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Le ministère indien de la Santé apaise le monde sur les craintes d’une 
éventuelle troisième vague très préoccupante de Covid-19, identifiée 

sous forme d’une « Variante Delta Plus » dans 12 pays à travers la planète, assu-
rant que ce variant est « localisé ».

Le chef du groupe gouvernemental indien, chargé de la vaccination, kumar 
Paul, a affirmé, pour sa part,  qu’il n’y a, jusqu’à présent, aucune donnée scienti-
fique permettant d’établir que le nouveau variant est hautement transmissible ou 
réduisant l’efficacité des vaccins existants. 

L’Observatoire du nord des droits de l’Homme (ONDH) a appelé à une 
enquête sur le cas d’une adolescente de 13 ans, violée à plusieurs re-
prises par un agent d’autorité à tétouan. Dans un communiqué, l’ONG 

a précisé que l’individu a environ 45 ans, travaillant pour les autorités locales 
de la préfecture.

Lire en page 7

Lire en page 3
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FÉDÉRATION MAROCAINE

DES ÉDITEURS DE JOURNAUX

Sur ses 22 aéroports, le Maroc dispose de 15 aéroports certi-
fiés «Airport Health Accreditation» par le Conseil international 
des aéroports (ICa) : Casablanca-Mohammed V, Marrakech-Mé-
nara, Agadir-Al Massira, Rabat-Salé, Oujda Angad, Fès-Saïs, 
tanger- Ibn Batouta, Ouarzazate, Nador-El aroui, Essaouira-Mo-
gador, al Hoceima-Chérif El Idrissi, Errachidia-Moulay ali Chérif, 
tétouan-Saniat R’mel, Dakhla et Laâyoune-Hassan 1er.

Le royaume se présente ainsi aujourd’hui comme le pays afri-
cain qui possède  le plus d’aéroports accrédités, devant l’afrique 
du Sud qui en compte 10. 

Le label « aHa » distingue les aéroports offrant un environ-
nement sain et encourageant les bonnes pratiques rassurantes 
pour les usagers,  avec des critères basés sur les recommanda-
tions de l’ICa et de l’Organisation de l’aviation civile internatio-
nale.  

L’aéroport Tanger-Ibn Batouta 
certifié 

« Airport Health 
Accreditation »

Le prix du mouton s’an-
nonce salé cette an-

née, avec une hausse moyenne 
de 500 dirhams par tête, et un 
prix de 50 dirhams le kilo, selon 
la race et les régions. 

Les prix s’affichent à la hausse, 
notamment depuis le retour de 
nos MRE (Marocains résidents à 
l’étranger). 

toutefois, le marché n’est pas 
encore stable puisque l’offre est 
déterminée en grande majorité 
par les conditions climatiques 
alors que la demande est liée au 
pouvoir d’achat des ménages, 
malmené par les répercussions 
de la pandémie du Covid-19. 

De plus, l’offre en ovins et ca-
prins destinés à l’abattage pour 
l’Aïd Al-Adha n’est pas encore si 
abondante en attendant l’arrivée 
sur le marché des troupeaux des 
zones de l’atlas, notamment ceux 
de la race de timahdite, et d’autres 
régions qui réguleront les prix 
dans les jours qui viennent. 

De l’avis des éleveurs, la de-
mande sera essentiellement 
orientée vers les petits mou-
tons, les ménages n’ayant pas 
les moyens de faire de gros sa-

Le label «Pavillon Bleu» 
pour l’année 2021 

est décerné à 27 plages et à 
un port de plaisance du littoral 
marocain, dont six plages si-
tuées dans la région tanger-té-
touan-al Hoceima.

Il s’agit des plages achakar 
(tanger-assilah), Ba kacem 
(tanger-assilah), Dalia (Fahs 
Anjra), Mdiq (Mdiq-Fnideq), 
Oued Laou (tétouan), Oued 
Al Marssa (Fahs Anjra) et Ri-
fienne (Mdiq-Fnideq).

Toujours dans le nord du 
royaume, la même distinction 
est également octroyée à la 
plage arekmane à Nador. 

Décerné par la Fondation Mo-
hammed VI pour la protection de 
l’Environnement et la Fondation 
Internationale pour l’Éducation 
à l’Environnement (FEE), ce la-
bel international témoigne d’une 
qualité des eaux de baignade, 
de la sécurité sur la plage, la 

crifices financiers. La situation 
n’est pas rose, non plus pour les 
éleveurs qui ont été affectés l’an-
née dernière par la baisse de la 
demande et les restrictions des 
déplacements. À cela s’ajoute la 
hausse des charges à environ 
20%, dûe à la hausse du prix des 
principaux aliments de bétail. ac-
tuellement, en matière d’alimen-
tation animale qui constitue une 
part importante des coûts de pro-
duction des élevages de caprins 
et ovins, les prix du fourrage, de 
la paille, du maïs, du blé, du son, 
de la luzerne et du soja, varient 
entre 1,8 à 6,00 dirhams le kg.  

Dans le cadre des préparatifs 
de Aïd Al-Adha, la Fédération In-
terprofessionnelle des viandes 

sensibilisation à la protection 
de l’Environnement, et l’amé-
nagement de la plage et de ses 
arrière-plages. 

Le décernement de ce La-
bel tient compte aussi d’autres 
points ponctuels relevant de la 
lutte contre la pandémie du co-
vid 19, comme la distanciation 
sociale, le respect des gestes 
barrières ou encore la distribu-

rouges (FIVIaR) et l’association 
nationale ovine et caprine (aNOC) 
ont déjà identifié, à la mi- juin der-
nier, l’équivalent de 5,8 millions 
de têtes d’ovins et caprins. 

Sur le plan du contrôle sani-
taire, l’Office national de sécurité 
sanitaire des produits alimen-
taires (ONSSa), la situation du 
cheptel national est satisfaisante. 
Les contrôles de l’eau d’abreuve-
ment et la circulation des fientes 
sont essentiels et courants. 

Les services vétérinaires de 
l’Office ont enregistré quelque 
240.000 unités d’engraissement 
d’ovins et caprins, conditionnés 
par l’obtention d’un laissez-pas-
ser délivré par les services vété-
rinaires de l’ONSSa. 

tion de gel hydro alcoolique.
Les communes labellisées 

prennent en charge la gestion 
complète des plages qui relèvent 
de leur périmètre, à savoir l’entre-
tien, la propreté, l’équipement, la 
sécurité, la formation, la sensibi-
lisation et l’accessibilité.

L’objectif final est d’offrir aux 
estivants un contexte sécurisé 
pour leur détente.

Aïd Al-Adha 2021 :

Le mouton au prix salé

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Pavillon Bleu pour six plages 

Mme Meryem ECH.CHARBOUNY
déclare avoir perdu, dans des circonstances 

et lieu indéterminés, le duplicata du :

Titre foncier nº 71500 / 06
concernant la propriété dite «Ben Amar 46  » 

située à la rue Rossini à Tanger
Prière à toute personne ayant retrouvé 

ce document  de bien vouloir le rapporter 
à la Conservation foncière.

M. Mohamed OULAD LFADIL
déclare avoir perdu dans des circonstances 

et lieu indéterminés, le duplicata du :

Titre foncier nº 12765 / G
Prière à toute personne ayant retrouvé 

ce document  de bien vouloir le rapporter 
à la Conservation foncière.
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En ce qui concerne, donc, la région tanger-té-
touan-al Hoceima, les autorités locales 

restent sur leurs gardes. tout en veillant au confort des 
estivants, une vigilance est scrupuleusement observée 
sur les lieux de baignade où l’on est décidé  à faire res-
pecter les consignes des autorités sanitaires et veiller à 
la bonne santé des baigneurs. 

Sur les réseaux sociaux, une circulaire du wali de la 
Région tanger-tétouan-al Hoceima a un grand écho au-
près des internautes, en général, et des 
potentiels estivants qui préfèrent passer 
leurs vacances au Nord du Royaume, en 
particulier.

Cette circulaire annonce que la saison 
estivale qui a débuté le 1er juillet courant, 
prendra fin le 15 septembre prochain. 
La baignade est autorisée dans les 
plages méditerranéennes et atlantiques 
suivantes: Malabata, Mrissat, Jbila, Ba 
kacem, achakar, Chams, Merkala, Sidi 
kacem, Forêt diplomatique, Houara, Sidi 
Mghait, Rmilet, ainsi que les plages d’as-
silah et celle du Complexe bleu.

Evidemment, il faut compter aussi 
avec  les merveilleuses plages d’al Hao-
ceima et celles du littoral méditerranéen, 
notamment celles de  Oued Laou, tamu-
da Bay , Martil, Cabo Negro, Fnideq., kabila, ksar Rimal, 
tres Piedras, Marina Beach, Marina Smir et Restinga.. 

La surveillance sera assurée de 8 heures  à 19H sur la 
plupart de ces plages  qui possèdent toutes les condi-
tions nécessaires permettant baignade, randonnées et 
autres plaisirs de bord de mer. 

Cependant, pour ne pas gâcher ces plaisirs, le res-
pect des mesures préventives et sanitaires sera de ri-
gueur sur toutes ces plages. 

ainsi, à l’exception des familles, les rassemblements 
des estivants seront interdits de crainte de la propaga-
tion et de la transmission du covid-19 et de ses nou-
veaux variants mençants.

L’objectif majeur est de veiller au respect des gestes 
barrières afin d’écarter les risques de contagion; mais 
aussi  de délimiter des endroits spécifiques et sécuri-
sés et organiser l’afflux massif  pour la baignade, afin 
d’éviter les accidents et les noyades. 

ainsi, une surveillance ferme mais discrète des mou-
vements des estivants est instaurée, et des consignes 
strictes sont données aux agents de l’ordre, aux 
éléments spécialisés de la protection civile et aux 
maîtres-nageurs recrutés en nombre,  pour une inter-
vention rapide et efficace, en cas de nécessité.

On a vu que les estivants à tanger et sa région ont 
le choix entre plusieurs plages  pour se rafraîchir. L’es-
sentiel, c’est qu’il ne faut pas perdre de vue que la ruée 

sauvage sur les plages fait craindre une résurgence 
du virus qui implique le retour à une vie quotidienne 
conditionnée par des restrictions sanitaires, spéciale-
ment au vu du relâchement du respect des mesures 
préventives.

Dans ce sens, le ministère de la Santé ne cesse de  
mettre en garde contre le non-respect des mesures pré-
ventives mises en place dans le cadre de la lutte contre 
la propagation du Covid-19.

En effet, un relâchement imprudent 
pourrait entraîner la détérioration de la 
situation épidémiologique, notamment 
avec les vacances d’été, le retour des 
vols internationaux de et vers le Maroc, 
l’allègement du couvre-feu nocturne et 
l’avènement  de l’Aïd Al Adha.

Bien que l’on confirme que la situa-
tion sanitaire est actuellement stable,  et 
qu’on estime que les citoyens sont as-
sez conscients pour contribuer au main-
tien de cette stabilité salvatrice pour 
tous, la vigilance et la prudence  restent 
de rigueur.  

Loin de nous l’idée de décourager les 
heureux estivants auxquels nous sou-
haitons chaleureusement de bonnes va-
cances, mais, pour leur protection, nous 

n’insisterons jamais assez sur la nécessité de joindre 
aux plaisirs des vacances, le respect des règles sani-
taires dictées par la prudence dans l’intérêt des per-
sonnes et des familles. 

Il faut absolument retenir  ceci : les plages sont  ac-
cessibles à tous, mais à la condition sine qua non de 
respecter la distanciation physique, entre autres me-
sures-barrières...seuls moyens de lutte contre la pro-
pagation du covid 19. 

@par le Dr Abdelhak BAKHAT 

Saison estivale dérogatoire

Le balnéaire entre affluence 
et prudence

En prévision de milliers de vacanciers nationaux et 
étrangers, venant se joindre aux populations des villes 
du nord du Royaume durant la saison estivale qui vient 
d’ouvrir ses plages, le wali 
de la région Tanger-Té-
touan-Al Hoceima, Moha-
med Mhidia, tout en sou-
haitant chaleureusement 
la bienvenue à tous les vi-
siteurs du nord, a tenu plu-
sieurs réunions avec les 
autorités locales en vue de 
mettre au point une stra-
tégie à même de gérer au 
mieux l’affluence des va-
canciers, notamment sur 
les plages qui connaissent 
déjà un foisonnement re-
latif, notamment depuis 
l’annonce des vacances scolaires et le magnifique ac-
cueil de nos MRE pour leurs vacances estivales au pays.

Maintenant, la question reste de savoir si, face à l’af-

flux attendu des estivants, succédant à la levée progres-
sive après deux étés successifs vécus au rythme d’un 
quasi-confinement, peut-on affirmer, avec certitude, que 

les consignes sanitaires 
contre le Covid-19 seront 
respectées par l’ensemble 
des baigneurs sur les 
plages, essentiellement 
la distanciation sociale, le 
port du masque et les me-
sures d’hygiène, ou alors 
certains estivants se sou-
cieront-ils peu ou pas des 
risques de contamination 
au covid 19, trop occupés 
à se livrer aux jeux des 
vagues et au plaisir de re-
trouver la mer dont ils ont 
été si longtemps privés par 

une longue fermeture des plages où seules des mouettes 
planaient au-dessus du littoral, sous le soleil brûlant des 
deux étés derniers.
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Rubrique   
Culturelle

Nous vous proposons, cette semaine, un livre tout juste 
paru, sur le développement personnel : « L’anti guide 

de la manipulation » de Fabien Olicard  qui décortique le 
fascinant concept de la  manipulation, une façon de com-
muniquer complètement humaine : qu’on le veuille ou non, 
nous sommes tous un peu manipulés et manipulateurs. 

Dans nos relations sociales, amicales, dans le travail… 
nous « manipulons » , pour obtenir ce que nous souhaitons, 
ou simplement pour discuter, orienter, souvent inconsciem-
ment ! Que se passe-t-il dans notre cerveau à ce moment-là? 
Y a-t-il des manipulateurs plus doués que d’autres? Peut-
on devenir un manipulateur bienveillant? Fabien Olicard, 
passionné par ce sujet depuis toujours, nous aide à com-
prendre, avec des cas pratiques et des exemples concrets et 
théoriques, des anecdotes et des expériences, ce «pouvoir» 
que nous avons tous et pouvons tous développer.

Pourquoi un anti guide ? Car il faut penser manipulation 
positive, sympa, intelligente, et non négative comme peut 
laisser l’entendre ce terme souvent dénigré !

L’auteur prévient tout de suite, oui il nous manipule mais 
pour mieux nous faire comprendre où il veut en venir et pour 
éviter les manipulateurs toxiques. Le rythme est bon avec 
des tests à faire pour voir à quel point on est influençable… 

Ce livre est amusant à lire, interactif, avec des anecdotes 
personnelles sur comment l’auteur a utilisé son «pouvoir» 
et ses techniques. Un livre qui ne vous laissera pas indiffé-
rents !

Bonne lecture ! 

@ par Meryem Cherradi

   L’ANTI GUIDE
    DE LA MANIPULATION   

de Fabien OLICARD

Culture
Le musée de Cap Spartel 

ouvre ses portes

En prévision de la célébration, en novembre prochain, du 
152ème anniversaire de la création du phare de Cap Spartel, 

ce pittoresque promontoire dont le rôle principal est d’orienter et 
de sécuriser  la navigation  maritime à l'entrée sud du Détroit de 
Gibraltar, à 14 kilomètres à l'ouest de tanger, il a été procédé à 
des travaux de revalorisation du site, devenu aussi un important  
attrait touristique, doté d’un musée virtuel  valorisant le phare en 
tant que patrimoine national connu depuis 1861 pour son histoire 
particulière aux dimensions  culturelle et maritime, retraçant des 
faits chronologiques, et présentant des images historiques et ré-
centes dans un film documentaire.

Le musée abrite également  un centre pédagogique pour les 
enfants et il est aussi prévu qu’on y organise  des manifestations 
culturelles.

Le port tanger Med et la 
compagnie de navi-

gation maritime estonienne, tal-
link Grupp, ont conclu un accord 
pour l’affrètement, à court terme, 
de deux navires sur des lignes 
maritimes entre le Maroc et l’Eu-
rope.

Il s’agit des navires Victoria I et 
Romantika de tallink Grupp qui 
opéreront, sur la période allant 
de juillet à septembre 2021, sur 
les routes maritimes internatio-
nales entre le Maroc, la France et 
l’Italie. 

Selon un communiqué publié 
à cet égard, le navire Victoria I a 
pris le large vers le port tanger 
Med, lundi 28 juin, au moment où 
le départ de Romantika est prévu 
pour le 5 juillet. 

Affrétés pour 100 jours, les 
deux bateaux devraient revenir 
à tallin (Estonie) en octobre 2021 

et seront exploités par l’équipage 
technique de tallink Grupp. 

S’exprimant à cette occasion, 
Paavo Nõgene, président-direc-
teur général de tallink Grupp, 
fait part de sa satisfaction de 
ce partenariat : «Nous sommes 
heureux d’avoir réussi à obtenir 
un autre accord d’affrètement 

pour nos navires cette année. 
Ils n’ont pas à attendre dans les 
ports la levée des restrictions et 
la reprise de l’activité voyage».

Rappelons que tallin Grupp 
a une expérience antérieure de 
l’affrètement de navires vers la 
Méditerranée et ce depuis une 
décennie déjà. 

Le port Tanger Med affrète deux 
navires Tallink pour les liaisons 

avec la France et l’Italie

Le décret n°21.4792 insti-
tuant une indemnité de 

transport maritime au profit des 
Marocains résidant à l’étranger 
voyageant à bord des lignes re-
liant les ports de France, d’Italie 
et du Portugal à ceux du Maroc, 
durant la période allant du 15 juin 
au 30 septembre, a été publié au 
dernier Bulletin officiel.

Selon l’article deux du décret 
n°21.4792, le montant de cette 
indemnité de transport maritime 
a été fixé à 1.000 dirhams pour 
les billets achetés à moins de 
250 euros. Si le prix du billet est 
supérieur à 250 euros, un supplé-
ment de 5 dirhams pour chaque 
euro de plus sera ajouté.

Le tout sera plafonné à 3.000 
dirhams pour chaque billet ache-
té.

Ces indemnités seront finan-
cées par la Direction de la Marine 
marchande.

Eu égard à la forte demande 
avec le retour des Maro-

cains de l’étranger, la compagnie 
nationale Royal air Maroc (RaM) 
a annoncé, jeudi, le renforcement 
de son offre en mobilisant des 
avions affrétés pour l’été, qui 
permettront de programmer, au 
début de ce mois de juillet, 1400 
vols supplémentaires d’une ca-
pacité de 220.000 sièges.

Rappelons que les prix de ré-
férence des billets aller/retour, 
avec voiture, ont été ramenés 
à 995 euros pour une famille 
de 4 personnes pour les lignes 
long-courriers et à 450 euros 
pour les lignes moyen-courriers.

Des discussions sont toujours 
en cours avec les autorités por-
tugaises dans l’objectif de faire 
du port de Portimao au Portugal 
un port d’embarquement, en ou-
vrant de nouvelles lignes mari-

La RaM renforce aussi ses 
liaisons aériennes en lançant 11 
nouvelles lignes directes reliant 
les villes marocaines aux grandes 
métropoles européennes.

ainsi, à partir de tanger, par 
exemple, il est prévu le lance-
ment de la ligne tanger-Lyon et 
le renforcement des lignes tan-
ger-Paris, tanger-amsterdam et 
tanger-Bruxelles.

times depuis ce port vers le port 
de tanger Med

Ces lignes s’ajouteront à 
celles de France et d’Italie déjà 
programmées pour cette année, 
d’une capacité initiale de 20.000 
passagers et 5.000 véhicules par 
semaine, ainsi que la mobilisa-
tion d’un navire supplémentaire 
sur les lignes Marseille-tanger 
Med et Gênes-tanger Med, d’une 
capacité de 4.000 passagers et 
1.000 véhicules par semaine.

À partir de Nador, il est pro-
grammé le lancement de la ligne 
Nador - Eindhoven et le renfor-
cement des lignes Nador-ams-
terdam, Nador-Bruxelles, Nador 
- Düsseldorf et Nador - Francfort.

Le programme concerne aus-
si le renforcement des liaisons 
à partir de Casablanca, Oujda et 
Fès, vers plusieurs destinations 
européennes.

Nos MRE seront partiellement 
indemnisés de leurs frais 

de traversée maritime

Lancement de la ligne aérienne 
Tanger-Lyon 

Marhaba 2021
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Le prestigieux et bientôt cen-
tenaire « Rotary club tanger 

Doyen », a organisé, dans la soirée 
de mardi dernier, sa traditionnelle 
cérémonie annuelle de passation 
du Collier de la présidence , remis, 
exceptionnellement, pour un se-
cond mandat, à sa Présidente en 
exercice, Mme amal Jainat, qui a 
consenti à présider aux destinées 
du même club, pendant la nouvelle 
année rotarienne s’étalant du 1er 
juillet 2021 au 30 juin 2022. 

Cette reconduction exception-
nelle est justifiée par la nécessité 
d’accorder à la présidente une 
seconde opportunité pour lui per-
mettre de prendre sa revanche sur 
la pandémie du Coronavirus qui l’a empêchée de mettre 
entièrement à exécution son programme social de l’exer-
cice 2020-2021 qui vient de fermer ses portes. 

L’ancienne-nouvelle Présidente, Mme amal Jainat, qui 

a intégré le Club Rotary Doyen, en 
mars 2017, banquière de son état, 
directrice d’agence à la Société 
générale marocaine de banque, 
est mariée et mère de deux su-
perbes enfants. 

tout en félicitant la Présidente 
Amal Jaïnat pour la nouvelle 
confiance placée en elle, nous lui 
souhaitons plus de chance pour 
pourvoir mener à bon port, cette 
fois, les prévisions de son pro-
gramme annuel.

Soulignons que la soirée de 
mardi a été également mise à pro-
fit pour annoncer la nomination 
du past-président du même club, 
l’enseignant-chercheur, Dr adil 

Alaoui Hafidi, à la prestigieuse fonction pour la zone 
Nord du royaume, d’adjoint du gouverneur du district 
maghrébin 9010 du Rotary international.

Félicitations.

La Fondation Microcrédit 
du Nord, filiale du Rotary 
club tanger Doyen et de 
l’antenne locale de l’asso-
ciation Fès- Saïs, créée au 
cours de l’année rotarienne 
2002- 2003, à l’initiative de 
généreux membres, à la 
fois dudit club et de ladite 
association, qui avaient 
généreusement contribué 
à la constitution du premier 
capital de lancement de la 
Fondation.

Cet organisme financier 
privé qui avait ainsi modes-
tement démarré, à l’époque, 
avec un seul agent de cré-
dit et dont le réseau est au-
jourd’hui répandu en toile 
d’araignée à travers la ville 
de tanger et sa périphérie, 
s’assigne, avec succès, 
pour noble objectif, essen-
tiellement social, d’assister, 
à très faible coût, des per-
sonnes nécessiteuses, en 
très grande majorité des 
femmes modestes animées 
d’une volonté de gérer une 
petite entreprise lucrative 
dans différents secteurs 
comme le commerce, l’arti-
sanat, la couture et les ser-
vices, entre autres.

Les membres du Conseil 
se sont penchés sur les 
grandes lignes du rapport 

moral, examinant les diffé-
rentes spécificités de l’an-
née 2020 marquée par la 
subite apparition et la pro-
pagation de la pandémie 
du nouveau Coronavirus 
dont les effets négatifs ont 
fragilisé le secteur de la mi-
cro finance, d’une manière 
générale, et amplifié la vul-
nérabilité de sa modeste 
clientèle, ce qui a freiné la 
capacité et la cadence des 
remboursements des cré-
dits contractés, et causé, 
du même coup, un pro-
blème de liquidité. 

Malgré tout, les efforts de 
maintenance ont été pour-
suivis, avec l’observation 
de mesures appropriées 
de pilotage et d’accompa-
gnement de la situation, 
ce qui a permis de réduire 

et d’amortir les consé-
quences de la pandémie, à 
plusieurs niveaux, et d’as-
surer une continuité.

après plusieurs ater-
moiements, la très attendue 
loi régissant le microcrédit 
a été finalement adoptée, 
fixant «le plafond des mi-
crocrédits et clarifiant le 
système de liquidation des 
associations de micro fi-
nance dont l’accréditation 
n’a pas été retirée, et qui 
peuvent opter pour deux 
statuts, en l’occurrence 
une association assimilée à 
un établissement de crédit 
ou une société par actions 
assimilée à un établisse-
ment de crédit. D’autre part, 
la force du microcrédit a été 
revue à la hausse et le pla-
fond est passé de 50.000 à 

150.000 dirhams selon que 
l’emprunteur postulant vise 
à créer sa propre activité 
de production ou créer ou 
développer son activité de 
production ou de service. 

En somme l’idée est 
de promouvoir l’accès au 
financement pour les mé-
nages à faible revenu et 
les micros et petites en-
treprises à travers la pro-
motion d’un secteur de la 
micro finance durable et 
inclusive. 

C’est dans cette optique 
que, parmi les recomman-
dations de l’assemblée 
générale de la Fondation 
Microcrédit du Nord, le pré-
sident a insisté sur l’impli-
cation de tous les membres 
pour étoffer le Conseil par 
de nouveaux membres ou 
des partenaires volontaires, 
animés d’une fibre sociale 
et consentant à renforcer 
les capacités matérielles de 
la Fondation, lui permettant 
ainsi de s’intégrer dans les 
nouvelles conditions de 
survie exigées.

Rendez-vous est pris 
pour réexaminer la situa-
tion à la lumière des résul-
tats de la noble mission 
confiée aux membres du 
Conseil.

Rotary Club Tanger Doyen

Amal JAINAT
reconduite à la présidence

La Fondation Microcrédit du Nord
 envisage l'avenir en grandeur 

La Fondation Microcrédit du Nord, ba-
sée à Tanger, filiale du Rotary club 

Tanger-Doyen et de l’antenne tangéroise de 
l’Association Fès-Saïs, a tenu, à l’hôtel Fa-
rah à Tanger, lundi 16 juin, la réunion de son 
conseil d’administration, et mercredi 30 juin 
dernier, son assemblée générale ordinaire, 
pour débattre des points de l’ordre du jour 
suivants : lecture et approbation du rapport 

moral, du rapport financier et du rapport du 
commissaire aux comptes de l’exercice 2020; 
arrêté des comptes de l’exercice 2020 ; exa-
men de la situation globale de l’activité au 31 
décembre 2020 ; situation comparative des 
crédits distribués, des encours résultats de-
puis 2003 ; état de rendement des agents de 
crédit ;  situation comparative des provisions 
et suivi des recommandations 2020.

Tanger a accueilli des 
Ateliers sur les politiques 

migratoires en Afrique

Démarrage de la ligne maritime 
Tanger-Med  -  Portimão

Les autorités portuaires 
marocaines attendent 

l’accord définitif de leurs 
homologues portugais

La Commission économique des Nations Unies 
pour l’Afrique (CEA) a organisé, jeudi et hier vendre-
di, avec la participation de pays africains et d’orga-
nisations internationales, une série d’ateliers sur les 
politiques migratoires en afrique, s’inscrivant dans le 
cadre du programme ‘’statistiques migratoires et re-
connaissance des compétences en afrique’’ devant  
accompagner des pays africains pour une meilleure 
gouvernance de leur migration.

Cette sixième rencontre du genre a pour objectif 
d’aider six pays africains : le Maroc, le Sénégal, le 
Mali, la Côte d’ivoire, l’afrique du sud et le Zimbabwe, 
à mettre en œuvre les résolutions de la Conférence 
de Marrakech de 2018, à travers la mise en place de 
plateformes électroniques de statistiques nationales 
exhaustives sur la migration. 

Selon des participants, il est tout à fait naturel que 
le lancement de ce projet soit fait au Maroc, parce que 
le leadership du Royaume en matière de gestion des 
migrations n’est plus à démontrer.

L’entrée en service de la ligne maritime entre tan-
ger et Portimão, au Portugal, était annoncée pour dé-
but juillet courant, dans le cadre d’un accord conclu 
entre lae autorités maritimes des deux pays, sachant 
que la directrice de la Marine marchande marocaine 
s’était déplacée à se trouve à Lisbonne pour mettre 
les touches finales à l’accord bilatéral. On avait alors 
précisé que deux navires, battant pavillon marocain, 
devaient en service sur cette ligne à raison de deux 
voyages par jour pour transporter quotidiennement 
un total de 4.000 personnes.

La traversée entre les deux ports durerait 7 heures 
et à des prix raisonnables, avait-on annoncé.

Or, aujourd’hui, on apprend que nos MRE souhai-
tant regagner le Maroc par voie maritime à travers 
le port portugais n’ont qu’à prendre leur mal en pa-
tience, sachant que les négociations entre les auto-
rités marocaines et portugaises n’auraient toujours 
pas abouti à un accord définitif.

En effet, à ce jour, aucune date n’aurait encore été fixée 
pour le démarrage de la liaison Portimao-tanger Med. 

apparemment, si un accord a pu effectivement être 
trouvé entre les autorités portuaires des deux pays, 
le lancement de la ligne reste conditionné par la mo-
bilisation de certains services relevant d’autres dé-
partements ministériels portugais. 

a titre d’exemple, le port de Portimao ne serait tou-
jours pas doté d’une police des frontières.

Face à l’attitude actuelle des autorités portugaises 
(ni accord, ni refus), les autorités marocaines n’ont 
d’autre choix que d’attendre une réponse définitive 
de leurs homologues portugais. 
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très profondément touchés par les nombreuses marques de 
sympathie et de compassion qui leur ont été témoignées à la 

suite du décès survenu le 25 Juin 2021 de leur très chère regrettée :

Hajja Tami Benjelloun
et étant dans l’impossibilité de répondre individuellement aux très 
nombreuses personnes qui se sont associées à leur deuil et par-
tagé leur douleur, sa fille Sanaa et ses fils Omar, Lotfi, Youssef,et 
l’ensemble des membres des familles Chraibi, Benjelloun, Sefrioui, 
Benachour, Narous, Raihani, Benajiba et familles alliées, ainsi que tous les proches de la regrettée 
disparue, expriment leur gratitude à toutes les aimables personnes qui se sont manifestées par leur 
présence effective, leurs prières,leurs appels et leurs messages de soutien et de compassion, les 
priant de bien vouloir trouver, ici, leurs sincères remerciements.

Puisse Dieu avoir la regrettée disparue en Sa sainte miséricorde et l’accueillir en Son vaste 
paradis. amine

Inna lillah oua inna ilaihi rajioune 

C’est avec une profonde affliction et une immense consternation 
que nous avons accueilli la triste et chagrinante nouvelle du dé-

cès survenu le 24 juin 2021, à l’âge de 81 ans, du très cher regretté 
ahmed BEN aZIZ, directeur à la retraite, du marché des fruits et lé-
gumes à tanger. 

La dépouille du défunt a été inhumée, le lendemain, après salat 
Aljoumou3a, au cimetière de Sidi Amar où elle a été convoyée au milieu d’un émouvant cortège 
funèbre restreint eu égard aux mesures sanitaires imposées par la pandémie. ainsi seuls des 
proches ont été autorisés à accompagner le regretté disparu à sa dernière demeure pour lui rendre 
un dernier hommage posthume.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées à 
son fils, notre concitoyen et ami Adil ; à l’ensemble des membres de la famille Ben Azïz et familles 
alliées; ainsi qu’à tous les proches du regretté disparu qui tiennent à formuler leur profonde grati-
tude aux très nombreuses et aimables personnes qui se sont associées à leur deuil et partagé leur 
douleur en se manifestant par leur présence effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages 
d’affection, de soutien et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.

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

Inna lillah oua inna ilaihi rajioune 

Ahmed BEN AZIZ
rappelé à Dieu

Avis de remerciements

Nécrologie

La faculté des sciences et techniques de tanger a abrité, 
lundi, une journée d’étude axée sur les laboratoires de fa-

brication «Fab Lab» dans les universités des pays maghrébins.
Initiée par la direction régionale Maghreb de l’agence univer-

sitaire de la Francophonie en coopération avec l’université ab-
delmalek Essaâdi, cette journée d’étude a pour objectif de faire 
le bilan des réalisations accomplies dans le cadre de la coopéra-
tion entre l’agence et les universités maghrébines partenaires, 
et d’identifier de nouveaux axes de collaboration entre les deux 
parties et les autres partenaires.

Les Fab Lab sont une des formes de tiers lieux innovants ap-
parus au début des années 2000. Ces espaces sont essentiels 
dans la dynamisation d’écosystèmes créatifs et inventifs, en tant 
qu’un atelier ouvert de prototypage et de fabrication mettant à 
disposition d’un large public d’utilisateurs des équipements, ou-
tils et machines-outils pilotées par ordinateur, pour la concep-
tion et la réalisation d’objets.

Le président de l’université abdelmalek Essaâdi, Bouchta El 
Moumni, a fait savoir que ce genre de laboratoires contribue au 
renforcement de l’ouverture de l’université sur son environne-
ment méditerranéen et maghrébin et conforte les opportunités 
d’innovation chez les chercheurs, notant que la région de tan-
ger-Tétouan-Al Hoceima jouit d’énormes potentialités du fait 
qu’elle est le deuxième pôle industriel et économique dans le 
Royaume, ce qui ouvre aux chercheurs de nombreux axes de 
travail, notamment dans les industries automobile et aéronau-
tique, l’économie bleue, la santé, les plantes médicinales et aro-
matiques, le tourisme et autres.

Il a par ailleurs indiqué que la commission spéciale sur le 
nouveau modèle de développement a insisté sur la nécessité 
de promouvoir la recherche, le développement et la recherche 
scientifique dans les universités marocaines, notant dans ce 
contexte que l’université abdelmalek Essaâdi mettra à la dispo-
sition des chercheurs tous les moyens dont elle dispose pour 
atteindre les objectifs du nouveau modèle de développement 
concernant l’université marocaine.

De son côté, la directrice régionale Maghreb de l’agence uni-
versitaire de la Francophonie (aUF), Danielle Pailler a noté que 
l’Agence s’est engagée depuis 2018 dans un projet d’accompa-
gnement des universités dans le processus de création de Fab 
Lab, et ce dans le cadre de la stratégie de l’aUF visant la promo-
tion et le développement de l’employabilité et de l’entrepreneu-
riat chez les étudiants maghrébins.

Cet engagement, a-t-elle précisé, a permis de contribuer à 
créer des Fab Lab dans les universités marocaines, relevant que 
la qualité de la formation et de la gestion au sein de ces labora-
toires a favorisé la professionnalisation de ces espaces.

Elle a ajouté que l’AUF a soutenu la création en 2019 d’un ré-
seau des Fab Lab universitaires du Maroc afin de favoriser le 
partage d’expériences et la mise en relation de ces différents 
espaces, en plus de l’organisation d’un festival annuel nomade 
des laboratoires Fab Lab, dont l’édition de l’année 2021 se tien-
dra à Béni Mellal vers la fin de cette année.

Le Directeur du CHU de tanger, Mhamed Haref a relevé, quant 
à lui, l’importance de la recherche scientifique et de l’innovation 
dans le développement de la médecine, appelant dans ce sens à 
encourager la création d’unités communes de recherche et dé-
veloppement qui réunissent les médecins, les ingénieurs et les 
techniciens, avec pour finalité de mettre en place un pont pour 
le renforcement de la recherche conjointe entre les domaines de 
l’ingénierie et de la médecine.

Les interventions lors de cette journée d’étude, marquée par 
la présence d’une pléiade de professeurs universitaires, de cher-
cheurs, d’étudiants et de porteurs de projet, ont porté sur l’état 
des lieux des Fab Lab au Maghreb et les perspectives de déve-
loppement du partenariat entre ces laboratoires et les acteurs 
socio-économiques.

Un exercice commun de 
simulation de lutte contre 

les feux de forêts au niveau des 
massifs forestiers de la préfec-
ture de M’diq-Fnideq, a été or-
ganisé, samedi, afin de tester la 
préparation de tous les interve-
nants à l’opération d’extinction 
d’incendies.

Cet exercice, supervisé par le 
Wali de la région de tanger-té-
touan-al Hoceima, Mohamed 
Mhidia, et le gouverneur de la 
préfecture de M’diq-Fnideq, Yas-
sine Jari, s’inscrit dans le cadre 
de mesures proactives visant à 
prévenir les incendies de forêt 
durant la saison estivale 2021, 
indique un communiqué de la 
préfecture.

Des éléments de la protection 
civile, des services des Eaux 
et forêts, des Forces armées 
royales (FaR), de la Sûreté na-
tionale, des Forces auxiliaires, 
de la Gendarmerie royale et des 
autorités locales, ainsi que des 

agents de la Promotion natio-
nale ont été mobilisés pour me-
ner à bien cet exercice, qui vise à 
rehausser la préparation et la ra-
pidité d’intervention des équipes 
de lutte contre les incendies, et à 
renforcer la coordination entre 
les différents services concer-
nés lors des interventions sur le 
terrain.

Le nombre de participants 
à cet exercice, auquel ont pris 
part également le commandant 
régional de la Protection civile, 
le directeur régional des Eaux 
et forêts et de la lutte contre la 
désertification, et nombre de 
responsables provinciaux, a été 
estimé à environ 300 personnes 
de divers services et organes, 
répartis sur plusieurs points 
d’intervention.

La même source précise que 
tous les moyens logistiques et 
les outils d’extinction des feux 
de forêts ont été déployés à cet 
effet, notant que le nombre de 

points de contrôle permanents a 
été augmenté pour couvrir tout 
le couvert forestier, relevant de 
la préfecture de M’diq-Fnideq, et 
ce afin de rehausser la rapidité 
de détection des départs de feux 
et d’assurer la rapidité d’alerte et 
d’intervention.

Cet exercice sur le terrain in-
tervient après une série de réu-
nions tenues aux niveaux régio-
nal et provincial, en vue d’établir 
des plans pour lutter contre les 
incendies de forêt à l’approche 
de l’été.

Il a été marqué par la sensibili-
sation des habitants des douars, 
par les autorités, le conseil 
communal de M’diq et les repré-
sentants des communes soula-
liyates situées à proximité des 
forêts, à la nécessité de contri-
buer à la préservation de la ri-
chesse forestière et d’informer 
rapidement les autorités locales 
en cas de détection de signes 
d’un départ de feu.

M’diq-Fnideq

Exercice de simulation de lutte 
contre les feux de forêts

Faculté des sciences et techniques de Tanger 

Journée d’étude sur les 
laboratoires universitaires 

«Fab Lab» au Maghreb 
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Grosse affaire de trafic 
de drogue et de corruption

Un communiqué de la Direction générale de la Sû-
reté nationale (DGSN) annonce que le service de 

police judiciaire relevant de la préfecture de police de 
Tanger mène une enquête au sujet de deux suspects 
supposés tremper dans une grosse affaire de trafic in-
ternational de drogue et de corruption.

Il s’agit d’un individu ayant des antécédents judi-
ciaires et d’un fonctionnaire de police relevant du dis-
trict de Bénimakada, déclaré en situation de maladie de 
longue durée. Ce policier en situation d’indisponibilité 
de service, serait soupçonné d’avoir aidé l’autre accu-
sé dans une grosse affaire de trafic international de 
drogue en contrepartie de 36 millions de centimes.

Les deux prévenus sont placés en garde à vue dans 
le cedre de l’enquête et de l’instruction du dossier judi-
ciaire d’usage.

uuuuuu 

Al Hoceïma

Rixe entre deux frères :
un blessé grave 

Une violente altercation a éclaté, dans la soirée de 
lundi 28 juin écoulé, dans la commune rurale d’Is-

saguen, province d’Al Hoceima, entre un repris de jus-
tice récemment gracié, et son frère, au cours de laquelle 
le premier été grièvement blessé à la main gauche à 
l’aide d’une arme tranchante dont la victime a reçu plu-
sieurs coups sanglants.

L’agresseur a ensuite pris la fuite alors que l’agres-
sé, après avoir reçu des soins, s’est adressé aux gen-
darmes pour déposer plainte contre son agresseur 
toujours recherché, les investigations étant toujours en 
cours pour le retrouver.

uuuuuu

Port de Nador 

Interpellation d’un 
trafiquant Franco-marocain 

alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour l’étranger, 
à partir du port de Nador, un Français d’origine 

marocaine a été arrêté par une brigade de police judi-
ciaire, pour son implication présumée dans une affaire 
de trafic de drogue, sachant qu’il avait en sa posses-
sion 1259 kilos de résine de cannabis, saisis à bord 
d’un véhicule utilitaire qu’il conduisait.

Âgé de 37 ans, le mis en cause a été placé en garde 
à vue pour les besoins de l’enquête et l’instruction du 
dossier juridique d’usage.

Tétouan 

 Enquête sur un agent 
d’autorité soupçonné 

de viol 

L’Observatoire du nord des droits de l’Homme 
(ONDH) a appelé à une enquête sur le cas d’une 

adolescente de 13 ans, violée à plusieurs reprises par 
un agent d’autorité à tétouan. Dans un communiqué, 
l’ONG a précisé que l’individu a environ 45 ans, travail-
lant pour les autorités locales de la préfecture.

Toujours selon l’association, l’homme a fait connais-
sance de la famille de la victime en 2007, lorsque cette 
dernière n’avait qu’un an. Le viol présumé remonte à 
2018, «lorsqu’elle faisait des courses pour la maison, 
dans un son quartier de Jamaa Afilal à Tétouan». L’agent 
d’autorité lui aurait demandé de monter à bord de sa 
voiture pour la reconduire chez elle, avant de l’emmener 
finalement dans la ville de M’diq. «Il l’a conduite alors 
vers une maison», où la fille aurait subi des sévices 
sexuels, a indiqué l’ONG.

Cette dernière ajoute que l’agent d’autorité a proféré 
des menaces de mort contre l’enfant, si jamais elle ré-
vèle les faits. Depuis, «il a continué à l’attendre à la porte 
de son école et l’a exploitée sexuellement à plusieurs 
fois», ce qui a nécessité son transfert à l’hôpital «en rai-
son de son état de traumatisme, de peur et de terreur». 
C’est ainsi qu’elle a fini par livrer son récit à sa famille.

En décembre 2019, une plainte a été déposée auprès 
du procureur du Roi près la Cour d’appel de tétouan, 
mais l’agent d’autorité visé par cette procédure est res-
té en liberté. annonçant sa solidarité avec la mineure, 
l’Observatoire s’est dit «surpris» que le prévenu n’ait 
pas été arrêté jusqu’à présent, deux ans après les ré-
vélations et «malgré les nombreuses plaintes déposées 
par le père de la victime».

uuuuuu

Port Tanger Med 

 Saisie de 6.000 comprimés 
psychotropes ! 

Les éléments de la sûreté nationale du port de tan-
ger Med ont mis en échec, dans la matinée d’ hier 

vendredi, une tentative de trafic de 6.000 comprimés 
psychotropes et interpellé un individu pour liens présu-
més avec un réseau criminel s’activant dans le trafic de 
drogues.

Le suspect, âgé de 50 ans, a été interpellé juste après 
son arrivée à bord d’un bateau en provenance d’un port 
espagnol .

Les perquisitions menées à l’intérieur de la remorque 
du camion conduit par le mis en cause ont abouti à la 
saisie de 6.000 psychotropes de type « Rivotril ».

Le suspect a été placé en garde à vue pour les be-
soins de l’enquête et l’instruction du dossier judiciaire 
destiné à la justice.

ActuAlités

Il tue sa mère et blesse 
son frère et sa belle-sœur 

La police judiciaire relevant de la préfecture de po-
lice de Tanger a interpellé, samedi 26 juin dernier, 

un individu qui se serait rendu coupable de l’homicide 
de sa mère et de blessures graves à l’arme blanche sur 
son frère et sa belle-sœur, épouse du frère en question.

Le drame se serait produit dans la maison familiale 
située à la sortie de tanger, sur la route de tétouan.

On ne connaît pas encore les causes qui ont poussé 
le criminel à commettre ce triple drame, mais on a ap-
pris que l’intéressé souffrirait de troubles mentaux qui 
auraient pu favoriser ses gestes abominables, sachant 
qu’il aurait été déjà plusieurs fois hospitalisé pour cette 
même pathologie.

La police qui a procédé à la saisie de l’arme du crime, 
a placé l’intéressé en garde à vue sous surveillance poli-
cière, en attendant sa comparution devant la justice selon 
la procédure réglementaire recommandée en pareil cas.

uuuuuu

Tué par son épouse
 et son fils qui écopent 

de 15 et 20 ans de prison 

Le drame s’était produit à la fin de l’année 2020 au 
village de Beni arouss situé à 70 km au nord-est de 

Larache, lorsqu’un jeune homme, avec la complicité de 
sa mère, avait obligé son père à boire de l’esprit de sel, 
après l’avoir sauvagement maltraité.

C’est le frère de la victime qui a relaté ces tristes évé-
nements devant le juge de la Cour d’appel à Tanger.

« Mon frère agonisant m’avait contacté par téléphone 
pour m’indiquer que son épouse et son propre fils, ici 
présents, l’avaient sauvagement battu et contraint à in-
gurgiter de l’esprit de sel, un acide foudroyant », a répété 
le témoin devant la cour, confirmant que son frère était 
constamment en désaccord avec les deux suspects qui 
comparaissaient au box des accusés.

Le jour même de l’alerte donnée par la victime, son 
frère qui l’avait fait aussitôt évacuer à l’hôpital Saniat 
R’mel à tétouan, avait alerté les gendarmes qui s’étaient 
aussitôt déplacés au domicile du drame pour interpeller 
les deux supposés criminels et ouvrir une enquête.

Une fois transféré en urgence à l’hôpital avicenne à 
Rabat, le père de famille agonisant n’a pas résisté à son 
état critique ; il est décédé un jour plus tard.

Devant les juges, les deux mis en cause, à savoir le fils 
et l’épouse, ont reconnu avoir maltraité la victime, mais 
rejeté la version de l’esprit de sel. Toutefois, l’autopsie a 
révélé que la victime avait bien ingurgité cet acide.

Qualifiant ce crime d’horrible et dépassant l’imagina-
tion, le représentant du ministère public a requis la peine 
capitale contre les deux accusés. Quant à leur avocat il 
s’est limité, dans sa plaidoirie, à solliciter de la cour, de te-
nir compte, en leur faveur, des circonstances atténuantes.

Jugés coupables, le fils a été condamné à 20 ans de 
réclusion criminelle et sa mère a écopé de 15 ans de 
prison ferme.

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

SP    RT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Le blog du sport LA CAMPAGNE  DEFI  IMPOSSIBLE
AU PROFIT DU MAT

La Campagne Défi Impossible se poursuit à Tétouan avec sérieux et efficacité, avec patience 
et calme, mais aussi avec responsabilité car son objectif est noble: l’initiative de soutenir la 
première équipe de la ville, Moghreb Athletic Tétouan, est lancée avec une idée de préparation 

et dessin d’une feuille de route pour assurer la participation de tous: des événements sportifs, des 
personnes intéressées, aux responsables des affaires publiques de la ville, de ses habitants qui sont 
présents sur tout le territoire national et dans la diaspora des pays proches et lointains. Un engagement 
qui a dépassé toutes les attentes, la campagne à ses débuts, car elle a atteint des chiffres ayant touché et 
approché tous les segments de la société, sans priver personne du droit de contribuer .Elle faisait partie 
intégrante de cette épopée historique qui, après avoir atteint son objectif, restera coincée dans l’esprit des 
générations présentes et futures, car elle vise à alléger ne serait-ce qu’une petite partie, mais en termes 
symboliques et moraux et à soulager le club de l’ensemble des contraintes causées par la pandémie 
.Avec l’épidémie et la restauration du stade Saniat Rmel ,l’équipe a toujours joué à l’extérieur  sans le 
soutien de son nombreux public. La campagne est une sorte de chaleur naturelle qui a contribué à sa 
créativité, à tous les événements sportifs, à toutes les composantes et segments de la société, chacun 
selon ses capacités. Un groupe d’acteurs de la société civile et des événements sportifs fournit un autre 
type de soutien, et il est lié aux propositions importantes et d’accompagnement qui se sont distinguées 
par la présentation d’un ensemble d’idées efficaces. Ces suggestions ont suscité une grande attention  
pour donner du respect et de la note à ceux qui les proposent comme base de soutien en parallèle de la 
campagne de vente et de distribution de billets: Les propositions insistent sur la contribution du secteur 
de l’éducation et de mener des campagnes de sensibilisation dans les établissements d’enseignement 
de toutes sortes. Circulaire également à d’autres secteurs, notamment les médecins, les ingénieurs, les 
pharmaciens et les sous-traitants locaux. Lafarge Maroc, qui est l’une des  succursales importantes dans 
la région de Sadena , est l’une des plus grandes institutions de production au niveau africain. Le public 
et tous les fans ont toujours demandé aux responsables d’intervenir auprès de l’ entreprise pour soutenir  
la première équipe de la ville, étant donné que cette entreprise exploite la richesse de la ville et obtient 
l’accumulation de millions de dirhams de bénéfices. Mais la réponse de la société a toujours été qu’elle ne 
soutenait pas les activités sportives .Ainsi,les responsables locaux ont entrepris des démarches  auprès 
de cette institution de production pour assurer l’étreinte de la première équipe de la ville et la soutenir  
financièrement et moralement. 

Alors que le football reprend progressivement en Europe, la question d’un retour des 
supporters dans les tribunes se pose déjà. Mais pour l’heure, le huis clos semble être 
une règle qui déplait à tous les clubs pour le manque d’importantes recettes dans 

les guichets. Comment la sécurité sera-t--elle garantie dans un match ? Voici la question du 
jour qui donne beaucoup à réfléchir. Le COVID-19 continue d’affecter tous les aspects de nos 
vies. Le football, bien sûr, en fait partie. En Espagne, tout bouge dans ce sens. Avec la création  
du département d’intégrité et de sécurité de LaLiga, les responsables espagnols  sont prêts à 
faire face à cette situation et à faire en sorte que le plus grand événement sportif du monde se 
poursuive. Depuis fin 2014, la Direction de l’intégrité et de la sécurité de LaLiga, actuellement 
dirigée par Florentino Villabona, poursuit deux objectifs fondamentaux: lutter contre tout 
type de violence liée au football et assurer la protection des supporters qui se rendent 
dans les stades . Ce dernier point est traité par l’Espace Sécurité, qui gère la protection des 
spectateurs pour leur permettre de profiter du football de manière confortable, conformément 
à la Convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la protection, de la 
sécurité et des services lors des matches de football professionnels. En outre, la zone de 
sécurité de LaLiga dispose d’une unité d’analyse où toutes les actions violentes liées à ce 
sport sont étudiées. Cette équipe a réussi à compléter une connaissance approfondie de tous 
les groupes radicaux et violents autour du football professionnel. L’objectif de la direction de 
l’intégrité et de la sécurité de la Liga est de lutter contre tout type de violence liée au football 
et d’assurer la protection des supporters. «À LaLiga, nous comprenons que la protection des 
supporters commence à partir du moment où ils quittent leur domicile jusqu’à la fin du match 
et à leur retour. Et bien que les compétitions de sécurité sur la voie publique appartiennent, 
logiquement, aux Forces et Organismes de Sécurité, c’est en permanent contact avec eux 
pour collaborer autant que possible. Avec eux, nous partageons toutes les informations que 
nous collectons et qui peuvent donner lieu à certaines actions, donc la collaboration est totale 
et absolue  », explique Juan Carlos Privado, responsable de la zone de sécurité de LaLiga .En 
tant qu’institution, LaLiga fait également partie de la Commission Antiviolence. « Toutes les 
informations que nous pouvons offrir à cet égard y sont présentées, où nous avons fourni des 
rapports qui permettent une action administrative. De plus, LaLiga est apparue comme une 
poursuite privée  pénale en cas d’incidents violents par le biais de notre service juridique. 
Ainsi, bien que nos pouvoirs soient limités aux stades, nous fournissons de nouveaux efforts 
de travail tant pour la Commission que pour la police dans la lutte contre la violence, le 
racisme, l’intolérance et la xénophobie dans le sport », explique Juan Diego González, chef 
de l’Unité d’analyse de la sécurité. Les personnes chargées d’assurer, par LaLiga, que ces 
objectifs soient atteints sont concentrées dans ce sens. Tous sont en contact permanent avec 
une figure très importante des clubs: le directeur de la sécurité. «Jusqu’à la création de la 
Direction de l’intégrité et de la sécurité, la relation entre les directeurs de la sécurité n’était pas 
fluide. L’interaction et la coordination entre eux n’étaient pas suffisantes, il a donc été décidé 
depuis notre région de promouvoir un cadre de communication stable et formalisé. dans le but 
d’unifier les critères et de définir un mode de travail efficace, obtenant d’excellents résultats 
grâce à leur implication et à leur bon travail », déclare Juan Carlos Privado. À ce sujet, Juan 
Diego González assure qu’ils voulaient faire en sorte que l’échange d’informations soit fluide 
à travers lors de l’organisation des dispositifs de sécurité des matchs: «Actuellement, si un 
match se joue un samedi, lundi ou mardi, ils commencent déjà à partager des informations 
liées à la sécurité du jeu. Le même travail a été transféré à la problématique du covid 19 et la 
commission antiviolence qui protège les spectateurs est bien là pour lutter contre l’épidémie 
à l’intérieur des stades .La question qui se pose est la suivante :doit-on exiger le test PRS 
ou le certificat de vaccination contre le corona le jour du match ? Une multitude de réunions 
se poursuivent pour assurer le retour du public au football dans le respect des conditions 
sanitaires du citoyen.

Portrait

sportif

L’ancien du Real Betis 
Aïssa Mandi est devenu 
la dernière grande 

recrue du Villarreal CF, après 
avoir signé un contrat de 4 ans.

Le défenseur international 
algérien, qui a une grosse 
expérience en Liga depuis son 
arrivée en Espagne en 2016, 
va apporter de la profondeur 
à la ligne défensive aux côtés 
du capitaine Raul Albiol et de 
l’international espagnol Pau 
Torres. Il va également devenir 
le partenaire d’un autre talent 
africain Samuel Chukwueze, 
qui avait rejoint l’académie du 
Sous-Marin Jaune avant de 
devenir cette année le plus 
jeune étranger à atteindre les 100 apparitions avec 
Villarreal.   

Mandi, né dans le nord-est de la France de 
parents algériens, a été formé à Reims, débutant en 
professionnel en 2010. Depuis qu’il a signé pour le 
Real Betis en 2016, sa réputation de défenseur central 
solide et fiable, également capable de marquer, a pris 
de l’épaisseur.

Titulaire régulier au coeur de la défense du Betis, 
Mandi a joué 152 matches de LaLiga, marquant sept 
buts. Véritable danger sur coups de pieds arrêtés - il a 
marqué trois fois la saison passée sur ces situations-, 
Mandi fut un joueur clé lors de la belle saison du Real 
Betis en 2020/21 avec une sixième place à la clé, leur 
meilleure campagne depuis quasiment vingt ans.

Il est désormais une nouvelle arme pour une 
équipe qui veut franchir un nouveau cap après cette 
saison historique qui leur a permis de soulever l’UEFA 
Europa League et de se qualifier pour la prochaine 
Champions League. Villarreal est un club réputé pour 

compter sur les talents de son 
académie, ne piochant à l’exté-
rieur que si le bon profil est 
disponible. «C’est notre men-
talité depuis 23 ans», explique 
Luis Arnau, le directeur de la 
Méthodologie du club dans un 
entretien pour LaLiga. «L’aca-
démie doit être le base sur 
laquelle l’équipe première est 
construite». Avec l’Algérien, 
Villarreal a identifié un joueur 
qui peut directement amélio-

rer l’effectif et Mandi a donc 
signé un long bail.

L’entraîneur Unai Emery 
devrait utiliser Mandi pour 
mettre la pression sur Albiol 

et Torres, une paire quasiment toujours titulaire la 
saison passée. Le Sous-Marin Jaune a également 
confirmé la signature du défenseur argentin Juan 
Foyth – qui a passé la saison passée à l’Estadio de la 
Ceramica étant prêté par Tottenham – afin de renforcer 
encore plus le secteur défensif.

Au niveau international, Mandi est le vice-
capitaine de la sélection algérienne et fut un joueur 
clé lors de la victoire en Coupe d’Afrique des Nations 
en 2019. Il a joué plus de 60 fois avec Les Fennecs 
depuis ses débuts avec le coach Vahid Halilhodzic. Il 
est désormais un titulaire régulier sous la coupe de 
Djamel Belmadi, notamment lors des qualifications 
pour la prochaine CAN qui aura lieu au Cameroun.

Les supporters de Villarreal sont sans aucun 
doute excités par la saison à venir, d’autant plus avec 
cette arrivée de Mandi sur la côte est de l’Espagne. 
Lors de la prochaine saison, le Villarreal de Mandi 
sera plus que jamais une équipe à suivre.

DE LA LUTTE CONTRE LA VI0LENCE 
A LA LUTTE CONTRE LE COVID : 

EXEMPLE LA LIGA  

Tribune du Sport L’ALGÉRIEN AÏSSA MANDI, UNE RECRUE DE 
POIDS POUR LE VAINQUEUR DE L’EUROPA 

LEAGUE ET OUTSIDER EN LIGA VILLARREAL CF

L’international algérien de 29 ans a rejoint 
le vainqueur de l’Europa League qui sera 

ambitieux en Liga et en Champions League la 
saison prochaine.

sport
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tAnger prAtique

Culte Musulman

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
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  Sam. 03 04:16 13:33 17:17 20:48 22:24 

 Dim. 04 04:17 13:33 17:17 20:48 22:24 

 Lun. 05 04:17 13:33 17:17 20:48 22:23 

 Mar. 06 04:18 13:33 17:17 20:47 22:23 

 Mer. 07 04:19 13:33 17:17 20:47 22:22 

 Jeu. 08 04:20 13:33 17:18 20:47 22:22 

 Ven. 09  04:21 13:34 17:18 20:47 22:21

HORaIRES DES PRIÈRES
du 03 au 09 Juillet 2021 HORAIRE DES

PHARMACIES
PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORaIRE NORMaL 
JOURNaLIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00
HORaIRE DES PHaRMaCIES 

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

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

HORaIRE DE GaRDE 
PENDaNt La JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

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

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

TELEPHONES UTILES

• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO

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

Studio
Rachid
Dfouf

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

GSM : 06.61.15.47.64
taNGER

AbdelilahAbdelilah

Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

Semaine du 05 au 09
 Juillet 2021

Lundi 05 Juillet 2021 

Pharmacie Zemzem
Cplx Khair Bendibane Hay Bourabaat
Tél. : 05.39.31.00.29
Pharmacie Anfas
Rte Malabata prés hôtel Ibis
Tél. : 05.39.30.11.85            
Pharmacie M’sallah
Rue sidi Mohamed Ben Abdellah N°45
Tél. : 05.39.93.25.64
Pharmacie Al Hanae
Rte Aouama principale prés station Total
Tél. : 05.39.35.10.39
Pharmacie  Fares
Cplx Al Amal entre dar tounsi et rte de Tétouan
Tél. : 05.39.95.64.69
Pharmacie la vie
Aouama Hay Gambouria
Tél.: 06.49.47.55.32
Mardi 06 Juillet 2021

Pharmacie Rabea Al Adaouia
Hay Jadid Casabarata en face l’école
Tél.: 05.39.31.08.96
Pharmacie Ramses
Doha Dhar Kanfoud, Mers Baraka 
Tél. : 08.08.56.17.57
Pharmacie Université
Rte cplx universitaire Boukhalef 
Tél. : 05.39.39.34.25
Pharmacie Moderne
Place 9 Avril prés cinéma Rif
Tél. : 05.39.93.17.90
Pharmacie Khandak Dir
Entre Khandak lward et madchar Aouama
Tél.: 06.43.20.74.60
Pharmacie City Center
prés gare Tanger ville et Hôtel Ibis 
Tél. : 05.31.31.00.37
Mercredi 07 Juillet 2021 

Pharmacie Drissia
Rue Tarik Ibn Ziad Drissia
Tél. : 05.39.95.64.15
Pharmacie Mountassir
Cplx Majd Aouama prés plaque de Taxi 
Tél.: 05.39.95.23.11
Pharmacie Safae
Rte Aswak Assalam prés station Total
Tél. : 05.39.31.00.27
Pharmacie Perle de Mediterranée
Tanja Balia groupe Doha
 Tél. : 05.39.30.27.32     
Pharmacie Hay Al Lmanar
Mesnana rte Satfilage en face l’ENCG
Tél. : 05.39.31.54.12
Pharmacie Riad Achifaa
Sidi Driss prés cemetière
Tél.: 05.39.38.54.91   
Jeudi 08 Juillet 2021

Pharmacie Imam Malek
Casabarata rue de souk 
Tél.: 07.06.52.92.89      
Pharmacie Mechkouri Dhar Kanfoud
Cplx Mohamadi quartier Soussi
Tél. : 06.36.69.92.12
Pharmacie Rahmouni
Rue Londres Imm Annakhil 9 
Tél.: 05.39.94.57.88
Pharmacie Kasbah
Rue Kasbah N° 67
Tél. : 05.39.93.51.20
Pharmacie Najah
Rte de Tétouan Mghogha kbira
Tél. : 06.63.33.93.29     
Pharmacie la Perle du Boughaz
Aouama hay Gambouria 2
Tél. : 05.39.95.13.35
Vendredi 09 Juillet 2021

Pharmacie Al Ghazali
Av. Haroun Rachid Souani N°73
Tél. : 05.39.93.96.05                      
Pharmacie Annassiha
Rue Koweit quartier Hadad hay bouhout
Tél.: 05.39.95.45.05
Pharmacie Homrani
Bd Med 6 cplx Iris plage N° 45
Tél. : 05.39.30.10.51
Pharmacie Socco Alto
Socco Alto carrefour rte Rmilat
Tél.: 05.39.94.77.08
Pharmacie Bab El Bhar
Bab El Essa Jnan Kabtane Kasbah 
Tél. : 05.39.93.05.61
Pharmacie Mesnana
Mesnana en face 11éme Arrondissement
Tél. : 05.39.31.34.30

Samedi 03 et dimanche 04 
Juillet 2021

•  SaMedi
Pharmacie Laazifat
Rue Fatima Zahraa N° 77
Tél.: 05.39.95.67.58
Pharmacie Hay Mrabet II
Bureau doha hay Mrabet 2 Aouama
Tél.: 05.39.35.69.67
Pharmacie Ibn Barrajan
Prés BP Branes II mosqué Imarati
Tél.: 05.39.31.82.71
Pharmacie Paris
Place de Paris N°2
Tél.: 05.39.93.64.24
Pharmacie la gare Routière
derrière nouvelle gare routière cplx Saada
Tél.: 08.08.55.48.51
Pharmacie Al Madina Nord
Moujahidine cplx Madina Belbachir
Tél.: 05.39.38.05.50
 •  diMancHe
Pharmacie Jamie Al Azhar
Rue Abderahman kawakibi N° 10 Branes I
Tél.: 05.39.31.44.07
Pharmacie Fehmi
Mghogha sghira prés école el waha
Tél.: 05.39.36.62.55
Pharmacie Complexe Al Irfane
Rte Achakar cplx Irfane 2 Im. 43
Tél.: 05.39.39.58.57
Pharmacie Jade
Rue Ibn Ajroum Résidence Jade N°2 
Tél.: 05.39.32.31.34
Pharmacie Sidi Boukhari
Rue sidi boukhari N°76 cplx Ibn Azaiez
Tél.: 05.39.37.23.23
Pharmacie Riad Medic
Cplx Riad Assalam Rte de Rabat
Tél.: 05.39.38.57.00

Samedi 03 et dimanche 04 
Juillet 2021

Pharmacie Benallal
Rue Fatima Zohra Drissia N° 127 
Tél.: 05.39.36.32.40
Pharmacie Doha Louama
Rte Aouama aprés plaka bureau doha
Tél.: 05.39.95.11.70 
Pharmacie Ibouyen
Rte Tanja Balia entre carrefour et sania
Tél.: 05.39.30.06.90
Pharmacie Al Boughaz
Rue Mexique prés cinema Lux N° 78
Tél.: 05.39.93.80.17
Pharmacie Bendahmane
Hay Hadj Mokhtar hay seddam
Tél.: 05.39.31.81.52
Pharmacie du Golf
Boubana cplx Flandria rte Rmilat
Tél.: 05.39.37.60.97
Pharmacie Fayna
Branes 2 en face station Afriquia satfilage
Tél.: 05.39.31.18.59
Pharmacie Mister-khouch
Val fleuri monté misterkhouch
Tél.: 05.39.93.72.82
Pharmacie du grand Stade
Rte de Rabat en face City Club
Tél.: 05.39.38.57.50
Pharmacie Omar Ibn Khattab
Mesnana haoumat Bir Askiou
Tél.: 05.39.38.92.92

« JAGUAR TRACKS » S.A.R.L A.U
Société à Responsabilité Limitée 

Au capital de DHS 100000 
Siège Social, 127, Av Hafid Ibn Abdelbar 

Résidence Al Andalouses Anzarane 3 éme 
étage N° 15 , Tanger 

CONSTITUTION
RC N° : 117953

Aux termes d’un acte sous seing privé en date 
du 18 JUIN 2021, enregistré à Tanger le 18 
JUIN 2021, sous les références 50322, il a 
établi les statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
I-DÉNOMINATION : JAGUAR TRACKS  
II- FORME JURIDIQUE : S.A.R.L A.U 
III-OBJET : Principalement la Société a pour 
objet au Maroc et à l’étranger, pour son compte 
ou pour le compte des tiers, d’exercer les acti-
vités suivantes :
- Transport national et international de mar-
chandises par tous moyens notamment par 
véhicules routiers ;
Et généralement, toutes opérations mobilières, 
immobilières, financières, industrielles ou com-
merciales pouvant se rattacher directement ou 
indirectement, en tout ou en partie, à l’une ou 
à l’autre des opérations visées ci-dessus de 
manière à faciliter, favoriser ou développer 
l’activité de la société.
IV-SIEGE SOCIAL : 127, Av Hafid Ibn Abdel-
bar Résidence Al Andalouses Anzarane 3 éme 
étage N° 15 , Tanger
V-DUREE: 99 années à compter du jour de sa 
constitution.
VI- CAPITAL SOCIAL : Il est fait apport à la 
présente société :
Le capital social fixé à CENT MILLE (100.000,- 
DH) Dirhams, divisé en MILLE (1000) Parts 
Sociales de CENT DIRHAMS (100,- DH) cha-
cune, numérotées de 1 à 1000, et attribuées : 
M. HAMZA CHANTAH , titulaire de la CIN N° 
K422666 à concurrence : Mille parts sociales / 
Ci : 1000 Parts Sociales
VIII- GERANCE : M. HAMZA CHANTAH, titu-
laire de la CIN N° K422666, est désigné Gé-
rant, personne chargée de la Direction perma-
nente et effective de l’activité du transport et en 
même temps le responsable légal 
La Société est valablement engagée pour tous 
les actes et documents la concernant par la 
signature de gérant
Le dépôt légal a été effectue au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de Tanger 

Pour extrait et mention
------------------------------------------------------
FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL

Travaux de Comptabilité 
Juridiques & Fiscales

47,Avenue Hassan II RDC N° 13.TANGER
TEL :0539332176 
 FAX/:0539371975

GSM : 06 61 41 44 26
E-MAIL: fiduciaire.akabbal@yahoo.fr

* SMARTSOURCE CO SARL *
TANGER, 48, Rue Anoual.
CAPITAL 100.000,00dhs 

Registre de commerce n°107801
- Cession des parts sociales

1°) Par acte sous seing privé daté du 
10/12/2021 et enregistré le 22/06/2021 sous 
les références suivantes, OR : 46665/2021, 
Dépôt n 52119/7049. 
M. OUARIACHE Saïd (200) parts social et 
M.OUARIACHE Ali (130) parts social au profit 
de M.EL FASSI EL JANI Abdelillah. 
M.OUARIACHE Ali cède aussi (330) parts au 
profit de M.WAMPACH PIERRE JACQUES 
R dans la société dite : SMARTSOURCE CO 
SARL. 

Les associés de ladite société décident en date 
de ce même jour de : 
-Prendre acte de cession des parts sociales ;
-Retrait de la société M. OUARIACHE Saïd;
-Mettre à jour les statuts;
- Modifier les articles 6 et 7 des statuts.
2/ Le dépôt légal a été effectué au Greffe du 
tribunal de Commerce de TANGER en date du 
01/07/2021, dépôt n° 244048.

POUR EXTRAIT ET MENTION
LA GERANCE

------------------------------------------------------
CABINET COMPTABLE ABDELHADI 

EL ISSAOUI
ROUTE DE LARACHE IMMEUBLE 

AJAOUN N°7 2EME ETAGE 
KSAR EL KEBIR

TEL/0 5 39 90 70 88
LA LUNA DE LARACHE SARL AU

LA DISSOLUTION ANTICIPE 
DE LA SOCIETE À RESPONSABILITE 

LIMITEE A ASSOCIEE UNIQUE
1-Aux termes du procès verbal de l’assemblée 
générale extraordinaires en date à LARACHE 
Le 02/06/2021, L’associé de la société *LA 
LUNA DE LARACHE  SARL AU *
. Société à responsabilité limitée a associée 
unique au capital de 100 000.00 DHS ont dé-
cidé de 
 - la dissolution anticipée de la société
Le dépôt légal a été effectué au Secréta-
riat-greffe du Tribunal de commerce de LA-
RACHE le 02/07/2021 sous le N°621 RC N° 
2957 .      

 Pour Extrait et Mention
          CABINET COMPTABLE 

EL ISSAOUI ABDELHADI
------------------------------------------------------

MJ MANAGEMENT SARL
GESTION DES ENTREPRIE TRAVAUX 

COMPTABILITE
3, RUE IBN TOUMARTE, RES HIKMAT, 2° 

ETAGE N°4 - TANGER
TRANSPORT SUAREZ SARL 

Modification d’une société à responsabilité 
limitée

L’assemblé générale extraordinaire des asso-
cié décide le 19/12/2021, ce qui suite:
Après avoir pris connaissance des statuts de la 
société et de l’acte de transfert en date du jour 
des parts sociales de la société ; déclare par 
les présentes ce qui suit :
- Mme. GHOMARI HAMMAM SOUMAYA, 
cinq cent (500) parts sociales.
Cède cinq cent (500) parts d’une valeur de 
100DH à Mr, BEN MARMADA YASSINE 
- MLLE.ZIOUANE JIHANE, cinq cent (500) 
parts sociales 
Cède cinq cent 500 parts d’une valeur de 
100DH à Mme, EL GAROUANY IMANE
Le capital social est fixé à 100.000,00 DHS 
divisé en 1000 parts sociales de 100,00 dhs 
chacune totalement libéré à :
- Mr. BEN MARMADA YASSINE : 500 PARTS   
50 000,00 DHS 
- Mme, EL GAROUANY IMANE : 500 PARTS   
50 000,00 DHS
TOTAL : 1000 PARTS   100 000,00 DH
L’assemblée des associés approuvé et ac-
cepté la démission de Mr. EL AOUZI FOUAD, 
Marocaine, titulaire de la C.I.N. N°k290921, de 
leurs fonctions de la gérance et de nommer 
Mr. YOUNES SOUMI Marocain, titulaire de 
la C.I.N. N° KB118476 comme gérant unique 
associé de la dite société pour une durée in-
déterminée.
Le dépôt légal a été effectué au secrétariat 
greffe du tribunal de commerce de Tanger 

Annonces Légales et Administratives

Pour toutes vos annonces 
légales ou publicitaires sur

contactez
Tél. : 05.39.94.30.08

E-mail : lejournaldetanger@gmail.com
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

عميق  السبــك،  دقيق  عربي  تركيب  هذا 
الدالالت، يحيلنا إلى ما فضُل من متاع، فصار 
مهمال أو ضمن متالشيات ال قيمة لها، ويحدد 
أيضا في استعماالت أخرى صفة أراذل الناس 
وأكثرهم خبثا ومكرا، أو من ال هَمَّ لهم في 
الدنيا غير التقرب إلى موائـد اللئام، ليقتاتوا 
عن  عبَّر  وقد  وشراب،  طعام  من  فضل  مما 
قطري  المتمرد  الخارجـي  الشاعر  قديما  ذلك 
السائرة  العينية  قصيدته  ضمن  الفجاءة  بن 

بين عشاق الشعر الرفيع:
وما للمـرء خري  يف حياة

               اإذا ما ُعَدّ من �سقط املتاع.
التذلل  »السقطمتاعيين«  عـادة  مـن  إن 
بكل وسيلة ممكنة للحصول على ما يزهد فيه 
الكرام، ال يثنيهم عن ذلك وازع أخالقي، وال ما 
قد يقضُّ ذرة من رمق في ضمائرهم الميتة، 
فتراهم ينتشرون كما ذبــاب الجيف، عند كل 
الرخيصة،  أطماعهم  لتلبيـة  سانحـة  مناسبة 
المنابر، ويبرعون في تنميق الخطب  يعتلون 
في  واألماني،  بالوعود  المزركشة  العصماء 
كل  لها  يتجندون  التي  االستحقاقات  مواسم 

مرة بلون.
ذرة  حصيف  عقل  ذي  كل  يخامر  ال  وقد 
من شك،أن المغرب مقبل على مرحلة جديدة 
تفرضها عليه جملة من اإلكراهات والتحديات 
موقعه  بذلك  ليضمن  والخارجيــة،  الداخلية 
على  تراهن  التي  الدول  به ضمن  يليق  الذي 
طاقات  على  باالعتمــاد  فاعل،  تنموي  إقالع 
والتقني،  العلمي  بتكوينها  مؤهلة  وكفاءات 
الرهط  هذا  بدل  العميق،  الوطني  وبحسها 
من االنتهازيين الذين عاثوا في البالد إفسادا 

وفسادا.
يتـوارى،  شـك  بين  فاصـل  إحساس  إنـه 
يخبو  يأس  وبين  مكتمال،  يبدو  يكاد  ويقين 
وافتخارا  ارتباطـا  أكثر  يجعلنا  ينجلي،  وأمل 
من  فترات  عليه  تعاقبت  الذي  المغرب  بهذا 
بناء  في  بعمق  فيهـا  أسهم  العريق،  تاريخه 
حضاري حافل، عبر مختلف محطاته التاريخية، 
وقد يجــدد العهد مع هذه الخصــوصية في 
المرحلة الراهنة، بعد القطع مع كل االختالالت 
القائمة  بنيته  دعائم  إلى  تتسرب  بدأت  التي 
على أساس متين، لن تنال من صالبته ومن 

قدرة تحمّله.
ولن  حالها،  على  تظل  لن  لقمان  دار  إن 
كما  القديمة،  عــادتهــا  إلى  حليمــة  تعــود 
الذين  العدمييـن،  اليائسيـــن  بعـض  يــرى 
يوصدون  عندما  إال  وينتشون  ينتعشون  ال 
كل منافذ األمل، ويزرعون اإلحباط في قلوب 
تجلت  وقد  بديل،  مشرق  غد  إلى  المتطلعين 
مالمح هذه القدرة الخفية المبهرة التي يتمتع 
بها أبناء المغرب البررة، في التصدي الممنهج 
الذي  األمر  الكوفيد، وهو  لجائحة  واالستباقي 
عجزت عنه دول لها من اإلمكانيات ما يفوق 

إمكانياتنا.
القدرة  لهذه  امتالكنا  مع  سنعجـز  فهل 
هـــؤالء  من  نتخلص  أن  المبهـــرة  الخفيــة 

السقطمتاعيين.. ؟!!
إن غدًا لناظره قريب..

�َشَقـُط الـمتـاع..

)البقية ص2(

شكلت الزيارة التي قام بها إلى مؤسسة  سيدي عبد  اهلل كنون 
الحسني للثقافة والبحث العلمي بطنجة، يوم السبت الماضي، معالي 
الوزير األديب  العالم األستاذ محمد بن عيسى مناسبة  للتعرف على 
التي  المكتبة  هذه  أروقة  تشملها  التي  والعلمية  األدبية  النفائس 
وهبها صاحبها للمؤسسة التي تحمل اسمه الكريم، بمدينة طنجة، 
إسهاما منه في نشر العلم والمعرفة في هذه المدينة وتوفير فضاء 

للبحث العلمي  بالنسبة للطلبة والمهتمين. 
اإلداري،  رئيس  مجلسها  ورئيس  المكتبة  محافــظ  خص  وقد 
ورفاقـه  الحسني،  كنون  محمد  الدكتور  لطنجة،  العلمـي  المجلس 
من  النضالي  تاريخه  و  الزائر  بشخص  يليق  استقباال  المجلس،  في 
أجل إشعاع العلم والثقافة والمعرفة، في المغرب وإفريقيا والعالم 
وموسمها  أصيلـة  منتدى  مؤسسـة  إطـار  في  واإلسالمي،  العربي 

الثقافي الدولي، الذي سينظم هذا العام في دورته 42. 

)البقية ص4(

مكتبة �شيدي عبد اهلل كنون للثقافة والبحث العلمي
ت�شتقبل الوزير الأ�شتاذ محمد بن عي�شى 

الدول  من  دولــة  برنامج  يكون  أن  يمكن  الذي  االنتخابي  برنامجه  مبكرا،  أطلق  الذي  لألحرار،  الوطني  التجمع  باستثناء 
الصاعـدة، على امتداد عشرات السنين، والذي سوف يتطلب تمويله، خارج ميزانيات الدولة، وفق ما وعد به هذا الحزب،  275 
»تعاقد  شعار  على  القائم  االنتخابي  مخططه  »أولويات«  مؤخرا،إلى  ألمح،  الذي  االستقالل  حزب  أقل،  وبنسبة  درهم،  مليار 
556 تدبيرا و90 هدفا و64 التزاما،  من أجل دعم االستثمار وإصالح القطاع التجاري ودعم  من أجل الكرامة« والمبني على 
اإلنتاج والرفع من نسبة النمو،  فإن باقي األحزاب السياسية »الكبرى« لم تحسم بعد، كما يبدو، بصفة نهائية، في برنامجها 
االنتخابي، ومنها حزب »العدالة والتنمية«، الصيغة المغربية لألحزاب »اإلسالمية«، بالرغم من النشاط الذي دب في مراكزها 
بمستقبل  للتبشير  الشارع،  في  »المتحركة«،  األحزاب  لقيادات  لالنتباه  ملفت  »مناضليها« حيث يالحظ حضور  وفي صفوف 
سعيد وعيش رغيد مع هذا الحزب أو ذاك، دون أن يثير ذلك، كما يبدو، مشاعر المواطنين وحماسهم، نظرا لتعودهم على 
مثل هذه »التحركات« في مثل هذه المناسبات. ومن بعدها يغشى المشهد السياسي سكوٌن رهيب، إال من بعض المناسبات 

و»التبوريدات« الضرورية الستمرار الحياة الحزبية.!  

�شراعاٌت بني الأحزاب من اأجل »ال�شتقطابات« 
و»التزكيات« وتنديد بـ »الرتحال« ال�شيا�شي

دعوة اإلى منع اأ�شحاب »املا�شي الأ�شود«
مـن الرت�شـح

النتخابات العامة  2021 
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بنيحيى اللطيف  • عبد 

لي ِفيَها.. ِبيَثة اِلّ ْف�ْس اْلْ الّنْ
ْحَتّى ْدَوا َما ْي�ْشِفيَها..
ُكّلْ َما ْجَناُتو َما ْيْكِفيَها

اُتو ْما ْيْخِفيَها.. ْوُكّلْ َما َخَبّ

ّقْ ْل�َشاْن اْلَ
ْن�ْشْف ِريُقو..

ّقْ ْي�ْشَتاْهْل الَدّ
ْل ْطِريُقو.. ْمْن ْبّدْ

يقول »المجذوب«:
في إطار تنفيذ مقتضيات القانون 18.09 
الصناعـة  لغـــرف  األساسي  النظـام  بمثابة 
التقليدية بالمغرب، ال سيما المادة 12 منـه، 
دورة  الفارط  يونيو   30 األربعاء  يوم  انعقدت 
لغرفة  العادية  العامة  للجمعية  يونيو  شهر 
تطــوان  طنجـة  لجهــة  التقليدية  الصناعة 
لجماعة  التابعة  االجتماعات  بقاعة  الحسيمة، 
طنجة. جدول أعمال هذه الدورة تضمن ثالثة 
برسم  الغرفة  نشاط  تقرير  دراسة   : مواضيع 
أدوات  اقتناء  برنامـج  على  المصادقة  الدورة، 
الحرفيات  لفائـدة  المهنية  والسالمة  الصحة 
تتعلق  واألخيرة  الثالثة  والنقطة  والحرفيين، 
الغرفـة برسم  عــن حصيلـة  تقريـــر  بعرض 
الوالية االنتدابية الحالية. ترأس أشغال الدورة 
السيد أمحمد أحميدي، رئيس الغرفة، بحضور 
التقليدية  للصناعة  الجهوية  المديرية  ممثل 
أعضاء  وباقي  الوصية،  للوزارة  ممثال  بطنجة 
مصالحها  ورؤساء  ومديرها  الجهوية،  الغرفة 

محمــد  الجهة،  والي  من  كل  بحضور 
مهيدية، ورئيسة مجلس جهة طنجة تطوان 
لجنــة  عقــدت  الحساني،  فاطمة  الحسيمة، 
لتنفيذ  الجهوية  للوكالة  والمراقبة  اإلشراف 
المشاريع بالجهة، يــوم األربعـــاء 30 يونيـــو 
العادية برســم شهر  الفارط، أشغـال دورتها 

يونيو 2021.
اللقاء الذي حضره، أعضاء اللجنة، محمد 
أزرقــان،  وليلى  المنصوري،  رفيعة  بوهريز، 
للوكالة  العام  والمدير  بروحو،  اللطيف  وعبد 
الجهوية لتنفيذ المشاريع؛ فؤاد بنعقا، ومريم 
الحنافي، مراقبة الدولة لدى الوكالة، وعدد من 
المشاريع  استعراض  تم خالله  التقنية،  األطر 
وضعيـة  وكذا   2021 سنة  خالل  المبرمجة 
المشاريع المنجزة من قبل الوكالة برسم سنتي 

2019 و 2020.
اإلجتماع،  خـالل  الحسانــي،  أشـــادت  و 
بدور الوالي مهيدية، في المواكبة المستمرة 
لمشاريع المجلس التي تنفذها الوكالة الجهوية 
المتصاعدة  بالوتيرة  وكذا  المشاريع،  لتنفيذ 
التي اعتمدتها هاته األخيرة من أجل التسريع 
بإنجاز المشاريع التي كانت مبرمجة من قبل، 
عروض  طلبات  وإطـالق  دراسات  بإنجاز  وكذا 
المصادقة  تمـت  التي  المشاريـع  من  العديد 

عليها مؤخرا من قبل المجلس.
ومن جهته، أبرز فؤاد بنعقا، خالل عرض 
قدمه بالمناسبة، أن الوكالة برمجت خالل سنة 
2021، إنجاز 29 مشروعا في مجال الطرق غير 
 7 و  كيلومترا   223.5 امتداد  على  المنصفة 
منشآت فنية، في إطار برنامج تقليص الفوارق 

المجالية واالجتماعية.
 11 بقيمة  مشاريع   3 برمجة  تمت  كما 
مليون درهم في إطار برنامج دعم التجهيزات 

المركزية، وعدد من أطر الغرفة. وقد استأثرت 
بعض  تزويد  مسألة  الحاضرين  باهتمامات 
الحرف التي تتميز مزاولتها بالخطورة، بأدوات 

الثقافية بالجهة، ومشروعا بقيمة 2.7 مليون 
درهم لدعم قطاع التعليم والتكوين المهني، 
ومشروعا ضمن برنامج تهيئة المراكز بقيمة 

50 مليون درهم.
المشاريع  إنجـــاز  وضعيـــة  وبخصوص 
المبرمجة برسم سنتي 2019 و2020، أوضح 
المشاريع بلغ 110 مشروعـــا،  بنعقا، أن عدد 
منها 40 مشروعا منتهيا و10 مشاريع في طور 

االنتهاء و 60 مشروعا في طور االنتهاء.
تقليص  برامــج  المشاريع،  هذه  وتهم 
ودعم  بالجهة،  واالجتماعية  المجالية  الفوارق 
القطاعات االجتماعية، وتحديدا الصحة والتعليم 
الشبــاب  قطــاع  ودعـم  المهنــي،  والتكوين 
والرياضة، وقطاع الصناعة التقليدية، وتأهيل 
المراكز، وبرنامج تطوير التجهيزات الثقافية في 
التنمية  برنامج  إلى مشاريع  باإلضافة  الجهة، 
المجالية “الحسيمة – منارة المتوسط” وتهيئة 

خمسة مسالك سياحية بمنتزه بوهاشم.
إطار  في  أنه  إلى  المتحدث،  ذات  وأشـار 
برنامج تقليص الفوارق المجالية واالجتماعية، 

الصحة والسالمة المهنية. كما كانت مناسبة 
لمناقشة حصيلة المؤسسة خالل ست سنوات 

من االشتغال.

تمت خالل سنـة 2019، برمجـة 19 مشروعا 
امتـــداد  على  المصنفــة  غير  بالطرق  خاصا 
166.5 كيلومترا، تم االنتهاء من 13 مشروعا. 
الوكالة  ضاعفت   ،2020 سنة  في  أنه  مضيفا 
الجهوية لتنفيذ المشاريع، جهودها، حيث بلغ 
عدد المشاريع المبرمجة 43 مشروعا في إطار 

نفس البرنامج، على امتداد 387 كيلومترا.
المشاريع  أن جميــع  إلى  اإلشــارة،  تجدر 
تعرف سيرا عاديا لألشغال خصوصا مع تخفيف 
حالة الطوارئ الصحية، حيث تم تسليم 27 في 
المائة من المشاريع، بينما توجد 15 في المائة 
إلى  إضافة  التسليم،  طور  في  المشاريع  من 
تنفيذ التزامات مجلس جهة طنجة – تطوان – 
الحسيمة، بخصوص برنامج “الحسيمة – منارة 

المتوسط” بنسبة 100 في المائة.
وعرف االجتمــاع، مصادقة لجنة اإلشراف 
فبراير  دورة  الدورة  محضــر  على  والمراقبـة، 

2021، التي انعقدت بتاريخ 12 مارس 2021.

غرفة ال�شناعة التقليدية جلهة طنجة ـ تطوان ـ احل�شيمة 
تعقد دورتها العادية بر�شم يونيو 2021

بح�شور مهيدية و احل�شاين.. الوكالة اجلهوية لتنفيذ 
امل�شـاريــع تك�شـف عن عدد من م�شاريـع اجلهــة

خالل �شنتي 2019 و 2020
المهدي  أحمد  بن  الحي  عبد  بن  البررة، محمد  أبناء طنجة  أحد  هو 
5 رمضـان  الخميس  يــوم  وتـوفــي   ،1931 ولـد بطنجة سنــة  بوزيـد، 

سنـة 1435 الموافق لـ 3 يوليوز 2014.
الزيتونة، وكان والده من  ترعرع في كنف أسرة محافظة في حومة 

شيوخ الزاوية الدرقاوية الصديقية المعروف بشيخ دالئل الخيرات.
بالمدرسة   1939 التحق سنة  ثم  بمرشان،  ببيت جده  القرآن  حفظ 

اإلسالمية الحرة التي أسسها المرحوم عبد اهلل كنون.
بوادي  سبو  زنقـة  في  التجـارة  يمارس  بدأ  الخمسينات  نهاية  منذ 
أحرضان ضمن نخبة من التجار اآلخرين الذين كانوا بجوار متجره للثياب 
موالي  ومتجر  للعطور  المديني  متجر  مثل  والحياكة،  والطرز  والخياطة 

أحمد الوكيلي.
المساجد منذ  بارتياد  قلبه  زاهدا، تعلق  كان رحمه اهلل رجال صوفيا 
كان  كما  الصديقية،  بالزاوية  والسماع  الذكر  وبحلقات  أظافره،  نعومة 

رحمه اهلل مؤذنا لصالة الصبح بالمسجد األعظم.
تزوج من أسرة عريقة طنجاوية بنت الفقيه محمد بن المختار الخمال، 

وهو من أعيان طنجة ووجهائها، وأحد رجاالت الحركة الوطنية.
ع.ب

ت�شوير : حمودة

عبد الحي بوزيد

على إثر وفاة المشمولة بعفو اهلل 
المرحومة

احلاجة التامي بنجلون
يونيــو،   25 بتاريـخ  المنيــة  وافتها  التي 
وأبناؤها عمر،  ابنتهــا سنـــاء  تتقـدم   ،2021
لطفي، يوسف، وجميع أفراد عائالت، الشريبي، 
بنجلون، صفريوي، بنعاشور، نروس، الريحاني، 

بنعجيبة وجميع أقاربهم وأصهارهم بالشكر الجزيل إلى كل من واساهم 
فـي مصابهـم الجلل، راجيــن من العلـي القديـر أن اليريهم مكروهــا 

في عزيز لديهم وأن يرزقهم موفور الصحة والعافية.

�شكر على تعزية

شخصيـات
من زمن طنجـة الجميل

)تتمة ص1(  
كنون  محمد  الدكتور  قدم  وبالمناسبة، 
الحسني تفاصيل عن تاريـخ افتتاح المكتبة  سنة 
اليــوم  عددا هائال  1985، حيــث إنها توفــر 
والثقافيـــة  والفكريــة  العلميــة  الكتب  من  
والمخطوطات النفيسـة،  والوثائــق  والمجالت 
وطنية  ألحداث  توثـق  التي  والصور  والصحف 
بنشـاط  أيضا  ودبلوماسيــة  تتصـل  وعربية 
هيئات علمية كبرى بالمشرق العربي وبالمجامع 
العربية التي كان ينتسب إليها رحمه اهلل، هذه 
لدارسي  هاما  مرجعا  اليـوم  النفائس  تعتبـر 
التاريخ العلمي والسياسي والثقافي في المغرب 

والمشرق العربي.  

المكتبــة  بالمناسبــة،  بضم  ذكــر،  كما 
وهبهــا  التي  الكتــب  من  هائلــة  لمجموعة 
وهو  كنون  اهلل  عبد  سيدي  لمكتبة  أصحابها 
ما مكن المكتبة من التوفر، حاليا، على حوالي 
أربعة عشــر ألــف عنــوان  في مختلف العلوم 
والفنون، باللغات العربية واإلسبانية والفرنسية 

واإلنجليزية.  
كما ذكر بالشراكات القائمة بين المكتبة 
وعدد من المؤسسات العلمية المغربية كوزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية والمجالس العلمية 
المحلية والمجلس العلمي األعلى وأكاديميــة 
المملكـــة المغربية ومختلف الجامعات والكليات 

المغربية و محافل ومنتديات  ثقافية وعلمية. 

الزائــر  وخالل حفل استقبــال على شرف 
الكريم تم  الحديث عن طنجة ودورها الثقافي 
والسياسي والدبلوماسي، وشخصيات طنجاوية 
طبعت مجاالت ثقافية وفكرية وإعالمية محليا 
الجهود من أجل  ووطنيا،  وعن ضرورة تظافر 
للفكر  منارة  لتصبح  المكتبة،  نشاط  توسيع 
والثقافة والعلــم في هــذه المدينــة  وقبلـــة 
للباحثين والدارسين للحياة السياسية والفكرية 
والدبلوماسية  للمغـــرب  والثقافية  والعلمية 

الحديث. 
وقد تم توديع الزائر الكبير بنفس الحفاوة 
التي استقبل بها،  من طرف محافظ المكتبة 

وزمالئه في المجلس اإلداري لهذه المؤسسة. 
عزيز كنوني

مكتبة �شيدي عبد اهلل كنون للثقافة والبحث العلمي 
ت�شتقبل الوزير الأ�شتاذ محمد بن عي�شى 
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نظمت لجنة التكوين والدراسات والتعاون  بالمجلس الوطني للصحافة، يوم األربعاء 30 يونيو الجاري 
بمقر بيت الصحافة بطنجة، دورة تكوينية موضوعاتية حول تغطية ومتابعة العمليات االنتخابية، أطرها 
أساتذة وخبراء ومختصون في القانون الدستـوري واألنظمة االنتخابية واإلدارة الترابية والمالية العامة 

والمالحظة االنتخابية واإلعالم والتواصل.
وتميزت هذه الدورة التي ستشمل عما قريب باقـي مدن جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، بحضـور 
وازن لصحافيات وصحافييـن يعملون بمؤسسات وقطاعات إعالميـة مختلفة، حيث تفاعلــوا مع األساتذة 
القانونية  مهاراتهم  وتطوير  لتقوية  فرصة  وهي  الموضوعاتية.  التكوينية  الدورة  محاور  ومؤطري 
من  أكثر  واالقتراب  الخبرات  على  واالطالع  االنتخابية  العمليات  مع  التعاطي  كيفيات  في  والصحافية 

الممارسات الفضلى.
وتوزعت مواضيع الدورة التكوينية الموضوعاتية المتعلقة بتغطية ومتابعة العمليات االنتخابية، على 
أربع جلسات تفاعلية مع المشاركات والمشاركين. وتطرقت الجلسة األولى إلى تحوالت النظام االنتخابي 

بالمغرب، أما الثانية فركزت  على التأطير الدستوري والقانوني لالنتخابات. 
وشكل موضوع الضوابط القانونية واألخالقية المؤطرة للمالحظة االنتخابية بالمغرب وإيالء أهمية 
للتجارب الدولية، العنوان العريض للجلسـة الثالثـة مع إبـراز أهميـة ودور ومسؤوليـة اإلعـالم والصحافيات 

والصحافيين على هذا المستوى.  
اإلعالمية  المتابعة  ألخالقيات  الموضوعاتية،  التكوينية  الدورة  هذه  من  الرابعة  الجلسة  وخصصت 
للصحافة وهو  الوطني  المجلس  أعده  تقديم مؤلف  وتم خاللها  الصحفية  التغطية  وقواعد  لالنتخابات 

بمثابة »دليل الصحفي المهني لتغطية االنتخابات الجماعية«.

طنجة:  دورة تكوينية مو�شوعاتية 
حول تغطية النتخابات

فضاء األنثـى   :

إحدى  وحركت  يديها،  بكلتا  شجاعتها  المحلية  السلطات  استجمعت 
»رافعاتها«، ليس من أجل استبدال »المصابيح« »المحروقة« في عدد من  
أو  التراب،   لتبييض واجهات عمارات مركزية طالها لون  أو  المدينة،   أزقة 
حتى  لــ »قلب« رمال شاطئ طنجة البلدي المدمر، أو لتنظيف  المساحات 
الخضراء على طول الكورنيش،من القاذورات التي تتعرض لها يوميا والتي 
أدانتها بعض مواقع التواصل االجتماعي،  أو االهتمام بشاطئ الغندوري  إلى 
موقع فيال هاريس الذي تحول إلى مشروع ثقافي فني، كان األجدر بسلطات 

المدينة أن ترعاه رعاية خاصة، ...... 
جدارية صحافية  »الغتيال«  تحركت  البلدية  رافعة  ذاك،  وال  هذا  ال  ال، 
األول،  اغتيالها  بعد  إليها  والغيرة  الخير  أهل  وفنانة مغربية، تفطن بعض 

على يد إرهابيين في »واغادوغو«، عاصمة بوركينا فاصو«. 
الجدارية وكـل أمرُ صياغتها من طـرف »تكنوبارك طنجة«، على إحدى 
فن  في  بارع  تشكيلي أصيل،  فنان  إلى  المؤسسة،  هذه  مبنى  واجهات 
المكان وشرع في رسم  بعين  ورشة  أقام  الذي  الهنا  أبي  معاذ  الجداريات، 
خطوط الجدارية، إلى أن برزت المالمح األولى للراحلة ليلى علوي،  ليفاجأ  
بالسلطات المحلية )؟( تقف عند ورشته وتطالبه بمحو الجدارية، وقد مرت 
48 ساعة على بداية العمل بها. بل إنه  تم الشروع فعال في إتالف الجدارية  
من على قمة الرافعة البلدية بعد أن رفض الفنان  الرضوخ ألمر محو العمل. 

الجداريـــة  عن  بالعفـو  المتدخلــة،   السلطـات  قبلت  ورد،   أخـد  وبعد 
المكرمة،  الراحلة  إخفاء عيني  إلى  الهنا  أبي  الفنان معاذ  أن يعمد  شريطة 

وهو ما تم رفضه أيضا جملة وتفصيال. 
وكان طبيعيا أن ينتشر خبر هذه الواقعة الغريبة بين األهالي وتتسبب 
للشهيدة  الثاني«  »اإلغتيال  أمر  االحتجاجات لغرابة  من  عارمة  موجة  في 
المتدخلة،  »السلطات«  ممثلــي  من  المقدم  العـرض  وغرابة  علوي،  ليلى 
مع  تتماشى  »إخوانية«  بحمولة  أمرا  المنددون  اعتبره  ما  عينيها  بمحو 
التي عليها أن تخفي عينيها وشعر رأسها  الدونية للمرأة »الفتنة«  النظرة 

وكل أطرافها، بمعنى أن »تتكفن« حتى ال تلحق أذى الفتنة بالجماعة. 
هـذا ما قـد تكـون السلطـات المتدخلـة قد نفـتــه، وحصرت تدخلهـا 

في كون  القائمين على الجدارية ال يتوفرون على رخصة بذلك. 
ولنفرض، جداًل، أن األمر كذلك، ألم يكن في حكم الممكن أن يستدعى 
ويتم  المعترضة،  السلطات  مركز  إلى  بها  واآلمرون  الجدارية  على  القائم 
مناقشة الموضوع، بكامل الهدوء، ما دام األمر فني  ثقافي،  بحمل رمزا من 
رموز التكريم لمواطنة مغربية أبلت البالء الحسن في خدمة بلدها وسجلت 
خاصة  والثقافية؟،  والفنية  اإلعالمية  المناسبات  من  العديد  في  حضوره 
يسمحون  »تكنوبارك«  سوف  عن  المسؤولين  بأن  االعتقاد  يستحيل  وأنه 
يفترض  بما  مركزية،  طريق  على  فنيـة،  صباغـة  ورش  بإقامة  ألنفسهم 
تجمعات  من  يتوقع  وما  فنية،  معدات  و«أكسيسوارات«   إحضار  من  ذلك 
بشرية حول الورش، دون الحصول على رخصة مسبقة من طرف السلطات 

المختصة !  
وفي هذا المعنى، أكد الفنان معاذ أبو الهنا أن عمله كان قانونيا وأن 
إدارة »التكنوبارك«  تكفلت بالجانب اإلداري للعملية، وهو ما أكده مسؤولون 
إلى  تفاهـم،  ليسارعوا  األمـر سـوء  في  أن  اعتبـروا  الذيـن  التكنوبارك  عن 

مناقشة الموضوع على مستوى الوالية.   
وحسب ما ورد في العديد من  الواقع، فإن الوالي محمد مهيدية، تدخل 

شخصيا إلنهاء الموضوع والترخيص باستئناف واستمرار العمل  بالورش. 
الترخيص،  التي اعترضت بحجة عدم توفر  ومع ذلك لم تتحدد الجهة 
والمسؤولية.  الرؤية  بيان،  ضمانـة لوضوح  أي  الشأن  ولم يصدر في هذا 
ليكون تدخل الوالي، ضروريا إلنهاء الموضوع،  وليؤكد حرصه على التفاعل 
العامـة  الحياة  تدبيـر  يخص  فيما  المواطنين وآرائهم  تحركات  مع  السريع 

بطنجة، وأقاليم وعماالت الجهة. فشكرا جزياًل للسيد الوالي. 

سميـة أمغـار -

ومن الباليا ما ي�شحك !  

المهتمين  خاصة  المواطنين،  لدى  طيبا  صدى  تركت  العتيقة  المدينة  شهدتها  التي  اإلصالحات 
القطاعات  من  مجموعة  بين  إطار شراكة  في  تدخل  معلوم،  هو  كما  اإلصالحات،  وهذه  والمالحظين. 
الحكومية والجماعات المحلية وتحت إشراف السيد والي جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة والذي لم يبخل 
لفتت  التي  المالحظة  أن  إال  واألوراش.  األشغال  لتفقد سير مجموعة من  الميداني،  بتدخله وحضوره 
انتباه العديد من الغيورين والمهتمين بشؤون المدينة تكمن في التساؤل حول سر استثناء كل من 
»دروج« عقبة »ابن األبار« و »دروج« عقبة »القصبة« من عملية إصالح وترميم البنية التحتية للمدينة 
العتيقة، السيما أنهما يبدوان في وضع اليحسد عليه )انظر الصورتين(، مع الرجاء أن يكون إصالحهما 

اليتطلب ـ طبعا ـ غير مسألة وقت، إلعادة وهجهما الحضاري والتاريخي والثقافي...
محمد إمغران 

صورة  وتعليق

عقبة القصبة عقبة بن اآلبار



زمن  في  بوطربوش،  التجميـــل  فتيحـــة  خببـــرة   أطلـــقـــت  
جائحة كورونا، مبادرة استحسنها الجميع، تجلت في  التكوين عن بعد، 

لمجموعة من الفتيات لفن الحالقة والتجميل.
ولقد زّكى حفل توزيـــع الشواهـــد على المستفيدات من الدورة 
التكوينية المجانية، لخبيرة التجميل فتيحة بوطربوش المشهـورة بـ 
متعددة،  الرائدات في مجاالت  ،  مجموعة من   Fatiha Belle vue

كالفن والتعليم والعدالة والرياضة والسياسة وغيرها.

السليماني،  زهــور  الشهيــرة  المغربية  بالممثلة  األمر  ويتعلق 
وفاء  الجامعية  واألستاذة  البيضاء،  بالدار  الخيـر  لواء  جمعيـة  رئيسة 
فضال  طنجة،  بهيئة  المحامية  األستاذة سعاد شطبي  ثم  الشرقاوي، 
عن سميرة الهدى عضو مجلس مقاطعة مغوغة. وكذا أمينة أزماني  
لجامعـة  التابعـة  بطنجـة،  والتقنيـات  العلـوم  بكلية  سابقـا  العميدة 

عبد المالك السعدي.
عبد السالم العزاوي 
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اأوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

بعد سنوات  من »هـدر« جهود الدولة البشرية والماليـة، من أجل 
كبرى  على مجموعة  والغاية،  المبدأ  حيـث  نظام مرفوض من  فرض  
الذين  والتعليم،  التربية  قطاع  في  للعمل  المؤهلين  المغاربة،  من 
فرضت »الحاجة« عليهم قبول  خطة »التعاقد«،  المفروضة من طرف 

الوزارة المعنية.... 
عمر  من  سنوات  خمـس  خالل  المعنيين،  األساتذة  معاناة  وبعد 
على  التالميذ  أولياء  وقلق  المتمدرسين،  وعمر  العمومية،  المدرسة 

مصير أبنائهم أمام أخطار الضياع الذي يتهددهم....... 
بالشارع  المحتجين  األساتذة  بين  لسنوات،  دامية،  مواجهات  وبد 
العنـف  وسائـل  تعوزها  تكن  لم  التي  العموميـة،  والقــوات  العام، 
المعلومة، لقهر المحتجين، واعتقالهم ، فقط ألنهم يطالبون بحقهم 
ببلدهم،  العمومية  الوظيفة  نظـام  من  الطبيعيــة  االستفــادة  في 
كمربين مؤهلين وليس كـ »عجلة اإلغاثة«  لسد فراغ تتحمــل وزارة 

التربية والتعليم كامل المسؤولية في وجوده،.... 
الصلة«،  »ذات  أخرى  وأمــور  والتعليم  التربيــة  وزير  إصرار  وبعد 
2019 ( ألنه خيار  على اعتبار أنه »ال تراجع عن نظام التعاقد )مارس 
حكومي«، وأن الحوار مع تنسيقية األساتذة المتعاقدين »مرفوض«.... 

وبعد مواجهـات خطيــرة بين المتظاهريــن والقوات العموميــة 
في  عدد من  مدن المغرب الكبرى، نتجت عنها إصابات،  بعضها خطير 
مارس  شهري  خالل  متعددة،...  واعتقاالت  المتظاهرين  صفوف  في 
وأبريل  من السنة الجارية، وبالرغم من الجائحة،  ها هو الوزير األمزازي 
يصرح علنا أن »ال وجود ألساتذة متعاقدين في منظومة التعليم،  وأن 

هذه »التسمية« لم يعد لها وجود منذ 2019« )أبريل 2021(. 
نظام   : المسؤولين  تصريحات  في  الظاهر  االرتباك  هذا  كل  بعد 
التعاقد موجود، ، التراجع عن التعاقد مرفوض، ألنه اختيار استراتيجي 
للمراجعــة. وفي  التعاقد ملغى بصفة رسمية، قابل  للحكومة، نظام 
مكثفة  إلنزاالت  مستفزة  البلبلة،  مشاهد  وهذه  االرتباك  هذا  إطار 
للقوات العمومية  لقمع مسيرات ومظاهرات المعنيين مباشرة بهذا 
تمييزا  الذي كرس  التعاقـد«،  »نظام  الذي سموه  اللقيط«  »المولود 
فاضحا بين األساتـذة والمربيـن في قطـاع التعليم العمومي ، تسبــب 
في حـاالت ال إنسانية، تم تداولها على نطاق واسع، وطنيا وعالميا، من 
الوطنية،  اإلعالمية  المنابر  ومختلف  االجتماعي  التواصل  مواقع  طرف 
اإلنسان،  حقـوق  مجال  في  المغرب،  »شوهة«  من  ضاعف  الذي  األمر 
خاصة وأن المجلس الوطني لحقوق اإلنسان تدخل في الموضوع وندد 
فض  تجمــع  أجل  والعنف من  للقوة  العمومية  السلطات  باستعمال 
خالل احتجاج يومي 14  و 16مارس الماضي، ما أسفر عن إصابة عدد 
من المحتجين بجروح ووقوع حاالت إغماء في صفوفهم، كما دعا إلى 

توسيع البحث في تعنيف األساتذة. 
التي ضاعفت من معاناة  األليمة،  األحداث  تلك  وهكذا، وبعد كل 
التي  التعاقد  في مواجهــة الحكـومــة  والقــوات العمومية   أساتذة 
احترام  أي  تعاملهـا مع مجرمين مذنبيـن دون  األساتذة  تعاملت مع 
لموقعهم االعتباري في المجتمع،  وهم مربو أجيال المستقبل،  هؤالء 
في  سيئا  انطباعا  أساتذتهم،  ضد  العنف  مشاهد  تترك  سوف   الذين 
نفسيتهم وفي نظرتهم إلى عالقات الدولة مع المدرسة والمدرسين 

والتالميذ والمستقبل... ! 
الماضيــة، من نضــــال أساتــذة  الخمــس سنــوات  بعــد زهـاء 
 24 ليـــوم  الخميسي  اجتماعها  في  تقرر  الحكومة  هي  التعاقد،  ها 
بموجبه  ألحقت    ،01.21 قانون  على  الماضــي، المصادقــة  يونيه، 
ألساتذة  الجديدة  التسميــة  )وهي  لألكاديميات«  النظامية  »أألطر 
الوطني للضمان  الصندوق  ، لدى  المدنية  المعاشات  التعاقد( بنظام 

االجتماعي.... ! 
»أساتذة  مشكلة  القرار  بهــذا  أنهـــت  قد  الحكومة  تكون  فهل 
إن  أم  المربين  من  الفئــة  تلك  مطالب  هنا  تنتهـي  وهل  التعاقد«. 
تبريرات  بين  من  وأن  أخرى، خاصة  يعد  بمفاجآت  زال  ال  الملف  هذا 
والتعليم.  التربية  موظفي  بين صنفي  »المماثلة«  تحقيق  الحكومة، 
وفي هذا الصدد، قالت عضو تنسيقية أساتــذة التقاعــد، رجــاء  آيت 
السي: »ال نطالب بالمماثلة بل بالمساواة واإلدماج الكلي في النظام 
األساسي للوظيفة العموميــة، وأن ملف األساتـذة المتعاقديـن كل 

ال يتجزأ «. 

الأ�شاتذة الثائرون 
بني »التعاقد« و  »التقاعد«

توزيع �شواهد على امل�شتفيدات من التكوين 
يف  احلالقة والتزيني بطنجة 

حقيقيـــة  تهديدات  تحمل  التي  »األخطـــار«  ومن  
»التزكيات«  التي  المغربيــة،  قضية   السياسية  لألحزاب 
مناضليها،  من  العديد  نزوح  في  األحزاب،  لكل  تسببت 
فضاء  بحثا عن  أو  االنتخابي«  »اللون  تغيير  في  رغبة  إما 
»أرحب« لنجاح محتمل، بعيدا عن وعود لم تتحقق أو عهود 
لم يتم الوفاء بها. ما حول تحركات األحزاب والمرشحين 
وعلى صفحات  الشعبية،  األوساط  في  عارمة  إلى سخرية 
الجرائد الوطنية ومواقع التواصل االجتماعي، لم ينجُ  منها 
أي حزب من األحزاب المتحركة على الساحة والتي تواجه 
حروبا داخلية بين القيادة والقاعدة، بسبب ما اصطلح على 
تسميته بـ »استقطاب« األعيان، الذي تمارسه كل األحزاب، 
بل وتتباهى به،  بهدف الحصول على »مقاعد« مضمونة 
في المجالس، ضدا على مناضليها وأطرها  الذين ال يتخذ 
بحزب  األمر  تعلق  سواء  غالبا،  بهم،  يعتد  وال  رأي  لهم 
االستقالل وصراعه مع حميد شباط، والذي تسبب في حل 
فاس،   التاريخية،  قاعدته  في  »العتيد«  الحزب  مؤسسات 
في  التزكيات  تسببت  حيث  والمعاصرة،  األصالة  في  أو 
تصدع خطير للحزب  ومواجهات مع أمينه العام، تمخض 
عن نزوح العديد من القيادات والتحاقها بأحزاب أخرى،  أو 
باالتحاد الدستوري  أو بحزب األحرار،  أو الحركة الشعبية 
أو االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية أو بالعدالة والتنمية 
»المرشد  عودة  أجل  من  بنكيران  أنصار  يضغط  حيث 
يفرض »خسوف«وجه  ما  السياسية،  الحياة  إلى  األعظم« 
نزلت  التي  القيادة  عن  ونزوحه  العثماني.  الرئيس  دولة 

عليه من السماء حتى أنه تعجب لذلك  نفسه ! 

بين  استعـــرت  »التزكيـــات«،  معـركـة  جانـب   وإلى 
غالبــــا،  تخــص،  التي  »االستقطابات«،  األحزاب،  حرب 
محاولة  في  »المضمونة«  والمقاعد  »الشكارات«  أصحاب 
منها للوصول إلى مرحلـــة االنتخابـات  بأعلى رصيد من 
بين  من  المعهــود،  االنتخابـي  »الكفاءات«  بالمفهـوم 
والياتهم  خالل  سلبيتهم،  عن  أبانوا  الذين  »المكررين« 
التي تكون قد ابتدأت،  بالنسبة لبعضهم، منذ أول برلمان 

مغربي، في ستينيات القرن الماضي !.... 

بل  مقبولة،  »الملفــات«  كل  فإن  ذلك،  أجل  ومن 
وموصـــى بهـــا،  كملــــف »األقليـــات« و»األمازيغيــات«، 
و»العروبيات«  و»المحليات«، حسب »الوجهات«،  ما دام 
الهدف استقطاب  أسماء »وازنة« تتوفر فيها شروط  المال 
والنجاح... وبعض »القبول« االنتخابي  »القابل »للدعم«، 

دون إغفال جانب الشباب،  فقط »للواجهة«،  ألن مواقف 
معروفة،  واالنتخابات  والسياسيين  الشباب من  السياسة 
وهي العزوف وفقدان الثقة، ولهذا جعلت األحزاب من بين 
الشعب  عالقات  في  الثقة  »عــودة  السياسية،  شعاراتها  
بدأت  الذي  للعزوف  تفاديا  والسياسيين«،  السياسة  مع 
اللوائح  على  التسجيل  بمناسبة  تظهر،  مالمحه  األولى 
أظهرت  حيث  الجميع،  منه  يتخوف  ما  وهو  االنتخابية، 
بالمائة من   70 دراسة  علمية حديثــة  ابتعـــاد  حوالي 
وأن  الحزبي   االنتمــاء  الشباب،  عن  من  المستجوبين 
وأن  باألحزاب،  يثقون  ال  الشباب   من  بالمائة  فوق  44  
قرابة ثلثي الشباب لديهم اتجاهات سلبية من االنتخابات 
المقبلة،  ويعتبرون أنها لن تؤدي إلى تغيير ما  في اتجاه 
الجمعوي   العمل  يحظى  حين  في  المنشودة،  التنمية 

بقبول نسبة مرتفعة من الشباب المستجوبين.  

    وفي الوقت الذي  تسعى الدولة إلى تخليق العملية 
مستوى  على  واضحة،  اتخذت   إجراءات  عبر  االنتخابية، 
قادة  بمشاركة  العامة،  النيابة  الداخلية  ورئاسة  وزارة 
األحزاب السياسية، تخرج للعلن أخبار عن سعي العديد من 
جرائم  قضايا   في  المتابعين  المفسدين  أو   المنتخبين 
أموال، للحصول على تزكيات بعض االحزاب السياسية،  ما 
هـــذه  باستبعــاد  المطالبــة  إلى  مدنية  منظمات  دفع 
»الكائنات االنتخابية«  من أصحاب »الماضي األسود« من 
لوائح الترشيحات المعتمدة من  طرف األحزاب السياسية. 

تحقيق  في  أمل  ال  بدونه  الذي  التفاؤل  مع  أننا  ومع 
شيء نافع لألمة والوطن، إال أن قرائن عدة تدل على أن 
العديد من المواطنين  ال ينتظرون من االنتخابات المقبلة  
تغييرا في واقعهـــم  وتطلعاتهــم،  وانتظاراتهــم  فيما 
والصحة   األساسية  كالتعليم  الحياتية  المجاالت  يخص 

والسكن والتشغيل وصيانة الحقوق والكرامة. 

هنا  بها،  يلوح  التي  المقاطعة  لشعارات  تفهمنا  ومع 
أن  نعتقد  أننا  إال  المتشائمين،  اليائسين،  بعض  وهناك، 
المشاركة في االنتخابات، طريقٌ إلى التغيير المنشود، ألن 
الطريق إلى هذا التغيير طويلة، وأنه البد وأن يوجد في 

األمة »رجل صالح« يمكنه أن  يحلّ  متغيرات المعادلة. 

 عزيز كنوني

�شراعاٌت بني الأحزاب من اأجل ال�شتقطابات« 
و»التزكيات« وتنديد بـ »الرتحال« ال�شيا�شي 

دعوة اإلى منع اأ�شحاب »املا�شي الأ�شود« من الرت�شح

النتخابات العامة  2021 
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�سل�سـلـة  جديـدة
03 يوليــوز  2021

يف الكورني�س ... ُمخّيم
األوضاع  تردي  إلى  سابقة،  كتابات  في  نبهنا، 
وأيضا  الصيانـــة،  قلــة  بسبـب  الكورنيش،  في 
لمختلف  والعشوائي  المفرط  االستعمال  بسبب 
الذين  السكــان  طــرف  بعــض  من  مرافقهــا 
وكأنهم  المتميز  الفضاء  هذا  بداخل  يتصرفون 
بالعشب واألشجار،  في غابة مهجــورة،  يعبثــون 
مراعاة  دون  اللعب،  حريـــة  ألطفالهم  ويتركون 
متميز  لدورها  كفضاء  وال  المنطقة  لخصوصية 

للمدينة.
ومقــزز،  بل  مؤلم،  منظرٌ  صادفنا  واليوم، 

منظرُ النافورة الملونة األنوار ذات انبعاثات موسيقية رائعة،  المقامة بفضاء الكورنيش والتي 
صارت مرتعا لألطفال دون مراقبة أولياء أمورهم،  يعبثون بخيوط الماء المتدفق من أنابيب 
مرتبة  في تناغم تام مع مقاطع وإيقاعات الموسيقى المنبعثة من النافورة، ويسبحون بداخلها 
بأحذيتهم ومالبسهم،  كنوع من »الترفيه العشوائي« ال يليق بفضاء كلف الكثير ليضفي على 
الشاطئ حلة رائعة  جديرة بمدينة سياحية كطنجة. وبجوار النافورة، وعلى طول الكورنيش، 
أطفال وشباب وكهول يمارسون العبث بهذا الفضاء الجميل  دون اعتبار لواجب توفير ظروف 

الصيانة والحماية  لهذا الفضاء الجميل. ،
المخالفين  لقواعد  االنضباط  النظام  وصد  والغريب أن رجال األمن ال يتدخلون لفرض 
إلى  المدينة،  هذه  على  له  ال  غيرة  من  بعض  حوله  الذي  الكورنيش.  منشآت  مع  والتعامل 
الكراسي  البيت، ووضع  أغطية  »ارتجال« خيام  بواسطة  أو  الخيام،  »مخيم« عشوائي، بنصب 
والطاوالت على الرصيف،  وربما أقاموا مطابخ عشوائية، يكون وقودها من أغصان الشجيرات 
الفضاء  يصير  بمعنى  أن  الخضراء،  الفضاءات  في  القائمة  المارينا  أو  بمحيط  المبثوثة 
»كامبينغ« عشوائي بكل المقاييس، فضال عن أن تجمع السيارات بهذا الموقع، يمكن أن  يخلق 

وضعا كارثيا بالنسبة للراجلين، زوارا أو سياحا، أو متجولين للفسحة والتنزه.
لهذا  تعيد  تدابير  واتخذت  الكورنيش  حالة  إلى  والبلدية  العمالة  مصالح  التفتت  فهال 
من  وحمايته  صيانته  على  وتعمل  أجلها،  من  أقيم  التي  وجاذبيته  وجماليته  رونقه  الفضاء 

»المتغولين« عليه.
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�شياحة : البالد »مفدنة« والأ�شعار ملتهبة
ول من حكيم  »يغري املنكر«!

تداولت بعض المواقع أخبار »اشتعال« أثمنة 
بما  الفنـادق  وغرف  السياحية  الشقق  والمآوي 
الساحل  مدن  لبعض  السياحي  اإلنعاش  يخدم  ال 
بالشمال، ومنها طنجة،  حيث رصدت تلك المواقع 
الواحدة  لليلة  درهم  ألف  إلى  األثمنة  تلك  ارتفاع 

في الشقق وفوق 2000 درهم في  الفنادق.
وهي أثمنــة، إن صحّ الخبر، كارثية  بالنسبة 
عجلة  لتحريك  عليها  المعول  الداخلية  للسياحة 

السياحة بهذه المدينة وعدد من مدن الشمال.
من  عـددا  أن  المصادر،  تلك  نفـــس  وأوردت 

المصطافين المغاربة المعتادين على  قضاء عطلتهم السنوية بطنجة، أو المضيق أو مارتيل، 
فضلوا تغيير وجهتهم، هذه السنةـ لمناطق أخرى سواء بالساحل األطلسي أو بسلسلة جبال 

األطلس،  حيث فرص اإليواء متوفرة، والمناظر السياحية رائعة واألثمنة معقولة ومقبولة..
المغاربة  السياح  جذب  على  عامال  كان  سبتة،  مدينة  من  الشمال  مدن  قرب  أن  ومعلوم 
إلى هذه المدن،  األمر الذي يمكنهم من  القيام برحالت سياحية إلى تلك المدينة، ولو من 
باب »تغيير الديكور«. أما اآلن فإن البحر ليس مقصورا على طنجة ومدن الجوار،  وكان على 
»المغرمين«  بـــ  لالحتفاظ  وأثمنة معقولة  بديلة،  بعروض  يفكروا  أن  السياحة،   « »منعشي 
خاصة  المغاربة،  الزوار  مع ظروف  تتماشى  أثمنة صاروخية،  ال  اعتماد  بدل  الشمال  بسواحل 
»المولعين« بطنجة وشواطئها ولياليها و »باسيو البوليفار« الفاتن، في  أمساء طنجة الرائعة.

فهل من بطل يمكن أن يبين لنا حقيقة  وضع االستقبال السياحي بطنجة وما يروج بشأنه 
بخصوص االرتفاع الصاروخي ألثمنة اإليـواء والمبيــت سواء في الشقق والمآوي السياحيــة 

في بعض الفنادق......!
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افتــراءات �شيطانيـة
غريبٌ أن تستغــربَ بعض المواقع من حكم 
متعمــدة،  بتحريف  قامــت،  سيـدة  ضد  قضائي 
الحانات  طريقة  الكريم،  على  القرآن  من  سورة 
وهي  اهلل،  كتاب  إلى  اإلساءة  والمواخر،  بقصد 
من  مقدس  أسمى  الكريم،  القرآن  أن  تعلم 
مقدسات المسلمين عبر العالم، ألنــه روح الدين 
وكنهـه ونبراسه، وتعلم أيضا أن المساس به من 
بلدان  من  تسبب  لعدد  األشقياء،  بعض  طرف 

العالم، في  الكثير من الكوارث والمهالك.

والغريب في األمر أن بعض »المنتقدين« لحكم القضاء، اعتبروا أن المقدس، ليس القرآن، 
الذي هو عماد الدين بالنسبة لما يفوق المليار ونصف المليار من المسلمين عبر العالم،  بل 
لمعتقدات  باإلساءة  األمر  تعلق  وإن  حتى  الرأي  حرية  تحمي  التي  الدولية«  »االتفاقيات  هي 

الناس ومقدساتهم.
رأت في سلوكهم  إذا  المسلمين،  تنتقد  أن  اإليطالية،  المغربية  السيدة  بإمكان  كان  قد 
آنذلك،  بحرية  يتعلق،  األمر  ألن  حقوقها  من  حقا  ذلك  وسيكون  لذلك،  يدعو  ما  ومواقفهم 
الرأي والتعبير عنه،  أما أن تتجه مباشرة لمحاولة النيل من القرآن، فهذا أمر ال يمكن التساهل 

بشأنه.
وعلى كل حال، فإن القرآن الكريم منزٌل ومحفوظٌ من اهلل سبحانه وتعالى ولن يقو بشرٌ 

على تحريفه أو النيل منه،  مهما بلغ منه الحقد ضد اإلسالم والمسلمين.
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قرارات متهورة!...
تفاجأ أهل طنجة بفرض »ضريبة«  30 
الراغبين  المواطنين  على  للفرد،  درهما 
الذي  سبارطيل  كاب  موقـع  زيـارة  في 
زيارة  على  اعتادوا  وقد  للدولة،  هوملك 
السنين،  عشرات  منذ  الموقع،  هذا 
النزهة  العائلية  أوقات  لقضاء  بالمجان، 

في فضائه الجميل.
رأس  أن  فضاء  إعالمية ذكرت  مواقع 
سبارطل وقع »تسليمه« لمستثمــر  قــام 
خاص،  »تجاري«  مشروع  إلى  بتحويله 

حيث أقام به منتزها ومقهى وفتح شباكا الستخالص 30 درهما لكل فرد قبل أن يتخطى عتبة 
الدخول.

وكان طبيعيا أن يحدث هذا الخبر مفاجآة غير سارة، لدى أهالي طنجة، الذين اعتادوا على 
»باعت  حين  أخرى،  مرة  آمالهم،  خيبت  التي  المحلية،  اإلدارة  الغير سارة من طرف  المفاجآت 
واشترت« في معلمة طنجاوية تعود لسنة 1861ـ أقيمت بمبادرة من السلطان سيدي محمد 

بن عبد الرحمن )1873-1810(.
ونود أن نعرف من وافق على المشروع ب »ضريبته«، ومن تسلم وسلم، دون مراعاة شعور 
وظروف أهالي المدينة ، حيث ال يستطيع أب أسرة من بضعة أطفال أن يزور بعد اليوم رأس 
سبارطل ألن األمر أصبح مكلفا، بالنسبة للمواطن العادي بطبيعة الحال، أما »األلبة« فإنهم 

سيدخلونها بصباطهم وال هم يحزنون.....  !  
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ل �شيدي، ل مولي، ل لاّل  مولتي
بعد اليوم  !....

ضابـــط  أمــام  سـواســـيــة  الكـل 
انتهـى زمـن األسيــاد  الحالة المدنيـــة. 
تميـــز  كانـت  والاللوات، التي  والموالي 
بألقــاب  بعـض،  عن  المغــاربـة  بعـض 
في  إثباتها  على  »تشريفيــة«  يصـرون 
الولــد  وترافــق  المدنية،  الحالة  كناش 
والبنت، معــا، في كــل مراحــل عمرهما 
المهنية، على  ودراستهما،  بل وحياتهما 

أنه سيدٌ ومولى، أو أنها  لالّ .

العامة،  يستعملها  ولال  كلمتا سيدي 
معنى  أو  أي  »عرقي«،  أو  »طبقى«  »أفقــي«  أو  مدلــول  بدون  االحتــرام،  بــاب  من  بحرية، 
المخاطب  إزاء  الطاء(  )بكسر  المخاطب  جانب  من  والعجرفة،  والتعاظم  التعالي  على  يدل 
)بفتحها(. أما كلمة موالي،  فإن لها رنينا خاصا،  إذ تستعمل في الخطاب لمن هو أعلى رتبة، أو 
لمن  يوجد في رتبة العبد أمام سيده ومواله، وكل ذلك من مخلفات مجتمعات الطبقية وجور 
األسر  والعائالت وتحكم أصحاب الثروات في عامة العامة. وهو ما ترفضه المواطنة  ويتعارض 

مع مبدأ المساواة بين المواطنين.

أهل  من  للشرفاء  التوقير  باب  من  أيضا  العامة  تستعملها  ألقاب  وموالي،  ولال  سيدي 
من  الكثير  فقد  المدلول  هذا  وحتى  وال  تصاغــر.  فيه  تصنع  ال  تلقائيا،  البيت،  استعماال 
مصداقيته، بعد ألف وخمسمائة عام على ظهور اإلسالم،  وتداخل األنساب واألنسال. وتضاؤل 

االهتمام بالنسب الشريف إال في حاالت خاصة.

تدفق  ليمنع  وقته،  في  البرلمان  عليه  صادق  الذي   36.21 القانـون  جـاء  فقـد  أي  وعلى 
األلقاب  »التشريفية« التي غالبا ما  كانت تكرس الطبقية والتفاوت الطبقي، في المجتمعات 

المتخلفة.

من دفاتري
azizguennouni@hotmail.com
عزيز  گنوني
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

بة  اعتاد النا�س يف اأحاديثهم اليومية واملنا�سباتية على ِن�سْ
مائدة  على  التاأموا  فاإذا  امُلفرت�سني،  »مالكيها«  لــ  »الأ�سياء« 
طعام و�ساقهم احلديث للكالم عن عربة �سيارة اأو ف�سيلة من 
»اإ�سافتها«  عن  ُمطلقا  يتاأخرون  ل  فاإنهم  املوا�سي،  اأو  الدواب 
تلك  اأو  ُفالن  َعَربُة  هذه  يقول  اأحدهم  فرتى  م�سمى،  ل�سم 

َبْغلُة ِعاّلن.
اللغة  تعابري  يف  الإ�سافة،  روابط  ا�ستخدام  اأن  الواقع  و 
ب�سكل  تعك�س،  ْمليك،  والتَّ َبة  �سْ النِّ ِبغاية  املغربية،  الدارجة 
املغربي،  املجتمع  يف  ال�سائـــد  التفكري  منَط  الأ�سكال،  من 
وجود  على  ي�سر  �سو�سري  دو  َجَعل  للفكر،  دالًة  اللغة  فاعتباُر 
ي�ستحيل  بحيث  والفكر،  اللغة  بني  حقيقي  وتطابق  ارتباط 
الل�سانيــات،  يف  البنيوية  رائـد  يرى  كما  فالفكر،  انف�سالهما، 

»ل يدرك ذاته مبعزل عن اللغة«.
اللغة  تعك�سها  التي  و»ال�ستمالك«  »التمليك«  ثقافة  اإن 
يبدو،  كما  اأ�سولها،  جتد  واجلماعـــات،  لالأفــراد  اليومية 
احل�سري  ب�سقيه  املغربي،  للمجتمع  »القروية«  الطبيعة  يف 
التوا�سل  و�سائط  عرب  يعرب،  احلايل  فاملجتمع  والبدوي، 
بعد  يبلغ  مل  جمتمع  اأنه  على  تدل  حقيقة  عن  احلديثة، 
»مرحلة الدولة« ك�سكل ُمتقدم يف تنظيم ال�سلطة ال�سيا�سية 

اأنتجته جمتمعات اأكرث متكنا من املدنية واحل�سارة.
َبة  ِلِن�سْ والإ�سافة«  »التمليك  عبارات  ا�ستخدام  اأن  ل�سك 
بني  �سروريا  بل  مقبول،  ت�سرفا  يعترب  لأ�سحابها  »الأ�سياء« 
عوام النا�س، لأنها اأداة تعبريية عملية حتقق غاية التوا�سل 
امُلراد، لكن الأمر يختلف ويتحول اإلى �سورة غايًة يف الَب�ساعة، 
ويتم ذلك حني ينتقل هذا »ال�ستخدام التعبريي« من مو�سعه 
الطبيعي، املرتبط باليومي واملبتذل، نحو »م�ستويات« اأعلى، 
النا�س نخبًا �سيا�سية  ها  التي يُعدُّ الفئات  اأي داخل حماورات 
هي  اأو  ال�سلطة،  من  جزء  اإم�ساك  يف  النجاح«  لها  »ُيكتب  قد 

مم�سكة بال�سلطة نف�سها.
اأن  َخب »املزعومة«  غي حِلوارات النُّ امُل�سْ ُهل على  وهكذا ي�سْ
ِعالن«،  جمعية  و»  فالن«  »وزارة  كـ  عبارات  مرة  كل  يف  ي�سمع 
حتى �سارت مثل هذه الأ�سياء فاقدة لطبيعتها، وباتت كغريها 
من الأدوات التي ي�ستعملهـا الواحد لق�ساء اأغرا�سه املنزليـة 
اأو ال�سخ�سيـة، بــل اإن الأمـر قـد يـزداد ا�ستفحـــاًل يف بع�س 
»اأ�سياَء  ذواتهم  تلقاء  من  احُلّكام  »يْخـُلق«  حني  الأحيان، 
َنة على وليتها وذلك قبل  ِة تْن�سيِب اأ�سماء ُمعيَّ عمومية« ِبِنيَّ

متكينهم منها و »متليكها« اإياهم.
حُّ اأن تتحقق  دها النا�س ل َي�سِ �سات التي ين�سُ اإن دولــة امُلوؤ�سّ
َوِتهم  ِن�سْ وَدْهمائهم،  ِبُنَخِبهم  النا�س،  ا�ستمر  طاملا  الواقع  يف 
ُمعظمها  يرِجُع  التي  امل�سطلحاٍت  تلك  ورجاِلهم، ي�ستخدمون 
مُلْعجم الع�سر الو�سيط، ولعل ذلك لي�س بخاٍف على من ينظر 
فهي  ق،  امُلَدقِّ العامِلِ  باِر  وِم�سْ ق  امُلَحقِّ الفاِح�س  ِبَعنْيِ  للواقع 
حالة  ولعلهــا  الب�سرية،  الأ�سمــاع  عند  ماألـوفـة  م�سطلحات 
ل تعك�س اإمكانية حتقق خما�سٍ جنيني مل�سروع ي�سع الأ�س�س 
النظرية واملادية لبناء »الدولة الع�سرية«، دولٍة جتد اأ�سا�سها 
يف قيام »ثقافًة دولتيًة« �ساملة لكل اأبعاد الدولة، فنحن، على 
الأرجح، ل منلك من هذه الدولة، التي اأنتجها التطور الب�سري 

على مدى اآلف ال�سنني، اإل الإ�سم.
الع�سرات  العامة لالأمم املتحدة ت�سم  اإن حظرية اجلمعية 
من الأع�ساء ممن يحمل �سفة »دولة«، لكن اأغلبها لي�ست من 

الدولة يف �سيء، فهي حتمل ال�سكل لكنها تفتقر للمو�سوع.
الواقع ل يرتفع  اأحدهم مبزاعم كهذه، لكن   قد ي�ستهني 
وال�سرط،  ال�سكل  حيث  من  قائمة  عندنا  فالدولة  بالإنكار، 
احلقيقيــة  فالدولــة  معا�سر،  ب�ســري  كنتاج  منعدمة  ولكنها 
ل ُت�سا�س اإل مبنطق الدولة احلديث، ودولٌة، كهذه، ل تتحقق 
اإل بالتخل�س من تقاليد البداوة واإخالقياتها املتقادمة، ولعل 
احلكم،  �سوؤون  على  القائمني  �سلوك  طبعت  التي  املزاجية 
تاأكيد  وهذا  املوؤ�س�سي،  العمل  ملفهوم  كلي  غياب  اإلى  اأف�ست 

جوهري على اأننا جمرد »قرية يف �سكل دولة«

 فـي : 
»�شكـل الدولـة«

يد
ط  ال

بخ

محمد اإمغران -

يد
ط  ال

بخ

لالتحــاد  العامــة  األمانـة  عبرت 
العام للصحافيين العرب، في بيانها 
الصادر عقب اجتماعها األخير، الذي 
عقدته بالعاصمة المصرية القاهرة، 
طيلة يوم األحد الماضي 27 يونيــو 

عن مساندتها المطلقة.

المغربـــي  للشعــب  والفعليــة 
التي  العدائيـة  الحملـة  مواجهة  في 
تقودها إسبانيــا، وجـاء في البيــــان 

األمانـــة  ناقشــت  »كمــا  المذكور 
البرلمان  عن  صدر  وما  المغربيـة  القضية  العامة 
العربيتين،  المدينتين  ومليلية  سبتة  حول  األوروبي 
والفعليـــة  المطلقــة  مساندتــه  عن  اإلتحــاد  وعبر 
التي  العدائية  الحملة  مواجهة  في  المغربي  للشعب 

فيها  واستخدمـت  إسبانيا  تقودها 
جميع وسائـل اإلعــالم اإلسبانيـــة 
لترسيــخ هذا العـداء الخطير، حيث 
األوروبي  البرلمان  بتوريــط  قامت 
ليضفي، في موقـف غريب، الطابــع 
االستعمــاري على مدينتي سبتـــة 

ومليلية المغربيتين المحتلتين«. 

ويذكــر أن األمــانــة العامــــة 
العرب  للصحافيين  العـــام  لالتحاد 
التنظيمـــات  عضويتهــا  في  تضم 
الصحافية المهنية من مختلف األقطـار العربية، من 
ضمنهــا النقابـة الوطنية للصحافـة المغربيــة التي 

يشغل رئيسها نيابة رئاسة اإلتحاد.

الرباط في، 30 يونيو 2021

الحتاد العام لل�شحافيني العرب يت�شامن
مع املغرب يف مواجهة احلملة العدائية الإ�شبانية
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أنهينا الحديث قبل أسبوعين عن إحدى الظواهر السلبية التي باتت 
أفضى  ومستمرا  داهما  خطرا  تشكل  بل  المواطنين،  سالمة  تهدد 
للمرضى  الملحوظ  االنتشار  بفعل  األبرياء  الضحايا  من  العديد  إلى 
للسلطات  ومسؤولة  حازمة  إجراءات  غياب  ظل  في  عقليا  المضطربين 
الموضوع  سياق  في  المختل!  الوضع  لمعالجة  تدخلها  وعدم  المعنية 
قليل  بغير  تناولنا  متتابعين..  عبر جزءين  والمنشور  الذي نحن بصدده 
التي ماتزال  العقليين  للمرضى  المقلقة  الظاهرة  والتفصيل  الشرح  من 
الحكومة  جبين  في  عار  ووصمة  مجتمعنا  في  الوجود  وراسخة  حاضرة 
الحالية وقبلها حكومات  تعاقبت على حكم البلد وانصرفت مخلفة وراءها 
آالف المختلين والمعتوهين يجوبون شوارع المدن بكل حرية.. كالمنا 
اللحظة  إلى غاية  المدمرة كان واضحا ومباشرا..  الظاهرة وآثارها  حول 
اليبدو أن هناك إرادة ممن يعنيهم األمر لمعالجة اختالالت واقع مأساوي 

يظل على حاله حتى إشعار آخر..!!
في عالقة بالموضوع السابق نفتح ملفا آخر وقضية أخرى من القضايا 
لقراءة  عليها  والتركيز  عندها  التوقف  بنا  يجدر  الحارقة،  االجتماعية 
المغرب  بوادي  من  الهجرة  بمعضلة  يتعلق  األمر  ونتائجها..  أسبابها 
وجه  في  عثرة  حجر  تقف  وانعكاسات  آثار  من  عنها  ومايترتب  العميق 
اإلصالح والتنمية.. نحاول من خالل هذا الموضوع الشائك الذي يطرح 
إلى  يحتاج  مفروضا  واقعا  باعتباره  والمالحظات  التساؤالت  من  الكثير 
من  للحد  شجاعة  سياسة  إقرار  إلى  بل  الوضعية  لتصحيح  تأمل  وقفة 
الظاهرة التي تصاعدت وتيرتها في السنوات األخيرة ألسباب اجتماعية 
الصيف  مواسم  في  ومظاهرها  صورها  تبرز  حيث  محضة  واقتصادية 
عائقا  تشكل  لكونها  واسعة  باهتمامات  تستأثر  للنظر  ملفت  بشكل 
يساهم في تعميق الهوة وفي المزيد من االختالالت االجتماعية..! نحاول 
الضعف  مكامن  عن  الكشف  اإلشارة،  سبقت  كما  الموضوع،  سياق  في 
والخلل وتسليط الضوء على أسباب الظاهرة وانعكاساتها السلبية على 
والحرمان  اليد  ذات  قلة  بأن  التذكير  إلى  والنحتاج  والمجتمع..  الفرد 
مالمح  إبراز  إلى  تقودنا  صارخة  عالمات  واالحتياج  العوز  أشكال  وكل 
وضعية خطيرة تحمل من الشعارات المتناقضة، مايؤكد أن أوسع فئات 
المجتمع تعاني من غياب شروط استقرار اجتماعي يعكس عمق األزمة 
في تجلياتها! وعلينا أن ننتبه إلى أن وضعية المجتمع  الذي تتسع فيه 
والمضطربين  والنشالين  والحشاشين  والمتسولين  المهمشين  دائرة 
في عقولهم والهائمات والهائمين على وجوههم تحيلنا -أي الوضعية- 
على مؤشرات مقلقة وغير مطمئنة والتبعث إطالقا على السلم واألمن 
واالستقرار بل تدفع إلى مزيد من اإلحباط والقلق  والتوتر وما إلى ذلك 

من حاالت االضطراب االجتماعي..!!
بسبب  االنتشار  في  ملحوظا  تقدما  حقق  الــذي  التسول  فمعضلة 
من  واسعة  فئات  تمس  أصبحت  مختلفة  ومناطق  أرياف  من  الهجرة 
تحت   وتقع  الحاجة  شدة  من  تعاني  وبنات  أبناء  تعول  والعائالت  األسر 
اليخلو  الذي  التسول  تيار  جرفها  أن  بعد  درجاته  أسفل  في  الفقر  وطأة 
فيه االستجداء من اللباقة الخارجة عن كل االعتبارات التي تحفظ للعائلة 
األولى  من  انتشارا  أوسع  شريحة  إغفال  دون  كرامتها  وتصون  شرفها 
التقل فقرا وحرمانا وفي حاجة إلى رعاية اجتماعية ينتمون في غالبيتهم 
إلى البوادي، محرومون من أبسط شروط الحياة ومن الحاجيات الذاتية 
حلم  لكن  وتطلعاتهم..  أمانيهم  من  شيئا  التحقق  التي  والمعيشية 
دون  جميعهم  يتصورونها  التي  بالسرعة  يتحقق  المدينة  إلى  الهجرة 
الناتجة  الخطيرة  والمضاعفات  السلبية  واالنعكاســات  للنتائــج  اعتبار 
بقميص  مايكون  أشبه  البادية  عن  الحديث  أن  غير  الهجرة..  فعل  عن 
القاتل الحقيقي للخليفة إلهدار دمه  عثمان حين انبرى القوم بحثا عن 
تلقي  المتعاقبة، فكل حكومة  الحكومية  السياسات  منه..! كذلك  والثأر 
يتحمل مسؤولية  البادية.. من  تأهيل  بعدم  بالمسؤولية على سابقتها 
دون  ساريا  عديدة  ولسنوات  الزمن  من  ردحا  ظل  الذي  العبث  هذا 
محاسبة؟ تمضي حكومة وتأتي أخرى هكذا دواليك.. أين مكامن الضعف 

والخلل في مخططات وبرامج الحكومات..؟
الشك أن عدم اعتماد سياسة تنموية مستديمة في مقدمتها معالجة 
أسباب  أحد  هي  عنه  يبحث  لمن  الشغل  فرص  وإتاحة  الفقر  إشكالية 
معضلة الهجرة التي نتحدث عنها! وقلما نتحدث عن البادية في برامجنا 
ووسائل إعالمنا إلبراز مكامن الخلل التي تعتريها واليصح الحديث عن 
والتوظيف  التطبيل  مناسبات  في  سوى  عليها  المفترى  البادية  هذه 
الضجيـــج  فيها  يكثــر  التي  االنتخابــات  مواســم  وفي  الديماغوجي 
الشعارات  من  ذلك  إلى  ومـــا  الفارغــة من كل مضمون  والخطابــات 

والمظللة.. المزيفة 
)يتبع(

من صميم المجتمع

هجرة ال�شباب من البوادي 
املهم�شة.. الطريق نحو املجهول! 

• إدريس كردود3/1

بمجرد أن انتهت عمليات إصالح وترميم لبعض أماكن 
الغيـور  المواطــن  نفسـه  يتمالـك  لم  العتيقـة،  المدينـة 
تضمنت  برسالــة  إلينا  بعـــث  حتى  الحنوط  القادر  عبد 
مشاعر بهجته وفرحه بهذه اإلصالحات التي بدت واضحة 
للعيان، حيث استهدفت المنازل واألسوار، و تم فتح بعض 
األبواب التاريخية التي كان اإلهمال قد طالها، »باب البحر« 
نموذجا، فضال عن ساحة القصبة وغيرها من مآثر المدينة 
الذي  الرسالة  صاحب  يشير  القدم،  في  الضاربة  العتيقة، 
سعد هو وغيره من سكان الحي والمواطنين، بصفة عامة، 
»الباب«  أن  إلى درجة  القصبة، حاليا،  برونق وجمالية حي 
المطل على البحر أو المدينة العتيقة ـ مثال ـ أصبحت تتكلم 

بعبارات مناجية، وظفها الحنوط بأسلوب شاعري:
»أيها البحر، إني أراك، فهل أنت تراني ؟ فمناري بات 
يضيء ليال، كاشفا عن جمال القصبة حتى صار لجمالها 

لباسها  الشمــال ببياض  يغني وقـــد تجملــت عروس 
هذه  حظيت  كما  قصبتها.  علــو  من  أطاللها  وحدثتك 
زفافها،  حفل  حضروا  سياح،  من  أفواج  بزيارة  العروس 

بإقبال، أيها البحر..«.
القادر  عبد  المواطن  الرسالة،  فإن صاحـب  ولإلشـارة، 
الحنوط يعتبر من أقدم سكان حي القصبـة ويتميز بغيرة 
ويبكي  لفرحهـا  يفرح  حيث  العتيقـة،  المدينة  على  كبيرة 
المتقدم  سنه  رغم  وجهده،  بوقته  يبخل  ال  كما  لبكائهـا، 
وشؤونها  بيئتها  يهم  ما  تتبع  أجل  من  صحته،  وضعف 
مع  مباشرة،  حولها،  النقاش  بتداوله  تارة  ومستقبلها، 
عن  وتارة  المجتمع  شرائح  مختلف  وسط  مثله،  الغيورين 

طريق إسهامه بالكتابة والنشر..

م.إ

ساحة القصبة بعد ترميمها

باب البحر بعد إصالحها

�شطور.. من اأعماق املدينة العتيقة 

عبد القادر الحنوط

ي�شدر كتابًا عن الكاتبات املغربيات والعربيات

الكاتب ح�شن بريي�س 

حسن برييش عن أبرز وأملع الكاتبات املغربيات الكتـاب يحتـوي على 48 بورتريهـا كتبهــا تجوال في نصوص ال تستر عريهاالخطاب اإلبداعي للمرأةاملعروف حسن برييش كتابا بعنوان:عن دار نشـر مرسم بالرباط، صدر للكاتـب 
يف كتابة البورتري األدبي والصحايف.يف املغـرب والعالــم العربـي بتجربتـه املتفـردة الطنجوي حسن برييش، الذي عرف واشتــهـر ويعترب هذا الكتـــاب من أهم كتب األديب والعربيات.

ماذا عن برامج 
القطاعات المعنية ؟ 
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حسنة  نتيجــة  »المكرر«  الثالــث  بالقسم  الدراسية  سنتــي  أثمرت 
أبهجتني غاية البهجة ورفعت رأسي بين األقران من أوالد الجيران الذين 
دعوتهم إلى حفل صغير قوامه مشروبات غازية مختلفة األلوان وحلويات 

أعدتها  والدتي بتفان تزكية لنجاحي بتفوق في االمتحان .
وكان ذاك النجاح الكبير الذي جنيته رغم شغبي الطفولي بمرتفعات 
أقشمير بمثابة شهادة ردت لي بعض االعتبار ومهدت لي سبل الراحة 
واالستجمام خالل عطلة صيفية دامت لثالثة شهور بالتمام قضيتها في 

اللعب واالستحمام وتربية الحمام.
ورفقة ثلة من األصدقاء قضيت أمتع األوقات في الفرجة واالستمتاع 
تقام  التي  بالحلقات  وحركية  وبصرية  سمعية  فنون  من  يعرض  بما 
االفالم  بعرض  المشهـــورة  »المامونية«  لسنيمــا  المجاورة  بالساحة 

الهندية .
من  فصوال  كبير  بشغف  تابعت  الميمونة  الساحة  تلك  رحاب  وفي 
مع  وتحلقت  سحريــة..  وألعاب  بهلوانيــة  وعروضـا  وأزليات..  حكايات 

مقتنصي الفرجة حول حلقات مروضي القردة ومرقصي األفاعي ..
لوصفة  العارضين  الدجاليــن  العشابين  حلقــات  وسط  واندسست 

الفحولة مقابل دراهم معدودة.
من  ثلة  يقدمها  التي  الساخرة  بالتمثيليات  إعجاب  أيما  وأعجبت 
الحاليقية الجوالين الذين يعرضون فرجتهم بالساحات العمومية وبرحاب 
األسواق الشعبية بمختلف المدن والقرى المغربية، وجلهم ممن سارت 

بذكرهم الركبان في ساحة الهديم بمكناس وساحة بوجلود بفاس..
وكان أكثرهم إبهاجا لفؤادي، الحاليقي المعروف ب »حربة« الوافد 
من مدينة »العلم والنحاس« إلى مدينة »النشاط والنعاس« حامال معه 

قفته اليدوية لضمان رزقه  اليومي  بعروضه الفرجوية ..

كان  المتجمهرين  من  غفير  جم  واصطياد  العابرين  فضول  وإلثارة 
أرضا  قفته فيطرحه  ،يخرج جلبابه من  والقوام  الحركة  الرشيق  »حربة« 
على هيئة جثة ثم يشرع في الصراخ  والعويل وهو يصيح بأعلى عقيرته 

الطما ام رأسه:
»واك واك أعباد اهلل.. عبو مات..
واك واك آعباد اهلل  عبو مات«..

وحينما يلتئم الجمع الغفير حوله يرفع جلبابه بكلتا يديه ويحتضنه 
يبشـر  وهو  بصغيرها،  األم  تفعــل  مثلمـا  إياه  مهدهدا  ذراعيـه  بين 
المتجمهرين حوله بعودة الروح إلى عبو.. ويستمر في محاورته.. فاضحا 
في  ذلك  وكل  السـوق«  »ولـد  بالمسخوط  إياه  ناعتا  وعيوبه..  مصائبه 
قوالب فنية ال تخلو  من ساقط كالم الذي هو ملح الفرجة ودونه تصبح 
مسوسة..وحينما تضيق الحلقة بالمتفرجين الضاحكين حد البكاء يمسك 
»حربة« بعصاه راسما خطا دائريا على مستوى القاعدين من األطفال في 

الصف األمامي محذرا إياهم بقوله:
»اللي ما وسع الكارة تولد امو حمارة«.

وقبل أن يبدأ الشوط الثاني من الفرجة بالغناء على إيقاع »الطعريجة« 
أن  منهم  ملتمسا  الخير«  »وجوه  على  األحمر  »حربة«بطربوشه  يطوف 
بالخير  لهم  داعيا  بيصارة..  صحن  وثمن  »القصارة«  فلوس  له  يكملوا 

والبركة وطول العمر.. ولمواتهم بالمغفرة والرضوان  وجنة النعيم.
ويحكي »حربة« بلسان ساخر  بأنه لم يزاول حرفة الحلقة  من أجل 
جني األموال لبناء قصر أو اقتناء طيارة وإنما احترفها  بسبب غدر صديق 
غادر معه أرض األجداد بمنطقة تافياللت للبحث عن عمل بمدينة فاس، 
وجد  الصباح  في  استيقظ   ولما  بوجلود  بباب  عتيق  بفندق  نزال  حيث 
وبسبب  أثر..  له  يظهر  لم  الذي  باختفاء  عشيره  منه  قد طارت  فلوسه 
ما أصابه من  ضيق وعسر قصد ساحة بوجلود المجاورة لفندق إقامته، 
حيث احترف حنطة الحلقة مصدر عيشه وقوت يومه.. وظل الفنان السي 
متنقال  لجمهوره طيلة حياته..  وفيا  الملقب ب »حربة«  الحسن مؤنس 
حوله   الملتفة  النفوس  في   البهجة  نور  مشعا  والبوادي  الحواضر  بين 
إلى أن لبى نداء ربه.. والزالت ذكراه الجميلة راسخة بوجدان محبيه من 

مجايليه تغمده اهلل بواسع رحمته.

مذكــــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س
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محمد وطـا�س

عبد اهلل، نشأ داخل الجمعيات الخيرية، مذ تركته 
الشخصي  إسمها  تحمل  ورقة  مع  بالمستشفى  أمه 

فقط!
عبد اهلل عــاش محبوبــا لدى أطفــال المؤسســة 
األكبر منه سنـا، وكــذا األطــر اإلدارية، كانوا يحبونه 
األيام، وتليها  ويتعاطفون معــه نظرا لصغــره. تمر 
السنوات، والفتى يكبر، ويشتــد عظمه، فتبدأ معاناته 
مع أصدقائه. بحكم تربيته، وحبه للدار التي يسكنها، 
على  الكـــذب  وال  الخصومــات،  وأهلها، فهو اليقبل 
المسؤولين. وهذا ما كان يسبب له دائما ردود أفعال 
اآلخرين والتي اليسلم من أضــرار، خصوصا النفسية 
منها. ومع ذلك، يصبر ويكابد، وهو يتنقل حسب سنه 
بالضرورة من مدينة إلى أخرى، ليستقر في نهايـــة 

المطاف في مدينة كبيرة وجميلة.
الثامنة عشرة، اضطر  بلــغ عبد اهلل ســن  عندما 
للخروج من  الجمعية الخيرية، حسب القانو ن المنظم 

ودفتر تحمالتها.
ماذا يفعل؟ أين يذهب؟ لم يفكـــر يومـا في هذا 

الموقف، واعتبر الجمعيات الخيرية وطنه!!!
يمشي، ويمشي، ويستريح، ليعاود المشــي دون 
وجهة، والرؤية محددة. يمشي وال يعرف إلى أين! ال 

أب، وال أم، وال عائلة!
ينزل الظالم فيبحث عن مكــــان تحــت العربات 
يجده  ما  مفترشا  السيارات،  مركن  في  أو  الكبيرة، 
ويقــول  خــده،  تحــت  يده  ويضع  استعماله،  ممكنا 

:«الإاله إال اهلل محمد رسول اهلل«.
وعند أول حركــة صباحيــة، ينهض جاريا متابعا 

مشيه...
لفت  مقهى،  بجانب  واقف  وهو  األيام،  أحد  في 
مختفون«،  »برنامج   : المرتفع  التلفـاز  انتباهه صوت 
أم  تعرفت  الحلقة  هذه  خالل  البرنامج.  يتابع  ووقف 
بدعم  مبكر،  سن  في  منها  ضاع  الذي  طفلها  على 

ومساعدة البرنامج.
ويصيح  يقفـز  بدأ  فقد  ينتبه  ولم  اهلل،  عبد   فرح 
ويصفق مرددا: »مبروك، مبروك...« إلى أن دفعه أحد 

العاملين بالمقهى.
تابع  اهلل.  لعبــد  حيـاة جديدة  بدأت  هنا  بالفعل، 
الطريق  عن  ويبحث  يفكر  المرة  هذه  ولكن  مشيه، 
أنه  تذكر  ثم ألمه.  مختفون،  لبرنامج  التي ستوصله 
عن  الطفل  يتحدث  الجمعيات  إحدى  من  عضوا  رأى 
الذي وجد أمه، وكيف ساعدته الجمعية. تذكر عبد اهلل 
الخيرية،  بالجمعية  جمعية كانت تزورهم عندما كان 

فبدأ يسأل عنها، إلى أن طرق بابها!
»السـالم عليكـــم، أنـا عبــد اهلل، أريــد أن أكلـم 

الرئيسة«.
» مرحبا، وهل تعرفك، أو تعرفها ؟«.  

» ال، أنا أعرفها«.
» حسنا«.

وبعد دقائق تخرج السيدة الرئيسة، وترحب بعبد 
اهلل الذي التذكره، ولكنه يذكرها جيدا.

مساعدته  منها  طلب  تاريخه،  لها  حكى  بعدما 
أمه  وجد  الذي  بالطفل  أخبرها  والدته،  على  للتعرف 

بمساعدة برنامج مختفون.
أن  منه  طلبت  ثم  خيرا،  ووعدته  بالفكرة،  رحبت 
وثائق  من  يملك  ما  بكل  الغد  في  ويوافيها  يعود 
توفره  بعدم  أخبرها  عندما  لمفاجأتها  يا  إدارية... 
على بيت، وأن كل ما يملك، هو ماتراه أمامها، وأخرج 
المخبزات،  ببعض  الخاصة  البطائق  بعض  جيبه  من 
وفندق... وهو ما حصل عليه كلما طرق بابا للعمل...

فقط هذا ما لديه!
كان من الالزم إيجاد حل لعبد اهلل، بدءًا بالسكن، 

ثم العمل.
الجميل جدا في عبد اهلل أنه نظيــف، اليتعاطــى 
المخدرات، وال الكحول وال الدخان، بالرغم من وجود 
أطفال في وضعيات الشارع ينامون بجانبه، ويتبادلون 
قامــت  بعدما  يكرههــا.  اهلل  عبد  الممنوعات...  كل 
الجمعية بحل مؤقت لعبد اهلل، أصبح لديه بيت، وصار 
يفكر في تعليم حرفة يعيش بها في المستقبل، وكان 
طموحه كبيرا جدا.. استطاع أن يحقق حلمه، ويتعداه.

بعدما كان يبحث عن العمل، أصبح رب معمل، ولديه 
عمال، وصيت وأخالقه يسبقه أينما حل وارتحل.

غريب، شاب كان ينام في الشارع، وال يضيع وقت 
تغير حاله،  بالنصيحة على أصدقائه.  يبخل  صالة! ال 
ومع ذلك...حلمه األول، وظل يتابع مع الجمعية التي 

تقوم بالبحت والتقصي للوصول إلى أمه.
ماذا يحدث في سن العشرين؟ ومازال يتأرجح بين 

التكوين والتجارة ...
هل يتعرف على والدته؟

هل فعال سيتقدم إلى برنامج مختفون؟
بحول اهلل في  عنهـــا  األسئلة سنجيـب  كل هذه 

الحلقة القادمة .

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

عبد اهلل،
بطل قصتنا اليوم
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يعلق  اإلسباني  الــوزراء  رئيس  أن  الصحيفة  وذكرت 
على  »بايـدن«  مع  سيجمعــه  الذي  االجتماع  على  األمل 
ستنعقد  التي  األطلســي  الشمــال  حلــف  قمة  هامش 
المتحــدة  الواليات  مشاركـــة  على  ليلحـف  ببروكسيـل 

األمريكية في حل النزاع القائم بين المغرب وإسبانيا.
حلف  زعماء  قمة  وعلى هامش  لالنتباه  المثير  أن  غير 
لم  اإلثنيـــن  يوم  المنعقــدة  »ناتو«  األطلسي  الشمال 
يستغرق هذا اللقاء سوى بضع ثوان في ممر المركز الذي 
يحتضن االجتماع الدولي، وبذلك لم يتحقق حلم »بيدرو 
األمريكي  الرئيس  مع  مطول  اجتماع  بعقد  سانتشيز« 
بالعاصمة البلجيكية بروكسل حيث ظهر رئيس الحكومة 
في  »بايدن«  مع  الكلمات  بعض  يختلس  وهو  اإلسباني 
وهو  لالجتماع،  المخصصة  للقاعة  توجههما  عند  الممر 
في  واسعة  اإلسبانية سخرية  الحكومة  رئيس  على  جر  ما 

وسائل اإلعالم.
أن  بسخريـة  اإلسبانيــة  الصحــف  إحــدى  ــارت  وأش
انتظاره  طال  الذي  الظهور  هذا  من  استفاد  »سانتشيز« 
الوقت  نفس  في  ثانية،   29 من  أكثر  يستغرق  لم  والذي 
ذكرت صحيفة »آ بي سي« اإلسبانية أن »سانتشيز« ما زال 
ينتظر عقد االجتماع الذي أعلنته الحكومة اإلسبانية على 
هامش خدمة »الناتو« ومع ذلك لم يتم تضمينه في جدول 

األعمال الرسمي لرئيس الواليات المتحدة األمريكية.
أوجـــه  تناول  في  اإلسبانيــة  الصحف  أخـذت  وهكذا 
بين  مباشر  لقـاء  أول  هذا   : تقـــول  اللقاء،  على  السخرية 
الرئيسين منذ تولي »بايدن« منصبه، وكان من المتوقع 
منطقة  في  واالستقرار  الهجرة  بشأن  التعاون  يناقش  أن 
وأمريكـــا  األوسط  والشــرق  المتوسط  األبيض  البحـــر 

الالتينية.
فتحــت  المرتـجــل  »سانتشيــز«  كــالم  غــرار  وعلى 
إلى  الذعـــة  بانتقــادات  لسانهــا  اإلسبانيــة  المعارضة 
للدبلوماسيـة  بتدبيرها  يتعلق  فيما  »سانتشيز«  حكومة 
وبين  بينـــه  اللقاء  مهزلــة  يفسر  مـــا  وهــو  الخارجيـة، 
لحديــث  اهتمـام  أي  دون  القـاعــة  ممــر  في  »بايــدن« 
وأشارت  اإلسبانية؛  المغربيــة  األزمـة  حول  »سانتشيز« 
إلى  ينظر  لم  »بايدن«  أن  بروكسيل  في  اإلعالم  وسائل 
»سانتشيز« أثنــاء توجهمـا إلى القاعة ولم يحـ0ظ حتى 

بكلمة وداع من الرئيس األمريكي.
وهكذا أصبحت إسبانيا تجرب كل المحاور الدولية من 
أجل الوساطة إلنهاء األزمة بينها وبين المغرب حيث لجأت، 
الملتهبة مع  النار  األمريكية إلخماد  الوساطة  إلى  مؤخرا، 
الرباط، بخصوص قضية الصحراء المغربية والتوتر القائم 
ولم  ظهرها  أدارت  واشنطن  لكن  والهجرة،  الحدود  على 

تعر أي اهتمام لهذه الوساطة التي تطلبها إسبانيا.

أن  أيام،  قبل  اإلسبانية،  الخارجية  لــوزارة  سبق  وقد 
لكن  النقطتين  هاتين  حول  األمريكية  نظيرتها  ناقشت 
دون جدوى، ولم يحصل أي توافق بين الطرفين وأعلنت 
في  التدخل  بعدم  صراحة  األمريكية  المتحدة  الواليات 
رغم  ومدريد،  الرباط  بين  الحاصلة  األزمة  أسباب  تحديد 
في  واشنطن  إلقحام  األخيرة  هذه  تبذلها  التي  الجهود 
بتضررها  الترويج  مع  المغرب  مع  الدبلوماسية  أزمتها 
هو  لما  النبض  تجس  وكأنها  المهاجرين  تدفق  من 
حساسية  من  األمريكية  المتحدة  الواليات  عن  معروف 
الوقت  في  النظامية،  غير  الهجرة  بخصوص  متزايدة 
األمريكي  الداخلي  األمن  وزير  زيــارة  فيه  تنتظر  الذي 
»أليخاندرو مايوركاس« خالل هذا األسبوع، وسيلتقي هذا 
مارالسكا«  جراندي  »فيرناندو  اإلسباني  بنظيره  األخير 
ومسؤولين آخرين في حكومة مدريد من أجل إعادة تأكيد 
األولويات  حول  الحـوار  وتعميق  الثنائية  العالقة  أهمية 
»جوبايدن«  بين  الساخـر  القصيـر  اللقاء  بعد  المشتركة 
و»بيدرو سانتشيز« في ممر قاعة االجتماعات لحلف الناتو 

ببروكسيل.
وأشارت الصحف اإلسبانية أن واشنطن أبلغت بأن وزير 
اإلسباني  نظيره  مع  سيناقش  األمريكي  الداخلي  األمن 
التهديدات األمنية المشتركة، والتطرف العنيف، والجرائم 
اإللكترونية، وقضايا الهجرة والتنقل، وأكدت واشنطن أن 
اللقاء  في  النقاش  محور  ستكون  التي  القضايا  أهم  من 
العالقة مع المغرب والقواعد العسكرية، والرسوم الجمركية، 
وأفادت وسائل اإلعالم اإلسبانية أن مدريد قريبة جدا من 
قضية  تجاهل  دوما  تحاول  ذلك  ومع  الطارئة  األحــداث 
الصحراء المغربية وأسباب التوتر بينها وبين المغرب، كما 
هو الحال في الحوار الذي دار بين وزيرة الخارجية اإلسبانية 
»ارنتشا اليا« مع نظيرها األمريكي »أنتوني بلينكن« حول 
قضية الصحراء المغربية، حيث أكدت على أنه تم الوقوف 
إسبانيا  أن  واعتبرت  النزاع  هذا  لحل  األممية  اآلليات  عند 
أن حل قضية  على  األمريكية  المتحدة  الواليات  مع  تتفق 
الصحراء موكول لألمم المتحدة، وكأنها تحاول التعتيم في 
السابق  األمريكي  الرئيس  من  إقراره  تم  لما  تام  تجاهل 

»دونالد ترامب« بسيادة المغرب على الصحراء.
المغرب  بسيادة  األمريكي  االعتراف  هذا  شكل  حيث 
اإلسبانية  السياسة  في  كبيرة  تحول  نقطة  الصحراء  على 
فوصف  مدريد  نحو  األنظار  واتجهت  االعتراف  هذا  حول 
غضب  أثــار  الــذي  الشيء  واالهــتــزاز،  بالتذبدب  موقفها 
الرباط من موقفها السلبي، مما أدى بتأهب المغرب على 
الذي  كطالونيا  إقليم  اتجاه  إسبانيا  مطالب  دعم  رفضه 
حد  إلى  األمور  ووصلت  إسبانيا،  عن  باالنفصال  يطالب 
مدينتي  ملف  فتح  إمكانية  عن  المغرب  بموقف  الحديث 

سبتة ومليلية المحتلتين من قبل إسبانيا يوما ما.

ويظهر أن مدريد دخلت في موجة االستنكار والتخوف 
السياسي اتجاه خطط المغرب إلعادة التسلح بعد االعتراف 
يمثل  ذلك  أن  اعتبار  على  الصحراء،  بمغربية  األمريكي 
االقتصادية  وللمصالح  اإلسبانية  األراضي  لوحدة  تحديا 
المتزايد الذي من شأنه أن  األوروبية وكذا نفوذ المغرب 

يقوض النفوذ اإلسباني في المنطقة المغاربية.
صار  اإلسباني  النظام  أن  المغرب  يرى  المقابل  وفي 
منحازا دبلوماسيا لخدمة ما يسمى بالمشروع االنفصالي 
الطرفين  بين  األزمة  تطورات  أن  يبدو  وهكذا  للجبهة، 
العديد من  إلى  في تصاعد مستمر وربما ستمتد نيرانها 
يسمح  اتفاق  وهو  البحري  الصيد  اتفاق  ومنها  االتفاقيات 
لتسعين قارب صيد إسباني باستغالل السواحل المغربية 
بعض  ذكرت  وقد  سنوات،   4 كل  يتجدد  بروتوكول  وفق 
الصحف اإلسبانية مؤخرا أن المغرب قرر إنهاء المفاوضات 
بشأن تجديد امتياز خط أنابيب غاز من المقرر أن ينتهي 
إلى  الجزائري  الغاز  نقل  في  ويتمثل  المقبل،  نونبر  في 
إسبانيا عبر األراضي المغربية مما يعد تصعيدا غير مسبوق 

في التوتر بين المغرب وإسبانيا.
ستعصف  األزمة  هذه  فإن  اإلسبانية  الصحف  وحسب 
الخارجية اإلسبانية »ارنتشا غونزاليس اليا« حيث  بوزيرة 
اإلسبانية،  الدبلوماسية  رأس  على  األخيرة  أيامها  تعيش 
ومدريد  الرباط  بين  السياسية  األزمــة  ضحية  وأصبحت 
في  المرتقــب  الحكومي  التعديـل  في  تعويضها  وسيتم 
للسياسة  دفعة  إلعطاء  وذلك  المقبل،  يوليوز  منتصف 
وأشـارت  المغـرب،  مــع  الثقــة  مناخ  واستعادة  الخارجية 
الصحف إلى أن عددا من الدبلوماسيين اإلسبان يشيرون 
إلى اسمين محتملين لتعويض »اليا« وهما وزير الفالحة 
والصيد البحري والتغذيــة اإلسبانــي »لويـس بالتـاس« 
والسفير اإلسباني في فرنسا »خوسي مانويل ألياريس« ، 
لتولي منصب  الفالحة كمرشح  وزير  الصحف على  وركزت 
وزير الخارجية، حيث كان من قبل سفيرا في المغرب خالل 
وبدون  بنجاح  الفترة  أدار  وقد   2010 إلى   2004 سنة 
بالمغرب ويرون  بأنـه على معرفة جيدة  أزمات، وأضافت 
فيه الشخص المناسب لخالفة »اليا« إلنهـاء األزمــة مــع 

الرباط.
األوراق  ترتيــب  من  بد  ال  أنه  القــول  يمكن  وأخيرا 
وتقوية العالقات والشراكة مع أمريكا وبريطانيا ومع الدول 
األنجلوساكسونية وتطويرها ودفعها نحو جميع المجاالت 
وتعميقها على أساس ثقافــي مُواٍز للشراكة اإلقتصادية 
في  أخطائها  بحجم  أوروبــا  ستشعر  حينها  والسياسية، 

التعامل مع المغرب.
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n التراشق بالكراسي والمبارزة بالمدي
شارع  في  تاريخي  بمقهى  صالون  يقفل  الثانية  للمرة  ٭ 
إثر عراك بالمدي، والتراشق بالكراسي بين  رئيسي على 
مومسات هذا الصالون الذي كان يقصده كل باحث عن 

المغامرة من مدمني المخدرات.
علق أحد رواد الصالون قائال : إذا ظل هذا الصالون على 

حاله سترتكب فيه جريمة.

n هنية ذهب خاوي الوفاض

رئيس  هنية  بحرارة إلسماعيل  العثماني  استقبال  رغم  ٭ 
يتمنى  كان  والذي  بغزة،  لحماس  السياسية  الهيئة 
استقباال رسميا ورغم ذلك فقد اجتمع مع ثالثة أحزاب من 

ضمن 36 حزبا مغربيا.

n الصلح بين اإلخوة
٭ تسربت أخبار من الكواليس تفيد بأن الواليات المتحدة 
إسبانيــا  بين  البيـن  ذات  إلصالح  ستتدخــل  األمريكية 

والمغرب ألنها حليفة األخوين.
n محاكمة الرئيس

٭ ألول مرة في التاريخ العربي الحديث، توجه إلى الرئيس 
منها  تهمة   21 العزيز  عبد  محمد  لموريطانيا  السابق 
النفوذ  واستغالل  األموال  وتبييض  العام،  المال  تبديد 

ألغراض شخصية.
n العزوف االنتخابي

37 ٪، إذا كان العزوف االنتخابي  23 ٪ فرنسا  ٭ الجزائر 
في الجزائر يعد نضاال ضد العسكر فإن العزوف في فرنسا 
ظاهره اقتصادي وباطنه بأن الرئيس ماكرون يصرح بأن 

سياسته تجمع بين اليمين واليسار.

يجب أن نراهن في مغربنا بمناسبة االستحقاقات المقبلة 
على  للطريق  قطعا  االنتخابية  الصناديق  على  باإلقبال 

الظالميين.

n تبادل المواقع

٭ إذا كان حزب االستقالل حافظ على مواقعه في منطقة 
فإن  قبائل،  بني عروس وما جاورها من  يعني  بما  جبالة 
سيدي  اثنين  منطــقة  منه  أخذ  لألحرار  الوطني  التجمع 

اليمني وما جاورها.

n استطالع للرأي
٭ استطالعات للرأي في مدينة طنجة أعطت تقدم التجمع 
الوطني بمقاعد في البرلمان، واكتساح مقاعد في البلدية 
بنسبة الثلثين أما الثلث الباقي بين األصالة والمعاصرة 

واالستقالل ففي االستحقاقات االنتخابية المقبلة.

في  عصامي  فالرجل  المغاربية،  والزعامات  القامات  بين  شامخة  قامة  بوعبيد  الرحيم  عبد  األستاذ 
تكوينه، حاد الذكاء في تعامالته، يصعب تناول فكره ونضاله من زاوية واحدة.

الرجل متصوف في حب وطنه، أعطى الكثير من زمن عمره لبلده، فبواسطة احتكاكه بكل الطبقات 
داخل الوطن وخارجه تولدت لديه خبرة بتوقع األحداث قبل وقوعها، فامتلك شجاعة المواجهة، وأدى ثمنا 

من حريته نفيا وسجنا من زمن عمره على إثر رفضه لموقف، أبت األيام إال أن تكون مواقفه صحيحة.
عبد الرحيم بوعبيد كان داهية زمانه، فإن كان األستاذ أحمد رضا كديرة يوصف بقفاز من حرير في 
يد من حديد في وصف الحكم، فإن األستاذ عبد الرحيم بوعبيد جمع بين الليونة في التعامل وصالبة في 

المواقف في جناح المعارضة.
تزعم األستاذ بوعبيد أول حزب إشتراكي معلنا بالمغرب واكتفى في المؤتمر اإلستثنائي سنة 1975، 
متواضعا بكاتبه األول، والناطق الرسمي بإسمه، كداللة على ديمقراطية التسيير، فكان رمز وحدة للفصائل 
التناقضات  المغرب، رغم  السياسية في  الخريطة  إلى حزبه فرسم إسم »اإلشتراكية« في  التي انضمت 

على  انعكس  الذي  الشيء  حزبه،  قيادة  منها  تركبت  التي 
تراوح مكانها  النظرية  فيه  والذي ظلت  بعده  قواعده من 

أمام التطبيق.
الشهيد عمر بنجلون بطل التوازنات كان يمتص جميع 
التناقضات التي انبنى عليها االتحاد االشتراكي، قبل رحيله، 

بدأ انهيار االتحاد االشتراكي لبنة لبنة.
أما المهدي بن بركة فال عالقة له باالتحاد االشتراكي 

ألنه رحل قبل تأسيس الحزب.
نضال األستاذ عبد الرحيم بوعبيد

فهو   ،1920 سنة  سال  بمدينة  النور  رأى  الرجل  هذا 
ينتمي إلى أسرة شعبية بسيطة، إال أن ظروف وطنه الذي 
مرحلة  يعيش  أن  من  حرمته  بالحرية،  لينعم  يطمح  كان 
المعترك  في  مبكرا  لينغمس  أترابه،  كباقي  المراهقة 
السياسي وهو ابن 16 سنة، حيث قاد مظاهرة ضد سلطات 
الحماية بالمدينة، وهو ال يزال تلميذا، كما كان من أصغر 
الموقعين على وثيقة المطالبة باالستقالل 11 يناير 1944، 
وشارك على إثر ذلك في مظاهرة بسال عرفت أحداثا دامية 
أن  بعد  المشنقة،  حبل  من  بأعجوبة  ونجا  خاللها  اعتقل 
وجهت له سلطات الحماية تهمة قتل جندي فرنسي، وقضى 
18 شهرا في سجون سال العادر وغبيلة، كما كان قبل ذلك 

من المؤسسين لحزب االستقالل.
ذ. عبد الرحيم بوعبيد العصامي

بعد  بفاس  المدارس  بإحدى  كمعلم  اشتغل  أنه  رغم 
حصوله على الشهادة الثانوية فإن طموحه الكبير وعصاميته، كانا وراء مواصلته دراسته حيث حصل على 
شهادة البكالوريا كمرشح حر، ليلتحق سنة 1946 بباريس لمتابعة دراسته الجامعية حيث اغتنم فرصة 
تواجده بالعاصمة الفرنسية للقيام بنشاط سياسي مكثف وسط الطلبة والعمال، كممثل للحركة الوطنية، 
كما ترأس الوفد الوطني لدى األمم المتحدة عندما كان مركزها بفرنسا، وعندما أنهى دراسته الجامعية 
سنة 1949 عاد إلى المغرب لمواصلة نشاطه السياسي وممارسة مهنة المحاماة، وكان من أصغر أعضاء 
اللجنة التنفيذية لحزب االستقالل، وهكذا أسندت له مهمة اإلشراف على جريدة »االستقالل« األسبوعية 
الناطقة بالفرنسية التي كان يصدرها الحزب، والتي استمر في اإلشراف عليها إلى غاية 1952 حيث اعتقل 
من جديد ونفي إلى تنالت بعدما كان من الذين اتخذوا مبادرة الدعوة إلى إضراب عام تضامنا مع الطبقة 

العاملة بتونس، إثر اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد.

ذ. عبد الرحيم بوعبيد المتصوف
األستاذ بوعبيد هذا المتصوف في متاع الحياة الدنيا والذي لم تغره ال المناصب وال االمتيازات وال 
المصالح الشخصية حيث كان شعاره هو: »خذوا ما شئتم واتركوا لنا الوطن« كما ظل هاجسه هو الوطن 
والبحث عن السبل الكفيلة برقيه واحتالله المكانة الالئقة به بين األمم باذال كل التضحيات واضعا كل 

قدراته الفكرية من أجل هذه الغاية النبيلة.
ذ. عبد الرحيم بوعبيد دينامو حزب االستقالل

لقد كانت حياة ذ. عبد الرحيم حافلة، فباإلضافة إلى أنه كان بمثابة دينامو حزب االستقالل وهو الذي 
أعاد تنظيمه، وأعطاه إشعاعا دوليا بتحركاته واتصاالته، وكان وراء انعقاد مؤتمر مصغر للحزب بالعاصمة 
اإلسبانية مدريد سنة 1955، تولى خالله شرح آخر التطورات التي عرفتها االتصاالت المغربية الفرنسية 
باإلضافة إلى ذلك، كان من المؤسسين الرئيسيين لالتحاد المغربي للشغل، وذلك سعيا منه إلى وضع حد 
ألي نوع من أنواع التبعية لفرنسا، وقطع كل الصالت 
العاملة كانت زمنها منضوية  الطبقة  معها، علما أن 

تحت لواء المنظمة النقابية )س. ج. ط(.
ذ. بوعبيد رجل قانون

كـــان  فقـد  الممتاز،  القانوني  لتكوينه  اعتبارا 
بعد  مباشرة  البكاي  حكومة  في  شغله  منصب  أول 
االستقالل هو منصب وزير الدولة المكلف بالتفاوض 
مع كل من فرنسا واسبانيا بشأن االعتراف باستقالل 
المغرب ووحدة ترابه، كما كان هو وولي العهد األمير 
على  المغربي  الرد  هيئا  اللذان  هما  الحسن  موالي 
اقتراحات »الكي دورسي« بشأن البيان المشترك الذي 
يحدد العالقات المغربية الفرنسية في العهد الجديد، 
قبل أن يعين كأول سفير مغربي بباريس محتفظا في 

نفس الوقت بمنصب الوزير المكلف بالمفاوضات.
ذ. بوعبيد وزير االقتصاد والمالية

وزير  منصب  بوعبيد  الرحيم  عبد  األستاذ  تقلد 
الحكومة  الوزراء في  رئيس  ونائب  والمالية  االقتصاد 
التي ترأسها موالي عبد اهلل ابراهيم سنة 1958، ورغم 
أن هذه الحكومة لم تعمر طويال، إذ لم تتجاوز مدتها 
تحقق  أن  المدة  قصر  رغم  استطاعت  فقد  عامين، 
الطريق  معالم  رسمت  التي  فهي  ضخمة،  إنجازات 
اللبنات  وضعت  التي  هي  أنها  كما  عصرية،  لدولة 
لفرنسا،  التبعية  من  متحرر  وطني  القتصاد  األولى 
وذلك اعتمادا على الكفاءات المغربية الصرفة، وفي هذا السياق تم إنشاء مدارس ومراكز للتكوين السريع، 
كما نظمت دورات تدريبية لفائدة الموظفين المغاربة بهدف تعويض األطر الفرنسية، وتم فتح المدرسة 
اإلدارية في وجه العديد من الموظفين بقطع النظر عن مستواهم الدراسي، الشيء الذي ساعد على إعداد 

األطر المؤهلة لملء الفراغ اإلداري الذي تركه الفرنسيون إلى غير ذلك من اإلجراءات العملية.
والزعيم علي يعتة  ليبراليته  الوزاني عن  والزعيم  تعادليته  أعلن عن  الفاسي  الزعيم عالل  إذا كان 
عن شيوعيته، فإن الزعيم عبد الرحيم بوعبيد كتأصيل ومرجعية من التراث المغربي انطالقا من التقرير 
اإليديولوجي في طبعته األولى يفصح عن هويته االشتراكية المغربية المستمدة من التكافل االجتماعي، 

والتويزة من صميم البادية المغربية، انطالقا من: التحليل الملموس للواقع الملموس.

حديث الناسحديث الناس

• عبد العزيز الحليمي

عبد الرحيم بوعبيد
مع�شلة الحتاد ال�شرتاكي تتج�شد يف املفارقة بني النظرية والتطبيق
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هو عبد اهلل بن محمد بن المفضل بن محمد بن عبد السالم بن الحسن 
مدينة  بحوز  المستقرين  المرابطين  من  نسبه  ينحدر  الترغي)1(،  المرابط 
الحسيمة )الريف(: في أجدير، وإمزورن، وزاوية سيدي يوسف بن علي، وغيرها. 
وهم شرفاء أدارسة من بقايا األدارسة الذين خرجوا فارين إلى منطقة الريف بعد 
دخول ابن أبي العافية إلى فاس وإجالء بقية الشرفاء األدارسة منها. ويرتبط 
إبراهيم  الشيخ سيدي  الصالح  باإلمام  الغلبزوريين  إخواتهم  نسبهم ونسب 

األعرج الفقيه الشهير حافظ مدونة ومذهب اإلمام مالك.
وأسرة العالمة عبد اهلل المرابط الترغي  إلى اآلن تعرف في ترغة بأوالد 

بلحسن، نسبة إلى الحسن المذكور أول نازل بترغة منها) 2(.
والده الفقيه، العالمة المفتي، القاضي الشهير، سيدي عبد اهلل المرابط 
الترغي الذي عرف بتعمقه في الفقه ونحوه في تحرير الفتاوى على عمود جريدة 

رابطة علماء المغرب.
ولد العالمة عبد اهلل المرابط الترغي بتطوان سنة )1363هـ/1944م( في 
أحضان أسرة علم محافظة، وحسب ما جاء في تقييد  لوالده القاضي الفقيه 
النوازلي العالمة محمد بن المفضل الترغي ما يلي: » الحمد هلل وحده، في 
يوم الجمعة  العاشر من محرم عاشوراء من عام ثالثة وستين وثالثمائة وألف 
)1363هـ( في دار اليعقوبي من حومة المصدع في تطوان ولد لنا ذكر أسميناه 
عبد اهلل. اللهم اجعله خلفا صالحا واجعله وأبويه من أمة محمد صلى اهلل عليه 

وسلم«)3(.
لما كان في  سن دون الخامسة من العمر، أرسله والده رحمة اهلل عليه 
إلى الكتاب وكان أول شيوخه في قراءة القرآن وتعلمه وحفظه الشيخ الفقيه 
عبد اهلل بن عبد السالم البقالي، وعلى يده تعلم الكتابة ودرج في مكتبه وبين 
يديه إلى أن كاد أن يقطع مرحلة السلكة األولى، قبل أن يصبح في مكتب الفقيه 
الصالح الحسن السعيدي رحمه اهلل، الذي على يده أتم حفظ القرآن الكريم من 
خالل السلكات الخمس التي خرجها وعرضها عليه ومحى لوحه عليها. وبين 
يديه حفظ المتون العلمية قصد التهيؤ لمرحلة طلب العلم وااللتحاق بالمعهد 
الديني آنذاك، وحضر وهو في مكتبه جنازات كبار علماء تطوان ومدرسيها في 
ذلك الوقت: » وما زلت أذكر حضور طلبة المكتب وأنا من بينهم، جنازة علماء 
تطوان الكبار مثل الفقيه محمد الفرطاخ، والفقيه أحمد الزواقي، والفقيه أحمد 
الرهوني رحمهم اهلل جميعا. فقد كانت عادة طلبة المكاتب القرآنية بتطوان أن 
يحضروا بجماعتهم إلى منزل المتوفى ليقرؤوا عليه ما تيسر من القرآن وهو 
مسجى في وسطهم، ثم يصحبون موكب الجنازة في مقدمة المشيعين إلى 

المقابر وإلى آخر مرحلة من الدفن«)4(.
بالمعهد  االبتدائية  تابع دراسته  القرآن  أن من اهلل عليه بختم   وبعد  
الديني وكان من أساتذته الفقيه العالمة األستاذ عمر بن العربي الجيدي الذي 
حضر عنده درس التوحيد والنحو والفقه)5(، والشيخ الفقيه األستاذ أحمد الغماط 
المصوري الذي أخذ عنه درس تاريخ المغرب موسم )1958/1957م( وقد ظل 
المترجم له إلى اليوم يحتفظ بحب وتقدير هذا الشيخ الذي كان له فضل كبير 
عليه، سواء في التكوين العلمي أو في الرعاية والمتابعة لرحلته في طلب العلم 

في مختلف سنوات الدراسة:
 »وكان له بي عناية كبيرة يتفقدني ويعتبرني كأحد أوالده، فيعاملني 
معاملة خاصة ويتتبعني في دروسي ويحثني على االستمرار في التعلم ومتابعة 

الدراسة«)6(. 
ولما بلغ المرحلة الثانوية التحق  بالمعهد األصيل بمسقط رأسه تطوان 
التي كانت   والمتطورة  المنظمة  التعليمية  الحركة  الفترة  تلك  مستفيدا في 
الدراسية  سنواته  في  منظما  الديني  التعليم  أصبح  فقد  المدينة،  تعيشها 
وبرامجه التعليمية واستعماالته الزمنية، وفي أساتذته الذين يشرفون على 
الدرس فيه، وهم متفرغون لذلك باعتبارهم أساتذة رسميين يخضعون لنظام 
الوظيفة وقوانينها، وفي اإلدارة المنظمة المكونة من شيخ المعهد ومعاونيه، 

والتي تسير شؤون المعهد وتسهر على تطبيق برامجه.
وقد وجد الطالب الترغي نفسه في هذا المجال التعليمي، فشمر عن ساعد 
الجد يساعده نشاطه العلمي وذكاؤه البالغ وتكوينه المتزن، وانغمس في أعمال 
الدراسة بشكل مثير ينمي مداركه ويضيف إلى ما لديه من العلوم والمعارف 
ومناهج التحصيل. وكان يشغله في كل لحظة أن يكون األول والمتفوق في 
إلى نهاية  إلى أخرى،  التي كان يجريها من سنة  فوجه وفي كل االمتحانات 
تعليمه الثانوي وخصوصا بعد أن فتح اهلل عليه باب خيراته في السنة الثانية 
فألهمه إلى االستفادة التامة: » إذ انقلب تحصيلي رأسا على عقب، فكنت ألتهم 
ما يقدم لي، وتحركت دائرة الحفظ واالستذكار وحاسة التخزين عندي بشكل 
كبير، وأصبحت فجأة أصارع على مقدمة الترتيب في الصف الذي أنتمي إليه وفي 

دهشة من بقية زمالئي«)7(.
وقد درس أيضا على: 

-  الشيخ العالمة األستاذ عبد السالم بلقات: جلس إليه في موسم )-1963
1962م(، فقرأ عليه مادة مصطلح الحديث في السنة األخيرة من عمله، قبل أن 
يحال على التقاعد. ولم يكن  يعتمد  على كتاب معين في درسه، باستثناء أوراق 
سجل فيها رؤوس أقالم، إذ كان محصال للعلم الذي يقدمه، مقسما لعناصره 
ومستحضرا لها ولمسائلها، حافظا لنصوصها، مميزا بينها، ومعرفا لحقائقها)8(.

)1963-1964م( علم  -  األستاذ محمد بن حمادي: درس عليه موسم 
البالغة،  فكان يقرؤه علم المعاني من خالل كتاب »علوم البالغة« للمراغي، 

وكان دقيقا في فهمه متمكنا من مادته)9(.
درس  في  إليه  جلس  األزمي:  الرحمان  عبد  األستاذ  العالمة  الشيخ    -
العروض، وقد كان متمكنا منه يستفيد الطالب من درسه فيه رغم خفوت صوته 
العروض  العلمية في  القضية  أنه: »كان يأخذ  أحيانا غير  إلى درجة الهمس 

وغيره، من حيث يتسلط فهم الطالب عليها. وقد سهل اهلل عليه تحصيل علم 
العروض من جهة أخرى إال من  العروض من عرضه وإلقائه. وال أعرف علم 

درسه، فقد كان له الفتح المبين في ذلك«)10(.
-  العالمة الباحث المحقق األستاذ سعيد أعراب: حضر عليه في السنة 
الرابعة من الثانوي مادة البالغة معتمدا على كتاب البالغة الواضحة، وحضر 

عنده في السنة الخامسة حصة األدب واإلنشاء)11(.
-  الفقيه الشيخ محمد بن عبد القادر الحنفي: قرأ عليه الفقه بتحفة ابن 
عاصم األندلسي وشرح الكافي التونسي عليها، وكان يستحضر مادة الكتاب 
فيأتي عليها، مستعينا بما أورده الشيخ التاودي بنسودة موازيا لذلك في شرحه 

للتحفة)12(. 
المرابط  العالمة  انتقل  آداب،  تخصص  الباكالوريا  على  حصوله  وبعد 
في  درس  وقد  اآلداب.  بكلية  طالبا  والعرفان  العلم  مرتع  فاس  إلى  الترغي  
الجامعية على يد مجموعة من األساتذة من بينهم: األستاذ أحمد  المرحلة 
المجاطي، واألستاذ أمجد الطرابلسي، واألستاذ أحمد األخضر غزال، واألستاذ 

تقي الدين الهاللي و األستاذ محمد بنشريفة  وغيرهم.
الذين  النوابغ  الطلبة  بين  من  الترغي  المرابط  اهلل  عبد  الدكتور  كان 
يعملون بكل اهتمام، وكان يشيد به األستاذ عبد السالم الهراس لحبه للعمل، 
واقتناء  الكتب  شراء  في  والسخاء  للبحث  واستعداد  صبر  من  به  امتاز  ولما 
المخطوطات، » وهو كثير السؤال، ملحاح في االستعارة والزيادة واالسترفاد 
واإلفادة«)13(. وكان يقول دوما أن ذاكرته تزن جبال)14(. وهو ما يؤكده غير واحد 
من زمالئه وأصدقائه الدكاترة واألساتذة، مثل ما قاله الدكتور عبد السالم شقور 
الذي كان زميال له في مرحلة الطلب الجامعي: » تدهشني قوة ذاكرته، وفي هذا 
تحضرني حكاية غريبة، وذلك أنه كان يتغيب عن الكلية ويأتي إلي ألملي عليه، 
وفي سلكة واحدة فقط يحفظ المقرر كله«)15(. كما أنه  حينما ناقش رسالته 

للماجيستسر جمع فيها ما ال يجمع في سنوات من مصادرها األولى وهي أغلبها 
مخطوطة ويتجلى فيها  نشاط علماء المغرب الذين عقد معهم األستاذ عالقة 
وطيدة وصلة حميمة وثيقة، »فال تكاد تسأله عن عالم من هؤالء الجهابذة 
إال ويسترسل في سرد حياته وأعماله ولقاءاته وشيوخه وتالميذه واألحداث 
تظاهي  ال  وحافظة  قوية  ذاكرة  اهلل  وهبه  فقد  في كل عصر،  عاشها  التي 
والمرويات  األسانيد  ومعرفة  واألمكنة،  األزمنة  وتعقب  األحداث،  تتبع  في 

والمشيخات«)16(.
وقد توج مسيرته العلمية بفاس  بحصوله  على اإلجازة في شعبة اللغة 
العربية وآدابها سنة 1968م، وهي نفس السنة  التي نال فيها شهادة الكفاءة 
العليا لألساتذة، لينتظم بعد ذلك في سلك  التربية من المدرسة  العليا في 
التدريس للتعليم الثانوي بمدينة طنجة، حيث قضى خمسة عشر عاما أستاذا 
بالتعليم الثانوي، وأستاذا بالمركز الجهوي لتكوين أساتذة السلك األول بطنجة.

وفـي مطلـع السنـة الجامعيـة  1976-1977 سجلـه صديـقـه الدكتــور 
عبد اللطيف شهبون في سلك الدراسات العليا بآداب الرباط » تخصص أدب 
مغربي وأندلسي« خالفا لما كان قد أوصاه به وهو تسجيله في » تخصص 
الدكتوران  أشرف عليها  واحدة،  الدراسة تستغرق سنة  أدب حديث«. وكانت 
عباس الجيراري ومحمد بن شريفة. فأما األول فاختار حصر مادته في » ظاهرة 
الشعر المغربي على عهد الموحدين« منمذجا بشعر األمير » أبوالربيع سليمان 
والفهارس  واألثبات  البرامج  مادته في  كتب  الثاني  فحدد  وأما  الموحدي«، 
األندلسية مركزا على » برنامج شيوخ الرعيني«. ومن طريف ما يتذكره الدكتور 
شهبون أن صديقه العالمة الترغي قام بنسخ الكتاب من أوله إلى آخره لعدم 
العامة  بالخزانة  كانت موجودة  التي  النسخة  وألن  وقتئذ،  السوق  في  توفره 
بالرباط تعذر عليه استعارتها أو تصويرها... فحرص على نسخها في أوقات 

وباستتار كامل)17(. 
وفي سنة واحدة استوعب المرحوم كتب الصالت األندلسية وديوان الشعر 

الربيع  أبي  تام على ديوان  تركيز  الموحدين مع  بالمغرب على عهد  العربي 
سليمان الموحدي استظهارا وفهما وتحليال.

واقتنى عشرات المصادر ذات الصلة بموضوع التخصص فاغتنت مكتبته 
بكم هائل من النفائس أفرد لها جناحا خاصا بمكتبته التي احتلت غرفة في شقة 

كان يكتريها في عمارة واقعة بشارع المكسيك بطنجة«)18(.
حل  أينما  المخطوطات  ونوادر  اآلثار،  عيون  باقتناء  مهووسا  كان  كما 
لمكتبته  يقتنصها  طرائد  المضنى عن  الشغوف  بحثه  مع  وبموازاة  وارتحل، 
العلمي  يشيد صرحه  خلوته،  محراب  في  يعتكف  »كان  الزاخرة،  الموسوعية 

المنيف بدقة وأنـاة«)19( .
وفي سنة )1983 م( ناقش رسالته لنيل دبلوم الدراسات العليا بآداب فاس 
بإشراف األستاذ عبد السالم الهراس  في موضوع )فهارس علماء المغرب منذ 
النشأة إلى نهاية القرن الثاني عشر الهجري(. ومما قاله األستاذ الهراس في 
حق طالبه: » إن كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بفاس تسعد بالتطرق إلى هذا 
الموضوع الذي يعتبر بمثابة وفاء للقرويين وللماضي المغربي المشرق، ماضي 
القيم والمعرفة والتفكير... ذلك أن هذا الموضوع يبسط أمامنا جغرافية المغرب 
المغرب  أدرك  الذين  سلفنا  أمجاد  على  ويوقفنا  تفصيال،  ويفصلها  العلمية 
بفضلهم ما أدركه من شهرة علمية في العالم اإلسالمي. لذلك فالموضوع 
جيد هام وقيم ... واستطاع بفضل اهلل وعونه- تناول موضوعه تناول الخبير 
العلم حيث استجمع عناصره وبسطها... وامتاز تناوله بالشمولية والدقة والحذر  
واستنتاجه...  ومنهاجه  مادته  في  بالجديد  الرجل  أتى  المغامرة....  وبعض 
وعقليته ال تختلف عن الجيل الذي عرفه، لقد استطاع كما أسلفت بسط المغرب 
للعالم، جغرافية المغرب العلمية في استقراره واستمراره وتطوراته بتفصيل 

مثير لإلعجاب واالعتزاز بصاحب العمل وبالمغرب العالم«)20(. 
مؤهال،  فأستاذا  بتطوان،  اآلداب  بكلية  أستاذا مساعدا  إثرها  على  عين 
رسالة  لنيل  أطروحته  )1992م(  سنة  مناقشته  بعد  العالي  للتعليم  فأستاذا 
الدكتوراه في موضوع )حركة األدب على عهد المولى إسماعيل: دراسة في 
المكونات واالتجاهات( بإشراف الدكتور محمد الكتاني. وكانت لجنة المناقشة 

تتكون من األساتذة:
الدكتور محمد الكتاني )رئيسا ومقررا(.  -

الدكتور عباس الجيراري )عضوا(.  -

الدكتور محمد بنشريفة )عضوا(.  -
الدكتور عبد السالم الهراس )عضوا(.  -

الدكتور عبد السالم شقور )عضوا(.  -
وقد قررت اللجنة بعد المناقشة التي استغرقت قرابة أربع ساعات، منح 
المغربي  العربي/ تخصص األدب  الدولة في األدب  المرشح شهادة دكتوراه 

بميزة: حسن جدا.
ـــــــــــــــــــ 

1(  تنظر ترجمته في:  حفريات التراث المغربي: سيدي عبد اهلل المرابط الترغي، 
يونيو  أخوين – طنجة  الوهابي- منشورات سليكي  أفضال- عدنان  ونبع  علم  منارة 
2018.  مداخالت  الحفل التكريمي للعالمة عبد اهلل المرابط الترغي بكلية اآلداب 
بتطوان أيام: 19/2/2009-18.  جهود العالمة عبد اهلل المرابط الترغي في تحقيق 
المغرب  في  العربي  األدب  الماستر  لنيل شهادة  بحث  واألندلسي-  المغربي  التراث 
السنة  بتطوان-  اآلداب  كلية  األشهب-  الحفيظ  عبد  واالمتداد-  األصول  العلوي: 
منشورات  الرابع-  المجلد  العلمي-   المجلس  ضيافة  في  علماء  2015م.  الجامعية 
البشير  محمد   – تطوان  من  رجال  1437هـ/2016م.  بطنجة  العلمي  المجلس 
المسري وحسن بيريش- منشورات تطاون أسمير- مطبعة الخليج العربي- تطوان- 
ونبراس  قيم  أيقونة  الترغي:  المرابط  اهلل  عبد  المرحوم  األولى/2011م.  الطبعة 
علم- مجموعة من الباحثين- تنسيق :دة هدى المجاطي- منشورات سليكي إخوان- 
الطبعة األولى/2017.  علماء في ضيافة المجلس العلمي-  المجلد الرابع- منشورات 
المرابط  العالمة عبد اهلل  1437هـ/2016م. يحانة طنجة:  العلمي بطنجة  المجلس 
الترغي- عدنان الوهابي- جريدة الشمال- العدد -772 فبراير 2015م.  » عبد اهلل 
المرابط الترغي وجهوده في خدمة التراث المغربي« - جريدة الشمال- أعداد:393 / 

400 . انظر الملح بجريدة الشمال- العدد -1051 20 يونيو 2020
2(  أعالم شمال المغرب- -1/247 منشورات المجلس العلمي المحلي لعمالة 

طنجة أصيلة 1435هـ/2014م.
3(  يقييد اطلعت عليه بالخزانة الخاصة للعالمة عبد اهلل المرابط الترغي

4( من أعالم شمال المغرب- عبد اهلل المرابط الترغي- ص 167
5( نفسه ص 153
6( نفسه ص 221

7( نفسه- ص 290
8( نفسه – ص 193

9(  من أعالم شمال المغرب- عبد اهلل المرابط الترغي – ص 272
10( من أعالم شمال المغرب- عبد اهلل المرابط الترغي- ص171
11( من أعالم شمال المغرب- عبد اهلل المرابط الترغي- ص290
12( من أعالم شمال المغرب- عبد اهلل المرابط الترغي- ص 226

اآلداب  كلية  منشورات   ،28 ،ص  شهبون  اللطيف  عبد  صداقة،  ذكريات    )13
والعلوم اإلنسانية، تطوان،الطبعة األولى/2016م.

اآلداب بتطوان: عبد اهلل  المنعقد في كلية  العلمي  اللقاء  14(  محمد مفتاح- 
المرابط الترغي – أيقونة قيم ونبراس علم-  26 أبريل 2016

15(  كلمة الدكتور عبد السالم شقور والتي ألقاها في الحفل التكريمي الذي 
أقيم للعالمة عبد اهلل المرابط الترغي أيام :2/19/18-2009 بكلية اآلداب بتطوان.

16(  عبد الخالق أحمدون- محطات نقدية في كتاب فهارس علماء المغرب«- 
الحفل التكريمي الذي أقيم للعالمة عبد اهلل المرابط الترغي أيا م:2009-2/19/18 

بكلية اآلداب بتطوان.
17(   ذكريات صداقة، ص13

18(  نفسه، ص13 
19(  المرحوم عبد اهلل المرابط الترغي: أيقونة قيم ونبراس علم،كلمة األستاذ 
المجاطي،  هدى  دة.  تنسيق:  الغياب،ص15،  حاضربقوة  طيف  المسناوي،   أحمد 

منشورات سليكي أخوين، الطبعة األولى2017م.
20(   ذكريات صداقة ص 29.

• إعداد : 

عدنان الوهابي

�ملعا�رصين:من �أعالم طنجة 

الباحث احملقق

الترغي املرابط  اهلل  عبد  الدكتور 
)ت 1436هـ/2015م( 2/1

)يتبع(
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
والصالة  وصفاته  وجالله  بجماله  يليق  حمدا  هلل  الحمد 

والسالم على خير خلقه ورسله سيدنا محمد وآله وصحبه.
اللهم صل على من منه انشقت األسرار وانفلقت األنوار

رئيسة  الطريس  كنزة  السيدة  المحترمة  الفاضلة  جناب 
مؤسسة عبد الخالق الطريس للتربية والثقافة والعلوم،

الفاضل المحترم األستاذ محمد الطريس،
الخالق  عبد  والزعيــم  الوطني  للمجاهــد  العزيز  األخ  أبناء 

الطريس ،
السادة الحضور الكرام، 

السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته. 
محبة  مقام  وهو  الكريم  المقام  هذا  في  يسعني  ال  بداية 
ووفاء وتقدير لروح الزعيم الوطني المرحوم األستاذ عبد الخالق 
واألخالق  النبيلة  الصفات  من  فيه  اجتمعت  الذي  الطريس 
الكريمة ما تفرقت في غيره إال أن أجدد دعوات الرحمة والمغفرة 
على صاحب هذه الروح الطاهرة التي جمعتنا اليوم لنتذاكر في 
الماضي العريق لألمة المغربية جمعاء وهو تاريخ نضال وجهاد 
الوطنية  الحركة  شهداء  دماء  بمداد  سطــرت  وتالحــم  ووحدة 
ورجاالت المقاومة وجيش التحرير من شمال المغرب إلى أقصى 

أقاليمه الجنوبية في الصحراء المغربية.
قيادية  وطنية  لشخصية  عزيزة  بذكرى  احتفاء  اليوم  نجتمع 
كانت لها إسهامات كثيرة في خدمة الوطن بحس عالي ونكران 
ذات، نجتمع اليوم لتنطق الصورة التاريخية عن الملحمة الكبرى 
من  تحمل  كانت  زمنية  حقب  عبر  المغرب  رجاالت  التي سطرها 
المرتكز  هو  الحق  على  الثبات  فيها  وكان  الكثير،  الشيء  الفتن 

األساس في جميع األعمال الوطنية.
مناسبات  الطريس  الخالق  عبد  األستاذ  بالمرحوم  جمعتني 
الحاج محمد  الوطني  المجاهد  والدي  ببيت  وطنية عديدة سواء 
بركة بمدينة تطوان العامرة أو بمدينة طنجة وجمعتني به أيضا 
مناسبات عديدة بمدريد حين كنت طالبا بكلية الحقوقية هناك.

 والحق أقول أنني التمست في الرجل منذ اللقاء األول غيرة 
وطنية صادقة، وخبرته أكثر في أيام عملي بالحركة الوطنية أنا 
وأخي المرحوم حسن بركة السيما في المهام التي كان يكلفنا 
هذا  في  أتذكر  زلت  وال  جميعا،  اهلل  رحمهم  الوالد  السيد  بها 
عبد  الراحل  فيها  أبلى  التي  النبيلة  الوطنية  المواقف  السياق 
وهي  عليها  تاريخ  شاهد  وكنت  الحسن  البالء  الطريس  الخالق 
عن  دفاعه  في  وأختزلها  لذكرها  الوقت  يتسع  ال  كثيرة  مواقف 
أقصى  إلى  قاطبة من شماله  المغربي  للشعب  الوطنية  الوحدة 

أقاليمه الجنوبية.
ولعل الميزة األخيرة هي الصفة التاريخية األكثر حضورا في 
حياة هذا المناضل الوطني الصادق باإلضافة إلى إبداعاته األخرى 
الحقة  معرفتي   ، المجاالت  بمختلف  والتـأليف  الكتابة  مجال  في 
محنته  أيام  في  كانت  اهلل  رحمه  الطريس  الخالق  عبد  بشخص 
ومنفاه من مدينة تطوان إلى مدينة طنجة التي كان يحمل لها 
المحبة الكبرى، ولن أنسى شهاداته في حق والدي الحاج محمد 

بركة، شهادات تاريخية تنطق عن حق بكبير الدعم والمساندة 
المقاومة  ورجاالت  الوطنية  الحركة  لرجاالت  الراحل  أبداها  التي 
في  الحركة  منها  مرت  التي  الضائقة  فترات  في  التحرير  وجيش 

مسلسل النضال والدفاع عن وحدة المغرب واستقالله.
وال زلت أحتفظ في ذاكرتي بالزيارة التاريخية المباركة التي 
عبد  األستاذ  المرحوم  آنذاك  الوطنية  المقاومة  زعيم  بها  قام 
المولى عبد السالم ابن  العارفين  إمام  الخالق الطريس لضريح 
الوطنية  الرمزية  من  لها  كان  والتي  سره،  اهلل  قدس  مشيش 
الكثير، وقد قدم رحمه اهلل في وفادة مباركة جمع فيها  الشيء 
هذه  وتعد  الجبلية  األقاليم  مختلـف  من  القـرآن  وطلبـة  فقهـاء 
الوفادة من الزيارات التاريخية الهامة التي أسجلها بمحبة وافتخار 
الكبرى  بالمحبة  أعتز  كما  العلميين،  الشرفاء  كافة  عن  نيابة 
وأهداها  ترابه  من  حفنة  أخذ  الذي  الكريم  المقام  لهذا  للزعيم 
للسلطان محمد الخامس رحمه اهلل كعربون محبة وتعلق بهذه 

المعلمة الربانية.
جانب  إلى  أشير   أن  قبل  الغالية  المناسبة  تفوتني هذه  وال 
للعلن  وإخراجه  عليه  الضوء  تسليط  آوان  حان  قد  هام  تاريخي 
وزعماء جيش  الحركة  قيادات  بين  الوطنية  الرسائل  جانب  وهو 
وذلك  اإلسالمي،  العربي  والوطن  المغربي  بالوطن  التحرير 
من  تمكننا  هامة  تاريخية  حقائق  من  الرسائل  هذه  تحمله  لما 

استكمال الصورة التاريخية على وجهها الصحيح.

لهو  الطريس  الخالق  عبد  الراحل  بذكرى  اليوم  احتفاءنا  إن 
ووحدة  تالحم  في  الوطنية  المسيرة  مواصلة  على  صادق  دليل 
وهو  الصحراوية  األقاليم  في  الجنوب  وأبناء  الشمال  أبناء  بين 
الطريس  آل  أسرة  بين  والتآزر  المحبة  عمق  على  كذلك  تأكيد 
وأسرة بركة، محبة امتدت عبر حقب تاريخية بمحاسنها ومتاعبها 

وال زالت إلى اليوم على نفس نهج اآلباء واألجداد.
النبيلة  الشخصيات  لهذه  الوازن  الحضور  هذا  عاليا  وأثمن 
وعلى رأسها ابن أخي الدكتور نزار بركة أمين عام حزب االستقالل 
النبيل لتحقيق ما سعى  الباري في مسعاه  الذي نرجو أن يوفقه 
إليه أجداده في خدمة الوطن بتفان وإخالص ونكران للذات وهو 
يعد بصدق من األخيار الذين تربوا تربية وطنية حسنة في منزل 
الشريف ونسب  العلمي  النسب  الحسنيين  بين  مبارك وقد جمع 

الزعامة الوطنية للمجاهد المرحوم عالل الفاسي.
والثناء  الشكر  بخالص  ألتقدم  سعيدة  فرصة  وأغتنمها 
رجاال  الطريس  الخالق  عبد  الوطني  الزعيم  أسرة  أفراد  لجميع 
السالم  عبد  األستاذ  أخي  عن  ونيابة  نفسي  عن  أصالة  ونساء 
المبارك ألسباب صحية  اللقاء  الذي تعذر عليه حضور هذا  بركة 
المجمع  لهذا  وإخالص  بمحبة  بيننا  حضوره  لكم  أؤكد  لكنني 
لكم  أؤكد  كما  األمين،  الوطن  لهذا  الالمتناهي  ولحبه  الكريم 
كبير المحبة والتعظيم للغالية المناضلة الوطنية لال زينب التي 
هذا  تكريمي  أن  وأعتبر  الكريم  اللقاء  هذا  حضور  عليها  تعذر 
جليلة  خدمات  من  قدمته  ولما  الوطنية  لشخصيتها  تكريم  هو 
للوطن األمين في سبيل التحرير ونيل االستقالل، ولإلشارة أيضا 
فإن السيدة الفاضلة والمربية الوطنية كانت دائمة الحضور في 
األعمال الوطنية وتعد بحق نموذجا للمرأة المغربية والتطوانية 

على حد سواء .
ومن بين هذه النماذج الوطنية المرموقة، الشريفة لال كنزة 
المغربية أحسن تمثيل بإسهاماتها  المرأة  التي مثلت  الطريس 
المملكة  عن  والنضال  الوطنية  الوحـدة  خدمة  في  المتنوعة 
دعمها  أنسى  ولن  وخارجه،  الوطن  أرض  داخل  من  المغربيـة 
الكبير ومساندتها لنا أنا وأخي المرحوم المناضل الوطني حسن 
إيران  إلى  توجهنا  حين  خاصة  ملكية  بمهمة  قيامنا  أثناء  بركة 

وهو ما أعطانا دفعة قوية إلنجاز هذه المهمة الوطنية النبيلة.
الساهرين  جميع  إلى  واالمتنان  الشكر  آيات  أرفع  وختاما 
على هذه المؤسسة الكريمة وإلى كل من ساهم في إقامة هذا 
االحتفاء واهلل تعالى أسأل أن يحفظ هذا الوطن األمين بحفظه 
المتين وأن ينزل شآبيب الرحمة والغفران على الملكين الراحلين 
الثاني  الحسن  والملك  ثراه  اهلل  الخامس طيب  السلطان محمد 
أمير  موالنا  وعنايته  رعايته  بكريم  يشمل  وأن  مثواه،  اهلل  أكرم 
والمهابة  الجاللة  والدين صاحب  الملة  وحامي حمى  المؤمنين 

الملك محمد السادس نصره اهلل وأيده.
1442هـ  القعدة  ذو   15 الجمعة  يوم  طنجة  بمدينة  حرر 

الموافق لـ 25 يونيو 2021م.
والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته. 

والثقافة  للتربية  الطريس  الخالق  عبد  األستاذ  الوطني  الزعيم  مؤسسة  احتضنت 
والعلوم أمسية وفاء وعرفان تخليدا للذكرى 51 لوفاة المرحوم، المناسبة عرفت تكريم 
بعض رموز الحركة الوطنية بمنطقة الشمال، وفي مقدمتهم نقيب الشرفاء العلميين 
وجيش  والمقاومة  الوطنية  الحركة  رموز  من  رمزا  باعتباره  بركة  الهادي  عبد  األستاذ 
من  العديد  في  وشارك  الشمال  بمنطقة  اإلسبانية  الحماية  فترة  عاصر  الذي  التحرير، 

أطوارها.
التكريم تم بحضور وازن ألسماء وشخصيات وطنية وازنة وعلى رأسها ابنة الزعيم 
المجاهد عبد الخالق الطريس وعدد من أفراده وأسرته كما حضر هذا اللقاء الدكتور نزار 
بركة أمين عام حزب االستقالل الذي لب نداء دعوة تكريم عمه نقيب الشرفاء العلميين 

بمدينة تطوان.
جمعت  قراءات  خالل  من  المكرمين  سير  على  الضوء  بتسليط  اتسم  التأبين  حفل 
في كتاب تم طبعه خالل هذه المناسبة وقد تمت فيه اإلشارة إلى جملة ما أنجزه نقيب 

الشرفاء العلميين في مساره الوطني .... استشهادات من صور الكتاب. 
بدوره صرح نقيب الشرفاء العلميين األستاذ عبد الهادي بركة خالل هذه المناسبة 

ب »كلمة السيد النقيب«. 

موؤ�ش�شة عبد اخلالق الطري�س بتطوان تكرم نقيب ال�شرفاء العلميني 
الأ�شتاذ عبد الهادي بركة

كلمة األستاذ عبد الهادي بركة نقيب الشرفاء العلميين في أمسية الوفاء والعرفان لروح 
الزعيم الوطني الراحل عبد الخالق الطريس في الذكرى 51 لتأبينه رحمه اهلل.
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يحتضن ملعب القرية الرياضية بطنجة 
مساء،  الخامسة  الساعة  على  السبت،  اليوم 
مباراة فاصلة تجمع شباب أصيلة وأولمبيك 
القسم  إلى  الصاعد  الفريق  لتحديد  وزان 

الثاني هواة.
واحتج الفريق الوزاني على قرار العصبة 
الجهوية طنجة تطوان الحسيمــة برمجـــة 
مباراة فاصلة، واعتبر نفسه مؤهال للصعود 
المصغرة  البطولة  تصدر  بعدما  مباشرة 
األصيلي  الشباب  مع  النقط  في  متساويا 
وتفوق عليه في النسبة العامة. وهو النظام 
للبطولة  المنظمة  اللجنة  اعتمدته  الذي 
باألندية  لها  اجتماع  أول  خالل  المصغرة 
بالغها  وفق  قررت  حيث  المتأهلة،  األربعة 
سيتم  النقاط  في  التساوي  حالة  »في  األول 
نتيجة  ثم  األهداف،  نسبة  إلى  االحتكام 
المواجهة المباشرة. وفي حالة التساوي في 
كل شيء ستجرى مباراة فاصلة«. وانطلقت 
تخرج  أن  قبل  األساس  هذا  على  المباريات 
عقدته  اجتماع  في  أقرته  بتعديل  العصبة 
اللجنة  توصيات  على  بناء  يونيو   16 يوم 
إلغاء  وقررت  المصغرة،  للبطولة  التنظيمية 
العمل باحتساب األهداف في حالة التساوي 
وإجراء  فاصلة،  مباراة  واعتماد  النقط  في 
القرعة في حالة تساوي ثالثة فرق في النقط 
العصبة  وعزت  متأهالن.  فريقان  لتحديد 
وتكافؤ  الشريف  التنافس  بضمان  قرارها 
الفرص بين جميع األندية المتبارية، وقطع 
بخصوص  محتمل  تالعب  اي  أمام  الطريق 
في  حصل  ما  غرار  على  األهداف  تسجيل 
انتهت إحدى مبارياته بنتيجة  موسم سابق 

17 هدف.
وقائمـــا  صحيحا  المبــرر  يبقى  طبعا 
أنها  وبحكم  العصبة  على  كان  هنا  لكن؟؟. 
عاشت حالة تالعب في موسم سابق بسبب 
عليها  فكان  األهداف،  فارق  نسبة  اعتماد 
تفادي المشكلة من اليوم األول وخالل أول 
اجتماع لها باألندية األربعة المتأهلة وتقرر 
ما قررته في اجتماع 16 يونيو باعتماد مباراة 
فاصلة دون اللجوء لفارق األهداف. وبالتالي 
من  واالتهامات  الضجة  هذه  كل  ستتجنب 
ألن  مظلوما.  نفسه  في  يرى  فريق  أي  قبل 
يطعن  أن  حقه  من  اليوم  الوزاني  الفريق 
الحق في  للعصبة  األول  القرار  بعدما منحه 

ذلك. ولوال البالدة لما بلغت هذا األمر.

نريي  بومبيدوحوار السبت

البالدة اأوقعت ع�شبة 
الكرة يف م�شكلة كان 

بالإمكان تفاديها 

ماذا تتذّكر من المباراة النهائية ضد ألمانيا؟ 
كنا أفضل منهم. الهدفان اللذان سجلهم األلمان ال يعكسان سيناريو المباراة، ألنهما 
كانا من كرتين ثابتتين. إنهما يحجبان األنظار عن سيطرتنا الواضحة على المباراة. لكن إذا 
شاهدت اللقاء مرة أخرى وقمت بتحليله، أعتقد أنه كان من المنصف أن نفوز بفارق هدفين أو 
ثالثة. كنا الفريق األفضل على أرضية الملعب. كنتم متقدمّين 0-2 لكن الخصم تمّكن من 
إدراك التعادل 2-2. هل راودك الشك في لحظة من اللحظات؟ أبدًا، لم يتسرب الشك إلى قلبي 
في أي لحظة. لقد كان فريقنا قادرًا على النهوض أمام كل الصعاب، ليس فقط كرويًا وبدنيًا، 
ولكن أيضًا من الناحية الذهنية. ولهذا بلغ ذلك المستوى من األداء المقنع. باإلضافة إلى 
ذلك، لم يكن األلمان متأقلمين مع أجواء مكسيكو سيتي مثلنا، حيث بدوا منهكين من الناحية 

البدنية. بعد تسجيل الثالث، كان بإمكاننا إضافة هدف آخر أو هدفين.
كنت ثاني العب أرجنتيني يرفع الكأس بعد مارادونا. كيف كانت تلك اللحظة؟

رفع الكأس هو أفضل إحساس على اإلطالق...عندما تفوز بالمباراة النهائية، أول ما تتطلع 
إليه هو السير في ذلك الطريق المؤدي إلى المنصة ورفع الكأس عاليًا. إنها اللحظة التي تتوّج 
عماًل دؤوبًا ومتواصاًل على مدى ثالث سنوات. عندما ترفع الكأس، ترى كل ذلك ينعكس أمام 

عينيك...أقولها وأكررها، رفع الكأس هو أفضل إحساس على اإلطالق!
وكيف كانت أجواء االحتفال بالتتويج بعد ذلك؟ 

كانت خارقة للعادة! أتذكر أننا عدنا إلى معسكرنا وقمنا بدورة شرفية على ملعب التدريب، 
لكننا كنا نتطلع بشوق لحزم الحقائب بسرعة والعودة إلى األرجنتين لالحتفال مع العائلة 

واألصدقاء وأبناء شعبنا. 
هل كانت عودتكم إلى األرجنتين رافعين الكأس بمثابة لحظة ثأرية لكم بعد كل 

االنتقادات التي سبقت البطولة؟ 
نحن ال نأخذها أبدًا كمسألة ثأرية، على األقل أنا ال أنظر إليها كذلك. االحتفال بالتتويج 
هو كل ما كان يشغل بالنا في تلك اللحظة. رؤية أكثر من 200 ألف شخص في بالزا دي مايو 
من شرفة كاسا روسادا كانت تجربة ال تُنسى. تواصلت االحتفاالت طوال األسبوع. هكذا ينبغي 

أن تكون االحتفاالت، وإال فال.
يرى البعض أنه لوال مارادونا، لما كانت األرجنتين لتُتوج بطلة للعالم، ما رأيك؟

ال أدري...يجب أن يتذكر الناس أن مارادونا قبل كأس العالم لم يكن هو مارادونا الذي 
ظهر خالل البطولة. هناك، في تلك النهائيات، أصبح دييجو أفضل العب في العالم. أعتقد أننا 
كنا محظوظين بوجوده معنا على أرض الملعب، وقد استفدنا منه أقصى استفادة. ولكن دييجو 
بدوره استغل وجود فريق متين حوله. وقد تبين كل ذلك الحقًا: ففي آخر ثماني نسخ من كأس 
العالم، ضمّت األرجنتين في صفوفها أفضل العبَين في العالم، وقد وصلت إلى النهائي ثالث 
مرات، لكنها لم تفز باللقب إال مرة واحدة فقط. هذا يعني أن منتخب األرجنتين كان فريقًا رائعًا 
تحت قيادة العب خارق للعادة. من الصعب للغاية الفوز بكأس العالم. أنت بحاجة إلى فريق 

قوي لتحقيق ذلك.
ما هي بصمة كارلوس بيالردو على ذلك الفريق؟ 

كان له دور أساسي، بل إنه كان العامل الرئيسي في فوزنا بتلك البطولة. معارفه الكروية 
كانت خيالية. الكل كان يقول إنه مجنون، لكنه كان األذكى. كان مقتنعًا بما يريد بلوغه وكان 
يعرف كيف ينقل أفكاره إلى الالعبين، حيث شكل مجموعة متناسقة وقوية، بل إنها مجموعة 

على نفس القدر من القناعة التي كانت لديه.
ما هي ذكريات النهائي التي ستستحضرها مرة أخرى في 29 يونيو؟ 

أهديت قميصي ألحد األصدقاء، لكنه سُرق منه وانتهى به األمر في يد شخص يهوى 
جمع التحف النادرة. حاولت االتصال به، لكنه لم يُجب. آمل أن تتاح لي الفرصة الستعادته. 
أتمنى ذلك من أعماق قلبي...القفاز أهديته ألخت زوجي والحذاء لصديق آخر، لذلك لم أعد 
أملك من تلك الذكرى سوى الميدالية. نادراً ما ُأخرجها من مكانها. أفعل ذلك فقط عندما 
يطلب مني أحدهم رؤيتها. إنه الشيء الوحيد الذي بقي في حوزتي، لكنه أفضل ذكرى على 

اإلطالق!

ما هو أول شيء يتبادر إلى ذهنك عندما تلقي نظرة على صور تلك النسخة من بطولة 
كأس العالم؟ 

أشعر بإثارة جارفة...لست من الذين يعيدون مشاهدة المباريات مراراً وتكرارًا، ربما بعض 
اللقطات أو األهداف، خاصة هذه األيام، لكني عادة ال أشاهد مباراة كاملة. ال شيء يضاهي 
الفترة  الوقت. قد يبدو األمر وكأنه ال يُصدق، لكن ذكرياتي من تلك  ما عشناه في ذلك 
مازالت شاخصة بقوة في مخيلتي، رغم مرور 35 عامًا عليها. إنها ذكريات تملؤني بالعواطف 
واألحاسيس الجياشة. حينها، كان المنتخب األرجنتيني قد وصل إلى المكسيك وسط وابل من 
االنتقادات الالذعة...كيف كان تعاملكم مع ذلك الوضع؟ كانت االنتقادات أقسى مما توقعنا، 
لكنها كانت بمثابة حافز كبير لنا، حيث ساهمت في توحيد صفوفنا أمام الصعاب. كانت هناك 
بعض الشكوك التي تحوم في الفريق، وهذا أمر عادي يعيشه كل العب قبل بطولة من هذا 
الحجم. لكن كانت هناك محادثتان مهمتان قبل بداية المشوار: واحدة في كولومبيا واألخرى 
في المكسيك، مما عزّز روح المجموعة وساعدنا على الوصول للمباراة األولى في أفضل حاالتنا. 
كيف كان الشعور العام بعد الفوز 1-3 على كوريا الجنوبية في بداية المشوار؟ ساد االنشراح 
في صفوف الفريق. كان ذلك أمرًا بالغ األهمية، ألن العديد من العبينا كانوا يشاركون ألول مرة 
في كأس العالم، وكان من األساسي بدء المشوار بالفوز. تلك النتيجة منحتنا الثقة، وتلك الثقة 
هي التي ساهمت في أن يعم الهدوء داخل المجموعة، وهذا بالضبط ما تحتاجه للعب بشكل 

جيد والظهور في أفضل صورة.
وماذا عن مشاركتك األولى كأساسي؟ كيف عشت تجربة توّلي المسؤولية التي كان 
يضطلع بها أولبادو فيول، المتوج قبلها بطاًل للعالم، والذي وصفتَه ذات مرة بأنه أفضل 

حارس مرمى رأيته على اإلطالق؟ 
كنت محظوظًا لوجودي في كأس العالم 1982 إلى جانب العديد من الالعبين المتوّجين 
باللقب في 1978، بمن فيهم فيلول نفسه. كان ذلك رائعًا، لكنني في الوقت ذاته كنت أنتظر 
فرصتي. كنت أعلم أنني في يوم من األيام سأحل محل الحارس المتوج بطاًل للعالم، والذي 
كنت معجبًا به كشخص أيضًا. لكن عندما تكون هناك فإنك ال تفكر في من يمتلك أحقية 
الوقوف بين الخشبات الثالث. كل ما يشغل بالك حينها هو بذل قصارى جهدك، وهذا ما قمت 
به فعاًل. أعتقد أن تلك كانت هي أفضل مباراة لي، رغم أنني قمت بتصديات رائعة في مباريات 

أخرى
ما هي السمة الكروية األساسية التي اكتسبها الفريق خالل مرحلة المجموعات؟ 

االتساق في األداء. حتى ضد إيطاليا، التي تقدمت علينا، أظهر الفريق قوة شخصيته 
وقناعته الثابتة بالعودة في النتيجة. المفتاح اآلخر هو التكيف مع المناخ، وهو أمر ضروري على 
المدى الطويل. وصلنا إلى المكسيك قبل البطولة بوقت طويل وكنا األفضل استعداداً للعب 
في مدينة مرتفعة جداً عن سطح البحر وتحمُّل الضباب الكثيف الذي يعم العاصمة المكسيكية.

متى شعرت بأن األرجنتين قادرة على التنافس على اللقب؟ 
قد يقول لك العديد من الزمالء أن ذلك الشعور تعزز بعد الفوز على أوروجواي في دور 
الـ16، لكن بالنسبة لي كان ذلك بعد هزم إنجلترا في الدور ربع النهائي. آنذاك الحظت اقتناعًا 
عامًا بأننا قادرون على أن نتوج أبطااًل للعالم، سواء من ناحية األداء الكروي أو من الناحية 
الذهنية. كانت الثقة كبيرة، ولكن دون الوقوع في فخ الثقة المفرطة. كان الجميع على قلب 

رجل واحد. يرى البعض أن أفضل مباراة لكم هي مواجهة نصف النهائي ضد بلجيكا. 
ما رأيك في ذلك؟ 

ال أعرف ما إذا كانت هي األفضل أم ال، لكنها كانت بالفعل المباراة التي حققنا فيها الفوز 
بسهولة أكبر، مع العلم أنه ليس من السهل تحقيق الفوز بسهولة في نصف نهائي كأس 

العالم!

مرت 35 �شنة على تتويج الأرجنتني يف املك�شيك 1986
السابقين  بزمالئه  اللقاء  بتجديد  النفس  يُمنّي  بومبيدو  نيري  كان 
29 يونيو/حزيران، لالحتفال  في منتخب األرجنتين بمناسبة حلول يوم 
بالذكرى الخامسة والثالثين للتتويج باللقب العالمي في المكسيك 1986. 
عبر  اجتماع  إلى  اللقاء  تحول  العالم،  تعم  التي  الجائحة  ظل  في  لكن 
الفيديو. وعالوة على ذلك، ستكون هذه الذكرى السنوية هي األولى 
من دون األسطورة دييجو أرماندو مارادونا، الذي كتب واحدة من أجمل 
صفحات كرة القدم األرجنتينية على مر التاريخ. وفي حديث حصري خص 
به موقع »فيفا. كوم«، قال الحارس األساسي لذلك الفريق األسطوري، 
الذي خلب األلباب تحت قيادة المدرب كارلوس بيالردو: »ذكرى دييجو 
ستكون حاضرة معنا دائمًا. سيكون من الغريب أن نحتفل بذلك اإلنجاز 
وسط شعور بحزن عميق لغيابه.« يُذكر أن بومبيدو، الذي ارتدى قميص 
العالم إسبانيا  األلبيسيليستي 36 مرة، شارك أيضًا في نهائيات كأس 
1982، بصفته الحارس الثالث للمنتخب، وكذلك في إيطاليا 1990، حيث 
بدأ أساسيًا قبل أن تُبعده اإلصابة عن البطولة. في هذا الحديث الشيق، 
نستحضر مع نيري ذكريات ذلك اإلنجاز العظيم الذي حققهته األرجنتين 

في نهائيات المكسيك 1986.
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أخبار ريال م

ميســي  يغـازل  بــويـــز  أولـــد 
والبورتــا متفائـــل

داعب نادي نويل أولد بويز نجمه السابق 
ميسي )34 عاما( الذي انتهى عقده مع برشلونة 
أمس األربعاء الموافق 30 يونيو، وسط تكهنات 
بشأن إمكانية رحيله عن النادي الذي لعب طوال 
مسيرته بين جدرانه. وكتب نويل أولد بويز في 
رسالة عبر شبكة »تويتر« لميسي الذي نشأ بين 
صفوفه »أهال ليو، هل أنت هناك؟ في األرجنتين 
ال  مخاطرة  )بدون  يوليو  من  األول  في  أصبحنا 
بويز  أولد  نويل  تعليق  وجاء  مكاسب(«.  توجد 
قميص  يرتدي  وهو  لميسي  بصورة  مصحوبا 
أثناء  لميسي  الصورة  هذه  والتقطت  الفريق. 
مشاركته في وداع األسطورة مارادونا الذي لعب 
 /1993 بويز في موسم  أولد  نويل  في صفوف 
بأن  مؤخرًا،  صحفية  تقارير  وأفادت   .1994
التفاق،  التوصل  أعتاب  على  وميسي  برشلونة 
عقب  الجديدة  العقود  على  البرغوث  سيوقع  إذ 
نهاية بطولة كوبا أمريكا، التي يشارك بها مع 
البورتا  خوان  وعلق  األرجنتين.  بالده  منتخب 
رئيس برشلونة خالل تصريحاته إلذاعة »أوندا 
سيرو« اإلسبانية: »ميسي؟ نحن بخير، علينا أن 
المالي  اللعب  قوانين  يتناسب مع  نصل التفاق 
النظيف، ونريده أن يبقى وهو متحمس للبقاء«. 
وأضاف: »أتمنى أن أخبركم أن ميسي باق، لكن 
ال يمكنني قول ذلك حاليًا، فنحن بصدد إيجاد 

الحل«. 

مانشستر يونايتد يسحب اهتمامه 
بديمبيلي

مفاوضات  من  يونايتد  مانشستر  انسحب 
تعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي، بعد تعرض 
الالعب مؤخرًا إلصابة في الركبة. وينتهي عقد 
عثمان ديمبلي مع برشلونة في الصيف المقبل، 
ورفض الالعب عروض التجديد حتى اآلن. ووفًقا 
مانشستر  فإن  البريطانية  »ميرور«  لصحيفة 
مليون   50 مبلغ  لدفع  مستعدًا  كان  يونايتد 
األخير  لكن  ديمبلي،  مع  التعاقد  نظير  يورو 
أربعة  إلى  تصل  لفترة  المالعب  عن  سيبتعد 
أشهر حتى تعافيه من اإلصابة. وخضع ديمبلي 
مدينة  في  لجراحة  الماضي  الشهر  28 من  في 
اليمنى،  الركبة  أربطة  لعالج  الفنلندية،  توركو 
يذكر  الماضي.  األسبوع  برشلونة  أعلن  حسبما 
أن يونايتد يخوض مفاوضات أخرى للتعاقد مع 
الجناح اإلنجليزي سانشو من صفوف دورتموند 

األلماني خالل الميركاتو الصيفي الجاري.

مـع  التعاقــد  على  يصر  برشلونة 
بروزوفيتش

أحد  مع  التعاقـــد  على  برشلونــة  يصــر 
إنتر ميالن خالل  البارزين في صفوف  الالعبين 
ارتبط  أن  وسبق  الجاري.  الصيفي  الميركاتو 
إنتر،  نجم  بروزوفيتش،  مارسيلو  الكرواتي 
تبادلية  صفقة  خالل  برشلونة  إلى  باالنتقال 
فإن  »سبورت«،  لصحيفة  ووفًقا  الناديين.  بين 
العب  عن  االنتقاالت  سوق  في  يبحث  برشلونة 
وسط جديد، واستقر على ضم بروزوفيتش في 
الصيف  في  ينتهي  عقده  ألن  منفصلة،  صفقة 
أن  إلى  وأشارت  اآلن.  حتى  يجدد  ولم  المقبل، 
خير  بروزوفيتش  أن  يرون  برشلونة  مسؤولي 
فينالدوم،  الهولندي  مع  التعاقد  لفشل  معوض 
جيرمان.  سان  باريس  إلى  االنتقال  فضل  الذي 
صاحب  بروزوفيتش  أن  الصحيفة  وأوضحت 
الـ28 عامًا يرغب في دراسة العروض المقدمة 
له أواًل هذا الصيف، قبل حسم مستقبله مع إنتر 
ميالن. وكانت تقارير صحفية قد زعمت مؤخرًا 
أن إنتر يرغب في الحصول على خدمات الظهير 
عبر  الصيف،  هذا  ألبا  جوردي  لبرشلونة  األيسر 
أليساندرو  اإليطالي  المدافع  مع  تبادلية  صفقة 

باستوني.

ريال مدريد يجدد عقد ناتشو خالل 
ساعات

التجديد  ملف  لحسم  مدريد  ريال  يستعد 
المقبلة،  القليلة  الساعات  خالل  العبيه  ألحد 
الجدل  إلنهاء  الميرنجي  إدارة  مساعي  ضمن 
تنتهي  الذين  النجوم  من  عدد  مستقبل  حول 
عقودهم قريبا. وبعد رحيل قائد الفريق سيرجيو 
لدى  أولوية  الدفاع  مراكز  تأمين  بات  راموس 
الفنيين في النادي. وقال تقرير صحفي إسباني، 
إن نادي ريال مدريد، توصل التفاق مع مدافعه 
عقد  وينتهي  عقده.  لتجديد  فيرنانديز  ناتشو 
ومن  المقبل،  الصيف  الميرنجي  مع  ناتشو 
المتوقع أن يضع الالعب اإلسباني توقيعه على 
خالل   ،2024 صيف  حتى  الممتد  الجديد  عقده 
اإلسبانية.  »سبورت«  لصحيفة  وفقا  ساعات، 
عروضا  تلقى  ناتشو  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
سعى  الذي  نابولي،  خاصة  إيطالية،  أندية  من 
مجانا  لضمه  االنتظار  أو  الصيف  هذا  لضمه 
مع  البقاء  قرر  ناتشو  لكن  المقبل،  الصيف 
ناتشو  سيحظى  راموس،  رحيل  ومع  الميرنجي. 
انتظار  مع  الدفاع،  خط  في  أهمية  أكثر  بدور 
اآلخر  هو  يرحل  قد  الذي  فاران  مستقبل  حسم 
سيكون  فاران  رحيل  حال  وفي  الصيف.  هذا 
للريال  األساسي  الدفاع  ثنائي  وميليتاو  ناتشو 
في الموسم المقبل. وأفادت سبورت بأن ناتشو 
سيوقع عقده الجديد مع ريال مدريد )أول أمس 

الخميس(.

فاران  مصير  حول  متضاربة  أنباء 
مع الريال 

ريال  مدافع  عديدة  صحفية  تقارير  ربطت 
هذا  النادي  بمغادرة  فاران،  رافائيل  مدريد، 
مانشستر  أو  جيرمان  سان  باريس  إلى  الصيف 
يونايتد، نظرًا لرغبته في مساواته ماليًا بزميله 
اإلدارة  ورفض  أالبا،  ديفيد  الجديد  النمساوي 
موقع »ديفينسا  بحسب  لكن  الطلب.  لهذا 
في  يفكر  ال  فاران  فإن  سنترال« اإلسباني، 
عقده  تجديد  يريد  بل  الميرينجي،  عن  الرحيل 
الذي سينتهي الصيف المقبل، وإكمال مسيرته 
الموقع أن فاران  في سانتياجو برنابيو. وأضاف 
خالل  الفريق،  قيادة  شارة  حمل  يستهدف 
سيرجيو  رحيل  بعد  خاصة  المقبلة،  السنوات 
بنزيما  كريم  مسيرة  نهاية  واقتراب  راموس، 
الدولي  أن  كما  مودريتش.  ولوكا  ومارسيلو 
ريال  من  أفضل  يجد  لن  أنه  يرى  الفرنسي، 
التي  معه،  الناجحة  مسيرته  الستكمال  مدريد 
أهم  واحدًا من  حقق خاللها كل شيء، وأصبح 
قلوب الدفاع في العالم. وقال الموقع اإلسباني 
إن من المتوقع عقد اجتماع قريب، بين ممثلي 
على  لالتفاق  مدريد،  ريال  ومسؤولي  فاران 

تفاصيل تجديد العقد.

راموس يحـذف ريــال مدريــد من 
سيرتــه

أنهى اإلسباني سيرجيو راموس، أي عالقة 
الحالي.  الوقت  في  مدريد  ريال  بنادي  تربطه 
يوم  مدريد،  ريال  مع  راموس  عقد  وانتهى 
األربعاء )30 يونيو(، وأعلن النادي هذا الشهر، أن 
الالعب لن يجدد عقده. ووفًقا لصحيفة »ماركا«، 
فإن راموس حذف من سيرته الذاتية على موقع 
كما  مدريد،  ريال  صفوف  في  العب  أنه  تويتر، 
أن  إلى  وأشارت  حسابه  من  الريال  شعار  أزال 
سيرجيو راموس يكتفي بذكر أنه العب كرة قدم 
أنه العب في  إلى  اليونيسيف، وال يشير  وسفير 
المشاركة  من  استبعاده  عقب  إسبانيا،  منتخب 
في يورو 2020. وذكرت أن ريال مدريد ال يزال 
الموقع الرسمي  على  قائمته  في  راموس  يضع 
الفريق.  قائد  أنه  إلى  4، ويشير  رقم  بالقميص 
راموس  المنتظر حذف  الصحيفة إن من  وقالت 
في  )أمس(  األربعاء  يوم  الميرنجي  قائمة  من 
مع  الالعب  عقد  ينتهي  عندما  الليل،  منتصف 

ريال مدريد بشكل رسمي.

قدماء احتاد طنجة يخ�ش�شون ا�شتقبال خا�شا 
لالإطار احلاج الطيب

ع�شبة البوغاز للكراطي تنظم تدريبا
يف التحكيم تباري)بالكيمونو(

اللجنة املركزية للتاأديب ت�شرب بقوة

القدم  لكرة  طنجة  اتحاد  العبي  قدماء  جمعية  خصصت 
عضوها والحارس الدولي السابق، ومدرب حراس المرمى، حسن 
الحاج الطيب استقباال خاصا يوم السبت الماضي بمدينة طنجة. 
رواندا بعد  القطار بطنجة عائدا من  حيث تم استقباله بمحطة 
تتويجه بدرع البطولة الوطنية الرواندية للمرة الثانية على التوالي 
المرمى  لحراس  مدربا  يعمل  حيث  الرواندي.  الجيش  نادي  مع 
وجاء  الراضي.  عادل  المغربي  المدرب  يقوده  الذي  النادي  بهذا 
التتويج الرسمي لفريق الجيش الرواندي بلقب بطولة رواندا لكرة 

لصفر  اهداف  بستة  المستحق  فوزه  بعد  الموسم  لهذا  القدم 
البطولة  من  األخيرة  الدورة  برسم  روتيرو  نادي  حساب  على 
لقب  على  الحفاظ  من  الفريق  ليتمكن  الممتازة،  الرواندية 
األطر  بقيادة  التوالي  على  الثاني  للموسم  الرواندية  البطولة 
مشوار  طيلة  هزيمة  اية  الفريق  يذق  ولم  المغربية.  التقنية 
البطولة الذي أنهاه بتعادل واحد واالنتصار في باقي المباريات. 
ابطال  عصبة  في  حاضرا  الرواندي  الجيش  فريق  وسيكون 

افريقيا خالل الموسم القادم.

نظمت عصبة البوغاز للكراطي وأساليب مشتركة يوم األحد 
الماضي تدريبا في التحكيم تباري )بالكيمونو( دارت أطواره بقاعة 
البقالي  الوافي  الخبير  العصبة،  رئيس  ونوه  بطنجة.  كاليفورنيا 
بالمجهودات التي يقوم بها المكتب المديري للعصبة والجمعيات 
الرياضية المنضوية تحت لوائها وكذا االنضباط واالحترام الذي 
يسود أجواء األنشطة والتداريب، ضمنها هذا التدريب الذي يدخل 

في إطار االستعدادات للبطولة الجهوية المؤهلة للبطولة الشطرية 
والوطنية، ونظم طبقا للمستجدات التي جاء بها المشروع الجديد 
للجامعة الملكية المغربية للكراطي وأساليب مشتركة، واستفاد 
منه الحكام بمختلف الدرجات والمدربون ومساعدوهم وكل من 

رغب في ذلك.

قررت اللجنة المركزية للتأديب في اجتماعها األخير توقيف 
مع  واحدة،  لمباراة  زم،  واد  سريع  فريق  مدرب  الصحابي،  فؤاد 
تغريمه مبلغ 5000 درهما، بعد طرده في المباراة التي جمعت 
فريقه بيوسفية برشيد، كما تم توقيف عبد الرحيم النجار، مدرب 
برشيد، لمباراة واحدة، مع تغريمه مبلغ 5000 درهما، بعد طرده 
في المباراة. وأوقفت اللجنة حمزة الركراكي، العب فريق نهضة 
بركان، لـ4 مباريات، اثنتان منها موقوفتا التنفيذ مع تغريمه مبلغ 
5000 درهما بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالوداد 
مباريات،  لـ4   ، الوداد  فرحان، العب  أمين  أوقفت  كما  الرياضي. 
اثنتان منها موقوفتا التنفيذ مع تغريمه مبلغ 5000 درهما بعد 
فريق  العب  ياجور،  محسن  اللجنة  وأوقفت  المباراة.  في  طرده 
نهضة بركان، لمباراتين، واحدة منهما موقوفة التنفيذ بعد طرده 
في المباراة التي جمعت فريقه بالوداد الرياضي، ومحمد علي عشا 

منهما  واحدة  لمباراتين،  التطواني،  المغرب  فريق  العب  منلي، 
موقوفة التنفيذ بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالمغرب 
الفاسي. وغرمت اللجن في ذات االجتماع نهضة بركان مبلغ 2000 
درهما، لحصول فريقه على 3 إنذارات وحالتي طرد خالل المباراة 
التي جمعته بفريق الوداد الرياضي الذي غرمته بدوره بمبلغ 2000 
درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات وطرد خالل المباراة. و فريق 
سريع واد زم مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات 
وطرد خالل المباراة التي جمعته بفريق بيوسفية برش. كما غرمت 
األخير بمبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على 3 إنذارات وطرد 
خالل في نفس المباراة. ثم فريق شباب المحمدية بمبلغ 2000 
درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات خالل المباراة التي جمعته 

بفريق بالجيش الملكي.
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نتائج وبرنامج املباريات واملدن واملالعب 
والقنوات الناقلة ملناف�شات كاأ�س اأمم اأوروبا

النتـــائــج:
المجموعة األولى:

إيطاليا / تركيا: 3 – 0 
ويلز / سويسرا: 1 – 1 

تركيا / ويلز: 0 – 2  
إيطاليا / سويسر: 3 – 0 

إيطاليا / ويلز: 1 – 0 
سويسرا / تركيا: 3 – 1 

المجموعة الثانية:
الدنمارك / فنلندا: 0 – 1 

بلجيكا / روسيا: 3 – 0 
فنلندا / روسيا0 – 1 

الدنمارك / بلجيكا: 1 – 2 
روسيا / الدنمارك: 1 – 4    
فنلندا / بلجيكا: 0 – 2       

المجموعة الثالثة:
النمسا / مقدونيا الشمالية: 3 – 1 

هولندا / أوكرانيا: 3 – 2 
أوكرانيا / مقدونيا الشمالية: 2 – 1 

هولندا / النمسا: 2 – 0 
مقدونيا الشمالية / هولندا: 0 – 3   

أوكرانيا / النمسا: 0 – 1
المجموعة الرابعة:

إنجلترا / كرواتيا: 1 – 0 
سكوتلندا / التشيك: 0 – 2 

كرواتيا / التشيك: 1 – 1 
إنجلترا / سكوتلندا: 0 – 0 
التشيك / إنجلترا: 0 – 1  

كرواتيا / سكوتلندا: 3 – 1 
المجموعة الخامسة:

بولندا / سلوفاكيا: 1 – 2 
إسبانيا / السويد: 0 – 0 

السويد / سلوفاكيا: 1 – 0 
إسبانيا / بولندا: 1 – 1 

سلوفاكيا / إسبانيا: 0 – 5  
السويد / بولندا: 3 – 2 

المجموعة السادسة:
المجر / البرتغال: 0 – 3 

فرنسا / ألمانيا: 1 – 0 

المجر / فرنسا: 1 – 1 
البرتغال / ألمانيا: 2 – 4 

ألمانيا / المجر: 2 – 2 
البرتغال / فرنسا: 2 – 2 

ترتيب المجموعات:
المجموعة األولى

1 - إيطاليا: 9 نقط
2 - ويلز: 4 // 

3 - سويسر: 4 // 
4 - تركيا: 0 // 

المجموعة الثانية:
1 - بلجيكا: 9 نقط
2 - الدنمارك:3 // 

3 - فنلندا: 3 // 
4 - روسيا:3 // 

المجموعة الثالثة:
1 - هولندا: 9 نقط

2 - النمسا: 6 // 
3 - أوكرانيا: 3 // 
4 - مقدونيا: 0 // 
المجموعة الرابعة:

1 - إنجلترا: 7 نقط
2 - كرواتيا: 4 // 
3 - التشيك: 4 //

4 - سكوتلندا: 1 // 
المجموعة الخامسة:
1 - السويد: 7 نقط

2 - إسبانيا: 5 // 
3 - سلوفاكيا: 3 //

4 - بولندا: 1 // 
المجموعة السادسة:

1 - فرنسا: 5 نقط
2 - ألمانيا: 4 // 

3 - البرتغال: 4 // 
4 - المجر: 2 // 

نتائج دور »ثمن النهائي«
ويلز / الدانمراك: 0 – 4 
إيطاليا / النمسا: 2 – 1 

هولندا / التشيك: 0 – 2 

بلجيكا / البرتغال: 1 – 0  
اإلثنين 28 يونيو

كرواتيا / إسبانيا: 3 – 5 
فرنسا / سويسرا: 3 – 3 )4 – 5 ض.ت(

الثالثاء 29 يونيو
إنجلترا / ألمانيا: 2 – 0 

السويد / أوكرانيا: 1 – 2 
برنامج دور »ربع النهائي«

أمس الجمعة:
الساعــــة  )على  إسبانيــا   / سويسرا 

الخامسة مساء بملعب غازيروم أرينا( 
بلجيكا / إيطاليا )على الساعة الثامنة 

مساء بملعب اليانز أرينا( 
اليوم السبت:

الساعة  )على  الدانمراك   / التشيك 
الخامسة مساء بالملعب األولمبي بمدينة 

باكو( .
أوكرانيا / إنجلترا )على الساعة الثامنة 

مساء بملعب األوليمبيكو بروما( .
دور »نصف النهائي«

يوم الثالثاء 06 يوليو
إسبانيا   / سويسرا  مباراة  في  الفائز 
ضد الفائز في مباراة بلجيكا / إيطاليا )على 
غازيروم  بملعب  مساء  الخامسة  الساعة 

أرينا( .
يوم األربعاء 07 يوليو

الفائو في مباراة التشيك / الدانمرك 
إنجلترا   / أوكرانيا  مباراة  في  الفائز  ضد 
باألوليمبيكو  مساء  الثامنة  الساعة  )على 

بروما( .
»النهائي«

يوم األحد 11 يوليو
بملعب  مساء  الثامنة  الساعة  )على 
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األهداف القاتلة سالح العبور إلى ربع نهائي يورو 2020
كانت األهداف القاتلة السالح األبرز في 4 مباريات خالل دور ثمن نهائي 
يورو 2020. وفشلت إيطاليا في إحراز أهداف خالل الوقت األصلي للمرة األولى 
اإلضافية  األشواط  في  الفوز  إدراك  في  هجومه  نجح  لكن   ،2020 يورو  في 
عن طريق هدفي كييزا وبيسينا. كما استقبلت إيطاليا أول هدف في شباكها 
رأسية كاالدزيتش.  عبر  أيضا  اإلضافية  األشواط  في  الجارية،  البطولة  خالل 
وسيطر التكافؤ على مباراة السويد وأوكرانيا، وانتهى الشوط األول بتعادلهما 
عندما  الرابع  الشوط  من  األخيرة  الدقيقة  حتى  التعادل  وظل  لمثله.  بهدف 
أنها  إسبانيا  المدرب شيفتشينكو. وظنت  لكتيبة  التأهل  سجل دوفبيك هدف 
حسمت التأهل إلى الربع، بعد التقدم 1-3 على كرواتيا في الدقيقة 77، لكن 
وباساليتش.  طريق أورسيتش  عن  بهدفين  دقائق   5 آخر  في  الكروات  عاد 
وأويارزابال.  موراتا  بهدفي  اإلضافية  األشواط  في  المباراة  الماتادور  وحسم 
ضربات  أو  اإلضافية  األشواط  خالل  النجاة  بطوق  التعلق  في  الديوك  وفشل 
الترجيح. تقدمت فرنسا ب 1-3 في د 75، و عادت سويسرا بهدفين في الدقيقة 
الديوك في  أن يخسر  قبل  اإلضافية،  األشواط  التعادل في  واستمر  80 و91، 

ضربات الترجيح، حيث أهدر مبابي التسديدة الخامسة.
الكشف عن مصير ديشامب مع فرنسا

كشفت صحيفة »لو باريزيان« عن مصير ديدييه ديشامب، مدرب الديوك، 
عقب الخروج من ثمن نهائي يورو 2020. وودعت فرنسا كأس األمم األوروبية 
4-( )3-3( في الوقت األصلي واإلضافي، والخسارة  التعادل مع سويسرا  عقب 

الفرنسية، فإن ديشامب مستمر في  الترجيح. ووفًقا للصحيفة  5( في ضربات 
ديشامب  إلى  وأشارت   .2022 العالم  كأس  حتى  الديوك  منتخب  مع  منصبه 
سيعقد لقاء مع نويل لوجريت، رئيس االتحاد الفرنسي، األسبوع المقبل، من 
الفرنسية،  الصحيفة  وأوضحت   .2020 يورو  في  الفشل  أسباب  تحديد  أجل 
الديوك حتى نهاية عقده في  العمل مع  االلتزام بمواصلة  يريد  أن ديشامب 
ديسمبر2022. وذكرت أن اجتماع ديشامب ونويل لوجريت، لن يؤثر بأي شكل 
على مستقبل المدرب الفرنسي، كما أن الطرفين سبق أن اتفقا قبل اليورو على 

تمديد العقد حتى 2024.
موراتا يتوعد مستفزيه بعد اليورو

صافرات  عن  سيتحدث  أنه  اإلسباني،  المنتخب  مهاجم  موراتا  أكد 
االستهجان ضده من الجماهير، عقب نهاية يورو 2020. وساهم موراتا في عبور 
الروخا لربع النهائي، بتسجيله هدًفا في األشواط اإلضافية ضد كرواتيا بثمن 
لقنا  )3-5(. وقال موراتا، في تصريحاته  الماتادور  فاز بها  النهائي، في مباراة 
»Deportes Cuatro«:«أعرف لماذا يستمر الجمهور في صافرات االستهجان 
ضدي. أعرف ذلك جيدا. ليس من الصعب فهم ما يحدث. حين تنتهي بطولة 
أوروبا، وإذا سارت األمور بشكل جيد، سأتحدث وليس لدي مشكلة، فأنا أدرك 
تماما سبب استفزازهم لي بالطبع«. وعن هدفه في شباك كرواتيا، أجاب: »لم 
أشاهد الهدف كثيرا، أريد حقا مشاهدة المباراة، رأيت أبرز اللقطات، لكنني أريد 
مشاهدتها مع زمالئي في المنتخب لتحسين أسلوبنا. لقد كانت مباراة مليئة 
فقدنا  لكننا  التلفاز،  من  شاهدوها  الذين  للجماهير  جيدة  وكانت  بالعواطف، 
واختتم:  أخرى«.  مرة  يحدث  أن  يمكن  ال  وهذا  مرتين،  اللقاء  على  السيطرة 

»مباراة كرواتيا ستظل في الذاكرة، طالما نواصل االنتصارات«.
تحديد حكام اليوم األول لربع نهائي يورو 2020

أعلن )يويفا(، عن حكام اليوم األول لربع »يورو 2020«. ويقود اإلنجليزي 
والروماني  بينيت  وسيمون  بورت  ستوارت  مواطنيه  بمساعدة  أوليفر  مايكل 
بطرسبرج  بسان  وإسبانيا  سويسرا  مباراة،  رابع  كحكم  هاتسيجان  أوفيديو 
والمجر   )3-2( وبولندا  السويد  مباراتي  أوليفر  وأدار  الجمعة(.  )أمس  الروسية 
إيطاليا  مباراة  في  رابعا  حكما  وكان  المجموعات  مرحلة  في   )1-1( وفرنسا 
مواطنيه  بمساعدة  فينتشيتش  سالفكو  السلوفيني  ويقود   .)3-0( وسويسرا 
توماس كالنيك وأندراز كوفاسيتش، واألرجنتيني أندريس راباليني كحكم رابع، 

مباراة بلجيكا وإيطاليا )أمس الجمعة( بميونخ، بألمانيا.
وزير الداخلية األلماني ينتقد قرار اليويفا

»يويفا«  قرار  بشدة  األلماني  الداخلية  وزير  سيهوفر  هورست  انتقد 
وسط   »2020 »يورو  مباريات  لحضور  الجماهير  من  كبيرة  بأعداد  بالسماح 
ملعب  لدخول  الجماهير  من  محددة  بأعداد  ألمانيا  وسمحت  كورونا.  جائحة 
ميونخ، ولكن ملعب ويمبلي بلندن شهد حضور أكثر من 40 ألف متفرج في 
2 / 0 في  المنتخب اإلنجليزي على نظيره األلماني  التي شهدت فوز  المباراة 
غير مسؤول  يويفا  موقف  »أعتبر  مؤتمر صحفي:  في  وقال سيهوفر   .16 دور 
بقواعد  وااللتزام  االتصال  تفادي  عن  غنى  ال  أنه  نعلم  كلنا  اإلطالق.  على 
من  للغاية  قريبون  »ألشخاص  وأضاف  العدوى«.  على  للتغلب  معينة  نظافة 
بعضهم البعض، يحتفلون بالنجاح بأعناق كبيرة، فهذا يعزز من فرص حدوث 
العدوى«.  وبالنسبة لمباريات نصف النهائي والنهائي بيمبلي، سيتم السماح 
بدخول 60 أف متفرج رغم االرتفاع الحاد في أرقام كورونا في بريطانيا بسبب 
ساللة دلتا. وذكر مسؤولو يويفا وبريطانيا أن معدل التطعيم المرتفع يحمي 
أغلب األشخاص كما أن االختبارات تعني إيقاف الجماهير المصابة من دخول 
الملعب. لكن األرقام األسكتلندية أظهرت أن 397 شخصا من الذين حضورا 

مباراة أسكتلندا وإنجلترا بيمبلي يوم 18 يونيو كانوا مصابين بالفيروس.

بـريـد )يورو 2020(

أسفر كأس أمم أوروبا )يورو 2020( عن مجموعة من المواجهات النارية في دور المجموعات، أبرزها مجموعة الموت 
التي ضمت كاًل من ألمانيا والبرتغال بطلة أوروبا وفرنسا بطلة العالم. ونقدم لكم جدول مواعيد المباريات، والمدن 
والمالعب التي تقام عليها المباريات والقنوات الناقلة لهذه البطولة التي ستقام ألول مرة في التاريخ بـ 12 مدينة، 
ما يجعلها حدثا استثنائيا مرتقبا، فيما انطلقت مباراة االفتتاح أمس الجمعة 11 يونيو 2020 بين كل من إيطاليا 
تضم  حيث  كالتالي.  القرعة  سحب  بعد   2020 يورو  مجموعــات  أتـت  وقـد  يوليو.  يوم11  النهائي  ويقام  وتركيا، 
المجموعة األولى إيطاليا وسويسرا وتركيا وويلز 2020.  وتضم المجموعة الثانية، بلجيكا روسيا الدنمارك وفنلندا. 
وتضم المجموعة الثالثة، هولندا وأوكرانيا والنمسا ومقدونيا. وتضم المجموعة الرابعة، إنجلترا وكرواتيا والتشيك 
ألمانيا  المجموعة السادسة،  الخامسة، إسبانيا وبولندا والسويد وسلوفاكيا. وتضم  المجموعة  وسكوتلندا. وتضم 

وفرنسا والبرتغال والمجر. وفيما يلي جدول المباريات والمدن والمالعب والقنوات الناقلة للمباريات مع التوقيت:

خاص عن
)يورو 2020( :
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المملكة المغربية

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
إعالن عن بيع عقار  

ملف عدد 26/2016/221 
لفائدة: البنك الشعبي لطنجة تطوان  ش م.

ضد: السيدة مريم هرون، عنوانها حي مبروكة زنقة 
10 رقم 55 طنجة.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/09/01  : بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
البيوعات  بقاعة  سيجرى  الزوال  بعد  الثالثة  الساعة 
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المسمى 
»الفجر 142«  ذي الرسم العقاري عدد 61/16419 
المملوك للمنفذ عليها المذكورة أعاله الكائن بطريق 
الركايع طنجـة . والعقـار عبـارة عن شقـة بالطابـق 

الخامس مساحتها 82 م 2.
حدد الثمن االفتتاحي لبيــع العقــار في مبلــغ 

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

التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
إعالن عن بيع عقار  

ملف عدد: 26/2015/183
لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م.

ضد : السيد عبد السالم اليماني، عنوانه تجزئة 24 
هكتار سكتور 1  الرقم 100 المسيرة 1 تمارة.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
2021/09/01 على  بتاريـــخ  أنـــه  التجارية بطنجة 
البيوعات  بقاعة  سيجرى  الزوال  بعد  الثالثة  الساعة 
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المسمى 
)أنس A31/15( ذي الرسم العقاري عدد 61/11676 
المملوك للمنفذ عليه المذكور أعاله، الكائن بطريق 
الطابق   31 أ  إقامة  أنس  السكني  المجمع  تطوان، 
الثالث طنجة، والعقار عبارة عن شقة بالطابق الثالث 

مساحتها 49 م 2.
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقـار في مبلــــغ 

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

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس  

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق البيع 

ملف عدد :2021/78
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة، أنه بمقتضى عقـــد موثــق مؤرخ 
الزوادي  محمد  السيــد  بــاع   ،  2021/05/20 في: 
 ،K262121 عدد  الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
البرانص، تجزئة فضيلة زنقة 6  و الساكن بطنجة، 
رقم 12 والمسجل بالسجل التجاري بطنجة تحت عدد 
75210، مجموع االصل التجاري الكائن بطنجة 79 
C.F DESIGN SARL- شارع فاس، لفائدة شركة

تحت  بالدارالبيضاء  التجاري  بالسجل  المسجلة   AU
عدد 433051 في شخص ممثلها القانوني، وحددت 
قيمة األصل التجاري موضوع البيع في مبلغ إجمالي 
قدره 750.000.00 )سبعمائة وخمسون ألف( درهم. 
بكتابـــة  تقدم  التعرضــات  جميع  فإن  وعليه 
ابتداء  يوما   15 أجل  داخل  المحكمة  بهذه  الضبط 
من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 84 وما يليه من 

مدونة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط 
خديجة أقشور 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األستاذة سميرة بقالي غزواني

موثقة بطنجة
شارع بلجيكا، العمارة 03، الطابق األول،

شقة رقم 2، طنجة
1 - بيــع حصــص في شركــة
»OTROIS K SARL AU«

األستاذة سميرة  تلقته  رسمي  عقد  بمقتضى 
يونيو   03 بتاريخ  بطنجــة  موثقــة  غزواني،  بقالي 
2021، تم تفويت حصص في شركة ذات المسؤولية 
ستة  في  المحددة  الوحيد  الشريك  ذات  المحدودة 
وستون حصة )%66( لفائدة السيد حسن احساين مع 
اإلبقاء على أربعة وثالثين )%34( حصة لفائدة السيد 

كريم نسيم والتي تحمل الخصائص التالية:
»OTROIS K SARL AU « : التسمية

الصفة القانونيــة: شركــة ذات المسؤوليـــة 
المحدودة ذات الشريك الوحيد.

بـــار،  مقهـــى،  مطعـــم،  اإلجتماعي:  الهدف 
المشروبات الكحولية.

ألف   700.000 مبلغ  في  محدد  الرأسمال: 
دالهم مقسمة إلى 7000 حصة من فئة 100 دراهم 

كان يملكها الشريك الوحيد على الشكل التالي:
السيد كريم نسيم ...7000 حصة اجتماعية

التسجيل  تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 المدة: 
بالسجل التجاري

السنة المالية: من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.
الجبهة  شارع   19 بطنجة،  اإلجتماعي:  المقر 

الوطنية.
التسيير: الشركة مفوتة الحصص كانت مسيرة 

من طرف السيد نسيم كريم لمدة غير محددة.
كريـــم  نسيـــم  السيـــد  تقديـــم  استقالة: 
بتاريخ  الشركة وذلك  الستقالته من منصب مسير 

.03/06/2021
الضبــط  بكتابــة  مودعــة  القانوني:  اإليداع 
بالمحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 08 أكتوبر 2010 
والسجل  الكرونولوجيك  السجل  في   69 رقم  تحت 

التحليلي رقم 44283.
2 - تغيير الشكل القانوني لشركة

»OTROIS K SARL AU« وتأسيس نظام 
.»OTROIS K SARL AU« قانوني جديد لشركة

بمقتضى عقد رسمي تلقته األستاذة سميرة 
بقالي غزواني، موثقة بطنجة بتاريخ 03 يونيو2021،

 OTROIS «  تم تغيير الشكل القانوني لشركة
نتيجة تفويت جزء من حصصها    K «SARL AU
الى شركة »OTROIS K SARL AU« شركة ذات 
قانوني  نظام  تأسيس  مع  المحدودة  المسؤولية 

جديد والتي تحمل الخصائص التالية: 
 »OTROIS K SARL AU«: التسمية

الصفة القانونيـــة : شركة ذات المسؤوليـــة 
المحدودة 

الهــدف االجتماعـــي :  مطعـــم، مقهى، بـــار، 
المشروبات الكحولية 

الرأسمال : حــدد في مبلغ 700.000  درهم  
مقسمة إلى 7000 حصة من فئة 100 دراهم يملكها 

الشركاء على الشكل التالي:
1/ السيد كريم نسيم ...2380 حصة اجتماعية

حصة   4620 احسايـن...  حســن  السيــد   /2
اجتماعية. 

مجموع الحصص ....7000 حصة اجتماعية
التسجيل  تاريخ  ابتداء من  :  99 سنـة  المدة 

بالسجل التجاري.   
السنة المالية :  من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر

الجبهة  شارع   19، بطنجة  االجتماعي:  المقر 
الوطنية.

التسيير:  الشركــة مسيـرة من طــرف السيد 
حسن احساين لمدة غير محددة.

اإليداع القانوني :  تم اإليداع القانوني بكتابة 
 18 بتاريخ  بطنجة  التجاريــة  بالمحكمــة  الضبط 

يونيو2021.
الكرونولوجيك  السجل  في   5718 رقم  تحت 

والسجل التحليلي رقم 44283.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

SERVICE AUTO FULKA SARL AU
 LOT ANNASR No 493 RDC LARACHE

LARACHE 92000
 SERVICE AUTO FULKA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي 
تجزئة النصر رقم 493 .

رقم التقييد بالسجل التجاري :6217

بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 31 ماي 2021.
تم إعداد القانون األساسي للشركة بالمميزات 

التالية:
شكل الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند االقتضاء بمختصر 

تسميتها :
SERVICE AUTO FULKA

غرض الشركة بإيجاز : صيانة السيارات . 
عنوان المقر االجتماعي : تجزئة النصر رقم 493 

ـ العرائش.
المــدة التـي تـأسســت من أجلهـا الشركـة : 

99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة: 10.000 درهم
مقسمــة كالتالي :  -  خالــد البنض.

العرائش  ـ   02 رقم  الخرطوم  زنقـة  عنوانها 
.92000

البنـض عنوانــه زنقــة  مسيرها السيد خالـد 
الخرطوم رقم 02ـ  العرائش 92000.

بتـاريـخ  االبتـدائيــة  بالمحكمـة  اإليـداع  تــم 
03 يونيو 2021 تحت رقم6217.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف بطنجة
المحكمة اإلبتدائية بطنجة

ملف تنفيذ عدد 2021/6201/1379
طالب التنفيذ : السيدة برجال سعيدة 
منفذ عليه: السيد بوزيدي عبد الرحمان

إعالن عن بيع عقار 
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
بقاعة  قضائي  بيع  سيقع  أنه  بطنجة  اإلبتدائية 
البيوعات العقارية بتاريخ 2021/09/14 على الساعة 

.10:30
محل  الجاعلة  سعيدة،  برجال  السيدة  لفائدة: 
تاويت  بن   حميدة  ذة/  بمكتب  معها  المخابرة 

المحامية بهيئة طنجة.
الساكن  الرحمان،  عبد  بوزيدي  السيد   : ضد 
19 س،  لوتينور  مجمع  الثاني،  الطابق   43 بالشقة 
عزيب الحاج قدور، وذلك للعقار المحفظ والمسجل 
 : عدد  تحت  المدينة  طنجة  العقارية  بالمحافظة 
06/126642 الكائن بالشقة رقم 43 الطابق الثاني 
طنجة  قدور،  الحاج  عزيب  س،   19 لوتينور  مجمع 
الثمن  سينطلق  )سنتيار(  مربع  متر   82 مساحته 
مبلغ  من  سينطلق  العلني  بالمزاد  للبيع  االفتتاحي 
650.000.00 درهم. باالضافة إلى مبلغ 3 في المائة 

لفائدة خزينة الدولة.
ومن أراد الزيادة في اإليضاح وتقديم العروض 
يمكنه االتصال بمصلحة التنفيذ بالمحكمة اإلبتدائية 

بطنجة.  
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
يوسلهام بوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى

مشرف على مكتب التنفيذ المدني 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

ملف عدد: 26/2016/88
إعالن عن بيع عقار

لفائدة : البنك الشعبي للرباط القنيطرة، ينوب 
عنه ذ/عبد اللطيف وهبي محام بالرباط.

ضد : السيد عادل بوعطاون، عنوانه بالمركب 
السكني »كوستاكابو بلوك ABD رقم 05 الطابق 

األرضي طريق كابونيكرو المضيق تطوان.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/08/03 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
 costa( المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو
cabo abd05( ذي الرسم العقاري عدد 19/51224 
المملوك للمنفذ عليه المذكور أعاله، وهو عبارة عن 
الكائن  بالطابق األرضي مساحته 51 سنتيار،  شقة 

بإقليم تطوان مرتيل طريق كابونيكرو وكلم 2.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

يمكن االتصال بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
محمد بنسعيد 
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

المملكة المغربية
وزارة العدل 

المحكمة االبتدائية بطنجة
مصلحة كتابة الضبط
مكتب التنفيذ المدني

ملف عدد 75/05
إعالن عن سمسرة عمومية

ملف الغيبة عدد : 75/5
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
14-09-2021على  بتاريخ  أنه  بطنجة  االبتدائية 
البيوعات ستقع  الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة 
الفالحية  األرضية  القطعة  لكراء  عمومية  سمسرة 
بوخالف  قيادة  بوخالف،  شويقرش  بمزارع  الواقعة 
العائدة  الرباط  زيز، طريق  البنزين  القريبة لمحطة 
الغريب  أرض  المسماة  الريفي  محمد  للغائب 

مساحتها 9 هكتارات.
بثمن افتتاحي قدره 7000.00 درهم.

وعلى من يهمه األمر في الموضوع أن يتصل 
بكتابة الضبط حيث يوجد ملف التنفيذ.

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
يوسلهام بوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى

مشرف على مكتب التنفيذ المدني 

األستاذ أحمــد بوربـــاع
خبير محاسب قضائي

ملف التصفية القضائية عدد 2016/8306/8
» شركة دكرا المغرب ش.م.م «

إعالن عن بيع األصل التجاري والمنقوالت
الكائن مقرها  المغرب  القضائيـة لشركـة دكرا  التصفيـة  بصفتنـا سنديـك 
االجتماعي بالمنطقة الصناعية أكزناية رقم 148 بطنجة طريق الرباط و المسجلة 
بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بطنجة تحت رقم 22451، نعلن للعموم أنه 
بالمزاد  المعنوية  المادية و  بجميع عناصره  للشركة  التجاري  بيع األصل  سيقع 
العلني، و ذلك يوم الخميس 29 يوليوز 2021 على الساعة الثانية عشر و النصف 
صباحا بقاعة البيوعات بالمحكمة التجارية بطنجة، و قد حـدد الثمن االفتتاحـي 

في مبلغ 7.977.500,00 درهم، و هو مفصل كما يلي:    

و للمزيد من المعلومـات المرجــو االتصال باألستـــاذ أحمد بوربــاع سنديـك 
التصفية القضائية بعنوانه المذكور أسفله.

شارع الحسن الثاني عمارة مورامونطي الطابق األول رقم 12 - طنجة
05 شارع ابن خلدون – العرائش

الهاتف: طنجـــــة: 05.39.93.14.98  /  العرائش: 05.39.91.21.02
فاكس : طنجـــــة: 05.39.93.55.12  /  العرائش: 05.39.91.49.64 

سنديك التصفية القضائية:
األستاذ أحمد بورباع

الطفلة زينة تنا�شد فاعلي اخلري..
من  عيــاد  زينـــة  الطفـلــة  تعانــي 
القلــب،  مستـوى  على  بثقـب  إصابتهــا 
ملفهـا  من  نسخــة  على  الجريدة  تتوفر 
إلى عمليــة جراحيـــة  وتحتـــاج  الطبي. 
تتطلــب مبلغـا ماليا، قـدره عشـرة )10( 
 4 منها  جمـــع  تــم  سنتيم،  مالييـن 
جمعيـــة  طــرف  مـن  سنتيــم  ماليين 
أفــراد  طـرف  من  سنتيــم  ماليين  و3 

عائلـــة وأقارب الطفلة المريضة.
المعـوزة  الطفلـة  أســــرة  وتـأمــــل 
 3( المتبقــي  المالي  المبلــغ  جمـع  في 
ماليين سنتيم( متوجهة بعد اهلل سبحانه 

وتعالى إلى المحسنين وذوي األريحية،  راجية منهم أن يقدموا لها يد 
العون من أجل إجراء هذه العملية الجراحية ويمكنهم الحضور والتأكد 
االحتيال  طرق  عن  بعيدا  الخيرية،  أعمالهم  على  لالطمئنان  بأنفسهم 

واهلل لن يضيع أجر المحسنين.

العنوان : حي بن كيران 38 رقم 18 
لالتصال : 0652948091

تمكنت عناصر الدرك الملكي بإقليم تطوان، من توقيف عون سلطة متهم باغتصاب طفلة 
تبلغ من العمر 11 سنة، بعد فرار ألزيد من سنة.

الموقوف ظل موضوع مذكرة  السلطة  فإن عون  اإلنسان،  لحقوق  الشمال  وبحسب مرصد 
بحث أصدرها الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بتطوان، بناء على شكاية وجهتها أسرة 
الطفلة الضحية، تتهمه من خاللها بافتضاض بكارتها داخل منزل بمدينة المضيق وتهديدها 

بنشر فيديوهات توثق لعمليات جنسية سجلت خفية عنها.
إليقاف  األمنية  السلطات  بذلتها  التي  المجهودات  االنسان  لحقوق  الشمـال  مرصد  وثمن 

المتهم، كما طالب القضاء بتشديد العقوبات الخاصة بقضايا االعتداء الجنسي على األطفال.

تطوان.. بعد فرار ألزيد من سنة اعتقال 
عون سلطة متهم باغتصاب طفلة
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واملر�سلني،  الأنبياء  خامت  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
�سيدنا حممد النبي الأمني، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. 

ِتي  اأُمَّ َعْن  اَوَز  جَتَ  َ اهللَّ )اإِنَّ  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  ِ اهللَّ وَل  َر�سُ اأَنَّ  ا�ٍس،  َعبَّ اْبِن  َعِن  بعد:  اأما 
َياَن َوَما ا�ْسُتْكِرُهوا عليه( حديث ح�سن رواه ابن ماجة والبيهقي  �سْ َطاأَ َوالنِّ اْلَ

وغريهما.
اأخطائهــا،  على  توؤاخذ  ال�سابقة  الأمم  كانــت  لقد  الكرام:   القراء  مع�سر 
الن�سيـــان  اأو  اجلهــل  مربرات  تكــون  اأن  دون  اأفعالها،  جميع  على  وحتا�سب 
ُرفعت  قد  الأغــالل  هذه  اأن  حني  يف  عنهم،  التجاوز  يف  �سببا  اأو  لهم،  �سفيعًة 
عن هذه الأمة ا�ستجابًة لدعائهم، ورحمًة من اهلل بهم، كما بنّي اهلل ذلك يف 
َعَلْيَنا  ِمْل  َتْ َوَل  َنا  َربَّ َنا  اْخَطاأْ اأَو  َن�ِسيَنا  اإِْن  ُتواِخْذَنـــا  َل  َنـــا  )َربَّ قوله تعالى: 
َطاَقَة  َما َل  ْلَنا  مِّ ُتَ َوَل  َنا  َربَّ َقْبِلَنا  ِمْن  الَِّذيَن  َعَلى  َحَمْلَتــــُه,  ا َكَما  ً اإِ�صْ
ُتْ  اأَْخَطاأْ ِفيَما  ُجَناٌح  َعَلْيُكْم  )َوَلْي�َس  البقرة:286، وقوله �سبحانه:  ِبِه(،  َلَنا 
َرِحيًما( الأحزاب:5،  َغُفـــوًرا   ُ اللَّ َوَكــــاَن  ُقُلوُبُكْم  َدْت  َتَعمَّ َما  َوَلِكْن  ِبِه 
اأيدينا، ا�ستمل على فوائد واأمور مهمة، لو ُجمعت،  وهذا احلديث الذي بني 
لبلغت م�سنفا، وهذا احلديث ما هو اإل مظهر من مظاهر رفع الأغالل والآ�سار 
اأنه يدخل فيه كثري من  اإذا علمنا  ملسو هيلع هللا ىلص، ويتجّلى ذلك،  نبينا حممد  اأمة  عن 
الأحكام ال�سرعية يف خمتلف اأبواب العلم، لأننا اإذا تاأملنا اأفعال العباد، فاإنها 
وهذا  املكلف؛  من  واختيار  ق�سد  عن  �سادرة  تكون  اأن  اإما  حالني:  من  تخلو  ل 
اأو األ يكون عمله  هو الفعل العمد الذي يحا�سب عليه �ساحبه ويوؤاخذ به، 
فاهلُل  والطاأ،  والن�سيان  الإكراه  ي�سمل  وهذا  والختيار،  الق�سد  على  مبنيا 
ِة بَكثرٍي ِمن الَعطايا والَف�سائِل، َرحمًة  َل على هذه الأُمَّ بحاَنه وتعالى تف�سَّ �سُ
ـــِة،  الأعمــاِل ال�سِطراريَّ ِمن  َكثيــٍر  والِعقاَب على  احِل�ساَب  َع عنهم  لها؛ فو�سَ
ِتي(؛  اَوَز َعْن اأُمَّ َ جَتَ بيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اأْنواَع ذلك يف هذا احلديِث، فقال: )اإِنَّ اهللَّ َ لنا النَّ وبنيَّ
َجاَبَة،  ِتي، اأمة اْلإِ َف عنها، اأو مبعنى: َعَفا يِل، اأَو ِلأَْجِلي َعْن اأُمَّ اأي: رِحَمها وخفَّ

َجاُوِز، وهي:  اَلَثِة اأمور يِف التَّ ى َبنْيَ ثَّ ُه �َسوَّ َفاإِنَّ
غري  على  فعله  فياأتي  �سيء،  فعل  الإن�سان  يريد  اأن  وذلك  َطاأَ؛   اْلَ يف    •
اأن اهلل قد جتاوز عنه، ومل يوؤاخذ �ساحبه  ال�سريعة  مراده، فهذا قد بينت 
َعَلْيِه  ِب  تِّ امْلُرَتَ اْلإِْثِم  َعِن  َعَفا  ُه  اأَنَّ َوامْلَْعَنى  ْدُه،  َيَتَعمَّ مَلْ  َما  ُهَنا،  ِبِه  َراُد  َوامْلُ به؛ 
َخَطاأً،  ْف�ِس  النَّ َقْتِل  يِف  َكَما  ُة،  امْلَاِليَّ َفامْلُوؤَاَخَذُة  لَّ  َواإِ  ، اْلأُمَمِ �َساِئِر  اإَِلى  َبِة  �سْ ِبالنِّ
ُقوِط  ِل�سُ اِلٌح  َطاأُ ُعْذٌر �سَ ِلَذا َقاَل ُعَلَماوؤَُنا: اْلَ َثاِبَتٌة �َسْرًعا،  اْلَغْيِ  َماِل  َواإِْتَلُف 
ى  َل ِمِن اْجِتَهاٍد، َومَلْ ُيْجَعْل ُعْذًرا يِف ُحُقوِق اْلِعَباِد، َحتَّ ِ َتَعاَلى اإَِذا َح�سَ َحقِّ اهللَّ
َماُن اْلُعْدَواِن، ولعل من لطيف الأمثلة يف هذا الباب، ما ذكره اأهل  َوَجَب َعَلْيِه �سَ
احلديث يف غزوة خيرب، ملا تبارز ال�سحابي اجلليل عامر بن الأكوع - ر�سي اهلل 
امل�سرك، فرجعت �سربته على  اأن يقتل ذلك  فاأراد عامر  - مع م�سرك،   عنه 
اأن عامرا قتل نف�سه،  ملسو هيلع هللا ىلص،  اأ�سحاب ر�سول اهلل  نف�سه فمات، فتحدث نفر من 
وهو  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اإلى  عنه  اهلل  ر�سي  �سلمة  اأخوه  فذهب  عمله،  بذلك  فبطل 
يبكي، فقال له: )مالك؟(، فقال له: قالوا اإن عامرا بطل عمله، فقال: )من قال 
ذلك؟(، فقال له: نفر من اأ�سحابك، فقال: )كذب اأولئك، بل له الأجر مرتني، 

اأن  ال�سحابي  هذا  يق�سد  مل  احلادثة،  هذه  ففي  اِهٌد(،  جُمَ َجاِهٌد  َعاِمًرا  اإِنَّ 
يقتل نف�سه، بل كان يريد اأن يقتل ذلك امل�سرك، فجاءت �سربته عليه، فبني 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأن خطاأه هذا معفو عنه، على اأن رفع الإثم واحلرج عن املخطيء، ل 
يعني بال�سرورة عدم ترتب اأحكام خطئه عليه، خ�سو�سا فيما يتعلق بحقوق 
العباد؛ لذلك يطالب امل�سلم بالدية والكفارة اإذا قتل م�سلما خطاأ، كما بني اهلل 
اإِلَّ َخَطاأً َوَمْن َقَتَل  َيْقُتــَل ُموِمًنا  اأَْن  وِمٍن  تعالى ذلك يف قوله: )َوَما َكاَن مِلُ
َفاإِْن  ُقوا  دَّ ْن َي�سَّ اأَ اإِلَّ  اأَْهِلِه  اإَِلى  َمٌة  ُم�َسلَّ َوِدَيٌة  ُموِمَنٍة  َرَقَبٍة  َفَتْحِريُر  ُموِمًنا َخَطاأً 
َكاَن ِمْن َقْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم َوُهَو ُموِمٌن َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُموِمَنة َواإِْن َكاَن ِمْن 
ِريُر َرَقَبٍة ُموِمَنٍة َفَمْن َلْ  َمٌة اإَِلى اأَْهِلِه َوَتْ َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم ِميَثٌق َفِدَيٌة ُم�َسلَّ
َعِليًما َحِكيًما(،   ُ ِ َوَكاَن اللَّ َتْوَبًة ِمَن اللَّ ُمَتَتاِبَعْيِ  �َسْهَرْيِن  َياُم  َيِجْد َف�سِ

الن�ساء:92 .
قوله  لذلك  وي�سهد  عنه،  معفو  اأنه  ال�سريعة  بينت  فقد  الن�سيان:  • واأما 
َنا(، ومع ذلك فاإن الأحكام الأخرى  َنا َل ُتواِخْذَنا اإِْن َن�ِسيَنا اأَو اْخَطاأْ تعالى: )َربَّ
ترتتب عليه، فمن ن�سي ال�سالة، فيجب عليه اأن يق�سيها متى ما ذكرها، ومن 
ُيَنايِف  َل  فالن�سيان  ال�سالة،  تلك  اإعادة  تلزمه  فاإنه  �سّلى،  ثم  الو�سوء  ن�سي 
ِمَيــِة  �سْ َوالتَّ ْوِم،  ال�سَّ يِف  َكَما  َغاِلًبـا  َكاَن  اإَِذا  َياَن  �سْ النِّ َلِكنَّ   ، ِ اهللَّ َحقِّ  يِف  اْلُوُجوَب 
ى َلْو اأَْتَلَف َماَل  ِبيَحِة، َيُكوُن َعْفًوا، َوَل ُيْجَعُل ُعْذًرا يِف ُحُقوِق اْلِعَباِد، َحتَّ يِف الذَّ
ا�سي؛اأي َرفِع  ا ُعفَي عن امُلخطِئ والنَّ َماُن، واإمنَّ َياِن، َيِجُب َعَلْيِه ال�سَّ �سْ اإِْن�َساٍن ِبالنِّ
ل  وامُلخطُئ  ا�سي  والنَّ اِت،  يَّ والنِّ املَقا�سِد  على  ٌب  ُمرتَّ الإثَم  لأنَّ  عنهما؛  الإثِم 

َق�سَد لهما؛ فال اإثَم عليهما.
َوْجِه  َعَلى  ي  امْلََعا�سِ ِمَن  ِمْنُهْم  ُطِلَب  َما  اأَْي  الإكراه؛  الأحوال:  هذه  • وثالث 
ُيِريُد  َوَل  َيْكَرُهُه،  َما  َعَلى  ْن�َساِن  اْلإِ َحْمُل  َوُهَو  اأي حملوا عليه قهرا،  اْلإِْكَراِه؛ 
ِديِد،  ْرِب ال�سَّ ْمُل َعَلْيِه ِباْلَوِعيِد؛ َكاْلَقْتِل َوال�سَّ ُمَبا�َسَرَتُه، قول اأو فعال، َلْوَل احْلَ
ِ ِمْن َبْعِد اإِمَياِنــِه  وقد اأنزل اهلل تعالى يف هوؤلء، قوله تعالى: )َمْن َكَفَر ِباللَّ
اإِلَّ َمْن اأُْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباْلإِمَياِن( النحل:106، ملا اأجرب امل�سركون عمار 
دليال  الآية  هذه  فكانت  الكفر،  كلمة  قول  على   - عنه  اهلل  ر�سي   - يا�سر  بن 
على نفي احلرج عن كل من كانت حاله كذلك، وقد ا�ستثنى اأهل العلم جملة 
النف�س  قتل  نحو  بالإكراه،  احلرج  رفع  قاعدة  �سمن  تدخل  ل  امل�سائل  من 

املع�سومة، اأو الزنا، ونحو ذلك. 
املوقـع، وهو ي�سُلـُح  النفع، عظيم  فاإن هـذا احلديث عام  الأمـر،  وحا�سـل 
الإ�سالم  منهج  ُي�سر  على  الأدلة  اأو�سح  من  وهو  ال�سريعة،  ن�سف  ى  ي�سمَّ اأن 
اأنه دليل على ف�سل هذه الأمة على غريها من الأمم، حيث  و�سماحته، كما 

خّفف اهلل عنها ما كان على الأمم قبلها.
فلله احلمد من قبل ومن بعد على نعمة الإميان والإ�سالم.

و�سلى اهلل و�سلم وبارك على �سيدنا حممد، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

إعداد : محمد أمني بنعفان -

�لتجاوز  عن �أمة محمد ملسو هيلع هللا ىلص يف  �خلطاأ و�لن�سيان
وما ��ستكرهو�  عليه

)�سدق الل العظيم(

َلَواٌت  ِ َواإِنَّا اإَِلْيِه َراِجُعوَن اأُوَلِئَك َعَلْيِهْم �سَ يَبٌة َقاُلوا اإِنَّا لِلَّ اَبْتُهْم ُم�سِ اِبِريَن الَِّذيَن اإَِذا اأَ�سَ ِ ال�سَّ { َوَب�صِّ
ْهَتُدوَن  } ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمٌة َواأُوَلِئَك ُهُم امْلُ

المدير السابق لسوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة
الطاهر، بحضور األهل واألحباب ودفن بمقبرة سيدي  2021 وشيع جثمانه  24 يونيو  الخميس  وذلك يوم 

اعمار، بعد صالة يوم الجمعة 25 يونيو 2021 بمسجد األندلس.
وبهذا المصاب الجلل، تتقدم أسرة جريدة طنجة بأحر التعازي إلى زميلنا ابنه عادل باإلضافة إلى جميع أفراد 
عائلة ابن عزيز، راجية لهم من المولى جلت قدرته أن يرزقهم الصبر والسلوان وللفقيد عظيم األجر والغفران، 

                                 »اإنا هلل واإنا اإليه راجعون«تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

عن عمر يناهز 81 سنة لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل المرحوم

اأحمد ابن عزيز
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إعداد : عبد الرحيم ابن جلون* 

سلسلة المجتهد
225

إنها عناية اهلل لعباده الصالحين، تقوي إيمانهم وتنمي تجارتهم، وتنير طريقهم 
واألب  )الجد  كريمة  أسرة  لرواد  واإلخالص  والمرونة  والصدق  الحالل  الكسب  وتوفر 

والعم(، عناصر كان لهم السبق في رفع شأن أسرة ابن جلون الحمزاويين.

1(  ال أنسى ولن أنسى..!!
الكريمة )جدي وأبي وعمي(، أخذت لهم صورة علقتها بحائط غر فة  رواد أسرتي 
نومي، أتطلع إليها كل حين أدعو ألشخاصها الثالثة دعاء اشترى من اهلل لهم الجنة 
والمغفرة والرحمة والعفو في صالتي الليلية والناس نيام ورب السماء ال تأخذه سنة 

وال نوم.
بهم  تربطني  واالحترام،  واإلجالل  الحب  لهم  ُأكِنُّ  لألسرة،  األولى  الخلية  هم 
وحدة الدم والنسب والفصيلة، أنوه بفضلهم عليّ بعد اهلل تعالى، فهم مفخرة أتغنى 

بمجدهم، وأملي أن تشيع ذكراهم بين أفراد أسرتي الصغيرة.
ملته،  على  فنشأت  الحنيف،  اإلسالم  بدين  التدين  إلي  وشرحوا  علموني  من  هم 
وربيت أبنائي على طبائعهم اإلنسانية والخلقية وكل ما تروضت به العقول الجامحة، 
مغربية  أسرة  في  خير وصالح  كل  نحو  الهمم  وتوجتهم  العصيبة  القلوب  لها  والنت 
تتفاخر  مرحة،  طروبة،  مثابرة،  أسرة صابرة  الروح..  طيبة  سمحة،  أبية  كريمة،  عزيزة 
بنسبها وتعتز باإلنتماء إلى رواد األسرة الكريمة، إنها ككل شجرة أصيلة، جذورها ثابتة 

تنبت أغصانها وأوراقها خضراء وتتدفق ثمارا يانعة!

أمسيات جدي ولياليه :
العلمـاء  سليل  األعراق،  طيب  جـد  جلون،  ابن  الطاهر  بن  محمد  بن  محمد  جدي 

اهلل،  لكتـاب  حافـــظ  والــفــقــهــاء، 
العظيم،  اهلل  رسول  بأحاديث  ومحدث 
أخذت  الحنيف،  اإلسالم  بشريعة  عالم 
عنه واقتديت به، فاضل كريم بكفالته 
اهلل  له  وغفر  ثــراه  اهلل  طيب  أليتام 
إنــه  جنـاتـــه  فسيح  وأسكنــه  تعالـى 

ال يعجزه شيء في السماء واألرض.
كنت أقرب إليه من يتامى أحفاده.. 
أشبع  وال  نهارا  أفارقه  ال  كظله،  كنت 
ليـــال..  جانبــه  وأنـام  نصائحــه  من 
بعلمه  وأقتـــدي  شخصيته،  أتقمص 
وتدينه، عند جوف الليل، له دعاء بين 
ورب  نيــام  واألهـل  والجهـر  المخافتة 
تقربا  ركعتين  يسمعـه.. يصلي  العلى 
القبلة  إلى  يتوجه  ثم  تعالى،  اهلل  إلى 
أيام األسبوع،  ليلة من  شاكرا في كل 
وكان دعاؤه يوم الجمعة ليال: »اللهم 
يا حي يا قيوم، يا ذا الجالل واإلكرام، 
أسألك باسمك األعظم الطيب المبارك 
إذا دعيت به أجبت  الذي  إليك،  األحب 
وإذا  رحمتــه،  العبــد  استرحمــك  وإذا 
استفــرج بك  وإذا  له،  استغفر غفــرت 

فرجت عليه..
الدنيـــا  هذه  في  اجعلنــا  اللهم 

من المقبولين وإلى دراجات العلى سابقين..
يا ذا الجالل واإلكرام..

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى أمته عدد ما أظلم الليل وأشرق 
النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة..« ثم يسجد هلل تعالى سجدة مثالية.

2( دعاء ليلة يوم السبت :
»اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

الذي  محمودا  مقاما  وابعثة  الرفيعة  والدرجة  والفضيلة  الوسيلة  اعطيه  اللهم 
وعدته، إنك ال تخلف الميعاد، واجمعني به في جنة الفردوس بإذنك ورضاك وصحبة 

األهل واألحباب«.

3( دعاء يوم األحد:
»اللهم ملسو هيلع هللا ىلص على نبينا المختار وعلى آله الكرام في الليل إذا غشى وفي النهار إذا 

تجلى«.

4( دعاء يوم اإلثنين :
»اللهم إنا نسألك وال نسأل غيرك، أن تنطق ألسنتنا عند السؤال والنطق بالشهادتين 
وتوفقنا لصالح األعمال، وتجعلنا من اآلمنين يوم الزحف والزلزال يا ذا العزة والجالل«.

5( دعاء يوم الثالثاء:
أسأل اهلل علم الخائفين وإنابة المخبثين.

6( دعاء يوم األربعاء :
»أسألك اللهم بنور وجهك الذي مأل أركان عرشك بأن تزرع في قلبي معرفتك حتى 
أعرفك حق معرفتك، يا ودود يا رحيم يا غفور يا كريم يا رزاق يا حليم يا محيي ومميت، 

المقتدر، الرشيد، ذو الجالل واإلكرام«.

صدق شاعر حين قال :
وليس لي عمـل ألقــى العليــم بـــه     سـوى محبـتـــك العظمــى وإيمــانــي

---
يا أكــرم الخلــق مالـي مـن ألوذ بـه      سـوى عنـــد حلـــول الحــادث العِمَم
يا رب اجـــعل رجائــي غير منعكــس     لديك واجعـــل حسابـي غيــــر مُنخرم
يــا رب المصطفـــى بلــغ مقامنـــــا     واغفر لنا مـن مضـي يا واســع الكــرم
واغفر إالهــي لكـل المسلميــن بمـا     يتلوه في المسجد األقصى وفي الحرم

7( دعاء يوم الخميس :
من  خشيتــك  من  لنا  أقسم  »اللهــم 
تحــول به بيننــا وبين معصيتــــك، ومن 
طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما 

تهون به علينا مصائب الدنيا..
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا 
ثأرنا  واجعل  منا،  الوارث  واجعله  أحيينا  ما 
على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وال 
تجعل مصيبتنا في ديننا، وال تجعل الدنيا 
أكبر همنا، وال مبلغ علمنا، وال تسلط علينا 

من ال يرحمنا«.
)حديث روراه الترمذي 350.2(.

والدي سيدي محمد
بن  محمد  بن  محمد  سيــدي  والدي 
حضــن  فـي  نشــأ  جلــون،  ابن  الطاهــر 
المنعم، وتخلـق بخلقـه وتـزود من  والده 
علمـــه، وأخذ من تجارتـه، واقتدى بهديه 
إنه ابن الرضا، مشى على نمـط والـده، واشتغل بالتجــارة، فانفتحـت له أبوابها على 
وخنيفرة  )أزرو(  أهـل  من  زبائنه  جل  العربيــة،  التقليدية  المالبس  تجارة  مصراعيها: 
لكن  وكثر كسبه،  وارتفع شأنها،  تجارته  فنجحت  في طوابير،  حانوته  أمام  يصطفون 
عين الحسود راقبة له بالمرصاد : قال تعالى »ُقْل اأَُعوُذ ِبَرِبّ اْلَفَلِق ِمْن �َصِّ َما َخَلَق 
َذا  اإِ �َصِّ َحاسِسٍد  َوِمْن  اْلُعَقِد  اَثاِت ِف  َفّ الَنّ �َصِّ  َوِمْن  اإَِذا َوَقَب  �َصِّ َغاسِسٍق  َوِمْن 

َح�َسَد« صدق اهلل العظيم.
كيف شبـع من نعيمهـا ولم تشبـع منـه الدنيا، نال من حظهـا بما قسـم له المولى 
دعاء  يتبعه  الذنب  مغفور  البقاء  دار  إلى  فرحل  ميتا،  وأصبح  ليلته  مرض  وجل،  عز 

المحسنين رحمه اهلل تعالى وألحقنا به في جنة الفردوس آمين يا رب العالمين.
ال أتذكر محياه، لكن صورته ماثلة أمامي تذكرني به، له مني الدعاء كل صالة ولي 

منه الرضا كلما أشرقت الشمس وغابت.
)يتبع(

ي( )اْعـِرْف اأْهَلَك وَع�سرَيَتَك يا ُبنَّ

رواد األسرة الكريمة
)اجلزء الأول(

ننـ�شـــى حـتــى ل 
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

عما طاف  حديثه  تابع  ثم  بلحيته،  يعبث  وهو  فتلمج صاحبي  الكتاب..  وطويت 
بخاطره وهو على كرسيّ الحالقة.. قال :

الحجام  أمام ذاك  الوقوف  إلى  الخيال  المبعثر وامتدَّ بي  ـ ثم نزع بي تطوافي 
الذي أراه يأخذ من شارب سيدنا عمر رضي اهلل عنه، فتنحنح الفاروق، ففزع الحجام 

وضرط!
فما كان الخليفة الراشد إال أن أعطاه أربعين درهما تهدئًة لروعه!)134(

وإذا بي استغرب في الضحك ولم أتمالك.. فقال :
- يا شريف.. لو شاركتني علة جذلك!

فقلت وأنا أهلس :
- ضرطة الحجام ذكرتني وصف الشاعر األديب ابن شرف لضرطة الغني الموسر.. 

يقول :
إذا صَحِب الفتى جدٌّ وسَعدُ    تحامتْه المكاره والخطوبُ
ووافاه الحبيـــبُ بغيـــر وعْدٍ    ُطَفيْليًّا وقــاد له الرقيــبُ

وعدّ..
البيت  أتممت  ضحكي  فتر  وقد  لحظات  وبعض  فسكتْ..  الضحك،  وأخذني 

القصيد:
وعّد الناسُ ضرطته غناًء      وقالوا إن َفسا: قد فاح طيبُ)135(

فقهقه.. ثم قال :
- ومهما يختلُط ُفساء المُثري بمسكٍ فستظل رائحته َكرَوْت أْكراش! أما بَلغَك 

قوُل األعرابي في مَمْدوحه :
إني مدحتُه من فسادِ َقريحتي     وعلمتُ أن المدحَ فيه يَضيعُ

لكن رأيتُ المسك عند َفسائـه     يُدنَى إلى بيت الخال َفيَضُوعُ)136(
قلت :

- سماعَك إلى هذا البيت البن شهيدا األندلسي وال تضحك :
ومُنْتن الريـح إن ناجيتـــه أبدا      كأنما مات في خيشومه فأرُ!)137(

فغتّ ضحكه.. فقلت له :
- تعلم أن كان بين حماد عجرد وبشار غمزات ومطاعن.. وكان حماد أْلسَغ لِسانًا 

وألدَغه، وأوجع هجاء وأخبَثه.. ذمّ بشارًا فلّطخ صورته وشوّهها بهذين البيتين :
لو ُطليتْ جلدتُه عَنبـــرًا      ألفسدت جلدتُه العَنبرا

أو ُطليتْ مِسكًا َذكيًّا إذا      تحوّل المسكُ عليه خَـــ!!)138(
فاهتز، وُغلب، وبدأ يُهلس، وإذا بخديجة تدخل علينا وبين يديها صينية عليها 
إبريق القهوة وصحن فيه ُلمج.. فوضع كفه على فمه، وطفق يسعل مخفيًا بذلك 

ضحكه! ولما انصرفت قال :
- نحمد اهلل على أن لم تسمعنا خديجة وقد ذهب بنا الضحك أقصاه، فتظن بنا 

الظنون!
- ثم أضاف :

- يا شريف، لِمَ أمرتَ بإعداد القهوة، أنا إنما كنت أمزح!
فقلت :

- رغبة موالي الشريف ولو مزاحًا عندي أمر نافذ ال محالة! فتلّذذ بابنة البنّ. لقد 
فغَمتْنا َقداتُها!)139(

فتمطقها.. وفجأة وضع كأسه على المائدة وهو يهلس، فقلت :
- ما وراء موالي الشريف اآلن؟

فقال :
- استسمحك.. لقد تأثر الشك شيطان القريض بعبير ضرطه ذاك الغنيّ فأخرج 
في  وأجالهما  الهجْو،  من  إترابُه  يُنقده  لم  أبخر  ثريّ  قيل  بيتين  حافظتي  من 

خاطري!

وسكت، فقلت :
- فأجِْرهما إذًا على لسانك لنتبخّر بهما!

فقال :
- ليست المناسبة بشرط..

فآليت عليه أن يرويهما، فأنشد :
وأبخر قصّ حديثــــا لــــهُ     فقال الحضور : فسا ذا الحدْث

فقلت لهم : بادرُوا بالقيام      فإن الفساء نذيــــرٌ الحـــدْث!)140(
قلت :

ذكره  ولما  المرّ،  النقد  بهذا  أحد  عليه  تجرأ  لما  موسرًا  األبخر  هذا  كان  لو   -
بنقصة.. وأرى أن هذا الهجاء إما قد صُبّ على بخيل مُثٍر مغلول اليد لم يَِبضَّ 
حجُره قط،)141( أو على فقير مملق عائل ال يُعتد به، أو على من يقال فيه ما يقال 

دون حرج أو احتراس!
فقال :

- ربما..
وتمزرت قهوتي وقلت :

- واألمر يعرض باألمر كما يُقال.. فقد هجا أحدهم أبخر يُدعى مغيث :
أهدى مغيٌث هرّه ُلقمًة     أرسََلها من َفمه األبخَِر

فبادر القّط إلى دَْفنهــا     يحسبُها من بعض ما قد خَــــ)142(
كأس  بيده  يسقط  فكاد  مقعده  من  أنهضته  ضحكة  وضحك  فخذيه  فصكّ 

قهوته من المائدة.. فقلت وقد رجعت إلى »القطوف« وتصفحته :
هجاء  في  مستملحة  لمقطعات  تهانُفك  بقية  واترك  الشريف،  موالي  مهال   -

البخر!.. سماعك:
* استدعى بعضهم قاّلعًا ليقَلعَ ضرْسًا له - وكان الرجل أبخر- فلمّا فتح فاه قام 

القاّلع وقال: ليس هذا من عملي، هذا من عمل الكنّاسين!!)143(
* قال المؤيد :

الجُمَع  ليالي  الوزير ال يزال يحضر مجلسَه في  رُزّيك  الصالح طالئع بن  كان 
جلساؤه وبعض أمرائه لسماع قراءة البخاري ومسلم وأمثالهما من كتب الحديث. 
وكان الذي يقرأ رجال أبخَر، فَلعهدي به وقد حضر المجلس مع األمير علي بن الزبير 
والقاضي الجليس أبي محمد عبد العزيز بن الحباب، وقد أمال وجهه إلى القاضي 

المهّذب بن الزبير وقال له :
وأبخَر قلت : ال تجلس بجنبي

فقال األمير : إذا قابلت بالليل البخاري
فقال الجليس : ولم؟ فبدره المهذب فقال :

فقلت، وقد سُئلتُ، بال احتشام       ألنك دائمًا من فيك خـــا...!)145(
ــــــــــــــــــ

الهوامش :

)134( »نثر الدرّ« ج558/6 بتصرف
)135( »معجم األدباء« ج40/19 -و- »فوات الوفيات« ج361/3

)136( »الشم في الشعر العربي« 95. تصرف صاحبي في البيت األول حيث حول ضمير المخاطب إلى ضمير الغائب 
تجنبا لمخاطبتي بما يكره!

)137( المصدر السابق - 122
)138( »األغاني« ج331/14

)139( فغمتنا = مألت خياشمنا - قداتها = رائحتها
)140( »الذخيرة« ج2/ ج845/2

)141( »بض الماء = سال قليال، أي ال يرجى منه خير.
)142( »الذخيرة« ق2/ ج845/2

)143( »نثر الدر« ج 321/7
)144( »بدائع البدائه« 185

)145( »يتيمة الدهر« ج.479/1
)يتبع(

الجزء الثاني  ـ  جلسة 5

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

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

َك َمْعُدٌو ِبك!. اإنَّ ْك َفِ ا�ْشَتْم�شِ
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
آله  وعلى  األمين  النبي  محمد  سيدنا  على  والسالم  الصالة  و 

وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أيتها الطيبات أيها الطيبون:

ومزايا  وذوق  عذوبة  فيه  بديع  رفيع  رائع  رباني  مذهب  الصحة 
خالدة واعتبارات ممتازة ونعمة كريمة وهاجة ومتعة كبيرة من العلي 
لروائع  وتمجد  تخلد  أن  تستحق  لعباده،  قدرته سخرها  جلت  القدير 
أدوارها الطالئعية في حياة البشرية الصحية واالجتماعية واإلنتاجية 
والتنموية، أخرجت وخلقت لتتمتع بها جميع فئات وأصناف المجتمعات 
اإلنسانية، لكن تحتاج بإلحاح إلى الوقاية والرعاية والعناية والصيانة 

المتواصلة علميا وطبيا.
قال تعالى:

»َلَقْد َخَلْقَنا اْلإِن�َساَن ِف اأَْح�َسِن َتْقِومٍي« سورة التين.
و قد تكون الصحة كنزا مجهوال وعقدا مفقودا ونورا شاردا تائها. 
وأصحاب  المرضى  العظيمة،  اإلالهية  الصدقــة  هذه  بفقدان  يشعر 
العلل والضعفاء والمسنين، وغيرهم يجهلونها أو يتجاهلونها حيث 
قيمتها  ينسون  أو  الطـــرف  ويغضون  وملذاتها  الحياة  في  يرغبون 
ومزاياها  الصحيح  ومغزاها  حقيقتها  ومعنــى  وإليها  منها  والغاية 
فيصبح  واستقاماتها.  اإلنسان  حياة  واستقرار  استمرار  في  الرائعة 
تائها عند هشاشة صحته وانهيارها وضعفها وحتى فقدانها،  حائرا 
أو طارئ  والوقاية  والصيانة  والعناية  الرعاية   لكسله عن  أو  لغفلته 

مقلق ومزعج وفشل صحي عام.
واستقرارها  العافية  ونور  القوة  روح  اإلنسان  منها  يستمد  أال 
بالراحة  ويفوز  المشرقة  الذهبية  الصحية  قيمتها  على  والمحافظة 
ويستقيم  حياته  لتستقيم  وجودتها  ونعمتها  والطمأنينة  والسكينة 
كل ما هو حوله ويحيط به من عمل واجتهاد وإبداع وإدراك تنموي 
مثمر متقدم، وتتقوى مؤهالته ومكوناته بها وتزكي ذكاءه وفطنته 
للمشاركة في تنمية مجتمعه في إطار النموذج التنموي الجديد الذي 

يحتاج إلى جميع السواعد ومؤهالتها ومقوماتها.
أيتها الطيبات أيها الطيبون:

قبل أن نخوض في مهنة الطب الشريفة الطاهرة، يطيب لي أن 
والفكر  والتهذيب وبهائه  الصنع  عالية  أعرض عليكم فقرات مهمة 
المقنع وردت في خطاب جاللة الملك المفكر الكبير والعبقري الجليل 
صاحب الجاللة الحسن الثاني طيب اهلل ثراه عند ترؤسه جلسة عمل 
األولى  جمادى   19 يوم  لألطباء  المؤقتة  الطبية  اللجنة  أعضاء  مع 

1404هـ الموافق ليوم 22 فبراير 1984م.
الحمد هلل والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل.

الحياة وخاصة في  انفتحت عيناي على  أن  السادة منذ  حضرات 
األسرة واألسر التي أعرفها الحظت أوال أن لكل بيت ربًا يسيره ويدبر 
شؤونه... يستعين بشخصين األستاذ والطبيب... الحكيم الذي يعالج 
البيت واألستاذ الذي يربي ويدرس األبناء... فانطالقا من هذا كنت 
شريطة  المجتمع...  في  خاصا  مقاما  األطباء  أعطي  زلت  وما  دائما 
الخاص  المقام  لهذا  مستحقين  األطباء  أولئك  يكون  أن  بالطبع 
مكانتها  الطبيب  لمهنة  أعيد  أن  أردت  االستثنائي...  االعتبار  ولهذا 
وحدها  األدوية  يكفي،  ال  وحده  العلم  المجتمع...  في  ووضعيتها 
قريبا جدا من  بشريا  عنصرا  يكون  أن  الطبيب  على  يجب  تكفي،  ال 
المريض ومن أسرة المريض سواء في بيت المريض أو في العيادة... 
عليكم قبل كل شيء المريض، األول محتاج للعالج المستمر... ينبغي 
أن ال يعزب عن بال أي طبيب، أن يكون استقالل المهنة سطحيا بل 
يجب أن يواكب هذا االستقالل الوعي بالمسؤولية والتعايش داخل 

المجتمع الذي نعيش فيه.
إن المهمة المناطة بهذا الجهاز هي العمل على تقريب األطباء 
األطباء  انتشار  رقعة  توزيع  في  النظر  بإعادة  وذلك  المرضى  من 
وتحقيق توازن في هذا السبيل، إذ ال يعقل أن تزيد رقعة التكديس 
أخرى  مناطق  بينما تشكو  والرباط،  البيضاء  الدار  بمنطقة  والكثافة 

في المغرب من نقص الجهاز الطبي وفراغه«.
و أهاب جاللة الملك طيب اهلل ثراه بالهيئة الطبية إلى العمل 
العدالة واإلنصاف ونبذ  المريض بروح  إلى معاملة  الهادف  الدؤوب 

كل ميز بين المريض المعسر والمريض الميسور.

و في إطار النموذج التنموي الجديد جاء في تقرير اللجنة، فيما 
بالجودة  تتسم  للمواطنين  عالجات  بتوفير  يطالب  الصحة  يخص 
وتنصف  والقرب  التكلفة  حيث  من  الجميع  متناول  في  وتكون 
مناصب  عدد  من  الملحوظ  الرفع  على  المجال  هذا  في  االنتظارات 
العاملين في المجال الطبي والتوزيع العادل للبنيات التحتية الصحية 
هذا  في  الصارخة  الفوارق  من  للحد  الوطني  التراب  مجموع  على 

المجال.
بإجماع  يحظى  تعميمها  فإن  الصحية،  بالتغطية  يتعلق  وفيما 
ويصر  أساسيا  حقا  كونها  على  الصحية  التغطية  إلى  وينظر  واسع، 

الجميع على تجويد الخدمات التي يجب أن توفرها هذه التغطية.
أيتها الطيبات أيها الطيبون:

إن مهنة الطب شريفة وعلمية وصناعية وتقدم أخالقي وسمو 
ألداء  البشرية  سماء  فوق  وسالمته  ونقائه  بصفائه  يرفرف  روحي 
بنقائها  مشهــودة  ميمونـــة  نبيلة  اجتماعية  كبيرة  جد  مسؤولية 

وجمالها ونظافتها.
أيضا  وقدراتها  ومؤهالتها  وكيانها  مقوماتها  المهنة  لهذه  و 
وحكمة  وسلوك  وخصال  ومواقف  وثوابت  وضوابط  التزامات  لها 
وسعة  ويقظة  وفطنة  مهنية  بشجاعة  احترامها  وجب  وانضباط 
إنسانية  وتفاعالت  ومعامالت  واهتمام  قوي  مهني  وضمير  النفس 

مشجعة ال طبقية فيها.
كذلك  هي  ثابت،  متقدم  ومنهج  ونظام  ممتعة،  المهنة  هذه 
وعاء واسع وشاسع من ذهب يسكنه العلم والعالج والرحمة والرفق 
والنزاهة  واإلخالص  والمعاملة  والوقاية  والعناية  والوعاية  والمحبة 
واالحترام  والمهنية  الطبية  واألخالق  المهني  والضمير  والعاطفة 

واالستقامة والجد والحكمة.
الرفق  المحترم  الطبيب  به  يقوم  ورفعة  شأنا  عمل  فأقدس 
في  والنصيحة  مرضاه  أمام  والبشاشة  واإلحسان  والفعل  القول  في 
العالج وأسلوب التداوي والتدقيق في تشخيص المرض وحسن تبليغ 
نتيجته للمريض الذي في حاجة إلى العالج، بيقظة وبصيرة واعية، 
وبهذا يكون قد جعل مهنته نهضة طبية اجتماعية طاهرة مباركة 

وضربا من السلوك الحسنة الراقي.
ثراه  اهلل  الثاني طيب  الحسن  العبقري  الملك  أشار جاللة  قد  و 
دائما  كنت  هذا  من  »...فانطالقا  قال:  حيث  الهام  الموضوع  لهذا 
وما زلت أعطي األطباء مقاما خاصا في المجتمع شريطة بالطبع أن 
االعتبار  ولهذا  الخاص  المقام  لهذا  األطباء مستحقين  أولئك  يكون 

االستثنائي«.
شهد  إذا  كبيرا  ابتهاجا  سيبتهج  فالمجتمع  أخرى  جهة  ومن 
صراعا وتنافسا وتسابقا إلى الجودة في المعاملة وحسن التطبيـــب 
والمصحـات  والمستشفيـــات  المحترمين  األطبـــاء  السادة  بين 
واإليجابي  المثمــر  المحمــود  الصــراع  إطــار  في  والصيدليــات 

موضوع هذا البحث المتواضع.
التنمية الشاملة :

ميــدان  في  والتجربة  الخبرة  وأصحاب  العلمــاء  السادة  أجمع 
والبشرية  واالجتماعية  االقتصادية  الشاملة  التنمية  أن  االقتصاد 
المجتمع  حظيــرة  في  عوامل  بعدة  ترتبط  ومنهج  وأصول  نظام 
فمنهجها  والقانونية،  والعلمية  واالجتماعية  األخالقية  القيم  منها 
وقانونها األساسي هــو البحث عن كنوز موارد الدخل الوطني وعن 
سياسة إنتاجية مرسومة متقدمة هدفها وغايتها الرفع من مستوى 
فضاءاتها الواسعة ومرافقها المتعددة األلوان واألشكال بيقظة حول 
والرفــع  العامـة  التنمويـة  والثوابت  القواعد  حقول االستثمار حسب 
في  االكتفاء  تحقق  وقد  سعيدا  كريما  ليعيش  اإلنسان  مستوى  من 
احتياجاته لتستقيم حياته ماديا ومعنويا وأخالقيا مع مراعاة الظروف 
الوقتية  المحيطة به في حظيرة المجتمع، فهذا من صناعة التنمية 

الشاملة السليمة وثمارها.
و هذا يدعو إلى:

ـ البحث في إيجاد موارد للثروة.
ـ البحث عن وسائل مقنعة ثابتة لالستثمار.

ـ خلق قانون ونظام إنتاجي متقدم.
ـ وفرة المهارات واإلبداعات اإلنتاجية لكل المتدخلين.

ـ جودة التسيير والتدبير اإلداري فيه نزاهة وإخالص.
ـ حسن التصرف وااللتزام بكل حرية.

ـ اجتناب الصراع الطبقي.
ـ العمل واجب على الجميع ولصاح الجميع وللتنمية الشاملة.

ـ العمل الجاد والمثمر في جميع المجاالت والفضاءات االجتماعية 
واالقتصادية.

ـ االجتهاد المتواصل إلنجاح التنمية الشاملة السليمة.
ـ خلق  أوراش تضم جميع القطاعات والمرافق الوطنية.

البناء  والحوار  األعمــال  بجالئــل  والمجتمــع  الفرد  تكوين  ـ 
ومساهمته في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

اإلنتاجية  بوضعية  يقترن  الحقيقي  الوطني  الدخل  تنمية  إن 
بمنهج  واستثمارها  استخدامهـــا  وحســـن  والسليمة  المضبوطة 
وتخطيط دقيق ممنهج يساير الوضعية االجتماعية للمجتمع، وتقترن 
واالقتصادي  والسياسي  االجتماعي  والنظام  القانونية  بالقيم  أيضا 
الطاقات  كل  استعمــال  مع  الشامــل  اإلنتاجــي  المستوى  لضمان 
واإلمكانات المتاحة والمتوفرة ماديا كانت أو بشرية مؤهلة، في إطار 
تشريع اقتصادي منظور ومتقدم وفي نطاق كذلك الصراع المحمود 
البناء الذي يساعد على نجاح كل تنمية اقتصادية واجتماعية وبواعثها 
والبناء  والعدل  الحق  بدعامة  تمتاز  قيمة  دقيقة  واقعية  بتصورات 
مصادر  أمة  لكل  حيث  الدائم،  العمل  وفرص  والتشغيل  والتشييد 
الصحيح قد تكون كافية  ومنابع غنية قوية كثيرة غزيرة لالستثمار 
وافية وبوفرة، ال تقبل االحتكار واالستغالل واالنحراف في استعمالها 
لدى  واالستقامة  والنزاهة  اإلخالص  إلى  يدعو  مما  واستخدامها، 
الشريفة  األخالقية  بالرجولة  المتوج  المستقيم  السوي  اإلنسان 
يتمكن باالهتداء إلى السعي واإلنتاج الواسع يؤدي إلى ارتفاع الدخل 
حقوق  وضمان  وتستقر  الشرائية  القوة  وتتقوى  والجماعي  الفردي 

اإلنسان المشروعة وسالمته في الحياة.
مشاركة المرأة :

الواقعية  الشاملة  التنمية  فضاءات  في  والخوض  اقتحام   إن 
وحده  الرجل  على  مقصورا  ليس  الحياة  في  وتوسيعها  وإنمائها 
منهما  فلكل  المجتمع  في  النابض  العنصر  المرأة  أيضا  يشمل  بل 
االقتصادية  ونهضتها  وبقائها  واستمرارها  ازدهارها  في  مسؤولية 
واالجتماعية. مما يحتاج إلى التواصل والحوار والمشاركة والمفاوضة 
العمل  في  واألمانة  االجتهاد  في  والدوام  والتفاعل  والمساواة 
واالعتدال في األحكام والرشد في االستثمار مع التوازن في توجيهه 
وسالمته  المجتمع  حقوق  ضمان  إلى  وصوال  ومقوماته  وإمكانيته 

ورفع مستواه االجتماعي النظيف.
التنموي  النموذج  ظاهرة  عبر  المغربية  األمة  نجاح  فإن  وأخيرا 
وهويتها  شخصيتها  باحترام  وثيقا  ارتباطا  يرتبط  الشامل  الجديد 

والعزة لوطننا.
تستدعي  والمشوقة  المشهودة  الميمونــة  الظاهرة  هذه  إن 
جميع الطبقات اإلنتاجية والمتعلقة باالستثمار واألوراش االقتصادية 
ونزاهة  وبإخالص  جاهدة  تسرع  أن  والبحث،  والثقافية  والعلمية 
الشريف  والتسابق  التنافس  إلى  وأخالقية  مهنية  وشجاعة  وإقدام 
السليم النظيف في إطار الصراع المحمود البناء والخالق موضوع هذا 
لنرى  ومؤهالته  وإدراكاته  اختصاصاته  حسب  كل  المتواضع  البحث 
وحسن  والجودة  اإلنتاج  في  كثيرة  أوراشا  األمين  البلد  هذا  جميعا 

التسيير والتدبير.
و يتعلق األمر أساسا بالمقاوالت الصغيرة والكبيرة والمتوسطة 
والمؤسسات التعليميـــة الرسميــة والخصوصويـــة والمستشفيات 
والمجالــــس  السياسية  األحزاب  وكذلك  والعيادات،  والمصحات 
والفقهاء  العلماء  وخاصة  والنقابات  الجماعية  والمجالس  العلمية 

واألساتذة والمعلمين والجهاز اإلداري بمختلف مرافقه ومقوماته.
بسم اهلل الرحمن الرحيم

رُي« ْلَنا َواإَِلْيَك اأََنْبَنا َواإَِلْيَك امْلَ�سِ َنا َعَلْيَك َتَوكَّ بَّ »رَّ
آمين.

البحث  موضوعات  انتهت  وبه  عشر  الثاني  الجزء  انتهى  وبهذا 
المتعلق بالحياة صراع بين المحمود والمنبوذ.

وموعدنا في بحث آخر بحول اهلل وقوته والسالم.
قراءة مفيدة.
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