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Covid 19
La campagne vaccinale serait à l’arrêt, 
en attendant de nouveaux arrivages
de vaccins 

Hier, vendredi 

Lire en page 5

La course 
planétaire 
aux vaccins 
impacte le Maroc

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

La CGEM à Tanger:
Evaluation de l’entreprenariat 

et création d'un institut de formation 
des PME

Lire en page 4Lire en page 2

Ph : HAMMOUDA

Ouverture des travaux de 

l’A.G. de la FMEJ
Constitution de la section du Nord 

et colloque sur le thème 
« Manarat Al Moutawassit : 

opportunités d’intégration dans un océan de défis »    
La Fédération Marocaine 

des Editeurs de Journaux 
(FMEJ) tient, ces 2 et 3 
avril, l’assemblée générale 
constitutive de sa section 
régionale pour la région 
tanger - tétouan- al Hoceï-
ma, cinquième section 
créée en l’espace de quatre 
mois, après celles des ré-
gions de Laâyoune-Sakia 
El Hamra, Dakhla-Oued 
Ed Dahab, Guelmim-Oued 
Noun et l’Oriental. 

Le président de la Confédération générale des en-
treprises du Maroc (CGEM), Chakib alj, a tenu, lundi 

29 mars dernier à tanger, une réunion de travail avec des 
opérateurs économiques locaux, consacrée à l’examen et 
l’évaluation de la situation des entreprises de la région tan-
ger-tétouan-al Hoceima et à l’élaboration d’un plan pour 
contribuer à relancer l’économie de la région.

Ph : Rachid dfouf
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FÉDÉRATION MAROCAINE

DES ÉDITEURS DE JOURNAUX

La Fédération Marocaine 
des Editeurs de Jour-

naux (FMEJ) tient, ces 2 et 3 avril, 
l’assemblée générale consti-
tutive de sa section régionale 
pour la région tanger-tétouan-al 
Hoceïma, cinquième section 
créée en l’espace de quatre 
mois, après celles des régions 
de Laâyoune-Sakia El Hamra, 
Dakhla-Oued Ed Dahab, Guel-
mim-Oued Noun et l’Oriental.  

Une soixantaine d’éditeurs 
conduis par leur Président 
Noureddine Miftah, devaient  
prendre part à cette réunion, 
qui poursuivra  le débat sur les 
chantiers de qualification, de mo-
ralisation et de mobilisation pour 
des médias régionaux actifs et 
influents au service du public et 
des questions nationales vitales.  

Cette échéance revêt une im-
portance toute particulière, étant 
donné la spécificité de la région, 
berceau de la presse marocaine, 
ce qui requiert des éditeurs de 
la région du Nord de mettre les 
pratiques d’aujourd’hui à la hau-
teur d’un passé glorieux, et des 
exigences d’une région qui se 

Le Conseil de la région 
tanger - tétouan - al 

Hoceïma contribue au finance-
ment et à la mise en œuvre de 
trois conventions visant à favo-
riser le décollage économique 
dans la préfecture de M’diq-
Fnideq et la province de tétouan, 
touchées par les conséquences 
de la pandémie du coronavirus et 
la fermeture du point de passage 
de Bab Sebta. 

Le Conseil de la région a sou-
ligné, dans un communiqué, qu’il 
a adhéré aux efforts déployés 
par les différents intervenants, à 
savoir les autorités de la wilaya 
et celles locales, les acteurs po-
litiques territoriaux, et les repré-

Dimanche matin, les 
habitants de la ville 

de tanger se sont réveil-
lés en découvrant des 
affiches collées sur les 
murs de plusieurs quar-
tiers portant un message 
qui touche à la dignité de 
La Femme.

Les auteurs de ce 
tract haineux tancent 
les «parents sans hon-
neur» et «sans religion» 
coupables, selon eux, 
de «permettre» à leurs 
filles ou leurs  épouses de sortir dans la rue légèrement vêtues.

Usant d’un vocabulaire clairement sexiste, les auteurs ano-
nymes de ces autocollants traitent les Femmes non voilées de 
«marchandises bon marché» et s’indignent de ce qu’ils qualifient 
de « passivité » de leurs « hommes ».

Face au tollé suscité par ces affiches, un collectif de Femmes 
dont des juristes et des représentantes des droits de l’homme, 
est sorti dans la rue pour protester contre ces agissements de 
bassesse formulés à la veille du mois sacré de Ramadan. Ces 
Femmes auraient également déposé plainte contre les malfai-
teurs anonymes.  

De son côté, la police de tanger a ouvert  une enquête sous la 
supervision du parquet compétent en commençant par consul-
ter  des enregistrements faits par des caméras de surveillance 
situées dans les quartiers où les tracts ont été collés.

trouve au cœur du rêve méditer-
ranéen avec son cortège de défis 
et d’espoirs de part et d’autre de 
la Méditerranée, indique un com-
muniqué de la FMEJ, ajoutant 
qu’un  colloque d’envergure, sur 
le thème «Manarat al Moutawas-
sit : opportunités d’intégration 
dans un océan de défis», sera or-
ganisé en marge de l’assemblée 
générale constutitive, avec la par-
ticipation de l’ancien Président 

sentants de la société civile et du 
secteur privé, pour trouver des 
solutions rapides et urgentes, à 
même de relancer l’économie de 
la région, et ce à travers la mise 
en œuvre de trois accords avec 
la Fondation Mohammed V pour 
la solidarité, le ministère de la 

tunisien, Moncef Marzouki, de 
l’ancien ministre des affaires 
étrangères, Mohamed Benaïssa, 
du Président de l’Université eu-
ro-méditerranéenne de Fès, Mos-
tapha Bousmina, et du Président 
de la Fédération internationale 
des journalistes, et Président 
du Conseil National de la Press, 
Younes Mjahed

Nous y reviendrons plus en dé-
tails dans notre prochaine édition.

Solidarité, du développement so-
cial, de l’égalité et de la famille, et 
le ministère du tourisme, de l’ar-
tisanat, du transport aérien et de 
l’économie sociale, notant que 
ces conventions visent à «créer 
1.000 entreprises, devant générer 
5.000 emplois». 

Avis de perte
M. Abdelouahid MEROUN

déclare avoir perdu dans des circonstances 
et lieu indéterminés, le duplicata du :

Titre foncier 69121 / 06 
concernant  la propriété dite « Enzaha 326 »

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

Hier, vendredi 
Ouverture des travaux de 

l’A.G. de la FMEJ
Constitution de la section du Nord 

et colloque sur le thème 
« Manarat Al Moutawassit : 

opportunités d’intégration dans un océan de défis »    

Ph : Rachid dfouf

Société 

Un collectif de Femmes 
réagit aux tracts haineux 

affichés dans les rues de Tanger

Directives du Wali Mohamed M’hidia

Solutions rapides pour atténuer 
les conséquences de Bab Sebta
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- cancers (ORL, bouche, œso-
phage…);

- maladies du foie (hépatite, 
cirrhose…);

- pancréatite;
- maladies cardiovasculaires 

(hypertension artérielle, insuffi-
sance cardiaque, accidents vas-
culaires cérébraux (aVC)…);

- dénutrition;
- atteinte du système nerveux 

central et périphérique;
- dépression;
- pertes de mémoire;
- tremblements; 
- alzheimer; 
- démence, 
- impuissance sexuelle
- manque d’hygiène (exemple: 

urines au lit pendant le sommeil); 
- décès prématuré; 

2. Problèmes sociaux :
- Vision dégradante, mauvaise 

opinion et rejet par la société;;
- Perte de motivation, pro-

blèmes au travail ;
- Problèmes familiaux (rela-

tions tendues, effondrement de 
la cellule familiale, déperdition 
de l’avenir des enfants, etc.); 

- alcool au volant, amende, 
retrait de permis de conduire et 
surtout risque d’accident d’où 
peine d’emprisonnement pou-
vant aller jusqu’à 30 ans d’in-
carcération en cas de décès de 
la victime, en plus de grosses 
indemnisations financières exi-
gées par la famille de la victime; 

- création d’un casier et d’an-
técédents judiciaires; 

- manque de jugement pou-
vant accroître le risque de com-
portements violents et de rela-
tions sexuelles non protégées.

----------------------------------
(1) Le delirium tremens est un 

trouble neurologique sévère décrit 
pour la première fois en 1813, lié au 
syndrome de sevrage alcoolique. Il 
s’agit d’un état d’agitation avec fièvre, 
tremblements, onirisme et trouble de 
la conscience, propre à l’intoxication 
alcoolique..

spéciAl

Les effets destructeurs 
redoutables de l’alcool

Spécial Ramadan 2021 

Cet article s’adresse aux personnes prisonnières d’une addiction à l’alcool

L’objectif de cet article est de 
rétablir la confiance et aider 

les consommateurs d’alcool, en 
les amenant à saisir la précieuse 
et unique occasion du mois sa-
cré de Ramadan pour cesser leur 
sale, dangereuse et redoutable 
habitude de consommer de l’al-
cool, sapant ainsi leur conviction 
religieuse, détruisant leur santé, 
baclant leurs relations familiales 
et sociétales, et détruisant leurs 
moyens économiques.  

La question fondamentale est 
de savoir pourquoi ces gens 
consomment-ils de l’alcool ?

au départ, certains font l’es-
sai de consommer de l’alcool, 
jusqu’au moment de bascu-
ler dans la dépendance pour 
atteindre ensuite le point de 
non-retour.

Une personne équilibrée et 
consciente, ne consomme ni al-
cool, ni drogue. Si certains indi-
vidus le font, et qui, selon l’OMS 
(organisation mondiale de la 
Santé) sont, fort heureusement, 
de moins en moins nombreux, 
grâce à une prise de conscience 
dans le monde, cela peut s’expli-
quer par l’une des raisons sui-
vantes, entre autres: être poussé 
à imiter un parent ou un ami ; 
envie d’expérimenter un produit 
jusque-là inconnu; surmonter 
un complexe; célébrer une occa-
sion; se sentir mal dans sa peau; 
éviter le rejet des autres; soula-
ger une douleur; alléger divers 
problèmes émotionnels (colère, 
stress, anxiété, ennui, dépres-
sion; manque de confiance en 
soi); rébellion ; traumatisme ou 
pression sociale.

Les risques associés à la 
consommation d’alcool sont 
d’ordre sanitaire physique et/ou 

psychique; social, familial, 
économique, ou encore 
de nature violente ou acci-
dentelle conduisant sou-
vent à la peine de prison.

ainsi, la consommation 
d’alcool constitue un gros 
problème lorsqu’elle de-
vient plus accrue au fil du 
temps, avec la sensation 
d’incapacité d’arrêter le fléau 
jusqu’à ce qu’il soit trop tard. 

L’évolution des risques obéit 

à une échelle déterminée en six 
niveaux de consommation :
- Niveau 1 : aucun usage
- Niveau 2 : usage expérimental
- Niveau 3 : usage social ou oc-
casionnel
- Niveau 4 : usage médical selon 
la prescription
- Niveau 5 : usage nocif et dan-
gereux- delirium tremens (1) 

- Niveau 6 : dépendance irréver-
sible ( point de non - retour!)

La sagesse et le bon sens 
voudraient qu’une personne qui 
consomme de l’alcool arrête de 
boire au niveau 2 ; s’inquiète au 
niveau 3 ; consulte un spécia-
liste au niveau 5.

au niveau 6, le mal devient 
irréversible, les espoirs de gué-
rison très faibles et l’espérance 
de vie rétrécie.

1- Problèmes de santé :
Dès le premier stade, la consom-
mation d’alcool provoque des 
conséquences fâcheuses, entre 
autres :

- accoutumance; dépendance 
ou toxicomanie;

- diminution de vigilance et des 
réflexes, troubles de la vision;

- ivresse, perte de contrôle 
avec prise de gros risques; 

- coma éthylique en cas d’ab-
sorption massive;

sur la conviction religieuse ;  la santé ; la vie sociale ; 
la stabilité familiale ;  l’avenir des enfants ;  la liberté 

individuelle et les moyens économiques 

Le début et la fin du prochain mois de Ramadan sont dé-
terminés par l’observation du premier croissant lunaire 

appelé « Hilal » visible, au coucher du soleil, sous la forme d’une 
minuscule virgule lumineuse dans le ciel.

D’autre part, au cours des 8ème, 9ème et 10ème siècles, des astro-
nomes arabes, tels que Ibn tariq, al-khawarizmi, al-Batani, ou 
encore Habash, ont étudié intensivement le problème et ont dé-
veloppé des critères de visibilité ainsi que des tables de calcul as-
tronomique qui est, certes une question technique, mais il permet 
de savoir si le croissant est visible ou non, ce qui est le fondement 
de l’observation à l’œil nu scrupuleusement suivie au Maroc. 

Concernant le début et la fin du mois de Ramadan1442/ 2021,  
les opérations d’observation du Hilal commenceront le 12 avril 
2021. 

En attendant, voici les conclusions tirées des calculs faits par 
des astronomes et experts qui estiment que le prochain Rama-
dan débutera au Maroc le mercredi 14 avril 2021. 

Début du Ramadan 
1442/2021 :

Mercredi 14  avril  2021 Profitons des avantages du Ramadan 

C’est avec un réel plaisir que nous avons appris 
que le foyer de notre très cher concitoyen et ami 

Hycham Masmoudi
 et sa gracieuse épouse, 

Mme Yasmin Mounzil 
s’est égayé à la première heure du 

mercredi 24 mars 2021, 
par la naissance d’une superbe fillette

 à qui on a donné le prénom de 

En cette heureuse occasion, 
nous présentons nos chaleureuses félicitations 

aux heureux parents et leurs familles, et nos sincères vœux 
de bienvenue, de santé et de très longue vie à la petite Lilyane, 

ainsi que d’un prompt rétablissement à sa jeune maman.   

Cernet RoseCernet Rose

Lilyane
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Rubrique   
Culturelle

de Mouna HACHIM

Résumé : L’empire des Almoravides voilés, qui 
couvrait les deux rives du détroit de Gibraltar, avec 
Marrakech pour capitale, vacillait dans la première 
moitié du XIIe siècle sous le coup de la secte al-
mohade dirigée par un prédicateur fanatisé et non 
moins redoutable penseur.

Son nom : Mohamed Ben toumert. Son titre : le 
Mahdi bien guidé, restaurateur de la foi au som-
met de la montagne escarpée, véridique dans ses 
dires, unique en son temps. C’est lui qu’annonce 
la conjonction des étoiles. Lui, l’homme au dirham 
carré. Lui qui fit résonner le tambour de la guerre…

Érudit et épique, ce roman historique fondé sur 
des événements et des personnages réels, sus-
cite des interrogations contemporaines portant 
sur les ravages du dogmatisme en contextualisant 
le drame d’une foi défigurée par l’extrémisme. 
alors que certains personnages sont mus par la 
haine et la soif de pouvoir enrobée de considéra-
tions morales, d’autres tentent juste d’aimer et de 
survivre au milieu de la folie des hommes. Dans 
cette fresque médiévale tantôt politique, intime 
ou spirituelle, dans ce tourbillon qui nous mène 
de Marrakech à tinmel en passant par Zagora, les 
femmes, aussi présentes, jouent un rôle inattendu 
et bouleversant.

«Ben toumert ou les derniers jours des Voilés» 
est le dernier livre de Mouna Hachim, fraichement 
paru en mars 2021, un récit palpitant à dimension 
politique, à portée spirituelle et profondément hu-
main.

Bonne lecture !

@ par Meryem Cherradi

BEN TOUMERT
 ou les derniers jours des Voilés

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

La CGEM à Tanger:
Evaluation de l’entreprenariat et création

d'un institut de formation des PME
Le président de la Confédé-

ration générale des entre-
prises du Maroc (CGEM), Chakib alj, 
a tenu, lundi 29 mars dernier à tanger, 
une réunion de travail avec des opé-
rateurs économiques locaux, consa-
crée à l’examen et l’évaluation de la 
situation des entreprises de la région 
tanger-tétouan-al Hoceima et à l’éla-
boration d’un plan pour contribuer à 
relancer l’économie de la région.

Cette rencontre  qui s’est déroulée 
en présence du président, adil Raîs et 
de membres de la CGEM-Nord, a été 
l’occasion de présenter la situation de 
plusieurs secteurs économiques, in-
dustriels et de services, et de débattre 
autour des problèmes auxquels fait 
face le secteur, eu égard aux répercus-
sions de la pandémie du Coronavirus.

Les participants ont également dé-
veloppé un certain nombre de difficul-
tés dans les relations des entreprises 
marocaines avec leurs partenaires 
étrangers, à cause, notamment, de 
perturbations dans les chaînes de 
production et de commercialisation. 

a ce propos, le président Chakib alj 
a assuré que la CGEM qui est attentive 
aux doléances des professionnels, 
œuvre en étroite collaboration avec 
des institutions nationales concer-
nées, afin de surmonter progressive-
ment les difficultés actuelles, parier 
sur l’avenir et apporter le soutien et 
l’accompagnement nécessaires à 
toutes les sociétés et les entreprises 
en difficultés, de manière à résoudre 
leurs problèmes.

a signaler que le président de la 
CGEM a été reçu par le wali de la région 
tanger-tétouan-al Hoceima, Mohamed 
M’hidia, avant d’effectuer une visite à 
des unités industrielles de la région, 
dont les usines Renault, aluminium du 
Maroc, Erum Maroc, Prohibido de Ren-
dirse et Lariconf Sarl, entre autres.

La journée du 29 mars courant a 
été consacrée à la signature d’une 
convention de partenariat entre le mi-
nistère de l’Education nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche 
scientifique, département de la For-
mation professionnelle, et la Confé-
dération générale des entreprises du 
Maroc (CGEM), portant sur la création 
d’un institut de formation à l’entrepre-
neuriat et au management des petites 

et moyennes entreprises (PME).
La cérémonie de signature s’est 

déroulée en présence du ministre de 
l’Education nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scienti-
fique, Saaïd Amzazi, du président de 
la Confédération générale des entre-
prises du Maroc (CGEM), Chakib alj, 
du wali de la région tanger-tétouan-al 
Hoceima, Mohammed M’hidia ; du 

directeur général de l’agence pour 
la promotion et le développement du 
Nord (APDN), Mounir El Bouyoussfi, 
ainsi que de plusieurs intervenants 
dans les secteurs de l’entreprenariat 
et de la formation professionnelle.

Intervenant à cette occasion, la 
ministre amzazi, a indiqué que cet 
accord constitue un «tournant impor-
tant» dans le domaine de la mise en 
liaison entre la formation en manage-
ment des entreprises et l’accompa-
gnement des jeunes porteurs de pro-
jets ou ceux qui envisagent de créer 
leurs entreprises.

« La signature de cette convention 
avec un partenaire crédible et doté 
d’une grande expérience dans le do-
maine de l’entrepreneuriat, de la taille 
de la CGEM, garantit la bonne mise en 
œuvre de l’accord, la cristallisation des 
objectifs de développement régionaux 
et nationaux et la réponse aux aspira-
tions des régions, à booster leur per-
formance économique, ainsi que l’élar-
gissement de l’attraction des jeunes 
intéressés par les affaires et désirant 
se lancer dans l’entrepreneuriat, en 
plus de la mise en liaison entre l’emploi 
et une formation objective, comme une 
formule importante et essentielle pour 
la relance de l’économie» dira le mi-

nistre, estimant que l’accord est béné-
fique pour l’économie nationale en gé-
néral, et celle régionale en particulier, 
et précisant que les établissements de 
formation professionnelle s’emploient 
à dispenser des formations dans les 
filières qui suscitent l’intérêt des entre-
prises marocaines ».

Le ministre a, par ailleurs, fait 
constater que les établissements 
de formation professionnelle et les 
jeunes stagiaires bénéficieront des 
expériences accumulées par la CGEM.

Pour sa part, le président Chakib 
Alj, qui estime que cet accord reflète 
la qualité du partenariat entre les deux 
parties, a souligné l’illustration de la 
convention à plusieurs niveaux dont, 
en particulier l’implication du secteur 
privé dans toute la chaîne de gouver-
nance de l’éducation et de la forma-
tion, ce qui valorise, dira-t-il, le rôle de 
l’entreprise dans le développement 
socio-économique du Maroc, a indiqué 

Le président de la CGEM a fait sa-
voir que ce partenariat a abouti à des 
résultats très satisfaisants en termes 
d’adéquation formation - emploi et 
d’insertion dans le monde du travail, 
et ce dans des secteurs comme l’au-
tomobile, l’aéronautique, le textile et la 
minoterie, relevant que l’institut objet 
de cette convention s’inscrit dans la 
continuité de cet esprit de partenariat 
et de cette vision partagée qui consti-
tuent le cœur de la feuille de route 
Royale dans le domaine de la forma-
tion professionnelle.

La convention vise à renforcer l’inté-
gration des jeunes en recherche d’em-
ploi et/ou opérant dans l’informel, 
encourager l’auto-emploi et l’entre-
preneuriat via un système de forma-
tion tiré par la demande économique 
et territoriale, et à mettre en place un 
guichet unique de mentoring au profit 
des porteurs de projets, qui permettra 
aux jeunes entrepreneurs de se faire 
accompagner par des experts men-
tors sur plusieurs aspects, notam-
ment la communication, le juridique, la 
finance, la recherche de partenaires... 
et à toutes les étapes de montage de 
leurs projets.

Le nouvel institut de tanger viendra 
consolider le rôle des régions comme 
locomotives de développement, 
puisqu’il représentera un espace où 
vont être élaborées les visions secto-
rielles et territoriales, en total aligne-
ment avec la production des compé-
tences pour le monde du travail.

Ph : HAMMOUDA

a l’occasion du mois sacré de Ramadan, le Maroc 
passera à l’heure GMt, dimanche 11 avril à 3h, 

Les montres seront ainsi retardées de 60 minutes, 
conformément à l’article 2 du décret n° 2.18.855 pu-
blié le 16 safar 1440 (26 octobre 2018), relatif à l’heure 
légale.
après le mois de Ramadan, l’heure du Royaume sera 
avancée de 60 minutes (GMt+1), dimanche 16 mai 
2021 à 2h.
Par ailleurs, les horaires de travail dans les admi-
nistrations publiques et les collectivités territoriales 
se feront en régime continu du lundi au vendredi de 
9h00 à 15h00.

Passage à l'heure GMT
et horaire de travail
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tion de 126 millions d’habitants.
Il devient de plus en plus évident que la course au vac-

cin s’annonce accrue, et même les puissances mondiales 
se retrouvent aujourd’hui dans l’incapacité d’assurer un 
stock pour la totalité de leur population. Le Maroc a vite 
fait de diversifier ses sources d’approvisionnement en 
lançant un Benchmark international. 

La situation, au niveau national, n’est pas aussi claire 
qu’on le souhaiterait, sûrement dans un souci de ne pas 
inquiéter inutilement la population et, de toutes les ma-
nières, les autorités sanitaires font ce qu’il faut faire pour 

surmonter la pénurie. a la suite d’une note adressée par 
le ministère de la Santé aux responsables des centres 
de vaccination dans tout le royaume, ces responsables 
ne parlent pas le même langage. Ils donnent à la presse 
des réponses plutôt contradictoires. Pendant que les 
uns assurent que la campagne nationale de vaccina-
tion anti-Covid 19 se poursuit et que les première et 
deuxième doses du vaccin sont toujours administrées 
aux catégories cibles, d’autres affirment le contraire.

Parmi les réponses reçues, l’une assure que : « dans 
le cadre de la campagne nationale de vaccination 
contre Covid 19, les groupes cibles reçoivent toujours 
la première et la deuxième doses aux dates spécifiées 

et conformément à la stratégie du ministère de la Santé, 
en pleine coordination avec toutes les parties prenantes».

Une autre source affirme : « l’administration de la pre-
mière dose de vaccin ne se fait plus depuis plus d’une 
semaine . On administre uniquement les deuxièmes 
doses pour ceux ayant bénéficié de la première. Cepen-
dant, quelques centres administrent encore la première 
dose, mais à un rythme faible. C’est-à-dire, 7 à 10 bénéfi-
ciaires par jour », précise-t-on.

Une autre source rapporte que : « depuis le 18 mars 
2021, le Maroc a épuisé son premier stock de vaccin 
anti-Covid qui était de 8,5 millions de doses et que les 
doses de sécurité ont permis de poursuivre la vaccina-
tion auprès des personnes cibles, malgré le rythme ra-
lenti observé ces derniers jours. 

Serait-ce une manière de dire que maintenant, il ne 
reste plus de vaccins disponibles ?

Pour résumer, on peut avancer que les premiers stocks 
du vaccin anti-Covid seraient en rupture et que l’opération 
vaccinale (première dose) est arrêtée en attendant de nou-
velles livraisons. Seul un rendez-vous continuerait à être 
donné pour la deuxième dose, jusqu’au 10 avril courant. 

On estime que la situation pourrait être rétablie dès la 
réception attendue des commandes d’un million de doses 
de vaccin Sputnik, 2 millions de Sinopharm et 1,2 million de 
doses Covax astraZeneca fabriqué en Corée du Sud. 

avec ces livraisons, la pression s’estomperait tem-
porairement et le royaume pourrait poursuivre sa cam-
pagne de vaccination. 

Croisons les doigts !

pour mars 2021 des doses du vaccin astraZeneca pour-
raient avoir leurs livraisons en avril 2021.

Cette situation n’est pas propre à notre pays, mais elle 
concerne la quasi-totalité des pays de la planète, ce qui 
est à l’origine d’une course folle au vaccin, sachant que 
le COVID-19 a mis en évidence des liens indissociables 
qui unissent les intérêts et les destinées de l’ensemble 
des pays du monde qui partagent le même sort. 

ainsi, estime-t-on, si les humains gagnent ou perdent 
le combat contre la pandémie du Coronavirus, Ils le fe-
ront tous ensemble. 

La question qui s’impose, à ce niveau, serait celle de 
savoir si les nations du monde vont parvenir à une équi-
té vaccinale contre le Covid 19, car, depuis qu’on a pris 
conscience que les besoins en vaccins sont énormes 
et que la demande dépasse de loin l’offre, une bataille a 
commencé et l’engouement pour le vaccin a donné lieu 
à une course folle basée sur le « chacun pour soi «, alors 
que la menace d’une rupture de vaccins au niveau mon-
dial se précisait.

au Maroc, on a continué à se poser la question de sa-
voir si cette course effrénée au vaccin, aurait un impact 
sur la campagne nationale de vaccination. Nous avons 
beau être optimistes, nous pensons finalement que si les 
choses ne s’arrangent pas rapidement, d’une manière ou 
d’une autre, notre campagne de vaccination finirait, en 
effet, par être impactée.

En effet, cela est devenu évident quand on a pris 
conscience que le Maroc dépend des livraisons qui lui 
parviennent seulement de l’Inde et de la Chine. Or, ces 
deux fournisseurs sont submergés de commandes et ne 
parviennent plus à satisfaire leurs nombreux clients. 

De son côté, l’Union européenne (UE), qui peine éga-
lement à satisfaire les besoins en vaccins de ses pays 
membres, a choisi de mutualiser ses commandes. Plu-
sieurs membres de cette communauté ont décidé de faire 
cavalier seul et de se tourner vers les vaccins russes et 
chinois pour pallier la pénurie. D’autres pays, comme le 
Japon ont pris des décisions radicales, en passant leurs 
commandes à trois grandes entreprises pour obtenir, en 
une seule livraison probable, des doses pour sa popula-

a ce jour, ce sont 4.289.281 personnes qui ont reçu 
la première dose du vaccin, et 3.071.117 qui ont 
reçu la deuxième dose.

avec seulement un reliquat d’une centaine de milliers 
de doses dans ses frigos, le Maroc est resté sous la me-
nace probable d’une rupture de stocks.

Dès lors, le Royaume a entrepris d’incessantes dé-
marches pour réapprovisionner les stocks de vaccins 
anti-Covid 19 par de nouvelles livraisons en provenance 
de divers horizons afin de tenter de dépasser cette pénu-
rie survenue alors que la campagne vaccinale nationale 
a atteint, à peine, la tranche d’âge des 60-50 ans.

Cela a commencé par la commande d’un million de 
doses de Sputnik V russe, et d’une certaine quantité de 
doses du vaccin américain, Johnson & Johnson, mais 
sans aucune visibilité de la date de livraison des deux 
commandes.

La situation de crise n’est pas propre à notre pays, 
mais elle concerne pratiquement tous les pays non 
producteurs de vaccin; ce qui est à l’origine d’une 
course folle sur le marché des vaccins, sachant que 
le COVID-19 a mis en évidence des besoins urgents, 
identiques à tous les pays, affichant les mêmes be-
soins et les mêmes intérêts indissociables, unissant 
les intérêts et les destinées de l’ensemble des pays du 
monde qui partagent le même sort. 

ainsi, on estime que si les humains gagnent ou perdent 
le combat contre la pandémie du Coronavirus, ce sera 
tous ensemble parce que personne ne sera en sécurité 
tant que le monde entier ne sera pas vacciné.

toute la question est donc de savoir si les nations de la 
planète vont parvenir à une équité vaccinale contre le Covid 
19, après avoir pris conscience que les besoins en vaccins 
sont énormes et que la demande dépasse de loin l’offre. 

Cette réalité a donné lieu à une bataille avec engoue-
ment pour le vaccin, qui a donné lieu à une course folle 
basée sur le « chacun pour soi « . 

L’OMS s’efforce de calmer le jeu à travers son pro-
gramme mondial d’accès aux vaccins. 

D’une manière générale, la situation est tendue de par 
le monde où les besoins en doses de vaccin dépassent 
de loin la production, ce qui donne lieu à une course 
contre la montre pour se procurer, discrètement, voire 
ouvertement, le maximum de doses de vaccin, en prio-
rité sur les autres. 

a titre d’exemple, les livraisons du vaccin astraZeneca 
destinées au Maroc sont retardées à cause de protesta-
tions en Inde, pays producteur de ce vaccin, où des voix 
s’élèvent pour dénoncer la livraison abondante de doses 
à l’étranger, au mépris de la population locale devant être 
vaccinée en priorité, estiment les protestataires. L’Orga-
nisation Mondiale de la Santé (OMS) se veut rassurante 
à ce sujet, affirmant, à travers son programme mondial 
d’accès aux vaccins, que les pays s’étant vus allouer, 

ActuAlités

Au risque de nous répéter, rappelons que, depuis son dé-
marrage au Maroc, le 28 janvier dernier, la campagne de 
vaccination  contre le Covid 19 a fonctionné non-stop, grâce 
à une impeccable organisation qui a forcé l’admiration à l’in-
térieur du royaume comme à l’étranger, voire au sein de  l’Or-
ganisation mondiale de la Santé (OMS).

C’est, pour nous, une nouvelle occasion de rendre un 
vibrant hommage aux autorités et au personnel sanitaire 
dans toutes ses composantes, ainsi qu’aux autorités de 
l’ordre qui veillent scrupuleusement, au bon déroulement 
des opérations vaccinales.  

Rappelons que, sur une population globale de 36 millions 
de personnes, le programme national de vaccination cible 
33,6% constitués de personnes âgées de 18 ans et plus, soit 
80% de la population, en plus des résidents étrangers au Ma-
roc.

Pour ce faire, le Royaume a commandé, plusieurs se-
maines à l’avance,  25 millions de doses du vaccin AstraZe-
neca et 40 millions de doses du vaccin chinois Sinopharm.

Sur ces commandes, on a reçu jusqu’à présent 8,5 mil-
lions de doses, dont 7 millions d’Astra Zeneca, livrés par l’In-
de et 1,5 million de Sinopharm livrés par la Chine.

@par le Dr Abdelhak BAKHAT 

La campagne vaccinale serait à l’arrêt, 
en attendant de nouveaux arrivages de vaccins

La course planétaire aux vaccins 
impacte le Maroc 

Covid 19 :
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Journée portes ouvertes 
sur le thème 

« Le droit des étrangers au Maroc » 
C’est parce que la clinique de 

la Faculté des Sciences Ju-
ridiques, Economique et Sociale 
de tanger est une structure qui se 
préoccupe des personnes en situa-
tion de vulnérabilité qu’elle a déci-
dé d’organiser en partenariat avec 
l’agence Belge de Développement 
dans le cadre du projet EMPOWER-
MENt juridique soutenu par l’Union 
européenne ce qu’il a été convenu 
d’appeler la semaine des portes 
ouvertes, autour du thème « Le 
droit des étrangers au Maroc », du 
22 au 26 Mars 2021 à la faculté des 
sciences juridiques économiques 
et sociales de tanger (salle des réu-
nions annexe).

La semaine a été pensée dans un 
contexte où la question du respect 
des droits fondamentaux de l’être 
humain et en l’occurrence les droits 
des étrangers se trouvant au Maroc, 
constitue une question d’actualité 
et extrêmement importante pour les 
instances décisionnaires du pays en 
tête desquels se trouve Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI.

L’objectif est de contribuer à 
l’amélioration des conditions juri-
diques des étrangers se trouvant 
au Maroc à travers l’influence des 
décideurs publics et la sensibilisa-
tion des étrangers sur leurs droits. 
Parmi les participant(e)s, on comp-
tait des spécialistes renommé(e)s de 
plusieurs universités du royaume et 
institutions publiques marocaines, 
des ONG, la société civile des repré-
sentants étrangers, des intervenants 
externes des doctorants et enfin des 
étudiants en Master. La SPO s’est 
déroulée en 5 jours et était articulée 
autour de plusieurs ateliers théma-
tiques, mini-conférence, formations, 
simulations, jeux de rôle, réunion pa-
rallèle, signature de partenariat.

Ce rapport synthétise globale-
ment les opinions présentées au 
cours des interventions et les dis-
cussions qui ont eu lieu. Il fournit 
les points saillants notamment les 
différentes thématiques abordées, 
les problématiques soulevées ainsi 
que les recommandations qui ont 
été faites durant la semaine du 22 au 
26 Mars 2021 à tanger. 

Déroulement de la première 
journée de la SPO 

et les recommandations faites 
a l’occasion de cette première 

journée les interventions ont été 
ponctuées par des réflexions qui 
s’intéressent au droit social. Plu-
sieurs présentations ont eu lieu sur 
plusieurs thématiques telles que : les 
Droits des migrants à la santé dans 
les conventions internationales, les 
droits sociaux des étrangers au Ma-
roc, les mécanismes institutionnels 
favorisant l’accès aux soins des 
migrants, la santé et la sécurité au 
travail des étrangers. En effet, si ces 
droits demeurent affirmés par les 
textes juridiques internationaux et 
nationaux plusieurs problématiques 
ont été soulevées entre autre : 

1- La problématique de l’opéra-
tionnalisation des mécanismes juri-
diques internationaux et nationaux 
relatifs au droit de la santé des mi-
grants au Maroc ; 

2- La problématique de l’accès au 
soin des étrangers ; 

3- La problématique de solidarité 
en faveur des personnes en situation 
irrégulière

4- La problématique de la garantie 
des droits sociaux des migrants au 
Maroc notamment l’accès aux inté-
rêts patrimoniaux à la fin du contrat 
de travail 

5-La problématique de la prise en 
charge des étrangers 

6-La problématique de la satura-
tion des hôpitaux etc… 

C’est sur la base de ces différents 
problèmes que les recommanda-
tions suivantes ont été faites :

* L’inscription du droit des étu-
diants dans le cadre des études doc-
torales

* Le renforcement des partena-
riats de la clinique pour réaliser des 
projets et renforcer le plaidoyer en 
faveur des étrangers 

* La création d’une unité mobile 
proche des personnes en situation 
de vulnérabilité

Déroulement de la deuxième 
journée de la SPO 

et les recommandations faites
Dans la même continuité et dans 

le respect du programme de la Se-
maine des Portes Ouvertes, les activi-
tés ont repris le lendemain le 23 Mars 
2021. Contrairement à la journée du 
22/03/2021, celle du 23/03/2021 s’est 
inscrite dans une démarche pratique 
reposant sur deux ateliers Focus le 
matin. Ils étaient présentés par la Pr 
SOUMIa RaFFaCH et le Pr. JaBRaNI 
aBDELLatIF. Un autre atelier pra-
tique était animé par le Docteur tarik 
Essaid  l’après-midi. 

Les deux intervenants du matin 
se sont intéressés notamment à la 
question du droit d’accès à la justice 
par les étrangers et celle de la contri-
bution de la coopération décentrali-
sée dans la résolution des difficultés 
de la migration. Dans ce cadre, plu-
sieurs mécanismes juridiques ont 
été cités. Seulement et là encore, il 
a été soulevé que ces derniers de-
meurent difficiles à mettre en œuvre 
à cause :

1. De la vacuité des textes juri-
diques

2. Des facteurs de blocages poli-
tiques et géopolitiques 

3. La dépendance politique du 
juge administratif en matière de pro-
tection des droits des étrangers

4. La non implication des collecti-
vités locales dans la résolution de la 
crise migratoire

5. L’absence d’une autonomisation 
juridique et financière des collectivi-
tés locales pour prendre en charge 
les questions migratoires.

S’agissant de l’atelier l’après-mi-
di, il portait sur un cas pratique de 

pour les enfants étrangers nés dans 
les hôpitaux alors que leurs mamans 
ne disposent pas de justificatifs 
d’identité valide. 

6. La lourdeur des procédures de 
l’enregistrement l’état civil pour les 
enfants étrangers nés en dehors des 
hôpitaux

Comme recommandations, il a été 
noté qu’il faut :

1. Privilégier le traitement des 
contentieux d’investissement à 
l’amiable

2. adapter les lois d’investisse-
ment au contexte Marocain 

3. Simplifier les procédures admi-
nistratives d’investissement

4. traduire les attestations de non 
enregistrement d’état civil en Fran-
çais pour faciliter la procédure d’en-
registrement aux étrangers 

5. Rallonger le délai de 30 jours 
pour la déclaration de naissance des 
enfants étrangers 

6. alléger les conditions d’octroi 
du certificat de naissance des en-
fants étrangers

Le déroulement de la 
quatrième journée de la SPO 

et les recommandations faites
Concernant la quatrième journée, 

les interventions portaient sur la 
thématique relative à la migration, 
traite et protection pénale. La pro-
blématique posée était celle de la 
protection pénale des migrants en 
déplacement avec l’apparition du 
phénomène de l’esclavage moderne. 
Ce fut l’occasion de définir la notion 
de traite des personnes et précisé les 
3 éléments qui la déterminent à sa-
voir : Une action, un moyen et un but. 
Il a été souligné que plusieurs textes 
internationaux et nationaux contre la 
traite ont été adoptés et ratifiés par 
le Maroc mais toutefois, ces textes 
parviennent difficilement à protéger 
les étrangers en raison de :

1. L’existence des entreprises de 
la guerre 

2. L’existence de la politique nécro 
frontière

3. L’existence des entreprises cri-
minelles 

4. L’utilisation de la migration 
comme un busines par les mafias

Sur la base de ces difficultés, les 
recommandations suivantes ont été 
faites

1. La facilitation de l’enregistre-
ment des plaintes des personnes 
victime de la traite 

2. Sensibiliser les personnes vic-
time de la traite de ne pas avoir peur 
à engager une procédure en justice 

3. Inciter les personnes victimes 
de la traite à s’entretenir individuel-
lement avec la CRDH ou avec les 
autres associations ou ONG spécia-
lisées afin d’être aidé. 

4. Le renforcement des stratégies 
de résistances contre la traite

5. Renforcer et multiplier les asso-
ciations des femmes dans les luttes 
civiles pour le respect des droits hu-
mains 

management intégré appliqué à la 
migration. L’objectif de cet atelier 
interactif était d’élaborer un modèle 
fondamental propre à la clinique ju-
ridique de tanger qui lui permettra 
d’être structurée et de fonctionner de 
façon pragmatique. 

Plusieurs recommandations ont 

été faites dans cette deuxième jour-
née 

1. Repenser le rôle du juge admi-
nistratif à travers la création des ou-
tils juridiques efficaces

2. La mise en place d’une procé-
dure spécifique relative aux étran-
gers

3. La mise en place une coopé-
ration interafricaine innovatrice et 
pratique

4. La promotion d’une coopération 
décentralisée basée sur la sincérité 
et la solidarité

5. Faire de la Charte des Collecti-
vités territoriales un document de 
référence pour la mise en place des 
politiques migratoires, notamment 
au niveau local 

6. Envisager des plans straté-
giques de développement durable

7. La mise en place d’un modèle 
de gouvernance pour la clinique 
juridique en affectant les rôles aux 
étudiants cliniciens. 

Déroulement de la troisième 
journée de la SPO et les 

recommandations faites
Les séances de la troisième jour-

née ont soulevé plusieurs questions 
notamment la question du droit fon-
cier, des investissements des étran-
gers au Maroc ainsi que l’enregistre-
ment à l’état civil. C’était une journée 
riche qui regroupait 2 ateliers. Un 
atelier de Droit et de procédures 
spécialement en Français qui s’est 
déroulé le matin et une autre séance 
portant sur le code et procédures en 
arabe qui a eu lieu l’après-midi. 

après avoir mis en exergues les 
différents instruments juridiques 
qui encadrent ces droits notam-
ment la loi 67-12 qui a des objectifs 
précis notamment : La stabilisation 
des relations contractuelles entre le 
bailleur et le locataire et la loi 37-99 
relative à l’état civil ainsi que son 
décret d’application de 2002. Les in-
tervenants ont soulevé les difficultés 
suivantes :

1. Le non accès à tous les étran-
gers aux biens à usage agricoles 

2. La pluralité des lois d’inves-
tissement qui sont inadaptées au 
contexte Marocain

3. La culture entrepreneuriale maro-
caine qui est purement contentieuse

4. La lenteur des procédures ad-
ministrative en matière d’investisse-
ment 

5. La lourdeur des procédures 

Le déroulement de la 
cinquième et la dernière 

journée de la semaine de la SPO
Pendant la cinquième et la dernière 

journée de la SPO, un accent a été por-
té sur la digitalisation au service de la 
migration impowerment 2.0 pour les 
migrants. L’objectif était de montrer et 
sensibiliser sur l’importance du digital 
et l’opportunité de son utilisation pour 
élaborer des solutions concrètes aux 
problèmes que vivent les migrants 
en leur apportant à travers des appli-
cations digitales les solutions à ces 
problèmes vécus au quotidien. 

Cet atelier a permis de dresser les 
besoins prioritaires des migrants 
au Maroc sur la base du retour du 
questionnaire réalisé en amont qui 
a concerné un échantillon de 40 per-
sonnes, tous étudiants âgés de 20 à 
27 ans. Il en est ressorti les faits sail-
lants suivants : 

1. 88% estiment avoir besoin de 
protection 

2. + de 75% estiment que les be-
soins prioritaires en matière de santé 
sont l’accès à une couverture médi-
cale, l’accès aux soins et l’accès aux 
médicaments ; 

3. + de 40% ont subi des violences 
ou de l’exploitation au Maroc ;

4. 50% estiment que le dispositif 
d’accueil mis en place pour les mi-
grants est peu satisfaisant ;

5. Quant à leurs relations avec les 
associations, 58,3% estiment qu’elles 
sont bien ; 

6. + de 75% estiment avoir besoin 
d’un guide juridique leur permettant 
l’information sur les lois et procé-
dures administratives. 

Sur la base de cette enquête les 
recommandations suivantes ont été 
faites : 

1. La transposition des applications 
sur l’empowerement des migrants 
au niveau de la clinique juridique de 
tanger 

2. Penser une application dédiée au 
migrant au Maroc 

3. Sensibiliser les migrants et les 
administrations par rapport à la né-
cessité et à l’importance de la digita-
lisation 

4. Mettre en avant la digitalisation 
pour fédérer les différentes parties 
prenantes à la question migratoire

après cette séance qui s’est dérou-
lées le matin, les séances ont repris 
l’après-midi et étaient réservées aux 
discours de remerciements des dif-
férents invités et acteurs qui ont pris 
part à l’organisation de cette SPO. 
après le discours de la directrice de 
la clinique juridique de tanger, une 
présentation des différents rapports 
de la SPO a eu lieu. Il s’en est suivi 
de la séance de remise des attesta-
tions de participation. La SPO a été 
par la suite clôturée après le souhait 
des organisations que les travaux qui 
ont été effectué puissent impacter les 
politiques d’intégration des étrangers 
au Maroc et que des projets similaires 
tels que la semaine des portes ou-
vertes puissent être envisagés.
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ActuAlités

30 ans de prison 
contre un fqih violeur 

Une affaire sordide 
de pédophilie et 

de viol aggravé, vient 
de connaître son épi-
logue judiciaire à tan-
ger, sachant qu’un fkih  
religieux , reconnu cou-
pable d’attentats à la pu-
deur sur des mineures 
de moins de 18 ans, 
avec viols,  violences 
et  défloration,  a été 
condamné, jeudi 1er avril 2021, par la chambre criminelle  près la Cour d’appel de tan-
ger, à la lourde peine de 30 ans de prison, après  l’audition de l’accusé, des témoins, 
des plaidoiries du parquet général et de la défense.

L’affaire remonte à septembre 2020, lorsque la gendarmerie royale de tanger a arrêté 
le mis en cause, un fonctionnaire religieux qui travaillait dans un village de la com-
mune de Melloussa (province de Fahs-anjra), suite à des plaintes déposées par les 
familles des victimes.

Le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Tanger avait affirmé que, suite 
au dépôt de deux plaintes pour attentat à la pudeur sur six mineures, et en se basant 
sur les recherches et investigations menées par la brigade judiciaire de la Gendar-
merie royale de tanger, le suspect a été déféré devant le parquet général près la Cour 
d’appel de tanger, le 19 septembre 2020.

après une enquête, le juge d’instruction près la Cour d’appel de tanger avait ordon-
né la mise en détention du suspect à la prison locale «tanger 1»

uuuuuu 

Fahs-Anjra 
 Il tue sa femme qu’il 

soupçonnait d’adultère
Un drame familial 

s’est produit sa-
medi dernier, au quar-
tier Beni Saïd relevant 
de la région de Sidi 
Driss, dans la province 
de Fahs-anjra, dans  la 
région de tanger-té-
touan-al Hoceïma, lors-
qu’un père de famille a 
tué son épouse,  à coups de couteau. 

Profitant de l’absence de leurs  deux filles, âgées respectivement de 11 et 6 ans, 
sorties pour jouer avec leurs camarades devant  chez elles, le mari connu pour être 
un drogué violent au chômage, a criblé son épouse  de coups de couteau avant de 
l’égorger. 

Selon le voisinage, l’homme soupçonnait la femme de le tromper. La victime était  
employée dans une entreprise de confection dans une  zone industrielle à tanger.

L’assassin a été arrêté et placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête et le 
corps de la victime a été évacué à la morgue.

uuuuuu 

Ouezzane

Un mort et 16 blessés 
dans l’accident d’un bus scolaire
Un grave accident 

est survenu, dans 
la matinée de mercredi, 
au douar « Nhir » dans la 
commune de « Lamjaara 
», province d’Ouazzane, 
lorsqu’un bus scolaire 
s’est renversé dans un 
ravin en quittant  acci-
dentellement  une piste 
non-classée, probable-
ment à cause d’une im-
prudence du chauffeur. 

Une écolière est dé-
cédée sur le coup et 16 
autres élèves  ont été blessés dont 3 grièvement.

Les jeunes blessés dont les familles ont été alertées, ont été évacués à l’hôpital 
provincial d’Ouezzane, par les soins de la protection civile, alors que la gendarmerie 
royale a procédé au constat d’usage.

El Aouama
Plusieurs arrestations 

pour violation du couvre-feu 
Les autorités de tanger ont 

effectué, au courant de cette 
semaine,  une descente dans un 
café situé dans le quartier d’al 
Majd al aouama, pour violation 
du couvre-feu, décrété dans le 
cadre des mesures de préven-
tion pour endiguer le risque de 
propagation du coronavirus.

alors que le propriétaire de 
l’établissement recevait  des 
clients pendant la période du 
couvre-feu, violant ainsi l’état 
d’urgence sanitaire, les autori-
tés locales alertées  se sont rendues sur les lieux pour procéder à l’arrestation du 
cafetier et des clients.  L’établissement est fermé  pour une semaine.

Rappelons que le couvre-feu est prolongé de deux semaines, à compter du mardi 
30 mars à 21H, dans le cadre du renforcement des mesures de lutte contre l’évolution 
de la pandémie suite à l’apparition de nouveaux variants  du virus, 

Ce couvre-feu est instauré depuis le 23 décembre 2020 sur tout le territoire national 
de 21H à 06H , sauf circonstances exceptionnelles. Par ailleurs, les restaurants, cafés, 
commerces et grandes surfaces ferment à 20H et les fêtes et regroupements sont 
interdits.

uuuuuu  

Condamnation d’un avocat 
pour abus de confiance 

La cour d’appel de tanger  a condamné, mardi,  l’ancien avocat du MRE Belgo-ma-
rocain Hassan Boutchichi que ce dernier ac-

cuse d’«abus de confiance et d’escroquerie».
Le reconnaissant coupable seulement du 

premier volet de l’accusation, le tribunal a 
condamné l’avocat   à 4 mois de  prison 
avec sursis et  à 1,5 million de dirhams 
de dommages et intérêts, pour abus 
de confiance seulement, rejetant 
ainsi le deuxième chef d’accusa-
tion d’escroquerie.

Ce verdict n’est pas du goût du 
MRE Boutchichi qui compte interjeter 
appel auprès de la Cour de cassation.

«J’irai en cassation car le jugement, bien qu’il soit en ma faveur, ne me satisfait 
guère», a déclaré à la presse,  Hassan Boutchichi,  rappelant que son ex-avocat a été 
innocenté en première instance.  le Belgo-marocain insiste sur l’accusation d’escro-
querie. «Il m’a fait perdre une villa de 1 million d’euros et donc ce ne sont pas 150 000 
euros», affirme-t-il, ajoutant que  « Ce n’est donc pas équitable. Sans compter mes 
dédommagements».

Si la Cour de cassation devra trancher dans cette affaire, Hassan Boutchichi a encore 
d’autres dossiers. En effet, après avoir réussi à condamner, en appel, un huissier de 
justice et son secrétaire à deux ans de prison ferme, le Belgo-marocain confirme avoir 
déposé une plainte auprès du juge d’instruction pour «association de malfaiteurs».

Hassan Boutchichi est déterminé à aller jusqu’au bout. «Je continuerai de me battre, 
même si je suis tout seul», promet le Belgo-marocain résidant à Bruxelles. 

Bref, une histoire à plusieurs ramifications.

uuuuuu  

Boukhalf  
Saisie de Rivotril, haschich 

et cocaïne 
au quartier al Irfane, à tan-

ger, la police judiciaire a 
procédé à l’interpellation, sa-
medi dernier, d’un trafiquant 
de drogue, âgé de 41 ans, en 
possession de 1782 compri-
més psychotropes, Rivotril, 630 
g de chira et quelques doses 
de cocaïne, une balance élec-
tronique, des armes blanches 
et une somme d’argent qui 
semble être le fruit de son commerce illicite. 

Par ailleurs, un quinquagénaire a été arrêté, le même jour, à l’aéroport international 
de tanger alors qu’il était en possession de 800 g de chira. Ce voyageur de 58 ans avait 
l’intention de prendre l’avion  à destination de l’Espagne.

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

SPORT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Borrego, Emerito, Gomez, Uceda, Albiach, Rojas constituaient 
l’ossature de la première équipe de football de la capitale du détroit l’ASPT 
Association sportive de la Police de Tanger saison 1960-61 année de la 
montée chez les grands de la première division du championnat marocain 
Nationale I. Six espagnols dans le onze type alignés dans une formation 
n’étaient pas une infraction dans les textes en vigueur de la FRMF où 
l’ancien secrétaire général Ahmed Ntifi était très strict dans l’application 
des nouveaux règlements. Hassan Sefrioui président de l’époque avait 
peur de perdre les matchs sur tapis vert mais heureusement il avait à ses 
cotés un autre chevronné de la lecture des statuts Mohamed Kanjah. Dans 
les archives, l’ASPT se présentait comme le seul club au Maroc à avoir six 
licences de joueurs étrangers. Ses adversaires candidats à la montée le 
MSR de Rabat et Tanger-Fès de Meknès devaient déposer des réserves 
pour freiner la marche en leader des policiers tangérois mais il n’y avait 
aucune réponse positive. Borrego occupait le poste de demi-centre à la 
fois offensif et défensif selon les directives de son entraineur Allal. Emerito  
jouait comme ailier droit. Très élégant,il dribblait avec facilité en effectuant 
des centres qui cherchaient la tête de Uceda. Un autre demi Gomez attirait 
l’attention par sa vision du jeu et par ses passes,des qualités qui faisaient 
de lui le meneur de son équipe.Il avait un autre don qui consistait à bien 
remplacer le gardien de but en cas de blessure d’autant plus que le joueur 
remplaçant n’existait pas sur le banc de touche.Il fut toujours l’homme 
des missions difficiles :celui de tirer des pénaltys car il n’en a jamais raté. 
Le  journaliste du « Petit Marocain » Daniel Pilar titrait à la une à la page 
sportive « Gomez spécialiste des pénaltys ». Accroupis sur la photo,il y 
a de gauche à droite Uceda,Albiach,Rojas.Le premier était longtemps le 
« goléador » de l’ASPT et buteur de race du championnat marocain aux 
cotés de l’italien Traba et de l’espagnol Ricardo du Chabab de Mohamedia. 
Le second Albiach faisait jouer toute l’attaque par ses échappées d’ailier 
et ses centres spectaculaires. Quant au troisième, Rojas, ses coéquipiers 
l’appelaient Santamaria. Il avait la même force, le même marquage,le 
méme poste d’arrière central que le footballeur du Real de Madrid et de la 
sélection nationale espagnole.Au classement général des meilleurs joueurs 
du championnat,Emerito,Uceda et Rojas figuraient. Pour leur profession 
personnelle,Borrego s’occupait d’une entreprise de distribution d’épices, 
Emerito avait une usine de thon à la corniche,Gomez était directeur de 
banque,Albiach était un homme d’affaires,Uceda et Rojas travaillaient à la 
« Telefonica ».

Portrait

sportif

Incroyable mais vrai :le Grand Stade de Tanger 
s’écroule. Il n’ya plus de murs, il n’y a plus de façade, 
il n’y a plus de gradins dans les pelouses nord 

et sud. On y annonce des œuvres d’embellissement, 
de réaménagement, d’augmentation. Les architectes 
et l’entreprise SONARGES corrigent  les défauts de 
la première construction. Deux défaillances étaient 
signalées  depuis l’inauguration : le complexe était 
exposé au fameux vent de l’ouest qui avait l’habitude 
de « ravager » la ville du détroit et  la tribune de presse 
installée était découverte et exposée sans aucun 
abri à la pluie. Dans les derniers points de presse 
,après les matches, les entraineurs des  sélections 
nationales du Maroc et d’Argentine, de Paris Saint 
Germain, de Barcelone et de l’Atlético de Madrid ,sans 
toutefois oublier les coachs des clubs marocains ,ont 
souligné le problème à maintes reprises :le ballon ne 
circulait pas bien avec une direction faussée par le 
vent. Il y avait beaucoup d’ouvertures qui gênaient le 
déroulement normal des rencontres de football. Quant 
à la tribune de presse, elle a toujours constitué le point 
de mire des journalistes nationaux et internationaux 
qui travaillaient à la « belle étoile » et étaient mouillés 
par la pluie. L’éventuelle  réhabilitation du grand stade 
Tanger Ibn Battouta a commencé cette semaine par 
la démolition de certaines fondations en vue d’en 
construire de nouvelles. Les travaux ont débuté par 
la disparition d’une partie de l’escalier menant à 
l’endroit désigné pour les pelouses, en vue d’achever 
la construction des tribunes latérales, tant du côté des 

visiteurs que du côté des locaux, afin d’augmenter la 
capacité du stade, de passer de 45 mille spectateurs 
à 65 mille. Les officiels ont confirmé que ces travaux 
n’affecteront pas l’accueil de l’équipe de l’IRT de 
Tanger pour ses matchs au stade Ibn Battouta, étant 
donné que le sol a été complètement changé et que le 
reste des autres installations est normalement ouvert, 
et que les réunions se tiendront sans audience en 
raison des coercitions du nouveau virus Corona. Le 
ministère de l’Économie et des Finances a annoncé, 
plus tôt, l’allocation de 350 millions de dirhams pour 
la réhabilitation des infrastructures du stade Ibn 
Battouta à Tanger, dans le cadre du projet de loi de 
finances 2021.Que dire des futures transformations 
qui feront du complexe le joyau du grand village sportif 
de Ziaten, l’un des meilleurs d’Afrique avec sa piscine, 
ses deux salles couvertes ,son deuxième stade 
football, sa piscine couverte, son centre de tennis 
à la Roland Garros, ses terrains d’athlétisme avec 
tous les projecteurs pour les rencontres en nocturne 
?Beaucoup de choses qui méritent la réflexion parce 
que toute rénovation nécessite beaucoup d’argent 
à l’heure de la pandémie. Pourquoi les défaillances 
n’ont pas été évitées dans le schéma d’études de la 
première construction ?   Le Grand Stade de Tanger 
va-t-il suivre le mauvais exemple du Stade Mohamed 
V de Casablanca appelé à de fréquents travaux avec 
le dernier scandale du match des rajaouis contre les 
sénégalais avec l’élimination injuste du Raja en coupe 
CAF des champions ? Qui vivra,verra.

LA RENOVATION DU 
GRAND STADE DE TANGER Archives

LES SIX ESPAGNOLS DE L’ASPT

Tribune du Sport

sport
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Le pôle industriel tanger tech est un exemple de réussite des 
relations entre le Maroc et la Chine, qui portent un grand 

intérêt pour ce méga-projet.
C’est ce qui ressort d’une rencontre tenue, mardi 30 mars, entre 

Fatima El Hassani, présidente du conseil régional de tanger-té-
touan-al Hoceima (CRtta) et une délégation d’opérateurs écono-
miques chinois, présidée par Ping Xiaojun, vice-président du Groupe 
China construction communication company (CCCC), qui constitue 
avec sa filiale China road and bridge corporation (CRBC) l’un des 
partenaires pour la réalisation de la Cité Mohammed VI tanger tech. 
Selon Mme El Hassani, le Royaume du Maroc et la Chine placent 
beaucoup d’espoir dans ce gigantesque pôle industriel, comme mo-
dèle de réussite de coopération et de partenariat entre les deux pays 
en afrique et dans le bassin méditerranéen.

Elle a fait savoir que ce genre de visite est à l’origine des réunions 
de travail, d’échange d’idées et de points de vue avec les partenaires 
et les parties prenantes autour de la future Cité Mohammed VI tan-
ger tech et l’avancement des travaux d’aménagement de ce projet, 
qui bénéficie du grand intérêt de SM le Roi Mohammed VI et du 
président de la République populaire de Chine Xi Jinping. Mme El 
Hassani a tenu, à cette occasion, à mettre en avant les potentialités 
économiques, industrielles et naturelles dont regorge la région de 
tanger-tétouan-al Hoceima, tout en soulignant l’importance de l’em-
placement géographique de celle-ci comme un pont liant l’Europe à 
l’afrique.

Elle a ainsi fait part que la région a réussi à développer ces diffé-
rentes potentialités grâce à de grands projets structurants royaux 
tel que le complexe port tanger Med et la Ligne à grande vitesse 
(LGV) liant tanger à Casablanca, mais aussi de la Cité Mohammed VI 
tanger tech qui se présente comme une ville industrielle moderne, 
écologique et futuriste contribuant donc à l’amélioration du niveau 
de la compétitivité du territoire. Elle a ajouté que l’essor du Nord a 
bénéficié également du grand chantier de la régionalisation avancée 
adopté par le Maroc, et ce en se basant sur des prérogatives et attri-
bution accordées aux régions dans le cadre de leur rôle dans le dé-
veloppement économique, l’amélioration de l’attractivité du territoire 
et leur soutien au partenariat parmi les porteurs des projets et des 
entreprises déjà existantes.

Sté, M. Xiaojun a fait part de grandes opportunités d’investisse-
ment qu’offre la région de tanger-tétouan-al Hoceima, permettant 
d’encourager le Groupe CCCC et sa filiale CRBC d’y renforcer leur 
présence. Dans ce sens, les membres de la délégation chinoise en 
visite au Maroc se sont dits impressionnés par les grands projets 
structurants jouant en faveur de l’amélioration de l’attractivité de 
cette région tout en montrant leur intérêt de s’implanter.

Rappelons que l’ensemble du Groupe CCCC & CRBC est présent 
dans le capital de la Société d’aménagement de tanger tech (Satt), 
à hauteur de 35%, aux côtés de BMCE Bank, la région tanger-té-
touan-al Hoceima et l’agence spéciale tanger-Méditerranée (tMSa).

ActuAlités

Coopération sino-marocaine : 
A propos du projet de la Cité 
Mohammed VI Tanger Tech 

Le lancement offi-
ciel des services 

de l’espace multifonc-
tionnel de la Femme, et 
de la première caravane 
régionale pour l’autono-
misation des Femmes, a 
eu lieu, samedi 27 mars 
2021 à tanger, sous le 
thème «Nous sommes 
capables».

Cette cérémonie, qui 
s’est déroulée en pré-
sence notamment du 
Wali de la région tan-
ger-tétouan-al Hoceima, 
Mohamed Mhidia, et d’acteurs 
officiels et étrangers intéres-
sés par les domaines social et 
économique et les questions 
des femmes, a été l’occasion 
de souligner que cette cara-
vane s’inscrit dans le cadre 
de la mise en oeuvre du Pro-
tocole territorial de prise en 
charge des femmes victimes 
de violences, lancé le 15 mars 
courant, à l’occasion de la Jour-
née internationale des femmes, 
conformément au thème choisi 
par l’ONU cette année «Lea-
dership féminin: Pour un futur 
égalitaire dans le monde de la 
Covid-19».

Cette caravane, dont le pro-
gramme est coordonné par la 
wilaya de la région tanger-té-
touan-al Hoceima, l’association 
d’appui à l’espace multifonc-
tionnel de la femme, et l’En-
traide nationale, sous le thème 
«La digitalisation, un levier 
d’autonomisation et d’inclusion 
économique et sociale», ambi-
tionne d’approcher les services 
destinés à soutenir et à accom-
pagner les femmes en situation 
difficile.

Elle constitue également 
un espace de communication 
sur le rôle de la digitalisation 
dans le renforcement de l’au-
tonomisation économique des 
femmes et la manière dont les 
technologies de l’information 
peuvent être un catalyseur pour 
aider les femmes à promouvoir 
leur inclusion socioécono-
mique en général.

Dans ce cadre, le représen-
tant résidant du Fonds des Na-
tions Unies pour la population 
au Maroc, Luis Mora, a mis en 
avant l’intérêt du Maroc pour 
les questions des femmes dans 
leurs dimensions économique, 
sociale et législative, ainsi que 
le soutien et l’accompagnement 
des femmes en situation de 
vulnérabilité et celles victimes 
de violences, soulignant que le 
Royaume du Maroc, sous le lea-
dership de SM le Roi Moham-
med VI, a jeté les bases d’un 

développement sociétal global.
Il a, en outre, affirmé que le 

Maroc avance à pas sûrs vers 
un avenir, qui répond aux as-
pirations de toutes les catégo-
ries de la société, en particulier 
celles en situation de précarité 
et marginalisées, notant que 
le Royaume dispose d’une ex-
périence suffisante pour tirer 
profit, d’une manière efficace et 
positive, de toutes les compé-
tences, y compris les femmes 
en situation de vulnérabilité, 
afin d’améliorer leurs condi-
tions de vie.

De son côté, la coordinatrice 
régionale de l’Entraide natio-
nale, Zineb Oulhajene, a assuré 
que le lancement des services 
de l’espace multifonctionnel 
de la femme de Branes et de la 
1ère caravane régionale pour 
l’autonomisation des femmes 
est un événement marquant, 
qui vient renforcer les méca-
nismes de prise en charge so-
ciale des femmes en situation 
de vulnérabilité et celles vic-
times de violences, répondre à 
leurs besoins et les accompa-
gner sur les plans juridique, so-
cial, économique et psychique, 
ainsi qu’à soutenir les femmes 
porteuses de projets et à com-
mercialiser les produits des 
bénéficiaires de cet espace, à 
même de renforcer leur autono-
misation économique.

Pour le chef de la division 
de l’action sociale (DaS) à la 
wilaya de la région, Mohamed 
ameziane, le lancement des 
services de cet espace et de 
la caravane régionale est au 
coeur des objectifs de l’Ini-
tiative nationale pour le dé-
veloppement humain (INDH), 
visant à améliorer la situation 
socio-économique des caté-
gories marginalisées, soutenir 
l’entrepreneuriat des femmes 
concernées et à mettre à la 
disposition des bénéficiaires 
des nouvelles technologies, 
afin de développer leurs projets 
générateurs de revenus et de 
commercialiser leurs produits à 
grande échelle.

La présidente de l’associa-
tion d’appui à l’espace multi-
fonctionnel de la femme, Chai-
bia Balbzioui alaoui, a, quant 
à elle, relevé que le partenariat 
entre le secteur public et pri-
vé, et la société civile, ainsi 
que l’adoption d’une approche 
participative, ont permis la ré-
alisation d’une transformation 
qualitative importante dans le 
traitement des questions des 
femmes, à la lumière de la situa-
tion épidémiologique actuelle, 
en plus d’aider les femmes à 
révéler leurs capacités à faire 
face aux défis et aux difficultés, 
à travers des mécanismes effi-
caces.

Lors de cette cérémonie, au 
cours de laquelle un vibrant 
hommage a été rendu à nombre 
de femmes pionnières dans les 
domaines social et économique 
au niveau de la région, Mme 
Balbzioui alaoui a souligné que 
les projets qui concernent les 
femmes en situation de vulné-
rabilité économique et sociale 
viennent accompagner l’évo-
lution positive et le développe-
ment équilibré et durable que 
connait le Maroc en général, et

la région de tanger-té-
touan-al Hoceima en particu-
lier, et garantir l’indépendance 
des femmes qui a un impact 
positif sur la société dans son 
ensemble.

À l’issue de cette rencontre, 
des conventions de coopéra-
tion ont été signées entre la re-
présentation du Fonds des Na-
tions Unies pour la population 
au Maroc, l’agence de dévelop-
pement social (aDS), l’agence 
nationale de promotion de 
l’emploi et des compétences 
(aNaPEC), l’association d’ap-
pui à l’espace multifonctionnel 
de la femme, et l’Université ab-
delmalek Essaâdi de tétouan, 
pour élargir la coordination et 
la coopération dans le domaine 
de la formation et de l’accom-
pagnement des femmes béné-
ficiaires des services l’espace 
multifonctionnel de la femme 
de Branes à tanger.

Lancement à Tanger de la  
1ère caravane régionale 

pour l'autonomisation des Femmes
Sous le thème 

" Nous sommes capables "
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CULTE
CHRÉTIEN

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

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

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

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

tAnger prAtique
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  Sam. 03 05:34 13:32 17:02 19:51 21:09 

 Dim. 04 05:32 13:31 17:02 19:52 21:10 

 Lun. 05 05:30 13:31 17:02 19:53 21:11 

 Mar. 06 05:29 13:31 17:02 19:54 21:12 

 Mer. 07 05:27 13:30 17:02 19:55 21:13 

 Jeu. 08 05:26 13:30 17:03 19:55 21:14 

 Ven. 09  05:24 13:30 17:03 19:56 21:15

HORaIRES DES PRIÈRES
du 03 au 09 avril 2021

CULTE
MUSULMAN

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

BÉLIER : (21 MARS - 20 AvRIL)
Humeur : Votre esprit critique s’allie à votre diplomatie. Vous pourrez ré-
soudre un éventuel conflit ou soulever une discussion qui vous tient à coeur.
Amour : L’amour vous lance des signaux que vous ne pouvez pas ignorer. 
Vous courez partout, le temps semble vous manquer.
Argent : Dans le domaine professionnel on vous donne les moyens de 
gravir les échelons donc de progresser et de gagner plus d’argent.
Travail : Vous pouvez vous attendre à de l’avancement, à la reconnaissance de 
votre travail et de vos efforts, votre sérieux vous attire la confiance des autres. 

TAUREAU : (21 AvRIL - 20 MAI)
Humeur : Vous serez une véritable locomotive face à ce que vous avez à 
faire. Vous tenez le bon bout pour réussir et faire avancer vos projets. 
Amour : La gestion de votre couple, monopolisent votre attention et celle de 
votre partenaire, l’ambiance entre vous est parfaite !
Travail : Les constructions, projets collectifs sont clairement favorisés, les 
rencontres sont fécondes en accords au long terme. 
Argent : Percevez les situations ou les occasions qui vous ouvrent des portes 
précieuses afin d’engager des investissements très rentables.

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur : Vous risquez de vous trouver exposé à des influences contras-
tées et de vous montrer plus vulnérable. 
Amour : Misez sur votre ouverture de coeur pour trouver une solution 
qui vous permettra de résoudre les éventuelles problématiques.
Travail : Vous vous concentrez sur les actions à mener dans le domaine 
privé pour améliorer vos conditions de vie. 
Argent : On vous connaît pour votre sens de l’économie, sauf que dès que 
vous avez quelque chose dans la tête vous avez du mal à ne pas y penser. 

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Humeur : Réfléchi et déterminé, vous avez tous les atouts nécessaires pour 
parfaire des détails clés pour votre avenir à long terme. 
Amour : Vous comprendrez les autres par des silences et par des petites 
choses de votre quotidien. 
Argent : C’est un bon moment pour commencer quelque chose dans votre 
environnement professionnel, pour conclure une négociation.
Travail : Les personnes de votre entourage se rendent compte qu’en ce 
moment, vous voulez travailler en harmonie.

 LION : (24 JUILLET - 23 AOûT)
Humeur : Votre sens des priorités tend à vous faire défaut mais il y a de 
l’activité en perspective. Votre soif d’apprendre est en hausse. 
Amour : L’ambiance, rationnelle, encourage nettement la stabilité émotionnelle 
au détriment d’une agitation liée à une recherche de passion inopportune.
Argent : Une excellente surprise viendra sur le plan financier et vous per-
mettra de constater que vous êtes bien plus compétent que vous le pensiez. 
Travail : Certes, vous allez réussir à jongler entre travail et vie privée, mais 
vous avez besoin d’un peu de temps devant vous.

vIERGE : (24 AOûT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : Vous serez dynamique et efficace dans la poursuite de vos objec-
tifs. Entraîner les autres sera facile !.
Amour : Les énergies ancrent tout ce qui touche aux sentiments. Pas de 
légèreté futile mais une ambiance solide d’amour véritable !
Argent : Vous avez vu juste en écoutant votre raison et en ne mettant pas 
tout votre argent dans le même panier, les faits vous le prouvent. 
Travail : Les meilleures pistes de progression pour votre créativité vous 
sembleront tout à fait évidentes.

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Votre méthode vous permet de gagner du temps en vous simpli-
fiant la tâche, vous prenez une distance considérable.
Amour : Si vous avez des problèmes, c’est parce que vous ne tenez pas assez 
compte de vos besoins personnels et que vous endossez trop de responsabilités.
Argent : Vous travaillez à accroître vos compétences et votre savoir-faire 
financier si bien que vous augmentez votre confiance.
Travail : Vous aimeriez profiter pour vous détendre mais il est peut-être 
préférable de maintenir une certaine tension qui vous motivera à trouver 
une situation professionnelle décente.

SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : C’est le bon moment pour négocier, entreprendre et éventuelle-
ment vous déplacer pour développer et rentabiliser vos activités. 
Amour : Vous pouvez obtenir beaucoup de choses et abattre beaucoup de 
travail dans n’importe quel domaine.
Argent : Vous détenez les bonnes formules, vous avez les arguments et les 
moyens d’enthousiasmer les foules et de déclencher des coups de coeur.
Travail : Votre partenaire va assimiler et accepter, tout en douceur, que 
vous soyez pris par ailleurs.

SAGITTAIRE : (23 NOvEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur : Ne prenez pas les choses trop à coeur, votre esprit critique est sur-
volté et vous égratignez autant votre amour-propre que celui de vos proches. 
Amour : Chaque fois que vous mesurez le chemin qui vous sépare de ce que 
vous désirez, vous avez un petit réflexe de découragement.
Argent : Vous n’aurez de cesse de chercher des solutions pour vous libérer 
d’un souci financier.
Travail : C’est le moment de vous fixer des objectifs à long terme pour vous 
permettre d’améliorer les bases de votre vie professionnelle.

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOvEMBRE)
Humeur : Attention cependant à rester humble et ne pas trop être confiant 
auprès de votre entourage.
Amour : Climat de gaieté et éclats de rire garantis. Échanges, contacts, 
conversations, sorties, loisirs sauront remplir votre agenda avec facilité. 
Argent : Une atmosphère harmonieuse vient à point nommé vous per-
mettre de faire le bilan de vos aspirations matérielles.
Travail : Vous êtes en mesure d’investir très efficacement votre énergie 
dans des actions qui visent le long terme, pour des résultats inattaquables.

vERSEAU : (21 JANvIER - 19 FEvRIER)
Humeur : C’est le bon moment pour vous détendre et remettre de l’ordre 
dans vos rapports de voisinage, familiaux, sentimentaux ou amicaux. 
Amour : Vous retirer un peu de la vie quotidienne en ayant une attitude se-
reine et mûre et vous devrez vous isoler des problèmes de votre entourage.
Travail : Votre habileté à défendre votre cause, votre gentillesse et votre 
sens de l’écoute font merveille.
Argent : Votre manque de confiance en vous et votre timidité sont des 
obstacles à votre épanouissement sentimental.

POISSON : (20 FEvRIER - 20 MARS)
Humeur : Si vous êtes tendu et stressé, vous pouvez vous échapper 
quelques jours et ainsi revenir plus serein. Vous serez plein d’énergie. 
Amour : Pour tirer profit de toutes les opportunités qui s’offrent à vous, ne 
négligez aucuns petits détails ou signes.
Argent : Un sentiment de bien-être, voici ce qui vous attend ! Et cela grâce 
à une montée en flèche de vos finances.
Travail : Vous méditerez alors sur la situation et vous aurez une vue plus 
claire des problèmes. 

HOROSCOPE

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 05 au 09 
avril 2021

Lundi 05 avril 2021 
Pharmacie Sahat Al Oumam
Av Ibn Toumart derriére sahat oumam
Tél. : 05.39.34.33.91  
Pharmacie Imam Nafie
Lot Belkhairi rue n° 12 Béni Makada  
Tél. : 05.39.36.03.65            
Pharmacie Jnan Marjane
Derrière Marjane et en face doha lwafae
Tél. : 05.39.38.11.56
Pharmacie Val Fleuri
Rte de l’aviation Val Fleuri 
Tél.: 05.39.37.23.81
Pharmacie Route de Rabat
Doha route de rabat Irfane 
Tél.: 05.39.39.51.68 
Pharmacie El Yamouni
Tanja Balia Hay Chat n°3 Haoumat Layl
Tél. : 06.64.02.60.41

MArdi 06 avril  2021
Pharmacie Fayna
Av. Foret Maamora n°31 Branes II
Tél.: 05.39.31.18.59
Pharmacie Hay Ouarda
Avenue Moulay Ali Chérif Rési-
dence Wahda Souk Bendibane
Tél. : 05.39.31.67.24
Pharmacie Masjid Marchan
81, en face Palais Marchan 
Tél. : 05.39.33.45.90
Pharmacie Massira
Hay Mesnana khandak Roman
Tél. : 05.39.31.45.15
Pharmacie Zaoudia
Rue Chouhada Zaoudia Beni Makada 
Tél.: 05.39.35.12.39
Pharmacie Moncef
Rte entre azib hadj kaddour et Kherba
Tél. : 06.75.10.81.18    

Mercredi 07 avril  2021 
Pharmacie Belkacem
74, Av B, Bis Jirari Béni makada
Tél. : 05.39.95.83.71
Pharmacie Moulay Ismail
Bd Moulay Ismail Rte de Rabat
Tél. : 06.66.18.28.11
Pharmacie Principale
Azib Haj Kaddour Kherba
Tél. : 05.39.31.62.36
Pharmacie Najah
Mghogha Kbira à côté de centre de santé
Tél. : 06.63.33.93.29
Pharmacie Al Moustakbal
Cplx. Al Moustakbal Bloc A N°3 
Tél. : 05.39.31.31.42     
Pharmacie Aouama Charkia
Hay Loudaya Zaouia, Aouama Charkia
Tél. : 05.39.95.56.33 
Jeudi 08 avril  2021
Pharmacie Chair
Satfilage lot Anwar N°29
Tél.: 05.39.30.26.52
Pharmacie Cervantes
49, rue Anoual Cervantes
Tél.: 05.39.37.13.41
Pharmacie Ifriquia
Av Mly Ali Chrif beni makada n° 44
Tél. : 05.39.95.31.97
Pharmacie 6 Novembre
Rte de Rabat résidence Marjane 
Tél. : 05.39.31.20.07
Pharmacie Bd Mohamed VI
Cplx Jardins Andalous en face Kandinsky
Tél. : 05.39.94.21.81
Pharmacie Hjar Sfar
Hjar Sfar, Aouama Charkia
Tél. : 05.31.12.24.66
vendredi 09 avril 2021
Pharmacie el kindy
Av. Harroun Errachid quartier Belgique
Tél.: 05.39.94.94.42
Pharmacie Erradi
Rés.Amine Zemmouri 2 Rte de Rabat
Tél. : 05.39.31.77.44
Pharmacie Ibn khaldoun
Lot. Al Majd à côté rés. Al Fajr 
Tél. : 05.39.36.02.90
Pharmacie El Ghandouri
Bd Mohamed 6 à côté Cappuccino 
Tél. : 05.39.30.13.88
Pharmacie Arreda
Lot Mediterrannée n°1262 Tanja Balia 
Tél. : 05.39.30.12.82
Pharmacie Al Amana
Complexe Al Irfane Route de Rabat 
Tél.: 05.39.39.44.01

Samedi 03 et dimanche 04 
avril 2021

•  SAMedi
Pharmacie Bait Al Makdiss
Sidi Driss rte principale
Tél. : 05.39.31.40.11
Pharmacie Mghogha
Mghogha Kbira rte de Tétouan km3 
Tél. : 05.39.36.30.94
Pharmacie Irchad
Rte principale Hawmat Draoua 
Tél.: 05.39.36.39.39
Pharmacie Annassiha
Av. El Koweit quartier hadad Bouhout 
Tél.: 05.39.95.45.05
Pharmacie Europharm
Hay Bir Al Ghazi rue Al kodss N° 520
Tél. : 06.84.87.49.52
Pharmacie Sidi Boukhari
Rue Sidi Boukhari lots Benazaiz N°5
Tél. : 05.39.37.23.23
 •  diMAncHe
Pharmacie Al Balsam
Rte entre marjane et mesnana
Tél. : 05.39.31.76.77  
Pharmacie Benallal
Avenue Fatima Zohra n°127 Drissia
Tél. : 05.39.36.32.40
Pharmacie Ibn Rochd
134 Bis, Rue d’Anglettere Ain Ktiouat
Tél. : 05.39.93.18.55
Pharmacie Santé City Center
Rue Moghogha de 50m de l’hôtel Abis
Tél.: 05.31.31.00.37
Pharmacie Boukhalef
Av. Mly Rchid cplx. EL Irfane Doha
Tél. : 05.39.39.53.05
Pharmacie Ward Laouama
Laouama 2 Khandeq Al Ward
Tél. : 06.24.44.70.86

Samedi 03 et dimanche 04 
avril 2021

Pharmacie Hamza
Hay Saada Av. Yemane Bni Makada
Tél. : 05.39.36.25.74
Pharmacie yassine
Rue d’Agadir n°20 Val Fleuri
Tél.: 05.39.93.88.68  
Pharmacie Moderne
32; place du 9 Avril, Grand Socco
Tél. : 05.39.93.17.90
Pharmacie Al Firdaous
Dar Mouigna prés hôpital Med 6
Tél. : 05.39.31.74.88
Pharmacie Drissia
42; Bd Tarik Ibn Ziad Drissia
Tél.: 05.39.95.64.15  
Pharmacie El Mesnaoui
Sidi Driss Mers Achenad
Tél. : 05.39.30.72.30
Pharmacie Boutour
Tanja Balia Complexe Boutour
Tél.: 06.22.02.99.32
Pharmacie Branes Kedima
Rte Aswak Assalam prés station Total
Tél. : 06.27.37.45.47
Pharmacie Azhar Chifae
Rte madchar Aouama Charkia 
Tél. : 05.39.95.83.21
Pharmacie La Gare Routière
4, résidence Saada derrière la Garre 
Tél.: 06.07.51.16.29
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Jeux

MOTS CROISÉS (grille N° 826)
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 A C O L D E P R M S

 F I N T V G U H B Y

• Mots fléchés N° 1252
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GRILLE CODEE N° 731
A chaque chiffre de la grille correspond une lettre, toujours la même.
Pour vous aider, nous avons déjà inscrit quelques lettres. Complétez 
la grille  en conséquence et trouvez le reste pour obtenir des mots 
croisés.

• Grille codée N° 730

Solutions du précédent numéro

MOTS FLECHES N° 1253

• Mots croisés N° 825

par MOURAD BOUKHATEM

ECONOMIE SANTÉ SPORTjEux DIVERSTOuRISME ACTuALITÉS TANGER PRATIQuE

CARGAISON

PLUS
MAUVAIS

MARÉCHAL
DE FRANCE

AGIR

NARCOTIQUE

HASAR-
DEUSES

CHEFS
D’ÉCOLE

POÈTE
MÉDIÉVAL

IRIDIUM

SALÉES

VERTS

AUROCHS

BIEN
ÉLEVÉE

PLAT
BIBLIQUE

TABLEAU

ECRIVAIN
FRANÇAIS

OBSTINÉS

LIT
DE

PLUME

PETITS
ROIS

EXPANSION

SUDISTE

POUR

LA RUMEUR

COMBATTAIS

VAUTOUR
D’AMÉRIQUE

NIAIS

FAÇON
D’ÊTRE

EPIE

TÉLÉ-
GRAPHE

SANS «FIL»

RIVALITÉS

LETTRES DE 
NOBLESSES

COUPS
DE FEU

BASE DE 
LANCEMENT

FAUSSES
DENTS

LIAISON

EPOQUE

DISTINGUÉ

FOYER

PUBLIÉ

AVAIENT
LE CRAN

OU LE BÂT
BLESSE

SAVANT
HOLLANDAIS

RUSE

POISSONS

NOTE

ID EST

GRISON

PAS
CLAIR

LOPIN

VIEILLE
LOI

PALPABLE

REBORD
DE 

CASQUETTE

CAPITALE
EUROPÉENNE

PASCAL

CONTENUS
DE

PANIERS

PLACÉE

MŒURS

VOYELLES

  P   J  C  C  C  H
 T R O U B A D O U R  A
  O P I U M  U R U B U
 A V E N T U R E U S E S
  I R  E S  T S  N S
 O S E E S  E T  T E E
  E R S  E M E R I T E
 N U   P A R U  A R S
  R O I T E L E T S  F
 E S S O R  A R E  M I
   A N E  T A L I O N
 A F I N  V I S I E R E
  L E E  R O M E  U S
  O N  P A N E R E E S
 L U T T A I S  S I S E

CARGAISON

PLUS
MAUVAIS

ELIMENT

DISTINGUÉS

PIERRE
VERTE

AINSI
SOIT-IL

QUI
PRÉSAGE

SYMBOLE
DE RICHESSE

PLANTES
PIQUANTES

SANS
MOTIFS

PERSONNEL

SANS
SE PRESSER

CHOCS

PRONONCES
LETTRE

À LETTRE

DE PLUS

ASEPTISER

QUI 
A SERVI

VIEILLE
VILLE

INSIPIDE

HIC

LADY

UNIES

FILTRE
NATURE

NIGAUDS

METTRE
BAS

PASSAGE

RELIGIEUSES

RÉSERVOIR
À GRAINS

QUI MENACE
RUINE

PARTICIPE

CHIFFRE

COUPURE
DE 

COURANT

FATIGUÉE

TAS
DE FOIN

ERBIUM

PRÊTRES
BOUD-

DHIQUES

PORTION

EN LES

POÈTE
ITALIEN

ETRE
D’ACCORD

ENCERCLÉ

RÉFUTÉS

FEMME-
POISSON

REFUS

MOTEUR
À HUILES
LOURDES

ABHORRONS

GREFFÉE

NOTE

VEDETTE

GLOSSINE

CHIFFRE

MESURE
DE

LONGUEUR

LAVABO

POUFFÉ

ROULA

EN 
VILLE

PETIT
RONGEUR

CONNU

SAINTE

Horizontalement.— I. Généreux. - II. Grande rame. Dément. - III. Rete-
nu. Règle. - IV. Indique. Impartial. - V. Bradype. Epoque. - VI. Engins de mort. 
Entretoise. - VII. Très petites. Vallée marine. - VIII. Davantage. - IX. Personnel. 
Saint lapidé. - X. Slave. Attaché à un autre organe.
Verticalement.  —   1. Discuter le prix. - 2. Tunique de l’œil. Soleil 
égyptien. Tableau. - 3. Unité de luminescence. Copine. - 4. Sous les tcha-
dors... - 5. Creuse. Groupe fermé. - 6. Une heure peut l’être. Un à qui respect 
est dû... - 7. Exister. Roue à rouet. - 8. Un peu d’effort. Répète. - 9. Remarque. 
Paresseux. 2 fois la même. - 10. Cachée. Nivelée.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Horizontalement.  —  I. Puérilités. - II. Orné. Elavé. - III. Settat. Nat. - 
IV. Tersé. Onde. - V. Risée. - VI. Replété. SP. - VII. Rer. No. - VIII. Opiniâtres. - IX. 
Restes. Nos. - X. Iné. Zenane.
Verticalement. — 1. Postériori. - 2. Urée. Pen. - 3. Entreprise. - 4. Rets. 
Lent. - 5. Aérériez. - 6. Let. It. Ase. - 7. Il. Osent. - 8. Tanné. Orna. - 9. Evadés. 
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إعداد : عبد الرحيم ابن جلون 

سلسلة المجتهد
179

دعــــاء
اللهم توّج علماءنا األبرار بتاج العز والرضا والكرامة، 
وأعطيهم ما سألوا وأفضل ما وعدتهم يوم القيامة، فقد 
علما  لنا  ليخلدوا  العجاف  الليالي  وسهروا  واجتهدوا  أبروا 

نافعا ننتفع به.
شهادة  أعظم  فكتبهم  األندلس،  نجباء  أجدادنا  هم 
إال  فال محبة  نكرمهم،  في حبهم،  وعالماتنا  برهان  وأدل 

باإليمان بما كتبوا وسطروا..
اللهم أنفعنا بعلمهم وارحمهم برحمتك يا ذا الجالل 

واإلكرام وأدخلهم جنتك ألنهم أبرار.
ألن علمهم ما انقطع وينتفع به.

أهل الكفر خربوا األندلس بحقد وبغضاء..
نفوا الرجال، وقتلوا الشيوخ بغباء..

أحرقوا الكتب والمجلدات بعداء..
كنوز سهر عليها رواد علم بابتالء..

سال دمعي وتقاطر كصبيب من سماء..
آه يا أندلس الرفد المرفو،د

بكيت بحرقة وضجرت لذل كميد

وأقسمت أن يوما تعود األندلس في عيد..

آه آه يا أندلس عودك لإلسالم وعود.

بتصرف

ُمـنــاي
مناي بناء مسجد قل نظيره في العالم اإلسالمي، حوى 
العباداة  على  تحث  وآيــات  زخــارف  من  جذاب  عنصر  كل 
فيه  صليت  بتركيا  إسطنبول  مدينة  في  الزرقاء  كمسجد 
ودعوت  فيه  طفت  اإلبراهيمي  الحرم  وكمسجد  عصرا، 
المدينة  أمة اإلسالم، ومسجد  السالمة والعافية لكل  اهلل 
المنورة، إثر زيارة للحج والعمرة، حيث قبر الرسول األعظم 
بمسجد  وصليت  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  محمد  سيدنا 
الحسن الثاني بالدار البيضاء وأعجبت بفن بنائه وعمارته، 
وليكن المسجد المولوي جامعا لكل عنصر جذاب برع فيه 
المهندسون والبناؤون والحرفيون، به جوانب من المساجد 
يقف  المسجد  إلى  المومن  تطلع  فإذا  وغيرها،  المذكورة 

على عدة مساجد ال تسمح له األيام بزيارتها..
فكل مسجد
ضاقت جنبات المسجد باألتقياء

ملؤوا بيوت اهلل واألزقة لألداء
هبوا للصالة والفالح عند النداء

حمدا هلل على نعمة اإلسالم والهناء
فضل من اهلل ألهمَ السادس بالبناء

لمسجد غر فسيح منية العلماء
صرح أحيا به كل عهد ووفاء

مسجد طنجة يبنى للعبادة واإلهداء
أحيا سنة الرسول وخامس السعداء

يرضى الحسن الثاني بابنه عند اللقاء
أريد به ثواب الدنيا وحسن العطاء
به تتلى آيات القرآن مغربا وعشاء

يا راغب جنة النعيم صل به للرضاء
لغافر الذنب قابل التوبة

بركوع وسجود وخشوع ودعاء
نور اإلسالم به تجلى رغم العداء

يا رب منك القبول والجزاء
وطمعا في الفردوس مع األقرباء

بعت دنياك لخلود دائم مع األنبياء
استيقظ لصالة فجر بعد شفع ووثر وثناء

أذكر اهلل وأستغفره لك ولآلباء
يا مؤمنون مهدوا الطريق مع األولياء

أشهد اهلل وأشهد محمدا بخشوع ووفاء
وأشهد مالئكة الرحمان بديانتي السمحاء

يا رب ال تحرمنا رؤياك مع الشهداء
تزهو أسطنبول بمسجد األزرق بهاء
تفخر قرطبة بمسجدها العتيق البناء

وتزدهر طنجة بمسجد السادس الوضاء
كل بيوت اهلل تناشد رب السماء

تحف المالئكة المصلين باالستغفار والدعاء
كل مساجد المغرب محروسين بكبرياء

معلمة القرويين بفاس أعظم إهداء
يا زائر طنجة إطاللة على اإلنماء

صل في المسجد العصر والمغرب والعشاء
تنال رضى اهلل والرسول واألنبياء
وحققت أمانيك بالصالة والدعاء

ثم استحم من ذنوبك بالشاطئ ضحى
وفي المساء عدت نزلك لدفع كل بالء

فاألقصى موطني أضاهي به كل األعداء
به تعالت األصوات باهلل أكبر كل األرجاء

الحمد هلل والشكر له هو خير المعطاء
يا رب كن عونا للسادس عند البناء

وأغنيــت  وكفيـت  وسقيـت  أطعمـت  الحمد  لك  »اللهـم 
وهديت، فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت 

به وأعطيت«.
»اللهم إنك ترى ما ال نرى وتعلم ما ال نعلم، فقينا شر ما 
نعلم وما ال نعلم واحفظنا بحفظك ويسر أمورنا وارزقنا وأنت 

خير الرازقين«.
آمين يا رب العالمين..
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 
العالمين  رب  رسول  محمد  سيدنا  على  والسالم  الصالة  و 

وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أيتها الطيبات أيها الطيبون:
قال العالمة الدكتور البيهي:

الصراع بين المحمود والمنبوذ أو بين الواقعي والمثالي أو 
اإلنسان،  طبيعة  من  منبثق  صراع  هو  والروحي  الوجودي  بين 
وليس هو مفروضا على اإلنسان، ومعنى ذلك أنه سيظل على 

هذه األرض طالما يوجد عليها اإلنسان.
إلى  يدعو  رسول  أي  لسان  على  اهلل  رسالة  هو  واإلسالم 
الحيلولة دون الطغيان عن طريق المال واألوالد والقوة المادية، 
كما يدعو إلى عدم العزلة وعدم االنفعالية عن الحياة الدنيا وما 

فيها من متع على نحو ما تنشده الروحية في علوها ومبالغتها.
قال تعالى:

يَبَك  اَر اْلآِخَرَةۖ  َوَل َتن�َس َن�سِ ُ الدَّ »َواْبَتِغ ِفيَما اآَتاَك اهللَّ
ُ اإَِلْيَك ۖ َوَل َتْبِغ اْلَف�َساَد  ْنَيا ۖ َواأَْح�ِسن َكَما اأَْح�َسَن اهللَّ ِمَن الدُّ

ْف�ِسِديَن« سورة القصص. َ َل ُيِحبُّ امْلُ ِف اْلأَْر�ِسۖ  اإِنَّ اهللَّ
وخصائصها  الحياة  بصفات  تتعلق  سلسلة  من  جانب 

اإلنسانية الفاضلة:
الحياة خفايا وأسرار وأحوال وتاريخ.

الحياة كرامة عزة قوة وقدوة ومساواة.
الحياة فطرة ونزعة إنسانية امتدادا وأمل.

الحياة  ودّ ورحمة ومودة وبر وإحسان.
الحياة محاسن ملذات ومتع وأشواق.

الحياة إقاعات ونبرات ونغمات اجتماعية.
الحياة تأمالت شعور وإحساس.

الحياة نبوغ وبصيرة وسريرة  وعقل وذكاء.
دائما مرتبطا  فيبقى  المنبوذ مادي  الصراع  اتجاه  فإن كان 
بحياة الفرد والمجتمع وينتشر ويتوسع ويفرض سيطرته على فئة 
مؤيدة في المجتمع يقودها إلى حالة طغيان ومتاهات وخرافات 
تمس كثيرا بحياة الجتمع ككل، تنظيمه ترتيب شؤونه وضبطها 
واستمراره  بقائه  ظروف  خشونة  إلى  وصوال  تسييره  وأسلوب 

واستقراره.
بوتيــرة  منقطـع  غير  الصـراع  هــذا  المادي جعل  فاالتجـاه 
للفرد  السعادة  يوفر  منهج مضبوط  أو  تخطيط  بدون  سريعة، 
وللمجتمع، قد يؤدي إلى االحتكار وإلى االنحرافات وإلى النزوات 
والخلوع والخصومات والتنافسات العنيفة والتسابقات ذات الطابع 

العشوائي والفوضى.
قال تعالى:

ٌة َيْدُعوَن اإَِلى اخْلَرْيِ َوَياأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف  »َوْلَتُكن مِّنُكْم اأُمَّ
ْفِلُحوَن« سورة آل عمران. َوَيْنَهْوَن َعِن امْلُنَكِر ٰ َواأُوَلِٰئَك ُهُم امْلُ
َها النَّا�ُس ُكُلوا ِمَّا ِف اْلأَْر�ِس َحاَلًل َطيًِّبا َوَل  » َيا اأَيُّ
َا َياأُْمُرُكم  ِبنٌي, اإِنَّ ْيَطاِن ٰ اإِنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُّ ِبُعوا ُخُطَواِت ال�سَّ َتتَّ
ِ َما َل َتْعَلُموَن« سورة البقرة. وِء َواْلَفْح�َساِء َواأَن َتُقوُلوا َعَلى اهللَّ ِبال�سُّ

أيتها الصالحات أيها الصالحون:
إن اإلنسان في صراع مع نفسه لحظة بلحظة ويستمر في 
اإلنسانية  ومراحلها  حياتهم  في  والجماعة  األفراد  مع  امتداد 
أو  منهـج  بدون  مختلفة  باتجاهات  وتسابقية  تنافسية  بوتيرة 
توجيه سليم يؤدي إلى استقرار المجتمعات بهندسة اجتماعية 
العمل  إلى  تدعو  لإلنسان  السعيدة  فالحياة  قويمة.  إنسانية 
والتجارية  االقتصادية  المجاالت  جميع  في  واإلنتاج  واالجتهاد 
والصناعية واالجتماعية والدينية والثقافية والسياسية وما يتعلق 
بالخدمات لتسهيل وتأهيل هذه الحياة الدنيوية، كما تدعو أيضا 
وبإلحاح الحرص على األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى 
مالئمة  قوية  نفسية  بطاقة  بينها  والربط  والطاعات  العبادات 

فيها رضا وضمير مرتاح وعقل ثابت ورجولة إيمانية متواصلة، 
مع التمسك بالقيم اإلسالمية العليا والقناعة والعدل واإلنصاف 
واإلحسان والتهذيب في كل شيء والتضامن والتقارب في نطاق 

الوحدة اإلنسانية.
المعــوزة  الفئــة  مساعدة  إلى  يهدف  بالمعروف  فاألمر 
تدرّجا  حياتها  مسيرة  على  واطمئنانها  إلنقاذها  والمسكينة 
وبشرف وشوق فالطبقة المتمكنة والقادرة والميسورة في طليعة 
مساهمتهم  إلى  المحتاجة  الفئة  هذه  وضعية  عن  المسؤولين 
ومشاركتهم للتخفيف عنها من ضغوط الفاقة والفقر والبطالة، 
تستحق كل رعاية وعناية واهتمام إلرضائها والحرص أيضا على 

سالمة األسر الحائرة والفقيرة.
فجولتنا حول مناخ الطبقية والفوارق عبر مراحل هذه األلفية 
اتجاهاتها  وقصد  معنى  واستيعاب  فهمها  الصعب  الغامضة 
المختلفة األلوان واألشكال واألنواع والمعاني يتبين بوضوح المع 
أن المجتمعات تتركب من ميسورين ومستضعفين، فصنف يتمتع 
بمتع الحياة وزخرفها ومحاسنها وحلوها وقدراتها ويباشر جميع 
الحظ،  قليل  أمره  على  مغلوب  ينتظر  آخر  وصنف  الترف،  أنواع 
تغاضت عنهم تلك الفئة الميسورة بانغماسها في ملذات الحياة 
القيم  فانحرفت عن معاني  الفانية  الدنيوية  بالخرافات  والتمتع 
اإلسالمية واالجتماعية واإلنسانية فانتشر وباء الطبقية والفوارق، 
فأصبح الضعيف يساير ظلما وعنوة ما أقرته الطبقة الميسورة 
في كبريائها، حيث تجاهلت وضعية الضعفاء وتغافلت عن رمز 
المعتدلة  المساواة  وحق  واإلحسان  والبر  والتقارب  العالقات 
الفضيلة  فأين  المقدس.  اإلنساني  والتضامن  الترابط  وميثاق 
تدعو  التي  الوثيق  اإلخاء  وأين  والمودة  العاطفة  وأين  واألمانة 

إليه التوجيهات اإلسالمية السامية؟؟؟.
الفوارق  صراعات  انطلقــت  المؤلمـة  الوضعيـة  هذه  أمام 
الطبقية االجتماعية في العالقــات والمعامالت والتصرفات بين 
والكراهية  والحقــد  والتميز  والتمييز  الضغائن  مآلها  الفئتين 
والحسد واالستعالء واالستعباد والتبعية، هذا ما يجعل المجتمعات 
اإلسالمية والعربية تتخبط في عالج المآسي االجتماعية الناتجة 

عن هذه الظاهرة المأسوية.
البر  عذوبة  أين  التماسك  أين  االعتدال؟  أين  التوازن  أين 
أين  اإلسالمية؟  القيم  أين  اإلنسانية؟  الوحدة  أين  واإلحسان؟ 
والحرمان  البؤس  لمواجهة معضلة  واالهتمام  والرعاية  العناية 

والفقر والضعف وإنقاد تلك الفئة المنكسرة المعوزة ؟
كلنا نعلمـ  نحن المسلمون والعربـ  أن رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم تسليما كثيرا كان يقوم برعاية ومساعدة الضعيف 
حتى يخف من حدة اآلفات االجتماعية، خاصة المادية منها ويخرج 

من جوها وحدّتها سالما غانما.
فمن اإلنصاف اإلنساني أن تتولى الفئة الميسورة والمتمكنة 
هذه العناية والرعاية االجتماعية النبيلة التي خلدها موالنا رسول 
الفقراء  اهلل صلى اهلل عليه وسلم تسليما كثيرا، إلنقاذ وضعية 

والمساكين وأصحاب الحاجة المستعجلة. 
قال اإلمام الغزالي رحمه اهلل تعالى:

حيث إن ركون المسلم إلى ربه بعد ما يؤدي ما عليه من واجب 
أنه يتوكل على اهلل ويستريح إلى ما يتمخض عنه المستقبل من 
نتائج بعدما بذل جهده فيما وكل إليه من عمل وإعداد واحتياط.

فال معنى لتوتر األعصاب واشتداد القلق بإزاء أمور تخرج عن 
نطاق إرادة اإلنسان.

أمام هذه الوحدة الدينية الذهبية والوحدة اإلنسانية نحن 
مدعوون جميعا إلى أن ندرس ونتدارس أسرار الحياة وخفاياها 
بنهج سليم دقيق بناء فيه إدراكات متقدمة مالئمة للمجتمعات 
واسعة  يقظة  فيه  ثابت  نافع  دؤوب  وعمل  ذكية  تصورات  مع 
لنكشف آفاق مواطن محاسنها وأسباب المساوئ واقتراح وإحضار 
أسلوب إصالحي وإنقاذي وديني وأخالقي وحلول مناسبة ومالئمة 

جدا إلسعاد المجتمعات وبقائها.
أيتها المحسنات أيها المحسنون:

ومساهمتكـم  وتعاونكـم  تضامنكم  عبر  أن  جيدا  اعلمـوا 
ومشاركتكم االجتماعية الجليلة تشكلون كتلة اجتماعية طاهرة 
قوية، ونهضة إنسانية فعالة انبعاثية عالجية إنقاذية إصالحية 

وتطهيرية لعلل ونقائص اجتماعية تصادفها المجتمعات.
     وبعملكم هذا تشجعون التطورات االجتماعية والبشرية 

وازدهارها ورقيها في نطاق الواقع االجتماعي األصيل.
فالفطرة الراقية والنزعة اإلنسانية جعلت اإلنسان إصالحي 
وعززتها  شخصيته  وقوّت  متطور  إنساني  وإنقاذي  اجتماعي 
بمواهب قيمة جيدة عميقة، مكنته الوجود في الحياة يسايرها 
بمنهج وتصميم وهندسة اجتماعية بإيمان راسخ ثابت لمحاربة 
األفراد  بين  والتباعد  والغموض  والمتاهات  والتطرف  التفرقة 
والمجتمعات والعمل، بمثابرة واجتهاد وعظة لعالج وإصالح كل 

داء ووباء وكل ما يمكن إصالحه بصفة عامة.
يتوفر  المعتدل  اإلنسان  جعلت  الذهبية  الدينية  فالوحدة 
اإلنسان  أخيه  لمحبة  قوية  وإحساسية  كبيرة  روحية  على طاقة 
في الحياة لترابطهم الوثيق وعالقاتهم الشريفة وحسن التقارب 
مرحلة  في  اإلنسـان  نفس  نوازع  من  فهذا  الطيبة،  والمعاشرة 

حياته الدنيوية.
وأوجاع  بكاء  وسرور،  فرح  والفطرة  النوازع  وفي طيات هذه 
وإحسان،  بر  وتوحيد،  إيمان  وعقائد  مواهب  وتفاؤل،  أمل  وألم، 
في  وتقارب  منـورة،  عقالنيـة  ومفاهيـم  وأذواق  وإبداع  تفكير 
وجهة النظر لألشياء المتعلقة بالمجتمعات وشؤونها وتنظيمها 
مضمونها  في  مختلفة  نفسية  نوازع  عدة  وهناك  وتسييرها. 

وموضوعاتها ال حاجة لذكرها ضمن هذا البحث المتواضع.
أيتها الصالحات أيها الصالحون:

الحياة  بنشوة  تتذوق  اإلنسانية  المجتمعات  أن  أذكركم 
تقوم  وتفاهمها وعندما  وعذوبتها عند مشاركتها ومساهمتها 
بجالئل األعمال االجتماعية وأعمال الخير والبر واإلحسان وخوضه 
السامية  األخالق  نطاق  في  النموذجية  اإلنمائية  اإلنتاجات  في 
إلى  اتجاهها  في  الخالقة  واإلبداعية  البناءة  الفكرية  والثقافية 

المستقبل واألمل والتفاؤل بيقظة ونور وهاج سليم ومتواصل.
فالحياة فضاء شاسع فسيح ومجال لإلنتاج واالبتكار والبناء، 
فالكل يصارع حاضره ومستقبله لبلوغ الكمال االجتماعي واالعتزاز 

بكيانه ومقوماته وشخصيته.
فالحيـاة أيضا هي مظهــر من مظاهـر االجتهـاد والعمــل 
المجتمعات ماديا ومعنويا واقتصاديا  لتنمية  المثمر  المتواصل 
يحتاج  ومستقبلها  بحاضرها  وفكريا،  وأخالقيا  ومعرفيا  وثقافيا 
بإلحاح إلى كوكبة وهاجة يتقدمها مفكرون ومبدعون ومنتجون 
ومبتكرون ونبغاء عارفون حازمون مدافعون عن الحياة االجتماعية 
الحقيقية لتحقيق أهداف المجتمعات األخالقية والعلمية والثقافية 

والدينية. 
أداء  من  ويمكنه  اإلنسان  يؤهل  ومثير  جميل  مجال  الحياة 
أدواره الطالئعية خالل مراحله الدنيوية، في اإلنتاج في التنافس 
المحمود والتسابق البناء المحمود في إطار الصراعات المحمودة.

 قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تسليما كثيرا:
» ال تجتمع أمتي على ضالل«

»يد اهلل مع الجماعة«
وينطلـق  وينطـق  ينبثق  الطاهرة  السعيدة  الحياة  فضاء 
بالصدق والوفاء والحق واالنضباط والتوازن واالعتدال واألخالق 
الوحيد  السبيل  وهو  والتعاون  والتضامن  والتعايش  والتربية 
لصناعة  مجتمعات طاهرة نظيفة نقية متقدمة منهجها وغايتها 
المجد والشرف والكرامة وعزة النفس واإلنصاف والعدل والتمسك 
اجتماعي  مذهب  إطار  في  اإلنسانية  والوحدة  الدينية  بالوحدة 
إنساني حافل باألخالق الكريمة والمعامالت الطيبة والتفاعالت 
المثمرة وسلوكيات رفيعة، تنعم بها تلك المجتمعات في هدوء 

وطمأنينة وهناء وسعادة.

)يتبع(

إعداد وتصنيف الباحث : عبد الباقي التمسماني )الباب الأول ـ اجلزء اخلام�س(

احلياة �رصاع
بني  املحمود  و املنبوذ
ركن الزكاة و المجتمع

)2/1(
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خبر األسبوع

مدرب  إنريكي  لويس  اعترف 
إسبانيا بقلقه بشأن أداء فريقه وزاد 
األمر األربعاء الماضي بعد حبسه في 
في  مواجهة كوسوفو  قبل  مصعد 
القدم  لكرة  العالم  كأس  تصفيات 
2022. وبقي إنريكي والعديد من 
فندق  في  المصعد  في  مساعديه 
إنقاذهم.  قبل  ساعة  لنحو  الفريق 
ــى ملعب  ــوا فــي ســيــارة إل ووصــل
الكارتوخا بعد لحظات من انطالق 
المباراة عقب تحرك حافلة الفريق. 
ولم تؤثر الواقعة على أداء إسبانيا 

التي فازت 1-3 على ضيفتها بفضل أهداف داني أولمو وفيران توريس 
وجيرار مورينو لتتصدر المجموعة الثانية بسبع نقاط. وقال لويس إنريكي 
»كانت هناك خطة بديلة وطاقمي كان سيتولى إدارة المباراة. لم يكن 

األمر ليشكل أي فارق لو لم أفعل ذلك«. 

الدوري اإلسباني
اأتلتيكو ي�شعى للهروب بالقمة.. 

والريال لإنذار ليفربول

اإنريكي يتاأخر عن مباراة 
كو�شوفو لحتجازه يف امل�شعد

استأنف الدوري اإلسباني »الليغا«، أمس الجمعة، بمواجهات الجولة 
الـ 29، بمباراة حل فيها هويسكا ضيفا على ليفانتي. وخالل هذه الدورة، 
سيسعى أتلتيكو مدريد لتعزيز صدارته، وتوسيع فارق النقاط مع أقرب 
مالحقيه، برشلونة وريال مدريد، وذلك قبل أسبوع واحد من آخر مواجهة 
كالسيكو بينهما، هذا الموسم. وسيحل األتلتي ضيفا على إشبيلية، غدا 
األحد، في مواجهة قوية، يبحث خاللها الروخيبالنكوس )66 نقطة( لتحقيق 
الفوز، وتوسيع فارق األربع نقاط مع الوصيف، برشلونة )62 نقطة(، والست 
 55( الفريق األندلسي  )60 نقطة(. كما سيسعى أيضا  الريال  نقاط مع 
نقطة( - صاحب المركز الرابع - للفوز ومالحقة الميرينجي، آمال أن يتعثر 
لتقليص الفارق معه إلى نقطتين. وستكون هذه المباراة بمثابة اختبار 
صعب لألتلتي، تحت قيادة مدربه سيميوني، حيث سيواجه ثاني أفضل 
فريق تحقيقا لالنتصار على ملعبه )10 مباريات( - بعد الروخيبالنكوس 
التأهل  بطاقة  حجز  من  أيضا  تمكن  والــذي   - انتصارا   11 الـ  صاحب 
المباشرة، للنسخة الجديدة لدوري األبطال »2022-2021«. وسيدخل 
برشلونة مواجهته المقبلة مع بلد الوليد في ختام الجلوة يوم اإلثنين 
المقبل، بمعنويات مرتفعة، عقب اكتساح ريال سوسيداد بنتيجة )1-6( في 
الجولة الماضية، محققا بذلك 15 انتصارا و3 تعادالت، خالل الـ18 مباراة 
األخيرة بالدوري. وسيحل إيبار الذي يحتل )المركز الـ18( برصيد 23 نقطة 
ضيفا على ريال مدريد، اليوم السبت بملعب )ألفريدو دي ستيفانو( وهو 
غير مسموح له بارتكاب الكثير من األخطاء، وفي زيارة صعبة للغاية. وعقب 
استعادة مدرب الفريق الريال، الفرنسي زيدان، لبعض العبيه المؤثرين، 
أمثال كارفاخال وأودريوزوال، وفي ظل تألق مهاجمه بنزيما. كما ستكون 
هذه المواجهة بمثابة »بروفة« واختبار للريال، قبل مباراته المرتقبة مع 
ليفربول اإلنجليزي، في ذهاب ربع نهائي دوري األبطال. وسيشهد اليوم 
السبت أيضا مواجهة قوية، بين فريقي غرناطة )السابع برصيد 43 نقطة( 
حصد  أجل  من  يقاتالن  واللذين  نقطة(،   36 برصيد  )الثامن  وفياريال 
قبل  أيضا،  اختبار  بمثابة  مواجهتهما  وستكون  األوروبي.  الدوري  لقب 
لقاء خصميهما في البطولة األوروبية، وهما مانشستر يونايتد اإلنجليزي 

ودينامو زغرب الكرواتي، على الترتيب. 

تذكير بنتائج الدورة 28:
بيتيس / ليفانطي: 2 – 0 

أ.بلباو / إيبار: 1 – 1 
سلطا / ريال مدريد: 1 – 3  
ويسكا / أوصاصونة: 0 – 0 
بلد الوليد / إشبيلية: 1 – 1 

خيطافي / إلتشي: 1 – 1 
فالينسيا / غرناطة: 2 – 1 

فيا الريال / قاديس: 2 – 1  
أ.مدريد / أالفيس: 1 – 1 

ريال صوصيداد / برشلونة:
 6 – 1

برنامج الدورة 29: 
أمس الجمعة 

)الساعة  ويسكا   / ليفانطي 
الثامنة مساء(

اليوم السبت 
)الساعة  الريال  فيا   / غرناطة 

الواحدة ظهرا(
ريال مدريد / إيبار )الساعة الثالثة 

والربع مساء(
)الساعة  خيطافي   / أوصاصونة 

الخامسة والنصف مساء(
إشبيلية )الساعة الثامنة ليال(

غدا األحد 
أالفيس /  سلطا )الساعة الواحدة 

ظهرا(
الثالثة  )الساعة  بيتيس   / إلتشي 

والربع مساء(
)الساعة  فالينسيا   / قاديس 

الخامسة والنصف مساء(

)الساعة  أ.مدريد   / إشبيلية 
الثامنة مساء(

اإلثنين 5 أبريل 2021:
)الساعة  الوليد  بلد   / برشلونة 

الثامنة مساء(
األربعاء 7 أبريل 2021:

ريال صوصيداد / أ.بلباو )الساعة 
الثامنة مساء(

الترتيب العام
1 - أ. مدريد: 66 نقطة

2 - برشلونة: 62//
3 - ريال مدريد: 60 //

4 - اشبيلية: 55//
5 - ريال صوصيداد: 45 //

6 بيتيس: 45 //
7 - فيا الريال: 43 //
8 -  غرناطة: 36//  

9 - أ.بلباو: 35 //
10 - ليفانتي: 35 //

11 - سلطا: 34 //
12 -  فالينسيا: 33 //

13 - أوصاصونة: 30 // 
14 -  خيطافي: 29 //

15 - قاديس: 29//
16 - بلد الوليد: 27 //

17 - إلتشي: 25 /
18 - إيبار: 23 //

19 - أالفيس: 23 //
20 - ويسكا: 21 //

الملحق الرياضي16

األول  للقسم  االحترافية  البطولة  منافسات  طنجة  اتحاد  استأنف 
باستقبال فريق الجيش الملكي لحساب الدورة العاشرة، أمس الجمعة 
المقبلة،  الخمس  الدورات  برنامج  ووفق  بطنجة  الكبير  بالملعب 
ملعبه  خارج  سيلعب  حيث  حارقة،  مباريات  الطنجاوي  الفريق  تنتظر 
المقبل،  األربعاء  أمام نهضة بركان يوم  المقبلتين  المواجهتين  في 
7 أبريل لحساب الدورة 11، والدفاع الحسني الجديدي يوم 18 أبريل 
لحساب الدورة 12. ويستقبل بعدهما الوداد الرياضي يوم 25 أبريل 
لحساب الدورة 13، ثم يرحل لمواجهة المغرب الفاسي يوم فاتح ماي 
لحساب  ماي   7 يوم  برشيد  يوسفية  ويستقبل   ،14 الدورة  لحساب 
البطولة  توقف  مرحلة  طيلة  تحضيراته  الفريق  وخاض   .15 الدورة 
بشكل عادي، وأجرى ثالث مباريات ودية، انهزم في األولى أمام الفتح 
الرياضي بملعب األمير موالي الحسن بهدف لصفر، وفاز في الثانية 
والثالثة بطنجة بهدفين لواحد على عمل بلقصيري واسطاد المغربي. 
البطولة، وتأثير ذلك  المرابط عن استيائه من توقيف  وعبر ادريس 
على فريقه، واعتبر توقف البطولة في فترة سابقة كانت سببا في كبح 
تلتها  البطولة،  من  األولى  المباريات  في  لفريقه  القوية  االنطالقة 

خمسة هزائم جراء التوقف.
نتائج الدورة 10:

أولمبيك أسفي / نهضة بركان: 0 – 0 
الوداد الرياضي / الرجاء الرياضي: 2 – 0 

برنامج باقي مباريات الدورة 10:
أمس الجمعة:

اتحاد طنجة / الجيش الملكي
حسنية أكادير / سريع وادي زم 

اليوم السبت:
المغرب التطواني / نهضة الزمامرة

د. الحسني الجديدي / شباب المحمدية 
يوسفية برشيد / مولودية وجدة

غدا األحد:
المغرب الفاسي / الفتح الرباطي

برنامج الدورة 11:
األربعاء 7 أبريل 2021 

نهضة بركان / اتحاد طنجة )الساعة الثالثة بعد الزوال(
الرجاء الرياضي / حسنية أكادير )الساعة الخامسة والربع مساء(

سريع وادي زم / الوداد الرياضي )الساعة السابعة والنصف مساء(
الجمعة 9 أبريل 2021 

والنصف  السابعة  )الساعة  الجديدي  الحسني  الملكي/ د.  الجيش 
مساء(.

السبت 10 أبريل 2021 
مولودية وجدة / المغرب الفاسي )الساعة الثالثة بعد الزوال(

األحد 11 أبريل 2021 
نهضة الزمامرة / يوسفية برشيد )الساعة الثالثة بعد الزوال(

شباب المحمدية / أولمبيك أسفي )الساعة الخامسة والربع مساء(
والنصف  السابعة  )الساعة  التطواني  المغرب   / الرباطي  الفتح 

مساء(.
الترتيب العام:

1 - الوداد الرياضي: 22 نقطة
2 - الرجاء الرياضي: 19 //
3 - أولمبيك أسفي: 15 //
4 - الجيش الملكي: 13 //

5 - اتحاد طنجة: 13 //   
6 - نهضة بركان: 12 //

7 - المغرب الفاسي: 12 //  
8 - يوسفية برشيد: 12 //
9 - حسنية أكادير: 11 //

10 - شباب المحمدية: 10 //
11 - مولودية وجدة: 10 //   

12 - الفتح الرباطي: 10 //
13 - المغرب التطواني: 9 //

14 - د. الحسني الجديدي: 9 //  
15 - سريع وادي زم: 8 //

16 - نهضة الزمامرة: 6 //    

القدم  لكرة  االحترافية  الوطنية  بالعصبة  البرمجة  لجنة  أعدت 
برنامج الدورات الخمسة األخيرة من مرحلة ذهاب البطولة االحترافية 
للقسم الوطني األول. وفيما يلي برنامج مباريات فريقي الجهة، اتحاد 

طنجة والمغرب التطواني:
برنامج الدورة 11:

األربعاء 7 أبريل 2021 
نهضة بركان / اتحاد طنجة )الساعة الثالثة بعد الزوال(

والنصف  السابعة  )الساعة  التطواني  المغرب   / الرباطي  الفتح 
مساء(

برنامج الدورة 12:
الجمعة 16 أبريل 2021 

المغرب التطواني / الرجاء الرياضي )الساعة العاشرة ليال(
األحد 18 أبريل 2021 

د. الحسني الجديدي / اتحاد طنجة )الساعة العاشرة ليال( 

برنامج الدورة 13:
السبت 24 أبريل 2021 

مولودية وجدة / المغرب التطواني )الساعة العاشرة ليال(
األحد 25 أبريل 2021 

اتحاد طنجة / الوداد الرياضي )الساعة العاشرة ليال(
برنامج الدورة 14:

السبت 1 ماي 2021 
المغرب الفاسي / اتحاد طنجة )الساعة العاشرة ليال(

األحد 2 ماي 2021 
المغرب التطواني / سريع وادي زم )الساعة العاشرة ليال(

برنامج الدورة 15:
الجمعة 7 ماي 2021 

اتحاد طنجة / يوسفية برشيد )الساعة العاشرة ليال(
األحد 9 ماي 2021 

نهضة بركان / المغرب التطواني )الساعة العاشرة ليال(

احتاد طنجة ا�شتعد للجي�س بثالث وديات
وتنتظره مباريات حارقة

مواعيد مباريات احتاد طنجة واملغرب التطواين
يف الدورات اخلم�س الأخرية من مرحلة الذهاب 

البطولة الحرتافية :

احتاد طنجة يتعاقد مع اأطر تقنية ملركز التكوين ويبحث
عن عقار لبناء اأكادميية

شرع المكتب المديري التحاد طنجة في استقطاب أطر تقنية جديدة 
لتعزيز طاقمه التقني بمختلف الفئات.  وتعاقد الفريق مع اإلطار الوطني 
على شواهد  حاصل  وهو  التكوين.  مدير  مهام  لتحمل  اليمني  ابراهيم 
من  بمجموعة  بخبرة  ويتمتع  القدم  لكرة  األوروبي  االتحاد  من  تدريب 
اتحاد طنحة  الفرنسية. كما عين مكتب  األندية  التكوين ببعض  مراكز 
عزمي  أحمد  و  التكوين  مركز  مرمى  لحراس  مدربا  أزواغ،  فريد  اإلطار 
مشرفا على اإلعداد البدني. وكانت اللجنة التقنية الوطنية المشرفة على 
بمنح  الخاص  القدم،  لكرة  المغربية  الملكية  للجامعة  الجديد  البرنامج 
دفتر  في  المعتمدة  المعايير  على  تتوفر  التي  التكوين  لمراكز  الرخص 

وأبدت  بالزياتن،  طنجة  التحاد  التكوين  لمركز  بزيارة  قامت  التحمالت، 
اللجنة التي ضمت ، بادو الزاكي ورشيد الطاوسي وجمال لحرش والويلزي 
ارتياحها  الوطنية  التقنية  اإلدارة  في  التقنية  العمليات  مدير  وارد  نيل 
لوضعية المركز والمجهودات المبذولة من أجل إعالن انطالقته.  وكان 
عبد الحميد أبرشان، رئيس اتحاد طنجة أكد في وقت سابق  أن مكتب 
الـنـادي  أكـاديـمـيـة  تأسيس  أجل  عقار من  توفير  على  المسير يشتغل 
القدم،  الـمغربية لكرة  المـلـكـيـة  الجـامـعـة  الـتي ستشرف على بنائها 
بفريق  يليق  الذي  وبالشكل  مستوى  أعلى  على  التكوين  مركز  وتجهيز 

اتحاد.
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نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

ال جديد حول مستقبل راموس 
مدريـد،  ريــال  مدافــع  راموس  أبدى 
أمـــام  االنتصار  في  بالمشاركــة  سعادته 
إطــــار  في  الماضــي،  األربعـاء  كوسوفو، 
 .2022 لمونديـال  المؤهلـــة  التصفيات 
مونـــدو  نقلتهــا  تصريحــات  في  وقال 
المنتخب،  أســـاعــد  أن  ديبورتيفو »المهم 
أو  دقائق   5 أو  كاملة  مباراة  بخوض  سواء 
دقيقة واحدة، هذا الشيء يُقرره المدرب«. 
الفريــق  ودعم  مساعــدة  »يجب  وأضاف 
العالــم،  إلى نهائيــات كــأس  الطريق  في 
مستقبله  وعن  جيدة«.  بحالة  أنني  أشعر 
في  للغاية  واضحا  »كنت  علق  الريال،  مع 
أخبار«.  توجد  ال  مستقبلي،  عن  الحديث 
أقوله،  ما  لدي  ليس  »اآلن  راموس  وشدد 
من  أول  سأكون  أخبار،  هناك  يكون  وحين 
يقولها«. وأتم »موسم ريال مدريد سيكون 
إيبار  ضد  بالمباريات  أسبوعين،  خالل 
في  ليفربول  وضد  الليجا،  في  وبرشلونة 
دوري األبطال، نتمنى الظهور بشكل جيد«.

ليفربول ال ينوي الجلوس
مع الريال موقفه بشأن صالح

عن  البريطانية،  ميـل«  »ديلي  كشفت 
المصري  نجمه  بيع  من  ليفربول  موقف 
الصيفي  الميركاتو  في  صالح،  محمد 
صحفيا  حوارا  أجــرى  صالح  وكان  المقبل. 
باللعب في  ترحيبه  أعرب خالله عن  مؤخرا 
البريطانية،  الصحيفة«  وبحسب  إسبانيا. 
ريال  مع  الجلوس  ينوي  ال  ليفربول  فإن 
رحيل  على  للتفاوض  نادٍ  أي  أو  مدريد 
صالح. وأضافت، أن ليفربول لم يفكر يومًا 
في  روما  من  انضمامه  منذ  صالح  بيع  في 
أحد  صالح  ليفربول  ويعتبر   .2017 صيف 
أفضل الالعبين في تاريخ النادي، والمهاجم 
األفضل على اإلطالق في عصر البريميرليج، 
بعد أن تفوق على روبي فاولر ومايكل أوين 
ولويس سواريز وفيرناندو توريس. وأشارت 
عن  يرحل  لم  لو  صالح  أن  إلى  الصحيفة، 
عقدٍ  بتوقيع  سيرحب  الصيف،  في  آنفيلد 
جديد. و يمتد عقده مع ليفربول حتى عام 
في  متعجلين  ليسوا  الريدز  أن  إال   ،2023
المالية  األزمة  ظل  في  جديد،  عقد  تقديم 

الحالية.
تحديد موعد محاكمة بنزيما

كشفت مصادر قضائية موعد بدء نظر 
ابتزاز  في  بالتورط  المتهم  بنزيما  قضية 
زميله السابق في المنتخب، ماتيو فالبوينا. 
متهمين   4 القضية  نفس  في  ويحاكم 
القضية  وستنظر  للمصادر.  طبقا  آخرين، 
أمام محكمة فرساي، يومي 20 و21 أكتوبر 
المقبل، وفي حال وجد بنزيما مذنبا ستوقع 
وغرامة  سنوات   5 السجن  عقوبة  بحقه 
المحاكمة  وستنهي  يورو.  ألف   75 قدرها 
قضية طويلة بدأت في صيف 2014 عندما 
طلب  الذي  المدرب  أنيوت،  أكسيل  حصل 
الالعب منه المساعدة في هاتفه المحمول، 
على مقطع فيديو جنسي لفالبوينا وزوجته. 
تواصل  فقد  االتهام،  عريضة  وبحسب 
آنيوت وصديقه مصطفى زواوي مع الالعب 
بدفع  إياه  مطالبين   2015 يونيو  في 
إال  الصور،  نشر  عدم  مقابل  مالية  مبالغ 
الشرطة.  وأبلغ  السداد  رفض  فالبوينا  أن 
طريق  عن  فالبوينا  إقناع  المبتزون  وحاول 
مخاطبة العب آخر هو جبريل سيسيه، إال أن 
مع  الكرة  ليعاودا  بالفشل  باءت  محاولتهما 
كريم زناتي صديق طفولة بنزيما من أجل 
التوسط لدى فالبوينا. وفي 5 أكتوبر2015 
وأثناء معسكر لمنتخب فرنسا، توجه بنزيما 
إلى غرفة فالبوينا مطالبا إياه بالدفع لتجنب 
المشكالت. وأكد العب ريال مدريد أنه فعل 
ذلك من منطلق إسداء النصح لصديق، إال 
وسيلة  بنزيما  به  قام  ما  اعتبر  االدعاء  أن 
ضغط لذا وجه له تهمة التورط في االبتزاز. 
أخيرا  الماضي  يناير   7 في  القضاء  وقرر 
محاكمة مهاجم الميرينجي الذي لم يستدع 
2015 حين  نهاية  منذ  الفرنسي  للمنتخب 

تكشفت أبعاد الفضيحة.

فاتي يبشر جماهير برشلونة 
رفع فاتي، الذي يغيب عن المالعب منذ 
4 أشهر، بسبب إصابة في ركبته  أكثر من 
أنه سيكون  مؤكدا  التحدي  راية  اليسرى، 
النضال«  دائما »األمل لالستمرار في  لديه 
حسابــــه  عبر  وكتــب  أحالمه.  أجل  من 
بضع  »إنستجرام«،«قبل  على  الشخصي 
في  تعرضت إلصابة خطيرة، كسر  سنوات، 
الساق والشظية. قضيت ما يقرب من عام 
وأضاف  اللعب«.  على  قادرا  أكون  أن  دون 
المعاناة  من  عديدة  أيام  هناك  »كانت 
من  الكثير  تعلمت  أيضا  ولكن  واأللم، 
الذين  المهنيين  وجميع  عائلتي  مع  ذلك، 
الوقت«. وتابع »وعدت  ساعدوني في ذلك 
من  أكثر  بجد  والعمل  باالستمرار  نفسي 
لسوء  أحبه.  ما  أكثر  أي وقت مضى، ألفعل 
أعيش وضعا مشابها،  أن  اآلن  على  الحظ، 
فاتي  وواصل  العقلية«  بنفس  وسأواجهه 
له خالل وجوده في صالة  إرفاق صورة  مع 
لأللعاب الرياضية«. أريد أن أشكر كل أولئك 
الذين يتابعونني ويدعمونني بشكل يومي. 
عن  النظر  وبغض  حياتي  هي  القدم  كرة 
أتمنى مواصلة  دائما  العقبات، سأظل  عدد 
الكفاح من أجل أحالمي«. وخضع المهاجم 
الشاب لعملية جراحية في 9 نوفمبر2020، 
المفصلي  الغضروف  في  تمزق  بسبب 
لركبته اليسرى، في مباراة لعبها فريقه ضد 

بيتيس.
بيكيه يحاول التواجد

في الكالسيكو
قال بيكيــه، خـالل تصريحاتــه لقنـــاة 
ضد  التواجد  »سأحاول  اإلسبانية:   »TV3«
لكي  يوم،  بعد  يوما  وسأعمل  مدريد،  ريال 
ممكن،  وقت  أسرع  في  الفريق  مع  أكون 
وليس من أجل ريال مدريد فقط«. وأضاف: 
كثيرًا  استفدت  النادي؟  لرئاسة  »الترشح 
الكثير  من االنتخابات األخيرة، وأصبح لدي 
كيف  أرى  أن  أردت  حيث  المعلومات،  من 
فعلوا ذلك، وكانت معركة جديرة باالحترام، 
التوقعات،  قدر  يكون البورتا على  أن  وآمل 
لكنني ال أعرف ما إذا كنت سأصبح رئيسًا، 
قدم  كرة  العب  زلت  ما  أنني  أشعر  حيث 
وأستمتع بوقتي«. وتابع: »أحتاج دائمًا إلى 
لكسب  الخاص  عملي  أبدأ  ولم  التحديات، 
الخبرات،  أحصد  لكي  الحافز  إنه  بل  المال، 
والسفر،  األخرى  والثقافات  بالناس  وألتقي 
كشخص،  تتحسن  تجعلك  األمور  فهذه 

وهذا ال يُقدر بثمن«.
مستقبل برشلونة على طاولة غداء 

البورتا وكومان وميسي
يترقب عرضا

على  برشلونة،  رئيس  البورتا  حرص 
أحــد  في  كومــان،  مع  الغداء  وجبة  تناول 
»راديو  لـــ  ووفقـــا  المعروفة.  المطاعم 
كتالونيا«، فإن هذا الموعد تم تحديده منذ 
لحظة فوز البورتا بالرئاسة، كما أن كومان 
المؤتمرات  أحد  خالل  شخصيًا  تحدث 
التوقف  فترة  استغالل  يريد  أنه  الصحفية، 
وأضافت:  الرئيس.  مع  للتحدث  الدولي 
»البورتا الذي أعلن دعمه لكومان خالل حفل 
المقبل،  للموسم  استمراره  أكد  تنصيبه، 
في  قصيرًا  اجتماعا  أيضًا  عقدا  أنهما  كما 
النادي وتبادال اآلراء معًا«. وأشارت اإلذاعة، 
النادي  لمشروع  التخطيط  بدأ  الثنائي  أن 
والصفقات   ،2021-2022 موسم  خالل 
آخر،  موضوع  وفي  إبرامها.  يمكن  التي 
قالت صحي »موندو ديبورتيفو«، إن ميسي 
لتجديد  والبورتا  برشلونة  استعداد  يُدرك 
حتى  مُحددا  عرضا  يتلق  لم  لكنه  عقده، 
اآلن، وينتظر اقتراح النادي. وكانت التقارير 
عرضا  يُجهز  البورتا  أن  أفادت  قد  األخيرة، 
للنادي  المالي  الوضع  دراسة  بعد  لميسي، 
بعناية، على أن يجتمعا في األسابيع القليلة 
أكثر  ميسي  يريده  وأضافت:«ما  المقبلة. 
من أي شيء آخر، هو مشروع رياضي قوي، 
يونيو  شهر  في   34 الـ  عامه  سيبلغ  حيث 
األبطال  دوري  بلقب  الفوز  ويريد  المقبل، 

مرة أخرى قبل االعتزال«. 

احتاد طنجة يفرج عن لئحة املكتب املديري بعد 
طول انتظار

هيثم �شطي.. موهبة احتاد طنجة اجلديد

انتظر عبد الحميد أبرشان، رئيس اتحاد طنجة لكرة 
المكتب  قائمة  عن  ليفرج  أشهر  ثالثة  من  أكثر  القدم 
المديري الذي يقود معه سفينة الفريق هذا الموسم الذي 

انطلق بتسع دورات.
فبعد الجمع العام المنعقد يوم 22 دجنبر من السنة 
الماضية، عبر تقنية الفيديو، انتخب خالله أبرشان لوالية 
المكتب  أعضاء  اختيار  صالحية  الجمع  له  وخول  جديدة، 
التي  المديري،  المكتب  تركيبة  عن  اإلثنين  مساء  أعلن 
بمهام  حنيفة  ادريس  الجامعي،  العضو  عودة  شهدت 
الرئيس المنتدب، بعدما كان قد قدم استقالته في موسم 
شهدت  كما  االنفرادي.  التسيير  على  احتجاجا  سابق 
التركيبة عودة العضو المثير للجدل، حسن بلخيضر نائبا 
اوال للرئيس وناطقا رسميا، بعدما تحمل في وقت سابق 

مهام الكاتب العام والمشرف العام.
المكتب  الجديدة على جل أعضاء  التركيبة  وحافظت 

السابق، حث تضم رشيد حسني نائبا ثانيا للرئيس، وربيع 
مولوع كاتبا عاما، وعبد السالم العيدوني نائبا له، وأحمد 
بلمختار أمينا للمال، وسعيد الزكري نائبا له ثم محمد سعيد 
العمري، وعبد  السالم  القادر بنطاهر، وعبد  بنعمر، وعبد 
الرحمان اليعقوبي، وزكريا الهاشومي، وغسان الشلهوب، 

ونبيل التوزاني وعثمان الرحماني مسشتاشرون.
كما أعلن أبرشان عن الئحة رؤساء اللجان، وتضم عبد 
المالك الصلحي رئيسا للجنة اإلعالم والتواصل، ومصطفى 
التسويق واإلشهار، ومحمد أحكان  البروجي رئيسا للجنة 
رئيسا للجنة القانونية والتأديب، وعزيز الزيدي رئيسا للجنة 
الطبية،  للجنة  رئيسا  المودن  وأحمد  الخارجية،  العالقات 
والفئات  التكوين  للجنة  رئيسا  الساهلي  الوسيني  وأنس 
العمرية، وجمال العتابي رئيسا للجنة التنظيم واللوجستيك، 
ومحمد بلمكي رئيسا للجنة االعمال اإلجتماعية، ثم خليل 

الزويتني رئيسا للجنة البنيات التحتية.

الفئات  سمــاء  في  حلــق  جديد  طائر 
الصغرى التحاد طنجة. هيثم شطي موهبة 
كروية من مواليد فاتح يناير 2010 بطنجة. 
أظافره، وهو  نعومة  منذ  القدم  كرة  عشق 
في سن الثانية من عمره.. التحق بمدرسة 
نهضة طنجة التي يعود لها الفضل في إبراز 
أحد  وجيز  ظرف  في  أصبح  حيث  مواهبه، 
نجومها وساهم في تألقها في العديد من 
الدوريات المحلية والجهوية وحتى الوطنية 

طيلة الخمس سنوات األخيرة.
قسم  في  دراسته  يتابع  الذي  هيثم 
التعليمية  بالمؤسسة  ابتدائي  الخامس 
أولوية  الدراسة  ويعتبر  المشيش«،  »ابن 
يونس  والده  من  بدعم  القدم،  كرة  قبل 
رياضته  ممارسة  على  يشجعه  الذي  شطي 
المفضلة ويوفر له جميع الظروف من أجل 
والرياضي... الدراسي  بين مساره  التوفيق 

إلى  تنتمي  تقنية  عيون  أنظار  إليه  جلب 
اتحاد طنجة، حيث تلقى دعوة من أجل االلتحاق بفريق المدينة 
األول، اتحاد طنجة، ورحب بالفكرة دون أن ينسى جميل مدرسته 

التي  طنجة«  »نهضة  األولى  الرياضية 
أكد فضلها عليها من حيث تلقي المبادئ 
اإلداريين  للعبة، شاكرا مسؤوليها  األولية 

والتقنيين.  
في  المساهمين  أبرز  من  كان  هيثم 
اتحاد طنجة المشارك في  إنجاز حققه  آخر 
فعاليات النسخة السابعة للدوري الدولي« 
الحسن«  موالي  الجليل  األمير  العهد  ولي 
فريقه  طرف  من  المنظم  القدم،  لكرة 
السابق، نهضة طنجة، للفئة العمرية أقل 
حيث  سنة.   15 من  وأقل  سنة   13 من 
توج مع فريقه الجديد بطال لهذه النسخة 
في  الدوري  بهذا  يفوز  العب  أول  ليكون 

مناسبتين ومع فريقين مختلفين.
من  شطي  هيثم  الموهبة  أن  يذكر 
مستوى  على  برشلونة  سي  إف  عشاق 
مستوى  على  وفرنسا  واألرجنتين  األندية، 
المنتخبات، وليونيل ميسي الذي يبقى مثله األعلى. وإلى جانب 

كرة القدم يعشق السباحة والكيك بوكسينغ.

عودة ادري�س حنيفة وظهور ح�شن بلخي�شر يف الواجهة  
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مشاكل  عدة  طنجة  اتحاد  فريق  عاش 
المالية  األزمة  خاصة  الموسم،  بداية  منذ 
التي دفعت بالالعبين إلى التمرد ومقاطعة 
اجتماعا  ابرشان  يعقد  أن  قبل  التداريب 
أقرب  في  مشاكلهم  بحل  ووعدهم  معهم 

اآلجال على أساس العودة إلى التداريب.
كل هذا يحدث وال أحــد يعلـم الطرق 
قائمة  وال  الفريق  شؤون  بها  تدرب  التي 
دجنبر  منذ  العام  الجمع  منح  الذي  المكتب 
2020 الصالحية للرئيس ابرشان لتشكيله. 
كنا نعتقد أن األمر تم منذ مدة، ولم نكن 
نتصور أن الفريق يشتغل طيلة هذه الفترة 
والبطولة على بعد خمس دورات من انتهاء 
طلع  أن  إلى  مكتب،  بدون  األول  نصفها 
المديري  المكتب  علينا بالغ إعالن تشكيل 

للفريق.
مكتب  إلعالن  التأخير  هذا  كل  لماذا 
منذ  يشكل  أن  المفروض  من  كان  مسير 
األمور  تدبر  كانت  وكيف  اشهر؟؟..  ثالثة 
يمارس  الفريق  وكأن  المكتب  غياب  في 
يتحمل  كان  ومن  األحياء؟؟..  بطولة  في 
ووو؟؟  واإلداري  المالي  التسيير  مسؤولية 
أسئلة كثيرة تطرح نفسها بعد اإلفراج عن 
الئحة المكتب.. ثم ان الالئحة حملت عودة 
عضو كان قد غادر الفريق غاضبا عل خلفية 
الذي  االنفرادي  والتسيير  التسيير  سوء 
الرئيس  نقصد  األمور..  عليه  تسير  كانت 
المنتدب ادريس حنيفة الذي عاد من جديد 

وبنفس المنصب..
خاصة  الرجل،  عودة  نرفض  لم  نحن 
إيجابيا  كان  المكتب  في  سابقا  وجوده  أن 
في  وساهم  الفريق  من  المقربين  حسب 
تحقيق اتحاد طنجة إلنجاز البطولة الوطنية 
األولى في تاريخه. لكن من حقنا أن نسأل 
كيف عاد ونفس الوجوه التي احتج بشأنها 
كنا  الحالي؟؟..  المكتب  في  حاضرة  زالت  ال 
بنشر  طنجة  اتحاد  رئيس  يكتفي  أال  نأمل 
ببالغ  يخرج  وأن  الجديد،  المكتب  الئحة 
كافي وشافي يسرد فيه أسباب التأخير في 
تشكيل المكتب وأسباب عودة الغاضبين او 
الحالية  لالئحة  وهل  عليهم،  المغضوبين 
واالنتماء  واالنتخابات  بالسياسة  عالقة 
لحزب معين كما هو متداول.. كان باإلمكان 
توضيح كل هذا من خالل بالغ أو عقد ندوة 
وتقريب  األمور  لتوضيح  بعد  عن  صحفية 
األهداف.  ومن  الجديد  من  الفريق  جمهور 
ألن كل هذا التأخير واختيار التركيبة تطرح 

أكثر من سؤال. 

عبد الواحد بولعيشحوار السبت

كيف دبر اأبر�شان �شوؤون 
احتاد طنجة بدون 

مكتب؟؟؟ 

استأنف اتحاد طنجة منافسات بطولة 
كرة السلة، رغم وجوده في واجهة 

األندية المعارضة للمكتب المسير 
الجامعي الذي يقوده مصطفى أوراش 

وأدى إلى توقف البطولة لثالثة مواسم. 
وعاد الفريق بفوز من إفران على حساب 
مضيفه نادي ميشليفن بحصة 74 مقابل 

72، لحساب الدورة الثانية من القسم 
الوطني الممتاز، فيما انهزم بقاعة 

الزياتن أمام ضيفه المغرب الفاسي 
بنتيجة 79 مقابل 70 لحساب مؤجل الدورة 

األولى. وانتصر كذلك في مباراة ليست 
بالعادية أمام غريم، رأس رئيسه مطلوب 
لدى مكتب اتحاد طنجة، هو ضيف الجولة 
الثالثة، شباب الريف الحسيمة الذي انهزم 
بطنجة أمام االتحاد بحصة 82 مقابل 72. 

وعن أسباب مشاركة الفريق الطنجاوي 
في البطولة رغم معارضته للمكتب 

الجامعي الحالي ومآل الصراع الذي عمر 
لثـالث سنـوات، تحدث رئيـس الفـريق، 
عبد الواحد بولعش في )حوار السبت(، 

وهذا نصه:

التقنية  األطر  بها  تقوم  التي  الكبيرة  بالمجهودات 
من  الفريق  يعيشه  الذي  بالتالحم  وسعيد  لفريقنا. 
خالل وجود مجموعة من المناضلين إلى جانبي رغم 
انقطاع الدعم والحروب المعلنة علينا سواء من داخل 
التي  المشاكل  أو خارجها، ورغم مجموعة من  طنجة 
للفريق  الداخلي  البيت  استطاع  الفريق.  لها  تعرض 
المتعلق  مشروعنا  وأتممنا  صرحه  على  الحفاظ 
بمدارس القرب ومشروع »طنجة تتنفس كرة السلة«  
الجهوي  والمدير  طنجة  لوالي  الشكر  قائما.  زال  ال 
لوزارة الشباب ومجموعة من الغيورين بمدينة طنجة 
أعد حين  وهنا  لتوهجه.  يعود  الفريق  لرؤية  يتوقون 
كرة  تعيشها  التي  والضبابية  المشاكل  هذه  تحل 
السلة، بأن اتحاد طنجة سيعود على جميع المستويات 

بقوة لسكة التتويجات.
على  قـادرة  الحاليـة  التركيبـة  أن  تعتقدون 

المنافسة على األلقاب؟
سأكون واهما إذا قلت إن هذا الفريق قادر على 
القوية.  األندية  وجه  في  والوقوف  البطولة  مسايرة 
لن ابيع الوهم للناس. كما قلت إن فريقنا يشارك في 
الموهوب  الشباب  بخزان مدرسته من  البطولة  هذه 
وبالعبيه  التألق،  نحو  طريقه  يشق  الذي  والواعد 
الدوليين ياسين حايلة ووائل حبيبي. ال تهمنا النتائج 
بقدر ما يهمنا فسح المجال أمام شباب الفريق لحمل 
المشعل والسير قدما نحو التألق والنجاح. نحن باتفاق 
والتشاور  االنطالقة  إعطاء  قررنا  التقنية  اإلدارة  مع 
مع الطاقم التقني للعمل على انتداب بعض العناصر 
أوال  الموسم  هذا  هدفنا  الشابة.  التركيبة  لتعزيز 
الحفاظ على مكانتنا او المرور إلى البالي أوف للحفاظ 
المقتدر  المدرب  بالمناسبة  وأشكر  الوجه.  ماء  على 
اإلطار حسن  المصباحي بمساعدة  نزار  اإلطار محمد 
أبركاني على تضحياتهما مع النادي، كما أشكر باقي 

أطقم الفريق التقنية والطبية واإلدارية.
الذي خصصتموه  االستقبال  يدخل  إطار  أي  في 

لوزير الشغل والرياضة والشباب الموريتاني؟
لطنجة  الرياضي  االتحاد  جمعية  كرئيس  سعيد 
لكرة السلة، بهذه الثقة التي نحظى بها لدى مسؤولي 
الشغل  وزير  نستقبل  أن  طنجة.  مدينة  وسلطات 
والرياضة والشباب الموريتاني السيد ولد سيدي احمد 

هل تعني مشاركتكم في البطولة أن المشاكل 
والصراعات مع رئيس الجامعة قد وجدت حال؟

ثالثة  بعد  عادت  البطولة  هذه  تعلمون،  كما 
التي  المشاكل  بسبب  االنقطاع  من  متتالية  مواسم 
تعيشها الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة. رغم 
أن البطولة انطلقت وحتى نكون صرحاء، المشاكل لم 
تتوقف، هناك أكثر من 6 دعاوى مرفوعة ضد الجامعة 
التحكيم  لدى المحاكم. كذلك هناك ملف لدى غرفة 
الرياضي. إذن مشكل كرة السلة لم يعرف حله، ألن 

الجمع العام انعقد بتحقير مقرر قضائي، لناديين«.
لماذا شاركتم إذن في البطولة؟

العراقيل  لنا وحتى ال ينعتوننا بواضعي  بالنسبة 
لتضرر  ونظرا  المغربية،  السلة  كرة  عجلة  وإيقاف 
مجموعة من المتداخلين في هذه اللعبة، من العبين 
ومدربين وحكام، ارتأينا إعطاء انطالقة للبطولة لهذه 

األسباب.
المدة  قصر  رغم  االستعداد  مرحلة  تعتبر  هل 
وفي ظل التوقف الطويل كافية لمسايرة البطولة؟

أوال، سعيد جدا بأن أرى فريقي في هذا المستوى 
عليها  سهرنا  التي  طنجة  اتحاد  مدرسة  منتوج  وهو 
مستوى  على  التكوين  مشروع  إطار  في  سنوات  منذ 
95 في  بنسبة  فريقا محليا  اليوم  نرى  الفئات.  جميع 
المائة من منتوج المدرسة. ثانيا، هؤالء الالعبون رغم 
تدرجهم عبر مختلف الفئات، فكنا نكتفي بلعب مباريات 
مع  بتنسيق  المنظم  تشاالنج  في  والمشاركة  ودية 
العديد من األندية الوطنية. الن البطوالت الرسمية 
للفئات الصغرى لم تجرى منذ ما يقارب خمس سنوات، 
وانوه  المستويات.  على جميع  هناك ضرر  كان  يعني 

“م�شاركتنا يف البطولة ل تعني اعرتافنا ب�شرعية اجلامعة”

بالقاعة المغطاة الزياتن في إطار الزيارة التي قام بها 
إلى مدينة طنجة، بحضور السيد محمد أوزيان، مدير 
الدراسات والتعاون الدولي بوزارة الشباب والرياضة، 
و السيد عبد الواحد اعزيبوا المقراعي المدير الجهوي 
لوزارة الشباب و الرياضة بجهة طنجة تطوان الحسيمة 
و ممثلي السلطات الوالئية بطنجة. حيث قام ضيف 
على  للتعرف  الرياضية،  المدينة  في  بجولة  المغرب 
مدينتنا.  عليها  تتوفر  باتت  التي  الرياضية  المنشآت 
اتفاقية  عقد  فكرة  خالله  طرحت  مناسبة  كان  اللقاء 
الموريتاني الفائز  الشمال  نجم  نادي  مع  شراكة 
االتحاد  جمعيتنا،  استقبال  وإمكانية  باالزدواجية. 
الرياضي لطنجة لكرة السلة، لمجموعة من الشباب 
المخيم  من  لالستفادة  موريتانيا  من  والشابات 
الصحية،  الطوارئ  حالة  رفع  بعد  الصيفي،  التكويني 
والتغلب على جائحة كوفيد 19. لقيت فكرتي ترحيبا 
من طرف الوزير الموريتاني الذي أكد حرصه االكيد 
بين  والتعاون  الشراكة  عالقات  وتمتين  تطوير  على 

البلدين.
الجامعة،  رئيس  فريق  األسبوع  هذا  واجهتم 

هل كانت هناك استعدادات خاصة؟
نحترم فريق شباب الريف الحسيمي مثلما نحترم 
جميع األندية الوطنية األخرى. لنا مشاكل مع رئيس 
الفريق على مستوى الجامعة الملكية المغربية لكرة 
العتبارات  وليس  الجهاز  لهذا  رئيسا  باعتباره  السلة 
األجهزة  فيها  ستفصل  األمور  هذه  شخصية. 
جميع  مثل  مثله  الضيف  الفريق  واجهنا  المختصة. 
الفرق التي نستضيفها. أكيد أن الفوز في هذه المباراة 
تقدمه  بما  أكثر  وسعيد  به  وسعيد  خاص،  طعم  له 
تركيبتنا الشابة منذ انطالق البطولة وهذا هو األهم.

بماذا تود أن نختم هذا الحوار؟
السلة  لكرة  طنجة  اتحاد  مدرسة  افتتاح  بإعالن 
االضطراري  التوقف  بعد  العموم  جه  في  أبوابها 
ألنشطة النادي تماشيا مع التدابير االحترازية الخاصة 
الوباء  لمحاربة  المحلية  السلطات  وضعتها  التي 
التسجيل  في  الراغبين  وعلى   .19 كوفيد  الخبيث 
االتصال باألرقام التالية، رئيس لجنة الفئات الصغرى 
أمين  السيد  والمنسق   ،0661540776 السيد عادل 

.0661546389



4152 • ال�شبـت  03 اأبـريـل  2021  جريدة طنجـة • عـدد 
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المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس  

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق البيع 

ملف عدد :2021/23
 يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة، أنه بمقتضى عقـــد عرفــي مـــؤرخ 
في: 2021/02/11 بـــاع ورثـــة المسمى قيد حياته 
والسادة:  الســيدات  وهم  حيون  الهاشمي  السيد 
المفضلة العديلة)K475312( وفاطمة الزهراء حيون 
محمد  و   )KB83357( حيـون  وهدى   ،)KB50009(
 )K397414( حيــــون  وطــارق   )K348424( حيـون 
والمسجلون جميعا بالسجل التجاري بطنجة على التوالي 
تحت األعداد التالية: 157238 و 157244 و 157240 
و 157236 و 157242 مجموع األصل التجاري الكائن 
بطنجة رقم 29 مكرر، شارع ولي العهد، لفائدة السيدة 
الوطنية عدد  التعريف  لبطاقة  الحاملة  إحسان بخات، 
التجاري  األصل  حصص  قيمة  وحددت   ،K415705
 450.000.00 قدره  اجمالي  مبلغ  في  البيع  موضوع 

)أربعمائة وخمسون ألف( درهم. 
بكتابة  تقدم  التعرضات  جميع  فإن  وعليه    
الضبط بهذه المحكمة داخل أجل 15 يوما ابتداء من 
تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 84 وما يليه من مدونة 

التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

خديجة أقشور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل

المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ 

ملف عدد: 2018/8515/438
إعالن عن بيع عقار

لفائدة: السيد محمد بنعثمان.
ضد: السيد مصطفى الزراختي، عنوانه شارع بئر 

أنزارن إقامة األندلس الطابق األول الرقم 1 طنجة.
بالمحكمة  الضبط  كتابة  رئيس مصلحة  يعلن 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2021/05/05 على الساعة 
البيوعات  الزوال سيجرى بقاعة  الواحدة والنصف بعد 
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )ليلى( 
ذي الرسم العقاري عدد 06/23607 المملوك للمنفذ 
عليه المذكور أعاله الكائن بطنجة نهج جونستنيان، 
العمارة  بالطابق األرضي من  والعقار عبارة عن متجر 
الكائنة بشارع اإلمام األصيلي عمارة سويمار مساحته 

74 م 2. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 26/2017/71 

إعالن عن بيع عقار
لفائدة: السيدة أسية الطاهري.

ضد: شركة سوكوربا ش م م، في شخص ممثليها 
القانونيين فرحان البخاري وفرحان الشركي،مقرها 
االجتماعي 24 شارع المقاومة مكتب رقم 8 طنجة.

بالمحكمة  الضبط  كتابة  رئيس مصلحة  يعلن 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ: 2021/05/05 على الساعة 
البيوعات  الزوال سيجرى بقاعة  الواحدة والنصف بعد 
المسمى  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع  المحكمة  بهذه 
 61/12732 عدد  العقاري  الرسم  ذي   )1 )جوروط 
المملوك للشركة المنفذ عليها المذكورة أعاله الكائن 
بطنجة طريق الرباط، شارع الجيش الملكي، قرب سوق 
مرجان، والعقار عبارة عن قطعة أرضية بنيت على جزء 
منها بناءات أساسية متكونة من سرداب تحت أرضي 

وطابق أول مسقف مساحته 7477 م 2.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

39.054.250.00 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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل  
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ    
إعالن عن بيع عقار

ملف تنفيذي عدد: 2019/8516/281
لفائدة: شركة وفا ايموبيليي، ينوب عنها ذ/ سمير 

المودن المحامي بهيئة طنجة.
ضد: السيد نور الدين شكوب.

بالمحكمة  الضبط  كتابة  رئيس مصلحة  يعلن 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ: 2021/05/10 على الساعة 
الثالثة زواال ستجرى سمسرة عمومية بقاعة البيوعات 
المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  لبيع  المحكمة  بهذه 
عدد  العقاري  الرسم  ذي   )3/1686 الجديد  )المغرب 
36/22171 والكائن بمدينة العرائش، تجزئة المغرب 
شقة  عن  عبارة  وهو   ،1686 رقم  العمارة  الجديد، 

مساحتها 199 متر مربع.
 350.000.00 مبلغ   االفتتاحي في  الثمن  حدد 

درهم. 
تقدم العروض إلى قسم التنفيذ ابتداء من تاريخ  

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 ثمن البيع األصلي 
والمصاريف )الفصل 479 ق م م (. ويؤدى الثمن ناجزا 
مع زيادة 3 في المائة ومصاريف التنفيذ بواسطة شيك 
مضمون. وللمزيد من االيضاح يمكن االتصال بمكتب 

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة
إعالن عن بيع أصل تجاري

ملف تنفيذي عدد : 25/2014/807
لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان، ينوب عنه ذ/ 

عبد العزيز البقالي المحامي بطنجة.
ضد : السيد عبد اللطيف علوان. 

بالمحكمة  يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2021/04/28 على الساعة 
بقاعة  عمومية  سمسرة  ستجرى  الزوال  بعد  الواحدة 
البيوعات بهذه المحكمة للبيع بالمزاد العلني لألصل 
اللطيف  عبد  السيد  عليه  للمدعى  المملوك  التجاري 
علوان، الكائن بشارع المتنبي رقم 20 أصيال، والمسجل 
بالسجل التجاري بالمحكمة االبتدائية بأصيال تحت رقم 

536، بجميع عناصره المادية والمعنوية.
الٳفتتاحي في مبلغ 167.000.00  الثمن  حدد 

درهم.
من  ابتداء  التنفيذ  قسم  إلى  العروض  تقدم 
مع  ناجزا  الثمن  ويؤدى  اإلعالن،  هذا  نشر  تاريخ 
التنفيذ بواسطة شيك  المائة ومصاريف  زيادة 3 في 
مضمون. وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب 
التنفيذ بالمحكمة التجارية بطنجة لالطالع على دفتر 

التحمالت.  
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
عبد اللطيف فالح
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة 

ملف تبليغ رقم: 2018/8401/1052
نوع القضية: تبليغ األحكام واألوامر والقرارات محلي

طالب التبليغ: القرض الفالحي للمغرب
المبلغ إليه : السيد الداودي أحمد

إعالن عن صدور حكم غيابي بقيم طبقا لمقتضيات 
الفصل 441 من ق.م.م.

ابتدائيا  العلنية  بجلستها  المحكمة  حكمت 
وغيابيا بقيم في الشكل بقبول الطلب في الموضوع: 
عن  المدعي  الطرف  لفائدة  عليه  المدعى  بأداء 
قدره  اجماليا  مبلغا   11000007247 الحساب 
تاريخ  القانونية من   الفوائد  689854.59 درهم مع 
الحساب  وعن  التنفيذ  يوم  غاية  إلى   01/07/2017
قدره  اجماليا  مبلغا   0018108666610124
تاريخ  من  القانونية  الفوائد  مع  درهم   10567.81
01/07/2017 إلى غاية يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل 
عليه  المدعى  وبتحميل  األدنى  في  البدني  واإلكراه 
الصائر ورفض باقي الطلبات، بلغ القيم القضائي بتاريخ 

 .01/04/2021
نموذج رقم 50067

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية بفاس 

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تنفيذ عدد : 25/2010/171

طالب التنفيذ : البنك الشعبي لطنجة تطوان
منفذ عليه : السيدة فاطمة خاوا 

إعالن عن بيع أصل تجاري بالمزاد العلني 
بالمحكمة  يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/05/06 على الساعة 
الواحدة زواال سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
للمنفذ  المملوك  التجاري  لألصل  العلني  بالمزاد  بيع 
عليها المذكورة أعاله » خياطة  اليسر« الكائن بفال 
فلوري زنقة أحمد بن القاضي، عمارة تالغزا، رقم 1 و 
2  طنجة، المقيد بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية 

بطنجة تحت عدد 32550.
في  التجاري  األصل  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

مبلغ 90.000.00 درهم. 
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ 
نشر هذا اإلعالن ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 10 في 

المائة. 
وللمزيد من المعلومات يمكن االتصال بمكتب 

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية بفاس 

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تنفيذ عدد : 25/2012/342

طالب التنفيذ : البنك الشعبي لطنجة تطوان
منفذ عليه : السيد رشيد بوكرين.

إعالن عن بيع أصل تجاري بالمزاد العلني 
بالمحكمة  يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/05/06 على الساعة 
الواحدة زواال سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
للمنفذ  المملوك  التجاري  لألصل  العلني  بالمزاد  بيع 
عليه المذكور أعاله، الكائن بزنقة المحمدية رقم 06 
التجارية  بالمحكمة  التجاري  بالسجل  والمقيد  طنجة، 

بطنجة تحت عدد 57868.

في  التجاري  األصل  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 
مبلغ 190.000.00 درهم. 

تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ 
نشر هذا اإلعالن ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 10 في 

المائة. 
وللمزيد من المعلومات يمكن االتصال بمكتب 

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية بفاس 

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تنفيذ عدد : 25/2004/321

طالب التنفيذ : البنك الشعبي لطنجة تطوان
منفذ عليه : السيد عبد المالك الصروخ

إعالن عن بيع أصل تجاري بالمزاد العلني 
بالمحكمة  يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/05/06 على الساعة 
الواحدة زواال سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
للمنفذ  المملوك  التجاري  لألصل  العلني  بالمزاد  بيع 
عليه المذكور أعاله، الكائن بحومة الحاج قدور، زنقة 
رقم 115 رقم 1 حي بئر الشفا طنجة، المقيد بالسجل 
التجاري بالمحكمة التجارية بطنجة تحت عدد 40202.

في  التجاري  األصل  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 
مبلغ 25.000.00 درهم. 

تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ 
نشر هذا اإلعالن ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 10 في 

المائة. 
وللمزيد من المعلومات يمكن االتصال بمكتب 

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة اإلبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات و التنفيذات القضائية
بيع عقـار 

ملف حجز تنفيذي عدد :6101/20-25 
بطلب من: السيد عبد السالم الطاهري 

ضد :السيدة خديجة الرفاس
الساعة  على   2021-05-18 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة  صباحا   )10.30( والنصف  العاشرة 
بالمزاد  البيع  سيجرى  بطنجة  الٳبتدائية  بالمحكمة 
العلني وألكبر وآخر مزايد للعقار الواقع بطريق العوامة 
في اتجاه بني مكادة، الجماعة الحضرية لطنجة، الحامل 
للرسم العقاري عدد G/14007 المسمى سكينة، وهو 
عبارة عن قطعة أرضية مشيد فوقها بناية من سفلي 

وطابقين اثنين مساحته 110 متر مربع.
حدد الثمن الٳفتتاحي في مبلغ: 1.804.000.00 

درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ 
النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.وستستمر 
اإلرساء  تاريخ  من  ابتداء  أيام  عشرة  طيلة  المزايدة 

بزيادة السدس في القدر الراسي به المزاد. 
في  إضافية  معلومات  يريد  من  كل  وعلى 
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر 

الٳلتزامات ومستندات اإلجراءات. 
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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات و التنفيذات القضائية
بيع أصل تجاري

ملف تنفيذي عدد :6201/21-270 
بطلب من: السيد بن احساين عبد المنعم

ضد: شركة  ادرينالين كاميز، في ش م القانوني
الساعة  على   2021-05-18 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة   )10.30( صباحا  والنصف  العاشرة 
بالمقر الرئيسي للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى 

البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد:
1 - األصل التجاري المملوك لشركة ادرينالين، 
 02 رقم   20 قطعة  اجزناية،  الحرة  بالمنطقة  الواقع 
والمعنوية،  المادية  عناصره  بجميع   ، طنجة  بوخالف 
في  المختصة   .18491 رقم  التجاري  للسجل  الحامل 

تصنيع وتداول هياكل الترفيه.
بثمن ٳفتتاحي قدره :1.158.285.00  درهم.

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

في  إضافية  معلومات  يريد  من  كل  وعلى 
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط، حيث يوجد دفتر 
االلتزامات ومستندات اإلجراءات. ويؤدى الثمن ناجزا أو 

بشيك مضمون األداء مع زيادة %10 . 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهام بوحيي
منتدب قضائي من الدرجة األولى

مشرف على مكتب التنفيد المدني  
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هل املواطنون املخالفون
�شوا�شية اأمام القانون

حــادث �شقـوط طفلــة من �شــور 
حلديقــة عموميــة

يسجـل مالحظون كثــر من المواطنيــن 
بطلها  والفوضى،  والعشوائية  التسيب  إمارات 
محل تابع لمسجد »األندلس« بحي »كاسطيا«.

هذا المحــل المختــص في غسـل السيـــارات 
وصيانتها اليتردد أصحابه في وضع كل »خردة« 
على جدارهذا المسجد الذي له حرمته وكذا في 
غسل  أجل  من  ويسارا،  يمينا  الرصيف،  احتالل 
السيارات. كما لم يسلم سور مدرسة »الحسن 
الوزاني« االبتدائية، الكائنة بعين المكان، من 
مظاهر التشويــه  والبشاعـة، مصدرها أصحاب 
الزارابي  المحل ذاته الذي يقوم أصحابه بنشر 
التي تم تنظيفها، بغرض تشميسها، على سور 
المؤسسة التعليمية المذكورة التي لها حرمتها 
»مطارب«  »أغطية« و  عن  فضال  األخــرى،  هي 

مرمية على األرض.
التشــويـه  مظاهــر  فـإن  أخرى،  وبعبـارة 
لجمالية حي يعتبر راقيا يجعلك تخال أنها توجد 
ب : »باطيو« في حي هامشي معزول وبعيد عن 
عيون السلطة أو عن عيون المارة الغيورين على 
أحياء المدينـة،  الداعيـن إلى ضــرورة الحفــاظ 

على بيئتها  ومشهدها  الجمالي.

هو  بإلحاح  نفسـه  يطـرح  الذي  والسؤال 
أين السيد القائد الذي يحدث هذا العبث بتراب 
نفــوذه ؟ وأيـن أعوانـه في الوقـت الذي يتــم 
بسبــب  أمـره،  على  مغلوب  لمواطن  التصدي 
وضعه لـ : »كروسة« بالشارع العام، يبيع عليها 
لعياله. القوت  توفير  أجل  من  معينة،  فاكهة 

وربما جرجروه وألحقوا به بالغ األضرار، معنوية 
ومادية.واألكيد هو أن سياق هذا النموذج ليس 
الدفـاع وغض الطرف عن عرقلـة  الغرض منه 
حركة السير بالشارع العام ب: »الكراريس« وإنما 
أنيطت  على من  تغلب  الميزالتي  أوجه  لتبيان 
بين  المهني،  بواجبهم  القيام  مسؤولية  بهم 
المخالفين من المواطنين الذين هم سواسية 
أمام القانون، لكن على الورق فقط، بينما في 
الفوضى  أشكـال  الغلبة وممارسة  فإن  الواقـع، 
تبقى حكرا على أصحاب النفوذ الذين يعرفون 
كيف يديرون مآربهم ولو على حساب البيئة، بل 

وعلى حساب راحة الناس أجمعين.
محمد الهنداوي

في غفلة من والدتهــا،  هوت طفلــة على 
األرض من علو سور للحديقة العمومية،  القريبة 
الفرنسية »بيرشي« وذلك  للبعثة  من مدرسة 
خالل األسبوع الماضي. وأثنـاء سقوط الطفلة 
صراخ  ارتفع  حبوهــا،  مرحلة  في  الزالت  التي 
إلى  انتبهــت  ما  بمجــرد  لوالدتها،  هيستيري 
سقطة فلذة كبدها، كما قامت معظم النسوة 
الالئي كن يسترحن بعين المكان واتجهن في 
ذهول واستنكار صوب الضحية الصغيرة، لتفقد 
ما حل بها من أذى ربما قد يكون خطيرا، بحكم 
بنيتها الجسمية وسنها الصغير، قبل أن تسرع 
بها والدتها نحو أقرب مؤسسة صحية، لتلقي 
العالج، في غياب أي معلومات جديدة حول مصير 
هذه الطفلة التي صادفت جريدة طنجة حادث 

سقوطها  المثير جدًا.
وعالقة بالموضوع، وحسب ارتسامات اآلباء 

العمومية  الحديقة  يرتادون  الذين  واألمهات 
االستراحة  من  قسط  أخذ  أجل  من  المذكورة 
المؤسسة  من  أبنائهم  خروج  وقت  انتظار  في 
التعليمية »بيرشي« فقد أجمعـت على ضرورة 
بواسطة قضبان  الحديقة  بتسييج سور  القيام 
حديدية، تفاديا لحوادث مماثلة قد تقع بها  في 
القادم من األيام، مستغربين كيف أن الجهات 
المهمة  النقطة  هذه  إلى  تنتبه  لم  المسؤولة 
السيما  حديدي،  سياج  بإحداث  وتتداركها  جدا 
المدرسة  تالميذ  وأن  خاصة  الخطر،  بأماكن 
الصغار، يكونون مثل خلية نحل وهم يلعبون 
أمورهم،  بأولياء  مصطحبين  الحديقة،  بساحة 
قد يتعرضون ألي حادث ممكن في حديقة، البد 
من تسييجها حفاظا على سالمة مرتاديها، صغار 

السن، تحديدا.
م.إمغران 
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احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
اأما بعد: معا�سـر القراء الكـرام:

َوَيْبَقى  ُل،  َفاالأَوَّ ُل  االأَوَّ وَن،  احِلُ ال�سَّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َيْذَهُب  ِبيُّ  النَّ َقاَل  َقاَل:   ، يِّ ـِ االأَ�ْسَلمـ ِمْرَدا�ٍض  َعْن 
 ،6434  : 8/92، رقم   : َباَلـًة(، البخاري   ُ ُيَباِليِهُم اهللَّ ْمـِر، اَل  اأَِو التَّ ِعيــِر،  ُحَفاَلــٌة َكُحَفاَلِة ال�سَّ
ُك اأَْن  ِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: )َكْيَف ِبُكْم َوِبَزَماٍن، اأَْو ُيو�سِ وَل اهللَّ ، اأَنَّ َر�سُ ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعا�ضِ وَعْن َعْبِد اهللَّ
َماَناُتُهْم،  ا�ِض َقْد َمِرَجْت ُعُهوُدُهْم َواأَ ا�ُض ِفيِه َغْرَبَلًة، َتْبَقى ُحَثاَلٌة ِمْن النَّ َياأِْتَي َزَماٌن ُيَغْرَبُل النَّ
َقاَل:  ؟،  ِ اهللَّ وَل  َر�سُ َيا  ِبَنا  َوَكْيَف  َفَقاُلوا:  اِبِعِه،  اأَ�سَ َبنْيَ  َك  َو�َسبَّ َهَكَذا(،  َفَكاُنوا  َواْخَتَلُفوا، 
ِتُكْم(،  ْمَر َعامَّ ِتُكْم، َوَتَذُروَن اأَ )َتاأُْخُذوَن َما َتْعِرُفوَن، َوَتَذُروَن َما ُتْنِكُروَن، َوُتْقِبُلوَن َعَلى اأَْمِر َخا�سَّ

اأبي داود: 4/123.
اأعزائي القراء:

تقوم  اأن  اإلى  االأر�ض،  اإلى  واأنزله  اآدم  اهلل  خلق  اأن  منذ  وحمن،  ابتالء  دار  احلياة  اإن 
ال�ساعة على النا�ض، اإال اأن الفنت تزيد يف زمن دون زمان، ومكان دون مكان، واإن من اأ�سد اأيام 
ملسو هيلع هللا ىلص، وحذر  النبي  اأخب عنها  التي  االأزمنة  الزمان، وهي  اآخر  ما يكون يف  واأزمنتها،  الفتنة 
هذين  ومنها  والكفر،  ال�سر  اأهل  وجمانبة  باحلق،  االعت�سام  اإلى  النا�ض  ودعا  فتنها،  من 
فيه  بني  َزَماٌن(،  ِتَي  َياأْ اأَْن  ُك  ُيو�سِ اأَْو  َوِبَزَماٍن،  ِبُكْم  )َكْيَف  َقاَل:  حيث  ال�سريفني،  احلديثني 
ملسو هيلع هللا ىلص اأنه ياأتي على النا�ض زمــان غري حمدد بوقت وال بكان، ويكون يف ذلك الزمان غربلة 
َراِذَلُهْم،  َواأَ َراَرُهْم  �سِ َوُيْبِقي  ِخَياَرُهْم  ُيْذِهُب  بعنى  ِفيِه(؛  ا�ُض  النَّ )ُيَغْرَبُل  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال   للنا�ض، 
ُل(؛ كما يذهب الدقيق النقي اإلى ال�سحن، وتبقى احلثالة  ُل َفاالأَوَّ وَن، االأَوَّ احِلُ )َيْذَهُب ال�سَّ
والق�سور يف الغربال اأو امُلنُخل، وهذا هو معنى قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )ُحَثاَلٌة(، وحفالة؛ كناية عن �سفلة 
النا�ض واأََراِذلهْم وخ�ستهم، واأ�سلها فى اللغة؛ ما ت�ساقط من ق�سور التمر وال�سعري وغريهما، 
ِديُء ِمْن ُكلِّ �َسْيٍء، قال العلماء: » واملق�سود من احلديث، موت ال�ساحلني واالأخيار، وبقاء  والرَّ
الأ�سرار، كما يبقي الغربال من حثالة ما يغربله »، وهذا الأمر عد من اأ�سراط ال�ساعة، واإنذار 
بقيامها، وفناء الدنيا، وهوؤالء احلثالة من النا�ض، كما قال ملسو هيلع هللا ىلص: )َقْد َمِرَجــْت(؛ اأَِي: اْخَتَلَفــْت 
َماَنــاُتــُهـــْم(: ال يعرفــون عهـــًدا، وال يوؤدون اأمـانـة، اإذا  واختلطـــت َوَف�َســَدْت، )ُعُهــوُدُهــْم َواأَ
عاهدوا غدروا، واإذا ائتمنوا خانوا، )َواْخَتَلُفوا، َفَكاُنوا َهَكَذا(، و�سبك بني اأ�سابعه: اأي ميزج 
الفاجر، فال  اأمر دينهم، فال يعرف االأمني من اخلائن، وال الب من  بع�سهم ببع�ض، وتلب�ض 
اأمرهم م�ستقيًما، بل يكون كل واحد يف كل حلظة على طبع وعلى عهد، فهم �سرار  يكون 
ُ َباَلًة(؛ اأَْي: اَل َيْرَفـُع َلُهْم َقـْدًرا، َوال ُيِقيُم َلُهْم  فجار، قال النبـي ملسو هيلع هللا ىلص فيهم: )اَل ُيَباِليِهـُم اهللَّ
واإن كان فيه  الزمن زماننا،  اأال يكون ذلك  َوْزًنا، فاأي عي�ض يكون يف زمان كهذا!، ن�ساأل اهلل 

�سيء كثري من ذلك. 
ال�سادة القراء الف�سالء:

قد بني النبي ملسو هيلع هللا ىلص املخرج من ذلك، فاأر�سد اإلى لزوم اخلري وجتنب ال�سر، وال يكون ذلك 
اإال بالتزام كتاب اهلل و�سنة ر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص، وال�سري على منهج ال�سلف، الذي ال ناة لالأمة اإال به، 
ملسو هيلع هللا ىلص االإن�ســان اإلى االأخذ با يعرفـون كونه حًقا، وترك ما يرون اأنه باطـــل  واأر�سد النبـــي 
منكـــر، اأو ما ينكــرون اأنه حــق، وهذا هو معنـى قولــه ملسو هيلع هللا ىلص: )َتاأُْخـــُذوَن َما َتْعِرُفوَن، َوَتَذُروَن 
َما ُتْنِكُروَن(، ومما اأر�سد اإليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص، للخروج من هذه الفتــن، قولــه ملسو هيلع هللا ىلص: )َوُتْقِبُلوَن َعَلى 

ِة  اَلِح ااْلأَْحَواِل امْلُْخَت�سَّ َدِم، اأَْو َعَلى اإِ�سْ ِتُكْم(؛ اأَْي: َعَلى َمْن َيْخَت�ضُّ ِبُكْم ِمَن ااْلأَْهِل َواخْلَ اأَْمِر َخا�سَّ
ِتُكْم(؛ اأي وترك اأمر العامة وعدم  اأَْمَر َعامَّ ُكْم؛ اأي االهتمام بخا�سة نف�سه، )َوَتَذُروَن  ِباأَْنُف�سِ
و�سعف  االأ�سرار  كرث  اإذا  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  االأمر  ترك  يف  رخ�سة  وهذه  تتبعهم، 
وحفظ  نف�سك،  اأمر  باإلزام  عليك  احلال  هذه  يف  لذلك،  اال�ستجابة  وا�ستحالت  االأخيار، 
َها الَِّذيَن اآَمُنــوا َعَلْيُكم, اأَنُف�َسُكْم  دينك، وترك النا�ض وعدم تتبعهم، قال اهلل تعالى : )َيا اأَيُّ
ِ َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفُيَنبُِّئُكم ِبَا ُكنُتْم َتْعَمُلوَن(،  لَّ اإَِذا اْهَتَدْيُتم, اإَِلى اهللَّ ُكم مَّن �سَ ُّ َل َي�رسُ
خمالفـــة  من  والتحذيــر  بال�ساحليــن،  االقتداء  فى  ترغيب  احلديث  ففي  املائدة:105، 
اأن يكــون من خالفهـــم ممن ال يباليه اهلل وال يعباأ به، وقد دلت ال�سنة  طريقهم، خ�سية 
اأنه قال: »َكاَن  النبوية على هذه املعان، كما يف حديث ُحَذْيَفَة ْبَن الَيَماِن ر�سي اهلل عنه 
اَفَة اأَْن ُيْدِرَكِني؛ - خوفــا  رِّ خَمَ ، َوُكْنُت اأَ�ْساأَُلُه َعِن ال�سَّ ِ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن اخَلرْيِ وَل اهللَّ ُلوَن َر�سُ اأَ ا�ُض َي�سْ النَّ
 ُ ، َفَجاَءَنا اهللَّ ٍة َو�َسرٍّ ا يِف َجاِهِليَّ ا ُكنَّ ؟، اإِنَّ ِ وَل اهللَّ من اأن اأقــع فيـه اأو اأدرك زمنه -، َفُقْلُت َيا َر�سُ
؟،  رِّ ِمْن َخرْيٍ ؟ َقاَل: )َنَعْم(، ُقْلُت: َوَهْل َبْعَد َذِلَك ال�سَّ ، َفَهْل َبْعَد َهَذا اخَلرْيِ ِمْن �َسرٍّ ِبَهَذا اخَلرْيِ
ا، َبْل ِفيِه ما ي�سوبه من  �سً َقاَل: )َنَعْم، َوِفيِه َدَخٌن(؛ - من الدخان؛ اأي لي�ض خريا خال�سا حَمْ
الَكَدٌر َوالُظْلَمٌة، وقيل الدخن االأمور املكروهة -، ُقْلُت: َوَما َدَخُنُه؟، َقاَل: )َقْوٌم َيْهُدوَن ِبَغرْيِ 
َهْدِيي، َتْعِرُف ِمْنُهْم َوُتْنِكُر(؛ - اأي؛ ترى منهم اأ�سياء موافقة لل�سرع واأ�سياء خمالفة له -، ُقْلُت: 
اإَِلْيَها َقَذُفوُه  اأََجاَبُهْم  َمْن  َم،  اأَْبَواِب َجَهنَّ اإَِلى  ؟، َقاَل: )َنَعْم، ُدَعاٌة  َذِلَك اخَلرْيِ ِمْن �َسرٍّ َبْعَد  َفَهْل 
َنِتَنــا(؛ - من  ُموَن ِباأَْل�سِ ْفُهْم َلَنا؟، َفَقاَل: )ُهْم ِمْن ِجْلَدِتَنا، َوَيَتَكلَّ ، �سِ ِ وَل اهللَّ ِفيَها(، ُقْلُت: َيا َر�سُ
اأنــف�سنـــا وقومنــا، وقيـل هــم يف الظاهر مثلنا ومعنا، ويف الباطن خمالفون لنا يف اأمورهم 
و�سوؤونهم، وجلدة ال�سيء ظاهره -، ُقْلُت: َفَما َتاأُْمُرِن اإِْن اأَْدَرَكِني َذِلَك؟، َقاَل: )َتْلَزُم َجَماَعَة 
ِلِمنَي َواإَِماَمُهْم(؛ - عامتهم التي تلتزم �سرع اهلل، واأمريهم الذي اختاروه ون�سبوه عليه -،  امُل�سْ
ِل  َها، َوَلْو اأَْن َتَع�ضَّ ِباأَ�سْ ُقْلُت: َفاإِْن مَلْ َيُكْن َلُهْم َجَماَعٌة َواَل اإَِماٌم؟، َقاَل: )َفاْعَتِزْل ِتْلَك الِفَرَق ُكلَّ
�َسَجَرٍة(؛ - اأي حتى ولو كان االعتزال بالع�ض على اأ�سل �سجرة، والع�ض هو االأخذ باالأ�سنان، 
ى ُيْدِرَكَك املَْوُت َواأَْنَت َعَلى َذِلَك(، البخاري:  وال�سد عليها، واملراد املبالغـة يف االعتزال -، )َحتَّ

9/51، رقم: 7084، وم�سلم : 3/1475، رقم : 1847.
فهذا احلديث من اأعالم النبوة، وذلك اأنه ملسو هيلع هللا ىلص اأخب حذيفة باأمور خمتلفة من الغيــب، 
ال يعلمها اإال من اأوحى اإليــه بذلك من اأنبيائــه الذين هم �سفوة خلقه، وفيه اأنه متى مل 

يكن للنا�ض اإمام، فافرتق النا�ض اأحزاًبا، فال يتبع اأحدا، خ�سية من الوقوع يف ال�سر.
تعالى،  اهلل  يتقي  اأن  الفنت،  اأيام  فعله  امل�سلم  على  ينبغي  والذي  الكرام:  القراء  معا�سر 
ويتجنب اخلو�ض فيها، وامل�ساركة يف اإ�سعال فتيلها، وامل�سلم مطالب باالأمر باملعروف والنهي 
عن املنكر يف كل االأوقات، فاإن كان ي�ستجاب له وين�ست لقوله، فوجوده خري بينهم، واإن راآى 
اأهواء متبعة واإعجاب كل ذي راأي براأيه، فليزم خا�سة نف�سه، حتى ياأذن اهلل تعالى بتغيري 

احلال واإ�سالح الف�ساد. 
ذلك  ويل  اإنه  كلها،  االأمور  يف  عاقبتنا  يح�سن  واأن  طيبة،  بحياة  ميتعنا  اأن  اهلل  ن�ساأل 

والقادر عليه. 
و�سلى اهلل و�سلم وبارك على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم ت�سليما كثريا اإلى 

يوم الدين.

إعداد : محمد أمني بنعفان -

وجوب مالزمة جماعة امل�شلمني عند ظهور الفنت
ـيـَن احِلِ بَذَهـاِب ال�شَّ

المقدسة  األراضي  محبي  وكل  العربية  الدول  باقي  مع  المغرب  يخلد 
والمصطفين أمام القضية العادلة بيوم األرض الفلسطيني، وهو يوم يحييه 
بأرضهم  بأحقيتهم  بفعاليات شعبية،لتأكيدهم  أينما وجدوا  أهل فلسطين 
التاريخية،في وجه االحتالل الغاشم الذي ال ولم ولن يدخر وسائله النتزاعهم 
على  يعيش  والعالم  واألربعون  الخامس  عامه  األرض  يوم  ويكمل  منها، 
صفيح ساخن بفعل قضايا عالمية ومنها قضية الكوفيد 19 التي تطفو على 
السطح، ولكن أهل األرض ومعهم نحن لن ننسى أن هناك حدثا له رمزية 
في األذهان والقلوب وهو يوم األرض،ما جعل بعض الفصائل الفلسطينية 
األماكن  في  وحتى  المنازل  أسطح  على  الفلسطيني  العلم  رفع  إلى  تدعو 

العامة كتقليد سابق، أو ما يقوم به المجتمع المدني بمؤسساته إلى جانب مؤسسات أخرى بتنظيم 
لقاءات تعريفية، وأنشطة،  ومنها بيانات تضامنية لهذه الذكرى.

الفلسطينية  والهوية  الموشومة  الذاكرة  في  خالدا   1976 عام  من  مارس   30 يوم  وبقي 
والعربية،حينما هب فلسطينيو الداخل المحتل والذين يبلغ عددهم نحو 1.3 مليون نسمة بعدما 
كانوا 150 ألف نسمة فقط سنة 1948 م ،ضد استيالء االحتالل اإلسرائيلي على نحو 21 ألف دونم 
من أراضي القرى الفلسطينية، بمنطقة الجليل لصالح إقامة المزيد من المستوطنات،وصاحب ذلك 
اليوم إعالن الفلسطينيين اإلضراب العام، فحاول االحتالل كسر اإلضراب بالقوة،ما أدى إلى اندالع 
مواجهات،أسفرت عن استشهاد ستة فلسطينيين، وإصابة واعتقال المئات.ويبقى الرد اإلسرائيلي 
في هذه الحادثة عنيفا باعتبارها أول تحد من األقلية الفلسطينية بعد احتالله من فلسطين عام 
وتأكيدا على تشبثهم  االحتالل،  الفلسطينيون تحوال بمسيرة نضالهم ضد  يعتبره  فيما  1948م، 

بأرضهم.
وبمناسبة إحياء الذكرى 45 ليوم األرض، جددت »منظمة البيت العربي« بمدينة طنجة وعبر 

بيانها أن يوم األرض هو يوم التجديد مع العهد للقضية الفلسطينية،مع 
التاريخ والجغرافيا والوجود وقيم العدالة والحق بمرجعيات أخالقية وإنسانية 
وعروبية ووطنية وقومية وعقائدية وقانونية... داعية المنظمة كل القوى 
التي  للقضية  الجماعي خدمة  الجهد  تنسيق  إلى  المغربي  للمجتمع  الحية 

ستظل دوما قضية وطنية لكافة المغاربة.
وتبقى هذه الذكرى المقدسة فرصة يبعث المغرب من خاللها وبكافة 
أطيافه دعوته للمجتمع الدولي االضطالع بمسؤولياته في حماية الشعب 
والمتكررة  المستمرة  واالعتداءات  العدوانية  الممارسات  من  الفلسطيني 
والتوسع  والمصادرة  االستيطان  لمخططات  حد  ووضع  لها،  يتعرض  التي 
الدولية.  واألعراف  والقوانين  بالمواثيق  واالستخفاف  الواقع  األمر  سياسة  فرض  إلى  ترمي  التي 
كما يعبر المغرب عن موقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية ووقوفه الدائم إلى جانب األشقاء 
وتحقيق  العادلة  حقوقهم  لنيل  المستميت  دفاعهم  في  لهم  المطلقة  ومساندته  الفلسطينيين 
تطلعاتهم المشروعة في العيش بحرية وكرامة بما ينهي عقودا طويلة من الضيم واإلذالل والحيف 
والظلم الغاشم،ويعتبر المغرب ذكرى » يوم األرض« مناسبة لتخليد نضاالت الشعب الفلسطيني 
األبي وصموده البطولي في سبيل استرداد حقه المشروع الذي لن يسقط بالتقادم،وإقامة دولته 
النقب  صحراء  إلى  األعلى  الجليل  ومن  البحر  إلى  النهر  من  فلسطين  أرض  كل  على  المستقلة 
للشعب  األرض  يوم  ذكرى  عام  كل  من  مارس  من  الثالثين  الشريف،وسيظل  القدس  وعاصمتها 
الفلسطيني للتعبير عن تمسكه بأرضه وهويته الوطنية، رغم سيطرة االحتالل اإلسرائيلي على نحو 

85 بالمئة من المساحة الكلية ألرض فلسطين التاريخية. 

م. ط. البقالي

ر�شالة اإلى جتار ال�شالم ... »يوم الأر�س« الفل�شطيني
ذكرى را�شخة و�شراع مفتوح مل ينته
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الترجمة،  ميدان  في  والخوض  البداية  كانت  متى  ـ 
ولماذا اخترت هذا الميدان بالخصوص ؟

تختاره.  التي  هي  بل  الميادين،  بعض  المرء  يختار  ال  أحيانا 
الحصر كانت دائما تقف غير بعيدة  المثال ال  والترجمة على سبيل 
فإن  واستحياء،  صمت  في  وتغازلني  طويال،  إلي  النظر  تمعن  مني، 
فالطريق  انطلقي  هيّا  أن  بعجالة  لي  يوما همست  منها  دنوت  أنا 
معبدة وميسرة. وال حديث عن الترجمة بمعزل عن عشقي للغتين 
تالمس شغاف  لغة  لي هي  بالنسبة  فالعربية   . واإلسبانية  العربية 
بها  َكلِْفتُ   . والهوية  والدين  واإلنتماء  الوجدان  لغة  القلوب، هي 
لهم  كان  من  صور  تختزن  ذاكرتي  زالت  فال  أظافري،  نعومة  منذ 
الفضل في انكبابي على تعلمي لغة الضاد، بدءا بأساتذتي األجالء 
في المرحلة اإلعدادية والثانوية، ووصوال إلى مطالعتي لكتب األدب 
العربي  وكنوزه الوفيرة. انطلقت مرحلة البناء والتأسيس مع قصص 
المغامرون الخمسة، والروايات البوليسية لألغاتا كريستي، والقصص 
العاطفية لمصنفات زهور وعبير التي كنت أقرأها خلسة ألنها تحكي 
أستطيع  أكن  فلم  شحيحة  الموارد  كانت  والغرام.  العشق  قصص 
اقتناء الكتب من المكتبات، فكنت أجمع اإلكراميات التي تجود بها 
يّدُ الوالد وبعض األقرباء، أُلسرع الخطى  حيث بائع للكتب القديمة 
في ناحية » باب طياطرو« بالمدينة العتيقة الذي كان يعير القصص 

بدرهمين، فأستعير منه الجديد، وأرد إليه ما انتهيت من قراءته .
وكنت كلما استعصى علي فهم مغالق نص معين، أهرع  إلى 
بيت الجيران، حيث كان الجار العزيز سيدي محمد علي المصمودي 
رحمه اهلل، وكان معلما ومفتشا بالسلك اإلبتدائي، وخطيبا بمسجد 

الفكــرة  استخراج  في  يساعدني  بطنجة،  الخامس  محمد 
العامة للنص، واألفكار الرئيسية، فيمدني  بعبارات مسكوكة 
رنانة، ومفردات جديدة كنت أحفظها ظهرا عن قلب . وكان 
دائما يستغل الفرصة  ليُحدثني عن السلف الصالح، وكبار 
مكتبته  من  أهداني  ولطالما  الصلحاء...  ومناقب  األدباء 

الصغيرة كتيبات تتحدث عن تاريخ المغرب وأعالمه.
نجيب  روايات  مع  الموعد  كان  اإلعدادية  المرحلة  في 
محفوظ، وإحسان عبد القـدوس، وطــه حسين، والمنفلوطي 
وجبران خليل جبران...التي كانت صديقتي حسناء الدليمي 
سيدة  أن  أخبرها  أباها  أن  تخبرني  وهي  علي،  بها  تغدق 
أحضرت إلى دكانه صندوقا مملوءا بالكتب أرادت التخلص 
منه . لم يكن مصير الكتب القمامة، بل وصل لحسن الحظ 
العشرات  قراءة  على  معها  تنافست  التي  يد صديقتي  إلى 
بلغة  صلتي  عن  أما  جدا.  الكبير  الحجم  من  الروايات  من 
بدأت  يزيد.  أو  لعشرين سنة خلت  تعود  ثيرفانتيس فهي 
اإلرهاصات األولى بالمرحلة الثانوية ثم الجامعية، وتوغلت 
فأحببتها  ومكنوناتها،  أسرارها  خبرت  حتى  دراستها  في 

وتبنيتها أختا توأما للعربية . ال أقول أنني تمكنت من ناصية اللغتين 
تمكنا بالغا، فهذا ضرب من الغرور، لكنني  أجزم انني اجتهدت قدر 

المستطاع ألصل إلى ما وصلت إليه اليوم..
كانت  يقال،  كما  شجون  ذو  حديث  هو  الترجمة،  مع  حكايتي 
البداية مرتجلة أسفرت عن نصوص قصيرة ومقاالت صحفية نُشرت 
ما  أول  فكان  والرصين،  المقنن  العمل  فترة  حلت  ثم   . وهناك  هنا 
ترجمت من اإلسبانية إلى العربية كتاب »التاريخ السري لحرب الريف« 
للمؤرخ اإلسباني الشهير خوان باندو. وهو كتاب من فئة 500 ورقة، 
صدر عن دار منشورات الزمن بالرباط . فيما بعد قمت بترجمة فصول 
من أطروحتي الجامعية بطلب من مركز الدراسات األندلسية وحوار 
الحضارات الذي يديره أستاذي الفاضل، الدكتور عبد الواحد أكمير، 
فخرجت الترجمة بعنوان » المرأة في األندلس« سنة 2016 وبطلب 
من مدير مركز محمد السادس لحوار الحضارات بدولة الشيلي السيد 
أحمد أيت بلعيد قمت بترجمة فصول من كتاب المستعرب اإلسباني 
الرواية  »شعرية  عنوان:  يحمل  والذي  بّاريا،  فيرنانديث  غونثالو 
النقد األدبي والرواية والذي تم تقديمه ضمن فعاليات   : المغربية 
المعرض الدولي للكتاب بالبيضاء. وحرصا مني على تطوير مهاراتي 
الترجمية شاركت في مشروع » بوثينار« الذي أطلقه معهد ثرفانتيس 
بمراكش، والذي كان يهدف إلى ترجمة أعمال الشعراء الحاصلين على 
جائزة ثيرفانتس لآلداب إلى اللغة العربية، حضرت دورات تكوينية 

مكثفة، وانكببت مع مترجمين آخرين على ترجمة ديوان المستنير 
آنذاك  تحتفل  الشيلي  كانت  التي  روخاس،  غونثالو  الشيلي  للشاعر 
بمئويته . وبعد صدور الديوان ذهبت لتقديم العمل في دولة الشيلي 

في معرض كتابها الدولي. 
الياباني«  »العاشق  رواية  ترجمة  في  األخيرة  تجربتي  لكن    
للروائية الشيلية إيزابيل آلليندي، التي صدرت ببيروت عن دار اآلداب 
في  غمارها  التي خضت  التجارب  أهم  من  الشهيرة، ظلت  اللبنانية 
مجال  الترجمة األدبية . القت الترجمة استحسان القراء ونالت سنة 

2018 مناصفة جائزة المغرب للكتاب، صنف الترجمة.
اإلسبانية  ترجمتها كانت من  التي  أعمالك  أكثر  ـ   

إلى العربية لماذا ؟ ولماذا ال يكون العكس؟
في اعتقادي الشخصي، أظن أن سوق الترجمة، كباقي األسواق 
المعرفية يخضع بدوره لقاعدة العرض والطلب. وقد ال يحتاج القارئ 
المغربي للغة وسيطة ليطلع بواسطتها على األدب العالمي، وذلك 
إللمامه ومعرفته الواسعة بالكثير من اللغات األجنبية . لكن يبقى 
القارئ العربي عموما في حاجة ماسة للترجمات ليتعرف عبر قناتها 
في  والتركي  الروسي  األدب  ترجمات  في  ولنا   . أخرى  عوالم  على 
باآلخر.  اإلهتمام  وهذا  اإلنكباب  هذا  على  دليل  خير  األخيرة  اآلونة 
والواضح أن الذائقة الجمالية لعموم قراء الترجمة تنصب باألساس 
على اآلداب. واللغة اإلسبانية في هذا المضمار غزيرة اإلنتاج، متعددة 
المشارب. فلوال الترجمة لما استمتع القراء بمطالعة عظيم المؤلفات 

األدبية التي تزخر بها الساحة األدبية بأمريكا الالتنية، فعمالقة السرد 
خوليو  يوسا،  بارغاس  ماريو  ماركيث،  غارثيا  غابريل  أمثال  الالتيني 
كورطاثار، بابلو نيرودا، غابريال ميسترال...وغيرها من األسماء الوازنة 
في الحقل اإلبداعي، لم نكن لنتعرف عليها لوال الترجمة . وقس على 
ذلك روائع اإلبداع الكالسيكي اإلسباني انطالقا من مؤلفات ميغيل 

دي ثرفانتيس ووصوال لألدب الحديث.
ولعمق هذا األدب وكثافته، وعالقته الوشيجة بالوجودية وهموم 
اإلنسان، نشطت دور نشر عربية عديدة في ترجمة هذه الكنوز ونقلها 
للعربية. وكانت لدولة مصر ولبنان الصدارة والريادة في هذا المجال، 
والتحق المغرب فيما بعد بالقاطرة ولو بشكل محتشم. ولمعت في 
الساحة التُرجمية المغربية أسماء مترجمين، عكفوا على نقل هذه 

التحف إلى لغة الضاد .
أما الترجمة في اإلتجاه المعاكس، يعني من العربية إلى اإلسبانية، 
فال تحظى لألسف الشديد باهتمام ورعاية دور النشر اإلسبانية، اللهم 
الهيئات  . كما أن  الراحل محمد شكري  إذا استثنينا بعض مؤلفات 
المختصة مَُقصِرة في التعريف وتسويق الكتاب العربي خارج الحدود 
العربية، وفي ظل هذا الوجوم تبقى حصيلة الكتب العربية المترجمة 

إلى اللغة اإلسبانية ضئيلة، وال ترقى أبدا إلى المستوى المطلوب.

ـ ما هي أصعب التحديات التي واجهتك  كمترجمة 
من اإلسبانية  إلى العربية ؟

نوعية  وباختالف  وأنساقه،  وتحدياته  خصوصياته  نص  لكل 
وبنيات النصوص تختلف درجات التحديات. فالنص الفلسفي بطبيعة 
الديني،  أو  األدبي،  النص  عن  وأبعاده  جوهره  في  يختلف  الحال 
في  باألساس  تكمن  اعتقادي  في  المترجم،  وبراعة  التاريخي...  أو 
تمكنه من اللغتين، المصدر والهدف، وفي دُربته في نقل النصوص 

وصياغتها في قالب لغوي تنساب معه القراءة بشكل سلس ومرن.
المتخصص،  المترجم  أو  النوعي،  بالمترجم  أؤمن  وأنا شخصيا 
الذي يجعل، وإن تعذرت السبل إلى ذلك، من اختصاص معين مجاال 
إلشتغاله وبراعته . فاإلختصاص على األقل يضمن جودة األعمال . 
خصوصا إذا كان المترجم قارئا نهما لمادة تخصصه، ضابطا لحقولها 
الداللية واللغوية، ومتابعا حريصا على اإلطالع على جديد اإلصدارات 
يُنمي  القبلية  المطالعة  من  النوع  فهذا   . تهمه  التي  المادة  في 
الذائقة الجمالية لديه، ويصقل مهاراته السردية في اللغة الهدف، 

ويرفع من سوية كفاءته الترجمية .
ـ ما هي طريقتك في الترجمة ؟ 

  ال أظن أن هناك طريقة معينة في الترجمة، فلكل مترجم آلياته 
ومنهجيته الخاصة . فبالنسبة لي أول ما أقوم به عند استالم العمل هو 
قراءة النص كامال بغية التعرف عليه، وتقييم مضمونه، وهنا أستحضر 
دائما وأبدا معيار األخالق. فليس كل ما يُكتب يمكن أن يُترجم في 
أن  باعتبار  النقطة،  الكثيرون حول هذه  يختلف معي  وقد  اعتقادي. 
الترجمة هي مهارة لنقل النصوص من لغة إلى  أخرى، وهي 
ال تعبر بالضرورة عن رأي المترجم. لكن قناعاتي  الخاصة 
يستهزئ  أو  الدين،  يسّب  نص  ترجمة  من  مثال  تمنعني 
بقضايا الوطن، أو يستخف بعاداتنا وطقوسنا وتراثنا. فهناك 
ثوابت ال يمكن المساس بها، والترجمة في نظري هي قبل 
كل شيء أخالق واحترام، وسمو ورفعة . ولكي ال تُهدر طاقة 
المترجم وجهده يجب وضع استراتيجيات، وتسطير أهداف 
يتم بمعيتها حسن اختيار النصوص، وتقييم الصالح منها 

والطالح.
تحذفيــن  أنـك  أم  حرفيا  تترجمين  هل  ـ 

وتضيفين ؟
الخيانة  وقضية  الترجمة،  في  الحرفية  مسألة  زالت  ال 
النصوص،  في  التصرف  إمكانية  تحريم  أو  وجواز  واألمانة، 
تسيل الكثير من المداد وتستأثر باهتمام الباحثين وعموم 
اللغوين . علما بأن المترجم الفعلي الذي اكتسب المهارة 
هذه  كل  عينه   نصب  يضع  ال  الممارسة،  بكثرة  الترجمية 
أوتي من قوة وعتاد  ما  النص بكل  تراه يغوص في  النظريات، بل 
يعير  أن  دون  وانزالقاته،  مغالقه  وتشفير  أحكامه  استنباط  محاوال 
اهتماما بالغا للشق النظري الذي قد يعيق حريته وتماهيه مع النص 
األصلي . ثمة أمور ال تحدث بشكل منهجي. والمترجم الُقح في نظري 
هو ذاك الذي يستطيع أن يُطوع النص، فيقدمه لبنا خالصا سائغا 
لذة للشاربين . ولطالما شبهت الترجمة بعملية تشريح كبرى يدخل 
ضروريا  يراه  ما  فيبتر  النص،  بنيات  لتفكيك  المترجم/الجراح  فيها 
للبتر، ويضيف ما يراه ضروريا لتماسك ُلحمة النص وعافيته، وقوة 
العبارة  ونصاعة  السبك  قوة  من  األخيرة،  اللمسات  فيضع  نسيجه، 
ورونق الديباجة، ثم يخيط النص بكل تؤدة وروية حتى ال يستبين 

أحد عالمة التشريح.
 ـ هل أنت تبحثين عن األعمال لترجمتها أو الكتاب 

يبحثون عنك،  وهل تضعي شروطا مسبقة ؟ 
 لست أنا من يختار األعمال، بل عادة  تأتيني عروض من ناشرين 
إلى  ترجمتها.  في  أقرر  ثم  سالفا،  قلت  كما  عليها  فأطلع  ُكتاب،  أو 
حدود الساعة ترجمت خمسة كتب، تتأرجح مضامينها بين التاريخ، 
والنقد األدبي، والشعر، والرواية . أما بالنسبة للشروط فعادة ال تخرج 
شروطي عن نطاق الحيز الزمني الذي يمنحه الناشر للمترجم كحد 
أقصى لتسليم العمل، ثم مستحقاتي المادية التي أتفاوض كذلك 

بشأنها.
يتبع ....

في ضيافة كاتب
سلسلة تعريفية واقعية تلقي الضوء على بعض الكتاب والمفكرين والباحثين والمبدعين في شتى مجاالت العلوم 
والمعرفة، إلبراز لمحات من حياتهم الشخصية والعلمية، والتعريف بمؤلفاتهم وأحدث إصداراتهم التي تشهد بعمق 

معرفتهم، وموسوعية علمهم، تتنوع هذه الشخصيات بين أكاديمية وعلمية وأدبية.
سلسلة تعريفية في قالب حواري تمد جسـور التالقـح بين المفكرين وبني عصرهم، وبين المفكرين وطبقــة 

•  إعداد : عمر قربـاشقرائهم، وتطلعهم على مسار إنتاجهم وأهم أعمالهم وآخر إصداراتهم.

)3/2(في ضيافة كاتب

سناء الشعيري   نواصل حوارنا في جزئه الثاني مع الكاتبة 
والمترجمة األستاذة الدكتورة :
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n  القانون االنتخابي تجربة ونقلة نوعية
الحزبية في  الثالثية  أو  الثنائية  الثالث، خروجا من  القانون االنتخابي نقلة نوعية في عالمنا  ـ 
برامج  وصاحبة  المنظمة  األحزاب  لكافة  يمنح  فهو  الغرب،  في  موجود  هو  كما  المؤسسات 
التواجد في المؤسسات حيث ستجتمع النخب وتناقش البرامج لذا يجب أن تتنافس هذه األحزاب 

بترشيح الكفاءات.
n  أباطرة االنتخابات

باسم حزب االستقالل وإن كانوا وفدوا من  أن ترشحوا  االنتخابات سبق لهم  أباطرة  ـ بعض 
أحزاب أخرى، وغيروا آراءهم فالتحقوا بأحزابهم، وبدون خجل يستنجدون اآلن التزكية من حزب 

االستقالل مرة ثانية بعدما تركوه.
إنتبه جيدا لسمعة الحزب يا جيدي فأنت مفتش الحزب بطنجة.

n  التحرش الجنسي في الغرب
ـ ما أسهل أن ترميك سيدة بتهمة التحرش الجنسي ولو بابتسامة بينما في الحدائق واألوكار 

ترتكب الفواحش بدون محاسبة.

الثالث، له  العالم  الغرب من  العالم منصف السالوي أخذ شهرة عالمية مغربي محسوب في  ـ 
خصوم في الظالم مؤامرة اتهام فهمها فاضطر إلى تقديم االعتذار لتبريد األجواء.

n  التطبيع الثقافي المغربي اإلسرائيلي
الرباط  البيضاوية في مسارح  اليهودية اإلسرائيلية ريموند  المغربية  المغنية  ـ سبق أن غنت 
السنوي  الصويرة  الخيام في مهرجان  نيطا  اإلسرائيلية  اليهودية  المغربية  المغنية  كما غنت 

بالمقابل زار إسرائيل رجال مسرح وأجواق أندلسية.
في هذا السياق هل سيتم تأسيس جمعية الصداقة الثقافية المغربية اإلسرائيلية؟

n  رحيل الطاقم اإلداري للقنصلية الفرنسية
ـ من المحتمل أن يرحل الطاقم اإلداري للقنصلية الفرنسية إلى السفارة بالرباط والبقاء الرمزي 

للقنصلية في طنجة.
n  السب واللعن شتمة من بعض الشيوخ

ـ نوال السعداوي الطبيبة والدكتورة والمفكرة المصرية تركت للعالم 60 كتابا ترجم إلى 40 
لغة.

ـ عندما تعجزون أيها الشيوخ ترمون أسيادكم بالسب وهم موتى تحت التراب، راجعوا تراثكم 
الذي تجهلونه وتسترزقون به.

تتبعا للحركة اإليديولوجية في تاريخ مغربنا النضالي نخلص إلى أن التأسيس بنيويا للفكر الليبرالي 
الوطني كانت بذوره جنينية، وكذا التقدمي الديمقراطي بشكله الفطري عرف نهجه تأطيرا وتنظيرا منذ 
انشطار الكتلة الوطنية، وأرضية للتباين بين األصالة والتحديث وبين بورجوازية جنينية ناشئة يرعاها 
بحرية  الموصوف  الحر  بالرأي  متشبتثين  الوطنيين  من  نخبة  وبين  مكوناته  كإحدى  االستقالل  حزب 
التعبير في إطار ديمقراطي موصوف بالشورى من منظور إسالمي »وأمرهم شورى بينهم« ومن مقولة 

عمر بن الخطاب: »متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا«.
ترجمت هذه المبادئ إلى شكلها الحداثي في »الديمقراطية«.

األولى يسعى  والتجار صغار في صيغه  والصناع  الفالحين  ببناه من  تقليدي  تيار  إلى  نخلص  إذن 
إلى تحقيق ما هو مطلوب شعبيا في تحقيق السيادة واالستقالل أوال وتيار مقابل، توجهه نحو التحديث 

األمـور  أخــذ  في  العقلنـة  أخـذ  مـع  األفـق  في 
ويرسم  الكل  إقناع  يتم  حتى  بالشورى  بتوأدة 
هندسة البناء ليخلص الوطن إلى كامل البنيان 

بمؤسساته الدستورية.
لم يظل الصراع فكريا فقط بل انتقـل إلى 
االستقالل،  فجـر  في  وهذا  الجسدية  التصفيات 
رئيس  بصفته  بركة  بن  المهدي  منفذها  كان 
حزب  نظير  االستقالل،  لحزب  التنفيذية  اللجنة 
محمد  زعيمه  كان  الذي  واالستقالل  الشورى 
حسن الوزاني يأبى الرد بالمثل من طرف فدائيي 
الحزب خوفا من نشوب حرب أهلية والمغرب في 

بداية االستقالل.
ـ  العمالي  بتنظيمـه  االستقـالل  حـزب  ظـل 
الواسعة في  ـ وقواعده  المغربي للشغل  االتحاد 
زعيمه  ذاكرة  وفي  المهيمن،  والمدن  البوادي 
بن  المهدي  التنفيذية  اللجنة  رئيس  الفعلي 
بركة، أنه سيستفرد بالحكم المطلق، لكنه فشل 
في صفوف حزب االستقالل، فكان االنفصال سنة 
العاملة، ومنشقين  الطبقـة  1959 معتمدا على 
في  المهـدي  ليعلن  أخـرى  أحزاب  قيادات  من 
مؤتمر تأسيس االتحاد الوطني للقوات الشعبية 

»ال حزبية بعد اليوم«.
تتوالى بعدها مراحل االنشقاقات، فحزب القوى االشتراكية بزعامة التهامي الخياري ينشق عن حزب 
األخير  الوطني، وظل هذا  االتحاد  ينشق عن حزب  االشتراكي  االتحاد  التقدم واالشتراكية، وكذا حزب 
بهياكله ولسان حاله بزعامة األستاذ عبد اهلل ابراهيم، وحزب الطليعة انشق عن االتحاد االشتراكي إلى 

جانب حركة 23 مارس ومنظمة إلى األمام، ثم بعدها اليسار االشتراكي الموحد.
وبين  والتطبيق  النظرية  بين  الرؤى  اختالف  في  تتجسد  االنشقاقات  هذه  كل  لطبيعة  المتفحص 
زعامات االنشقاق وما حولهم، وفتح األبواب في االتحاد االشتراكي لالنتهازيين واإلقطاعيين بفتوى من 
القيادي المبرز ذ. محمد اليازغي فداهمت االتحاد االشتراكي فلول من الباحثين عن الشهرة، والحماية 
كان  وهذا  وضعيتهم  تحسين  أجل  من  بكثافة  وانخراطهم  بوعيهم  تعليم  ورجال  األعمال،  رجال  من 

واضحا في االتحاد االشتراكي.

محمد بنسعيد آيت يدر
زعيم تحرير ميداني ـ فقيه ناضل من أجل الماركسية اللينينية

كان ميالده في أواسط العشرينيات فهو ابن سوس العالمة بقرية تنمنصورت الواقعة بشتوكة آيت 
باها. درس القرآن والعلوم الشرعية بمدارسها العتيقة.

كان للقائه بصاحب سوس العالمة المختار السوسي الذي لمس فيه ذكاءا وتحفزا لالستزادة من 
العلم تأثير كبير على رسم مساره العلمي والسياسي فيما بعد، حيث ما لبث أن انتقل إلى جامعة ابن 
يوسف بمراكش الستكمال تحصيله العلمي في أواسط األربعينيات وكان انتسابه لجامعة ابن يوسف 
فرصة للقاء بعدد من الطلبة الذين كانوا منخرطين في العمل السياسي أمثال عبد اهلل إبراهيم والفقيه 

البصري.
السلطات  تحدي  في  يدر  آيت  تمادي  أمام 
إحــدى  في  بضلوعــه  واتهامــه  االستعمـاريــة 
االستعمارية  السلطات  قررت  الفدائية  العمليات 
إعادته إلى بلدته بسوس، وفرضت عليه اإلقامة 
بعملية  للقيام  مناسبة  اغتنمها  حيث  اإلجبارية 
توعية في صفوف أبناء المنطقة، مما كان ذلك 
إلى  اضطره  مما  عليه  الخناق  تضييق  في  سببا 
اللجوء إلى المنطقة التابعة لالستعمار اإلسباني 
يقوم  كان  هناك  ومن  إفني  سيدي  مدينة  إلى 

بتوجيه عمليات المقاومة.
والقصر  بنسعيد  بين  الخالف  جذور  تعود 
عندما  لالستقالل  األولى  السنوات  إلى  الملكي 
أراد الملك محمد الخامس بإيعاز من ولي عهده 
في  وإدماجه  التحرير  جيش  حل  الحسن  موالي 
القوات المسلحة الملكية، وقد تم الشروع فعال 
بالنسبة  بسالسة  مرت  التي  اإلدماج  عملية  في 
تحريـــر  جيـش  عكـس  الشمال  تحرير  لجيش 

الجنوب.
بعــدة  قـام  قـد  الجنوب  تحرير  جيش  كان 
الفرنســي  التحالــف  ولوال  عسكريــة  عمليات 
ليحرر  فيما عرف بعملية »أوكوفيون«  اإلسباني 
فيها  تتمركز  كانت  التي  المواقع  من  عددا 

القوات اإلسبانية.
ومن المفارقات أن تعرض بنسعيد لالعتقال في ظل حكومة عبد اهلل ابراهيم باسم حزب االستقالل، 
حيث سجن سنة 1960 بتهمة التآمر الغتيال ولي العهد موالي الحسن، وكانت تلك البداية، إذ لم يلبث 
أن تعرض لالعتقال سنة 1963، فيما عرف بالتآمر على قلب النظام بمعية المهدي بن بركة والفقيه 

البصري وعبد الرحمان اليوسفي وغيرهم من قيادات االتحاد الوطني للقوات الشعبية.
 إثر أحداث 23 مارس سنة 1965 وإعالن حالة االستثناء إلتجأ إلى الجزائر، قبل أن ينتقل إلى فرنسا 
مارس   23 منظمة  فيها  ويؤسس  التاريخ  في  اإلجازة  على  فيها  التي حصل  جامعاتها  إلحدى  وينتمي 
حول  معه  فاختلف  السرفاطي  ابراهيم  قادها  والتي  األمام  إلى  الماركسية  الراديكالية  المنظمة  ثم 
قضية الصحراء، إذ رغم معارضته الشديدة للنظام لم يقبل أن تكون قضية الصحراء موضوعا للجدال 
والمناقشة ال سيما وأنه هو الذي ناضل باألمس عندما كان على رأس جيش التحرير بمنطقة الجنوب. 

من أجل تحريرها وعودتها إلى وطنها األم المغرب.

حديث الناسحديث الناس

محنة الي�شار تتج�شد يف ان�شقاق 
قيـادتــه

• عبد العزيز الحليمي

السيد عبد الحق بخات مدير جريدتي »طنجة و الشمال« يقدم شهادة تقدير
للزعيم والمناضل محمد بنسعيد آيت يدر أثناء تكريمه من طرف المنظمة المغربية لإلعالم الجديد بطنجة 
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للشباب،  تشاورية  هيئــة  لخلــق  طنجــة  جماعـة  تستعد 
التشاركيــة،  الديمقراطيـة  مفاهيــم  لترسيــخ  تفعيــال  وذلك 
الجيدة، من خالل مأسسة  الحكامة  وعمال على تحقيق مبادئ 
إشراف  تحت   « طنجة  لجماعة  الشباب  مع  تشاورية  »آلية 
التشاركية  الديموقراطية  لجنة  عن  المشرفة  الزاير  »ذ.فاتحة 
على  باإلشراف  والمكلفة  طنجـة  جماعـة  عمــدة  نائبة  وهي 
أن  إلى  اإلشــارة  وتجـدر  واالجتماعــي.  الثقافي  القطاعين 
ممثلي  من  تتألف  لجنة  هي  التشاركية  الديموقراطية  لجنة 
وممثلي  اإلدارة  وممثلي  ومعارضة،  أغلبية  الجماعي  المجلس 
 119 هيئات المجتمع المدني، وقد تم إحداثها تفعيال للفصل 
طنجة   جماعة  قامت  ،كما   113-14 التنظيمي  القانون  من 
من   2021 مارس   12 الجمعة  بتاريخ  تواصلي   لقاء  بتنظيم 
اللقاء  هذا  زووم،  منصة  عبر  التشاورية  اآللية  مأسسة  أجل 
الذي أعطيت انطالقته بكلمة للسيد محمد البشير العبدالوي 
تعزيز  إطار  يأتي في  اللقاء  أن  أكد  والذي  عمدة مدينة طنجة 
على  أكـثـر  واالنفتاح  المحليــة،  التشاركيـة  الديموقراطيــة 
لآلليـة  األولي  التصور  وضع  في  المدني  والمجتمـع  الشبــاب 
لوجهات  أعمق  فهــم  على  والحصول  الشباب،  مع  التشاوريـة 
إزاء  ومواقفهم  خبرتهم  على  والمشاركات  المشاركين  نظـر 
االسم  تهم  توصيات  استخــراج  أجل  من  وكذا  الموضوع، 

األعضاء. اختيار  ومعايير 
وهي  الرحماني  حفصــة  د.  مشاركــة  اللقــاء  عرف  كما   
الترابيــة  والتنمية  المحلــي  العــام  الشـأن  في  متخصصة 
التشاركية،  والديموقراطيــة  الشبــاب  محــور  تناولـت  والتي 
كريكش  ياسين  ذ.  لســان  على  كانت  الثانيــة  المداخلة  أما 
والذي  بتطوان،  للشباب  الجماعـي  المجلس  رئيس  باعتباره 
من  كانت  الثالثة  المداخلة  حين  في  المجلس  تجربة  تناول 
القنيطرة«حول  جماعة  رئيس  نائبة  هدي  خديجة  »ذ.  طرف 
أما مهمة تسيير  بالقنيطرة  الجماعي  المجلس  تجربة مأسسة 
بطوطة  ابن  مركز  رئيس  المعز  عدنان  لألستاذ  أوكلت  اللقاء 

المحلية. التنمية  وأبحاث  للدراسات 
من  طنجة  وشباب  لشابات  وازن  بحضور  اللقاء  هذا  تميز 
إلى  باإلضافة  والسياسيين  الجمعويين  والفاعلين  الفاعالت 
نقاشا  اللقاء  عرف  طنجة،كما  بجماعة  اإلدارية  األطر  بعض 
جادا وتفاعال مسؤوال خلص إلى مجموعة من التوصيات التي 
للخروج  معالجتها  في  التشاركية  الديموقراطية  لجنة  تسعى 

األعضاء. اختيار  اآللية ومعايير  باسم 
أعلن رئيس جماعة طنجة  اللقاء  وبعد أسبوعين من هذا 
بجماعة  للشباب  االستشارية  الهيئة  تأسيس  في  الشروع  عن 
التنظيمي  القانون  من   119 المادة  لمقتضيات  طبقا  طنجة 

بالجماعات. المتعلق   14-113
ولها  المواطنة  المشاركة  دعم  إلى  الهيئة  هذه  وتهدف 
انخراط  الجماعي من أجل تعزيز  المجلس  دور استشاري لدى 
وتقييم  رصد  وفي  المحلي،  القرار  وصناعة  بلورة  في  الشباب 
المحلي.  العام  الشأن  بتدبير  المرتبطة  العمومية  السياسات 
والنشيط  الفاعل  المدينة  شباب  من  الهيئة  هذه  وتتشكل 
واالقتصادية  والفنية  والرياضية  الثقافية  الميادين  جميع  في 

إلخ.  ... العلمي  والبحث  والمهنية  واالجتماعية 
عن  طنجة  جماعة  مجلس  رئيس  يعلن  اإلطار،  هذا  وفي 
من  الشباب  وجه  في  مفتوحة  االهتمام  عن  للتعبير  دعوة 
اقتراح ترشيحهم للعضوية  الراغبين في  ساكنة جماعة طنجة 

طنجة. بجماعة  للشباب  االستشارية  بالهيئة 
لهذه  المخصصة  المقاعد  أن مجموع  إلى  اإلشارة  وتجدر 
الهيئة هي 45 عضو وعضوة، ويجب أن تتوفر في المترشحين 

: التالية  الشروط 
- أن تكون/ يكون من ساكنة جماعة طنجة.

- أن تكون / يكون ضمن الفئة العمرية ما بين 18 و40 

سنة إلى حدود آخر اجل إليداع ملفات الترشيح وهو 09 ابريل 
.2021

التأهيلي  المستوى  الدراسي عن  - أن ال يقل مستواه/ها 
الثانوي مع اإلدالء بما يتبث ذلك.

- أن تكون له/ها إسهامات ومبادرات مؤثرة في المجتمع: 
ذلك. يتبث  بما  اإلدالء  مع  جمعوية،سياسية،أكاديمية، 

هذه  على  بها  المتوصل  الترشيح  طلبات  إلى  واستنادا 
والمترشحيــن  المترشحــات  الئحــة  اختيار  سيتم  الدعوة، 
االستشارية  الهيئــة  لعضويـة  تحديدهــا  تم  التي  للشروط، 
الدراسة  لجنة  طرف  من  فيها  والبت  طنجة  بجماعة  للشباب 

من: والمكونة  واالنتقاء 
الجماعي لمدينة طنجة. المجلس  - ممثل عن مكتب 

أحدهما  طنجة  لمدينة  الجماعي  المجلس  عن  ممثالن   -
المعارضة. من 

- رؤساء اللجن الدائمة بالمجلس الجماعي لمدينة طنجة 
أو من ينوب عنه.

والرياضية  والثقافية  االجتماعية  التنمية  قسم  رئيس   -
والعالقة مع المجتمع المدني أو من ينوب عنه.

رئيس  طرف  من  النهائية  الالئحة  على  الموافقة  وستتم 
الجماعة وعرضها على أنظار المجلس لمدينة طنجة من أجل 

المصادقة.
كما سيتم اإلعالن الرسمي عن إحداث الهيئة االستشارية 
الجماعي  المجلس  رئيـس  طرف  من  طنجة  بجماعة  للشباب 

طنجة. لمدينة 
: ظــــة ملحـو

االهتمام  عن  التعبير  دعوة  من  نسخة  سحب  يمكن   -
من  والمترشحات  المترشحين  حول  المعلومات  استمارة  وكذا 
والرياضية  والثقافية  االجتماعية  التنمية  قسم   ( الجماعة  مقر 
الموقع  من  تحميلها  أو  المدني(  المجتمع  مع  والعالقة 

 .www.tanger .ma للجماعة  االلكتروني 
بمقر  المطلوبة  بالوثائق  مرفقة  الترشيح  طلبات  تودع   -
والرياضية  والثقافية  االجتماعية  التنمية  قسم  طنجة/  جماعة 

البريد اإللكتروني : والعالقة مع المجتمع المدني أو عبر 
instance.jeunestanger.commune@gmail.

com
أبريل   09 إلى غاية  25 مارس  الممتدة بين  الفترة  خالل 
2021 قبل 12 زواال مقابل وصل أو إثبات االستالم من طرف 

طنجة. لجماعة  المعنية  المصالح 
طنجـــة  مدينــة  عمدة  نائبة  الزايــر  فاتحـة  ذ.  وحسب 
رغبــة  هو  الشـباب  مع  استشارية  هيئــة  تأسيس  فكرة  تأتي 
على  واالنفتاح  التشاركية  الديموقراطية  تفعيل  في  الجماعة 
الهيئة  المدني، كما أن فكرة تأسيس هذه  المجتمع  جمعيات 
االستشارية ليست وليدة اللحظة كما يدعي البعض أو ربطها 
اآللية  هذه  تفعيل  هو  الهدف  وأن  االنتخابات،  آجال  بقرب 
العمدة كل  نائبة  الصدد دعت  وفي هذا  خلقها.  فقط  وليس 
ستكون  والتي  الهيئة  هذه  في  االنخراط  إلى  المدينة  شباب 
المشاركة  من  الجنسين  كال  من  شاب  كل  ليتمكن  فرصة 
للدستور  الرأي،تفعيال  إبداء  ومن  المحلية،  السياسات  في 
مراحله  تعرف  قـد  التأسيس  هذا  أن  إلى  مشيرة  والقانون، 
دوره  المدنـي  المجتمع  ولكن  الهفــوات  أو  األخطاء  بعض 
لمصلحــة  يتحد  أن  يجب  الجميع  لكن  واالقتراح  التقويم  هو 

المتباينة.   سياقاتها  على  وتنميتها  المدينة 

لل�شبـاب ت�شاوريـة  اآليـة 
مع جماعـة طنجة تـرى الـنـور

البقالي الطيب  محمد 

جميلة ورائعة المدينة العتيقة لطنجة، وهي من بين أجمل المدن 
ومفخرتـه  المغرب  زينـة  جميعهـا  هي  كانت  وإن  المغربيـة،  العتيقة 
السياح  يستقطب  ما  آخر  شـيء  أي  من  أكثـر  هي  ولعلها  الجمالية، 
المغاربة  التعريف بها اللتفاتة  إلى  المغرب، وما أحوجنا  إلى  األجانب  
التي  بالدهم  وحضارة  ثقافـة  ومعرفـة  ثقافتها،  ومعرفة  زيارتها  إلى 
يجهلونها عمومـا، في حين هي من بين أهم الثقافـات والحضـارات 
عالميا...  وتعرف المدينة العتيقة اليوم مشروع إصالح مهم جدًا، ومن 

بين أهم مشاريع إصالح وتهيئة المدن العتيقة المغربية...
أجنبية، ال يمكنه  أو  العتيقة مغربية كانت  المدن  بزيارة  والمولع 
إال وأن يشيد بما يعرفه هذا المشروع من عمل جدي، هادف وحصيف، 
كما أنه ال يمكنه أن يتجاهل أو ينكر ما بصدده هذا المشروع الطموح 
على  باشتغاله  العتيقة،  للمدينة  شاملة  بتهيئة  يقوم  الذي  والرائع، 
أزقتها، أسوارها، واجهات منازلها ودكاكينها وبترميم لمعالمها، وهذا 
كله عمل جبار نستحسنه ويستحق منا كل تنويه، وكل تشجيع وتقديم 
مالحظات واقتراحات وجيهة ومنطقية إن كانت متوفرة و لنا اليقين 
بأنها صائبة، خاصة وأن للمدينة العتيقة بطنجة خصوصيات ومميزات 

قل نظيرها...
الفقرة وفي هذه الصحيفة  في هذا السياق كتبنا سابقا في هذه 
أنها  على  اليقين  لنا  كان  التي  اإلقتراحات،  بعض  فيه  قدمنا  مقاال 
صائبة، وإن كانت ليست مستعجلة وال حتى يجب أن تكون في مشروع 
التهيئة الحالي، والذي هو بصدد تنفيذه، بحيث يمكن تنفيذه الحقا 
المقترحة  العناصر  هـذه  ظلـت  إن  و  الحالي،  المشـروع  إنهــاء  وبعد 

ضرورية وأساسية...
إلى جانب هذا وكما أشرنا سابقا تعرف المدينة العتيقـة لطنجـة 
إيقاعا سريعا لتنفيذ برنامج تهيئتها الذي سيسفر على نتائج جد إيجابية 
ثقافية  بنيات  وإحداث  بالطرق  والترميمات،  باإلصالحات  يتعلق  فيما 
سيدي  مقابر  تهيئة  إلى  سيصل  الذي  مشروعها  سيمتد  كما  وفنية، 
الطلق  للهواء  مسرحا  تشمل  أن  المفروض  من  كانت  التي  بوعبيد، 
وسط المدينة، وحديقة لمختارات نباتات طنجة، باإلضافة إلى مقهى 
أن  المفروض  ومن  جدا  مهم  مشروع  وهو  الحديقة،  وسط  مفتوحة 
يلعب دور الوسيط في تنقل السياح في زياراتهم بين الميناء، المدينة 
العتيقة والمدينة الحديثة والتي هي من المكونات األساسية لمدينة 
طنجة، المليئة بالمعالم التاريخية والمؤسسات الثقافية والفنية، وهو 
ما سيعطي للسياح الرغبة في قضاء متسع من الوقت في زيارة المدينة 

والتجول في أزقتها واالستفادة من سلع دكاكينها... 
ومشروع تهيئة المدينة العتيقة  يقترب من موعد نهايته ال يسعنا 
إال وأن نكرر مقترحاتنا التي نراها أساسية وضرورية الحقا، والتي هي 

كالتالي:
-   ضرورة إحداث مراحيض في كل أجزاء المدينة العتيقة.

-   ضرورة إحداث أكثر من مركز أمن خاص بمداخلها ومخارجها. 
-   ضرورة وضع عالمات اإلشارات أيضا لمداخل ومخارج المدينة، 

وألهم بنياتها، مؤسساتها ومعالمها...
تخصيص  ومن  الدائمة،  نظافتها  على  الحرص  من  ضرورة    -

أماكن خاصة لرمي األزبال ومن سلل وغيرها...
-   كمـا يجـب النظر فيما اقتراحنـاه في موضوع إحـداث حدائـق 
مبـاراة  تنظيم  خــالل  من  وذلك  العتيقـة،  المدينـة  سطــوح 
من  كل  المشـروع  هـذا  في  وإدماج  والمهندسين،  للفنانين 

المكونات التالية:
النباتات، األلوان، اإلنارة، المنشأت وإصالحات لبعض السطوح...

هذا وال يسعنا في ختام هذه الكلمات، إال وأن نهنئ القائمين على 
مشروع التهيئة هذا، الذي يعد من بين أكبر مشاريع الجهة، متمنيين 

لهم النجاح والتوفيق في مهامهم...

من أحاديث الساعة :

• د. رشيد أمحجور

»عودة لزيارة
المدينة العتيقة بطنجة«



4152 • ال�شبـت  03 اأبـريـل  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

88

  غادرت جدتي عائشة شقتنا بقشلة »جانكير« بمعية زوجها شعيب 
يشقا  أن  قبل  يعقوب،  موالي  حامــة  في  إجازتهما  من  ماتبقى  لتزجية 
وجدة  جدتي  ـ  الجدتان  وظلــت  بالجنوب،  سكناهما  مقر  نحو  طريقهما 
ومع  خصام.  بينهما  ينشـب  عاد  وما  وئام،  في  بيننا  تعيشان  ـ  والدتي 
بهمس  وتستغفران  تسبحان  االنسجام،  غاية  في  أصبحتا  األيام  توالي 
كهديل الحمام وتخلدان للنوم وراحة العظام بعد صالة العشاء بالتمام.

فحسن معاملة الجدة أم العيد ألحفادها وإغداقها عليهم بالقطع النقدية 
والفضية، فضال عن تعلقهم بهـــا  وهــي  تروي لهــم حكايــات »حديدان 
الحرامي« و أسطورة »عواج بن عناق« وغيرها من الحكايات واأللغاز، جعل 
جدة والدتي تغير من سلوكها  وتخفف من حدة طباعها لعلها تكسب ود 
أسباطها/أحفــاد ابنتها الذين انفضـوا من حولهــا لفظاظتها وخشونــة 
وتتفادى مضايقتهم   وتوبيخهم،  تتحاشى زجرهم  لفظهــا، حيث أضحت 
ولن  أفعالهــم.  بشيطنــة  آبهـة  غيـر  شغبهـم،  عن  الطــرف  وتغـض 
المكلفة  إذ كانت هي  الكبيرة على أسرتنا،  الجدة  أنسى قط فضل هذه 
الفلوس  وادخار  القفة  مصروف  في  االقتصاد  على  الحريصة  بالتسوق.. 
بمهارة وشطارة.. كما كانت السباقة إلى إيصال عجين الخبز إلى الفرن 

بالوصلة كل صباح والعودة به طازجا إلى البيت بعد الزوال.

دؤوبة  تمشي..  باسقة  كنخلة  القامــة،  منتصبــة  القـوام،  رشيقــة 
الحركة،  قانتة، عابدة، في زينة الدنيا زاهدة.. فضلت العيش مع حفيدتها 
وزوجها  الحيــاة  مباهج  على  المتفتحة  عائشة  ابنتها  مع  العيش  على 
شعيب المتبضع الذي يقتني كل ماجد ولذ في السوق واليضرب الحساب  
للخسارة .. فتواجدها في بيت ابنتها لن يخلو من منغصات ومشاكل لذلك 

فضلت   العيش في معزل عنها،داعية لها بالخيروالبركة.

فتحولت  بيتنا،  المقيمتين في  الجدتين  بين  المحبة  توطدت وشائج 
المحبة إلى شوق وحنين للديار..  كانتا يروادهما هاجس الموت  والدفن 
فالتمستا من  واألجداد..  األباء  رفات  أوت  تربة  بعيدا عن   الغربة  بأرض 
والدي الكريم أن ييسر لهما سبيل السفرلصلة الرحم مع األهل واألحباب 
على  والدي عهدا  قطع  األخير.  المقام  إلى  الرحيل  قبل  والتسامح معهم 
نفسه لمرافقتهما في السفر،لكنه أطال في تماطله والجدتان غير راضيتين 
على تقاعسه وكثرة تسويفه، مما جعلهما تضربان عن الكالم وتمتنعان 
من  أسوأ  الحال  أصبح  ولما  الهزال،  عليهما  بدا  حتى  الطعام  تناول  عن 
حال، طلب والدي رخصة سفرفي الحال لمرافقتهما نحو الجنوب في أحسن 
الجدتين  ودعنا  الهالل..  ببزوغ  رمضان  إطاللة  قبل  واألحوال  الظروف 
كان  الذكريات..  أجمل  نسترجع  أمنا  مع  لوحدنا  وبقينا  الفراق  بدموع 
عمري آنذاك اليتجاوز الثماني سنوات.. أتابع دراستي في قسم االبتدائي 
أجـد  بالقراءة..  شغوف  الزرقطوني«..  »محمد  الشهيد  بمدرسة  الثاني 
متعــة منقطعة النظير في قراءة كل ما أعثر عليه في الطريق وعند البقال 
من قصاصات ورقية  مطبوعة.. وال أستثني الجرائد والمجالت ويافطات 
اإلشهار وكل ما تقع عليه عيني من حروف. والزلت أذكركنزا عظيما عثرت 
عليه في الطريق لطالما استدررت به عطف والدتي وكافأتني عليه مرارا 
يامي  »مي  إشهارية تضمنت قصيدة  منازع مطوية  وبدون  إنه  وتكرارا، 
المرحوم محمد  الفنان  الحلو، لحن وغناء  الحبيبة« كلمات الشاعر محمد 

العربي العوامي أذكر منها:

مي يا مي الحبيبة

عليا غايبة وبعيدة

الحبيبة مي

فراقتك نار صعيبة وأنا يف بالد بعيدة

وحشك فاق عليا فاق يا لكبيدة

مي يا مي

عمري ما نويت نفرقك

يا ما وكتاب عليا

قلبي ما سخا بفراقك

و ربي عالم بيا

الليل والنهار

صورتك خيال بني عينيا

بالمشاعر كلما رددت مقاطعها على مسامع  الملتهبة  األغنية  فهذه 
والدتي إال وأجهشت بالبكاء لذكرى أم حبيبة وبادرت بالتبرع على فلذة 

كبدها بقطعة نقدية نحاسية تجبر الخواطر. 

مذكــــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س
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محمد وطـا�س

افتتاح دار ال�شانعة باأحد الغربية
بمركز  الماضي  األسبوع  نهاية  افتتحت 
مؤسســة  وهي  الصانعـة«،  »دار  الغربية  أحد 
الصانعــات  دعم  على  ستعمل  اجتماعيــة 

التقليديات  بالجماعة.
نساء  تكوين  إلى  ــدار«  »ال هذه  وتهدف 
المنطقة في مختلف الحرف المتعلقة بالصناعة 
التقليدية، ومساعدتهن على تثمين وتسويق 
تمكين  بهــدف  وذلك  المحلية.  منتوجاتهن 
نساء المنطقة من التوفر على دخل قار يساهم 
ويرتقي  االجتماعية،  ظروفهن  تحسين  في 
على  والحفـــاظ  االقتصاديــة،  بوضعيتهــن 
النهوض  وكذا  المحلي.  التقليدي  الموروث 
عن  التهميش  غبار  ونفـض  القروية  بالمرأة 

النساء القرويات وإقحامهن في عجلة التنمية.
هذا، وتفكر الدار في تنظيم معرض سنوي 
بالمنطقة  التعريف  قصد  المحادية،  بالساحة 
ومنتوجاتها المحلية ودعوة مختلف الجمعيات 
التي تنشط في مجال الصناعة التقليدية قصد 
منتوجاتهن  وعرض  المعرض،  في  المشاركة 
من مختلف ربوع المملكة، مساهمة في التنمية 

المحلية بجماعة حد الغربية. 
ويأتي افتتاح دار الصانعة بأحد الغربية في 
سياق المخطط التنموي الشامل الذي تشتغل 
عليه الوزارة المعنية، من خالل المراهنة على 
مختلف  في  التقليدية  الصناعة  مجمعات  دور 
مهنية  بنيات  إلى  وتحويلها  المملكة،  جهات 
من الجيل الجديد، تجمع بين التكوين والعرض 
والتسويق، وحفظ الذاكرة في مجال الصناعة 

التقليدية.. 
مفاتيـح  تسليـم  تـم  فقـد  وبالمناسبة،   

بالمرأة  للرقي  لـ »جمعية فرصة  الصانعة  دار 
السيدة فتيحة  رئيستها  القروية« في شخص 
هذه  تسيير  على  ستشرف  التي  عــروســي، 

المؤسسة.
هذا، وقد حضر حفل االفتتاح، إلى جانب 
أحـد  جماعــة  رئيس  الغربي  اهلل  عبد  السيد 
قيــادة  قـائـد  الغربية والسيد رشيــد علواني 
الحداد  المنعم  عبد  السيد  من  كل  الغربية، 

بطنجة  التقليدية  للصناعــة  الجهوي  المدير 
الصناعة  غرفة  رئيس  احميدي  أحمد  والسيد 
كوغلت  فؤاد  أنس  والسيد  بطنجة  التقليدية 
الجهوية  والوكالة  الحسيمة  تطوان  جهة  عن 
لتنفيذ المشاريع، والسيد رضوان محفوظ رئيس 
دائرة أصيلة والسيد مصطفى الهسكوري رئيس 

مصلحة بالوالية.
أ.ب

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

احلمد هلل ذو اجلالل والإكرام وال�سالة وال�سالم على خري الأنام �سيدنا حممد واآله و�سحبه

وتنزلت علوم  احلقائق  ارتقت  وفيه  الأنوار  وانفلقت  الأ�رسار  ا�سنقت  منه  اللهم �سل على من 
اآدم فاأعجز اخلالئق

المغاربة  عامة  عند  روحانية  رمزية  تحمل  غالية  عزيزة  بذكرى  األرض  أقطار  مختلف  عبر  جميعا  المسلمون  يحتفي 
الكثير ولما لها من محبة وتعظيم عند أهل  الخير  الذي ورد في فضلها وإحيائها  الخامس عشر من شعبان  وهي ذكرى 
في  المبارك  والنهج  الحسن  السير  مواصلة  على  بركة  الهادي  عبد  األستاذ  العلميين  الشرفاء  نقيب  دأب  وخاصته  اهلل 

العباد.  الباري سبحانه ينسخ فيها أعمال  إلى أن  المغاربة، إشارة  إحياء »النسخة« بتعبير 
ضريح  وأئمة  القرآن  طلبة  من  العلميين  الشرفاء  من  مبارك  لفيف  اجتمع  النورانية  الرحمات  من  فيها  تتنزل  ولما 
الجد األكبر موالنا عبد السالم ابن مشيش قدس اهلل سره بجبل العلم لتالوة ما تيسر من سلك الذكر الحكيم والصالة 
يمن  أن  تعالى  الباري  إلى  الضراعة  اكف  ورفع  الخيرات  ودالئل  اللطيف  اهلل  اسم  وإخراج  الكريم  النبي  على  المشيشية 
نصره  السادس  محمد  الملك  جاللة  والدين  الملة  حمى  وحامي  المؤمنين  أمير  موالنا  على  رحماته  وبركات  بحفظه 
األمير  المصون  ووارث سره  ولي عهده  يحفظه في  وأن  والنجاح  بالخير  السامية  ومبادراته  يكلل مسعاه  وأن  وأيده  اهلل 
على  حفظه  يتم  وأن  رشيد  موالي  األمير  الملكي  السمو  صاحب  المصون  بشقيقه  أزره  ويشد  الحسن  موالي  المحبوب 

الدعوات. إنه سميع مجيب  الملكية الشريفة  أفراد األسرة  سائر 
الغزواني  اإلمام  الشيخ  سنها  التي  الذكرى  وهي  المبارك  بالمقام  الذكرى  هذه  إحياء  في  الحسنة  بالسنة  واقتداء 
اهلل  تغمده  بركة  محمد  الحاج  الوطني  المجاهد  عهد  منذ  العلميين  الشرفاء  نقباء  إحيائها  على  ودأب  مثواه  اهلل  أكرم 
بينها  من  المتغيرات  من  مجموعة  فرضت  استثنائية  بظروف  العالم  فيه  يمر  الذي  هذا  يومنا  غاية  وإلى  رحمته  بواسع 

وغيرها. الدينية  التجمعات  إلغاء 
اإلجراءات  على  الحفاظ  في  الوطني  االلتزام  بواجب  ببركة  الهادي  عبد  األستاذ  العلميين  الشرفاء  نقيب  وإيمانا من 
االحترازية وتحقيقا لغاية المقصد األسمى في حفظ النفس وصونها من المهالك ارتأى السيد النقيب أن يكتفي بإحياء 
بشروط  التقيد  فيه  يتم  ببرنامج  مشيش  ابن  السالم  عبد  المولى  العارفين  شيخ  بضريح  شعبان  من  النصف  ذكرى 
الحمالت  من  التكثيف  إلى  اليوم  تحتاج  جمعاء  البشرية  أن  على  الكريمة  المناسبة  هذه  خالل  مؤكدا  الراهنة،  الظرفية 
الروحانية تثبيتا للنفس في زمن الفتن وتيسيرا لها على مواصلة السير إلى خالقها في ظل الدعوة المشيشية الشاذلية 
السمح  المغربي  الصوفي  الخطاب  ثوابت  وإرساء  الخالئق  بين جميع  واإلخاء  المحبة  دعائم وأسس شعارها  على  المبنية 

النبي األمين. المؤمنين وسبط  أمير  إمارة موالنا  المجيدة تحت  العلوية  بالقيادة  الوحدة والتشبث  إلى  الداعي 
يجعل  وأن  رحماته  وبركات  ألطافه  بأنوار  سبحانه  الباري  علينا  يمن  أن  المبارك  المقام  هذا  من  نسأل  تعالى  واهلل 
وأن   19 كوفيد  المستجد  الوباء  ضد  التلقيح  في  السامية  الملكية  للمبادرة  ونجاح  وتوفيق  وفالح  خير  عام  هذا  عامنا 
والعباد في  بالبالد  أن يلطف  الدعوات واهلل تعالى نسأل  إنه سميع علي مجيب  والفتن  الباليا  الباري عز وجل شر  يجنبنا 

كل ما جرت به المقادر.
والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

وحرر بجبل العلم ضريح المولى عبد السالم ابن مشيش 
2021م. 29 مارس  1442هـ الموافق لـ  15 شعبان  يوم اإلثنين 

العلميين  الشرفاء  : نقيب  إمضاء  
األستاذ عبد الهادي بركة   

كلمة السيد نقيب الشرفاء العلميين 
األستاذ عبد الهادي بركة

بمناسبة االحتفاء بذكر النصف من شعبان
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هواءه  »الكبيرة«  تتنفس  األمل،  بعبق  جديد،  صباح 
توأميها، ماسحة  رئتيها، مبتسمة في وجه  لتمأل كل 

بيدها دموعها المنسلة بين األهداب...
» ما العمل ياربي؟ كيف لي بتربية هذين الطفلين؟ 
ولن  عليك،  حسبي،توكلت  عوني،أنت  ربي،أنت  أنت 

تخيبني، يارب...«.
هكذا كانت تردد بين الفينة واألخرى، وكلها أمل 
وتفاؤل في قدرة اهلل ورحمته، وكانت تنتظر وعد اهلل 

لمن دعاه، كلها إيمان ويقين.
إحدى  بها  السنة، تتصل  يزيد عن  ما  بعد مضي 
البكالوريا،  امتحان  معها  اجتزن  اللواتي  الصديقات 
بالمدرسـة  أطفال  كمربية  العمل  عليهــا  لتعـــرض 
التي تشتغل بها. وقد جاء هذا العرض بعدما علمت 
الصديقة بموت زوجها وبمعاناتها وحدها مع طفليها.

»جاء الفرج، الحمد هلل، وهذا الوعد األول ...«. 
إدارة  لها  تسمح  عندمــا  الكبيرة  فرحــة  وتزيد 
دون  واستفادتهمــا  طفليهــا،  باصطحاب  المدرسة 

مقابل.
كم أنت كريم يارب، » الكبيرة« ال تستسلم، ويقينها 
في رب العالمين ال ينقطع، بل هو محركها،وهو الزاد 

الذي ال تتخلى عنه أبدا.
تتغير حياة المربية »الكبيرة« وتحظى بحب كبير 
من طرف اآلباء،وبالتالي في كل مرة تحصل على عالوة 

على كل ما تبذله من جهد، وعطاء.
في نهاية الموسم الدراسي، وخالل حفل التخرج، 
حق  في  شكر  كلمة  تلقي  أن  الكبيرة«   « طلبت 
جديد،  من  األمل  أبواب  لها  فتحت  التي  المؤسسة 
وهنا،برعت! أبهرت الجميع! خطابها، لغتها السليمة، 
الحفل،  بطلة  منها  شيء،جعل  إلقائها...كل  طريقة 
مما جعل أحد اآلباء من بين الحاضرين، يعرض عليها 

التسجيل بالجامعة لتتابع دراستها.
يالها من فرحة، ياله من خبر ليس له ثمن!

» وهل يمكنني ذلك؟ وماذا عن العمل؟«.
» كل شيء ممكن.تعملين وتدرسين وأبناؤك في 

حضن آمن، ما رأيك؟«.
زادت فرحتها عندما علمت فيما بعد أن من عرض 
عليها األمر صديق سابق لزوجها المرحوم،وهو كذلك 

يدرس بالجامعة!!!
» تخوض الكبيرة« تجربة جديدة: الحرم الجامعي!

ذلك  ومع  ثالثة،  إلى  األسبوع  في  مرتين  تحضر 
بيتها،  يزورونها في  لديها صديقات وأصدقاء،  أصبح 
ويحضرون لها المحاضرات. كما أنهم يراجعون سوية، 
مما  بامتياز  تنجح  كانت  كلها،  سنوات  األربع  وخالل 

سهل عليها التسجيل في سلك الماستر!!!
ست  عمرهما  توأميها،  مع  اليوم  الكبيرة  نعم 
حمراء،يحمالن  عنق  وربطة  رسمي،  بلباس  سنوات، 
أمهما،  تخرج  حفل  ليحضرا  وبيضاء،  حمراء  ورودا 

السيدة المناضلة، القوية، العصامية.
وكانت أحلى وأجمل صورة، عرفتها الجامعة: طالبة 
ورود  بين  التوأمين،  طفليها  رفقة  الماستر،  بشهادة 

بيضاء وورود حمراء.
هل توقف حلم » الكبيرة هنا؟ 

تمدرس  جديدة،  مسؤولية  لديها  أصبح  اليوم، 
أبنائها! فهل تنسى رسالتها؟ هل تنسى تحدياتها؟ هل 

للتعلم نهاية؟
على  إبنيها  يحصل  ريثما  التوقف  تقرر  »الكبيرة« 
الشهادة اإلبتدائية. كان هذا قرارها، وبرمجت حياتها 

على هذا األساس.
الكبيرة  أجله  تحدت من  الذي  العلم،  يأبى  ولكن 
أسرتها، وقريتها... أال يفارقها! في ظهيرة أحد األيام، 
بالسيدة  إذا  قسمها،  في  تدرس  الكبيرة«   « بينما 
المديرة تطلب منها الحضور إلى مكتبها. ما السبب؟ 
األمر دق  ينتظر  أال  الساعة؟  الموضوع؟ وفي هذه  ما 

الجرس؟
» ادخلي » الكبيرة«، من يوم عرفناك، ونحن نزداد 
خيرا وشهرة، واليوم ،انظري من يسجل أبناءه عندنا...

فصلك...هل  في  أبناءه  ويريد  عنك  سائال  أتى  وقد 
تعرفين من هو السيد الماثل أمامك؟«.

بكل براءة تجيب: » ال أعرف«. 
الماستر  الذي أشرف على بحث  الدكتور  أخ  إنه   «

خاصتك، إنه اآلن عميد  بالكلية«. 
ورحبت  العميــد،  بالسيد  »الكبيــرة«  سعــدت 
بأطفاله،وعبرت عن شرفها باحتضان هؤالء األطفال، 
وكل األطفال لحبها الكبير لفطرتهم، وبراءتهم، وأنها  

تحب دائما أن تزرع في األرض الخصبة...
وتمر األيام، لتجد » الكبيرة« السيد العميد يطلب 

يدها للزواج!!!
ارتباط  من  تيقن  وبعدما  أرمل،  العميد  السيد 
أبنائه ب »الكبيرة«، وتعرف على قصتها الكاملة، أعجب 
بعصاميتها وإيمانها وتحديها، ورغب فعال بها زوجة...

توأمان  لديهـا،  ويصبح  »الكبيرة«  تتزوج  نعم 
ذكر وطفلتين . »الكبيرة« أم للجميع، استطاعت خلق 
أبنائهـا، وبنات  تواصل حقيقي وعالقــات أخوية بين 

زوجها، ليكونوا أسرة مستقرة، ومنسجمة.
طبعا، المتتبع لقصة » الكبيرة«، يعرف ما سيحدث 

اآلن! ف »الكبيرة«  متزوجة بعميد الكلية! ماذا إذن؟
وبجهــودها  دكتوراتها،  سجلــت  وبالفعــل  نعم، 
المستمرة، ناقشت بحضور أربعة أبناء وزوج، وحصلت 

على اإلمتياز!
» الكبيرة«، صديقتي، أستاذة زائرة بالجامعة.

معنى  يفهم  أن  اليمكنه  معها  يجلس  لم  من 
وتتحدث  المستمرة،  بالهزيمة  تؤمن  ال  التحدي، هي 
التعلم وأخذ دروس من »السقوط«، فلوال  دائما عن 

السقوط، ما تعلمنا الوقوف!
العزيزة  القويــة  عاشتــه  كبيــر،  تحــدي  بالفعل 
»الكبيرة« فكانت فعال كبيرة في كل شيء، لم يندم 

كل من اقترب منها، أو صاحبها، أو عمل بنصيحتها.
حياتهـا كلهـا تجـارب، قصص واقعـيـة، مـواعــظ 
ال تبخل بها على أحد. طلبتها ال يملون من محاضراتها، 
خصوصا وأنها تقدم لهم نموذجا متكررا من السقوط، 
كان في كل مرة يصر على الوقوف، ليبقى دائما واقفا.

األستـاذة وفاء بن عبد القادر
رئيسة جمعية كرامة لتنمية المرأة بطنجة
مدربة، مرشدة اجتماعية ووسيطة أسريـة

الخامسة( )الحلقة 

في الموضوع السابق تحدثنا بما فيه الكفاية عن عيوب ونقائص 
ونقاط ضعف الحكومة التي استنفذت الكثير من الوقت في غياب 
وجريئة  واقعية  وسياسة  محكمة  واستراتيجية  إصالحية  رؤية 
االجتماعية  والمعضالت  المشاكل  حدة  من  التخفيف  شأنها  من 
إلى  تعيينها  منذ  تصريحاتها  في  بها  وعدت  التي  واالقتصادية 
إلى  بالضرورة  أدى  ما  القائم..  الوضع  تغيير  إمكانية  دون  اليوم 
وهكذا  وتفصيال..  جملة  الحكومة  لهذه  الرافض  الشعور  تعميق 
تتناوب الحكومات على حكم البلد بتنفيذ سياسة »الالجدوى« التي 
إذن  حكومة  أي  عن  المواطنين..  وانتظارات  لتطلعات  التستجيب 
ومتعاقبة  متتالية  حلقات  في  طويل  مسلسل  بعد  الحديث  يصح 
أن  حقنا  ومن  الشعب؟!  ينتظره  كان  ما  إلى  نتائجها  تفض  لم 
الحالية،  حكومتنا  بأن  القول  يصح  هل  مجددا..  السؤال  نطرح 
على اختالف توجهاتها ومشاربها السياسية، تمتلك رؤية حقيقية 
مقومات  على  الحكومة-  تتوفر-أي  هل  أخرى،  بصيغة  لإلصالح..؟ 
االجتماعية  المعضالت  لمواجهة  واالجتماعي  االقتصادي  اإلصالح 
والخروج من األزمة..!؟ هل الحكومة مؤهلة لتحقيق ما وعدت به 
الصعوبات  بتجاوز  كفيلة  إصالحات  من  الحكومي  برنامجها  في 
التذكير-حسب  السياق البد من  واالختالالت..؟ في هذا  والعوائق 
أحد المنابر اإلعالمية الوطنية ـ استقينا منه كالما يخص تصريحا 
فيه  يقول  الحكومة  تشكيل  عقب  العثماني  الدين  لسعد  مقتضبا 
بالحرف: »إن الحكومة الجديدة ستواصل مسلسل اإلصالحات الذي 
بدأته الحكومات السابقة واضعة مصلحة المواطن المغربي فوق 
العثماني  الطبيب  يتحدث  إصالحي   أي مسلسل  عن  اعتبار«،  كل 
إن لم يكن جزءا من مسلسل فارغ المحتوى وعديم الصالحية..!؟ 
فمنذ االستقالل إلى اليوم يمكن القول أن بالدنا خاضت معتركات 
ائتالفية  حكومات  بشأنها  تعاقبت  وتنموية  واقتصادية  سياسية 
وشبه ائتالفية تقنوقراطية سياسية، بتصورات وبرامج ومخططات 
سياسات  هي  بل  وتطلعاتهم،  المواطنين  النتظارات  التستجيب 
نفسه  يطرح  الذي  السؤال  فإن  لذلك  فاشلة،  الشعبية  تفقيرية 
المسلسل  هذا  بعد  الحديث  يصح  حكومــة  أي  عن   : هو  بإلحاح 
السابق..؟  تصريحه  في  العثماني  السي  إليه  يشير  الذي  الطويل 
فيما يبدو أن حلقات هذا المسلسل الشائك  غير متماسكة وبعيدة 
في  يكمن  التماسك  سر  ألن  والتناغم،  االنسجام  أشكال  كل  عن 
للحديث  إذن  المجال  السياسية..  والشجاعة  والفعل  اإلرادة  قوة 
والظاهــر  الشكل  حيث  من  تبــدو  فهي  الحاليـة،  الحكومـة  عن 
»حكومة«، لكن جوهرها أبعد ما يكون عن حكومة حقيقية تتمتع 
بكاريزما تساعدها على إخراج البالد من أزماتها والحد من اآلفات 

والمعضالت التي لها انعكاسات اجتماعية غير إيجابية..!!

أن  المواطنين  من  العظمــى  الغالبية  لدى  السائد  االعتقاد 
بالنظـر  المقاييس  بكل  واستثنائيــة  شكليـة  الحاليــة  الحكومة 
المشاركــة..  أحزابها  وفسيفساء  وتعديلها  تشكيلها  سرعة  إلى 
لكل  تكون حكومة  أن  المفروض دستوريا  كان من  هذه حكومة 
بحكومة  يحلم  واليــزال  دائما  كان  المغربي  والشعب  المغاربة، 
الشارع  نبض  لجس  فترة طويلة  أوقاتهم  من  أعضاؤها  يخصص 

المغربي العريض بمختلف شرائحه ومكوناته..

عملها  »استراتيجية  ضمن  حكومتنا  بأن  القول  يصح  هل 
ومخططاتها التنموية« تتوفر على بعد نظر يؤهلها لرؤية إيجابية 
واستراتيجية حكيمة كما هو الشأن لدى كثير من حكومات بلدان 

العالم المتحضر أو المواكب لمظاهر الحضارة ؟!
)يتبع(

من صميم المجتمع

• إدريس كردود

حكومات وبرامج 
ومخططات..

احللقة املفقودة يف 
ال�شيا�شة احلكومية؟؟ 

2/1
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

الظالم  اإلرهاب  لخطر  ينتبه،  لم  المعاصر  العالم  أن  شك  ال 
الذي يهدد سالمة حياتهم وطمأنينتهم إال بعد حادث برجي مركز  
التجارة العالمي اللذين انهارا حين صدمتهما طائرتا نقل مدنيتان 
كان إرهابيون من فصيلة القاعدة قد اختطفوهما، وانتهى األمر 

بمأساة مقتل وفقدان اآلالف من األرواح البريئة والمسالمة.
اإلرهابــي  الحــادث  على  الزمـن  من  عقـد  نصـف  مرور  بعد 
الصدمة  هـول  من  الدولي  المجتمــع  استيقـاظ  وبعد  المؤلم، 
يوليوز  في  المتحدة  لألمم  العام  الجمعيــة  اعتمدت  الفاجعة، 
من  التأكيد،  وتم  اإلرهاب،  لمكافحة  عالمية  استراتيجية   2006
اإلرهاب  ينبغي ربط  أنه »ال يجوز  وال  المبادرة، على  خالل هذه 
بأي دين أو جنسية أو حضارة أو  جماعة عرقية«، والمالحظ، في 
للتأكيد على هذا  إليها سعت  المشار  الخطة  أن  الخصوص،  هذا 
»الموقف الموضوعي« في محاولة من صانعيها لتفادي الوصول 
مبرر  تحـت  اإلرهابية  الحركات  النتعاش  المالئمة  الشروط  إلى 
المقاومـة والجهـاد، إذا تم ربـط اإلرهاب بجهـة عرقية، جنسية، 

أو دينية.
غير أن الحقيقة، التي حاولـت »االستراتيجية« تفـادي اإلشارة 
إليها بصريح العبارة، ألسباب، سياسية في المقام األول، هي في 
المتعلقة  فاإلحصاءات  الغبار،  يعلوها  وال  ثابتة  األمر حقيقة  واقع 
بالعمليات التي تكتسي صفة »عمل اإلرهابي« تثبت أنها عمليات، 
على  المؤسسة  الدينية  للتنظيمات  منسوبة  األعم،  الغالب  في 
هي  أخرى  معتقدات  بين  من  الوحيدة  تكون  تكاد  دينية  عقيدة 

الديانة اإلسالمية. فما السر في ذلك؟
يمكن القول منذ البداية أن أزمة الفكر الديني لدى الحركات 
اإلرهابية، والمنتسب منها لإلسالم بشكل خاص، هي أزمة مزمنة 
وغير قابلة للتجاوز أو لإلصالح، ألن كل هذه التنظيمات اإلسالمية 
الماضي  تمجيد  على  يقوم  واحد،  متحجٍِّر  مبدأٍ  على  تأسست 

والطعن في الحاضر، كيف ذلك؟
إن الخطاب الذي روجته الحركات الدينية المنتسبة لإلسالم، 
»الخالفة  فترة  تصوير  يحاول  للغاية،  بئيس  ماضوي  خطاب  هو 
بالمدينــة،  الرسول  أسسها  التي  الدولة  تاريخ  في  الراشـدة« 
وكأنها فترة مثالية في إدارة شؤون الناس وحماية مبادئ العدل 
تجاهل  وفي  الكذب  في  مبالغُا  تصويرا  كان  وهذا  واإلنصاف، 
أن  يزعمون  الظالمي  الفكر  فدعاة  وتحويرها،  التاريخية  الحقائق 
الرفاهية  وتغمره  العدل  فيه  يسود  مجتمعا  كان  الخالفة  مجتمع 
من كل جانب، ويتناسون، في المقابل، أن القريشين انقلبوا على 
والرسول  الزعامة،  البحث عن مواقع  وانخرطوا في  العدل  مبادئ 
من  غيرها  دون  لقريش  خالفته  أحقية  ونسبوا  بعد،  يدفن  لم 
انتخبه  الذي  عبادة  بن  بالخليفة سعد  أطاحوا  إنهم  بل  القبائل، 
أبا بكر الصديق، صهر الرسول، وذلك قبل  األنصار وولوا مكانه 
أن يوصي هذا بالخالفة من بعده لعمر بن الخطاب، وهو الخليفة 
الذي نفى سعد بن عبادة، الخليفة المُنَْقلِب عليه، من مدينة كان 
من وجهائها، وذلك قبل اغتياله في الشام وِنسْبة هذا االغتيال 
دور  أنكر  االنقالب،  قائد  الخطاب،  ابن  إن  بل  للجِّن،  السياسي 
من  الفارين  المهاجرين  واستقبال  الرسول  حماية  في  األنصار 
مكة في المدينة، وهذا قبل أن ينتهي باغتياله هو اآلخر،  واغتيال 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان، الذي أعقبه اغتيال ثالث للخليفة 
الرابع  الذي أعقبه، علي بن أبي طالب زوج أعز بنات الرسول، تحت 

ذريعة االنتقام لدم عثمان، حيث انتهى األمر باغتيال  !
إن تصوير مرحلـة، ما بعد وفـاة الرسول، والصراعـات الدمويـة 
بكونهـا  بالجنــة،  مبشـرون  للمفارقــة،  أشخـاص،  قـادها  التي 
خـالفـة راشـدة، لم يكــن، في حقيقـــة األمــر،  ســوى »مزاعـــم 

فاقـــدة للبرهان«.

»مزاعم فاقدة 
للربهان«

يد
ط  ال

بخ

-محمد اإمغران

يد
ط  ال

بخ

أتحفنا المواطن الغيور عبد القادر الحنوط بمراسلة تتضمن تعليقا 
أثنـاء  القديمة،  بالمدينة  اكتشافه، مؤخرا،  تم  الذي  األخير  النفق  حول 
أوراش اإلصالح التي عرفتها المنطقة وهو نفق طويل للغاية يصل إلى 
غاية الميناء القديم للمدينة، حيث يشهد على حقبة تاريخية من عمر 
طنجة الدولية. وتضيف مراسلة المعني الغيور أن هذا االكتشاف ليس 
الوحيد بحي القصبة، بل في كل مناسبة يتم الوقوف على اكتشاف جديد 
األجيال  أن  موضحًا  العتيقة،  بأحيائها  خاصة  المدينة،  أماكن  بمختلف 
إلى  الموصلة  المذكور وقطعـت مسالكه،  النفـق  السابقة تعرفت على 
الموحشة،  الطريق  بواسطتها  يتلمسون  بفوانيس  مستعينة  الميناء، 
تحت موقع الفران الذي يسمى فران »الكهف« )انظر الصورتين( وهو 
جزء من تاريخ حي القصبة كتراث، من حق كل مواطن أو سائح أن يزوره 
بها،  مآثر  تاركة  أمم،  عليها  تعاقبت  التي  المدينة  ذاكرة  على  ليتعرف 
بالردم والحجارة وتحميلها ما ال طاقة لها من خالل  الينبغي طمسها 

االنسياق وراء البناء العشوائي، كما حدث فوق بناية الفران، مما غير من 
مالمح شكله وتاريخه وحضارته وإن كان اإلصالح في حقيقته عماًل جبارًا 
يشهده تاريخ الدولة العلوية في العهد الجديد، تحت قيادة ملك البالد. 
االختصاص  ذوو  به  يقوم  ترميم  إلى  تحتاج  التاريخية  المآثر  أن  ذلك 

الذين لهم دراية بعلم العمران والمآثر.

وختم المواطن عبد القادر الحنوط مراسلته بعبارة شاعرية جادت 
بها قريحته : »إذا لم يبق من يحدثك عن حي القصبة باق، فاعلم 
بأن وجودها فوق األنفاق«. وبيـن قوسيـن، نقدر حجم غيـرة الرجل 
على المدينة وجهوده في تتبع شؤونها، بنوع من الحسرة أحيانا،  رغم 

تقدمه في السن ورغم المرض الذي يحد من حيويته المعهودة.

م.إ

حي القصبة :

�شطور حول النفق الأخري الذي مت اكت�شافه حديثًا

البرج برتغالي والنفق طنجاوي
فران حسوان في ملكية الحاج طاهر

أهل المدينة يسمونه »فران الكهف«
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�سل�سـلـة  جديـدة
27 مــار�س  2021

 Le Racisme français au grand jour 
L’Enseignement Français au Maroc humilie les femmes 

Africaines en les assimilant  aux  Hominoïdes ! 

الأفارقة، �شاللة القردة، يف مقررات التعليم الفرن�شي 
باملغرب  والأمزازي يف »دار غفلون« ! 

خبر تمرين قدمه معلم لتالمذته بمدرسة 
تابعة للتعليم الفرنسي بالمغرب، يضع سيدة 
غضبا  الكبيرة،  القردة  من  عدد  بين  إفريقية 
التمرين  المغاربة.  التالميذ  أولياء  بين  عارما 
وضع سيدة إفريقية بين عدد من كبار القردة،  
نــوع  إسم كل  تحديــد  التالميـذ  وطلـب من 
السيدة  بينهم  عيشـه ومن  ومكان  على حدة 

اإلفريقية. 

وفي ذلك استهتار من دولة تدافع، أو كما 
ألبواقها  وتسمح  االنسان،  حقوق  عن  تدعي، 

بتقديم دروس في هذا المعنى لكل دول وشعوب العالم. 

التواصل االجتماعي، قوبل بغضب شديد وإدانة  المتداول بشكل واسع على مواقع  الخبر 
ينم عن  التمرين   أن  اعتبروا   الذين  عام،  والمغاربة بشكل  التالميذ  أولياء  واسعة من طرف 
عنصرية مقيتة اتجاه األفارقة واإلنسانية بوصف عام، األمر الذي دفع المسؤولين عن التعليم 
الفرنسي بالمغرب إلى تقديم  »شبه اعتذار« واإلعالن عن »فتح تحقيق في الموضوع« الذي 
أجمع كل المطلعين عليه، على اعتباره ضربا من ضروب العنصرية  والكراهية ضد السيدات 

اإلفريقيات، واألفارقة  بوجه عام. 

مدير المؤسسة حاول احتواء الوضع، بتوزيع رسالة نصية، اعتبر فيها أن هذا التمرين »يمكن 
أن يكون  قد مس شعور الغاضبين« وأنه يتناقض مع »القيم التي تدافع عنها المدرسة«. 

والواقع أن هذا التمرين، مسّ، بالفعل، شعور المغاربة الذين تعرف فرنسا والمسؤولون 
عن التعليم الفرنسي بالمغرب، مدى ارتباط المغاربة بأصولهم اإلفريقية واعتزازهم بانتمائهم 
اإلفريقي، ومساهمتهم في دعم حركات التحرير اإلفريقية، في مواجهتها لالستعمار الفرنسي 

والبرتغالي واإلسباني  بالقارة اإلفريقية. 

تربطهــا  التي  والثقافيــة  التعليميــة  االتفاقيات  حدود  تجــاوزت  الفرنسيــة  المدرسة 
ألفكار  »يروج«  أن  إطالقا  منه  يقبل  ال  الذي  الخاص،  الفرنسي  التعليم  بالمغرب،بخصوص 
عنصرية بين تالميذ التعليم االبتدائي،  لما قد يسببه ذلك من اضطراب  وتزعزع وبلبلة في 
شعورهم إزاء غيرهم من الشعوب، وارتجاج في مفاهيمهم لحقوق اإلنسان ومسألة المساواة 

بين الشعوب.. 
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هموم املتقاعدين 
يبدو أن »فهامات« بنكيران، لم تجد نفعا، فيما يخص إصالح صناديق التقاعد،  

  بعد أن صاح في وجه من يعرف ومن ال يعرف، »أوريكا« أي »وجدتها« ! 

ما ذا وجد؟ 

وجد سبل إصالح صناديق التقاعد التي كانت مهددة باإلفالس !. 

على  المقبلين  أو  المتقاعدين  جيوب  في  ؟  العجيبة  الحلول  تلك  على  »عثر«  أين  أتدرون 
القانوني  السن  وتمديد  االقتطاعات،  مبالغ  في  الزيادة  اثنتين:  بطريقتين  وذلك   التقاعد، 
للتقاعد. وكال الحلين »سم على سم« في مقابلة للعبارة المفضلة لدى بنكيران:  »سمن على 

عسل !!!«.... 

الملف  هذا  مسؤولية  تسلم  يقولون،  كما  محكمة«  »خطة  وفق  بنكيران،  »تغييب«  وبعد 
العزيز العثماني، الذي ال ندري كيف واجه تقارير وزيره في االقتصاد والمالية و »إصالح اإلدارة«، 
التي من  المعاشات  نظام  احتياطات  تهدد  وجود مخاطر محققة   أعلن عن  الذي   بنشعبون، 

المتوقع أن تنخفض من 70 مليار درهم حاليا، إلى 54 مليار ، السنة المقبلة. 

ووفق  المعطيات المتوفرة، فإن بنشعبون يرى أنه من الالزم الزيادة ، من جديد، في  نسبة  
االقتطاعات  من المعاشات، لتصل إلى 39 بالمائة، بدل 28 بالمائة حاليا. 

وتبعا لما تحصل من معطيات رقمية، فإن عجز التوازن المالي لنظام المعاشات سينخفض  
إلى ناقص  15 مليارا، بعد ست سنوات،  أطال اهلل عمركم... 

الذي  اإلصالح  وأن  بنكيران  يد  في  بركة«  »ال  أن  يعلمون  كانوا  المتقاعدين  إن  حقيقة 
أن  إلى  ونكبة،   ونحس  شؤم  إلى  يتحول  سوف  ما  سرعان  التقاعد  نظام  بخصوص   به  جاء 
تدرك المتقاعدين الدراويش ألطاف ربانية !. وإلى أن يأتي الفرج على أيد »مباركة«، فإن فئة 
المتقاعدين »الغالبا«  يتمنون أن  يحدد سن التقاعد في 99 سنة،  بدل السلة التي جاء بها 
في سن  نفسه »شومورا«  وجد  من  لكل  والضياع   والعوز  بالفقر  تؤذن  والتي   72.14 قانون 
الستين...خاصة والمعاشات حددت قيمتها في الحد األدني بألف وخمسمائة  درهم على عهد 

صاحب »األوراد« البهية والواردات الربانية.... 

فهمتوني وإال ال ؟ !!!  .....   

 uuuuuu

الإمام الري�شوين واملثلية ! 
يتزعم الغرب، وفرنسا في المقدمة، حملة 
الثالــث«،   »الجنــس  ب  االعتـراف  إلى  تدعـو 
ببلدان  المساجد  وأئمة  بدعوة علماء اإلسالم 
المثليين واالعتراف بهم،  الهجرة، إلى احترام 
»الزواج«  في  حقهم  وباألخص  وذكورا،  نساء 

المثلي !. 

المثليين  زواج  أن  الفاتيكان  اعتبر  وبينما 
علماء  كبير  الرب، طلع   يغفرها  لن  »خطيئة« 
المسلمين،  المغربي أحمد الريسوني، مؤخرا ،  
بتصريحات  »مخففة وملطفة«،  رددتها مواقع 

عدة، يمكن اعتبارها  نوعا من  القبول بالمثلية في اإلسالم،   في حين اعتبرها بعض علماء 
المسلمين »فاحشة« »من أعظم الفواحش  وأفظع المنكرات« وأنها ممارسة »محرمة قطعا«،  
بكر  أبو  عليه  أجمع  حد   الموت،  حتى  والجلد  الرجم   وهو  اإلسالم    في  الزنا  حكم  وحكمها 
الصديق وعلي ابن طالب  وخالد بن الوليد وعبد اهلل بن عباس، ومالك، وإسحاق بن راهوية، 
واإلمام أحمد، والشافعي وغيرهم. بينما اإلمام أبو حذيفة جعل حكمها في حكم التغرير،  أي 

متروك للتقدير. 

وإذا صح ما تناقلته وسائل اإلعالم عن اإلمام الريسوني، فإن هذا األخير يكون،  ليس فقط، 
قد اعترف بحقوق المثليين  ومنها حقهم في »الزواج« بل إنه يكون قد طالب الدولة والمجتمع 
بمعنى  الطبيعي،   »الزواج«  ومنها  كاملة   حقوقهم  من  المثليين   بتمكين  المساجد   وأئمة 

»التزاوج« !!!.  

أهل  تجعل  التي  المثلية  في  العلمي  رأيه  والنفسي،  البدني   البيولوجي،   والطب  وللعلم 
والمدمنين  المرضى  يعالجوا  كسائر  وأن  بالمرض  أن يوصفوا  الثالث في منأى  عن  الجنس 

والمبتلين و أيضا، الحق في الستر ، إذا استتروا. 

يعتبرون  ال  فالمثليون  الخط.   طول  على  التغطية«  »خارج  الريسوني  اإلمام  يكون  وهنا 
أنفسهم مرضى، بل بشرا أسوياء  وأن المثلية إما اختيارات جنسية  أو نتيجة خلل في التركيبة 
الجينية  ال توجب »التوبة«  وال  الستر ، ما داموا يؤسسون جمعيات عبر العالم المسلم والكافر، 

على حد سواء إلشهار مثليتهم  والدعوة لها ! 
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تطاحن بني املطاحن واأفران اخلبز واحللويات 
المغربية  للفيدرالية  العام  الكاتب  فاجأ 
ألرباب المخابز والحلويات الرأي العام الوطني 
أكــد  جـــادة،  إليكترونية  لجريدة  بتصريحات 
بالسوق  تروج  التي  الدقيق  أن منتوجات  فيها 
الدولة،  طرف  من  المدعمة  وخاصة  المغربية 
حكمــه  في  واعتمـد  الجودة.  لشروط  فاقدة 
الراحل  الوزير  تصريحـات  على  هذا  المفاجـئ 
محمــد الوفـــا حــول الغــش الذي »ترتكبــه 
الرئيس  تقريـر  وعلى  الصناعيـة«  المطاحن 
السابق للمجلس األعلى للحسابات،  والمكتب 

الوطني للسالمة الصحية بخصوص االختالالت الحاصلة في منتوجات المطاحن العصرية فيما 
يخص  جودة الدقيق. 

تصريحات الكاتب العام للفيدرالية المغربية ألرباب المخابز والحلويات، كانت قوية درجة 
بين  خالفات  رائحة  منه  تشتم  أمر  وهو  المطاحن،   منتوجات  مقاطعة   مشروع  عن  اإلعالن 
الجانبين، يتطلب حلها أشواطا من المفاوضات برعاية  منظمة  األغذية والزراعة لألمم المتحدة 
وهيئات الوساطة األممية، لتفادي التطاحن بين الفريقين، األمر الذي قد تنتج عنه أزمة الخبز،  
و»شهداء الكوميرا«... خاصة وأن أرباب المطاحن اعترضوا بقوة على تصريحات الكاتب العام 
المطاحن  بعض  تنتجه  الذي  الدقيق  أن  فيها  جاء  الذي  والحلويات،  المخابز  أرباب  لفيدرالية 

العصرية  »ال يصلح حتى لعلف البهائم« ...... 

رئيس جامعة المطاحن أكد أن هذه التصريحات تحمل »احتقارا للمغاربة وللدولة«، نافيا 
المطاحن  منتوجات  بين  أن من  ومعلنا  المغربية  السوق  في  فاسد  خبز  أو  فاسد  دقيق  وجود 

المغربية 14 نوعا من الدقيق اللين.. 

فهل من ديبشخي، يتطوع، »بيليكيا«، بالوساطة بين الفيدرالية والجامعة، إلبرام صلح 
»حديبي«،  حتى  ال نحرم من »خبز المقلى والرغايف«، أو المسمنات )بلغة ما وراء عرباوة(، 
اإلفطار  مائدة  على  غيابها  يستقيم  ال  التي  »المعجنـات  من  وغيرهـا  القاضي«  و»رزة 
الذنوب،  وغفران  وبركة  وخير  يمن  اهلل شهر  جعله  المعظم،  رمضان  واإلقطاع، خالل شهر 

إن شاء اهلل. 

من دفاتري
azizguennouni@hotmail.com
عزيز  گنوني
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دأبـت بعـض الصحـف »الداخليـة« والدخيلة على اإلعــالم الجـــاد، في 
مساندتها آلراء بعض المسؤولين المحليين، في  تبخيـس  المآثـر التاريخية 
التي تزخر بها طنجة، والتي يعود تاريخها إلى عهد الفنيقيين، واليونانيين،  
خالل  والبريطاني،  واإلسباني  البرتغالي  االستعمار  عهود  وإلى  والرومان، 

العصر الوسيط. 
إلى أنفــاق  العتيقـة  المدينـة  ترميم  فبعد وصول معاول بعض عمال 
وممرات تحت أرضية،  تعود إلى القرون الغابرة، لم يتم التأكد من أزمانها 
وأيضا  والترميم،  اإلصـالح  عملية  على  المشرفـة  الجهات  المباالة  بسبب 
األمر  تمّ  عليها،  والمحافظة  التاريخية  المآثـر  بصيانة  المختصة  الجهات 
بإغالقها وردمها »وتصفية« الحديث عنها، اعتبارا ألنها أصبحت حديث الرأي 
العام الطنجي  المرتبط  ارتباطا عاطفيا بتراث المدينة  ومآثرها التاريخية، 

بشكل غير مألوف بالمغرب.  
واألمر يسري أيضا على الطريق الرومانية التي لم يكترث لها حكام البلد، 
ولم  يبدوا بشأنها أي بادرة تذكر،  بل على العكس من ذلك، تم »التشكيك« 
في »رومانيـة« هذه الطريق،  بالرغـم من »أسلـوب« الحجارة  الذي اعتمـده 
تزخر  التي  خاصة  بالقصبة  موجود،  ومثلها  الطــرق،  ترصيف  في  الرومان، 

بمآثر رومانية هامة. 
التاريخية  بالمآثر  تعنى  أهلية  منظمات  وتحذيرات  احتجاجات   ومقابل 
للمدينة فإن الجهات المسؤولة عن حماية المآثر التاريخية بالبالد،  تعاملت 
مـــع الموضــوع   بصمــت »مـريــب« خـاصــة بعــد اإلقــدام على تجـريــف 
الطريق  الواقعة بالجبل الكبير، ما اعتبره نشطـاء  جمعويون مقدمة  لتدمير 
هذه الطريق، الممتدة أصال إلى أكال و مغاور هرقـل،  وإلى مدينـة »كوطا« 
أخرى هامـة في محيط مدينـة »زيليس« أصيال  رومانية  الرومانية،  ومآثر 

الحديثة، على الجانب األطلسي،. 
المنظمات  بين  من  كانـت  والبيئـة«  والتـراث  للتربية  »تداول  جمعية 
األهلية التي أثـارت االنتباه إلى أهمية هذه الطريق  التاريخيـة وذكـرت بأن 
مثيالت هذه الطريق بأوروبا وسائر البالد المتحضرة،  الغيورة على مآثرها 
التاريخية،  تحظى بعناية كبيرة،  وتصنف من طرف منظمة اليونيسكو »تراثا 
عالميا«. وأدانت الجمعية ما يتعرض له اإلرث اإليكولوجي  العالمي  لطنجـة 

من »اعتداءات وتشوهات« ! . 
وانبـرت أقـالم جادة  للتنديد بالتطـاول على الطريق الرومانية بالجبل 
مدينة  في  والمتميز  الفريد  التاريخــي  اإلرث  »هذا  على  واالعتـداء  الكبيـر، 
نشر  الصـدد،  هذا  وفي  الطريـق.  بهــدم  المعاول إيذانا  باستخدام  طنجة  
األستاذ الباحث عثمان بنشقرون،  هذا األسبوع، حديثا بجريدة »طنجة 24« 
اإلليكترونية، تناقلته مواقع أخرى، يؤكد »رومانية« هذه الطريق   ويستغرب 
تاريخ  تبخيس  إلى  والرامي  المسؤول  غير  الفعل  هذا  يأتي »تبرير  أن  من 
المنطقة بنُكران الطريق جملة وتفصيال من طرف المسؤولين الذين أوكل 
إليهم الحفاظ على تاريخ وتراث المنطقة، ومن طرف الذين نصبوا أنفسهم 
متحدثين رسميين باسم تاريخ وتراث المدينة.. مشيرا إلى أن هذه الطريق 
الوسيط  العصر  إلى  تعـود  التي  العربية  المصادر  في  إليهـا  اإلشـارة  تمت 
وحددت هويتها التاريخية. كما أنها ليست شيئا مجهوال في حصيلة األبحاث 
عشر  التاسع  القرن  منتصف  منذ  طنجة  عرفتها  التي  العلمية  األركيولوجية 
إلى يومنا هذا، وقد وثقته منشورات »أرشيف المغرب«،  إذ أكدت األبحاث أن 
هذه المنطقة من أغنى المناطق التاريخية التي تعود إلى ما قبل الرومان . 

العلوي  السلطان  عهد  في  لإلصالح  خضعت  قد  الطريق  هذه  »وكانت 
سيدي محمد بن عبد الرحمان سنة 1864 أثناء بناء منارة رأس سبارطيل«. 

مدفونـة  زجاجيـة،  قنينـة   15 على  العثور  تم  الماضي  األحـد  وصبيحـة 
بعناية في سطح أحد المباني التاريخية لمدينة طنجة،   الواقع على الطريق 
الرومانية المؤدية إلى الميناء،  قيل إنها تعود إلى القرن الرابع عشر، وتحمل 

أسماء مدن إسبانية وإيطالية. 
 وسرعان ما انبرى  محرر »مستكشف«  بجريدة وطنية جادة،  للتشكيك 
إلى  لينضم  الميالدي،  الرابع عشر  القرن  إلى  القارورات  وانتمائها  في قدم 
من  الرغـم  على  لطنجـة،  التاريخية  االكتشافات  في  المشككيـن  »جحافل« 
القديم  بالمغرب   أقدم مدينة »متحضرة«  المدينة تعتبر  علمهم بأن هذه 
»القراعي«،  و  »القوارير«  بـ  تهكما،  مقالته،  عنون  الذي  الكاتب  والوسيط. 
كتب بنبــرة  اليقين أن هناك »عشرات اآلالف من القنينات من هذا النــوع  
احتساب  »مع  درهم.  ويضيف  خمسمائة  ثمنها  يتجاوز  وال  حديثا  صنعت 

رسوم نقلها وشحنها من أوروبا« !!!... 
أظن أنكم توافقونني الرأي بأن مثل هذه »الكتابات« ال تستحق الرد  ! 

اإلى امل�شككني يف الكت�شافات 
الأخرية ملاآثر طنجة التاريخية 

وبداية  والرحمة،  المغفرة  حلول شهر  اقتراب  مع 
تخوف  ازداد  الصيام،  شهر  الستقبال  العكسي  العد 
الغد  من  والمطاعم  المقاهي  وأرباب  مهنيي  وقلق 
المظلم، الذي ربما سيحمل في طياته قرارات صادمة، 

قرارات ال تراعي مجددًا  ظروفهم وأحوالهم.
وأدت  القاضية،  ضربتها  الجائحة  ضربت  فبعدما 
إلى طرد المستخدمين والعمل بساعات أقل من األيام 
والمعتمدة  الضرورية  لالحترازات  تطبيقا  العادية، 
للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، نجد الخوف 

والهلع، قد عاد من جديد. 
ففي الوقت الذي فضلت الحكومة المغربية تأجيل 
المواطنون  وجد  وطمأنته،  القطاع  هذا  مع  التواصل 
تقديم  سيتــم  هل  عدة،  تساؤالت  داخل  أنفسهم 
أبوابها  المطاعم  ستفتح  وهل  فقط؟  الفطور  وجبات 
المقاهي  إغالق  سيتم  هل  أم  قبله؟  اإلفطار،أم  بعد 
جمة  تساؤالت  الكريم؟  الشهر  هذا  طيلة  والمطاعم 
تلك التي تجوب جل شوارع ومدن المملكة المغربية 
مؤخرا، نتيجة للتمديد المستمر لحظر التجول الليلي 

بالبالد. 
فهل سيتم األخذ بعين االعتبار معاناة هذا القطاع 
خاصة مع الظروف الحالية التي يعيشها العالم أجمع؟ 
إذ بالرغم من أنه يشغل نسبة مهمة من اليد العاملة 
المواطنين  من  كبيرًا  عددًا  هنالك  أن  إال  بالمجتمع، 
بالتوقف  اليوم  مهددون  وأكثر،  أسرة  يعيلون  الذين 
عن العمل، والعودة مجددا إلى المعاناة والمآسي التي 

عاشوها خالل فترة الحجر الصحي.

شهـــده  الذي  التضـرر  وعن  الصدد،  هذا  وفي 
مع  تحدثنا  قد  كنا  الوباء،  انتشار  جراء  القطاع  هذا 
»س.ن« صاحب أحد المقاهي بالمدينة، الذي أخبرنا 
ولوال  الجائحة،  هذه  خالل  فعال  تضرر  القطاع   « أن 
في هذا  االستمرار  استطعنا  كنا  ما  ادخرناه سابقا  ما 

المجال إلى اآلن«. 
نعرف  الهاوية،ال  أبواب  »اليوم نحن على  وأضاف 
المستخدمين. لقد  ماذا سيحدث، وماذا سيكون حال 
تم توقيف بعض منهم على أمل استرجاعهم، ولكن 
إذا أغلقنا أبوابنا شهرا كامال،ال أظن أنه بإمكاني أن 
نشتغل  فنحن  أخرى،  مرة  التسيير  مصاريف  أتحمل 
دائما أكثر في رمضان، ورمضان هو الشهر الذي يزداد 

فيه رزقنا«.
اليوم بدورها أحد  أبناء، أضحت  خدوج، أم ألربعة 
ضحايا الفيروس. فبعد أن كانت تشتغل منظفة بأحد 
أي  ليلة وضحاها، دون  بين  المطاعم، وجدت نفسها 
بفضل  تعيش  اليوم  أنها  »أخبرتنا«  معيل.  وال  عمل 
رمضان  في  تعود  أن  وأملها  فقط،  جيرانها  بعض 

للعمل، كما كان الشأن في الماضي.
وآخرًا، ال يجادل اثنان في أن االختيار والقرار خالل 
المواطن  فصحة  حقا،  صعب  قرار  هو  المرحلة  هذه 
وتبعاتها  بالبالد  االقتصادية  الهشاشة  ووضعية 
أكبر،  بجدية  التفكير  تتطلب  والنفسية،  االجتماعية 
قبل اتخاذ أي قرار من شأنه أن يضر بكل ممتهن لهذا 
وهل  الحكومة؟  ستتخذه  الذي  القرار  فماهو  القطاع. 
سيتم األخذ بعين االعتبار ظروف المواطن الحالية أم 

ال؟ 

رم�شان هو ال�شهر الذي يزداد 
فيه رزقنا ولكن..

•  رميساء بن راشد

بدأت االستعدادات لالنتخابات المقبلة بمقاطعة بني مكادة بطنجة، إذ تعول مجموعة من 
األحزاب السياسية على أسماء،  بعضها لها تاريخ نضالي وسياسي، حيث  تنتمي إلى عائالت 
خبرت  تدبير الشأن العام المحليوهكذا حسمت العديد من هذه األحزاب في أسماء وكالء لوائحها 
بمقاطعة بني مكادة بطنجة، قبل أشهر من االنتخابات الجماعية المقبلة وذلك من أجل منحها 
الفرصة لإلعداد الجيد وفي راحة تامة للمعركة االنتخابية التي لن تكون سهلة بأكبر مقاطعة 

في المغرب من حيث عدد السكان.
ابن موظف ومسؤول  برويجل،  الفاسي  ياسين  المناضل  األحزاب على  أحد  يراهن  بحيث 
نقابي وحفيد أحمد بنزيان،  قيدوم االنتخابات ورائد تدبير الشأن العام المحلي بمقاطعة بني 
المقبلة بمقاطعة بني  الزمن، وذلك بجعله وكيال بإحدى لوائح االنتخابات  مكادة، لعقود من 
مكادة أمال في كسب الرهان في االستحقاقات االنتخابية الجماعية المقبلة، نظرا إلى شعبية 
الرجل والفاعل الجمعوي، ياسين الفاسي برويجل، المعروف لدى فئة عريضةمن سكان مقاطعة 
بني مكادة وطنجة، بحكم انخراطه الدائم في المواقف االجتماعية واإلنسانية، خاصة لفائدة 

الفئات المهمشة.
أ.ص

اأحزاب �شيا�شية ت�شتعد لالنتخابات
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فضاء األنثـى   :

بهــا  »زين«  بملصقــات  األسبوع،  هذا  بلدي،  في  الناس  انشغل 
أصحابها، جدران بعض شوارع طنجة، صباح األحد الماضي، تحمل كالما 
لباس  بخصوص  قيمة،  أحكام  بسبب  األسر،  بعض  حق  في  »مشينا« 

بعض فتيات ونساء المدينة ! 
تقف  التي  والجهات  مصدرهـا،  تصور  يصعـب  ال  الملصقـات  هذه 
وراءها والفكر الذي  بنيـت على أحكامه، ألن األمر واضح، وال ينبغي أن 

يعطى فوق ما يستحق من االهتمام. 
عندها في صياغة  الوقوف  يجب  الحقائق  الكثير من  هناك  إن  بيد 
ردود الفعل؛ أهمها االعتراف  بحق كل  مواطن في أن تكون له فكرة 
شخصية عن المرأة التي شغلت الفقهاء والعلماء والزهاد والشعراء على 
مدى أربعة عشر قرنا،  منهم من انشغل بجمالها، ومن أعجب بداللها 
ورقتها وابتسامتها وسحرها ورشاقتها ولينها ومفاتنها، وحبة الخال على 
أحد خديها  وغمازتيها عند التبسم، ومن الفقهاء والزهاد من نظم فيها 
شعرا غزليا كاإلمام الشافعي والحسن البصري وهو إمام وقاض، وابن 
عتبة، وهو أحد أئمــة المدينـة  المنـورة السبعة،  وعبد الوهاب المالكي 

أحد شيوخ المذهب المالكي،  الذي قال في إحدى قصائده: 

ـــــــهـــا فتنبـــهـت         فقالْت : تعالوا واطلبوا الِل�َسّ باحلِد  ونائمــــٍة قبلُتّ

فقلت لها اأين فُديتِك غا�شـــــــب        وما حكموا يف غا�شــٍب ب�شـــوى الــّرِد 

ـْر باأنــك زاهـــٌد        فقلت بلى ما ِزلُت اأزهــُد يف الزهـد !  فقالـْت األـْم اأُخبـ

بمعنى أن عشق النساء فطرة  في اإلنسان  أما المشكــل فهـي أن 
الذكر كان يستقوي ببنيته البدنية، وبتقاليد قبلية متوارثة، اعتقد أنه 
حياتهـا  تفاصيل  كل  في  والتصرف  المرأة  »امتالك«  وبإمكانه  األقوى 
كـ »جارية« »ناقصة عقل ودين« وكرامة  بل  كما يشــاء، ال كإنسانة، 

وشخصية !  
إال أن الوضع تغير وتطور بتطور اإلنسان ومفاهيمه للمجتمع  بعد 
على  فرض  الذي  األمر  والمدنية،  المدينة  إلى  القبيلة«  »غادر  أن 
جهالة  لتنتفي  والتعايش،  للحياة  جديدة  أنماطا  معا،  الذكر  واألنثى 
يجب  التي  والحقوق  األخالق  منظومة  محلها  وتحول  الجاهلية،  جهل 

احترامها لتستمر الحياة !.... 
قلت في بدايـة هذا العمـود إن لكل الحق في أن تكون له أفكـاره 
وتصوراته للحياة وأحكـام القيمة التي يكونها عن النــاس والمجتمع، 
بما  إيمانه  للحياة من منطق  ورؤيته  رأيه  التعبير عن  الحقُ في  ولكل 
يراه صوابا..... ولكن المشكلة ليست في حرية الرأي، وهو أمر مكفول  

بإرادة الشعب، ولكن المشكل في أسلوب التعبير عن هذا الرأي ! 
العديــد  من  لتفــاعــل  نتيجــة  هـي  التـي  »المدنيــة«  أن  ذلــك 
متحضرة  قواعد  المجتمعية،  تفــرض  و  التاريخية  والحاالت  األوضــاع 
ثم  لذلك.  تؤهله  »صفة«  على  التوفر  رأسها  وعلى  الناس،  لمخاطبة 
الحرص على أال يسيء ألحد، وال يمس بكرامة أحد وال يصف أي أحد بما 
يعتبر سبا أو ذما أو إهانة، ما دام الهدف هو إثارة االنتباه إلى أمور في 
المجتمع يرى من وجهة نظره أنه ينبغي تغييرها. واألهم من كل ذلك، 
الخاصة واختياراتهم وسلوكهم وطريقة  الناس  التدخل في حياة  عدم 
داموا  ما  وألسرهم  لهم  اختاروها  التي  الحياتية  األنظمة  مع  تعاملهم 
ابتعادهم عنها، فإن  المنظمة للمجتمع. وفي حالة  القوانين  يحترمون 
ذلك  في  العامة، ألن  إلى  وليس  المختصة،  السلطات  إلى  يعـود  األمر 

مفسدٌة ومهلكة. !!! 
ألن  بصفاتهــم  يعرفـوا  لم  المناشيـر  تلك  أصحـاب  أن  والغريـب 
هوياتهم  عن  يعلنون  »مصلحين«  من  بل  نكرة،  من  يأتي  ال  النصـح 
والصفات التي تخولهم الدعوة إلى ما دعت إليه تلك الملصقات، التي 
التعبيـر،  طريقـة  على  بل  التعبيـر«،  »حرية  ناحيـة  من  عليها  مأخذ  ال 
بالعـري  النساء  ونعت  وشرفهم،   الناس  كرامة  في  الطعن  يجوز  ال  إذ 
والتبـرج واإلباحيـة، ومؤاخذتهــن بسبب لباسهن  ما دمن ال »يؤذين« 
أما  »فجاءة«  األولى  الثانية«، ألن  النظرة  »النظرة  إليهن  نظر  إال من 
الثانية فإنهــا تدخل في حكم الزنــا »ألن العين تزني وزناها  النظـر«، 

من أحاديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص. واهلل أعلم. 

-•  سميـة أمغـار

 يا �صالة الزين! 

كرمت دار الشعر في تطوان الشاعر والزجال والباحث المغربي 
مالك بنونة، في افتتاح احتفالية اليوم العالمي للشعر، التي احتضنتها 
مدينة تطوان يومي 21 و22 مارس الجاري. وأمام جدارية خريطة 
الشريف اإلدريسي في فضاء المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان، 
جرى تكريم مالك بنونة، أحد الشعراء العلماء المتخصصين في األشعار 
الغنائية والصنائع الموسيقية المغربية األندلسية، ومحقق »كناش 
الحايك«، الذي أصدرته أكاديمية المملكة المغربية، وقدم له عميد 
األدب المغربي األستاذ عباس الجراري، فضال عن مدونات موسيقية 
وشعرية أخرى. ومالك بنونة هو صاحب كتاب »المنتقى المديحي« 
ومحقق »الروضة الغناء في أصول الغناء« و»ديوان الرحالة ابن جبير«، 

وله دواوين وأزجال وموشحات 
واإلسبانية...  بالعربية  شعرية 
بينما اختارت دار الشعر تكريم 
شخصية تراثية مغربية ال تزال 
كان  حيث  العالمية،  إلى  ترمز 
الشريف اإلدريسي صاحب أول 
خريطة مفصلة للعالم رسمها 

لملك صقلية روجر الثاني.
أن  بنــونـة  مالـك  واعتبر 
ثقــــافــة  تكريمه »درس في 
االعتراف، وشهادة أخرى ينالها 
تقديرا لما بــذلــه من جهــد 
أفنــاه من  علمي أصيــل، وما 
العناية  سبيل  في  طويل  عمر 

بالشعرية المغربية األندلسية منذ 
وألقـى  الماضي«.  القرن  منتصف 
الشاعـر الوشاح بعضا من قصائده، 
إلى شاعرة  أهداها  ومنها قصيدة 
هاك  عقود:  ثالثة  منذ  قرطبية 
ودعائي  والتحية/  قبالتي  مني 
لك يا اأندل�سية. اأن يطول العمر 
حتى نت�ساقى/ من نخاب احلب 
خمرا بابلية. اأنت �سعري به اأحيا 
بحورا  قبل  اأ�سغ  مل  غنائي/  يف 
القول  �سغت  فيك  )فرهدية(. 
عذبا من نثري/ وكذا �سعري يود 
القرطبية. �سحرك الباهر يحيي 

يف خيايل/ �سور املا�سي من املا�سي اإلّيْه«...
وانتقلت دار الشعر بتطوان إلى رحاب المعهد الوطني للفنون 
والفنون«،  الشعر  »نادي  تأسيس  اإلعالن عن  الجميلة، حيث جرى 
حين نوه مدير المعهد المهدي الزواق بهذه الشراكة مع دار الشعر 
في تطوان، بإشراف وزارة الثقافة والشباب والرياضة، وعدها فرصة 
بين  حوار  إقامة  نحو  وسعيا  الطلبة،  لدى  أخرى  مواهب  الكتشاف 
الفنون، من شعر وتشكيل ومسرح وموسيقى. وبدوره، رحب العربي 
بن األحمر، مدير المعهد الموسيقي في تطوان بهذه المبادرة، معلنا 

انفتاح المعهد على المبادرة، ودعمه لها.
وألقى الطالب معاذ البيساوي قصيدة مطولة ومبتكرة بعنوان 
»مشهد لم يبث في سينما إسبانيول«، بمرافقة موسيقية من طلبة 
أدت  كما  يحيى.  آيت  وأيمن  بجغيت  يونس  يتقدمهم  المعهد، 
بيونس  جمعتها  شعرية،  غنائية  لوحة  السوعلي  أميمة  الطالبة 
بجغيت إبداعا وتأليفا ولحنا... مثلما قدمت لمياء إلهؤا أغنية من 
أغاني فيروز. وارتباطا باليوم العالمي للشعر، ألقت الطالبة عائشة 
العالمي  اليوم  بمناسبة  لليونسكو  العامة  المديرة  رسالة  فكري 
للشعر، مضت فيها إلى القول بأن »الشعر ركن من أركان كينونتنا، 
فهو قوت القلوب الذي نحتاج إليه جميعا، رجاء ونساء، نحن الذين 

نحيا معا اآلن وننهل من معين تراث األجيال السابقة ما يعيننا على 
مواصلة حياتنا«.

وفي اليوم الثاني، توجهت دار الشعر نحو معلمة مدرسة الصنائع 
والفنون الوطنية، حيث جرى تقديم وتوقيع األعمال الفائزة بجائزة 
عينيك  بديوان »في  األمر  ويتعلق  الشباب،  للشعراء  األول  الديوان 
توجد المقاهي أيضا« للشاعر بوبكر لمليتي، وديوان »عندما يعرج 
بجائزة  مناصفة،  المتوجان،  وهما  الهيشو،  عثمان  للشاعر  العدم« 
دار الشعر في دورتها األخيرة، إلى جانب ديوان »على وشك التمرد« 
للشاعرة سارة ابن حرة، المتوجة بالجائزة الثانية، وديوان »في غياهب 
الغربة األولى« للشاعر محمد الحسيني، المتوج بالجائزة الثالثة، والذي 

شارك في هذا اللقاء عن بعد.
يومـه  في  الشعـر  وعـن 
الهيشو:  عثمان  قرأ  العالمي، 
ٌف ويف الوْجدان  »يف الغْيب ك�سْ
بْوٌح  ْعر  ال�سّ هو  هذا  اأ�ْسراُر/ 
فيه اإ�ْسراُر. بْوٌح... له يف فوؤاد 
ّب مْلحمٌة/ ويف العيون له  ال�سّ
ٌف واإْع�ساُر. هو املالذ ويف  ع�سْ
حّتى  يْخ�سّر  اأمٌل/  اأْح�سانه 
يف  ْعر  لل�سّ اأْمطاُر.  احِلْب  كاأّن 
ْلم  جور مْملكٌة/ ال�سّ دمنا امل�سْ
يا  اأْزهاُر.  واحلّب  ُربًى  فيها 
واأْنت  »يْعقوٌب«  دْنياي  �سْعر، 
»راعي«  لـ  واأْنت  ها/  َقمي�سُ
احلّب  طائر  يا  تاُر«.  »ع�سْ احلّب 
ْعر  حّلْق يف �سما َوَجعي/ َوَغّن فال�سّ
لْلمْوجوع ِمْزماُر. ال �سيء يوقف 
ْيف  فال�سّ دمنا/  يف  احلّب  عْزف 
وعن  اأْحـــراُر«.  واالأْقالم  يْنزف  
الشعر وطقوس الكتابة، تال بوبكر 
لمليتي قصيدته »هوس الكتابة« 
ومنها:  ديوانه،  بها  افتتح  التي 
أكتب حتّى ال تزداد األحزان تقرُّحًا، 
عن  بِر  الصَّ قناع  يسقط  ال  ولكي 
وجه الحاِل... أكتبُ، كأنني أدعكُ 
ةِ، لعلَّ األلم ينقصُ  المشقَّ جلدَ 
الشّاعِر،  زكامُ  .الكتابة  قلياًل  ولو 
عراُء كّلهم مصابوَن وال عالجَ لهم أبدًا. أكتبُ، حتّى ال تطوَل  الشُّ
مسافُة القلِق أكثر من الالزم، اللغة َفجوٌة وثغرٌة، حين تتعّقدُ خيوُط 
»ثورة  فأعلنتها  حرة،  ابن  سارة  الشاعرة  أما  وتشتبك«.  الوصول 
اَلّ ِتُزوْل.  نْت/ ُيَعاِنُقها الَبْحُر اأَ غجرية«، وهي تردد: »َكَلْوَحٍة، اأَنا َواأَ
ٍة/  َكاأُْمِنَيّ اأُْطِلُقها  َواأَنا  َتْنَتِحْر.  اأاََلّ  َناِكِبها/  ِبَ اجِلَباُل  ُكها  �سِ َوُتْ
ْمْت...«. بينما غاب الشاعر محمد  َع يف ِغماِر الَهيولى/ َوال�سَّ ِلَتَت�َسَكّ
الحسيني، الفائز بالمرتبة الثالثة، لتواجده خارج المغرب. ومن ديوانه 
نقرأ: ُ»ْلِقيُت يف الَيِمّ كْي اأَُنـو مَن الَغَرِق/ فما َنـْوُت واَل اأُْبِقيُت 
َرْمَلَيّ  ِمْن  ِرُق  َي�سْ والَبحُر  وبّللُه/  قلبي  يف  املْوُج  َتناَطَح  اأََرِقي.  يف 
َزِق. واأْلُف فرعوَن َخْلَف اليِمّ َيرُقُبني/ متى اأَجيُء... ففا�َض  بالَنّ
ْوِب اإّن َلُه/ خْيطًا وثيقًا َبْجَرى  املاُء يف ُطُرقي. يا ماُء ُلْطًفا بهذا الَثّ
؟ وال  احُلِبّ يف االأُُفِق. اإّن اْبُتِليُت باء الَبْحِر اأَْعَط�َسني/ اأيَن املـــََفُرّ
اأْر�ساً على َوَرِقي. اإّن اْكت�َسْفُت باأّن الّطنَي َيْع�َسُقني/ والَبْحُر َيْكُتُم 
َتزاَحمِت  مَلّا  ُمْرحِتٌل/  َمْعناُه  ِمْن  وّدْعُتَماَءُه  ُمْنَزَلِقي.  االأْمواِج  يف 
الّظالُم  طاَل  ُيفاجُئُه/  ِطيِني  هْل  املاَء  اأُراقُب  ُعُنقي.  يف  االآهاُت 
وذاَك الّنْجُم مل َيِطِق«. لتختتم دار الشعر في تطوان احتفالها باليوم 
العالمي للشعر، وهي تجمع بين األجيال، من خالل تكريم مالك بنونة 
واالحتفاء بالشعراء الشباب، واالنفتاح على مواهب الطلبة وفنونهم 

في مدينة تطوان.

دار ال�شعر جتمع بني الأجيال والفنون
يف اليوم العاملي لل�شعر
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يقول »المجذوب«:

بنيحيى اللطيف  • عبد 

ة ْمْن ِكيْد عْدَياُنو ْيْنَجا.. َيّ ُموْل الِنّ
ْْي�ْسْلْك طِريُقو َما ْيَباِل ْبْكَداِوي..

َها ْمَخِبّي ِبنْي اْلْفْلَجة.. ّمْ اْحَكة..�سْ ّنْ �سَ ال�ّسْ
رْي ُخوْخُتو ْلْع�ِسرُيو َما ْتَداِوي.. اْر اْلِ ْوْنَكّ

يُفو ْغَلّة.. ْمَلة َما ْيْجِني ْف�سِ لي ْيْحْرْث َفالّرْ اِلّ
و�ْس َداُرو ْعِليْه ْتِريْب.. �ُسّ لي ْبَنى ْباْلْ ْواِلّ
َلّى.. َعاِن ْمَع َهاْد اْلُقوْم �سْ ْتْعَيا ْتْغْزْل اْلْ
ة َفَرْج الله ْقِريْب.. َدّ َحاْل َما َطاْلْت ال�ّسْ �سْ

)تتمة ص1( 
جهوية  فروع  تأسيس  برنامج   ويندرج 
الهيكلـــي  مخططهــا  إطـار  في  للفيدرالية 
انتشـــار  الذي يتضمــن توسيــع  والتنظيمي 
الفيدرالية عبر كل جهات المملكة، التي تشهد 
نشاطا حيويا  واسعا في مجال اإلعالم الجهوي، 
مناسبا،  تأطيرا  يستوجب  أنه  الفيدرالية  ترى 
وماديــة  وأدبيـة  إمكانات  تنظيمية  وتوفير 
مالئمة،  مـن أجل توسيع إشعاعه ليس فقط 
مختلف  في  وأيضا  بل  الجهة،  مستوى  على 

جهات البالد اإلثنتي عشرة. 
أشــارت  الموضــوع،  فــي  بيــان،   وفي 
جهة  فرع  تأسيس  حفـــل  أن  الفيدرالية  إلى 
العديد  سيحضره  الحسيمة  ـ  تطوان  ـ  طنجة 
من ناشري صحف الشمال، فضال عن عدد هام 
الجهوي  باإلعالم  المهتمة  الشخصيات  من 
دراسة  على  االنكباب  يتــم  حيث  والوطني، 
والتخليق  والتكوين  بالتأهيل  تتعلق   قضايا 
»من أجل إعالم جهوي فاعل ومؤثر  في خدمة 

القضايا  الوطنية  الحيوية«.     
وأضـاف البيــان أن  محطـة هــذه الجهة 
لكونهــا  نظرا  خــاص  طــابع  لها  سيكــون 
من  يضاعف  مما  المغربية،  للصحافة  مهدًا 
مسؤوليات ناشري الصحف  بالشمال في ربط 
المجيد  بالتاريخ  يليق  بما  الحاضر  ممارسة 
للصحافة بهذه الجهة، خاصة وأن هذه الجهة  
ما  بكل  المتوسطي«   »الحلم  قلب  في  توجد 
الضفتين  ومن  بين  يعنيه ذلك من تحديات 
في  اإلعالم  يكون  أن  يجب  اندماج  في  آمال 

قاطرة المترافعين من أجل تحقيقه. 

وسوف يتميز حفل تأسيس فرع الفيدرالية 
لجهة الشمال  خالل نهاية األسبوع ، بعدد من 
والتنظيمـي  المهني  الجانب  تهـم  األنشطة  
هامة  ندوة  وتنظيم  الشمال  لجهة  للصحافة 
فرص  المتوسط:  “منــارات  موضــوع  حول 
فيها  يشارك  التحديات«  بحــر  في  االندماج 
األسبق  الرئيس  المرزوقــي،  منصــف  السيد 
للجمهورية التونسيــة  بمداخلــة  بعـــنوان : 
الوحدة واالستقــرار   في المغرب الكبير ورهان 
بن  محمــد  والسيد  المتوسطــي«  االندماج 
عيسى، وزير الخارجية األسبق   الذي سيعرض 
إرساء  في  واإلبداع   الثقافة  موضوع  »دور 
قواعد االنتماء المتوسطي«  والسيد مصطفى 
األورومتوسطية  الجامعـــة  رئيس  بوسمينة  
»االتحاد  حول   مداخلته  تتمحور  الذي  بفاس 
من أجل المتوسط، أمر حتمي وليس اختيارا« 
الفيدراليــة  مجاهــد  رئيس  يونــس  والسيد 
عـــن  سيتحــدث  الذي  للصحافيين،  الدولية 
»إلعاالم المتوسطي: من تغذية النزاعات إلى 

دعم االستقرار«.   
الراحل  اللقاء، تكريم    كما سيشهد هذا 
قاعة  على  اسمه  وإطالق  الصايل  الدين  نور 
ببيت الصحافة، وكذا عدد من مديري األخبار  

بالتلفزات المغربية. 
أيضا  تكريــم  صحافييـــن  كما  سيتـم 
والوطني:  الجهــوي  اإلعالم  بصمت  بطنجة 
أمينة  والسيدات  الكنوني،  العزيز  السيد  عبد 

السوسي، وزهور الغزاوي وثريا الصواف..  
اإلعالمــي  اللقــاء  هــذا  أشغــال  وحـول 
بخات  الحق  عبد  الدكتور  أدلى  المتميز،، 
على   فيـه  شــدد  بتصريـــح   الجريدة  لهذه 

تــوجــد  الجهـــوي  باإلعالم  العنـــايــة  أن  
التنفيــذي  المكتــب  أولويــات  بيـــن  من 
الدور  اعتبـارا ألهميـة  الناشرين،   لفيدراليـــة 
الذي   يضطلــع به فـي بنــاء إعــالم يتســم 
وباحتـــرام  والمصداقيــــة  بالمســـؤوليـــة  
على  الــتام  المهــنــة،  والحــرص  أخالقيات 
االبتــعــاد عن  األخـــبــار الغيـــر موثوقـــة،  
القراء  جمهور  تعاطف  الكتساب  سبيل  ال  إذ 
اإليجابي  وتفاعلهم  واحترامهم،  والمتتبعين،  
المختلفـــة،  إال  والمنابــر  الصحف  مواد  مع 
الوضوح  إطـــار  في  والدؤوب  بالعمل  الجاد 
إثارة  شأنه  من  ما  والمصداقية  ورفض  كل 
القلق والريبة في األخبار التي ننشرها ونقدمها 
مستجدات  على  اطالعهم  أجل  من  لقرائنا 
عــام  رأي  تكويــن  من  وتمكينهـم  األحداث، 

واع  ومؤثر.  
سبـــق  الهـــدف،  هذا  إلى  وللوصـول 
ناقش  أن  للفيدراليـــة  للمكتـــب  التنفيــذي 
خالل  اجتماعـه منتصف يوليــوز من السنـــة 
الماضية عددا من القضايا التنظيمية، كان من 
بينها  ملف اإلعالم الجهوي، في إطار التحضير 
للنموذج االقتصادي الجديد من أجل التطوير 
والمــادي  للمقــاوالت  الصحافيــة،  المهني 
والعمل على دمج اإلعالم الجهوي في منظومة 
أن  بخات  الدكتور  المتقدمة.وأضاف  الجهوية 
تطوير  عملية  في  فعال،  انخرطت  الفيدرالية 
لإلعــالم  خدمة  الجهوي،  اإلعالم  وتأطير 
ناشري  ودعم  مساندة  ككل،  عبـــر  الوطني 

الصحف. 
عزيز كنوني

طنجة : لقاء لتقييم واقع مقاولت حدث اإعالمي هام بطنجة نهاية الأ�شبوع: 
اجلهة وبلورة مخطط للم�شاهمة

يف اإنعا�س القت�شاد

عقد رئيس االتحاد العام لمقاوالت المغرب، 
شكيب لعلج، يوم االثنين بطنجة، جلسة عمل 
مع أعضاء فرع االتحاد بجهة الشمال وفعاليات 
اقتصادية محلية، لتدارس وتقييم واقع مقاوالت 
مخطط  وبلورة  طنجة-تطوان-الحسيمة  جهة 
االقتصــادي  المجال  إنعــاش  في  للمساهمــة 
بالجهة.وخالل هذا االجتماع الذي شكل فرصة 
لمجموعة من الفاعلين االقتصاديين المحليين،  
لإلدالء برأيهم بخصوص الوضع الراهن القتصاد 
استعراض وضعية مجموعة من  تم  المنطقة، 
القطاعات االقتصادية و الصناعية والخدماتية، 
منها  تعاني  التي  المشاكل  أهم  عند  والتوقف 
الشركات والمقاوالت المعنية،  بسبب تداعيات 
ــا«،  واإلطــالع عن قــرب على  ــورون جائحة »ك

تطلعات المقاوالت،  بخصوص المستقبل.
االجتماع شكل كذلك مناسبة للتوقف عند 
الصعوبات التي تعترض المقاوالت المغربية في 
االقتصاديين  الشركاء  من  عدد  مع  تعامالتها 
األجانب،  بسبب اإلغالق العام بعدد من البلدان 
والتي  الخارج  في  القطاعات  بعض  وتعطل 
قريب، محورالمبادالت  إلى عهد  كانت تشكل، 
االقتصادية والتجارية بين المغرب وأهم شركائه 

االقتصاديين.
أبرز شكيب لعلج أهمية  السياق،  في هذا 

أهــم  على  لالنكباب  فرصة  شكل  الذي  اللقاء 
طنجة  جهة  اقتصاد  يواجهها  التي  اإلشكاالت 
الوبائية  الظــروف  بسبـــب  الحسيمة  تطوان 
لتحديد  أساسيا،   منطلقا  شكل  كما  الطارئة، 
تبنيها  يمكن  التي  واالستراتيجيات  التوجهات 
للمساهمة في تجاوزالعراقيل القائمة واستشراف 

المستقبل بتفاؤل.
العـــام  االتحاد  أن  لعلـج  شكيب  وأكــد 
كل  مع  وثيق  بشكل  يعمل  المغرب  لمقاوالت 
المؤسسات الوطنية المعنية باالقتصاد ويصغي 
لتجاوز  المعنية  االقتصادية  الفعاليات  كل  إلى 
الواقع الحالي بسالسة وبنجاعة والمراهنة على 
المستقبل وتقديم الدعم الالزم لكل المقاوالت 
لتجاوزالمشاكل  ومواكبتها  المعنية  والشركات 
والصعوبات، وفق رؤية واضحة وشاملة،  تتناسب 

وتطلعات الفعاليات االقتصادية الجهوية..
رئيس  قام  االجتماع،  هذا  هامش  وعلى 
االتحاد المقاوالتي بالمغرب في اليوم الموالي 
لجلسة  والية طنجة، خصصت  مقر  إلى  بزيارة 
عمالة  عامل  وكذا  الجهة  والي  بحضور  عمل، 
فحص أنجرة، باإلضافة إلى قيامه بزيارات أخرى، 
أربعــة معامل، »إيروم« و »رونــو«  استهدفت 
وذلك  كونف«  و»الري  ــاروك«  م و»أليمنيوم 

للوقوف عن كثب على أوضاع وأجواء اشتغالها.

ت�شوير : حمودة

تاأ�شي�س الفرع اجلهوي للفيدرالية 
املغربية لنا�شري ال�شحف

بجهة طنجة ـ تطوان ـ احل�شيمة

وفد اقت�شادي �شيني يبحث يف طنجة تطور  
مراحل اإجناز مدينة »محمد ال�شاد�س تيك« 

السادس  محمد  مدينة  ملف  دراسة  األسبوع،  هذا  خالل  تمت 
الحسيمة،  ـ  تطوان  ـ  طنجة  جهة  بمقر  اجتماع  خالل  بطنجة،  تيك 
موضوع  كان  الذي  المشروع  في  المساهمة  الصينية  والمجموعات 

مغربية وصينية..  بين مؤسسات  اتفاقيات شراكة 
وأفاد بالغ لمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن هذا اللقاء 
أن  يأمالن  اللذين  الطرفين  بين  الجارية  المشاورات  إطار  يندرج في 
تشكل مدينة محمد السادس طنجة – تيك “نموذجا ناجحا للشراكة 
دخول  بعد  المتوسطي”.خاصة  والحوض  إفريقيا  في  البلدين  بين 
تهيئة  شركة  رأسمال  في  المائة  في   35 بحصة  الصيني  الشريك 

“طنجة-تيك”.  مدينة 
من جهته، تطرق  رئيس الوفد الصيني  إلى أهم المراحل التي 
الصين  انفتاح  إطار  في  المغربية،  األطراف  مع  الشراكة  منها  مرت 
استثمارات  تحظى  أن  في  أمله  عن  معربا  اإلفريقية،  السوق  على 

بالمنطقة.  وجودها  لتكريس  التسهيالت  من  بمزيد  المجموعة 
مفضلة  كوجهة  المغرب  أهمية  الصيني  الوفد  أكد  وبالمناسبة 
وبنياته  االستثمارية  لجاذبيته  األجانب  نظرا  المستثمرين  لدى 

معبرا  وإفريقيا،  أوروبا  وقربه من  الجيدة وموقعه  الجغرافي  التحتية 
الريحية   الطاقة  االستثمار في مجال  في  رغبة شركات صينية  ا  عن 
في  والمساهمة  طنجة  لمنطقة  االقتصادية  الدينامية  دعم  بغاية 

الشغل بها.  توفير فرص 
مشروع  في  المساهمة  الصينية  الشركات  أن  المعلوم  من 
المؤسسات  أهم  بين  من  تعتبــر  تيــك«،  السادس  محمد  »مدينة 
العمومية بهذا البلد خاصة في مجال  الهندسة والتطوير والمشاريع 

العالمي.   الصعيد  على  التحتية  للبنيات  الكبرى 
كونستركشن  كوميونيكيشنز  تشاينا  شركة  أن  فإن   للتذكير 
قد  كانت   “ والقناطر  للطرق  الصينية  الشركة  وفرعها  المحدودة 
المدينة  تهيئة  شركة  رأسمال  في  2020؛  نونبر  في  رسميا  دخلت 
المائة،  في   35 بنسبة  تيك”،  طنجة  السادس  “محمد  الصناعية 
الحسيمة  ـ  تطوان  ـ  طنجة  جهة  ومجلس  إفريقيا،  إلىجانب بنك 

المتوسط.  طنجة  الخاصة  والوكالة 
 ج.ط

ت�شوير : حمودة
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

مدينة  ملف  دراسة  األسبوع،  هذا  خالل  تمت 
محمد السادس تـيك بطنجة، خالل اجتمـاع بمقـر 
جهة طنجــة ـ تطوان ـ الحسيمـة، والمجموعــات 
كــان  الذي  المشــروع  فـي  المساهمـة  الصينيــة 
مغربية  مؤسسـات  بين  شراكة  اتفاقيات  موضوع 

وصينية.. 
طنجة-تطوان- جهــة  لمجلس  بالغ  وأفــاد 

الحسيمة، أن هذا اللقاء يندرج في إطار المشاورات 
تشكــل  أن  يأمالن  اللذين  الطرفين  بين  الجارية 
“نموذجا  تيك   – طنجـة  السادس  محمد  مدينــة 
ناجحا للشراكة بين البلدين في إفريقيا والحوض 
المتوسطي”. خاصـة بعـد دخول الشريك الصيني 
تهيئـة  رأسمال شركـة  في  المائة  في   35 بحصة 

مدينة “طنجة-تيك”. 

اإلصابة  إثر  وعلى   ،2020 دجنبــر   15 ليلة 
لمضاجــع  المقـض  كورونـا،  بفيـروس  الغادرة 
الدين  نور  الفـذ  السينمائـي  الناقد  العباد،أسلم 
النحيل  الصايل روحه لبارئها،بعد أن عجز جسده 
إلى  الغــادر  الفيروسي  التسلل  هذا  مقاومـة  من 

شرايين دمه ورئتيه.
الذي  الدين  وليلتها، لم أكـد أصدق أن نور 
قضايا  لمناقشة  يوم،  كـل  معـه  أتواصل  كنـت 
أوج  في  غادرنا  والسينما،قد  والثقافة  الفكر  تهم 
ببالي  يخطر  كان  وما  الكوفيد،  بجائحة  انشغالنا 
قط أنه سيكون من بين ضحاياه، هو الذي كان 
الحيطة  اتخاذ  بضرورة  اتصال  كل  عند  يوصيني 
الوقايــة  بوسائــل  الصارم  وااللتــزام  والحذر، 

واإلحتراز، والرضوخ للحجر الصحي.
خضنــا  التي  القضايـا  بين  من  أن  وأذكــر 
المرتبطة  الخالصات  تلك  هادئــا،  نقاشــا  فيها 
واكتشافـــه  سبينــوزا،  لفلسفة  قراءته  بإعادة 
السوداويــة  رؤيته  في  متميـــز  إيطالي  لكاتب 
ليوباردي  جياكومو  اإلنساني،  والمصير  للوجود 
الذي  الفكري  االجتهــاد  وذلك   ،)1837/1798(
للجدل  المثير  كتابـه  في  طرابيشي  جورج  أنجزه 
كما  الحديث(،  إســالم  إلى  القرآن  إسالم  )من 
عــن  باهــر،  تحليلي  وعمــق  بإسهاب  حدثني 
الضاربة  الروحية  التجليات  تلك  عنـــد  وقوفه 
)الكوميديا  في  دانتي  لدى  التخييل  أقاصي  في 
بيننا  اتصال  آخر  عند  أخبرنـي  حيـث  اإللهيـة(، 
قبيل إصابته بفيروس الجائحة اللعين، أنه أكمل 
الملحمة  هذه  من  )الجحيم(  األول  الجزء  قراءة 
قراءة  في  الشروع  بصدد  وأنه  الخالدة،  الشعرية 
بالجزء  يختمها  أن  قبل  )المطهر(،  الثاني  الجزء 
اهلل  رحمه  كان  ولعله  واألخير)الفردوس(،  الثالث 
يتطهر قبل أن يلج عوالم الفردوس الدانتي،ألن 
الفيروس سيتمكن من جسده النحيل ليغيبه عنا 

إلى األبد.
اللحظات  هذه  الخاطـر  على  تواردت  وقـد 
البهية، نابضة بمدى األهمية القصوى التي كان 
الخالصة،  للصداقة  الصايل  الدين  نور  يوليها 
مراحل  تفاصيــل  يسترجــع  وهو  الغامــر  وفرحه 
بمناسبة  »خوصافات«،  بحـي  والشباب  الطفولة 
الجمعة، لجعل  مبادرة بيت الصحافة مساء أمس 
واحدة من أجمل قاعات اللقاءات والعروض بهذا 
لنخبة  وازن  بحظور  السمه،  حاملة  الوارف  البيت 
من المثقفين واإلعالميين وأصدقاء الراحل، وذلك 
على هامش انعقاد الجمع العام التأسيسي للفرع 
الجهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة للفيدرالية 
المغربية لناشري الصحف، وهي نفس القاعة التي 
قدم فيها نور الدين درسا افتتاحيا لبيت الصحافة 

في موضوع ثورة اإلعالم الرقمية.
على  نلــح  تجعلنـــا  أيضــا،  مناسبــة  وهي 
أن  الوفــاء،  بـــاب  من  بطنجــة،  المسؤوليـــن 
اإلنتهـــاء  بــعد  إسمه،  »ألكـازار«  سينما  تحمل 
لتصبح  تأهيلها،  وإعادة  ترميمها  عملية  من 
اعترافا  السينمائية،  الصايل  الدين  نور  مؤسسة 
مع   2008 سنـــة  منــذ  بذله  الذي  بالمجهود 
هذه  إلنقاذ  حصاد،  محمد  األسبق  الوالي  السيد 
التي زرعت في قلب  التاريخية  السينمائية  القاعة 
الطنجاويين البسطاء عشق السينما، وبالخصوص 

سكان األحياء العتيقة المجاورة لها.

اأ�شدقاء نور الدين ال�شايل

الفيدرالية  إشراف  بامتياز، يتمثل في  إعالميًا  األسبــوع، حدثًا  نهايـة هذا  تشهد مدينـة طنجـة، 
ـ الحسيمة، وهو  المغربية لناشري الصحف على الجمع العام التأسيسي  لفرع جهة طنجة ـ تطوان  
خامس فرع للفيدرالية، بعد أربعة فروع جهوية أسست، في جهات العيون الساقية الحمراء والداخلة 

وادي الذهب وكلميم واد نون وجهة الشرق ، والتحضير لفرع جهة مراكش آسفي. 

وفد اقت�شادي �شيني يبحث يف طنجة تطور  مراحل اإجناز 
مدينة »محمد ال�شاد�س تيك« 

حدث اإعالمي هام بطنجة نهاية الأ�شبوع: 

تاأ�شي�س الفرع اجلهوي للفيدرالية املغربية لنا�شري 
ال�شحف بجهة طنجة ـ تطوان ـ احل�شيمة

ت�شوير : حمودة


