/1 -و- »فصل المقال« 298

)271( الخمرة : اسم الهيئة والحال من االختمار، وهو مثل يضرب للرجل المجرب »مجمع األمثال« ج19/1.
)272( ذرف = زاد وتجاوز

)273( ذرئ = أخذ الشيب جانبي رأسه
)274( مقتبس من قول أحدهم وهو في »اإلمتاع والمؤانسة« ج 16/3.

كأن صوت سحبها الممتاح        سعال شيخ من بني الجُالح
يقول من بعد السعال : آحْ

)275( البيتان لثعلب، وهما كما في »معجم األدباء« ج139/5
بلغت من عمري ثمانينا     وكنت ال آمل خمسينا

فالحمد هلل وشكرا له        إذ زاد في عمري ثالثينا
)276( »العمدة« ج45/2 -و- »جوهر الكنز« 130 - وفي األصل : بنو سعد، وفي رواية : بنو قيس.

السبعين،  ميالده  عيد  في  حسين  طه  »إلى  بعنوان  كتابا   1962 سنة  المصرية  المعارف  دار  أصدرت   )277(
دراسات مهداة من أصدقائه وتالميذه« أشرف على إعدادها عبد الرحمن بدوي.

)278( »نشر المثاني ألهل القرن الحادي عشر والثاني« القادري ج173/1 -و- »أعالم المغرب العربي« ج /281.
)279( إبراهيم بن عبد الرحمن بن النشا أبو إسحاق )490-570( ولد بوادي آش عالم من أهل الفقه واألدب 
واللغة والتاريخ، روى عن عدة جهابذة العلم وروى عنه أبو الحسن الوادي آشي - اختصر »العقد الفريد« البن عبد 

ربه و»شرح الشهاب« البن وحشي.
)280( الثغام، ج ثغامة = شجرة بيضاء الثمر والزهر.

)281( »بغية وعاة« السيوطي ج 417/1 -و- »أعالم المغرب العربي« ج69/1 وسبب إنشاء هذه القصيدة أنه 
سمع قبل موته هاتفا ينشده في النوم :

يا لهف قلبي على شبابي      كنت أليفا فعدت ال ما
فلما انتبه ذيله باألبيات المذكرة.

)يتبع(

الجزء الثاني  ـ  جلسة 5

نواصل نشر حلقات بالتسلسل لكتاب »مع صاحبي«.. حوارات وأشتات في أفنان اآلداب والعلوم والحياة« لمؤلفه الكاتب 
واألديب المختار محمد التمسماني .

وهو كتاب يشتمل على 16 جزءا يتضمن جلسات كتبت بتاريخ 1996/7/01 إلى آواخر 1998، وكل جزء يحتوي على أربع 
جلسات. وكان الكتاب موضوع دراسات الماستر لآلداب العربي المعاصر بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان.

َك َمْعُدٌو ِبك!. اإنَّ ْك َفِ ا�ْشَتْم�شِ
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احلمد ل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على خامت االأنبياء 
و�سحبه  اآله  وعلى  االأمني،  النبي  حممد  �سيدنا  واملر�سلني، 

اأجمعني.
اأما بعد: معا�سر القراء االأفا�سل، ال�سالم عليكم ورحمة ال 
وبركاته، واأهال ومرحبا بكم مرة اأخرى اإلى مو�سوع جديد ف 
ال�سرية النبوية ال�سريفة، ِفيَما يجب َعَلى االأنام من حقوقه 
َيان  �سلى ال عليه و�سلم، وعلى وجه اخل�سو�ض، ِف فر�ض ااْلإِ

ِبِه ووجوب طاعته واأتباع �سنته. 
اأيها االأفا�سل الكرام، كما تعلمون، قد اأمرنا احلق - �سبحانه 
وتعالى - ف كتابه الكرمي بوجوب االإيان به، وطاعته، واتباع 
ِذي  الهلَّ وِر  َوالنُّ وِلِه  َوَر�سُ  ِ ِبالهلَّ )َفاآِمُنوا  َتَعاَلى:  الهلَّ  فَقاَل  �سنته، 
ًرا  َوُمَب�سِّ �َسِهًدا  اأَْر�َسْلَناَك  ا  )اإِنهلَّ تعالى:  َوَقاَل  اأنزلنا(،التغابن:8، 
وِلِه(الفتح:9؛ اأي اأَْر�َسْلَناَك يا حممد  ِ َوَر�سُ َوَنِذيًرا، ِلُتوِمُنوا ِبالهلَّ
للكافرين،  َوَنِذيًرا  للموؤمنني،  ًرا  َوُمَب�سِّ اخللق،  على  �َساِهًدا 
ُروُه؛ اأي تعظموه،  وِلِه َوُتَعزِّ ِ َوَر�سُ والغاية من ذلك: ِلُتوؤِْمُنوا ِبالهلَّ
 ِ ِبالهلَّ تعالى:)َفاآِمُنوا  َقاَل  واالإجالل،  االحرتام  وهو  ُروُه؛  َوُتَوقِّ
( االأعراف:158، اأمرهم باتباعه واالإيان  يِّ ء االأُمِّ ِبيِّ وِلِه النهلَّ َوَر�سُ

به.
فهذه االيات الكريات �ساهدة على بع�سها البع�ض،    
ة ِر�ساَلِتِه، واإذا تقرر هذا، َوَجَب  حهلَّ ِتِه َو�سِ حيث تقرر ُثُبوت ُنُبوهلَّ
ٍد  مهلَّ حُمَ بالنبّي  فاالإياُن  ِبِه،  اأََتى  ِفيَما  ديُقُه  َوَت�سْ ِبِه  االإياُن 
َواَل  ِبِه،  اإالهلَّ  اإَياٌن  َيِتّم  اَل  ُمَتَعنّيٌ  َواِجٌب  َم  َو�َسلهلَّ َعَلْيِه   ُ الهلَّ ى  لهلَّ �سَ
َتَعاَلى ف حق الذين مل يوؤمنوا به:  َقاَل  َمَعُه،  اإالهلَّ  اإِ�ْساَلٌم  حُّ  َي�سِ
�َسِعرًيا( ِلْلَكاِفِريَن  اأَْعَتْدَنا  ا  َفاإِنهلَّ وِلِه  َوَر�سُ  ِ ِبالهلَّ ُيوِمْن  مَلْ  )َوَمْن 
ل،  والباطن  الظاهر  ف  العمل  يخل�ض  مل  من  اأي:  الفتح:13؛ 
ر�سي  هريرة  اأبي  وعن  ال�سعري،  ف  �سيعذبه  تعالى  ال  فاإن 
ال عنه، عن ر�سول ال �سلى ال عليه و�سلم َقاَل: )اأُِمْرُت اأَْن 
وُل  ًدا َر�سُ مهلَّ ، َواأَنهلَّ حُمَ ُ الهلَّ الهلَّ َهُدوا اأَْن اَل اإَِلَه اإِ ى َي�سْ ا�َض َحتهلَّ اأَُقاِتَل النهلَّ
ُموا  َع�سَ َذِلَك  َفَعُلوا  َفاإَِذا  َكاَة،  الزهلَّ َوُيوؤُْتوا  اَلَة،  ال�سهلَّ َوُيِقيُموا   ، ِ الهلَّ
(؛  ِ ي ِدَماَءُهْم َواأَْمَواَلُهْم اإاِلهلَّ ِبَحقِّ االإِ�ْساَلِم، َوِح�َساُبُهْم َعَلى الهلَّ ِمنِّ
ُم  َتْع�سِ َكاِة،  الزهلَّ َواإِيَتاِء  اَلِة  ال�سهلَّ اإَِقاِم  َمَع  َهاَدَتنْيِ  ال�سهلَّ اأَنهلَّ  َيْعِني 
ا ِف  َواأَمهلَّ َدَمُه،  ُيِبيُح  َما  َياأِْتَي  اأَْن  اإاِلهلَّ  ْنَيا  الدُّ َوَماَلُه ِف  اِحِبَها  َدَم �سَ
اأَْدَخَلُه  اِدًقا،  َكاَن �سَ َفاإِْن   ، َوَجلهلَّ َعزهلَّ   ِ َعَلى الهلَّ َفِح�َساُبُه  ااْلآِخَرِة، 
ِف  َناِفِقنَي  امْلُ ُجْمَلِة  ِمْن  ُه  َفاإِنهلَّ َكاِذًبا،  َكاَن  َواإِْن  َة،  نهلَّ اْلَ ِبَذِلَك   ُ الهلَّ
ي  اِر. البخاري:1/14، رقم:25، َقاَل اْلَقا�سِ ْرِك ااْلأَ�ْسَفِل ِمَن النهلَّ الدهلَّ
ِتِه  ِديُق ُنُبوهلَّ َم، ُهَو َت�سْ ُ َعَلْيِه َو�َسلهلَّ ى الهلَّ لهلَّ َيان ِبِه �سَ عيا�ض: » َوااْلإِ
َقاَلُه،  َوَما  ِبِه  َجاَء  َما  َجِميِع  ِف  ِديُقُه  َوَت�سْ َلُه،  الهلَّ  َوِر�َساَلِة 
وُل  َر�سُ ُه  ِباأَنهلَّ الّل�َساِن  �َسَهاَدة  ِبَذِلَك،  اْلَقْلِب  ِديِق  َت�سْ َوُمَطاَبَقُة 
باْلَقْلِب،  ِبِه  ِديُق  �سْ التهلَّ اْجَتَمَع  َفاإَِذا  َم،  َو�َسلهلَّ َعَلْيِه   ُ ى الهلَّ لهلَّ الهلَّ �سَ
ِديُق  �سْ َوالتهلَّ ِبِه  ااْلإَِياُن  مت  ِبالّل�َساِن،  ِبَذِلَك  َهاَدِة  ِبال�سهلَّ ْطُق  َوالنُّ
يَل،  وًحا ِف َحِديِث ِجْبِ ِديِث«، َوَقْد َزاَدُه ُو�سُ َلُه، َكَما َوَرَد ِف احْلَ
َم  ُ َعَلْيِه َو�َسلهلَّ ى الهلَّ لهلَّ ِبّي �سَ ِن َعِن ااْلإِ�ْساَلم، َفَقاَل النهلَّ اإِْذ َقاَل اأَْخِبْ
(، َوَذَكَر اأَْرَكاَن  وُل الهلَّ ًدا َر�سُ مهلَّ َهَد اأْن اَل اإلَه اإالهلَّ الهلَّ َواأَنهلَّ حُمَ )اأْن َت�سْ
ِ َوَماَلِئَكِتِه  ِمَن ِبالهلَّ َيان َفَقاَل: )اأَْن ُتوؤْ ااْلإِ�ْساَلم، ُثمهلَّ �َساأَلُه َعِن ااْلإِ
َتاٌج  حُمْ ِبِه  ااْلإَِيان  اأَنهلَّ  َر  َقرهلَّ َفَقْد  ِديَث،  احْلَ ِلِه(  َوُر�سُ َوُكُتِبِه 
بالل�سان  ْطِق  النُّ اإَِلى  َطٌر  ُم�سْ ِبِه  َوااْلإِ�ْساَلم  َناِن  ِباْلِ اْلَعْقِد  اإَِلى 
َهاَدُة  اَلُة امْلَْحُموَدُة التامة، واأما احلال امْلَْذُموَمُة، فال�سهلَّ َوَهِذِه احْلَ
ِديق اْلَقْلِب، َوَهَذا ُهَو الّنَفاُق، َقاَل الهلَّ َتَعاَلى:  �َساِن ُدوَن َت�سْ ِباللهلَّ
ُ َيْعَلُم  ِ * َوالهلَّ وُل الهلَّ َك َلَر�سُ َهُد اإِنهلَّ َنِفُقوَن َقاُلوا َن�سْ )اإَِذا َجاَءَك امْلُ
املنافقني:1؛  لكذبون(  َنِفِقنَي  امْلُ اإِنهلَّ  َهُد  َي�سْ  ُ َوالهلَّ  * وُلُه  َلَر�سُ َك  اإِنهلَّ
ِدِيقِهْم، َوُهْم اَل  اأَْي َكاِذُبوَن ِف َقْوِلِهْم َذِلَك َعِن اْعِتَقاِدِهْم َوَت�سْ

َيْعَتقُدوَنُه. 
ِبِه  َذا َوَجَب ااْلإَِيان  َفاإِ ا ُوُجوُب َطاَعِتِه:  مهلَّ َواأَ اأعزائي القراء: 
ِتِه  نهلَّ ِديُقُه ِفيَما َجاَء ِبِه، َوَجَبْت َطاَعُتُه؛ وذلك بالِتَزاِم �سُ َوَت�سْ
تعالى  الهلَّ  َقاَل  ِبِه،  اأتى  ا  ِمهلَّ َذِلَك  اِلأَنهلَّ  ِبِه،  َجاَء  مِلَا  ِليِم  َوالّت�سْ
وَلُه(  َوَر�سُ  َ الهلَّ اأَِطيُعوا  ءاَمُنوا  ِذيَن  الهلَّ َها  )َياأَيُّ عباده:  خماطبا 
وِلِه طاَعَتُه، َوَقَرَن َطاَعَتُه  االأنفال:20، َفَجَعَل َتَعاَلى َطاَعَة َر�سُ
بطاعته، وال�ساهد على ذلك قوله تعالى ف مو�سع اآخر:)َمْن 
( الن�ساء:80، َوَوَعَد َعَلى َذِلَك ِبَجِزيِل  َ وَل َفَقد اَطاَع الهلَّ �سُ ُيِطِع الرهلَّ

 َ الهلَّ تعالى:)َواأَِطيُعوا  فَقاَل  والنعم،  والهداية  الرحمة  َواِب؛  الثهلَّ
ن  ُكْم ُتْرَحُموَن(اآل عمران:132، َوَقاَل �سبحانه:)َواإِ وَل َلَعلهلَّ �سُ َوالرهلَّ
وَل  �سُ َ َوالرهلَّ ُتِطيُعوُه َتْهَتُدوْا( النور:54، َوَقاَل تعالى:)َوَمن ُيِطِع الهلَّ
َواأْوَجَب  َعَلْيِهم...(الن�ساء:69،   ُ الهلَّ اأَْنَعَم  ِذيَن  الهلَّ َمَع  َفاأُوَلِئَك 
وُل  �سُ الرهلَّ ءاَتيُكُم  )َوَما  تعالى:  َنْهِيِه، قال  واْجتَناَب  اأْمِرِه  اْمِتَثاَل 
َفُخُذوُه  َوَما َنَهيُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا( احل�سر:7، وهذا هو م�سداق 
َوَما  َفاْجَتِنُبوُه،  َعْنُه  َنَهْيُتُكْم  )َما  و�سلم:  قوله �سلى ال عليه 
وم�سلم،  البخاري  رواه  ا�ْسَتَطْعُتْم(  َما  ِمْنُه  ُتوا  َفاأْ ِبِه  اأََمْرُتُكْم 
واالأئمة:  ُروَن  امْلَُف�سِّ َقاَل  الِعَقاِب،  وِء  ِب�سُ اَلَفِتِه  خُمَ َعَلى  َواأْوَعَد 
َفَطاَعُة   ،« ِه  َفَراِئ�سِ ِف  الهلَّ  ُيِطع  ِتِه  �َسنهلَّ ِف  وَل  �سُ الرهلَّ ُيِطِع  »من 
اْمِتَثاٌل  َفَطاَعُتُه  ِبَطاَعِتِه،  اأََمَر  اإِذ الهلَّ   ، ول من طاَعِة الهلَّ �سُ الرهلَّ
َلُه، َوَقْد َحَكى الهلَّ َعِن اْلُكّفاِر ِف َدَرَكاِت  اأََمَر الهلَّ ِبِه َوَطاَعٌة  مِلَا 
َم، ب�سبب عدم طاعتهم ل ولر�سوله، اأخب عنهم بقوله  َجَهنهلَّ
 َ اِر َيُقوُلوَن َيَلْيَتَنا اأََطْعَنا الهلَّ ُب ُوُجوُهُهْم ِف النهلَّ تعالى: )َيْوَم ُتَقلهلَّ
ْوا َطاَعَتُه َحْيُث اَل َيْنَفُعُهُم  واَل( االأحزاب:66، َفَتَمنهلَّ �سُ َواأََطْعَنا الرهلَّ
النبي  َعن  عنه،  ال  ر�سي  هريرة  اأبي  َحِديث  َوِف  َمّني،  التهلَّ
َمْن  اإاِلهلَّ  نَة  اْلهلَّ َيْدُخُلوَن  ِتي  اأُمهلَّ )ُكلُّ  قال:  َم  َو�َسلهلَّ َعَلْيِه   ُ الهلَّ ى  لهلَّ �سَ
ِ َوَمْن َياأَْبى؟، َقاَل: )َمْن اأََطاَعِني َدَخَل  وَل الهلَّ اأََبى(، َقاُلوا َيا َر�سُ
اِن َفَقْد اأََبى( رواه البخاري:9/92، رقم:7280،  َة َوَمْن َع�سَ نهلَّ اْلَ
ِديِث  اأي: امتنع عن قبول الدعوة اأو عن امتثال االأمر، َوِف احْلَ
َم: )َمَثُلُه َكَمَثِل َرُجٍل  ُ َعَلْيِه َو�َسلهلَّ ى الهلَّ لهلَّ ِحيِح، َعْنُه �سَ االآَخِر ال�سهلَّ
اِعَي  الدهلَّ اأََجاَب  َفَمْن  َداِعًيا،  َوَبَعَث  َماأُْدَبًة  ِفيَها  َوَجَعَل  َداًرا،  َبَنى 
َيْدُخِل  مَلْ  اِعَي  الدهلَّ ُيِجِب  مَلْ  َوَمْن  املَاأُْدَبِة،  ِمَن  َواأََكَل  اَر  الدهلَّ َدَخَل 
ٌد  مهلَّ حُمَ اِعي  َوالدهلَّ ُة،  اَلنهلَّ اُر  َفالدهلَّ املَاأُْدَبِة،...  ِمَن  َياأُْكْل  َومَلْ  اَر  الدهلَّ
َم  ى اُل َعَلْيِه َو�َسلهلَّ لهلَّ ًدا �سَ مهلَّ َم، َفَمْن اأََطاَع حُمَ ى اُل َعَلْيِه َو�َسلهلَّ لهلَّ �سَ
َم َفَقْد  ى اُل َعَلْيِه َو�َسلهلَّ لهلَّ ًدا �سَ مهلَّ ى حُمَ ، َوَمْن َع�سَ َ َفَقْد اأََطاَع الهلَّ
ا�ِض(؛ اأي  َم َفْرٌق َبنْيَ النهلَّ ى اُل َعَلْيِه َو�َسلهلَّ لهلَّ ٌد �سَ مهلَّ ، َوحُمَ َ ى الهلَّ َع�سَ
اإياه وتكذيب  يفرق بني املوؤمنني والكافرين، بت�سديق االأولني 
َمَثُل من  َفَذِلَك  االآخرين له. رواه البخاري:9/93، رقم:7281؛ 
اِن َوَكّذَب َما ِجْئُت ِبِه  َبَع ما ِجْئُت ِبِه، ومثل من َع�سَ اأََطاَعِني َواتهلَّ

ّق. ِمَن احْلَ
ِتِه  نهلَّ �سُ َواْمِتَثاِل  َباِعِه  اتِّ َوُجوُب  ا  مهلَّ َواأَ الكرام:  الف�سالء  اأيها 
حمكم  ف  وَتَعاَلى  تبارك  الهلَّ  اأمرنا  َفَقْد  ِبَهْدِيِه:  َواالْقِتَداِء 
ُيْحِبْبُكُم  ِبُعوِن  َفاتهلَّ  َ الهلَّ وَن  بُّ ُتِ ُكْنُتْم  اإِْن  )ُقْل  فَقاَل:  كتابه، 
ُدوا َطاَعَتُه،  ُ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم(اآل عمران:31، اأي اأَْن َتْق�سِ الهلَّ
وِل َطاَعُتُه َلُهَما  �سُ ِ َوالرهلَّ ُة اْلَعْبِد ِلهلَّ بهلَّ فاْفَعُلوا َما اأََمَرُكْم ِبِه، اإِْذ حَمَ
َعَلْيِهم  َواإْنَعاُمُه  َعْنُهْم  َلُهْم؛َعْفُوُه   ِ الهلَّ ُة  بهلَّ َوحَمَ اأََمَرا،  ا  ِبَ اُه  َوِر�سَ
اْلِعَباِد  َوِمَن  َوَتْوِفيٌق،  َمٌة  ِع�سْ الهلَّ  ِمَن  بُّ  احْلُ َوُيَقاُل  ِبَرْحَمِتِه، 
ة  ة اْلَعْبِد ل، َتْعِظيُمُه َلُه َوَهْيَبُتُه ِمْنُه، َوحمبهلَّ بهلَّ َطاَعٌة؛ اأي حَمَ
َوَثَناِئِه  َمْدِحِه  ْعَنى  ِبَ َوَتُكوُن  َلُه،  َواإَراَدُتُه  َلُه  َرْحَمُتُه  َلُه،  الهلَّ 
ِذي  يِّ الهلَّ ء ااْلمِّ ِبيِّ وِلِه النهلَّ ِ َوَر�سُ َعَلْيِه، َوَقاَل تعالى: )َفاآِمُنوا ِبالهلَّ
َتْهَتُدوَن(االأعراف:158،  ُكْم  َلَعلهلَّ ِبُعوُه  َواتهلَّ َوَكِلَمِتِه   ِ ِبالهلَّ ُيوِمُن 
 ، قِّ احْلَ َوِديِن  ِباْلُهَدى  اأَْر�َسَلُه  َتَعاَلى   َ الهلَّ اِلأَنهلَّ  به؛  االإيان  اأوجب 
�صراط  اإلى  َوَيْهِدَيُهْم  ْكَمَة،  َواْلِ اْلِكَتاَب  َمُهُم  َوُيَعلِّ َيُهْم  ِلُيَزكِّ
َبُعوُه َواآَثُروُه  َتُه َتَعاَلى َوَمْغِفَرِتِه، اإَِذا اتهلَّ بهلَّ م�ستقيم، َوَوَعَدُهْم حَمَ
اإَيانِهْم  ّحَة  �سِ َواأَنهلَّ  ُهْم،  ُنُفو�سُ اإلْيِه  َنُح  َتْ َوَما  اأَْهَواِئِهْم  َعَلى 
ا�ضِ َعَلْيِه، َوَقاَل  اُهْم ِبُحْكِمِه َوَتْرِك االْعرِتَ باْنِقَياِدِهْم َلُه، َوِر�سَ
�َسَجَر  ِفيَما  ُموَك  ُيَحكِّ ى  َحتهلَّ ُيوِمُنوَن  اَل  َك  َوَربِّ )َفاَل  وجل:  عز 
ُموا  َوُي�َسلِّ ْيَت  َق�سَ ا  هلَّ مِّ َحَرًجا  ِهْم  اأَنُف�سِ ِف  َيِجُدوا  اَل  ُثمهلَّ  َبْيَنُهْم 
ْبِن  اْلِعْرَبا�ضِ  فَعِن  ْكِمَك،  حِلُ َيْنَقاُدوا  اأي  ِليًما(الن�ساء:65،  َت�سْ
ُه  َم اأنهلَّ ُ َعَلْيِه َو�َسلهلَّ ى الهلَّ لهلَّ ِبيِّ �سَ �َساِرَيَة ِف َحِديِثِه ِف َمْوِعَظِة النهلَّ
نَي،  امْلَْهِديِّ ِديَن  ا�سِ الرهلَّ اخُلَلَفاِء  ِة  نهلَّ َو�سُ ِتي  نهلَّ ِب�سُ )َفَعَلْيُكْم  َقاَل: 
ُكلهلَّ  َفاإِنهلَّ  ااْلأُُموِر،  َدَثاِت  َوحُمْ اُكْم  َواإِيهلَّ َواِجِذ،  بالنهلَّ َعَلْيَها  وا  َع�سُّ
اِر( ابن  النهلَّ اَلَلٍة ِف  َوُكلهلَّ �سَ الَلٌة،  ِبْدَعٍة �سَ َوُكلهلَّ  ِبْدَعٌة،  َدَثٍة  حُمْ
َي الهلَّ  َر�سِ َعاِئ�َسَة  ال�سيدة  َحِديث  َوِف  ماجة:1/15، رقم:42،  
َتَرّخ�َض  �َسْيًئا  َم  َو�َسلهلَّ عليه  ال  �سلى  الهلَّ  وُل  َر�سُ نع  �سَ  « َعْنَها: 
َم،  ُ َعَلْيِه َو�َسلهلَّ ى الهلَّ لهلَّ ِبّي �سَ ِفيِه، َفَتَنّزَه َعْنُه َقْوٌم، َفَبَلَغ َذِلَك النهلَّ
َنُعُه،  ْيِء اأَ�سْ ُهوَن َعِن ال�سهلَّ َفَحِمَد الهلَّ ُثمهلَّ َقاَل: )َما َباُل اأَْقَواٍم َيَتَنزهلَّ
َيًة( البخاري:8/26،  ُهْم َلُه َخ�سْ ، َواأَ�َسدُّ ِ ِ اإِنِّ اَلأَْعَلُمُهْم ِبالهلَّ َفَوالهلَّ

وُل َفُخُذوُه(.  �سُ ُ َتَعاَلى: )َوَما ءاَتيُكُم الرهلَّ رقم:6101، َقاَل الهلَّ

ّنِتِه  ِة ِمِن اّتَباِع �سُ َلِف َوااْلأَِئمهلَّ اأحبابي القراء: واأما َوَرَد َعِن ال�سّ
رَيِتِه: َفقد ََقاَل ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز: » �َسنهلَّ  واالْقِتَداِء ِبَهْدِيِه َو�سِ
َنًنا، االأْخُذ  َم وُواَلُة االأْمِر َبْعَدُه �سُ ُ َعَلْيِه َو�َسلهلَّ ى الهلَّ لهلَّ ِ �سَ وُل الهلَّ َر�سُ
ٌة َعَلى ِديِن  ، َوُقوهلَّ ، َوا�ْسِتْعَماٌل ِلَطاَعِة الهلَّ ِديٌق ِبِكَتاِب الهلَّ ِبَها َت�سْ
من  َراأْي  ِف  َظُر  النهلَّ َواَل  َتْبِديُلَها،  َواَل  َتْغِيرُيها  اِلأََحٍد  َلْي�َض   ، الهلَّ
وٌر،  َر ِبَها َفُهَو َمْن�سُ َخاَلَفَها، َمِن اْقَتَدى ِبَها َفُهَو ُمْهَتٍد، َوَمِن اْنَت�سَ
اَلُه  ى واأ�سْ ُه الهلَّ َما َتَولهلَّ َبَع َغرْيَ �َسِبيِل امْلُوِمننَي، َوالهلَّ َوَمْن َخاَلَفَها َواتهلَّ
�َسِن: » َعَمٌل  اأَِبي احْلَ �َسُن بن  َوَقاَل احْلَ رًيا «،  َو�َساَءْت َم�سِ َم  َجَهنهلَّ
ٍة، َخرْيٌ من َعَمٍل َكِثرٍي ِف ِبْدَعٍة «، َوَقاَل ُعَمُر: َوَنَظَر  نهلَّ َقِليٌل ِف �سُ
اأَّن  َوَلْواَل   ، رُّ َت�سُ َواَل  َتْنَفُع  اَل  َحَجٌر  َك  »اإِنهلَّ ااْلأَ�ْسَوِد،  احَلَجِر  اإَِلى 
ُثمهلَّ  ْلُتَك  َقبهلَّ َما  ُيَقّبُلَك  َم  َو�َسلهلَّ َعَلْيِه  ال  �سلى  ال  وَل  َر�سُ َراأَْيُت 
وُل َمْذَهِبَنا َثالَثٌة: االْقِتَداُء  اأُ�سُ  « : يُّ رَتِ �سْ قبله، وقال �َسْهٌل التُّ
َم ِف ااْلأَْخاَلِق واالأْفَعاِل، واالأْكُل ِمَن  ُ َعَلْيِه َو�َسلهلَّ ى الهلَّ لهلَّ ِبّي �سَ ِبالنهلَّ
رِي  َتْف�سِ ِف  َوَجاَء  االأْعَماِل،  َجِميِع  ِف  ِة  الّنيهلَّ واإْخاَل�ُض  احَلاَلِل، 
ُه االْقِتَداُء  اأنهلَّ َيْرَفُعُه(فاطر:10،  اِلُح  ال�سهلَّ َتَعاَلى: )َواْلَعَمُل  َقْوِلِه 
َم، َوُحِكَي َعْن اأْحَمَد بن َحْنَبٍل  ُ َعَلْيِه َو�َسلهلَّ ى الهلَّ لهلَّ ول الهلَّ �سَ ِبَر�سُ
ُدوا َوَدَخُلوا املَاَء، فا�ْسَتْعَمْلُت  رهلَّ َقاَل: » ُكْنُت َيْوًما َمَع َجَماَعٍة َتَ
اَم  مهلَّ ِديَث: )من َكاَن ُيوؤِْمُن ِبال َوالَيْوِم االآِخِر َفاَل َيْدُخُل احْلَ احْلَ
ْيَلَة  اللهلَّ ِتْلَك  َفَراأْيُت  ْد،  رهلَّ اأَتَ َومَلْ  الن�سائي:1/198،  ْئَزٍر(  ِبِ اإالهلَّ 
با�ْسِتْعماِلَك  َلَك  َغَفَر  َقْد  الهلَّ  نهلَّ  َفاإِ اأْب�سْر،  اأَْحَمُد  َيا  ل:  َقاِئاًل 

يُل. َة، َوَجَعلَك اإماًما ُيْقَتَدى ِبَك، ُقْلُت من اأْنَت؟، َقاَل: ِجْبِ نهلَّ ال�سُّ
ٌد  ُمَتَوعهلَّ َوِبْدَعٌة،  اَلٌل  ِتِه، �سَ نهلَّ �سُ َوَتْبِديُل  اأْمِرِه  اَلَفُة  خُمَ واأما 
)َفْلَيْحَذِر  َتَعاَلى  الهلَّ  َقاَل  والعذاب:  باخِلْذالِن  َعَلْيِه  الهلَّ  ِمن 
يَبُهْم َعَذاٌب  ْو ُي�سِ يَبُهْم ِفْتَنٌة اأَ ِذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن اأَْمِرِه اأَْن ُت�سِ الهلَّ
َ َلُه  وَل ِمن َبْعِد َما َتَبنيهلَّ �سُ اِليٌم( النور:63، َوَقاَل: )َوَمن ُي�َساِقِق الرهلَّ
َم   ِلِه َجَهنهلَّ َوُن�سْ ى  َتَولهلَّ َما  ِه  ُنَولِّ امْلُوِمِننَي  ِبْع َغرْيَ �َسِبيِل  َوَيتهلَّ اْلُهَدى 
رًيا( الن�ساء:15؛ اأي: ومن �سلك غري طريق ال�سريعة  َو�َساَءْت َم�سِ
�سق  ف  ف�سار  و�سلــم،  عليه  ال  �سلى  الر�سـول  بها  جـاء  التي 
وال�سرع ف �سق، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له احلق وتبني 
له وات�سح، ف�سوف جنزيه هذا الزاء املذكور، وَعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة 
َم َخَرَج اإَِلى  ُ َعَلْيِه َو�َسلهلَّ ى الهلَّ لهلَّ ِ �سَ وَل الهلَّ ر�سي ال عنه، » اأَّن َر�سُ
- ومعناه  ِتِه، َوِفيِه: )َفَلُيَذاَدنهلَّ َفِة اأُمهلَّ ِديَث ِف �سِ ِة، َوَذَكَر احْلَ املَْقَبَ
ي  َحْو�سِ َعْن  ِرَجاٌل   - ذلك  يوجب  فعال  تفعلوا  فال  ليطردن، 
( - اأي تعالوا  ، َفاأَُناِديِهم اأاََل َهُلمهلَّ اأاََل َهُلمهلَّ الُّ َكَما ُيَذاُد اْلَبِعرُي ال�سهلَّ
ْحًقا  ْحًقا َف�سُ ُلوا َبْعَدَك، )َفاأَُقوُل َف�سُ ُهْم َقْد َبدهلَّ واأقبلوا-، َفُيَقاُل اإِنهلَّ
ْحًقا(رواه االإمام م�سلم:1/218، رقم:249؛- اأي فبعدا، َوَرَوى  َف�سُ
ِتي  نهلَّ َم َقاَل: )َفَمْن َرِغَب َعْن �سُ ُ َعَلْيِه َو�َسلهلَّ ى الهلَّ لهلَّ ِبّي �سَ اأََن�ٌض اأن النهلَّ
اأْمِرَنا  اأَْدَخَل ِف  َم: )من  ُ َعَلْيِه َو�َسلهلَّ ي(، َوَقاَل �سلى الهلَّ َفَلْي�َض ِمنهلَّ
(، البدر املنري ف تخريج االأحاديث واالأثار  َما َلْي�َض ِمْنُه َفُهَو َردُّ
الواقعة ف ال�سرح الكبري:1/662، وقال �سلى ال عليه و�سلم: 
ُهْم  ا َجاَء ِبِه َنِبيُّ )َكَفى ِبَقْوٍم ُحْمًقا - اأَْو قال �سالل - اأْن َيْرَغُبوا َعمهلَّ
َيْكِفِهم  )اأََومَلْ  َفَنَزَلْت:  ِكَتاِبِهْم(،  َغرْيِ  ِكَتاٍب  اأَْو  ِهْم،  َنِبيِّ َغرْيِ  اإَِلى 
ا اأَنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتَب ُيْتَلى َعَلْيِهْم اإِنهلَّ ِف َذِلَك َلَرْحَمًة َوِذْكَرى  اأَنهلَّ
ِلَقْوٍم ُيوِمُنوَن( العنكبوت:51، جامع بيان العلم وف�سله:2/800، 
املتنطعون( و�سلم:)هلك  عليه  ال  ى  لهلَّ �سَ َوَقاَل  رقم:1485، 

ف  املبالغون  املتعمقون  اأي  رقم:2670؛  م�سلم:4/2055،  رواه 
وقال  واأفعالهم،  اأقوالهم  ف  احلدود  املجاوزون  الغالون  االأمور، 
وُل  ُت َتاِرًكا �َسْيًئا َكاَن َر�سُ َي الهلَّ َعْنُه: » َل�سْ ّديُق َر�سِ اأبو بكرال�سّ
َم َيْعَمُل ِبِه، اإالهلَّ َعِمْلُت ِبِه، اإّن اأْخ�سى اإْن  ال �سلى ال َعَلْيِه َو�َسلهلَّ

َتَرْكُت �َسْيًئا من اأْمِرِه اأْن اأزيَغ«. 
فجزاه ال من نبي عن اأمته خريا، ورحم ال عبدا تاأمل ف 
هذه ال�سمائل الكرية، واخل�سال الميلة، فتم�سك بها واتبع 
الفزع  يوم  �سفاعته  ليحوز  و�سلم،  عليه  ال  �سلى  ال  ر�سول 

االأكب، وير�سى عنه. 
اآله  وعلى  حممد  �سيدنا  على  وبارك  و�سلم  ال  و�سلى 

و�سحبه اأجمعني.

إعداد : محمد أمني بنعفان -

َما يجب َعَلى الأنام
ملسو هيلع هللا ىلص    من حقوقه
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من ي�شاء من عباده
إعداد : عبد الرحيم ابن جلون* 

سلسلة المجتهد
346

المحاكمة العادلة:
- نبراس للحياة الديمقراطية )عبدو(

- عدالة السماء أجدر من عدالة األرض )عبدو(

ُ َيْهِدي لِْلَحقرِّ اأََفَمن  قال اهلل تعالى : »ُقْل َهْل ِمن �ُشََكاِئُكم مَّن َيْهِدي اإَِلى اْلَقرِّ ُقِل اهللَّ
ُكُموَن«  اأَن ُيْهَدى َفَما َلُكْم َكْيَف َتْ اإِلَّ  ي  اأَمَّن لَّ َيِهدرِّ َبَع  ُيتَّ اأَن  اأََحقُّ  اإَِلى اْلَقرِّ  َيْهِدي 

صدق اهلل العظيم ]يونسف 35[
َ َيْهِدي َمن َي�َصاُء َوَما ُتنِفُقوا ِمْن َخْيٍ  وقال اهلل تعالى : »لَّْي�َس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلِكنَّ اهللَّ
ِ َوَما ُتنِفُقوا ِمْن َخْيٍ ُيَوفَّ اإَِلْيُكْم َواأَنُتْم َل ُتْظَلُموَن«  َفِلأَنُف�ِصُكْم َوَما ُتنِفُقوَن اإِلَّ اْبِتَغاَء َوْجِه اهللَّ

]البقرة 271[.
محاكمـة عادلـة

من معجزات القرن أن فتاة إسبانية يافعة في سن الرابعة من عمرها أدخلتها أمها الكاتوليكية 
»دار الرهبان« لتنشأ على ملتهم..

والحظ القسيسون والرهبان عدم اقترابهما من الصليب ودمية مريم دمية العذراء وال تطلب 
منها شيئا وال توجه الدعاء إال هلل الواحد الصمد..

قال تعالى :
- »ل تعبدون اإل اهلل« ]س البقرة 83[

- »ادعــــوين اأســصــتــجــب لــكــم« ]س 
البقرة 186[

له  دين  ال  الذي  والدها  الرهبان  أخبر 
باهلل  يؤمن  وال  السماوية  األديان  ويحتقر 
ورعــاه  خلقه  الــذي  الصمد  األحــد  الواحد 
غارقة  أمها  بينما  بقولهم،  لم يكترث  لكنه 
اليمنى  يدها  تضع  للصليب  االنحناء  في 
يدها  تضع  ثم  وشماال  يمينا  صدرها  على 
مثلث  إلى  بذلك  تشير  وهي  جبهتها  على 
قديما  الــعــرب  كــان  الخشبي..  الصليب 
تلك  عن  تخلوا  ولكنهم  األصنام،  يعبدون 
ورجاحة  والمنطق  بالعقل  السائدة  العبادة 
المكرمة  بمكة  اإلسالم  ظهر  فحينما  عقل، 
اهلل  كتاب  وعززه  األوساط  بين  نوره  وشع 
أنزل على محمد صلى  الذي  الكريم  القرآن 
اإليمان  إليهم  اهلل  حبب  وسلم،  عليه  اهلل 
الكفر  إليهم  ــره  وك قلوبهم  فــي  وزيــنــه 

والفسوق والعصيان..
ْم َوَلِكنَّ  ِ َلْو ُيِطيُعُكْم ِف َكِثٍي مرَِّن اْلأَْمِر َلَعِنتُّ قال تعالى »َواْعَلُموا اأَنَّ ِفيُكْم َرسُصوَل اهللَّ
َياَن  اأُوَلِئَك  َه اإَِلْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُف�ُصوَق َواْلِع�صْ َ َحبََّب اإَِلْيُكُم اْلإِمَياَن َوَزيََّنُه ِف ُقُلوِبُكْم َوَكرَّ اهللَّ

ا�ِصُدوَن« صدق اهلل العظيم ]س الحجرات 7[. ُهُم الرَّ
تمادت الفتاة في التهرب من التقرب إلى الصليب، ولم تؤمن بما يؤمن به الرهبان، وقد عتوا 
عتوا كبيرا وفسدوا في األرض وحولوا دينهم الذي ارتضاه عيسى عليه السالم إلى رغباتهم ونزواتهم 

وكسب أموال السحت!
استعانت الفتاة  بالكمبيوتر/الحاسوب الذي مهد لها سبل تعلم اللغة العربية والبحث في أعماق 
الديانات، قارنت بينها وبين دين اإلسالم الحنيف فاهتدت بعد البحث والتنقيب والممارسة إلى أن 

أسمى األديان هو دين اإلسالم..
وتمكنت من كتب الحديث النبوي الشريف فزادت يقينا، ولما تناولت كتاب اهلل وقرأته على مهل، 
أيقنت أن اإلسالم هو  الدين الحق، فامأل قلبها بحب اهلل الواحد القهار الذي خلق السماوات واألرض 

وما بينهما، وأن اإلسالم دين محبة وسالم، فأول سالم يحيى به المؤمن أخاه »السالم عليكم«.
ولما قرأت في كتاب اهلل تعالى : »ما خلقت هذا باطل« ]س األعراف 191[.

»وما خلقت اجلن والإن�س اإل ليعبدون« صدق اهلل العظيم ]س الذاريات 56[.
ال نعبد الصليب وال نتوسل به، ليس بين العبد وإالهه وسيط، وال معبود غيره..

والوقار  والحشمة  العفاف  لباس  فألبسنها  المتحجبات  المسلمات  صديقاتها  ببعض  اتصلت 
والديها  جعل  مما  بإسالمها  جهرت  ثم  األمر  أول  خفية  والديها  بيت  في  صالتها  تداوم  وأصبحت 
اليوتوب-  يرفعان شكوى بها إلى قضاء األسرة، فكانت المفاجأة أن جلسة المحاكمة -سجلت على 

ليطلع العالم على حقيقة رغبة الفتاة وتدينها بدين اإلسالم..
العربية  اللغة  إلى  أترجمه  أن  فرغبت  باإلسبانية،  الشريط  على  عثرت  أن  السرور  دواعي  ومن 

ليكون على عبرة وموعظة  ألولي األلباب، وتحفيزا للراغبين في دخول اإلسالم..
ْعَلُم  اأَ ــَو  َوُه َي�َصاُء  َمن  َيْهِدي   َ اهللَّ َوَلــِكــنَّ  اأَْحَبْبَت  َمــْن  َتْهِدي  َل  ـــَك  »اإِنَّ  : قال تعالى 

ْهَتِديَن« صدق اهلل العظيم ]س القصص 56[. ِبامْلُ
�ْصَتِقيٍم« ]س يونس 25[. اٍط مُّ َ ُ َيْهِدي َمن َي�َصاُء اإَِلى �شِ وقال تعالى : »َواهللَّ

ُدوِر َوُهًدى  َا ِفى ال�صُّ برُِّكْم َو�ِصَفاٌء ملرِّ ْوِعَظٌة مرِّن رَّ َها النَّاسُس َقْد َجاَءْتُكم مَّ وقال تعالى : »َيا اأَيُّ
َوَرْحَمٌة لرِّْلُموؤِْمِننَي« ]س يونس 57[.

يا أيها الناس قد جاءكم القرآن الحكيم فيه تذكير وترغيب وترهيب، وهو شفاء لما في القلوب 
من مرض الشك واالرتياب وإرشاد لطريق الحق وفيه رحمة للمؤمنين..

دخل اإليمان الصادق قلب الفتاة، واقتنعت بأن اإلسالم دين يرتضى فهديت بهدى ربها، وأعلنت 
إسالمها جهرا والقيام بالصالة خمس مرات في اليوم، مما جعل والديها يعنفانها ويرفعان أمر الحجر 

عليها..
فقرات من المحاكمة العادلة بمحكمة إسبانية

نص الحوار :
- القاضية : يوم جميل وسعيد..

- الحضور : يوم جميل 
- القاضية : ما خطبك يا فتاة، ومما تشتكين إلى القاضي؟

- الفتاة :  أشكرك يا أستاذة، أشكو تعنيف والدي لي..
- القاضية : ما اسمك؟

- الفتاة : اسمي عائشة.
- القاضية : إن لك إسمان، من تفضلين النداء عليك به؟

- الفتاة اسمي عائشة وأفضل هذا اإلسم على غيره.
- القاضية : كم سنك؟

من   17 بداية  وفي  سنة   16  : الفتاة   -
عمري.

- القاضية : هل تدينت في البيت بدين 
أمك وأبيك؟

- عائشة : ال، وال يحق لي ذلك وال أرغب 
ولهما  دين  لي  دينا،  اإلسالم  غير  دين  في 

دينهما وهما في ضالل مبين.
- القاضية : وماذا تعبدين؟

الذي خلقني  تعالى  أعبد اهلل   : - عائشة 
ويرزقني من نعمه التي ال تعد وال تحصى.

- القاضية : ماذا قلت لوالديك؟
- عائشة : قلت لهما ديني اإلسالم ولكم 

دينكم.
دينا  باإلسالم  اقتنعت  : متى  القاضية   -

قيما؟
- عائشة : منذ ستة أشهر.

- القاضية : هل لك صديقات مسلمات أثرن فيك؟
َتاأِْويِل  ِمْن  َوُيَعلرُِّمَك  ــَك  َربُّ َيْجَتِبيَك  »َوَكــَذلِــَك   : : الهداية من اهلل. قال تعالى  - عائشة 

اْلأََحاِديِث َوُيِتمُّ ِنْعَمَتُه َعَلْيَك« صدق اهلل العظيم.
- القاضية : اشرح لي ما اإلسالم وكيف اعتنقته؟

- عائشة : بإصراري على البحث في األنترنيت ومقارنة دين اإلسالم بالمسيحية واليهودية، وما 
حدث بهما من تغيير إال القرآن الكريم، سلم من التالعب بآياته فوجدت أن أسمى األديان وأجلها 

عند اهلل تعالى دين اإلسالم الحنيف..
َ َربرِّي َوَربَُّكْم« صدق اهلل العظيم. قال تعالى : »َما ُقْلُت َلُهْم اإِلَّ َما اأََمْرَتِني ِبِه اأَِن اْعُبُدوا اهللَّ

- القاضية : كيف بدأت إسالمك؟
- عائشة : إذا نطق اإلنسان بالشهادتين بقلب مؤمن.

- القاضية : أتممي..
- عائشة : الشهادتين هو أن نقول بصدق وإيمان »أشهد أن ال إاله إال اهلل وأشهد أن محمدا 

رسول اهلل«.
- القاضية : ماذا تطلبين؟

- عائشة : أطلب من والدي تحرير حريتي في العبادة هلل.
- القاضية : ما الفائدة من تدينك باإلسالم دينا؟
- عائشة : اهلل حبب إلي اإلسالم وزينه في قلبي.

- القاضية : ماذا ترغبين؟
- عائشة : أرغب في االنتماء إلى أسرة مسلمة ليقوى إسالمي ويكتمل.

َنا  َنا اإِنَّ بَّ اٍر رَّ امِلنَِي ِمْن اأَن�صَ َنا اإِنََّك َمن ُتْدِخِل النَّاَر َفَقْد اأَْخَزْيَتُه َوَما لِلظَّ قال تعالى : »َربَّ
َنا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوَكفرِّْر َعنَّا سَصيرَِّئاِتَنا  مَياِن اأَْن اآِمُنوا ِبَربرُِّكْم َفاآَمنَّا َربَّ سَصِمْعَنا ُمَناِدًيا ُيَناِدي لِْلإِ

َنا َمَع اْلأَْبَراِر« صدق اهلل العظيم. َوَتَوفَّ
- عائشة : قال نبينا وسيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم : »من عرف نفسه عرف ربه، ومن عرف 

ربه دخل الجنة« صدق رسول اهلل.
)يتبع(
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