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Vaccin anti-Corona :
La méfiance fait place à la confiance

Pourquoi est-il si
important de se faire
vacciner ?
Lire en page 5

Nouvelle liaison maritime
Marseille -Tanger Med

La compagnie maritime française
‘’La Méridionale’’ a annoncé l’ouverture d’une ligne régulière entre Marseille et Tanger Med.
Cette liaison associant transport
de fret roulant et de passagers devait être opérationnelle à compter
de mercredi 2 décembre courant.
Durant l’épisode de crise sanitaire, le lancement de la ligne s’appuiera sur deux rotations hebdomadaires pour passer ensuite à trois
liaisons par semaine», Ces liaisons,
sont assurées par deux navires : le
« Girolata », d’une capacité de 606
passagers et 230 véhicules passagers et le « Pélagos » avec 269 passagers et 75 véhicules.
La Méridionale ambitionne de
faire voyager chaque année plus de
50.000 passagers sur sa liaison Marseille-Tanger Med. Elle table également sur 280 kilomètres linéaires de
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fret à transporter chaque année, soit
l’équivalent de 20.750 remorques, un
volume qui représente entre 5 et 6 %
du total des volumes de remorques
transportés vers Tanger.
La Méridionale assure, depuis
1937, les liaisons maritimes entre la
Corse et Marseille. Elle s’est distin-

guée dans les années 80 en proposant une flotte moderne constituée
de navires mixtes (Ro-Pax), c’està-dire transportant à la fois du fret
roulant et des passagers. En 2019,
la Méridionale a transporté 206 000
passagers, 90 000 véhicules et 650
kilomètres de fret.

Lire en page 3
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Le CHU de Tanger

lités pour assurer le démarrage
des installations.
Soulignons que ce CHU occupe une superficie de 23 hectares (89.072 m2 couverts), à
proximité de l’hôpital d’oncolo-

gie et de la faculté de médecine,
avec une capacité litière de 700
lits. Le centre dispose aussi d’un
service de médecine nucléaire
avec un Petscan, le premier au
niveau de la région Nord.

Tétouan
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Destruction à Tanger
de 14 tonnes
de drogues diverses

se prépare à ouvrir ses portes

Centre hospitalier et
universitaire de Tanger
(CHU - TTA) continue ses préparatifs en vue d’une entrée en service imminente, probablement
avant la fin de l’année. Après la
quasi-finalisation des travaux
de construction, c’est la phase
d’équipement et de recrutement
des ressources humaines qui est
actuellement en cours. Le centre
vient de boucler le recrutement
d’une vingtaine d’infirmières et
infirmiers qui s’ajoutent à ceux
déjà recrutés, à savoir des assistantes sociales, techniciens de
microbiologie et de laboratoire,
radiologistes et d’autres spécia-

TANGER PRATIQUE

Réouverture de la gare routière

ermée il y a quelques mois
à cause de la situation épidémiologique au Covid 19, jugée
instable dans la région, la gare
routière de Tétouan a rouvert ses
portes, dimanche dernier, pour la
reprise de l’activité des voyages,
répondant ainsi la demande
accrue des professionnels du
transport par route et des voyageurs.
désinfectés avant la réouverture, mesures sanitaires instaurées
Les aires de stationnements et toutes les activités s’effec- pour garantir la sécurité et protéet les locaux ont été entièrement tuent dans le respect total des ger les employés et les usagers.

Ph : DR

Sous la supervision du parquet général, et en présence d’une
commission spécialisée composée des autorités locales et publiques, la direction régionale des douanes a procédé, mercredi,
dans la périphérie sud tangéroise, à la destruction par incinération de 14 tonnes de drogues diverses saisies durant l’année
2020 dans le cadre d’opérations de lutte contre le trafic de drogues, et dont la valeur serait estimée à 10 millions de dirhams.
Cette opération de destruction a englobé 13,698 tonnes de
chira et de résine de cannabis, 150 kilogrammes de kif en tiges,
16 kg de tabac en poudre, 1,2 kg de cocaïne, 105 grammes d’héroïne, 78.000 comprimés psychotropes, 60 kg de tabac à narguilé, 439 boîtes de tabac et 2.407 tubes de colle dissolution.

Tétouan

Interpellation
de trois terroristes

Gestion des déchets

A

Averda s’installe à Tanger

verda-Maroc, filiale d’Averda basée aux Émirats
Arabes Unis, vient de mettre en
service une unité de traitement
des déchets dans la commune
urbaine de Tanger comptant plus
d’un million d’habitants, deux
ans après sa qualification pour
une période de 20 ans.
C’était en février 2019 qu’Averda Maroc avait été choisie par
cette commune pour la valorisation de ses déchets. Le contrat
engage le délégataire à investir
92 millions d’euros soit 1,1 milliard de dirhams.
« Les déchets collectés dans
la ville de Tanger seront stockés
et traités dans la nouvelle décharge, permettant ainsi d’éviter
toute fuite de toxines dans le sol
ou la nappe phréatique », indique
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la société.
L’entreprise envisage de
construire un site « ultra-moderne » composé d’une unité de
traitement des déchets, un centre
de compostage des déchets organiques, un centre de stockage
et une unité de récupération du
biogaz et de traitement des lixiviats. Une partie du biogaz issu
de la valorisation des déchets organiques permettra de produire

3500 MWh d’électricité par an,
nécessaires au fonctionnement
des installations.
Chaque année, le Maroc produit six millions de tonnes de déchets, soit une moyenne d’environ 250 kg par habitant et par an.
A souligner que ce délégataire
est déjà actif à Casablanca où il
donnerait des résultats probants.
Bon vent et suivons les faits
sur le terrain…!
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Des éléments de la Brigade spéciale d’intervention du Bureau
central d’investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction
générale de la surveillance du territoire (DGST), ont mené, avec
succès, tôt dans la matinée d’hier vendredi 4 décembre 2020, à
Tétouan, deux opérations simultanées ayant abouti au démantèlement d’une dangereuse cellule terroriste.
La première a eu lieu au quartier Boujrah où deux terroristes
présumés, ayant un lien de parenté et habitant la même maison,
ont été interpellés.
La seconde opération a concerné un autre terroriste présumé,
interpellé au quartier Lkaryan.
Ces trois individus, âgés entre 21 et 38 ans, qui préméditaient
de perpétrer des actes terroristes de grande ampleur dans le
royaume, apparaissent sur une vidéo détenue par le BCIJ, prêtant
allégeance à Daech.
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Association régionale des Agences de voyage
Tanger-Tétouan-Al Hoceima

ARAVTTA

Mohamed Larbi Chioua
Président d’honneur ?

Mohamed EL HITMI
nouveau Président

L

’Association régionale de agences de
voyages de Tanger - Tétouan - Al Hoceima (ARAVTTA), a tenu son assemblée générale élective le
30 novembre 2020 à l’hôtel
Farah à Tanger, à l’issue de
laquelle Mohamed El Hitmi
a été élu Président de l’association pour un mandat
de trois années allant de
2020 à 2023.
Le résultat de cette opération qui s’est déroulée
par vote secret, s’est soldée sur un score de 14 voix
pour le nouveau président,
contre 13 voix contre son
unique concurrent Mustapha El Broji.
« Ce résultat très serré
démontre à quel point le
vote était embarrassant
pour les professionnels,
eu égard à la place favorable occupée par les deux
candidats dans le secteur
et au respect qui leur est
porté dans la profession »,
a commenté le propriétaire
d’une agence de voyages
à Tanger, ajoutant : « Je
connais parfaitement les
deux candidats et je ne fais
aucune différence entre
l’un et l’autre ; ils sont valables tous les deux et
ils sont aptes pour cette
fonction », dira ce professionnel, souhaitant que
Mustapha Broji puisse faire
partie du nouveau bureau
de l’ARAVTTA.
« Broji a beaucoup d’expérience dans le domaine
et il pourrait être d’une
grande utilité pour notre
association, comme c’est le
cas pour lui dans d’autres
organisations où il est très
actif », estime l’intéressé.
Invité à donner son avis
sur le nouveau président,
notre interlocuteur qui a
souhaité garder l’anonymat, affirme que les professionnels ont fait le bon
choix en la personne de
Mohamed El Hitmi : « C’est
un professionnel sérieux
qui n’est pas inconnu dans
la profession du Tourisme
aussi bien sur le plan local que national, puisqu’il
incarne deux facettes professionnelles à savoir :

l’Hôtellerie et le Tourisme »,
dira l’intéressé, expliquant:
« il aiguisé ses capacités et
son expérience dans une
brillante et longue carrière
dans l’hôtellerie en qualité
de responsable dans des
palaces de renom comme
l’hôtel El Minzah à Tanger ou Atlas Asni à Marrakech».
L’intervenant ajoute que
« depuis qu’il a créé son
agence de voyages à Tanger, il y a une trentaine d’années, personne n’a jamais
enregistré contre lui une
quelconque dérogation ou
écart de conduite. Si l’on
ajoute à cela son expérience enrichie par son passage en tant que premier
président du Conseil régional du Tourisme (CRT), ainsi que son appartenance
à d’autres organismes ou
associations, on ne peut
que se féliciter de ce choix
», conclue l’intéressé.
A ce propos, soulignons
qu’outre ses activités professionnelles, Mohamed El
Hitmi porte l’étiquette para
- diplomatique de Consul
honoraire de l’Equateur
pour tout le Maroc, et celles
de vice-président de l’Association Fes-Saiss section
Tanger, Past-Président et
Secrétaire General du Rotary clubTanger Doyen et de
Président de la SARAVN.
Le nouveau Président a
présenté un ambitieux plan

d’action 2020 – 2023 dont
l’objectif primordial, dira-til, est Pour le Président El
Hitmi, il s’agit, entre autres,
de :
1) Consolider, sans distinction, les relations entre
tous les professionnels de
la région,
2) faire fédérer le maximum d’agences de voyage
dans la région,
3) développer la formation professionnelle,
4) promouvoir la collaboration et communication
ent organismes professionnels du secteur, comme le
CRT-TTA),
5) co-développer l’événementiel et l’animation,
6) renforcer les relations
institutionnelles,
7) Dynamiser les actions
sociales.
A signaler qu’une prochaine réunion est programmée pour la formation du nouveau bureau
de l’ARAV-TTA, pour le
prochain mandat de trois
années.
Les professionnels, dans
leur majorité, souhaitent
que le Président sortant,
Mohamed Larbi Chioua,
puisse accepter d’assumer la noble fonction de
Président d’Honneur de
l’ARAVTTA, et que leur ami
Mustapha Broji, puisse leur
faire l’honneur de faire partie du nouveau bureau de
leur association.
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Simulation à Tanger

d’une enquête et d’un procès
sur des affaires de traite
de personnes et de trafic illicite
de migrants

Le

bureau Maroc
de l’Office des
Nations Unies contre
la drogue et le crime
(ONUDC) et la Commission nationale de
coordination des mesures de lutte et de prévention contre la traite
des êtres humains organisent, du 1er au 4
décembre à Tanger, une
simulation d’enquête et
de procès portant sur
des affaires de traite de
personnes et de trafic
illicite de migrants.
Selon la MAP dont
nous rapportons les
informations, cet atelier,
destiné à un groupe
d’acteurs de la justice
pénale en charge des
enquêtes, des poursuites et des jugements
des affaires de traite
des personnes, s’inscrit
dans le cadre de la mise
en œuvre au Maroc du
projet régional portant
sur le démantèlement
des réseaux criminels
transfrontaliers impliqués dans la traite des
personnes et le trafic
illicite de migrants en
Afrique du Nord, financé
par l’Union européenne.
S’exprimant à l’occasion de l’ouverture de
l’atelier, le directeur de
la Police judiciaire, le
préfet Mohamed Dkhissi, a mis en avant l’intérêt accordé par le Maroc
à la lutte contre la traite
de personnes, et ce à
travers la ratification
de plusieurs conventions internationales
y afférentes, à l’instar
de la Convention des
Nations Unies contre
la criminalité transnationale organisée ainsi
que le protocole qui s’y
rapporte visant à prévenir, réprimer et punir la
traite des personnes, en
particulier des femmes
et des enfants.
M. Dkhissi s’est
également arrêté sur
l’évolution notable du
cadre législatif et réglementaire marocain en
matière de traite des
êtres humains durant
ces dernières années,
évoquant ainsi la loi relative à la lutte contre la
traite des êtres humains
promulguée en 2016
dans le but de créer un

Ph : Hammouda
système législatif intégré
pour lutter contre ce phénomène, outre le décret de
2018 portant création de
la Commission nationale
chargée de la coordination
des mesures ayant pour
but la lutte et la prévention
de la traite des êtres humains.
Pour sa part, le directeur
des Affaires pénales et des
grâces au ministère de la
Justice, Hicham Mellati, a
précisé, dans une allocution lue en son nom par
Rachid Meziane, représentant du ministère de la Justice, que le Maroc a choisi
d’adopter une approche
globale dans la lutte contre
la traite des êtres humains,
basée sur quatre axes principaux à savoir la prévention, la protection, la poursuite et le partenariat.
La traite des personnes
est considérée comme la
troisième forme de criminalité organisée la plus
répandue, après le trafic
d’armes et le trafic de stupéfiants, a-t-il relevé, notant que le Maroc a adopté
des mesures essentielles
visant la protection des
victimes de ce crime.
Quant à la directrice du
bureau Maroc de l’ONUDC,
Siham Al Figuigui, elle a
noté que cette rencontre
est un atelier pratique par
excellence visant à renforcer les compétences d’acteurs de la justice pénale
en charge des enquêtes,
des poursuites et des jugements des affaires de traite
des personnes, faisant savoir que les travaux de cet
atelier reposent sur une simulation d’une enquête basée sur une scène de crime
réaliste, qui permettra aux
participants d’adopter une
dynamique de travail participative pour trouver des

réponses communes.
Par ailleurs, le premier
président de la Cour d’appel de Tanger, Bouchaib
Mouhib, a mis l’accent sur
le rôle de la justice dans
la lutte contre les crimes
relatifs à la traite des êtres
humains, affirmant que la
circonscription judiciaire
de la Cour d’appel de Tanger veille à la bonne application de la loi, notamment
dans les affaires relatives à
la traite des personnes.
Cet atelier vise à mettre
en situation les participants
selon un scénario étudié, et
ce dans le but d’établir une
base commune de connaissances et de compétences
en matière de lutte contre
la traite des personnes et le
trafic illicite de migrants.
L’atelier vise aussi à
permettre aux participants
d’améliorer leurs techniques d’identification des
victimes, de renforcer leurs
techniques d’enquête,
d’investigation et de préservation des preuves, de
renforcer la coordination
inter-agence pour de meilleures stratégies d’enquête
et de poursuites et d’identifier les bonnes pratiques
pour une meilleure gestion
des enquêtes et des poursuites en la matière.
Il est à noter que le projet
régional portant sur le démantèlement des réseaux
criminels transfrontaliers
impliqués dans la traite des
personnes et le trafic illicite
de migrants en Afrique du
Nord, d’une durée de trois
ans, a pour objectif global
de renforcer les capacités
de l’Egypte, de la Libye,
du Maroc et de la Tunisie
pour démanteler efficacement les réseaux criminels
impliqués dans le trafic de
migrants et la traite des
êtres humains.
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Une grande dame
nous a quittés

Madame Zohra CHERIF, née Abdellah, s’est éteinte le 30
novembre 2020 à Tanger, sa ville natale à laquelle elle était
très attachée et qu’elle n’avait jamais quittée.
Élève brillante au lycée Regnault, elle obtint son baccalauréat avec tous les honneurs en 1937, devenant la première Marocaine bachelière, grâce à un père d’avant- garde
qui souhaitait que ses filles aillent à l’école et s’ouvrent à
d’autres cultures.
Lors de la célébration du centenaire du lycée Regnault,
un hommage spécial lui fut rendu et elle s’adressa sans
notes a toute l’assistance pour rappeler l’importance de la
culture et du savoir qui illuminèrent sa vie.
Elle était une femme de grande culture, parlant couramment quatre langues, à la fois moderne dans son ouverture
au monde avec une grande curiosité intellectuelle et profondément attachée à son pays et à ses racines, marocaine
et musulmane.
Mariée à Sidi Mohammed CHERIF, ancien président de
la cour d’appel de Tanger décédé en 1980, belle-soeur de
feu le Bâtonnier Hachemi CHERIF, ancien conseiller et avocat de feu SM Mohamed V, elle traversa le siècle avec une
longue vie pleine et riche
Elle eut cinq enfants, Noureddine, Amin, Mounir, Mourad
et Fadhila, de nombreux petits- enfants et arrières petitsenfants, une belle famille qui était sa fierté, auxquels elle ne
cessa de transmettre l’amour du pays, le sens du devoir et
du travail et l’amour de la famille.

Nécrologie

Zohra CHERIF
rappelée à Dieu

C’est avec une profonde affliction et
une immense consternation que nous
avons accueilli la triste et chagrinante
nouvelle du décès survenu le 29 novembre 2020, de la très chère regrettée
Zohra CHERIF, née Abdellah.
La dépouille de la défunte a été
inhumée, le lendemain, au cimetière
de Sidi Amar où elle a été convoyée
au milieu d’un émouvant cortège
funèbre restreint eu égard aux contraintes sanitaires imposées par la pandémie, comptant quelques proches qui ont
tenu à l’accompagner à sa dernière demeure et à lui rendre
un dernier hommage posthume.
En cette douloureuse circonstance, nous présentons
nos condoléances les plus attristées à ses enfants, Maître
Noureddine CHERIF, Maître Amin CHERIF, le Docteur Mounir
CHERIF, M. Mourad CHERIF et le Docteur Fadhila CHERIF, ep.
Maaninou ; à l’ensemble des membres des familles Cherif,
Benjelloun, Haj Nassar, Nadi, Kerrich, Maaninou, Benhima,
Noussairi et familles alliées, ainsi qu’à tous les proches de la
regrettée disparue qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses et aimables personnes qui se sont
associées à leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant par leur présence effective, leurs prières, leurs appels et
leurs messages d’affection, de soutien et de compassion, les
priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.
Puisse Dieu le Tout Haut avoir la défunte en Sa Sainte miséricorde, l’accueillir en Son Vaste Paradis et apporter soutien et patience à sa famille et à tous ses proches afin de les
aider à traverser cette dure épreuve et les protéger de tout
malheur. Amine.
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Succès de la réunion
des parlementaires libyens à Tanger
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Les

résultats de la réunion consultative
de la Chambre des représentants libyenne constitueront un
“point de changement important
qui aura un grand impact sur
le processus politique”, a affirmé, samedi dernier, à Tanger, le
ministre marocain des Affaires
étrangères, de la Coopération
africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.
Dans une allocution prononcée à l’occasion de la séance de
clôture de la réunion consultative de la Chambre des représentants libyenne, tenue du 23 au 28
novembre à Tanger, M. Bourita a
indiqué que “les résultats de la
réunion, plus particulièrement la
tenue prochainement d’une session de la Chambre des représentants sur le territoire libyen,
constituent un point de changement important qui aura un
grand impact sur le processus
politique”, estimant que la tenue
de la réunion consultative avec
la participation, pour la première
fois depuis plusieurs années, de
plus de 123 députés libyens, est
en soi une “réussite”.
Après avoir mis en avant les
résultats importants de la réu-

nion et le progrès réalisé par les
quatre commissions constituées
à cette occasion, M. Bourita a salué l’atmosphère dans laquelle
s’est déroulée la réunion, imprégnée par l’esprit de responsabilité et de patriotisme ainsi que la
conscience quant à l’importance
de cette étape et le rôle fondamental des Libyens, notamment
de la Chambre des représentants, pour accompagner l’étape
critique que connaît le processus
politique en Libye.
Le ministre a, par ailleurs, mis
en avant la disposition constante
du Royaume du Maroc à accompagner la volonté des députés libyens et de la communauté internationale pour garantir la réunion
de la Chambre des représentants
afin qu’elle assure son rôle et ses
responsabilités, exprimant son
espoir que cette réunion consultative constitue un point de départ pour la Chambre des représentants afin de jouer pleinement
le rôle qui lui est attribué par l’Accord politique, un rôle important
dans le domaine de nomination,
de législation et de contrôle.
“ L’étape politique actuelle
nécessite une Chambre des représentants harmonieuse, qui

avance dans une seule direction, où les divisions géographiques et politiques prennent
fin, et qui oeuvre en tant qu’un
seul organe au service de la Libye et des libyens”, a-t-il relevé,
estimant qu’à travers le suivi de
la réunion et de ses résultats, le
pari a été gagné.
Pour sa part, le député à la
Chambre des représentants
libyenne, Ahmed Chalhoub, a
affirmé, lors d’une allocution
prononcée au nom des députés ayant participé à la réunion
consultative, que le rôle du
Royaume du Maroc dans la réunion de la Chambre des représentants afin de “briser la glace”
parmi ses membres sera inscrit
dans la mémoire des Libyens,
faisant savoir que ce rôle traduit
l’intérêt que porte le Maroc frère
pour les Libyens.
Il a également salué le rôle du
Royaume du Maroc dans l’unification de la Chambre libyenne
des représentants et la mise en
place de l’atmosphère adéquate
à cet effet, estimant que la réunion de la Chambre grâce aux
efforts des frères du Royaume
du Maroc sera un jour historique
pour les Libyens.

Visite-éclair à Tanger
d’une commissaire européenne

La

Commissaire européenne aux Affaires
intérieures, Ylva Johansson, devait effectuer, mardi dernier, une
visite technique des activités de
gestion des frontières du Maroc
à Tanger.
En visite au Maroc avec son
homologue à la Politique de Voisinage et d’Elargissement, Olivér
Várhelyi, Mme Johansson devait
se réunir, auparavant, à Rabat,
avec le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.
« Le Maroc est un partenaire
«très fiable» avec lequel l’Union
européenne (UE) souhaite poursuivre le partenariat privilégié qui
les lie » estime la Commissaire
européenne, ajoutant : «Nous
avons une très bonne coopération et un partenariat très privilé-

gié avec le Maroc ».
Elle a souligné l’importance
de “travailler de près” avec les
États membres de l’UE sur les
questions de la migration, dans
le cadre d’une approche “pragmatique” et “d’une coopération

inclusive avec le Maroc et tous
les États membres”.
Mme Johansson a saisi l’occasion pour saluer les efforts
“énormes” entrepris par le Maroc
dans la gestion de la question
migratoire.
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Vaccin anti-Corona :
La méfiance fait place à la confiance

Pourquoi est-il si important
de se faire vacciner ?
Entre méfiance et espoir, le doute s’installe ! Or, il ne faut pas
laisser place au doute car, entre deux choix, il faut opter pour le
meilleur, et la meilleure arme que nous ayons pour combattre la
pandémie du Covid 19 qui tue des humains, c’est le vaccin, partant du fait établi qu’aucun médicament spécifique n’est, à ce jour,
recommandé pour prévenir ou traiter l’infection par le nouveau
Coronavirus. Les personnes infectées par le virus reçoivent des
soins appropriés pour soulager et traiter les symptômes, et celles
qui sont gravement malades doivent recevoir des soins de soutien
optimisés.
C’est pour cela qu’une judicieuse campagne de vaccination massive contre le Covid-19 a vu le jour et continue d’être menée au
Maroc sur instructions royales.
Ainsi, il est heureux de relever que, peu à peu, la crainte cède la
place à l’espoir, et la confiance remplace la méfiance.

A

l’instar de nombreux pays à travers le monde,
le Maroc a entamé, depuis plusieurs semaines,
sa course pour l’obtention d’un vaccin contre le
Covid-19. Bien que deux vaccins, celui développé par
Sinopharm CNBG et celui d’AstraZeneca, ont déjà été
commandés, le royaume poursuit ses pourparlers pour
l’obtention d’autres vaccins notamment celui de Pfitzer
et le vaccin Spoutnik V développé par les Russes.
Une première étape de préparation permet de fournir
des vaccins pour 65% de la population, soit 23,4 millions
de personnes. Une campagne colossale se déroule depuis plusieurs semaines et permettra de vacciner quotidiennement quelque 220.000 personnes, a annoncé le
comité scientifique consultatif.
«Cette campagne massive est un exploit, car
la course au vaccin est
une course des grands»,
nous explique le Docteur
Tayed Hamdi, médecin,
chercheur en politiques
et systèmes de santé et
vice-président de la Fédération Nationale de la Santé (FNS).
En effet, «les pays les
plus développés, dont la
population représente à
peine 13% de la population mondiale ont d’ores
et déjà acheté en précommande plus de la moitié de
la production des vaccins
pour stopper l’évolution
du Covid», poursuit-il.
Une course justifiée par l’absence d’un traitement
efficace à ce jour, souligne le spécialiste, notant que
«l’immunité collective a, elle aussi, montré ses limites et
donc le vaccin est désormais la seule issue pour juguler
cette épidémie».
Cet avis est partagé par le Docteur Tariq Sqalli Houssain, chef de Service de néphrologie au sein du CHU de
Fès et président de la Société Marocaine de Néphrologie pour qui «dans tout choix stratégique de santé il faut
peser le pour et le contre et garder en tête que le risque
zéro n’existe pas. Mais ce dernier, n’est rien en comparaison à celui que nous encourons si nous restons les
bras croisés», prévient l’expert, déplorant la méfiance
de certains s’expliquant par l’absence de publication
de résultats par certains laboratoires mais aussi par le
manque de communication entourant le vaccin.

Ainsi, l’appel des professionnels de la Santé aux citoyens à se
faire vacciner, se fait désormais entendre. On annonce que le démarrage de la campagne nationale massive de vaccination ne va
pas tarder dans des centaines d’hôpitaux publics, hôpitaux de
campagne et centres sanitaires.
Experts et spécialistes nous apportent leur éclairage en affirmant que: «l’immunité collective adoptée jusqu’à présent a montré ses limites et donc le vaccin est désormais la seule issue pour
juguler l’épidémie rampante et sauver l’humanité !».
Il faut souligner que le Coronavirus ne tue pas seulement des
vies, mais détruit aussi les économies qui sont carrément à l’arrêt
dans certains pays.
Pour toutes ces raisons, on estime que la campagne de
vaccination va permettre de sauver des vies, juguler l’épidémie,
redémarrer l’économie et retrouver une vie sociale stable.

Il faut aussi tenir compte du fait que nous sommes
face à une situation exceptionnelle puisque les meilleurs chercheurs au monde se sont focalisés sur le vaccin, en innovant et proposant des techniques nouvelles,
parvenant, en seulement quelques semaines, à disséquer le nouveau Coronavirus et donner sa structure
exacte, alors qu’en temps normal, cette première étape
prend en moyenne de 4 à 5 ans de recherches», dira-t-il,
« Personnellement, je le ferais », affirme, de son côté,
le Professeur Marhoum, épidémiologiste, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Casablanca,
préférant se faire vacciner plutôt que d’attraper le virus
covid-19. Selon lui « le vaccin a toujours été la meilleure
arme que nous ayons face à des maladies infectieuses.

Il a permis d’en éradiquer un certain nombre qui étaient
extrêmement létales pour l’être humain » dira-t-il, ajoutant : «ce qu’on peut reprocher à ce vaccin, c’est qu’il a
été fabriqué très vite, mais attention, ce n’est pas aux
dépens de la sécurité de l’humain car des tests de sécurité sont réalisés. Le seul problème, c’est que nous
n’avons pas le recul suffisant pour assurer qu’il n’y aura
pas d’effets indésirables à long terme», reconnaît le Pr
Marhoum, se voulant cependant rassurant : « A priori,
s’il n’y a pas eu de problème à court et à moyen termes,
c’est peu probable qu’il y en ait à long terme», conclue
l’expert.
Ajoutons à cela la surenchère entre laboratoires
annonçant tour à tour une efficacité supérieure aux
concurrents, ce qui alimente des débats houleux entre
sceptiques.
Ce qui est encore utile à savoir, c’est que lorsque

le Maroc a commencé à penser sa stratégie de vaccination, le comité scientifique a été chargé de mener
la réflexion dans le cadre d’une vision proactive. Une
prospection a été ainsi menée à travers le monde laissant découvrir que le vaccin chinois est le seul dont les
données sanitaires sont disponibles et satisfaisantes,
explique le Dr Abdelafattah Chakib, spécialiste des maladies infectieuses au CHU Ibn Rochd de Casablanca,
rappelant à cet égard des expériences précédentes
avec d’autres laboratoires, notamment américains dans
le cas de H1N1 auquel le Maroc a passé une commande,
mais le vaccin n’est jamais arrivé.
Partant de cette expérience, poursuit le Dr Chakib,
le Maroc a pris les devants, «et sur intervention royale,
nous avons pu obtenir le
vaccin (chinois), ainsi que
l’opportunité de participer
à la phase III des essais
cliniques, ce qui constitue une première dans
l’histoire scientifique du
Royaume », explique le
spécialiste, ajoutant : «Parmi les 600 citoyens marocains qui se sont portés
volontaires pour participer
aux essais cliniques, on
n’a constaté aucun effet
secondaire grave. On n’a
relevé, chez certains volontaires, que quelques
effets secondaires bénins,
dont une légère montée
de température de courte
durée et une rougeur passagère à l’endroit de la vaccination », révèle le spécialiste.
A partir de là, le royaume a lancé sa campagne de
vaccination qui devrait débuter incessamment des
centaines d’hôpitaux publics, hôpitaux de campagne et
centres sanitaires. La cadence moyenne envisagée est
de de 200.000 vaccins par jour, sachant que 21 jours, les
personnes vaccinées recevront la 2ème dose du vaccin.
L’opération supervisée par un comité scientifique de
haut niveau, durera trois mois. Elle sera pratiquée du
lundi au samedi avec priorité aux professionnels de
Santé et du corps médico-social en contact direct avec
les malades, les personnes âgées ou fragiles, celles qui
risquent de développer une forme grave du Coronavirus.
L’opération sera ensuite étendue au reste de la population. Le taux de couverture vaccinale sera de 80% de
la population au niveau national
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Hadj Ahmed AHOUZI
rappelé à Dieu

C’est avec une profonde affliction et une immense consternation
que nous avons accueilli la triste et
chagrinante nouvelle du décès survenu le 30 novembre 2020, du très
cher regretté Hadj Ahmed AHOUZI.
La dépouille du défunt a été
inhumée après salat Al Asr, au cimetière de Sidi Amar où elle a été
convoyée au milieu d’un émouvant cortège funèbre restreint à
cause de la pandémie, comptant
quelques proches qui ont tenu à l’accompagner à sa dernière demeure et à lui rendre un dernier hommage posthume.
En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos
condoléances les plus attristées à sa veuve Mme Habiba
Fraîhi, à ses filles Dr. Fatima-Zahra, Hafida et Samrae ; à ses
frères Hassan, Abdallah et M’hamed ; à ses proches Dr. Najib
Bouita et Youssef Msamri ; à l’ensemble des membres des
familles Ahouzi, Fraïhi et familles alliées ; ainsi qu’à tous les
proches du regretté disparu qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses et aimables personnes
qui se sont associées à leur deuil et partagé leur douleur
en se manifestant par leur présence effective, leurs prières,
leurs appels et leurs messages d’affection, de soutien et de
compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.
Puisse Dieu le Tout Haut avoir le défunt en Sa Sainte miséricorde, l’accueillir en Son Vaste Paradis et apporter soutien
et patience à sa famille et à tous ses proches afin de les aider
à traverser cette dure épreuve et les protéger de tout malheur. Amine.

Nécrologie

Youssef SOUIRI
rappelé à Dieu

C’est avec une profonde affliction et une immense consternation
que nous avons accueilli la triste
et chagrinante nouvelle du décès
survenu le 1er décembre 2020, à
l’âge de 59 ans, du très cher regretté Youssef SOUIRI.
La dépouille du défunt a été inhumée le lendemain, après salat
Al Asr, au cimetière de Souani où
elle a été convoyée au milieu d’un
émouvant cortège funèbre restreint à cause de la pandémie, comptant quelques proches
qui ont tenu à l’accompagner à sa dernière demeure et à lui
rendre un dernier hommage posthume.
En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos
condoléances les plus attristées à sa veuve Mme Hakima
Kaâbal ; à leurs enfants Jannat et Imrane ; à la mère du défunt, Mme Rhimou Souani ; à ses frères et sœurs Abdellatif,
Abdelhak, Mustapha, Fatima-Zahra, Ismaïl, Zakaria et Amina;
à l’ensemble des membres des familles Souiri, Kaâbal, Souani et familles alliées ; ainsi qu’à tous les proches du regretté
disparu qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux
très nombreuses et aimables personnes qui se sont associées à leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant
par leur présence effective, leurs prières, leurs appels et
leurs messages d’affection, de soutien et de compassion, les
priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.
Puisse Dieu le Tout Haut avoir le défunt en Sa Sainte miséricorde, l’accueillir en Son Vaste Paradis et apporter soutien
et patience à sa famille et à tous ses proches afin de les aider
à traverser cette dure épreuve et les protéger de tout malheur. Amine.
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Lu pour vous dans

Tanger la blanche, Tanger la haute,
Tanger l’internationale…

Depuis des centaines d’années, Tanger est le carrefour entre le Moyen-Orient,
l’Afrique et l’Europe. Située sur le détroit de Gibraltar, elle a accueilli de nombreux
voyageurs de tous horizons qui y ont laissé un peu de leurs cultures en héritage.

T

anger, qui se nommait Tingis à l’époque romaine est
née à l’époque de la civilisation
phénicienne. Au milieu du vingtième siècle, la ville est devenue
un bastion de liberté et un lieu de
rencontre de nombreux artistes
nationaux et étrangers.
Ville cosmopolite et dynamique, elle est la destination
incontournable des artistes à
la recherche d’inspiration. Des
écrivains de la Beat génération,
des peintres comme Delacroix
et Matisse, de même que des
musiciens tels les Beatles et les
Rolling Stones y ont trouvé leur
inspiration.
Tanger, que le célèbre écrivain
et compositeur Paul Bowles a
décrite comme la ville des rêves
a su garder son identité marocaine, ses habitants ont le cœur
sur la main et sont aussi chaleureux que leur pays. C’est une
véritable mine d’or, en termes
de découvertes, mais aussi au
niveau de la richesse artistique,
naturelle ou architecturale. Tanger dispose d’infrastructures
hôtelières et touristiques variées.
Dans prochains articles nous
vous citerons les choses incontournables à faire à Tanger, pour
un séjour réussi et authentique.

Port Tanger Med
Depuis l’accession au trône
du Roi Mohammed VI en 1999,
de grands projets ont vu le jour
avec notamment l’implantation
du complexe portuaire Tanger
Med et un renforcement des
axes de communication afin
de désenclaver cette région du
Royaume. L’objectif est ainsi de
créer des emplois en attirant
des entreprises orientées vers
l’exportation, le développement
du tourisme, et de générer des
sources de revenus grâce aux
activités portuaires.
Ce projet constitue l’un des
plus importants chantiers d’équipement lancé au Maroc. Situé sur
la côte Méditerranéenne, à 35 km
à l’est de Tanger, le port en eaux
profondes et la zone franche qui
y est associée donnent une nouvelle impulsion à l’économie du
nord du Maroc. Il ancre le pays
dans l’espace euroméditerranéen et fait de la zone un modèle de développement régional
intégré. Le port occupe en effet
une position stratégique entre
l’océan Atlantique et la mer Méditerranée, à la croisée de grandes
routes maritimes, au point d’intersection des axes nord-sud et
est-ouest.

Ph : DR

Port de plaisance
Tanja Marina Bay
Les deux idées maîtresses de
ce projet d’envergure assure à la
ville de Tanger et sa région des
effets bénéfiques.
Tanja Marina Bay incarne le renouveau de l’infrastructure portuaire et dote la ville de Tanger
d’une offre touristique et culturelle unique au Maroc.
Ce port de plaisance s’est inscrit dans le développement de
nombreux projets initiés dans
tout le Royaume, qui modernise le
Maroc et l’ouvre à l’international.
Réalisé tout en respectant
l’histoire et la culture de la ville,
le port de plaisance Tanja Marina
Bay, crée une dynamique et un
espace de vie pour tous. Ainsi,
tout en assurant l’intégration et
la mise en valeur du quartier historique de la médina et de son
littoral touristique, la reconversion du port de Tanger ville prend
en compte le développement
de plusieurs pôles : plaisance,
croisière, passager ferry, pêche,
hôtelier, culturel, événementiel,
commerce, restauration, animation, résidentiel et bureaux.

La Médina
ou la vieille ville
Vous avez envie d’un weekend haut en couleur, au gré des
ruelles de la médina et des cafés ? Laissez-vous enivrer par les
odeurs épicées et transporter par
la convivialité des souks. Lieux
culturels prestigieux, gastronomie, partages et découvertes,
impossible de s’y ennuyer.
C’est une chose extraordinaire
de visiter Tanger : l’explorer et apprendre à la connaître. Les ruelles
étroites, vous en feront voir de
toutes les couleurs : bleu, rose,
jaune, vert… La Médina possède
une architecture et un style qui
lui est propre. Mais la Médina, ce
n’est pas que des habitations, il y
a aussi beaucoup de boutiques,
bazars, bureaux de change…

Ici les couleurs des fruits et
légumes, l’odeur des épices et
la clameur des marchands vont
éveiller vos sens, ceci en vous
faisant découvrir un lieu merveilleux, fourmillant de vie. Dans les
ruelles du Petit Socco – qu’on
nomme Souk Dakhel en arabe –
vous trouverez un marché très
animé où, anciennement, les
gens venaient de la campagne
pour y vendre leurs produits.
Se perdre dans les rues de
Tanger l’ancienne, c’est prendre
le risque de faire de vraies belles
rencontres avec les habitants :
chez le marchand de légumes, le
poissonnier, l’herboriste, le vendeur d’œufs, retrouver le goût de
prendre son temps pour siroter
un noss noss ou un thé à la menthe, savourer un jus d’orange ou
un jus de grenade.
Pendant votre séjour à Tanger
vous constaterez le caractère
de ses habitants, l’atmosphère
décontractée de ses rues, sa
gastronomie et son artisanat font
partie des atouts inoubliables de
cette ville hors du commun.

Synagogue Moshé
Nahon

Dans la rue Siaghine ne manquez pas de visiter la synagogue
Nahon et Akiba, ces lieux ont été
très bien restaurés et témoignent
de l’importance de la communauté juive de Tanger avant 1947,
qui comptait 17 synagogues.
Magnifiques lampes et chandeliers, murs richement décorés
de stucs aux arabesques andalouses. Photos et objets de culte
dans les salles d’exposition, ainsi qu’une robe de mariée qui sont
autant de témoins silencieux
d’un passé extraordinaire. Avant
de quitter la rue Siaghine n’oubliez pas de déguster l’incontournable nougat chez Ahmed,
un délice!
Qui n’a jamais rêvé d’entrer
dans une Médina et de se laisser
guider par ses ruelles jusqu’à en
perdre le nord ?

ECONOMIE

SANTÉ

TOURISME

Affaire Adnan

L’audience du tribunal
de nouveau reportée

La Cour d’appel de Tanger a reporté au 15 décembre
courant, le procès du présumé meurtrier et ses trois
complices impliqués dans la triste affaire du meurtre du
petit Adnane qui avait été violé, tué et enterré.
Ce nouveau report a été demandé par la partie civile
réfutant la tenue du procès à distance et exigeant la présence des accusés aux audiences du tribunal.
Pour rappel, quatre individus sont accusés dans le
cadre de cette affaire sordide. Le principal suspect est
poursuivi pour crime d’homicide volontaire sur un mineur avec attentat à la pudeur. Trois autres individus,
colocataires du suspect, ont également été arrêtés pour
dissimulation de crime commis, et pour ne pas avoir dénoncé les faits.
Disparu dans des circonstances inconnues depuis le
7 septembre 2020, le jeune Adnane,, âgé de 11 ans a été
retrouvé mort et enterré à proximité du domicile de ses
parents à Tanger, et non loin du supposé meurtrier.
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tentative de trafic de 35 kg de cocaïne pure en provenance d’un pays d’Amérique latine et à destination de
pays asiatiques.
Dans un communiqué, la DGSN souligne que cette
opération, menée sur le terrain par les services de la Sûreté nationale et les éléments de la douane de Tanger,
s’inscrit dans le cadre des relations de coopération agissante entre les services sécuritaires marocains et leurs
homologues américains, dans différents domaines, notamment celui de la lutte contre la criminalité transfrontalière et le trafic illégal de drogue et de psychotropes.

Les échantillons de la drogue saisie ont été soumis
au laboratoire de la police scientifique relevant de l’Institut des Sciences forensiques de la Sûreté nationale
pour faire l’objet des expertises techniques nécessaires
afin d’analyser le degré de pureté de la cocaïne, ajoute
la DGSN, précisant qu’une enquête a été ouverte par la
police judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour identifier tous les complices impliqués dans
cette affaire et déterminer ses ramifications régionales
et internationales ainsi que ses liens avec les réseaux
de trafic international de cocaïne.
uuuuuu

uuuuuu

Quartier Al Majd

Un citoyen espagnol
retrouvé mort dans son
domicile

Nador

Sauvetage en mer de
50 migrants clandestins
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Tétouan

Un an de prison
pour un faux dentiste

Le prothésiste dentaire ayant causé, en 2017, la mort
d’un enfant de 12 ans, a été condamné à 1 an de prison
ferme assortie d’une indemnité de 300 000 dirhams, à
verser au profit de la famille de la victime. Le verdict a
provoqué l’indignation générale.
Trois ans après le décès d’un enfant à Oued Laou,
dans la région de Tétouan, des suites de complications
d’une intervention dentaire, l’Ordre national des médecins dentistes et l’Association de défense des droits de
l’homme continuent de dénoncer l’exercice illégal d’une
profession réglementée.
Les deux organisations incitent les autorités à intervenir afin de veiller au contrôle des cabinets de prothèses ou de blanchiment de dents, qui continuent de
proliférer et d’exercer une profession au mépris de la
réglementation en vigueur.
Pour l’avocat Habib Hajji, une révision de la législation sur les personnes qui exercent une profession réglementée, notamment les faux dentistes, est plus que
d’actualité. Cette pratique frauduleuse expose la vie des
citoyens à de grands dangers, notamment avec la manipulation des produits anesthésiants et la prescription de
médicaments, a-t-il décrié.
L’avocat s’interroge, à ce propos, sur le rôle des
commissions de contrôle, censées mettre fin à cette
anarchie, sachant que ces charlatans affichent des tarifs
très concurrentiels pour attirer leur clientèle. Les autorités de Tétouan, serrent l’étau sécuritaire autour des
trafiquants de produits d’anesthésie. Les services de
police essaient de remonter la filière qui approvisionne
le marché noir.
uuuuuu

Les gardes-côtes de la Marine royale marocaine ont
porté
assistance, mercredi, au large de Nador, à 50 SubLe corps inerte d’un sexagénaire espagnol prénomsahariens
candidats à la migration irrégulière.
mé Juan, a été découvert dans la matinée de lundi 30
Parmi
ces
clandestins qui se trouvaient en difficulté à
novembre 2020 dans un appartement qu’il occupait au
bord
d’une
embarcation
de fortune très vétuste, se trouquartier Al Majd à Tanger, et dont la porte d’accès était
vaient
quatre
cadavres
de
deux femmes et deux bébés.
verrouillée de l’intérieur.
Les
rescapés
ont
reçu
les soins nécessaires à bord
L’intéressé vivait seul, étant séparé depuis 2 ans de
des
unités
de
la
Marine
royale,
avant d’être ramenés au
son épouse et ses enfants.
port
de
Nador
et
remis
à
la
Gendarmerie
Royale pour les
Selon les premiers éléments de l’enquête, l’homme se
procédures
d’usage.
serait suicidé par pendaison, depuis trois jours. On précise, en effet, que la thèse la plus probable de ce drame,
uuuuuu
serait celle du suicide, bien que la version criminelle ne
Emigration clandestine
soit pas écartée, pour le moment.
L’alerte aurait été donnée par des voisins Inquiets
par la disparition inhabituelle de ce personnage qui était
apprécié dans son entourage, pour son calme et sa gentillesse.
Une personne est morte par épuisement, jeudi 26 noL’enquête menée par la police judiciaire relevant de
la préfecture de police de Tanger, est toujours en cours. vembre 2020, alors qu’elle tentait de regagner l’enclave
espagnole de Melilla par un canal d’évacuation des eaux
uuuuuu
usées, à partir du port de Bni Ensar, à Nador, tandis
qu’une autre victime a été sauvée de justesse et transférée au service de réanimation de l’hôpital Hassani à
Nador.
La dépouille du jeune décédé a été récupérée et évaEn étroite coopération avec la « Drug Enforcement cuée à la morgue du même hôpital
A rappeler que dans une tragédie similaire, quatre
Administration américaine (DEA) », les services de la
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) sont candidats à l’immigration irrégulière ont perdu la vie, au
parvenus à mettre en échec, mardi dernier à Tanger, une début de ce mois de novembre, lorsqu’ils ont tenté de
regagner Melilla depuis des égouts du port de Bni Ensar.

Un homme meurt dans
un canal d’égout

Saisie à Tanger
de 35kg de cocaïne pure

Saisie de psychotropes
en provenance de Tanger

Sur informations précises, la police judiciaire relevant
de la préfecture de police de Marrakech a interpellé,
dans la matinée de mercredi, une femme de 45 ans, et
son fils de 27 ans en possession de 6.025 comprimés
psychotropes.
Les mis en cause ont été arrêtés en flagrant délit de
réception d’une machine à laver, expédiée en leur nom
depuis Tanger.
La fouille de ladite machine a permis de découvrir
5.699 comprimés psychotropes de type “Rivotril” dissimulés derrière le tambour de l’appareil.
En outre, une perquisition effectuée au domicile des
suspects au quartier “Annakhil” à Marrakech a permis
la saisie de 326 autres comprimés de types Rivotril et
Ectasie.
Une enquête judiciaire est ouverte pour déterminer
les ramifications de ce trafic de drogue.
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LES + VUS LES + COMMENTES DE RACHID MADANI
rachidtanger1@yahoo.fr - GSM : 0615539626

LE TRIBUNAL SUISSE
DU SPORT CONDAMNE
LE WAC

L

e Wydad Casablanca a reçu de mauvaises
nouvelles, avec la défaite de Melvin devant le
tribunal de sport suisse, la première contre son
ancien entraîneur Hussein Amouta, et la seconde contre
son ancien joueur, Mahdi Karnas. Amouta a remporté un
différend d’une valeur de 600 000 $, tandis que Mahdi Karnas
a reçu une décision pour recevoir 136 000 $, ajoutant aux
problèmes du Wydad. Il y a une semaine, le Wydad a versé
à son entraîneur tunisien Faouzi Benzarti 140 000 dollars
après un règlement amiable entre les deux parties, afin de
former l’équipe à la nouvelle saison. Les ennuis du Wydad
ne s’arrêtent pas là, puisque son joueur libérien William
Jaipur a remporté un procès initial de 800000 dollars, dont
l’équipe a fait appel, et son ancien entraîneur français
Ronnier Gerrard réclame 1 million de dollars de dommages
et intérêts après son limogeage il y a deux ans. Quant au
footballeur Sissoko, il réclame 200 000 dollars, accusant le
président du Wydad d’avoir falsifié sa signature pour ne
pas lui remettre ses cotisations, et il a obtenu une décision
préliminaire. De son coté Mohamed Nahiri a déposé une
plainte contre Said Nassiri, le président du Wydad, dans
laquelle il réclamait des dommages et intérêts s’élevant
à 100000 dollars, et Abdel-Latif Nusair était présent dans
le camp de l’équipe à Marrakech, accompagné d’un
commissaire de justice, pour réclamer sa compensation et
ses cotisations dues à l’équipe, comme condition de son
désengagement à l’amiable avec le club. Avec cela, Said
Nassiri, le président du Wydad, cette saison, casse tous les
chiffres concernant la perte des différends et le paiement
d’une indemnité qui a épuisé le budget du club.A l’heure
où il s’est séparé de trois entraineurs en cinq mois, il a dû
payer 60000 dollars au Serbe Zoran Manulovic, à Desaber
et à Garrido. Un certain nombre d’anciens joueurs exigent
également de lourdes cotisations avec le Wydad, dirigé par
Shikatara et Jamal Ait Ben Yedder, qui réclament environ
300000 $, ce qui expose Nassiri à de vives critiques de la
part des fans de l’équipe.
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MOHAMED MARRAKCHI
EX BASKETTEUR DE L’ASPT

ohamed Marrakchi est né à Rabat en 1941
de parents d’origine Marrakech, qui étaient
en route pour émigrer et échapper à la tyrannie de l’autorité de Thami El-Glaoui vers le nord,
pour s’installer à Musalla de Tanger. En 1949 il entre
à l’école française arabe du quartier Chapelle, où il
a poursuivi ses études primaires. Son premier choc
fut la mort de son père en 1953, qui l’obligea à redoubler d’efforts pour obtenir le certificat primaire afin
d’obtenir un emploi pour aider sa famille composée
de sa mère, sa sœur et sa tante. En 1954, il obtient
le certificat de premier rang à Tanger. Il a rejoint la
première cohorte préparatoire à Tanger lors de sa
première expérience dans un département d’emprunt
de l’école française Berchet entre 1954/1955 jusqu’à
l’achèvement de la construction de l’école Zaytouna,
qui a été inaugurée en 1955 en tant que premier noyau
de l’enseignement intermédiaire et secondaire à Tanger. En 1957, Si Marrakchi obtient un diplôme d’études
secondaires de première classe pour l’enseignement
privé à Tanger, Marrakchi a été nominé pour participer à l’examen de langue arabe... et a pu en peu de
temps terminer l’examen. Un mois plus tard, il a reçu
la nouvelle de son succès, qui a été annoncée dans
le journal Le Monde, où il s’est classé premier dans
le sujet arabe. Fin 1960, il est sollicité pour rejoindre
Paris pour recevoir le prix du président de l’Etat français, en présence de hauts responsables et intellectuels français, dont André Moroy et Jean Cocteau ...
Après la fin de la cérémonie, il a été hébergé en France
pour une durée de 45 jours. Au cours de laquelle il a
pu découvrir les caractéristiques culturelles, scientifiques et civilisationnelles de la France une résidence
et poursuivre ses études universitaires. Mais il a préféré retourner dans son pays en raison de sa situation
familiale malgré toutes les tentations .. et après avoir
obtenu son baccalauréat. Il a rejoint la Faculté des
Sciences de Rabat, Division du MPC. Mais il a décidé
après un an de travailler directement dans le secteur
de l’éducation. Il a été nommé professeur de mathématiques au lycée Ibn al-Khatib (plus tard Zainab), à
partir de 1962. Il a été le premier musulman marocain
à enseigner les mathématiques en français à Tanger.
En 1972, il a décidé de rejoindre le travail administratif , il a donc été nommé surveillant général. Et il a
continué dans son poste jusqu’à l’âge de la retraite en
2002. Au cours de sa longue expérience, il a connu un
groupe d’administrateurs, travaillant avec Muhammad

Côté ouvert : Le blog du sport

Tribune du Sport

Al-Akhdar Ghazal, Muhammad Al-Shiyazmi, Benikhlef
d’Algérie, Abdel-Qader Jaafar, Faris Bin Al-Sheikh et
Abdel Salam Al-Bashiri. En plus de son brillant dans
les domaines académique et pratique, Si Marrakchi a
vécu une vie pleine de dons fructueux grâce à son activité abondante, la diversité de ses talents et inclinations, et l’abondance de sa culture. Il était doué dans
le domaine des sports, où il était un brillant joueur de
l’équipe de basket-ball du lycée. Pendant la période
d’étude, il a également participé à des compétitions
d’athlétisme et dans l’équipe secondaire de rugby. Il
a excellé dans le jeu en raison de sa légèreté, de sa
forme physique et de sa taille ... Il a également joué
dans l’équipe de basket de Tanger et dans l’équipe de
police. Et il a continué à pratiquer son activité sportive malgré son entrée dans le travail jusqu’à ce qu’il
cesse de travailler en 1982. Si Marrakchi a été associé au patriotisme dès son plus jeune âge, lorsque sa
sympathie précoce avec le Parti de l’indépendance a
commencé en 1953, une période qui a formé le point
de départ de sa prise de conscience du patriotisme.
Il avait l’habitude de contribuer à l’écriture de signes
grâce à sa maîtrise de la calligraphie. Et grâce à l’encadrement des professeurs. En raison de son influence
sur la lecture des livres d’histoire français, il a développé une tendance vers la gauche politique. En 1965,
il rejoint l’Union nationale des forces populaires, puis
l’Union socialiste.

LE RETOUR DE KHALID SERROUKH

A

vant la fermeture du marché
estival, l’IRT vient d’enregistrer
le retour du tangérois Khalid Serroukh
qui défendait les couleurs de l’OC de
Khouribga relégué en division inférieure
la saison écoulée. C’est la quatrième
nouvelle recrue de la saison. A titre
d’information, il est utile de rappeler
que le footballeur ,formé à Tanger, avait
contribué à l’obtention du premier titre
de champion dans l’histoire du club de
la ville du détroit en 2018.

ECONOMIE

SANTÉ

Al-Ichae

Al-Maghrib

Al-Asr

Ad-Douhr

HORAIRES DES PRIÈRES
du 05 au 11 Decembre 2020
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Tanger pratique

SPORT

Pharmacie de garde

CULTE
MUSULMAN

Jour

TOURISME

Sam. 05

06:42 13:19 15:51 18:14 19:35

Dim. 06

06:43 13:20 15:51 18:14 19:35

Lun. 07

06:44 13:20 15:51 18:14 19:36

Mar. 08

06:44 13: 20 15:51 18:14 19:36

Mer. 09

06:45 13:21 15:52 18:14 19:36

Jeu. 10

06:46 13:21 15:52 18:15 19:36

Ven. 11

06:46 13:22 15:52 18:15 19:36

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

CULTE
JUDAÏQUE
Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - Tanger

Abdelilah
Abdelilah
Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

Tél : 06.62.87.22.56

E-mail : hamouda.press@gmail.com

Studio
Rachid
Dfouf
• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO
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

HORAIRE DES
PHARMACIES
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

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END
Samedi 05 et Dimanche 06
decembre 2020
Pharmacie Ibn Barrajan
Av Cedres 41 B Branes II
Tél.: 05.39.31.82.71
Pharmacie Al Hamd
Cplx Hassani 1ére rue à droite
Tél.: 05.39.31.61.33
Pharmacie Al Madina Nord
Lot Al Maddina derict° Coca Cola
Tél. : 05.39.38.05.50
Pharmacie Ouahid
Hay Boutrika n°39 Mesnana II
Tél.: 05.39.31.82.69
Pharmacie Sidi Driss
Route Principale de Sidi Driss
Tél. : 05.39.31.42.88
Pharmacie Sabila Jmaa
Rue Malte n°1 Sabila Jmaa Marshan
Tél. : 05.39.37.52.82
Pharmacie Zemzem
Lot khair Bendibane Hay Bourabaat
Tél. : 05.39.31.00.29
Pharmacie Maghreb
56, rue de la liberté à côté Minzah
Tél. : 05.39.93.35.73
Pharmacie Doha Louama
Rte Al Aouama a côté bureau Doha
Tél. : 05.39.95.11.70
Pharmacie Al Hourria
Rte Aouama rue Bouziane
Tél. : 05.39.35.02.28

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END
Samedi 05 et Dimanche 06
decembre 2020
• SAMEDI

Pharmacie Al Aouda
Béni Makada Hay Al Aouda Jirari
Tél. : 05.39.36.05.00
Pharmacie Masjid Al Mouhit
Cplx Diar Tanjah N°8
Tél. : 05.39.38.26.57
Pharmacie Saada
3; place des Arènes Souk Charf
Tél. : 05.39.36.36.00
Pharmacie Anfa
Av. Haroun Errachid Colonia Souani
Tél. : 05.39.33.12.88
Pharmacie Oued Sania
Rte de Tanja Balia quartier Oued Sania
Tél.: 05.39.30.12.79
Pharmacie Laaouini Ziaten
Hay Ziaten 500 m de la laibrairie Ikrae
Tél.: 05.31.06.75.12
• DIMANCHE
Grande Pharmacie Malabata
Rte de Malabata, Rés. Al Hanae
Tél. : 05.39.94.64.84
Pharmacie Ben Yaich
Branes kdima ront point grand stade
Tél. : 05.39.30.86.80
Pharmacie Dar Tounsi
Lot. Annahda n°146 Dar Tounsi
Tél. : 05.39.35.29.48
Pharmacie Chifae
4 bis Boulevard Moulay Rachid
Tél. : 05.39.37.57.86
Pharmacie Bendahmane
Quartier Hadj Mokhtar et Seddam
Tél. : 05.39.31.81.52
Pharmacie Biladi
Hay Moujahidine rue 2 N° 2
Tél. : 05.39.31.32.81

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT
Semaine du 07 Au 11
decembre 2020
Lundi 07 decembre 2020
Pharmacie Annajat
Av. Mly Rachid, Val Fleuri
Tél.: 05.39.31.39.66
Pharmacie Hay Bouhout
Hay Bouhout prés école zamakhchari
Tél. : 05.39.95.00.87
Pharmacie Boughlala
Fin cimetière Sidi Driss, Rte lot Annakhil
Tél. : 06.81.01.27.79
Pharmacie Rahmouni
Av. Londres Imm des Palmieres 9
Tél.: 05.39.94.57.88
Pharmacie Mikou
Aouama, prés doha quartier Lmrabet
Tél.: 05.39.95.44.78
Pharmacie Khalil
Rés. Zemmouri Bloc A2 Rte de Rabat
Tél. : 05.39.31.40.12
Mardi 08 decembre 2020
Pharmacie Tingis
87; Bd Imam Mouslim Dradeb
Tél. : 05.39.93.36.35
Pharmacie Avenue Kowait
Quartier Haddad hay Bouhout
Tél.: 05.39.36.48.96
Pharmacie El Harrarine
Quartier el harrarine lot 2874
Tél. : 05.39.38.48.58
Pharmacie Palestine
Hay Benkirane rue 138 N10A
Tél. : 05.39.94.38.38
Pharmacie Branes Kedima
Rte Aswak assalam prés Station Total
Tél. : 06.27.37.45.47
Pharmacie Sophia
Hay Rahrah à côté Hamam
Tél.: 05.39.38.94.05
Mercredi 09 decembre 2020

Pharmacie Marche de Gros Aouama
21; Lot Amal II, rue Med Salim Bida
Tél. : 05.39.95.01.07
Pharmacie Al Amal
20 Av. Mly Abdelaziz Imm. Dar Amal
Tél. : 05.39.31.85.49
Pharmacie Ahlen
Rte de Rabat av. des FAR rés. Habiba
Tél. : 05.39.31.13.00
Pharmacie Al Kawacim
Rte Rahrah cplx Abdalas Kawacim
Tél. : 05.39.38.11.32
Pharmacie Bismiallah
Av. Driss 1er Résidence El Kheir, 12
Tél. : 05.39.94.10.10
Pharmacie Tanja Balia
Rte Ksar Sghir kdima Tanja balia
Tél. : 05.39.94.35.17
Jeudi 10 decembre 2020
Pharmacie Benallal
Avenue Fatima Zohra n°127
Drissia
Tél. : 05.39.36.32.40
Pharmacie Centrale
Boulevard Pasteur N° 48
Tél.: 05.39.93.37.41
Pharmacie Narjis
Rte de Rabat stopaprés central
litiére Branes
Tél. : 05.39.31.57.69
Pharmacie El Mesnaoui
Sidi Driss Mers Achenad de 300m
de l’école Achenad
Tél. : 05.39.30.72.30
Pharmacie Mister-khouch
36, Bd Anfa, quartier Mister Khouch
Tél. : 05.39.93.72.82
Pharmacie Mountassir
Lot Al Majd Al Aouama Plaka
Tél. : 05.39.95.23.11
Vendredi 11 decembre 2020
Pharmacie La Wilaya
Av la Marche verte prés goute de lait
Tél.: 05.39.32.33.88
Pharmacie Banafsaj
Rue Banafsaj (Dradeb)
Tél.: 05.39.33.00.72
Pharmacie Mly Ali Cherif
78, Bd Mly Ali Chérif Beni Makada
Tél.: 05.39.95.67.74
Pharmacie Moncef
Rte de Rabat, quartier Sahli
Tél. : 06.75.10.81.18
Pharmacie El Mers
Lot. El Mers en face Dar Chabab
Tél.: 05.39.31.52.02
Pharmacie La Gare
Garre ferroviaire Tanja Madina
Tél. : 05.39.30.19.32
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Annonces Légales et Administratives
« FAMILIANO TRANS » S.A.R.L
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de DHS 100000
Siège Social, 127, Avenue Hafid Ibn
Abdelbar Résidence Al Andalouses
Inzarane 3ème étage N°15- Tanger
CONSTITUTION
R.C N° 110355
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 25 NOVEMBRE 2020, enregistré
à Tanger le 01 DECEMBRE 2020, sous
les références 71028, il a établi les statuts
d’une société à responsabilité limitée dont
les caractéristiques sont les suivantes :
I- DÉNOMINATION :
FAMILIANO
TRANS
II- FORME JURIDIQUE : S.A.R.L
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 activités suivantes :
- Transport national et international de marchandises par tous moyens notamment par
véhicules routiers ;
- Commissionnaire de transport de marchandises national et international par tous
moyens notamment par véhicules routiers ;
Et généralement, toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales 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, Avenue Hafid Ibn
Abdelbar Résidence Al Andalouses Inzarane 3ème 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) chacune, numérotées de 1 à
1000, et attribuées :
- M, MOHAMED TASSI , titulaire de la CIN
N° KB76383 à concurrence :
Cinq Cent parts sociales
Ci,..............500 Parts Sociales
- M, ANOUAR AFILAL, titulaire de la CIN
N° K454131 à concurrence : Cinq Cent
parts sociales
Ci,...............500 Parts Sociales
VIII- GERANCE : La société est gérée par
* *M, MOHAMED TASSI, titulaire de la CIN
N° KB76383, est désigné Gérant, personne
chargée de la Direction permanente et effective de l’activité du transport
*M, ANOUAR AFILAL, titulaire de la CIN N°
K454131, est désigné Cogérant, responsable légal
Le dépôt légal a été effectue au Greffe
du Tribunal de Commerce de Tanger
03/12/2020
Pour extrait et mention
----------------------------------------------------« MME EXPRESS » S.A.R.L
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de DHS 100000
Siège Social, 127, Avenue Hafid
Ibn Abdelbar Résidence Al Andalouses
Inzarane 3ème étage N°15
- Tanger
CONSTITUTION
R.C N° 110337
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 19 NOVEMBRE 2020, enregistré
à Tanger le 23 NOVEMBRE 2020, sous
les références 67784, il a établi les statuts
d’une société à responsabilité limitée dont
les caractéristiques sont les suivantes :
I- DÉNOMINATION : MME EXPRESS
II- FORME JURIDIQUE : S.A.R.L
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 activités suivantes :
- Transport national et international de marchandises par tous moyens notamment par
véhicules routiers ;
- Commissionnaire de transport de marchandises national et international par tous
moyens notamment par véhicules routiers ;
Et généralement, toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales 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, Avenue Hafid Ibn
Abdelbar Résidence Al Andalouses Inzarane 3ème 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) chacune, numérotées de 1 à
1000, et attribuées :
- M, EL KHAYAT MOHAMED MOUFDI, titulaire de la CIN N° K507971 à concurrence :
Mille parts sociales
Ci,.............1000 Parts Sociales
VIII- GERANCE : La société est gérée par
* M, EL KHAYAT MOHAMED MOUFDI,
Marocaine, titulaire de la CIN K507971,
La gérante de la société est nommée pour
une durée illimitée, avec faculté d’engager
la société par sa signature individuelle.
Le dépôt légal a été effectue au Greffe
du Tribunal de Commerce de Tanger
03/12/2020
Pour extrait et mention

FIDUCIAIRE MOLIFID
Avenue Mohamed V résidence
al andalouse B 1èr étage bureau n°09
-Larache
Constitution d’une S.A.R.L
RC 5725 - Larache
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 16/11/2020, il a été établi les statuts
d’une société à responsabilité limitée dont
les caractéristiques sont suivantes :
DENOMINATION: « NACHO Y LUCIA IMPORT EXPORT S.A.R.L «.
OBJET : la société à pour objet :
• Le conseil technique au niveau du sport
du polo;
• L’entrainement des chevaux ;
• Import – export ;
• La création, l’acquisition, l’exploitation directe, la prise à bail, la gérance, la location
de tout fonds de commerce, succursales,
immeubles pouvant servir d’une manière
quelconque à l’un des objets précités ;
Et plus généralement, toutes opérations
commerciales, industrielles, mobilières,
immobilières et financières, se rattachant
directement ou indirectement aux objets
précités, ou susceptibles d’en favoriser la
réalisation et le développement, ainsi que
toute participation directe ou indirecte, sous
quelque forme que ce soit, dans les entreprises poursuivant des buts similaires ou
connexes.
SIEGE SOCIAL: Avenue Mohamed V
Résidence al Andalouse B Bureau n°09Larache.
CAPITAL SOCIAL : le capital social s’élève
à 100.000,00 DH, il est divisé en 1.000
parts sociales de 100,00 DH
chacune, souscrite en totalité, intégralement libérées et attribuées aux associés en
proportion de leurs apports, à savoir :
• Lucia HALABICOVA, apporteur en numéraire de cinq cent parts... : 500 Parts
• Ignacio Ludovico TEJERINA FOTHERINGHAM, apporteur en numéraire de cinq
cent parts... : 500 Parts
Soit au total (mille parts) = 1 000 Parts
DUREE : la durée de la société est fixée à
99 années à compter du jour de sa constitution définitive sauf le cas de sa dissolution
anticipée ou prorogation.
ANNEE SOCIALE : année sociale commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre
de chaque année.
LA GERANCE : La société est gérée par
Lucia HALABICOVA et Ignacio Ludovico
TEJERINA FOTHERINGHAM pour une
durée illimitée.
Etant bien à préciser que la société est engagée par la signature séparée de l’un des
gérants en vers les tiers.
LE BENIFICE : sur les bénéfices, il est
prélevé 5% pour constituer le fond de la
réserve légale, cesse d’être obligatoire
lorsque le fond de réserves atteint 20% du
capital social.
DEPOT LEGALE : Le dépôt légal a été
effectué au Greffe du Tribunal de Première
Instance de Larache sous n°1029 en date
du 04/12/2020.
Pour extrait et mention
----------------------------------------------------Société Immobilière
DAR AL-HIDAYA sarl
Siège social : Tanger, Résidence Hamza,
avenue la Marche Verte, n° 39,
magasin n° 8-B.
RC : 35429
– Tanger.
MODIFICATIONS STATUTAIRES
I- Aux termes du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés
réunis au siège social le 05 Novembre
2020, il a été décidé à l’unanimité :
• Approbation des actes accomplis par les
cogérants M. Ahmed AJHIR et M. Mostafa
BOULAICH depuis leur nomination avec
quitus entier et définitif, suite à leur révocation pour les besoins de dissolution de
la société.
• Approbation de la dissolution de la société
par anticipation en raison de non-activité.
• Nomination de M. Ahmed AJHIR comme
liquidateur et désignation du siège social
comme adresse de correspondance à l’effet
de la liquidation.
II- Le dépôt légal a été effectué au secrétariat – Greffe du Tribunal de Commerce de
Tanger en date du : 04 /12 /2020
Extrait pour la publicité
Un cogérant
----------------------------------------------------AL-HOUDA LOTISSEMENT – SARL.
Société à responsabilité limitée
au capital de cent mille (100.000,00)
dirhams.
siège social : Tanger, Résidence Hamza,
avenue la Marche Verte, n° 39,
magasin n° 8-B.
RC : 30191– Tanger.
MODIFICATIONS STATUTAIRES
I- Aux termes du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés
réunis au siège social le 05 Novembre
2020, il a été décidé à l’unanimité :
• Approbation des actes accomplis par les
cogérants M. Ahmed AJHIR et M. Mostafa
BOULAICH depuis leur nomination avec
quitus entier et définitif, suite à leur révocation pour les besoins de dissolution de
la société.
• Approbation de la dissolution de la société
par anticipation en raison de non-activité.
• Nomination de M. Ahmed AJHIR comme
liquidateur et désignation du siège social
comme adresse de correspondance à l’effet
de la liquidation.
II- Le dépôt légal a été effectué au secrétariat – Greffe du Tribunal de Commerce de
Tanger en date du : 04 /12 / 2020
Extrait pour la publicité
Un cogérant.
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10ECONOMIE
ECONOMIE SANTÉ
SANTÉ TOuRISME
TOURISME
MOTS CROISÉS
(grille (grille
N° 1120)N° 821)
MOTS
CROISÉS

jEux

Horizontalement.— I. Tout puissant. - II. Très petites. Durillon. - III.
Déduites. Vante. - IV. Possessif. Poisson. Dans. - V. Otant le poli. - VI. Explosif. Grecque. - VII. Céréale. Réseau parisien. - VIII. Ras beaucoup. Calme.
- IX. Epoque. Etat d’Asie. - X. Clou de boucher. Animal.
Verticalement. — 1. Nom de son. - 2. Faux brave. - 3. Dément. Plantes aquatiques. - 4. Résistance passive. Note. - 5. Evaluatif. Sélénium. - 6.
Pépin. Eau de France. - 7. Défini. Un des Grands. - 8. Un peu d’économie.
Ventillent. - 9. Attachent. Poisson. - 10. Environ trente.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jeux
SPORT

TANGER
PRATIQUE
DIVERS11
TANGER
PRATIQuE JEUX DIVERS

SPORT
ACTuALITÉS

MOTS FLECHES
N° 1551
MOTS
FLECHES
N° 1248
DESSIN...
ANIMÉ

ZIEUTER

RÉVOLTÉ

NON
ALIGNÉ

HOMMES
DE MAIN

par MOURAD BOUKHATEM

BON SENS

NOMADE

CARGAISON

TERRE

ÇA M’EST
ÉGAL

CONSIDÉRÉS

PLUS
MAUVAIS

PONT DE
PARIS

ARBUSTE
ÉPINEUX

COULEUR
LIQUIDE

DEUX FOIS
RIEN

FEMMES DE
MAUVAISE VIE

INDIVIDUS

I

PARESSE

II

III

VIEILLE
NOTE

DE LÀ

NATUREL

MATELOT

TROMPEUSE

CAISSIER

IV

V

STÈRE

ROUE

RAYONS

MONNAIE
D’AMÉRIQUE

PARENT

MORT

ARTICLE

VOCIFÉRA

VI

TEMPS
DE POSE

PETIT
MONSIEUR

ROULIONS

VII
PETITS
POÈMES

VIII

CHIENS
DE CHASSE
JOUER
CONTRE
LA BANQUE

A MOI

ETAIT
VACHEMENT
BELLE
SORTE
DE VIOLON

IX

X

PROPRE
AUX
MOUTONS

Grillecodée
codéeN°N°725
1030
•• Grille
C

11

H

2

R

O

12

M

I

3

13

T
J

4

14

5

A
U

15

6

L
G

16

•• Mots
Motsfléchés
fléchésN°
N°1247
1550
VOLEUR
INGUÉRISSABLE
HORLOGES
AQUATIQUES

C

COUP
MONTÉ
INFLUENCE

U

INSTRUMENTS
À CORDES
HUMOUR

L

EST
TOUJOURS
BELLE
SORT

E
V

B

7

8

P

17

B

CARGAISON

PÉPIN

PLUS
MAUVAIS

SOLITAIRE

18

O

C L E P S Y D R E S

SOUVERAIN
HÉLÉS

E M P E R E U R

A P P E L E S
STAND
FRÈRES
DE LAIT

T

I

R

ETROIT
AIGÜES

P O R C S
POUSSE
NOTE

M E U T

L A
NICKEL
DIX
JOURS

CLASSE
MASSE
FLOTTANTE

N I

IGREC

PARENTES
PEUPLE
D’ESPAGNE

AVERTI

POINT
CULMINANT
HASARD

RÉGIE

FAÇON
D’ÊTRE

I N E S

L E S T S

G E R E E
ARGENT

PETITE
BAIE

A G

NITRATE

EVALUÉES

CONDIMENT
INITIALES
DE LOTI

HABILETÉ

A

ERBIUM

I E C E

COUPÉ
COURT

I

COLÈRE
INFILTRÉE

A

R
COMPLET

A N S E

E V E R E S T

B A B
MATIÈRES
PESANTES

N

FLEUR

C T

O T A

I B E R I

D E C A D E
LÈVRES
PENDANTES

I

D

19

M A R

S T R I

T R I E

COMPAGNIE
AÉRIENNE

EAU
DORMANTE
MONARQUE

CRACK
ARBRES
ÉPINEUX

N

9

ERUCTE
PIED
DE VIGNE

LETTRES DE
NOBLESSE
NÉGLIGE

N

R O T

C U M I

P E S E E

S A L P E T R
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S
F

10

NIAIS

LETTRES
DE
CRÉANCE

ALLIÉ

COMME
ICI

REFUGE

NOTE

DANS

EN VILLE

Motscroisés
croisésN°
N°820
1119
•• Mots

1

AVOIR
LE
COURAGE

AUSSI

Horizontalement. — I. Vermifuges. - II. Enéide. Uno. - III. Rafle. Vêtu.
- IV. Eloge. RB. - V. Arc. Gerber. - VI. Tater. Tope. - VII. Isolas. Irt. - VIII. Lei.
Méprit. - IX. Rom. Base. - X. Stérée. Ses.
Verticalement. — 1. Versatiles. - 2. ENA. Rasé. - 3. Réfectoire. - 4.
Mill. El. Or. - 5. Idéogramme. - 6. Fe. Ge. Se. - 7. Vert. PB. - 9. Entreprise. - 10.
Soubrettes.

EN LES

AFFLEURE

REFUS
RUSSE

Solutions du précédent numéro

SOLEIL

SEMÉES
POISON

GRISÉ

GRILLE CODEE
N° 1031N° 726
GRILLE
CODEE

A chaque chiffre de la grille correspond une lettre, toujours la même.
Pour vous aider, nous avons déjà inscrit quelques lettres. Complétez
la grille en conséquence et trouvez le reste pour obtenir des mots
croisés.
1

2

3

4

3

9

5

3

9

2

11

9

12

5

7

3

1

2

3

11

12

13

4

F

5

6

7

8

3

10

9

2

7

5

14

J

5

6

7

15

16

17

8

9

18

19

V

10
20

X

1

3

9

2

1

2

4

3

11

7

11

2

7

5

2

6

14

8

7

6

2

6

2

3

17

2

3

5

3

6

9

3

5

5

3

18

10

2

4

20

R

O
S

E

9

3

15

9

10

7

11

13

12

2

5

8

7

2

10

3

11

6

3

6

2

5

3

16

9

AVACHIS

U
S

E
S

4

10

9

11

7

9

2

9

2

3

5

12

8

12

17

9

12

5

18

2

5

7

1

8

11

19

7

3

5

3

10

8

3

13

2

5

3

3

3

8

7

7

2

17

7

17

18

3

3

2

RAISONNABLE

S

E

N
S

E

3

4

3

7

10

16

3

5

3

11

10

9

3

5

7

20

3

5

18

9

5

10

6

7

16

3

7

2

5
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عمر فائق

ُمنقذ الراحل احل�سن الثاين
من محاولة «انقالب �أوفقري»

ال�س َوا ْر ْتْ ،ح َّي ْد ْم ْن هْ َنا!»
ْ
«و َق ْف� ،أَ َرا ْ

اخلام�سة م�ساءً بالغابة ُاملحاذية ملطار الرباط� -سال.
الأربعاء  16غ�شت ..عقارب ال�ساعة جتاوزت
ِ
ٌ
بعدها ُ
قل ٌق جداً ،وكان َيهم
به َنيْ هة
عال للمَ دافع الر�شا�شة يخرتق �صفوف الأ�شجار .ال�سائق ِ
�صوت ٍ
مبغادرة عربته ّ
أربعيني يقرتب منه ،مُ تعبّ ،
مكدر الوجه� ،سرعان ما ا�ستجلى مالحمه،
البنية اللون� .
ٌ
ً
هاربا من املطار الذي َق�صفته
فر
ف�صاح قائال« :اهلل يْ بَارْك ف ْـ عْ ْمر ِ�سيدي!»ّ � ..إنه احل�سن الثاين ،الذي ّ
الطائرات احلربية.
ً
مل يكن عمر فائق يعلم �أن خروجه ذلك اليوم احلا ّر �سيكون خمالفا لكل خرجاته ال�سابقة� ،إذ
ّ
ان�سل امللك الراحل من املطار الذي
�أنقذ احل�سن الثاين �إبّ ان انقالب «البوينغ امللكي» عام  ،1972حينما
َق ْنبَله «رفاق �أوفقري» ،وهرع �إلى الغابة ُاملجاورة ،مُ ّ
وحية نحو الطريق الفرعية ،وهو
تطلعا بت�سا�ؤل رْ
ُيواجه املجهول الأ�سودِ � ،آم ً
التمرد الع�سكري يف الياب�سة بعدما حالفه احلظ يف
ال �أن يعرث على مُ ف�شل
ّ
الأجواء املغربية.
قدم من عمق جبال الأطل�س،
مُ نقذ احل�سن الثاين يف االنقالب الع�سكري هو فالح ب�سيطِ ،
حتديدا من و�سطها ،ليُ �صبح حمور الو�سط الذي تدور حوله املحاولة االنقالبية ،لكن �أ�سراره ّ
ظلت
قراء الرواية التاريخية
خلف ّ
طي الكتمان ،فيما ال يزال ّ
ال�ستار ،وبقيت �أحاديثه مع امللك الراحل ّ
مالك ال�سيّ ارة الذي �أ ْن َقذ احل�سن الثاين من انقالب « 16غ�شت» املو�ؤود؟
يت�ساءلون� :أين هو ِ

على حـا ّفـة «ال ّتيه الأَ ِزي َ
ال ِلـي»!

ظل الثمانيني يقطن مبدينة �أزيالل طيلة العقود التي َ
ّ
تلت العملية االنقالبية ،بعدما اختار
ّ
املتو�سط ،مُ ف�ضال الرجوع �إلى بلدته
العزلة االختيارية يف قرية معزولة ،تقع بني ثنايا جبال الأطل�س
ّ
الأم ،عندما � ّ
أمل به مر�ض تنف�سي �شديد الوط�أة ،حيث �أعاد ترميم منزل �أبويه املتهالكّ ،
وتكتم على
ّ
َ
الق�صة الفريدة التي بقيت خمفية عن �أقاربه .وقد علق �صاحب الـ � 83سنة على ذلك قائال« :اعتربت
ً
ملكيا ال ينبغي �إخراجه �إلى العلن».
الأمر مو�ضوعا
ر�أى عمر فائق النور مبنطقة �آيت عتاب ،املدفونة و�سط �أعايل �سال�سل جبال الأطل�س ،التي تبدو
من بعيد على �شكل جدار ممتد من ال�شرق والغرب بهاماتها ّ
املجللة بالبيا�ض .وما �إن فتح عينيه على
احلياة حتى انغم�س يف العمل الفالحي مع
باقي �إخوته ،لكن مع بداية الأ�شغال يف �سد
�آيْ ت وَعْ ْر َ�ضى ،الذي توافد عليه العمّ ال،
قرر امتهان التجارة ،وهو اليافع الذي كابد
ّ
القا�سية.
�شظف احلياة القروية
ِ
ال�سد �إلى غاية
توا�صلت �أعمال ت�شييد ّ
 ،1953قبل �أن ُي ّ
د�شنه القائد � ْأكلاَ وُ و ،مما
�أفقده مورد رزقه ،غري �أنه عقد العزم على
ّ
�شد الرحال �إلى بني مالل حتى ال يعود
فا�ستقر ر�أيه على �شراء
�إلى ما�ضيه املرير،
ّ
مطحنة قمح تقليدية ،واتفق مع يهودي
ّ
املحل� .أ�شهر قليلة
مغربي على �سَ ومة كراء
كانت كافية الزدهار جتارته ،التي تنامى
ن�شاطها �سنوات ،لكنها ّ
ق�سرا يف
توقفــت ْ
حــدود عـام  ،1963بعدمــا �أجبــره با�شـــا
املدينة على �إفراغ املحل الذي باعه اليهودي
ا�ستعداداً ملو�سم الهجرة �إلى �إ�سرائيل.
ُ
«رفعت يدي �إلى ال�سماء ،ودعوت اهلل
ليُ خرجني من هذه الأر�ض التعي�سة ،بعدما
تخبّ طت يف مهاوي الي�أ�س القاتل ،و�أ�ضعفت
غا�ص
املعاناة �إرادتي» ،يقول فائق ،الذي
َ
بعدها يف م�ستودع ذكرياته حلظات قليلة،
ً
تذكرة �إلى مدينة
قبل �أن ي�ضيف بلغة مل�ؤها اال�ستياء« :جمعت حقيبتي ال�سوداء البالية ،واقتنيت
واد زم ،ومنها توجهت �إلى العا�صمة الرباط� ،أَمَ ً
ال يف تغيري واقعي البئي�س والكئيب �أي�ضا».

ٌ
الربَـاط»
واقف عند « ْت َوا ْر َكـة ّ

ً
مبا�ض �أ ْنهك �أع�صا َبه ،مُ
دركا �أن ما �سي�أتي هو الأ�صعب .ومع و�صوله �إلى
غادر فائق بني مالل ُامل ْثقلة
ٍ
«رباط الأنوار»َ ،كربت مطاحمه وتنا�سلت �أحالمه .وكانت اخلطوة الأولى يف رحلة البحث عن موطئ
ً
بائعا للخ�ضر يف �سوق ْ
«التوار َْكة» بجوار
قدم له يف العا�صمة هي �إيجاد ابن بلدته ،الذي كان يعمل
َ
توجها �إلى عمالة ْ
التوارْكة للح�صول على
الق�صر امللكي ،فاقرتح عليه اكرتاء حمل فارغ منذ �أ�شهر ،ثم ّ
الرتخي�ص القانوين.
ً
ً
ويحكي الثمانيني ،الذي يرتدي جلبابا �أبي�ض ،وي�ضع طربو�شا �أبي�ض اللون ،ولكنه مييل �إلى
اال�صفرار ،عن تفا�صيل ذلك اليوم قائال« :ا�ستقبلني اخلليفة عبد اخلالق يف العمالة ،وطلبت منه
اكرتاء الدكان رقم  ،31فمنحني ورقة �صغرية ،و�أمرين بالذهاب �إلى �شارع عالل بن عبد اهلل من �أجل
احل�صول على الرتخي�ص النهائي من لدن ال�شركة الفرن�سية امل�شرفة على تدبري َ
وانيتّ ،
ف�سلمتهم
احل ِ
ً
درهما �آنذاك».
�سومة الكراء التي ناهزت 20
بعد ذلك ب�أيام َ
نال فائق مفتاح املحل ،فتوجه مبا�شرة �إلى «باب الأحد» ق�صد اقتناء ما يلزمه من
منتجات .ويتعلق الأمر ببذور عباد ال�شم�س وعرق ال�سو�س واحلم�ص وبذور اليقطني والفول ال�سوداين
ً
رواجا كبرياً بني �صفوف «مخْ ا ْز ِنيَة» الق�صر امللكي ،الذين بد�ؤوا
وحلويات الأطفال .وقد ِلقي ذلك
ً
يوميا ،ثم زاد الإقبال بعدما �أ�ضاف اللوازم املدر�سية واحلقائب اجللدية �إلى ن�شاطه
يتوافدون عليه
التجاري.
َ
عر ُف احل�سن الثاين قبل االنقالب؟ يرد ابن �آيت عتاب قائال« :بني الفينة والأخرى كان
ت
كنت
هل
ِ
ي�أتي َ
القايْ د ال�صديق ،الذي كان يحمل املظلة ال�سلطانية فوق ر�أ�س امللك� ،إلى املتجر ق�صد تذوق �شاي

�أزيالل»ّ .
توقف قليال لأخذ ر�شفة من املاء ،ثم م�ضى م�سرت�سال ،بعدما ّاتك�أ على كر�سي بال�ستيكي:
«ذات يوم ّ
التوَ ار َْكة ،فطلب ّ
حل احل�سن الثاين بعمالة ْ
ثوان
مني القايْ د �إعداد ال�شاي لل�ضيوف» .وبعد ٍ
ّ
توقف لتناول ر�شفة ثانية من املاء ،قبل �أن ي�ستطرد قائال�« :شرب احل�سن الثاين ك�أ�س ال�شاي ،وت�ساءل
َ
َ
َ
ّ
مبت�سما عن مُ ّ
عده ،ف�أجابه حامل املظلةَ :ه َدا �أت ْ
يدي».
اي عْ ت ِابي ِ�س ِ

يوم م�شم�س
«مطا ٌر غائم» يف ٍ

مبكرة يوم االنقالب .خرج فائق من منزله بدوار َ
كان النهّ ار قد طلع بحرارة ّ
اجة» ،وهو يقود
«احل َّ
َ
ً
ّ
ً
�سيارة ّ
ْ�صل زوجته �إلى بيت
يمكا» ،قا�صدا «باب �شالة» و�سط الرباط ،حيث �أو َ
«�س ْ
بنية فاحتة من طراز ِ
َ
ُ
ْ
قريبتها ،ثم �أكمل امل ِ�سري �إلى الغابة املجاورة ملطار الرباط� -سال ،مبعية ابنته التي مل يكن ُعمرها
ال�سماء ،قبل �أن ي�سمع
ال�سنتني .ظل ُه َناك
�ساعات حتى اقرتبت ال�شم�س من مغادرة َك ِب ِد َّ
يتعدى َّ
ٍ
ً
ً
ٌ
ْ�صر طائرة «ب ْ
ٌ
دخان � ٌ
كثيف من
أ�سود
ْوينغ» يت�صاعد
ب
�
أ
و
أعلى،
ل
ا
إلى
�
ب�صره
فرفع
،
متوا�صال
�ضجيجا
َ
�أجنحتها.
ّ
ُ
ً
ُ
توقف �صاحب ال�سيارة عن تناول م�شروبه الغازي مذعورا .ولكن �سرعان ما خيّ م هدوء مَ �شوب
ً
باال�ستغراب على املكان ،فعَاد الثمانيني �إلى املركبة ،معتقدا �أن الأمر يتعلق بعطب تقني .وبعد وقت
ً
ً
ً
مذهوال داخل �سيارته بعدما اقرتب منه احل�سن
مندفعا نحوهَ .ب ِقي فائق
�شخ�صا يرك�ض
ي�سري لمَ َح
َ
ينّ
الرتجل من ال�سيارة.
منه
وطلب
الوجه،
احب
�ش
كان
حيث
بعد،
مالحمه
ب
يت
مل
الذي
الثاين،
ّ

ويتحدث ُمنقذ امللك عن هذه اللحظـة قائـ ً
ال« :كان �شعره م�ش ّعث ًا ،ووج ُهه
فراُ ،يحاول �إخفاءه �أثناء الرك�ض».
ُم ْ�ص ّ

ٌ
عال للمدافع الر�شا�شة جذوع الأ�شجار ،فارتع�ش احل�سن الثاين،
ويف تلك الأثناء اخرتق
�صوت ٍ
ثوان معدودة ،فنظر �إليه
الذي اقرتب �أكرث من باب ال�سيارة الأمامي .لقد �أدرك فائق هويته بعد ٍ
بده�شةَ ،
ال�سوَ ار ْْت،
ونب َ
َ�س قائال« :اهلل يْ بَارْك ْفـ عْ ْمر ِ�سيـدي!» ،قبل �أن ي�صيحَ العاهـل يف وجهه�« :أَرَا ْ
و َ
ْحيَّ ْد مْ ْن ْه َنا!» ،ثم � ْأ�سرع بركوب ال�سيارة،
وقادها ب�سرعة جنونية ،واختفى و�سط
الغبار الذي ّ
خلفته.
ُ
جنوب �أطراف مطـار العا�صمة،
ونحن
بعدما ّ
تنقلنا من جبال �أزيالل �إلى �سهل
الرباطّ ،
تذكر ابن �آيت عتاب بع�ض تفا�صيل
ً
بكثري من ال�شوْ ق للما�ضي:
االنقالب ،موردا
ٍ
«مل تعد الغابة مثلما كانت».
بعد فرار العاهل من قلب الغابة ،حمل
فائق ابنته على كتفيه ،و�سار قرابة �ساعة
ون�صف حتى و�صل �إلى قنطرة موالي احل�سن،
ً
حامال جهازاً
ف�إذا به َي ْلمح اجلرنال �أوفقري
ً
ال�سلكيا .وحينما اقرتب من القنطرة �سمعه
َ
َ
َ
ُ
ي�سب اجلنود�« :أ ْ�ش َدرْتو �أ ْل ْكال ْب! رَاه ُهوَ ْفـ
ّ
ال�ص ِخري ْ
َات» .ت�سمّ ر يف مكانه حلظة ،قبل �أن
ْ
ً
ُ
باحثا عن طريق
أدراجه،
ي�ستدير ،ويعود �
فرعية للو�صول �إلى منزله.

اهرة
َع َت َمة الق�صر ال َب ِ

ّملا َخ َّفت � ْأث ُ
قال االنقالبَ ،
وخ ُل�ص منه
مب�شقةَ ،
بعث «العيون ّ
ّ
مت�ض
احل�سن الثاين
الثاقبة» لإح�ضار بطل « 16غ�شت» �إلى ال�صخريات .مل ِ
�سوى �ساعات حتى َ
متر دقائق حتى دخل امللك
وجد فائق نف�سه يف ُح ْج َرة ف�سيحة بالق�صر .ومل تكد ّ
ُ
ً
يد َنا» ،وانحنى على يده ّ
«�س ْ
احلجرة ،فرفعَ عينيه مُ
م�سلما ،فدعاه امللك �إلى اجللو�س ،وهو
تمتماِ :
َ
ً
َ
يدي!»
ي�س�أله با�سما�« :أ ْ�ش خ ْ
ا�ص ْك»؟ ،ف�أجابَ « :ب ِاغي ْ
الر َ�ضا دْ َي ْال ْك ْنعَامْ ِ�س ِ
ً
ً
ً
�أ�شعل احل�سن الثاين �سيجارة ،و�أخذ نف�سا عميقا ،ف�س�أله عن عمله ،وحينما �أدرك �أنه ي�شتغل
التوار َْكة» ،طلب منه �أن يلتقيَا يف ال�سوق يوم ال�سبت املوايل يف ال�ساعة الـ  11ليالّ ،
يف «�سوق ْ
و�سلمه
ّ
مفاتيح ال�سيارة ،ثم نادى على حار�سه ال�شخ�صي رُليافقه �إلى مكان ركنها .بعد ذلك غادر فائق الق�صر
«احلاجة» لالطمئنان على زوجته التي كانت خائفة ب�سبب غيابه.
امللكي باجتاه دوار
ّ
ّ
ّ
ْ
جره �إلى غاية ال�ساعة احلادية ع�شرة ،ف�إذا بامللك
حل يوم ال�سبت املن�شود ،وظل فائق يف مَ ت ِ
ً
ّ
يقف �أمامه ،حامال معه بع�ض الأموال التي �سلمها له ،ثم طلب منه االلتقاء به يف التوقيت عينه
مرت الأيام ثقيلة عليه حتى جاء اليوم املوعود ،ور�أى احل�سن الثاين مرة
يوم ال�سبت املوايل �أي�ضاّ .
ثانيةّ ،
َ
ُ
ا�سي) يتيح له ولوج الق�صر امللكي وقتما �شاء ،ولكنها �ستكون املرة
ي�سي ب ِّ
ف�سلمه ت�صريحَ مُ رور ِ(ل ِ
َ
يمكا» ،التي �أنقذت امللك مببلغ مايل ُيقارب
«�س ْ
الأخرية التي يراه فيها .بعد ذلك ب�أ�شهر با َع فائق �سيارة ِ
خم�سة �آالف درهم.
َ
اجة» ،وكان مُ فعَما بالأمَ ل املمزوج بالي�أ�س ِللقاء
حني عاد فائق �إلى بيته
الق�صديري بدوار «احل َّ
ْ
املتوج�سة من «الآذان ُامل ْرهفة» التي ّ
ظلت تراقب حتركاتها ،مل يعرث لها على �أثر ،فغادر املنزل
زوجته
ّ
ُ
يف خطوات م�سرعة باجتاه جاره ،ف�أدرك ب�أنها متكث يف امل�شفى ،بعدما ت�سبّ بت لها نوبة الهلع يف
�سقوط اجلنني .مل تلبث فرحة فائق باال�ستقبال امللكي يف ال�صخريات �أن تحَ وّ لت �إلى ُك ْر َبة ..تدهورت
�صحة زوجته ورحلت دون رجعة بعد �أ�شهر.

*عن «هسبريس»
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انتقل إلى عفـو اهلل صباح األربعاء الماضي ،الالعـب
الدولي السابـق للمغرب للتطواني ،والمحتـرف أخيـراً
بالبرتغـال وتركيا ،محمد أبرهـون ،بعد صراع مع مرض
السرطان بدولة تركيــا ،حيث كان يتابع عالجه .ويعتبر
الراحل قيد حياته من مواهب مدرسة المغرب التطواني.
التحق بالفريق األول في موسم  ،2010-2009ثم أكمل
الموسم معاراً لشباب الريف الحسيمـي سنة  .2010وعاد
إلى المغرب التطواني وخـاض أربـع مباريات في موسم
 .2011-2010وانتزع الالعب رسميته في وسط الدفاع
وكان من أهم المساهمين بفوز الفريق التطواني بلقب
بطولة المغرب االحترافية .كما حمل الالعب القميص
الوطني المغربي ألول مرة سنة  ،2010وتوج مع المنتخب
المغربي بوصافة بطولة أمم إفريقيا ألقل من  23سنة،
وكان ضمن المشاركين مع المنتخب األولمبي في دورة
األلعاب األولمبية لندن .2012

خبر األسبوع
�إيقاف العب تن�س �إ�سباين � 8سنوات

قالت وح��دة ن��زاه��ة التنس
يوم الثالثاء الماضي ،إن الالعب
اإلسباني إنريكي بيريـــز عوقــب
ب��اإلي��ق��اف  8س��ن��وات ل���دوره في
أنشطة تالعب بنتائج المباريات في
 3وقائع مختلفة عام  .2017كما تم
تغريم بيريز ،الذي كان أفضل مركز
له في التصنيف العالمي ،154
وبلغه في  25 ،2018ألف دوالر.
وأوض��ح��ت وح��دة ن��زاه��ة التنس
في بيان «نظر القضية مسؤول
مكافحة الفساد ريتشارد مكالرين
في الخامس من نوفمبر .»2020وأضافت «إنريكي لوبيز بيريز انتهك
لوائح برنامج التنس لمكافحة الفساد ثالث مرات في بطوالت جرت
عام  ،2017ولم يتم إثبات تهمتين أخريين» .وأوقف بيريز ( 29عاما)
مبدئيا في ديسمبر 2019ولن يستطيع حضور أو اللعب في أي بطولة
تنس خالل فترة العقوبة.

الدوري اإلسباني
تعادل املتزعم ريال �سو�سيداد مبيدانه
و�أالفي�س يفاجئ ريال مدريد بعقر داره

رغم فقدانه نقطتين بتعادله بهدف لمثله أمام فياريال في
الجولة  ،11حافظ ريال سوسيداد على صدارة جدول الدوري اإلسباني،
ليبتعد بنقطة عن أتلتيكو مدريد الذي واصل سلسلة انتصاراته بفوز
ثمين على مضيفه فالنسيا واليزال يمتلك مباراتين مؤجلتين .وواصل
األتلتيكو أرقامه المميزة هذا الموسم ،حيث لم يخسر حتى اآلن،
ليواصل تطلعه نحو التتويج باللقب للمرة الثانية في عهد األرجنتيني
سيميوني .وحقق انتصاره السادس تواليا في البطولة ،كما لم تتلق
شباكه أية أهداف خالل آخر ثالث جوالت ،في أرقام لم يكررها منذ 28
فبراير  2018أي قبل عامين وتسعة أشهر .و أصبح كوكي ،قائد الفريق،
هو ثالث أكثر الالعبين خوضا لمباريات رسمية في تاريخ النادي ،بواقع
 470مباراة ،متساويا مع الالعب السابق إنريكي كويار .وخاض كوكي
أول مباراة له مع «الروخيبالنكوس» في  19سبتمبر  ، 2009واليزال
يتخطاه كل من أديالردو رودريجيز ( 553مباراة) وتوماس رينيونيس
( 483مباراة) .بينما شهدت الجولة سقوطا جديدا لريال مدريد في فخ
الهزيمة على أرضه أمام ديبورتيفو أالفيس بهدفين لواحد ،ليواصل
الريال الغرق ،حيث حصد نقطة وحيدة من أصل تسعة ممكنة خالل
الجوالت الثالث األخيرة ،بعد خسارته أمام فالنسيا  4-1وعلى ملعبه
أمام أالفيس  ،1-2إضافة لتعادله في الجولة الماضية أمام فياريال.
وفاز الفريق األبيض بمباراتين فقط من آخر ست جوالت ،ليحل حاليا
في المركز الرابع برصيد  17نقطة من عشر مباريات .وتمكن برشلونة
من الحفاظ على نظافة شباكه بعد فوزه  4-0على أوساسونا في كامب
نو ،ألول مرة بعد مرور ست جوالت ،حيث كانت آخر مرة انتهت بشكل
مماثل هي انتصاره بثالثية نظيفة على سيلتا فيجو في أول أكتوبر
بملعب بااليدوس .وبهذا االنتصار ارتقى برشلونة للمركز السابع في
جدول الليغا برصيد  14نقطة وتتبقى له مباراتين مؤجلتين.
كما عرفت الجولة كذلك تألق المهاجم المغربي يوسف النصيري،
الذي دخل في الدقيقة  ،74وأنقذ فريقه من فخ التعادل بتسجيل هدف
الفوز في مرمى ويسكا في الدقيقة  .83وسجل النصيري ثالثة أهداف
في آخر أربع جوالت ،وخمسة في آخر ست مباريات رسمية للفريق
األندلسي ،باحتساب هدفيه في مرمى كراسنودار بدوري أبطال أوروبا.
نتائج الدورة :11
بلد الوليد  /ليفانطي1 – 1 :
إلتشي  /قاديس1 – 1 :
فالينسيا  /أ.مدريد1 – 0 :
ويسكا  /إشبيلية1 – 0 :
ريال مدريد  /أالفيس 2 – 1
برشلونة  /أوصاصونة0 – 4 :
خيطافي  /أ.بلباو1 – 1 :
سلطا  /غرناطة1 – 3 :
ريال صوصيداد  /فيا الريال:
1–1
بيتيس  /إيبار2 – 0 :
برنامج الدورة :12
أمس الجمعة:
أ.بلباو  /سلطا ( :الساعة التاسعة
ليال)
اليوم السبت:
ليفانطي  /خيطافي ( :الساعة
الثانية ظهرا)
إشبيلية  /ريال مدريد( :الساعة
الرابعة والربع مساء)
أ.مدريد  /بلد الوليد (:الساعة
السادسة والنصف مساء)
قاديس  /برشلونة ( :الساعــة
التاسعة ليال)
غدا األحد:
غرناطة  /ويسكا( :الساعة الثانية
ظهرا)
أوصاصونــة  /بيتيـــس( :الساعة

جريدة طنجـة

الرابعة والربع مساء)
فيا الريال  /إلتشي ( :الساعة
السادسة والنصف مساء)
أالفيـــــس  /ريال صوصيـــداد:
(الساعة التاسعة ليال)
بعد غد اإلثنين:
إيبار /فالينسيا ( :الساعة التاسعة
ليال)
الترتيب العام
 - 1ريال صوصيداد 24 :نقطة
 - 2أ.مدريد// 23 :
 - 3فيا الريال// 20 :
 - 4ريال مدريد// 17 :
 - 5اشبيلية//16 :
 - 6قاديس//15 :
 - 7برشلونة//14 :
 - 8غرناطة//14 :
 - 9أ.بلباو// 13 :
 - 10إلتشي// 13 :
 - 11خيطافي// 13 :
 - 12إيبار// 13 :
 - 13أالفيس// 13 :
 - 14فالينسيا// 12 :
 - 15بيتيس// 12 :
 - 16أوصاصونة// 11 :
 - 17بلد الوليد// 10 :
 - 18سلطا// 10 :
 - 19ليفانتي// 8 :
 - 20ويسكا// 7 :
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أعلن برشلونـــة ،مــساء اإلثنين ،موعـــد
إجراء االنتخابات الرئاسية ،والذي يقوده حاليًا
لجنة مؤقتة .وقال النادي ،في بيان عبر موقعه
اإللكتروني« :من المُقرر عقد اجتماع للجنة
اإلدارية يــوم اإلثنيــن  14ديسمبــر المقبل،
للموافقة على الدعوة إلجراء االنتخابات».
وأضاف« :سيتم إصدار النشرة الرسمية يوم 16
ديسمبر ،والفترة بين  23ديسمبر و 11يناير،
ستكون لجمع تصويت المؤيدين ،والحمالت
االنتخابيـــة بين  15و 22ينايـــر» .وأضافت:
«المواقع التي ستقام فيها الهيئات االنتخابية،
هي برشلونة في كامب نو ،وتاراجونا ،وتورتوسا،
ولييدا ،وجيرونا ،وأندورا ،وخارج كتالونيا سيكون
هناك حضور في مدريد وإشبيلية وفالنسيا
ومايوركا».وفي سياق منفصل ،أعلن النادي
توصله التفاق مع لجنة التفاوض على الرواتب،
حيث انضم موظفي الشركات إلى االتفاق الذي
توصل له النادي مع الالعبين والمدربين.وتابع
البيان« :تود اإلدارة أن تتقدم بالشكر لالعبي
كرة القدم والمدربين والموظفين لتفهمهم
والتزامهم ،ومساعدتهم للمنظمة لجعل
هذه االتفاقية ممكنة لضمان استقرار النادي،
وتعتبرها خطوة كبيرة على طريق التعامل مع
الظروف االستثنائية بسبب الوباء العالمي».

برشلونة يجهز أموال صفقة ضم
جارسيا من السيتي
كشف تقرير صحفي ،عن خطوة منتظرة
من إريك جارسيا ،مدافع مانشستر سيتي،
لالنتقال إلى برشلونة في يناير المقبل .ويرتبط
جارسيا ( 19عامًا) بعقد مع سيتي حتى نهاية
الموسم الجاري ،وحاول برشلونة ضمه في
الميركاتو الصيفي األخير ،لكن المطالب المالية
للسيتي أفسدت الصفقـــة .ويعانــي برشلونة
بشدة على الصعيد الدفاعي ،في ظل إصابة
الثالثي بيكيه ،أراوخو وأومتيتي ،ويحتاج إلى
دعم في أسرع وقت ممكن .وبحسب صحيفة
«موندو ديبورتيفو» ،فإن جارسيا سيبلغ مدربه
جوارديوال وإدارة السيتي برغبته في الرحيل
إلى برشلونة في يناير المقبل ،وعدم االنتظار
النتهاء عقده في نهاية الموسم .وأوضح التقرير
أن برشلونة سيكون مطالبا كذلك بالتخلي عن
بعض الالعبين الذين ال يحتاجهم كومان،
من أجل توفير المال الالزم لتدعيمات الشتاء.
وأشار التقرير ،إلى أن العبين مثل فيربو وألينيا
وأومتيتي وربما برايثوايت ،قد يكونوا حلاً أمام
اإلدارة لجلب المال.

نظمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة
الوطنية لكرة القدم االحترافية ،يوم السبت الماضي  28نونبر،
بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة ،لقاء تواصليا
مع الرؤساء والمدراء التقنيين ألندية البطولة االحترافية القسم
الوطني األول والثاني حول موضوع «مراكز تكوين الالعبين».
واستعرض فوزي لقجع ،رئيس الجامعة الملكية المغربية
لكرة القدم ،في مستهل االجتماع ،التدابير المتخذة لضمان
انطالقة جيدة للبطولة االحترافية  INWIبقسميها األول
والثاني ،المزمع بدايتها في  4دجنبر  .2020وأكد لقجع ،أهمية
دور مراكز التكوين في النهوض بكرة القدم داعيا األندية
إلى العمل من أجل تحقيق هذا المبتغى وترسيخ فكرة تكوين
الالعبين لدى المسيرين كأداة لتطوير منظومة كرة القدم
ببالدنا .وأبرز رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن
أسس التكوين السليم تنبني على ركيزتين هامتين .ويتعلق
األمر بكال من لبنيات التحتية المالئمة وعلى كفاءة األطر
التقنية.

وقدمت زينب بنموسى ،المديرة العامة للوكالة الوطنية
للتجهيزات العامة ،في السياق ذاته ،عرضين .األول حول
المتطلبات األدنى لتشييد مركز تكوين تستجيب للمعايير
المعمول بها ،والثاني حول مشروع المقر الجديد للجامعة
الملكية المغربية لكرة القدم والعصب الوطنية بالمعمورة.
من جهته ،قدم أوشن روبرتس ،المدير التقني الوطني،
عرضا حول استراتيجية اإلدارة التقنية  2024 2020-والتي تهم
المنتخبات الوطنية ومواكبة مراكز التكوين وتكوين المدربين
وكرة القدم النسوية.
كما عرف اللقاء التواصلي تدخل وحيد حاليلوزيتش ،مدرب
المنتخب الوطني ،حيث نوه بورش التكوين الذي اعتمدته
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ،ودعا األندية إلى ضرورة
توسيع أطقمها التقنية والطبية لمسايرة متطلبات كرة القدم
العصرية ،وأبدى استعداده للتعاون مع جميع األطر التقنية
لألنديةالوطنية.

ملعب طنجة البالية يحت�ضن نهائي دوري
«عبد احلميد النعيمي» غدا الأحد

جريدة طنجـة

زيدان على شفير اإلقالة
بات زين الدين زيــدان ،المديــر الفني
لريال مدريد ،مهـــددًا باإلقالـــة من منصبه،
بعد سلسلة من النتائج السيئة محليًا وقاريًا.
وتلقى الميرينجـي خسارة جديـــدة في دوري
األبطال ،على يد مضيفه شاختار دونيتسك
األوكراني ( ،)2-0أمـــس الثالثاء ،وهـــو ما
عقد موقف الفريق في مجموعـتـــه .وبحســب
صحيفة «إلموندو» اإلسبانية ،فإن فلورنتينو
بيريز ،رئيس ريال مدريد ،يفكر جديًا في إقالة
زيدان ،إذا فشل الملكي في عبور دور المجموعات
لدوري أبطال أوروبا .وذكرت الصحيفة أن الثقة
في زيدان ،لم تعد كما كانت بعد تحقيقه لقب
الليجا ،الموسم الماضي ،حتى أنه فقد أيضا ثقة
بعض الالعبين الكبار في الفريق .وأضافت أن
نتائج الريال أمام إشبيلية وأتلتيكو بالدوري
اإلسباني ،وبينهما بوروسيا مونشنجالدباخ في
دوري األبطال ،ستحدد مصير المدرب الفرنسي.
ويعاني ريال مدريد على صعيد النتائج ،سواء
في دوري أبطال أوروبا أو الليجا ،ففي البطولة
األولى جمع  7نقاط فقط ،من  5مباريات ،وفي
الثانية فاز بـ 5مواجهات من أصل  ،10ويحتل
المركز الرابع.

مارسيلو يخسر ثقة زمالئه
أكد تقرير إسباني ،أن البرازيلي مارسيلو
العب ريال مدريد بات ال يحظى بثقة العبي
النادي .ووف ًقا لبرنامج «الشيرنجيتو»  ،فإن
البرازيلي مارسيلو ،الظهير األيسر للميرنجي،
خسر ثقة الالعبين في غرفة مالبس ريال مدريد،
بعد أن كان عنصرا أساسيا في الجيل الذي حقق
دوري أبطال أوروبا ثالث مرات متتالية .وبات
الفرنسي زيدان ،مدرب الريال ،يفضل مواطنه
ميندي على مارسيلو في التشكيلة األساسية
خالل الموسم الحالي .وينتهي عقد مارسيلو
مع الريال في يونيو  ،2022لكن الالعب ارتبط
هذا الموسم بمغادرة النادي صوب يوفنتوس،
لمزاملة صديقه البرتغالي كريستيانو رونالدو
مجددًا.

راموس سيوافق على التجديد
ب  3شروط وإشبيلية يطلب ضم
إيسكو

ميسي يتسيد الليجا في المراوغات
والتسديد
يعــــد األرجنتيني ليونيل ميسـي ،نجــم
برشلونة ،صاحب أكبر عدد مراوغات وتسديدات
في أول  11جولــة من الدوري اإلسبانـــي هذا
الموسم ،رغم وجود مباراتين مؤجلتين لدى
فريقه .ويتصدر ميسي القائمة بـ 20تسديدة،
بفارق  4تسديدات عن ميكل أويارزابال العب
ريال سوسييداد ،هداف المسابقة حتى اآلن بـ7
أهداف .ويتصدر ميسي أيضا قائمة أكبر عدد
من المراوغات ،بـ 34مراوغة ،متفوقا على ياجو
أسباس العب سيلتا فيجو وخوسيه كامبانيا
العب ليفانتي .يأتي هذا في الوضع الذي ال يمر
فيه برشلونة بأفضل أحواله ،حيث لم يفز سوى
بـ 4مباريات من أصل تسعة لعبها ،وتعرض
للخسارة  3مرات .من ناحية أخرى ،يتصدر
أنخل كوريا العب أتلتيكو مدريد قائمة صانعي
األهداف حتى اآلن بصناعة  5أهداف ،ويأتي
بعده سرخيو كاناليس العب ريال بيتيس ،ثم
ألبارو نيجريدو العب قادش.

ريد
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برشلونة يعلن موعد االنتخابات
الرئاسية
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«مراكز التكوين» محور لقاء توا�صلي للجامعة
بالر�ؤ�ساء واملدراء التقنيني لأندية الق�سم
الأول والثاين

ا ر ر يا ل
م
د

يحتضن ملعب طنجة البالية يوم غد األحد 6 ،دجنبر
 ,2020المباراة النهائية لدوري «عبد الحميد النعيمي» ستجمع
الفريق المنظم ،اتحاد طنجة البالية بشباب وداد طنجة انطالقا
من الساعة الثالثة والنصف ( )15,30بعد الزوال .وستجرى في
رفع ستار النهائي مباراة استعراضية تجمع قدماء اتحاد طنجة،
قدماء شباب وداد طنجة وقدماء اتحاد طنجة البالية على الساعة
الواحدة والنصف بعد الزوال بنفس الملعب.
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وكان وداد طنجة واتحاد طنجة البالية تأهال للنهائي وفق
النتائج التالية في مبارتي النصف:
وداد طنجة  /كوكب طنجة 4 / 5( 2 – 2 :بالضربات
الترجيحية)
إتحاد طنجة البالية  /شباب السانية 3 / 5( 1 – 1 :بالضربات
الترجيحية)

كشـــف تقريــر إسباني عن تطــور جديد
بشأن مستقبل راموس ،مدافع ريال مدريد،
خالل الموسم المقبل .وينتهي عقد راموس مع
الريال في الصيف المقبل ،ولم يصل الطرفان
إلى اتفاق بشأن التجديد حتى اآلن .ووف ًقا
لبرنامج «الشيرنجيتو» ،فإن هناك بعض التوتر
في العالقة بين راموس وفلورنتينو في الفترة
الحالية .وأشار إلى أن الطرفين سيعقدان
اجتماعًا جديدًا األسبوع المقبل لمناقشة
شروط العقد الجديد .وأوضح أن راموس
ينوي الموافقة على التجديد ،إذا عرض بيريز
عقدًا لمدة عامين ،وراتب سنوي يبلغ  12مليون
يورو ،ومليوني يورو مكافآت ،إذا لعبت  30مباراة
في الموسم الواحد .وذكر البرنامج أن بيريز
مفاوض صعب ،لكن «قضية راموس» اقتربت
من النهاية .وفي موضوع آخر ،ووف ًقا لبرنامج
«الشيرنجيتو»  ،فإن إشبيلية طلب التعاقد مع
إيسكو هذا الموسم ،ال سيما أن الالعب يحظى
بإعجاب المدرب لوبيتيجي الذي سبق أن تدرب
إيسكو تحت قيادته في المنتخب ،حيث خاض
معه  10مباريات ،وأحرز هدفين ،بجانب تمريرة
حاسمة واحدة ،كما أنه اعتمد عليه في الريال
عنما عمال معا في النادي .وذكرت العديد من
التقارير أن إيسكو طلب الرحيل خالل الميركاتو
الشتوي المقبل ،لرغبته في المشاركة بعدد أكبر
من الدقائق على مدار الموسم .ويسعى لحجز
مقعد في تشكيلة منتخب إسبانيا قبل بطولة
اليورو التي ستقام في الصيف المقبل.

14

الملحق الرياضي

امللحق

الرياضي

العـدد 4135 :

السـبــــــت  19ربيع الثاني 1442
مـــوافــــق  05ديسمبــر 2020

يعده  :محمد ال�سعيدي
المحمول 06.63.66.06.17 :
الفاكـس 05.39.94.57.09 :
الموقع اإللكتروني :

المدير  :عبد احلـق بخـات
المقر االجتماعي ،اإلدارة ،اإلشهار :
 7مكرر ،زنقة عمر بن عبد العزيز
الهاتف 05.39.94.30.08 :
05.39.94.57.09
طنجـــة

www.lejournaldetanger.com

البريد اإللكتروني :

Saidi03@yahoo.fr

فضضول

سسليـم

-

محمد السعيدي

saidi03@yahoo.fr

بطولة بدون �صحافة
مرة �أخرى وامليثاق
الإعالمي يربز احللول
مرة أخرى سيكون غير مسموح للصحافيين،
مثلثهم مثل للجمهور الحضور الشخصي لتغطية
المباريات في ظل استمرار انتشار وباء كورونا
المستجد إلى حين أن تفرج لتعود األمور إلى
عادتها الطبيعية ،وهذا ما نتمناه في القريب
العاجل بإذن اهلل.
ووفق هذا الميثاق ،سيكون مسموح بولوج
المالعب فقط للمسؤولين اإلعالميين للفريقين
المتنافسين ،وكذا مصوري الفريقين والمنسق
اإلعالمي للجامعة الملكية لكرة القدم ،في حين
سيكون المسؤول اإلعالمي للفريق المستقبل هو
المسؤول عن التنظيم الجيد للمباراة وسيكون
مطالبا بإرسال تشكيلة الفريقين المتنافسين
للقناة واإلذاعة الناقلة ،والخلية اإلعالمية التابعة
للجامعة قبل ساعة واحدة من انطالق المباراة.
فيما أن مهمة المصور الفوتوغرافي يتكون
محددة في التقاط صور وصول الفريقين للملعب،
التسخينات ،دخول الفريقين للملعب ،صور
عميدي الفريقين مع الطاقم التحكيمي  ،الصور
الرسمية ،صور أطوار المباراة ،التصريح الرسمي
للمدربين والالعبين الذي يعقب المباراة .على
أن يتم إرسال الصور للبريد الخاص بالجامعة
الملكية ،حتى يتسنى لها بعثها لوسائل اإلعالم
التي لن يكون مسموحا لها حضور المباراة،
تفعيال للبروتوكول الصحي المعتمد.
ووفق الميثاق فإن الشركة الوطنية لإلذاعة
والتلفزة ستكون الناقلة لمباريات البطولة ،ولن
تكون هناك الندوات الصحافية للمدربين خالل
المباريات ،حيث سيتم أخذ التصريحات الرسمية
التي تعقب المباراة ونقلها مباشرة بعد نهاية
المباراة من طرف التلفــزة الناقلـة لمباريات
البطولة في مدة تتراوح ما بين  5و 10دقائق
كحد أقصى.
وحذر الميثاق المدربين في حال تغيبهم أو
امتناعهم بالتصريح بعد المباراة ،حيث سيعتبر
كغياب عن الندوة الصحافية التي تعقب المباراة،
وستطبق عليه مذكرة كل من الجامعة الملكية
المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة
القدم لألندية االحترافية ،الموجهة إلى األندية
بتاريخ  10فبراير  2016تحت عدد .938

حوار السبت

روبرتو فريمينو

“�آمل �أن �أكون ر�أ�س احلربة الذي طال انتظاره”
على مر السنين ،ظلت مسألة تُؤرق
بال جل مدربي منتخب البرازيل ،أال
وهي جعل المهاجمين الموهوبين
يساعدون بقية زمالئهم في المهام
الدفاعية.
أما تيتي فإنه يطالب اآلن رأس
الحربة بعدم اإلكثار في العودة إلى
الخلف للتركيز على مهامه الهجومية
داخل منطقة الجزاء وعلى مشارفها.
فجاء الرد سريعاً من روبرتو فيرمينو
بتسجيل هدفين في فوز السيليساو
على بوليفيا  5-0في المباراة األولى
ضمن تصفيات كأس العالم ،قطر
. 2022
في مقابلة خص بها موقع «فيفا.
كوم» ،تحدث نجم ليفربول حول هذا
التعديل في موقعه على المستطيل
األخضر ،معرجاً في سياق ذلك إلى كل
من فيليب كوتينيو ونيمار ومحمد
صالح ،فضالً عن حرصه على مساعدة
البرازيل في الفوز باللقب األغلى في
كرة القدم.
ما هـو شعـورك بعد تسجيل هدفيـن في
مرمى بوليفيا؟
أداء الفريق بأكمله ،الروح التي أظهرناها جميعاً...
كل هذا يستحق اإلشادة والثناء .كان من المهم جداً
تحقيق بداية ناجحة ،وبلوغ ذلك بمثل هذا األداء الجيد
يجعل األمر أفضل .تسجيل هدفين كان شعوراً ال
يصدق .أتيحت لي المزيد من الفرص ،وكان بإمكاني
تسجيل المزيد ،لكنني سعيد للغاية .أبلغ من العمر
 29عامًا ،وأشعر أنني في أفضل مستويات مسيرتي.
أرغب في مواصلة العمل الجاد ومساعدة السيليساو
في التأهل إلى كأس العالم.
هل صحيح أن تيتي قد طلب منك التقليل
من الرجوع إلى الخلف؟
نعم .ليس األمر أنه طلب مني عدم المساعدة
في المهام الدفاعية ،لكنه يريدني أن أكون دائمًا في
منطقة الجزاء .ال يزال يتعيّن علي العودة لمراقبة أحد
الخصوم ،لكنه يريد مني أن أقلل من مالحقة الكرة،
وأن أتواجد في منطقة الجزاء أكثر فأكثر .لدي رغبة
طبيعية في المساعدة والعودة لمؤازرة رفاقي  -أفعل
ذلك في ليفربول  -لذا فقد وضعت ذلك جانبًا أللتزم
بفعل ما ي مني تيتي .أنا أستمتع بالمشاركة في اللعب
وصنع األهداف ،لكني أستمتع أيضًا بالتواجد في
منطقة الجزاء وهز الشباك.

على مدى ثالثة عقود ،تعاقب على منتخب
البرازيل مهاجمون أمثال كاريكا وروماريو
ورونالدو ،لكن السيليساو لم يشهد مهاجماً
من هذا النوع بعد ذلك .هل يمكن أن تكون
رأس الحربة الذي يحتاجه الفريق الوطني؟
نعم بالتأكيد .أحب اللعب في هذا المركز ،وأريد
أن أكون الالعب الذي يعتمد عليه منتخب البرازيل في
هذا المركز.
أليسون مصاب حالياً ،لكن أين تصنفه بين
أفضل حراس المرمى في العالم؟
بالنسبة لي هو الحارس رقم واحد .أنا ال أقول
ذلك فقط ألنه زميلي في الفريق .إنه يقوم بأشياء ال
تصدق على أرض الملعب .لقد قدم بالفعل مستويات
رائعة مع السيليساو .وخارج الملعب ،فهو شخص رائع،
وصديق مبهر ،وعالقتي معه ممتازة للغاية.
يبـدو فيليب كوتينيـو في أفضل حاالتـه
حالياً...
إنه استثنائي .ببساطة ال يمكنك القول إنه ليس
ساحرًا .لديه مهارات سحريــة .إنه قـادر على إبداع
حركات ال تخطر على البال .عليك دائمًا مشاهدة
حركاته من جديد لفهم ما يفعله .إنه العب ال يصدق.
كان من دواعي سروري اللعب إلى جانبه في ليفربول،
وإنه لمن دواعي سروري اللعب معه في السيليساو.

أنا من أكبر المعجبين به .إنه أحد أفضل الالعبين في
العالم.

ما رأيك في نيمار؟
ً
العب آخر ال يصدق .كان بارعا في مواجهة بوليفيا.
عاد كثيراً لمساندة زمالئه في المهام الدفاعية وأبدع
أشياء مذهلة بالكرة .ببساطة ،الكلمات تعجز عن
وصف نيمار.

وماذا عن محمد صالح؟
أنا معجب كثيراً بصالح .أحب الطريقة التي يلعب
بها .إنه يسجل الكثير من األهداف .من الصعب على
المرء تصديق ما يقوم به من عمل دؤوب وجهد
حثيث .أنا محظوظ للغاية باللعب إلى جانبه وكذلك
إلى جانب ساديو ماني ،الذي يُعتبر بدوره العباً رائعاً.

لقد فزت بالكثير مع ليفربول .إلى أي مدى
تمني النفس بإحراز كأس العالم؟
كثيـرًا ...كثيـرًا جدًا .أكثر بكثير مما تتخيل.
لقد فزت بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم لألندية
والدوري اإلنجليزي الممتاز .ولكن كأس العالم هو ما
ينقصني .يجب أن أواصل الحلم والعمل الجاد ،وعلينا
أن نؤمن بأن ذلك ممكن في  .2022أنا فخور للغاية
بأن أكون جز ًءا من السيليساو ،وأن ألعب مع هؤالء
الالعبين ،وتحت إمرة هؤالء المدربين .لدي إيمان كبير
بهؤالء الالعبين وهذا الجهاز الفني.
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محـــاسب معتمــــد
 13شارع ولي العهد الطابق الثاني ـ تطوان
الهاتف0539 960200 - 0539 962141 :
الفاكس0539 960201 :
*************
أزغار سانتير ش.ذ.م.م.
AZGHAR SANITAIRE SARL
شركة ذو المسؤولية المحدودة
رأسمالها  800 000.00درهم
مقرها االجتماعي بتطوان شارع الدار البيضاء،
عمارة رقم 201
تقسيم الحصص بعد وفاة المساهم الرئيسي
على ذوي الحقوق
بمقتضى قـرار الجمـع العــام الغيــر العـــادي
لذوي الحقـــوق المنعقــد بمقـــر الشـــركـــة في
 2020/10/05لشركة أزغـــار سانيتير ش.ذ.م.م،.
رأسمالها  800.000.00درهم ،مقرهـــا االجتماعي
بتطوان شارع الدار البيضاء ،عمارة رقم .201
تقرر ما يلي:
• تقسيم الحصص على ذوي الحقـوق طبقــا
لعقد اإلراثة.
• تغيــيــر البنـد  6و 7من القانون األساسي
للشركة.
• تعييـن األنســة حـوريـــة الداهية كمسيرة
للشركة لمدة غير محددة.
• تغيير البند  13من القانون األساسي للشركة
• تحيين القانون األساسي.
تم اإليداع القانوني بالمحكمـة االبتدائيــة
بتطوان بتاريخ  2020/11/13تحت عدد .5944
بمثابة مقتطف وبيان
مسير الشركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة
قسم التبليغ
إعذار 2019/6703/5009
إشهار حكم قضائي طبقا لمقتضيات الفصل 441
من ق م.م
يعلـن رئيس مصلحــة كتــابة الضبــط لدى
المحكمة االبتدائية بطنجة بأن محكمة االستئناف
أصدرت قرارها بتاريخ 2018/11/19:تحت عدد
 1179في الملف عدد .2018/1303/1290:
بين :السيد أحمد الوردي ،عنوانه حي برواقـة
زنقة  17رقم  11الطابق الثالث طنجة.
وبيـن  :ورثــة المرحــوم العياشـي الميمونـي
وهـم زوجتـه فاطمة المودن وأبنـاؤهـا ،ينوب عنهـم
ذ /العياشي عمر اقريقز ،المحامي بهيئة طنجة.
 اآلتي نصه :علنيا حضوريا انتهائيا.في الشكل  :بقبول االستئناف.
 في الموضوع :بتأييـــد الحكـم المستانــفوتحميل المستانف الصائر.
وعليه فإن هذا الحكم سيصبح نهائيا وقابال
للتنفيذ بعد مضي  30يوما من تاريخ تعليقه بلوحة
اإلعالنات القضائية وإشهاره طبقا للفصل  441من
قانون المسطرة المدنية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيــع عقــار
ملف حجز تنفيذي عدد 6105/16-29 :
بطلب من :قابض طنجة المركز
ضد :السيدة لطيفة حليبة
في يوم الثالثاء  2021-02-02على الساعة
العاشرة والنصف صباحا ( )10.30صباحا بقاعة
البيوعات رقم  3بالمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى
البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد للعقار الواقع
بطنجة شارع محمد الخامس الطابق  09الحامل
للرسم العقاري عدد  06/76322وهو عبارة عن شقة
سكنية مساحتها  217م م.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 1.519.000,00
درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ
النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد .وستستمر
المزايدة طيلة عشرة أيام ابتداء من تاريخ اإلرساء
بزيادة السدس في القدر الراسي به المزاد.
وعلى كل من يريد معلومات إضافية في
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر
االلتزامات ومستندات اإلجراءات.
ويؤدى الثمن ناجزا نقدا أو بشيك مضمون
األداء مع زيادة .٪ 3
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهامبوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيـــع عقــار
ملف حجز تنفيذي عدد 6105/18-78 :
بطلب من :قابض طنجة المركز
ضد :السيد عبد المالك المدهون بن محمد
في يوم الثالثاء  2021-02-02على الساعة
العاشرة والنصف صباحا ( )10.30صباحا بقاعة
البيوعات رقم  3بالمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى
البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار

الحامل للرسم العقاري عدد  06/34863المدعو
ارمونيا  24الواقع بزاوية شارع محمد الخامس وشارع
األمير موالي عبد اهلل .وهو عبارة عن محل تجاري
بالطابق الثاني مساحته  24مترا مربعا.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 300.000,00
درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ
النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد .وستستمر
المزايدة طيلة عشرة أيام ابتداء من تاريخ اإلرساء
بزيادة السدس في القدر الراسي به المزاد.
وعلى كل من يريد معلومات إضافية في
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر
االلتزامات ومستندات اإلجراءات.
ويؤدى الثمن ناجزا نقدا أو بشيك مضمون
األداء مع زيادة .٪ 3
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ
ملف عدد26/2013/70 :
إعـالن عن بيع عقــار
لفائدة :شركة مصرف المغرب ،في شخص ممثلها
القانوني.
ضد :السيد عبد المولى عبد العالي ،عنوانه
بزاوية محج الجيش الملكي وزنقة مارساي طنجة
أو بطريق جبل فيال عبد المولى زنقة ياسمين
طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/01/06على الساعة
الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة
بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو (المنارة) ذي الرسم
العقاري عدد  G/1308المملوك للمنفذ عليه المذكور
أعاله الكائن بطنجة طريق الجبل ،وهو عبارة عن
قطعة أرضية بها بناية مكونة من سفلي وطابق واحد
ومرافق وحديقة وبئر مساحته  2277متر .
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقار في مبلغ
 10.100.000.00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن .يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة
 3في المائة ،وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال
بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ
ملف عدد 26/2012/13
إعالن عن بيع عقارين
لفائدة  :البنك الوطني لإلنماء االقتصادي ش م.
ضد  :السيدة إقالل ططري ،عنوانها بتجزئة
كاردن كوطاج زنقة لي كريت قرب مسجد
ومدرسة اإلدريسية رقم  30بطنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/01/06 :على
الساعة الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقارين المدعوين
(كوثر) و (مريم) ذوي الرسمين العقاريين :
 06/23269و  06/23270المملوكين للمنفذ عليها
المذكورة أعاله الكائنين بعنوانها المذكور أعاله،
والعقاران عبارة عن أرض بها فيال تشتمل على
سرداب وطابق أرضي وطابق علوي مساحة األول
 484م 2ومساحة اآلخير  514م .2
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقارين في مبلغ
 5.977.000.00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن .يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة
 3في المائة  .وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال
بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت حصة في أصل تجاري
عن طريق البيع
ملف عدد 2020/392:
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في:
 ،2020/11/19باع السيد محمد ابجيو الساكن
بطنجة حي الشرف زنقة  21رقم  1والحامل لبطاقة
التعريف الوطنية عدد  K297300و المسجل بالسجل
التجاري بطنجة تحت عدد  ،58214حصته في األصل
التجاري الذي هو عبارة عن صالون الحالقة والكائن
بطنجة شارع ولي العهد  47لفائدة شريكه السيد
محمد اقلعي النوينو الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  ،K309604وحددت قيمة حصة األصل التجاري
موضوع البيع في مبلغ إجمالي قدره 300.000
(ثالثمائة ألف) درهم.
وعليه فإن جميع التعرضات تقدم بكتابة
الضبط بهذه المحكمة داخل أجل  15يوما ابتداء
من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل  84وما يليه من
مدونة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
خديجة أقشور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

قسم التبليغ
إعذار 2020/6703/3148
إشهار حكم قضائي طبقا للفصل 441
من ق.م.م
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى
المحكمة االبتدائية بطنجة بأن هذه المحكمة
أصدرت حكمها بتاريخ 2020/09/28:تحت عدد 426
في الملف عدد.2019/1303/910 :
بين :السيد عبد الكريم ملتمس ،ينوب عنه ذ/
رشيد رثماني المحامي بهيئة طنجة.
وبين :السيد عبد القادر النية ،الساكن بشارع
حسونة إقامة ايموليزا الطابق الرابع رقم  15طنجة.
 اآلتي نصه :ابتدائيا وغيابيا بقيم. في الشكل :بقبول الدعوى. في الموضوع :بأداء المدعى عليه لفائدةالمدعي مبالغ الكراء المتخلدة بذمته ابتداء من
 2019/04/01إلى غاية تاريخ التنفيذ بحسب مبلغ
 5000درهم في الشهر مع شموله بالنفاذ المعجل
وتحميله الصائر وتحديد مدة االكراه البدني في
األدنى عند االمتناع عن األداء.
 وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وتبعالذلك بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من
الشقة الكائنة بشارع حسونة إقامة ايموليزا الطابق
 4رقم  15طنجة.
وعليه فإن هذا الحكم سيصبح نهائيا وقابال
للتنفيذ بعد مضي  30يوما من تاريخ تعليقه بلوحة
اإلعالنات القضائية وإشهاره طبقا للفصل  441من
قانون المسطرة المدنية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيع أصل تجاري
ملف تنفيذي عدد 6201/15-3564
بطلب من :السيد محمد الوهابي
ضد  :السيد أحمد الخليفي.
في يوم الثالثاء  2021-02-02على الساعة
العاشرة والنصف صباحا بقاعة البيوعات رقم 3
بالمحكمة الٳبتدائية بطنجة سيجرى البيع بالمزاد
العلني وألكبر وآخر مزايد :
 -1االصل التجاري المملوك للسيد احمد
الخليفي الواقع بحي الركايع  03زنقة  11رقم
 15طريق العوامة طنجة بجميع عناصره المادية
والمعنوية الحامل للسجل التجاري رقم  64270عبارة
عن مصبنة.
بثمن افتتاحي قدره  :230.000.00درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ
النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.
وعلى كل من يريد معلومات إضافية في
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر
االلتزامات ومستندات اإلجراءات.
ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء مع
زيادة . % 10
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهامبوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ
إعالن عن بيع عقار
ملف تنفيذي عدد2019/8516/281 :
لفائدة :شركة وفا ايموبيليي ،ينوب عنها ذ /سمير
المودن المحامي بهيئة طنجة.
ضد :السيد نور الدين شكوب.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2021/01/11 :على
الساعة الثالثة زواال ستجرى سمسرة عمومية بقاعة
البيوعات بهذه المحكمة لبيع بالمزاد العلني للعقار
المدعو (المغرب الجديد  )3/1686ذي الرسم العقاري
عدد  36/22171والكائن بمدينة العرائش تجزئة
المغرب الجديد العمارة رقم  ،1686وهو عبارة عن
شقة مساحتها  199متر مربع.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 350.000.00
درهم.
تقدم العروض إلى قسم التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن.
يمكن لكل شخص داخل عشرة أيام من تاريخ
السمسرة أن يقدم عرضا عما رسا به المزاد على
أن يكون العرض يفوق بمقدار السدس ثمن البيع
األصلي والمصاريف (الفصل  479ق م م ) .ويؤدى
الثمن ناجزا مع زيادة  3في المائة ومصاريف التنفيذ
بواسطة شيك مضمون .وللمزيد من االيضاح يمكن
االتصال بمكتب التنفيذ لالطالع على دفتر التحمالت.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
عبد اللطيف فالح
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
إعالن بيع أصل تجاري
ملف تنفيذي عدد25/2014/807:
لفائدة  :البنك الشعبي لطنجة تطوان ،ينوب عنه
ذان /المرابط والحمليلي المحاميان بهيئة طنجة.
ضد :السيد عبد اللطيف علوان.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/01/06على
الساعة الواحدة بعد الزوال ،ستجرى سمسرة عمومية
بقاعة البيوعات بهذه المحكمة للبيع بالمزاد العلني
لألصل التجاري المملوك للمدعى عليه السيد عبد
اللطيف علوان ،الكائن بشارع المتنبي رقم  20أصيال،
والمسجل بالسجل التجاري بالمحكمة االبتدائية
بأصيال تحت رقم  ،536بجميع عناصره المادية
والمعنوية.
حدد الثمن الٳفتتاحي في مبلغ 167.000.00
درهم.
تقدم العروض إلى قسم التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن ،ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة
 % 3ومصاريف التنفيذ بواسطة شيك مضمون.
وللمزيد من االيضاح يمكن االتصال بمكتب التنفيذ
بالمحكمة التجارية بطنجة لالطالع على دفتر
التحمالت.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
عبد اللطيف فالح
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ
ملف عدد 2017/8516/11:
إعالن عن بيع عقار
لفائدة :القرض الفالحي للمغرب ،ينوب عنه ذ/
العربي الغرمول محام بهيئة الرباط.
ضد :السيد عبد الجالل ابن يحيى ،عنوانه
شارع شكيب أرسالن رقم  52حي الخرازين
شفشاون.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/01/05على الساعة
الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة
بيع بالمزاد العلني للعقار الكائن بشارع المغرب
العربي شفشاون المدعو (زيد  )9-ذي الرسم العقاري
عدد  19/49289المملوك للمنفذ عليه المذكور
أعاله ،وهو عبارة عن شقة بالطابق الثالث مساحتها
 92م .2
حدد الثمن الٳفتتاحي لبيع العقار في مبلغ
 430.000.00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن ،ويمكن لكل شخص داخل

عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا عما
رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق بمقدار
السدس من ثمن البيع األصلي والمصاريف (الفصل
 479من 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
محمدبنسعيد
منتدب قضائي من الدرجة الثانية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ
ملف عدد2017/8516/67 :
إعالن عن بيع عقار
لفائدة :الشركة العامة لألبناك ش م ،ينوب عنها
ذ /العربي الغرمول محام بهيئة الرباط.
ضد :السيد طه المتيوي ومن معه ،عنوانهم لدى
شركة المتيوي والضامني لألشغال العقارية 23
شارع الوحدة الطابق الثاني تطوان.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/01/05على الساعة
الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة
بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو (طه) ذي الرسم
العقاري عدد  19/11605المملوك للمنفذ عليهم
المذكورين أعاله ،و هو عبارة عن أرض بها بناية
تتكون من سفلي وأربعة طوابق علوية ،مساحته  2آر
 22سنتيار ،الكائن بشارع الوحدة تطوان.
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقار في مبلغ
 4.200.000.00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن ،ويمكن لكل شخص داخل
أجل عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا
عما رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق
بمقدار السدس من ثمن البيع األصلي والمصاريف
(الفصل  479من ق م م) ،ويؤدى الثمن ناجزا مع
زيادة  3في المائة ،وللمزيد من المعلومات يمكن
االتصال بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة .
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
محمدبنسعيد
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

جمددا ..احلكومة تقرر متديد
حالة الطوارئ ال�صحية بالبالد
في إطار جهــود البالد المبذولة في
مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد،
صادق مجلس الحكومـة يوم الخميـس
على مشـروع مرسـوم يقضي بتمديـد
حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب
الوطني ،وذلك إلى غاية  10يناير المقبل،
بعد تطور الوضع الوبائي وارتفاع عدد
اإلصابات بالفيروس إلى أرقام قياسية.
هذا وقــد أجـــاز المرسوم للسلطة
الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ جميع

التدابير االحترازية المناسبة ،كما خول
المرسوم لوالة الجهات وعمال العماالت
واألقاليم صالحية اتخــاذ جميع التدابير
االحترازية المناسبة ،كما خول المرسوم
لوالة الجهات وعمال العماالت واألقاليم
صالحية اتخاذ جميع التدابير التي يتطلبها
ويستلزمها الوضع لحفظ النظام الصحي
بأرجاء المعمور.

رميساء

ْ�س مْ ُ
ا�ض َي ًة َم ْر ِ�ض ّ َي ًة
ال ْط َم ِئ َن ُّة ْارجِ عِي �إِ َلى َر ّ ِب ِ
ك َر ِ
} َيا �أَ ّ َيت َُها ال ّ َنف ُ
َف ْاد ُخلِي فيِ عِ َبادِ ي َو ْاد ُخلِي َج َّنتِي {

(�صدق اهلل العظيم)

عن عمر يناهز  59سنة ،لبى نداء ربه
المشمول بعفو اهلل المرحوم

يوسف الصويري
وذلك يوم الثالثاء ،فاتح دجنبر2020
وشيـــع جثمــانــه الطاهـر ودفــن يــوم
األربعــاء ،بعــد صـالة العصــر بمقبــرة
السوانــي ،بحضور األهل واألحباب.
وبهـــذا المصاب الجلـل ،نتــقـــدم
بأحـــر التـــعــازي إلى أرمـلــة الفقيــد
السيدة حكيمة كعبال وإلى ابنيهما جنــات وعمران ،وإلى والدة الفقيد
السيدة ارحيمو السواني وإلى إخوته ،عبد اللطيف ،عبد الحق ،مصطفى،
فاطمة الزهراء ،اسماعيل ،زكرياء ،وأمينة وكذا إلى جميع أفراد عائلتي،
الصويـري والسواني ،باإلضافة إلى أقاربهم وأصهارهم ،راجيـن لهم
الصبر والسلوان وللفقيد عظيم األجر والغفران ،تغمده اهلل بواسع رحمته
وأسكنه فسيـح جناتـه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين،
وحسن أولئك رفيقا.
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سلسلة المجتهد

ما َلنا وال َع ْج ِم َطة ال ُت ْد ِخ ْلنا اجلنة
دور املربي يف عقلية الطفل و�سلوكه

150

الأطفال هبة من اهلل تعالى و�أمانة غالية يف رقاب الآباء
قال تعالى :
«و�إين خلقت عبـ ــادي حنفاء
كلهم ،و�إنه ــم �أتته ــم ال�شياطـ ــني
فاجتالته ــم عن دينهم ،وحرمت
عليهم ما �أحللت لهم ،و�أمرتهم �أن
ي�رشكوا بي ما مل �أنزل به �سلطانا»
صدق اهلل العظيم.
وإذا ابتلي الطفل بمربين ضالين
أخرجوهم عن فطرتهم إال من عصم
اهلل ورح��م بأن قيض له من يومــه
التربيـــة اإلسالمية.
ما أحوج الطفل إلى الحنان والعطف
والمواساة ،ال إلى الضرب المبرح والقهر
والغيظ ،وإن من فضل المعلم أن يأخذ
تلميذه بالرأفة واإلرشاد واقتياده إلى
حب المعرفة والتعلم والرغبة في الحياة ،ال يُع ّلمه القساوة والضغن والرعب ،فال نجعل
في قلوبهم غال من رجال التعليم ،إن المعلم قدوة في المحبة ومناصرة العلم والتربية،
غير ذلك يكون أشد رهبة وحقدا ال تنبذه أصول التربية والتعليم.
فكيف سمح لك ضرب وعقاب طفل ،اتق اهلل في أبناء الناس ،فهم أمانة بين يديك
لتكون رائدهم في الحياة ،ما عليك أن تتصف بالتكبر والجبروت والضغن فإن فعلت قد
ضللت السبيل.
فالمعلـم إسوة حسنـة لمن يرجـو نبذ الجهل بما أفـاء اهلل على المعلمين نحـو
تالميذهم.
لكنك بتعصبك تفقد االحترام.
ففاقد الشيء ال يعطيه.
 قال تعالى :ُ
اللهَّ
اَ
َ
�ض َ
ين �آ َم ُنوا ل َت َت َو َّل ْوا َق ْو ًما َغ ِ
ِن ْال ِآخ َرةِ
ب
َعل ْيهِ ْم َق ْد َيئ ُِ�سوا م َ
« َيا �أَ ُّي َها ا َّلذِ َ
ِ�س ا ْل ُ
َ
ِن �أَ ْ�ص َح ِ
ور» صدق اهلل العظيم [الممتحنة .]13
اب ا ْلقُ ُب ِ
كف ُ
َّار م ْ
ك َما َيئ َ
َ
ين �آَ َم ُنوا
وقال تعالى َ « :يا �أ ُّي َها ا َّلذِ َ
ون َ
ند
كبرُ َ َمقْ تًا عِ َ
ون َما اَل تَفْ َع ُل َ
لمِ َ تَقُ و ُل َ
ون» [س الصف
اللهَّ ِ �أَن تَقُ و ُلوا َما اَل تَفْ َع ُل َ
.]3
شعار المعلم :
ألم تعلم أن شعار المعلم هو أن يعلم
الكتاب والحكمة ،ويؤتي تالميذه الخبرة،
وال يعاقبهـم بدنيا ،ومن يعـف ويصفــح
يعظم اهلل له أجرا.
قصة حقيقية :
أخ��ي الصغير ه���ادئ ال��ط��ب��ع ،غير
مُشاكس وال عنيد ،ميال للوحدة والعزلة،
ثقته بنفسه جعلته خامل التفكير ،شارد
الذهن ،أثر في نفسه اليتم ،توفي والده
في عز شبابه ،وتزوجت أمه برجل غريب
عن العائلة ،منعها حقها في صلة الرحم بأبنائها ،وحرمهم منها عطفها وحنانها ،مما
جعل الطفل شارد الذهن ،يغفو عن كثير ،ال يؤاخذ عن هفوه.
في حصة اللغة الفرنسية ،يتعلثم ويخطئ عن نطق الكلمة دون قصد ،لم يتعود
بعد على كلمات فرنسية دخيلة عليه وعلى عائلته ووطنه.
إنها لغة االستعمار الغاشم المقيت ،فرضت فرنسا لغتها ليبقى المغرب تحت
رحمتها ،وفي نهجها.
أخذ المعلم تلميذه أخذا رابيا وضربه بمسطرة من (األلمنيو،م) تركت آثارها على
كفيه ،وازرقت راحتي يديه ،كتم حالته وبكى كثيرا وهرول وعصعص وسُمع صُراخه
من أقسام أخرى ،أخرجه المعلم الفرنسي من الفصل اتقاء الفضيحة..
قصد الطفل منزله فوجد خادمة البيت (دادة امباركة) بالباب ،فاشتكى لها تصرُّف
معلم اللغة الفرنسية الفرنسي العنيد ،حملته على ظهرها ،وهرولت في مشيها ،لم
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إعداد  :عبد الرحيم ابن جلون

تدخل مكتب مديـــر المدرسة ،لتؤخذ
شكايتها بعين االعتبـــار ،بل قصدت
الفصل الدراسي غاضبة مزمجرة ،ركلت
الباب بقوة ،وأنزلت الطفل من ظهرها،
ومدت يداه المجروحتان ،وقالت غاضبة
حانقة« :أهكذا تعاملون أبنائكم يا قليل
الرحمة باألطفال المسلمين؟!».
أجابها بالفرنسية« :نو مدام».
عند إجابـتــه صفعـتــه على خـــده،
وطلبت منه أن يمد يديه لترد له الصاع
صاعين ،وأركنته آخر الحجــرة ،سمـع
المدير الهرج فمنع دادة من االقتراب
من المعلم ،ولوال تدخله ومعلم العربية
ألشبعتـه ضربــا وأسالـت دمـاء أنفـه
وأخرست لسانه ،ثم قالت  :أيها الحقير

المغتاب « :ما لنا ولغة العجمطة؟!.
اغتصبتم بالدنا ،وسرقتهم خيراتنا ،وحاربتم لغتنا والقرآن العظيم ،لنكون عبيدا
لكم ،وتودون قهر أبناءنا ،وتعليمهم لغتكم التي ال مساس لنا بها ،فحظك وافر،
كنت سأمرغ يديك وجسمك ببالط القسم» ثم «أشارت إليه «أبهذه المسطرة (من
األلمنيوم) عاقبت ابني ،كيف خولت لك نفسك المهينة ضرب أبناء المغاربة األحرار،
وهم صبيان عاجزون عن الدفع عن أجسامهم الفتية الهزيلة» ،ثم قالت للمدير « :هذا
الرجل قلبه أسود قاتم ،ويكن للصغار الضغن ،عليك بطرده من المؤسسة فهو شؤم
على األطفال لن يجلس ابني بعد اليوم تلميذا له ،هذا المعلم يدعو ثبورا على وجهه
غبَرة ترهقها فترة.
اقتص من طفل ال يملك قوة الدفاع عن نفسه وله أهلـه كبتـوا وأذلوا أذنــاب
االستعمار الفرنسي».
أجابها المدير « :وقد هدأ روعها ،سأنقل ابنك إلى فصل آخر!!..
أم��ا ه��ذا المعلم فليس ل��ه نصيب
بالمؤسسة ،فهو غير آهل لتعليم الناشئة».
قالت « :عليك أن تنصر أبناء بلدك،
وتُمحق الكافرين.
لقــد حرمـت ال��وزارة الوصية ضرب
األطفال أو عقابهم بدنيـا ،كمام حرمت
األمة ضرب الحيـــوان فباألحرى األطفال
وتعد ذلك جريمة نكرء ال تغتفر».
ثم قالت «أنا وأهلي منكرون لمدارس
البعثـــات الفرنسيـــة ،هـي ســم زعــاق،
يعلمونهـم تــرك دينهـــم وتبشيـــرهم
وخروجهم عن دين اإلسالم وترك الصالة
والقرآن الكريم».
قاطعها المدير وقال :
«سيدتي ،من أين لك هذه المعرفة؟»
قالت « :هي من عند اهلل ،هداني ربي أنصت إلى جد هذا اليتيم العالم الفقيه وهو
يذكر اهلل ويسبحه بكرة وأصيال ،فتعلمت منه وحفظت عن طريق السمع.
قال المدير :
هنيئا لك كل هذه المعلومات لديك ،عن طريق السمع فحفظتها وكنت خير سلف.
قالت « :نعم».
ثم أشارت إلى معلم الفرنسية «ارحل كما رحل رجالكم المكرة مكرهين».
لو كان والده حيا يُرزق لقطعك إربا إربا ومضغك بين أسنانه وأضراسه لقما ،لتكون
عبرة لمن سولت له نفسه أخذ األطفال وعقابهم بدنيا ،وعيونهم تفيض من الدمع ال
رأفة وال شفقة منك».
َ
َ
َ
ُ
قال تعالـى َ :
�سِ
ِ
الر ْحمـ ـَة» صدق اهلل العظيم [س
«كتَب َر ُّبك ْم َعلى نَفْ ـ ـه َّ
األنعام .]55
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

الجزء األول ـ جلسة 4

نواصل نشر حلقات بالتسلسل لكتاب «مع صاحبي» ..حوارات وأشتات في أفنان اآلداب والعلوم والحياة» لمؤلفه الكاتب
واألديب المختار محمد التمسماني .
وهو كتاب يشتمل على  16جزءا يتضمن جلسات كتبت بتاريخ  1996/7/01إلى آواخر  ،1998وكل جزء يحتوي على أربع
جلسات .وكان الكتاب موضوع دراسات الماستر لآلداب العربي المعاصر بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان.

ري حال َب ْي ِك َ
تنط ِحني!.
َخ ُ
وما أن أتمها ...شعر متين فيه غناء ،وقافية شرود( )127فيها امتألت ،وقصيدة هي «في اآلذان
()128
أولج وباألفواه أعلق»
وتمطقت شايي نشوة ..ثم قلت :
إن تعجب ،موالي الشريف ،فمن أمر هذا الشاعر الفحل! على الرغم من قوة بيانه في المدح
ومن رقة استعطافه وشكواه ،فما ذكر اسمه إال وباغت الذهن هجاؤه الذي يجسد مالمح الشر
في أحقر دركها! هي نفسه وأمه وأخويه وزوجته ،وابنيه وأضيافه وكثيرا من الناس!..
قال :
ما بالك برجل كره الدنيا ألنها أحاطته بكل مكارهها  :فنسبه مدخول مغمور غامض،
وخلقته مشوهة ذميمة! ..طرده مجتمعه وصده عنه ،فسلط لسانه على قومه ،ونقم عليه
ليدفع أذاهم به ...فسالحه المرهب شعره الالذع وهجاؤه هو بضاعته المزجاة! أليس يقول :
إذا خافك القوم اللئــام وجدتهـــم
وإن أمنوا شـر امـــرئ نصبــــوا له
فداوهم بالشـر حتــــــى تذلهــــم
وهم أصابوا منك في ذاك غفلــــة
فال تخشهم واخشن عليهم فإنهم

فبادر معلقا :
ولئن ترامى الدهر بزمر الحطيئة ونائبه بأرزاء مما تهر وما تعوى( )139فال يحق له أبدا أن
يقول في أمه ما قال!
قلت :
أين هو من قوله عز وجل «وقل لهما قوال كريما» و«اصحبهما في الدنيا معروفا» و«اخفض
لهما جناح الذل من الرحمة »..أين هذه التوجيهات الربانية في معاشرة األبوين من غمزة
وطعنه وقدحه وتهجينه وتنديده بأمه العجوز! أين يا ترى؟! إنه العقوق السافر عياذا باهلل! إيه،
يا حطيئة يا آبق ،يا من ضيع أوكد الحقوق ..يا فاهق( ،)140يا من تغاضى عن البر بالعقوق!

سراعا إلى ما تشتهي وتريـــد
عداوتهــــم إما رأوه يحـــيـــد
وأنت إذا ما رمـت ذاك حميـــد
أتاك وعيـــد منهــم ووعيــــد
)129
إذا أمنوا منك الصيال أســود(

فحركت رأسي موافقة وقلت :
ورغم لؤم طبعه إذ كان جافا ،خشنا ،جشعا ،غليظ القلب ،فقد اتسم هجاؤه على مرارته
بالعفة ،فال فيه نذالة وال فحش ،وال خنى ،وال إقذاع ...قال يهجو زوج أمه :
لحاك اهلل ثم لحــاك حقــــــــا

أبا ،ولحــــاك من عـــم وخــــال

فنعم الشيخ أنت على المخازي

وبئس الشيخ أنت لدى المعالي

جمعت اللؤم -ال حياك ربــــي -وأبواب السفاهـــــة والضـــالل

()131

إني ألبصر في ترجيل لمتـــــه

وخط لحيته في خــــــده عجبــــا

()132

قالت له عرظه يوما لتسمعني

رفقـــا فإن لنــا في أمنــــا أربــــا!

ولو رأتـنـــي في نار مسعــــرة

ثم استطاعت لزادت فوقها حطبا

()133

وسلم مرتين فقلت  :مهال
ونقنق بطنه ودعا رؤاســـا

لما قد نال من شبع وناما()134

والطامة أنه هجا أمه  -وكان يعلم أنه زنيم ،فخاطبها قائال :
جزاك اهلل شـرا من عجــــوز

ولقاء العقوق من البنيــن

لقد سوست أمر بنيك حتـى

تركتهم أدق من الطحين()135

لسانك مبرد لم يبق شيئــا

ودرك در جادبة دهيـــــن()136

فإن تخلي وأمرك ال تصولي

بمشتد قواه وال متيـــــن()137
ولقاء العقوق من البنينــا

تنحي فاجلسي مني بعيــدا أراح اهلل منـك العالمينـــا
أغر باال إذا استودعت سـرا

وكانونا على المتحدثينــا

حياتك ما علمت حياة سوء

وموتك قد يسر الصالحينا

()138

فتنهدت وقلت :
صورة مؤلمة تجذ الرحم أجذاذا بيد أنها قد تنزع الضحك ..وإن من البالء ما يضحك! إيه..
في هذا الثلب القارص الشنيع حزة بغضه ،وفظاظة ازدرائه ،وعنف شماتته بأمه العجوز! فما
أقسى شراسة نقمته وغلظة زجره في قوله  :تنحي!!

()141

()142

أنشأ ..يمزق أثوابي ويضربني

كفتك المرة األولى السالما

ألم أظهر لك البغضاء مني

فدونك فارغب في عميم دعائهــا

فأنت لما تدعـــو إليـــه فقيــــر

أبعد شيبي عندي يبتغي األدبــــا

وهجا ضيفا نزل به فقال :

ولكن ال أخالك تعقلينــــا

فآها لذي عقـــل ويتبــع الهــــوى

وآها ألعمى القلــب وهو بصيــر

حتى إذا آض كالفحال شذبـــه

قد عجل الدهر واألقدار بؤسكما

جزاك اهلل شرا من عجـــوز

وكم مرة جاعت وأعطتك قوتهـــا

حنوا وإشفاقـــا وأنـــت صغيـــر

أباره ونفى عن متنــه الكربـــــــا

وها هو ذا يهجو أخويه وقد رفضا أن يقاسماه اإلرث ألنهما ال يعترفان بنسبه إليهما ،فقال :

ويقول :

وتفديك مما تشتكيـه بنفسهـــــا

ومن ثديها شرب لديك نميــــر

ربيته وهو مثل الفرخ أعظمــه

فاستغنيا بؤس إني عنكما غان

وكالكما جرت جعار برجلــــه

وكم غسلت عنك األذى بيمينهـــا

وما حجرها إال لديـــــك سريـــر

أم الطعام ترى في جلـــده زغبـــا

()130

قد وزوازني مشتــــدا رقابهمـــا

يتنين بين مشيمة ومالق

وفي الوضع لو تدري عليها مشقة

فمن غصص منها الفؤاد يطيـر

لم أقطع على شعر في عقوق ابن ألمه أفظع وأخزى من شكوى هذه األم
عزة ما تملك ،أمومتها ،قالت :

رويدا إني ألدنــى ما يكيـــدان

ال تجمعا مالي وعرضي باطال

فكم ليلة باتت بثقلـــك تشتكــي

لها من جواهــا أنــــة وزفــــيـر

وأطرق صاحبي برهة ثم رفع رأسه وقال :

ولما قال البنيه -وقد حضره الموت : -احمالني على حمار فإنه بلغني أن الكريم ال يموت
على حمار ،حركاه بشدة فهجاهما قائال :

كال لعمـــر أبيكمــا حبـاق

ألمك حــق لــو علمـــــت كبيــــر

كثيرك يا هــــذا لديـــه يسيـــر

الجريحة في

()143

()144

()145

()146

ـــــــــــــــــــــ

الهوامش :

( )128من كالم الحطيئة نفسه في «كتاب الصناعتين» ألبي هالل العسكري .180
( )129ديون الحطيئة
( )130ديوانه  269و«الشعر والشعراء»  323و«نوادر المخطوطات» ج 2/366مع اختالف في األلفاظ.
( )131وَزوَزهُ ومَزمزَه وتعتعَه وتلتله وثمثمه  :إذا حركه حركة شديدة .يقول  :دون هذا يكفيني ألني ضعيف وقد
دنوت من الموت.
مستغن« .ديوانه» 145
:
غان
لكما
بؤسى
( )132بؤسَ  :يا
ٍ
( )133جعار  :اسم للضبع ،يريد أنهما خسيسان خرجا من بطون أمهاتهما بأرجلهما قبل رؤوسيهما وذلك هو البتن،
وهو أردأ الوالدة« .ديوانه» 244
( )134أي أنه لما شبع قرقر بطنه  -ورؤاس من بني كالب ،فهو حين شبع أبشر ونادى  :يا لبني رؤاس! «ديوانه» .229
( )135سوست  :أفسدت .ويقال  :سُوِّس الرجل أمور الناس أي ملك أمرهم.
( )136الجاذبة  :الناقة المنقطعة اللبن وكذا الدهين.
(« )137ديوانه» 124
(« )138ديوانه» 123
( )139من عجز بيت للبحتري « :له سطوات ما تَهرّ وما تهوى» أي ال يجرؤ أحد على مقاومتها« .قطوف أدبية» 356
و«ديوان البحتري» ج.55/ 1
( )140الفاهق هو الذي يتوسع في الكالم ،والمراد هنا من الكالم الهجو.
(« )141الزواجر عن اقتراف الكبائر» ابن حجر الهيثمي ج 2/71و«عودة الحجاب» محمد المقدم ق .128/ 2
( )142هي أم ثواب الهزّانية من شاعرات الجاهلية.
( )143أم الطعام  :البطن ،وهو أعظمه لما يتطلب من مشقة الصيانة والنظافة الكاملة.
( )144آض  :صار غيره وتحول  -الشذب  :قشر الشجر وقطعه  -األدبار  :الملقح للنخل  -الكرب  :أصول األعذاق تترك
كاألوتاد ليُرتقى في النخل.
( )145الترجيل  :غسل الشعر ومشطه.
(« )146شرح ديوان الحماسة» المرزوقي ج  756/ 1و«نوادر المخطوطات« ج 364و«معجم النساء الشاعرات في
الجاهلية واإلسالم» عبد أ .مهنّا  287و«سنابل الزمن».79
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موالي

�أحمد العلوي

ال�صحفـــي الـوزيــــر

كان المغفور له جاللة الملك الحسن الثاني يناديه «موالي أحمـــد» نظـرا للنســب الشريف الذي
يجمعهما ،فالمغفور له الحسن الثاني كان ينتقي الكلمات قبل النطق بها ويرسم أبعادها ،فتتحول في إطار
تنضيدها إلى حكم يتداولها شعبه وباقي المتنورين من علية القوم.
الوزير موالي أحمد العلوي ظاهرة متميزة في تاريخ حكومات المغرب ،فهو ميداني إلى أبعد الحدود،
جاعال من سيارته مكتبا متحركا .كان رجل المبادرة ،جريء ،إعالمي متميز كانت الصحافة تجري في دمه،
جاعال من جملة عناوين لمشاريع مقبلة ،ليال ونهارا.
يخترق األحياء الشعبية في أي وقت أراد ،أجوبته بالفطرة على لسانه في أي محفل وجد ،يجوب أطراف
المملكة شماال وجنوبا ،شرقا وغربا كلما جاءه الحنين لزيارة جهة أو منطقة من مناطقها ،يالحظ ويسجل
في مفكرته فهو وزير كل شيء ،كما في اعتقاده ،فهو المحفوف بالرعاية السامية ،مرحب به في أية إدارة
وفي أي وقت شاء.
كان في فرنســا يدرس الطــب ،فتغلبــت عليه أريحيته الوطنية فاجتمع في الخاليا مع الطلبة من
أقرانه ليعرفوا بالقضية الوطنية ،وكتب مقاالت يشرح فيها قضية بالده في الصحافة الفرنسية الحرة.
عند حصول المغرب على سيادته أعطى موالي أحمد اهتمامه للسياحة ،فأصبحت وزارة لها الحظوة،
أخذت اهتمام الوزارة بكل مرافقها وحيث يبرز المغرب في نظر الزائر محطة لالستجمام والراحة ومرجعا
تاريخيا بالوقوف على آثار اإلمبراطوريات المغربية التي حكمته.
طنجـة كانـت مقصده نظـرا لطابعها السياحي
لمراقبة أحوال السياحة بها ،فكان الصحفي المصور
المكنى «السبتــاوي» يمكنــه من التقارير المصورة
بأمره وخصوصا المدينة القديمة حيث يتعرف على
أحوال النظافة ،وأسوارها إن كانت بها شقوق ،أو منزل
آيل للسقوط.
كانت للوزير موالي أحمد شعبيــة كبيرة داخل
المدينة وبدون مبالغة ،فالوزير المعروف والوحيد في
الحكومات المتعاقبة عليها من طرف ساكنة طنجة
نظرا لالحتكاك بأهلها.
عند زيارته لحي القصبة التاريخي يستقبله أطفاله
فرحيــن ،منادين «موالي أحمـد ،موالي أحمد» فتزيد
سعادته ويالطفهم.
بحكم شعبية الرجل وحبـه لالحتكـاك بجميــع
الطبقات ،فهو مرارا ما تفرض عليه مواقف محرجة
يمتحن بها نفسه للخروج منها ،أو يختلقهـا وهكذا
نعيش معه بعض ما روي عنه:
مرة كان موالي أحمد متوجها من الدار البيضاء إلى الرباط وسائق سيارته مأمورا أال يلتفت وراءه ،في
الطريق نزل موالي أحمد لقضاء حاجته وترك باب السيارة مفتوحة فعصف الريح وأقفل باب السيارة ،فأقلع
السائق وترك موالي أحمد في العراء ،فما كان من األخير إال أن وصل إلى الرباط فوق شاحنة ،وغدا صباحا
استدعى السائق ووبخه وطرده والسائق يردد :أمرتني أال ألتفت ورائي وباب السيارة أقفلها الريح ومرت
ثالثة أيام ،فاستدعى السائق وأرجعه إلى وظيفته.
احتفاءا بذكرى وادي المخازن في إحدى القاعات بمدينة طنجة حيث كانت الحشود بأطفالها ونسائها
وشبابها ورجالها والضجيج وموالي أحمد ينتظر من الجمهور أن يسكت ،فلم يسكت فصرخ موالي أحمد
«أتركنا نخطب ..أتركنا نخطب» فضحك الجميع واستمعوا إلى خطبة موالي أحمد.
موالي أحمد خارج الوطن كان يقول :أنا ال أنام إال تحت الراية المغربية أي في السفارة.
رحم اهلل موالي أحمد العلوي رجل ووزير لن يتكرر مثله.

• عبد العزيز الحليمي
موالي أحمد العلوي

الوزير األب الشرعي للسياحة في المغرب
كان لموالي أحمد العلوي حضور مميز ،امتدادا من الخمسينيات إلى نهاية التسعينيات أي على مدى
خمسة عقود كاملة.
ولد وترعرع في أحد أحياء فاس التي تميزت بتساكن عائالت مسلمة وعائالت يهودية حيث يوجد
المالح ،إنه حي فاس الجديد .ينتسب إلى عائلة علوية قريبة من العائلة الملكية ،درس اإلبتدائي بإحدى
المدارس الفرنسية ،والثانوي بثانوية موالي ادريس.
كانت له ميوالت صحفية وهو ما زال تلميذا ،حيث كان يكتب مقاالت في جريدة «عمل الشعب» في
الثالثينيات والتي كان يصدرها الزعيم محمد حسن الوزاني.
بعد انتهائــه من دراسته الثانوية توجه إلى فرنسا لدراسة الطب فترافق مع الدكتور عبد اللطيف
بنجلون ومع باقي الطلبة المغاربة فكانوا يتدارسون ويتناقشون في األمور السياسية التي لها عالقة
بمستقبل المغرب ،الشـيء الذي أثر على مســاره الدراسي ،فاختطفته السياسة من دراسة الطــب ،بحيث
كرس جل وقتـــه للعمــل السياسي ال سيما بعد نفي السلطان محمد بن يوسف يوم  20غشت ،1953
وبعد الضربات الموجعة التي تلقتها السلطات االستعمارية على يد جيش التحرير التجأت إلى الحل
السياسي ببداية محادثات «إكس ليبان» باعتراف فرنسا باستقالل المغرب ،تلك المباحثات شارك فيها
موالي أحمد العلوي ،وكان يبعث تقارير بشأنها إلى
جريدة العلم.
بعد انتهاء محادثات «إكس ليبان» التي شارك في
أشغالها كما قام بتغطيتها صحفيا لفائدة جريدة العلم
لسان حزب االستقالل الذي كان ينشط في صفوفه
وهو طالب بفرنسا ،وبعد عودة السلطان محمد بن
يوسف إلى عرشـه ودع موالي أحمـد الدراسة نهائيا
والتحق مباشرة بالديوان الملكي حيـث كلف بقسم
الصحافة تشكلت سنة  1960حكومة برئاسة الملك
محمد الخامس ،شغـل فيها ولي العهد األمير موالي
الحسـن منصب نائــب رئيـس مجلس الوزراء وكان
موالي أحمد من بين أعضائها كوزير لألنباء والسياحة
بعد أن شغل ملحقا بالديوان الملكي.
كان له الفضل في التنشيـط السياحي بتنشيـط
المواسم وهو أول من كان وراء االحتفال بموسم
حب الملوك بصفرو ،كما كان وراء خلق سلسلة من
المرافق السياحية في الشمال كما في الجنوب.
في أول انتخابات برلمانية سنة  1963فاز وهو وزير لألنباء والسياحة والفنون الجميلة بعضوية نائب
عن دائرة صفرو البهاليل ،ولعل ما كان يميز موالي أحمد داخل فريق األغلبية هو أنه كان خبيرا بعقلية
المعارضة حينما كان مناضال في حزب االستقالل أيام دراسته بفرنسا.
تميزت شخصية موالي أحمد بمزاجيتها فلم يكن حقودا ،فقد يختلف مع شخص لدرجة الحدة لكنه
سرعان ما يتجاوز وينسى.
قال عنه الحسن الثاني لوزيره القوي ادريس البصري« :عليك باالستماع إلى ما يقوله موالي أحمد
فهو خزان لألفكار فقد يتفوه بمائة فكرة مثال لكنك حتما ستجد فكرة واحدة على األقل صائبة وصالحة
للتطبيق».
وفي سياق عمله الصحفي ترك استنتاجا يقول فيه:
«ليس هناك أسئلة محرجة ولكن هناك بالمقابل أجوبة محرجة»؟
محطات من منظور سريع لرجل كان متصوفا في حب عمله ،مقدرا للمسؤولية ترك إسمه نموذجا
لالحقين.

حديث الناس
الناس
حديث
٭ بالمفهـوم اإلسالمـي؛ ما قول شيـوخ األزهـر في استقـدام الصليبيـين اإلنجليــز
لحماية آبار البترول في أراضي اإلسالم المقدسة في السعودية اتقاءاً من صواريخ
مجاهدي اليمن دفاعاً عن النفس؟!
٭ هناك لجنة تحضيرية إقليمية تستعد لعقد مؤتمر وطني عام لحزب جديد
إسمه «حزب الشعب الملكي»!
٭ أصبح تسييج المناطق الخضراء حتمياً بعد االعتداء على غابة الرميالت.
٭ افتقاد طنجة للمراحيض العمومية أدى بلجنة مراقبة أن تلغي مؤتمراً اقتصادياً
عالمياً كان سينعقد في المدينة .ما رأي المجلس البلدي؟
٭ أنوار أعمدة الكهرباء تشع في ساحة  9أبريل قبل حلول الظالم .من يؤدي الثمن؟
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٭ مهمشون ينامون في العراء أمام أنظار المارة في األحياء وبأبواب األضرحة
الموصدة .أين جمعيات المجتمع المدني؟!
٭ رواد المقاهي يشتكون من تفاوت األثمان بين مقهى وأخرى في الشارع الواحد،
فهل هذا تطبيق غير مضبوط لتحرير األسعار الذي أتت به حكومة ابن كيران
المقبورة؟
٭ ما زال المصل الصيني حديث الناس والخوف من تعاطيه نظرا لتعامل المغاربة مع
السلع الصينية بمردوديتها السلبية وما أدت إليه من ضحايا ،ويروج بين الناس
أن اللقاح الواحد قدر ثمنه بين  600درهم و  650درهم فكيف بالعائالت التي
يتعدد أفرادها ؟

ع.ح

�أما �آن الأوان لتغيري وجه
طنجة ال�سيا�سي ؟!

مقتطف من قراءة في كتاب:

�سل�سلة تراث غمارة

9

من �أعالم قبيلة بني زجل الغمارية
(الجزء األول)

للباحث المتمرس أبو صهيب محمد أثار
بقلم :الكاتب والروائي محمد العربي مشطاط
توطئة:
تظل منطقة غمارة شبه عذراء من حيث البحث التاريخي
والمسح الجغرافي والدراســـات العلميـــة والبيئيـــة
واألنثــروبولوجيـــة ...كما أنهــا ما تزال موضـع خـالف
في كثير من القضايــا الفكريـــة والعلميّة والجغرافيــة
والتاريخية وغيرها ...وهذا ما يجعلها منطقة غنــيــــة
من حيــث اإلغــراء على جلب المهتميــن بالبحث العلمي
بمختلف تخصصاتــه ...وهــذا ما صرنا نلمسه مؤخرا ليــس
فقط من طرف المهتميـن األكاديميين بل حتـــى أيضا من
الباحثيـــن العصاميين ،كما ّ
أن هذا االهتمام ال يقتصر فقط
على الباحثين المغاربة بل حتى
من العلماء والباحثين والطلبة
األجانب من مختلف األقطار وفي
شتى التخصصات...
لكن البحث العلمي الموجــه
لهـــذه المنطـــقــة بمختــلـف
تجليّاتـــه يظــل محتشما وبعيدا
ّ
كل البعــد عن الكنـــوز الدفينة
التي تختزنها المنطقة في شتى
المجـــاالت المعرفيـــة والفنيـــة
والحياتية ...وتنتظـر فقط أولئك
األبطال والمغامرين والمولعيـــن
وذوي النفــس ّ
الطويـــل والج َلــد
المتين ،وعلى حــدّ تعبيــر أميـر
الشعراء أحمد شوقي :

وما نيل املطالب بالتمني ولكن تؤخـذ الدنيا غـالبـا

ّ
ولعل من بين هؤالء الباحثين الذين ق ّلما ينجـب التاريـخ
أمثالهم ،نجد األستـاذ محمد أثـار ،الذي حقـا أثـــار باجتهاده
وعمله الدؤوب وغزارة قلمـه وحرصه على المنهـج العلمي في
البحث والتنقيب عن المعلومة التاريخية ودون دعم من جهة
أو مؤسسة ،زوبعة قوية في مجال البحث التاريخـي بمنطقـة
غمارة ...وهو بذلك يفتح المجال أمام الباحثين وخصوصا
منهـم الشبــاب واليافعيــن – العاشقيــن والمولعيــن
بالمعرفة والتنوير والتنمية والتغييــر ،وليـس الالهثيـــن

}

خلــف المصالـــح الشخصيــة والنزوات الزائلة – يفتح المجـال
أمامــهـــم لخــوض التجربــة وركوب المغامرة وفتــح أفاق
جديدة الكتشـــاف المنطــقـــة وتطويــرهـــا وتوفير حيــاة
أفضـل ألبنائهــا حـــاضرا ومستقبال ...فبـــدون معـــرفـــة
وبحـث علمـــي رصين وشامـــل يغيــب التحسن المعيشي
وتستحيل التنمية.

المـؤرخ محمـد أثـار  :مــن الخدمة العسكريــة
إلى البحث التاريخي في منطقة غمارة.

ولـــد محمد أثـــار بمدشــر
تاجينـارت التابع لقبيلـة بني زجل
الغمارية إقليم شفشــاون عام
1948م ،وبقـــريتــه حيـــث ازداد
درس بالكتّـــاب ،وبحكم ظروف
التن ّقل التي تفضها طبيعة عمل
والده درس االبتدائـــي بمدينـــة
واد لو ثم بمدينة الحسيمة بينما
درس اإلعـدادي ّ
والثانوي بمدينة
شفشاون .وفي سنة 1974م التحق
بالجهاز العسكري وبعد تخرجـه من
مركـز التكوين والتدريب اشتغل
في عدة أقاليم بالمملكة المغربية
انطالقا من إقليم القنيطرة ثم الصحراء المغربية وسيدي
قاسم ووزان وخنيفرة والعرائش ليستقرّ في األخير بمدينة
طنجة ويعمل بهـا إلى حدود سنة 2001م ،حيث أحيل على
التقاعد فانصرف إلى البحث والتأليف كما كان في صغره (حين
لمس مؤرخ شفشاون موالي علي الريسوني فيه نباهة فكر،
وحبّا للمطالعة والقراءة ،فكان يشجعه ،ويمد له يد العون،
ويد ّلل له جميع العقبات التي كانت تعترض له في سبيل
تحقيق هاته الغاية.)...

�إن اللهَّ َ
ْ َ
َ
اع ِة َو ُي َن ِّز ُل ا ْل َغ ْي َ
�س َم َ
اذا
ال�س َ
ِ َّ
ام ۖ َو َما ت َْد ِري نَفْ ٌ
عِ ْن َدهُ عِ ْل ُم َّ
ث َو َي ْعل ُم َما فيِ الأ ْر َح ِ
�س ِب�أَ ِّ َ
َك�سِ ُ
�ض مَ ُت ُ
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(�صدق اهلل العظيم)

ونحن على بعد أشهر معدودات من
السبــاق االنتخابــي لسنة  ،2021باتــت
الصالونات السياسية بمدينة طنجة على
أهبة االستعداد لفتح مزادها العلني بشأن
احتضان الوجوه االنتخابية التي ستخوض
بها غمار المنافسة ،أو التخطيط لكيفية
إعادة تصديــر نفـــس الوجــوه التي مل
وسئم منها الرأي العام في عروس البوغاز،
في وضع ال يخدم ال دمقرطة المشهد
السياسي وال مبدأ الدفع بتحديث صناع
القرار الذي تحتاجــه بالدنا بشــدة خالل
هذه الفترة.
طنجة اليوم والغد ،وفي ظل التحوالت
والتغييــرات على كافــة المستويات التي
عرفتها على مدار العشر سنوات األخيرة،
في أمـس الحاجـــة الى تغييــر وجههـــا
السياســي حتى تتمكـن من مجـــابهــة
التحديات في ظل الجائحة وما بعدها.
طنجة تمتلك كل شيء ،بنيات تحتية،
اقتصاد متطور،موقع متميز،رعاية سامية
متواصلة ،لكنها لألسف تفتقد رجاال ونساء
يستطيعون التحليق بها إلى مصاف مدن
هي اقرب منا لبيوتنا في الجهة المقابلة.
الواقع والحاضر السياسي بالمدينة
يفقدها بريقهــا ويحشرهــا في زاويــة
تخنقهــا ،حتى أصبـــح من الالزم على
االحزاب السياسية أن تتحمل مسؤوليتها
وتتحلى بالجرأة والشجاعة وتزيل شيوخ
السياسة من طريقهــا ،وتفتـــح المجال
للشباب والكفـــاءات التي لها القدرة على
فك طوق نجاتها.
األكيد أن بعض األحزاب تزخر بالكثير
من الكفاءات والكاريزمات التي يمكن
أن تحقق لطنجة ذلك ،لكن توفر اإلرادة
واالقتنـاع بضرورة التغيير ،يبقيان مربط
الفرس في تحرير طنجــة من وجوه اكل
عليها الدهر وشرب.
اخجلوا من طنجة ودعوها تتنفس
طوق الحرية والنجاة ،فهي لم تعد بحاجة

إلى أنانيتكـم ومخططاتكم ،لقد هرمـت
الساكنـة وهي تنتظـر من يعيـد االعتبار
للمدينة ويحيـي فيها شعلــة األمل التي
أطفأتموها بحبكم للكراسي والمناصب
التي حولتموها بجشعكــم إلى فضاءات
لتحقيق مآربكم.
أحزاب طنجة أمامها فرصة للتاريخ،
لتحويل المدينة إلى نموذج ،يقتدى به،
فال تفوتوا هاته الفرصة لكي ال تتحصروا
عليها في القادم من السنوات.
افتحوا المجال للتغيير ،قدموا النموذج
الذي يبتغيـــه المغــرب ،كونوا تواقيـــن
إلنتصار المدينة واهزموا جشـع اصحاب
المآرب و «الشكارة» ،قدموا الوجوه التي
تستحق أن تكون صوت طنجة ،والعقل
الذي يفكر في تطويرها وتقدم ساكنتها،
والقلب الذي ينبض حبـا وعشقا وغيرة
عليها.
كونوا طنجاويين حتى النخاع ،غلبوا
مصلحة المدينة وأهدوها ما تستحقه،
أكيد أن الكثير من الشباب والنساء وذوي
الكفاءات ينتظرون فرصة اإلندمـــاج في
العمل السياسي ،فـــال تحرموهــم منها،
وتحرم المدينة من ربح سنوات من التقدم
وتحقيق المزيد من المكاسب في مجاالت
شتى.
أطفئوا أنوار الريع المهترئة وأشعلوا
أضواء المستقبل التي تنيــر درب طنجة
وساكنتها ،بوجــوه هي موجودة بالفعل
وسط هــذا الزخم السياسي الذي جلــه
مهترئ ،لكن لم تتــح لها الفرصة كما
ينبغي ،وأخرى تنتظر في طوابير « الفرصة
األخيـــرة» فال تفوتوهــا عليهم ،فبينكم
وبين التاريخ مجرد قرار بسيط وجرة قلم
صغيرة.
فألجل طنجة ..حاضرها ومستقبلها..
افعلوا ذلك..

نصرو العبدالوي

وقفة احتجاجية ملهنيـي النقـل
املزدوج بطنجة

لبت نداء ربها المشمولة بعفو اهلل المرحومة

الزهرة ال�شريف

وذلك يوم األحد  29نونبر  2020وشيع جثمانها الطاهر
ودفن يوم اإلثنين بمقبرة سيدى اعمار بطنجة.
وبهذا المصاب الجلل ،نتـقــدم بأحر التعــازي إلى أبنــاء
الفقيدة ،األستاذ نور الدين الشريف ،األستاذ أمين الشريف،
الدكتور منير الشريف ،السيد مراد الشريف ،والدكتورة فضيلة
الشريف ،باإلضافة إلى عائـــالت ،الشريــف ،بن جلــون ،الحاج
ناصر ،نادي ،كريش ،معنينــو ،بن هيمة ،والنصيـــري ،راجين
لهم الصبـــر والسلوان ،وللفقيـدة عظيـم األجـر والغفران،
تغمدها اهلل بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته مع النبيين
والصديقين والشهداء والصالحين ،وحسن أولئك رفيقا.

نظم مهنيو النقل المزدوج بطنجة،
يوم الثالثاء فاتح ديسمبـــر الجاري وقفة
احتجاجية أمام مقــر والية جهـة طنجة
تطوان الحسيمــة على القــرار الجماعي
الذي ينعتونــه ب « :المجحــف» ،األمــر
الذي أدى بقطاع النقل المزدوج بمدينة
طنجة إلى وضعية متأزمة ،بسبب الحصار
المضروب على القطاع من طرف شرطة
سيــر الجــوالن ،حسـب المهنييـن الذين
راسلوا الجهـات المسؤولة ولعدة مرات،
منــذ حـوالـي شهرين ،حيـث يخوضون
اعتصاما مفتوحا ضد هذا القرار المشؤوم
الذي فسح المجال أمام خروقات حافالت
النقل الحضـري بطنجـة التي استفادت
من الترخيص لها ،للقيـام بالنقـل في
القرى المجاورة للمدينة وبالتالي ضرب

جريدة طنجـة

المنافسة الشريفـة ،يوضح المهنيـون في
مراسالتهم إلى المعنييــن باألمــر ،تتوفر
الجريدة على نسخ منها ،بسبب تمددهــا
خــارج المدار الحضـري بدون الرجوع إلى
دفتر التحمالت.
ويأمل مهنيو النقـل المتضررون في
إيجاد حـــل لمشكلهم ،ألنه ال يعقــل أن
يقول لهم مسؤول بمقر الواليـة « :راسلوا
ما شئتـم من اإلدارات وستحــال علينـــا
شكايتكم ونفعل ما نريد فيهــا» حسـب
ما ورد فـي مراسلتهـم الموجهـــة إلى
المفتــش العـام لإلدارة الترابية بوزارة
الداخلية ،تتوفرالجريدة على نسخة منها.

م.إ
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العنف �ضد الن�ساء م�ؤ�شر تفكك املجتمعات
قرر األمين العام لألمم المتحدة انطالق حمالت التوعية
والتحسيس لمناهضة العنف ضد النساء من اليوم السادس
والعشرين الذي يمثل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد
النساء إلى غاية العاشر من دجنبر من سنة  .2020وأعلنت
وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسـرة
حملتها الثامنة عشرة تحت شعار «مغاربة متحدين والعنف
ضد النساء رافضين» وتمتد لنفس التاريخ األممي.
لماذا هذه الحمالت؟ لماذا التشديد والجدية ؟
كل سنة ،كل شهر بل وكل يوم ،برامج دولية ،وطنية،
محلية ،جمعيات تتكاثف جهودها من أجل مناهضة العنف
ضد النساء...
لماذا كل هذه المجهودات ؟
أوال ألن نسب العنف ضد النساء في تزايــد مستمر
،بل أصبح العنف ضد النساء يأخــذ تمظهرات متعددة.
أشكال العنف ،سواء االقتصادي ،أو الجسدي ،أو النفسي،
أو الجنسي ،أو األسري ،أو اإللكتروني ...كلها عنف يخدش
كرامة المجتمع!
من هي هذه المرأة التي تعنف ؟ لماذا تعنف؟ من هو
معنف المرأة؟ لماذا يعنفها؟
تشخيص واقع مر! ومع ذلك البد من الوقوف عنده
.هل تعرفون كم يكلف تعنيف المرأة صندوق الدولة؟ هل
تعرفون الميزانية التي تصرف ألجله؟ يطلعنا نتائج البحث
الوطني حول العنف ضد النساء والرجال لسنة  2019المنجز
من طرف المندوبية السامية للتخطيـط أن ما يقـرب من
 % 70من التكلفة المباشرة للعنف يعود إلى العنف الزوجي
و % 43للنفقات المتعلقة بالصحة ،تقدر التكلفة المباشرة
ب  2.3مليار درهم بالنسبة لضحايا العنف الجسدي و /أو
الجنسي ،الذين تحملوا النفقات ( ،)% 20نتيجة لمجموع
أحداث العنف األكثر حدة تعرضوا لها خالل اإلثنى عشر
شهرا التي سبقت البحث .ما يقرب من  % 85من التكلفة
المباشرة للعنف ( 1.98مليار درهم) ترتبط بالعنف الجسدي
و 353( % 15مليون درهم ) بالعنف الجنسي.
ويكلف العنف ضد النساء في الوسط الحضري بالنسبة
للمعنفات وألسر من  1.73مليار درهم مقابل  601مليون
درهم في الوسط القروي .وتمثل التكلفة التي يتحملها
سكان المدن ما يقرب من ثالثة أرباع التكلفة المباشرة
اإلجمالية للعنف (.)% 74.2
ويعود ما يقرب من  % 70من التكلفة المباشرة للعنف
في الفضاء الزوجي ( 1.63مليار درهم )و  % 15للعنف في
األماكن العمومية (  356مليون درهم) و % 13في الوسط
العائلي ( 370مليون درهم ).
تمثل التكاليف المرتبة الثانية عن الولوج للخدمات
الصحيـة  % 42.3من التكلفــة المباشـرة ( 986مليون
درهم) ،تليها في المرتبــة الثانية المصاريـف المتعلقـــة
باللجوء للخدمات القانونية والقضائية ( % 25.8أي 600
مليون درهم) .باإلضافة إلى مصاريف استبدال أو إصالح
األغراض التي تم إتالفها ( % 17.9أي  417مليون درهم)
واإليواء بفعل مغادرة البيت ( % 13.5أي  314مليون درهم)

ثم اللجوء لخدمات المجتمع المدني (% 0.5أي 11مليون
درهم).
يبين المبيان التالي نسبة التكلفة المباشرة للعنف
حسب النوع النفقات (ب.)%
أكثر من  % 44من التكلفة غير المباشرة تعـود إلى
خسارة أيام العمل المؤدى عنه.
إذن العنف ضد المرأة خسارة اقتصادية !!!
كل امرأة تعنف ،يعنف معها المجتمع :أبناء ،آباء ،أقارب،
جيران ،أصدقاء ...كل نوع من العنف يرافق بالضرورة
بالعنف النفسي! وخطورة العنف النفسي تكمن في مالزمته
للضحية إذا لم تلق الدعم والعالج المالئمين .أي نساء،
وأية أمهات ،وأية فتيات ،تريد السياسات العمومية؟ عن
أي تنمية ،وعن أية برامج تنموية نتحدث في غياب ثقافة
وقانون يبني الحترام حقوق اإلنسان؟
لماذا تلجأ الفتيات القاصرات للبحث عن الزواج؟ لماذا
تستغل النساء في سوق النخاسة؟ لماذا تهان المرأة ،وتعنف
في الشارع  ،وامام األعين ،وال من يستنكر؟؟؟
لماذا تقبل المرأة بالذل ،والتعنيف،والعيش مع شريك
هديته الوحيدة ضربها ،وشتمها...لماذا؟
لماذا؟
لماذا أيها السادة؟
ألنها أرضعت من ثدي الخنوع ،والخضوع ،وثقافة الرجل
يركب الحصان المليح ،والمرأة تنفض كالسرج العزيز...
ال تتعجبوا ،فقد وقفنــا على حاالت تؤكد أن زوجهـــا
يضربها ألنه يحبها وألنها غالية عليه!
هذه الثقافة ال يجب أن يقبلها أي إنسان ،ذكرا كان،
أو أنثى!!!
ما موقع األبناء ؟ ألي جيل نربي ؟ أطفال مذعورون،
خائفون ،يختبئون كلما ارتفعـت األصوات ،وبدأ الضرب
والركل والسب...أين هم األطفال ....؟
مختبئون  ،واضعون أيديهم فوق آذانهم...
أطفال في وضعيات الشارع ،أطفال مهملون ،أطفال
ينتظرون فرصتهم للعبور نحـو أحالم األمن واالستقرار.
الهـــدر المدرســـي ،اإلدمــان على المخــدرات ،األمهات
العازبات ،أطفال بدون نسب....
هذا واقع العنــف! هذه نتائجه! لذلك البد أن نتجند
اليوم ،جميعنـــا مهمــا اختلفـت لهجاتنــا ،وانتماءاتنــا،
وأهدافنا...مناهضة العنف ضد النساء بالضرورة تجمعنا.
ننتظركم كلكم ،نساء ،رجاال ،شبانا ،شابات ،وشيوخا...
جمعية كرامة لتنمية المرأة تستمر حملتها لمناهضة العنف
ضد النساء إلى غاية العاشر من دجنبر.كونوا معنا ،ادعموا
حملتنا :لنقل جميعا «ال لتعنيف النساء .معا من أجل كرامة
المجتمع».

األستاذة وفاء بن عبد القادر

رئيسة جمعية كرامة لتنمية المرأة بطنجة

م�ؤ�س�سة عبد اهلل كنون
للثقافة والبحث العلمي

مكتب جديد مل�ؤ�س�سة عبد اهلل ثكنون
للثقافة والبحث العلمي

(�صدق اهلل العظيم)

انعقد يوم الجمعة حادي عشر ربيع الثاني  1442الموافق لسابع وعشرين نوفمبر ،2020
الجمع العام العادي لمؤسسة عبد اهلل كنون.
وبعد عرض ومناقشة التقريرين األدبي والمالي والمصادقة عليهما ،تم تجديد مكتب
المؤسسة حسب اآلتي :
ــ محمد كنون الحسني  :رئيساً
 :أميـنـاً
ــ عبد اإلله كنون
ــ عبد الحق بخات  :كاتباً عاماً
ــ عبد العالي العبودي  :عضواً
 :عضواً
ــ العربي كنـون

جريدة طنجـة

ــ المختار محمد التمسماني  :عضواً
ــ محمـد البقالـي الطاهـري  :عضواً
 :عضواً
ــ عبد اللطيف شهبـون
 :عضواً
ــ عبد الجليل بادو
 :عضواً
ــ عمـر الريسونـي
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ال�صحافـي النبـا�ش
من املـهـد �إلى املـعـا�ش

محمد وطا�ش

على يد الفقيه السي محماد السوسي تعلمت قراءة الحروف األبجدية العربية
بطريقة «الليف ما ينقط ـ البا وحدة من تحت ـ التا جوج من فوق »..فحفظتها
من ألفها حتى يائها ،وكذلك حفظت ما تيسرلي حفظه من سور القرآن الكريم..
ولما بلغ عمري الست سنوات سجلني والدي بمدرسة الشهيد محمد الزرقطوني
المجاورة لمقر سكنى األسرة بقشلة جانكير..
وبعد بضعة شهور من التحاقي بقسم التحضيري انطلقت شرارة االنتفاضة
التالميذية بتاريخ  23مارس  1965التي قادتها حركة إلى األمام الطالبية في
الدارالبيضاء احتجاجا على مذكرة وزير التعليم يوسف بلعباس القاضية بمنع
التالميذ الذين وصلوا السن16من تكرار قسم «البروفي» مفجرة بذلك إحدى
أهم انتفاضة في مغرب الستينيات رسمت خطاً أحمر للنظام فيما يخص بعض
المكتسبات المتعلقة بالتعليم ..ولقمع المتظاهرين وتشتيت صفوفهم جندت اآللية
العسكرية واألمنية كل قواها مستعملة الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع
وخراطيم المياه  ..وطوقت المؤسسات التعليمية واقتحمت ساحاتها وشددت
الحراسة على فصول دراستها ..وتحولت شوارع الدار البيضاء إلى نهر من الدماء،
حيث سقط عشرات القتلى من الصبيان و الفتيان وامتألت السجون بمن وصفهم
النظام بـ «رؤوس الفتنة» ،وكان فضولنا الطفولي يدفعنا ـ حينذاك ـ الختالس
النظرمن خالل نوافذ األقسام الدراسية لمشاهدة مايدورخارجها ،متتبعين تحركات
العساكرالمتواجدين بساحة مدرستنا الزارعين الرعب في نفوسنا.

بين أحضان مدرسة الزرقطوني ذات الطراز المعماري الجميل التي شيدها
المستعمر الدخيل تلقيت دروسي األولية في التحصيل على يد ثلة من مربي
األجيال المعاصرين ذوي الكفاءة العالية في التربية والتعليم.
كانت «مدرستي الحلوة» تتوسطها ساحة محاطة بأشجار ومشاتل أزهـار
متناسقة ..وتتكون بنايتها من طابقين ،سفلي وعلوي ،يشمالن حجرات فسيحة
ذات نوافذ واسعة أسدلت عليها ستائرأنيقة ،وفي كل حجرة خزانة تزخررفوفها
بلعب جميلة وأشياء كثيرة ،والتخلو الجدران من صور تعليمية مفيدة وخرائط..
وللمدرسة مدخالن متصالن بالسور المحيط بها ،مدخل رئيسي لولوج وخروج
التالميذ وآخرفرعي يقود إلى اإلدارة.
وخارج الباب الرئيسـي المقابل للمقبــرة اليهوديــة رحبة أشبــه ما تكــون
ب «سويقة» يومية يتوافد عليها باعة الحلويات المتعددة األنواع واألشكال نحو:
ـ الحلوى المعسلة
ـ الحلوى الطباشيرية الملونة
ـ الحلوى الشامية
ـ حلوى زريعة الكتان
ـ حلوى التفاحة
ـ حلوى الدجاجة والفأر
ـ حلوى جبان كول ؤبان
ـ حلوى غزل البنات
ـ حلوى الغريبية
فضال عن باعة قطع الكراميلة والشكالطة
والعلكـــة ..وكذا باعــة القطاني والبــذور
المسلوقة المبخــرة والمقليــة المقرمشة
(الحمص كامون،الفول /طايب ؤهاري ،الذرة/
التركية ،الفــول السوداني/الكاوكاو ،زريعــة
القرعة،زريعة عباد الشمس).
واليغيب عن الرحبة بائعو المعقودة وكذا
بائعو التون بالفلفل الحار،أما بائعو المثلجات
فال يحلون بالرحبة إال وفق ما يمليه الطقس
من ارتفـــاع في درجــات الحــرارة ،فتالميذ
مدرسة الشهيد محمد الزرقطوني في أوائل
الستينيات كانوا يجدون متعة منقطعة النظير
وهم يقتنون ببضع فرنكات مايطيب لهم من
حلويات ومكسرات ومأكــوالت يتقاسمونهــا
فيما بينهم ثم يلتحقــون بمقاعدهم وقد
امتألت بطونهم الطاوية بشحنـات طاقيــة
وسعرات حرارية.
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مناه�ضة العنف �ضد الن�ساء
من املنظور الإ�سالمي
إعداد دة  :زبيدة بن علي الورياغلي
من المؤكد أن المنظومة اإلسالمية ،في جملتها تزخر بأشكال تمجيد اإلنسان وتكريمه وتميزه عن باقي مخلوقات
اهلل في الكون يقول اهلل سبحانه وتعالى في محكم تنزيله»:ولقد كرمنا بني �آدم وحملناهم يف الرب والبحر
ورزقناهم من الطيبات وف�ضلناهم على كثري مما خلقنا تف�ضيال« سورة الحجرات  ،13وهـذا التكريـم اإللهـي
ال يخص قوماً أو جنسا دون آخر ،أو فئة دون أخرى ،بل هو تكريم للنوع البشري كافة.
وفي قراءة تأملية لتعاليم اإلسالم السمحة من خالل النصوص القرآنية والحديثية المحدّدة لإلطار العام األساسي
لتفعيل واستثمار مفهوم الكرامة والتكريم واألفضلية المنصوص عليها في هذا المجال ضمن الضوابط الشرعية
وأحكامها ومقاصدها ،تحقيقا لمبدأ األمانة العظمى التي حملها اإلنسان ،وتكليفه بإعمار األرض واالستخالف فيها
»و�إذ قال ربك للمالئكة �إين جاعل يف الأر�ض خليفة  »البقرة  ،30وإذا كان الرجل والمرأة اعتبارا من كونهما
يمثالن الطرفين المكلفين بهذه المهمة ،لم يبق مجال للشك في أن األصل في خطاب الشرع الموجه لبني آدم يعني
الرجل والمرأة على السواء بدءاً من التكاليف الشرعية وانتهاء بالحقوق والواجبات .وبناء على ذلك فإن منهج اإلسالم
المتكامل ال مكان فيه للتفرقة بين الجنسين ،فهو يرفض كل محاولة للتنقيص من حق المرأة وكرامتها واعتبارها
الطرف األضعف في المعادلة ،سواء تم ذلك تحت مظلة اإلسالم أو باسم أي شعار آخر ،فالتنقيص من مكانة المرأة
هو مساسٌ بحقوق اإلنسان ،وإخالل بالتوازن الطبيعي في الحياة ،وإلغاء لمبدأ العدل اإللهي المطلق».يا �أيها النا�س
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نف�س واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثرياً ون�ساء واتقوا
الل الذي ت�ساءلون به والأرحام� ،إن هّ
هّ
الل عليكم رقيب ًا» النساء   .1هو الذي خلقكم من نف�س واحدة وجعل
منها زوجها لي�سكن �إليها.الأعراف  .188وما قرره الرسول صلى اهلل عليه وسلم في قوله« :إنما النساء شقائق
الرجال في األحكام».
من هنا يتجلى بوضوح أن اإلسالم حارب كل أنواع التهميش واإلقصاء والالمساواة بين الجنسين ،وأن ثقافة
حقوق اإلنسان لها جذور عميقة في التراث اإلسالمي ومنظومة متكاملة ،قبل أن تظهر في العالم المتقدم إرهاصات
ودواعي لوضع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان ومن بينها حقوق المرأة والتي تقوم أساسا على القضاء
على جميع أشكال التمييز ضدها.

وإذا أردنا تحديد موقف اإلسالم من قضية المرأة وحقها الطبيعي في الحياة ،فإن هذا البحث سيقودنا حتما
إلى التعرف بشكل أعمق وأدق على الوضع المتميز للمرأة في المنظومة التشريعية اإلسالمية ،فقد صحح اإلسالم
المفاهيم الخاطئة عن دور المرأة في الحياة االجتماعية والتربوية واالقتصادية والسياسية ،وبوأها المكانة الالئقة
بها كزوجة وأم وابنة وأخت ،وما وصلت إليه المرأة اليوم في عالمنا العربي واإلسالمي من تردي وهوان ودونية وفقد
لحقوقها المشروعة إال نتيجة لفترات زمنية طويلة عاشتها المجتمعات اإلسالمية في جهل مطبق بحقيقة اإلسالم
ومقاصده وأمية شاملة بأمور الدين والدنيا ،وتحملت المرأة الوزر األكبر من جراء تشبث العقل العربي بالتقاليد
واألعراف البالية التي امتزجت بالدين واختلطت به وطغت عليه ،وبَعُدَت المسافة بين تطبيق اإلسالم وبين تعاليمه
األساسية ،مما جعل التخلف يُعشَشُ في المجتمعات اإلسالمية ويُفرّخ أنماطا من السلوكات المخالفة للدين ومن
مظاهر التطرف والظالمية البعيدة كل البعد عن سماحة اإلسالم وتعاليمه ،ويفرز ظواهر اجتماعية غريبة عن المجتمع
اإلسالمي تتسم بالعدوانية والعنف ضد المرأة ،األمر الذي دفع الغير ليتنمَر علينا بذريعة عدم تطبيقنا لمبادئ حقوق
اإلنسان كما هي ،المتعارف عليها دوليا ويعيرنا بتحقير المرأة وعدم إنصافها بالدرجة األولى والحقيقة غير ذلك
فبالرجوع إلى سيرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم مع زوجاته أمهات المؤمنين على الخصوص والنساء عامة ،وما ورد
في أقواله وتصرفاته ووصاياه من إشارات بليغة وتوجيهات عملية في ضرورة تحسين المعاملة مع المرأة والرفق بها
ومراعاة كرامتها اإلنسانية التي قررتها الشريعة .فقد ورد عن أبي هريرة رضي هّ
الل عنه أنه قال :قال النبي صلى اهلل
عليه وسلم« :استَوْصُوا بالنساء خيراً- »...رواه البخاري ومسلم -ويتأكد هذا األمر في قوله عليه الصالة والسالم:
الل عنها أنها قالت« :كان رسول هّ
«خيركم خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي» -رواه ابن ماجة -وعن عائشة رضي هّ
الل
(ص) ألينَ الناس وأكرمَ الناس ،وكان رجال من رجالكم إال أنه كان بساماً» -رواه ابن سعد -فالرسول الكريم أسس
المنهج السليم واألسلوب الصحيح في تعامله مع أهله وزوجاته وضرب للمسلمين المثال والنموذج في ذلك تحقيقا
للحق والعدل والمساواة.
وعلى الرغم من حصول المرأة المغربية على العديد من الحقوق في أغلب مجاالت الحياة االجتماعية والثقافية
والسياسية وغيرها ،استجابة للمطالب التي ناضلت من أجلها الحركات النسائية خالل عقود طويلة ،إال أن االنتقال
الفعلي إلى مجتمع الكرامة والمساواة والتكافؤ بينها وبين الرجل ال يزال بعيد المنال ،فاألمر ال يتطلب فقط وضع
القوانين -رغم فعاليتها -بل يتم باألساس عبر التربية الدينية والتعليمية ،والتنشئة االجتماعية المبنية على المساواة
واحترام االختالف ،ففي المراحل األولى لحياة األطفال وبعدها يتم داخل األسرة المغربية عادة التفريق في المعاملة
بين الذكر واألنثى ،األمر الذي يشعر األول باألفضلية والتميز ،ويترسخ لديه إحساس بالتفوق والقوة ،بحيث تصبح
األنثى في نظره مجرد كائن ثانوي وجد أساساً لخدمته وتلبية مطالبه .ففي مثل هذه المؤسسة االجتماعية األولية
يتأسس ويتكرس العنف الموجه ضد النساء ،والذي ينتج أنماطاً سلوكية عنيفة تمارس عليهن من طرف الرجل،
ويتحول إلى عنف مادي ومعنوي يتشكل في صيغ خطيرة تؤدي إلى إعادة إنتاج مظاهر االستالب والقهر والتخلف تضيع
معها حقوق المرأة واألسرة ،ألن العنف إنما هو تعبير عن اإلقصاء والتجاهل والتشويه ،فالمناداة بنبذ العنف ومناهضته
ينبغي أن ينصرف إلى القضاء على جذوره.

من صميم المجتمع

�إ�صالح الإدارة و تقومي
االختالالت وربط
امل�سو�ؤلية باملحا�سبة..
م�سو�ؤلية من؟

• إدريس كردود

نتابع في هذا الموضوع الثالث واألخير ما بدأناه في الموضوعين
السابقين حول أخطاء وعثرات اإلدارة العمومية ،وتحدثنا بغير قليل من
التفصيل في الموضوعين السالف ذكرهما عن مجموعة من اإلشكاالت
والعوائق التي ال يستقيم معها الوضع داخل المرفق العمومي بسبب
اختالالت كثيرة الحصر لها..
ارتباطا بما سبق ،البد من التذكير هنا ببعض المبادئ التوجيهية
الواردة في خطاب جاللة الملك لدى افتتاحه للدورة البرلمانية األخيرة
من الوالية التشريعية العاشرة ،أشار جاللته في هذا الخطاب الموجه
للبرلمانيين إلى تدهور اإلدارة المغربية ..وتدني خدماتها ..وأسلوب
عملها ..مبرزا مكامن الخلل والتباطؤ واالرتباك والتقصير في أداء
المهام الموكولة لموظفي الدولة بعد أن تعطلت لغة الكالم في
التدبير اليومي لشوؤن المواطنين ..دعوني أقول لكم أن التسيب
والزبونية وعدم االلتزام بضوابط القانون وعمليات االختالس والسطو
على الميزانيات واعتماد أسلـــوب الصفقـــات المشبوهــة والزبونيـــة
والمحسوبية على شاكلة« .أنا أوخويا وامراتي» وتهميـــش الكفــاءات
والتعيينــات المنافية للضوابط القانونية ..ومراكمة األموال ..وانعدام
الضميــر وال��وازع األخالقي ..ممارسات مشينة تنم عن سوء التدبير
وفساد الجهاز اإلداري ،وكلها سلوكات غير منضبطة تؤشر بشكل واضح
على اإلخالل بالضوابط القانونية واألخالقية وتزيد من تعميق األزمة
داخل المرفق العمومي ،عنوانها البارز «غياب روح المواطنة واالستهتار
بالمسوؤلية» ...ال أسوق الوهم نكاية بزيد أو عمر ،وال أنطلق من
فراغ ،بل هي طينة من مسؤولي اإلدارات جمعتني األقدار ببعضهم في
الزمن الماضي وعبرنا حينها عن امتعاضنا وشجبنا لمثل هذه السلوكات
التي الترقى إلى المستوى المشرف !!..من المسوؤل إذن عن كل هذه
الممارسات والسلوكات التي ال صلة لها بما هو أخالقي داخل القطاعات
الحكومية..؟ ماهو الدور المطلوب القيام به لتصحيح األوضاع وتقويم
االختالالت..؟ الخطاب الملكي سلط الضوء على مجموعة من الظواهر
والممارسات السلبية المتصلة بجوانب سلوكية لدى بعض النماذج من
مسؤولي اإلدارات العمومية ومن يدور في فلكهم من أشباه الموظفين
وضعاف النفوس !..واألمر هنا يستدعي الكثير من التأمل لكون الحالة
التي أتحدث عنها هي محط سجال ونقاش وانتقادات واسعة..
ويجب التذكير في هذا السياق بالمالحظات التي وردت في الخطاب
الملكي ،وهي ق��راءة نقدية شديدة اللهجة للتوجهات والتصورات
والمساطر المعقدة وألسلوب العمل الممنهج في تدبير مجموعة من
القضايا والملفات المتعلقة بالمواطنين على امتداد التراب الوطني..
لكن يجب اإلشارة أيضا إلى كون العديد من الموظفات والموظفين
الشرفاء والنزهاء من العامالت والعاملين بجدية في مختلف المؤسسات
والمصالح والجماعات مركزيا وجهويا وإقليميا لم ينالوا حظهم ،بل
اغتصبت حقوقهم وتعرضوا لحيف كبير رغم اجتهاداتهم وأعمالهم
الدوؤبة المخلصة بسبب سوء تقدير اإلدارة وعدم األخذ بعين االعتبار
القدرات المعرفية والمهنية ألطرها النشيطة المتفانية في عملها،
يضاف إلى كل هذا تسلط الرؤساء وطريقة تعاملهم المجحفة وسوء
تدبيرهم وتصرفهم ،فضال عن أنانيتهم المبالغ فيها!..
أين يكمن الخلل إذن!..؟ هل في بنية اإلدارة العمومية بنظامها
وضوابطها وقوانينها ومساطرها التنظيمية ،أم في عقلية وضمير
المسوؤلين..؟! من المسوؤل مرة أخرى عن هذه األزمة..؟! كيف السبيل
إلى تقويم اعوجاج المسوؤلين وتصحيح اختالالتهم والحفاظ على
األخالقيات كمبدأ أساسي داخل المرفق العمومي..؟!
يبدو أننا في حاجـــة إلى تربيـة النفــس على المواطنـــة -وربط
المسوؤلية بالمحاسبة ..لوضع حد لكل االختالالت والتسيب والفوضى
التي تعرفها اإلدارة المغربية ..-واليستقيم الوضع إال بإعمال القانون
وتفعيل آليات المراقبة والمتابعة الدورية المنتظمة مركزيا وإقليميا
وجهويا ،وعلى المدراء الجهويين أن يتحملوا بشكل أساسي في إطار
الصالحيات المخولة لهم انسجاما مع التوجهات الرامية إلى دعم
وترسيخ األسس التي تقوم عليها السياسة الجهوية مسؤولية مراقبة
المؤسسات الخاضعة إلشرافهم التي تعرف تراجعا ملحوظا على مستوى
برامجها وتسييرها ،بل وضعف اجتهادات ومبادرات القائمين عليها..
دعوني أقول لكم مجددا بأن التنمية بدون تخليق للحياة اإلدارية..
بالتأكيد فإن باب االختالالت وسوء التدبير سيظل قائما وسائدا ومفتوحا
على كل االحتماالت إلى إشعار آخر./.

جريدة طنجـة
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املجل�س الإداري لأكادميية التعليم ي�صادق
على مر�سوم ميزانية 2021

اللفظ املفيد

« ُم ْع�ض َلة
ال ُع ْرب ! »

-

محمد العطالتي

atlati.mohammed@gmail.com

تمت يوم السبت المنصرم المصادقة على برنامـج عمل
جديد من طرف المجلس اإلداري لألكاديمية الجهوية للتربية
والتكوين جهة طنجة تطوان الحسيمة .ويتعلق األمر ببرنامج
العمل وميزانية السنة القادمة  .2021كما تمت المصادقة
على مشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربيــة
والتعليم العمومي.
وحسب بالغ األكاديمية الجهوية ،فإن المجلس اإلداري
المنعقد بصفة حضوريــة بتطــوان ،عبـر تقنيـة المناظرة
المرئية ،قـــد ترأســه سعيد أمزازي ،وزير التربية الوطنية
والتكويـن المهني والتعليم العالي والبحــث العلمي .الذي
وضح في كلمة له ،أن «هــذه السنة تشكل منعطفا هاما في
تفصيل أحكام القانون اإلطار رقم  ،51.17وتنزيل مقتضيـات
القانون التنظيمي رقم  130.13لقانون المالية» ،مضيفـا

أن هذه الدورة جاءت «تتويجا لسيرورة وطنيـة للتخطيـط
االستراتيجي بشكل يتالزم ويتقاطع فيه اإلصالح التربوي مع
اإلصالح المالي ،توخيا للنجاعة الشاملة ،مؤكدا على ضرورة
التحلي بأعلى درجات التعبئة الفردية والجماعية الوطنية
الصادقة والمسؤولية العالية».
وبعد قراءة التوصيات التي خلص إليها المجلس اإلداري،
قدم مدير األكاديمية عرضا مفصال حـول مشروع المخطط
الجهوي لتنزيل القانون اإلطار ،وكذا مشروع برنامج العمـل
الجهوي متعـدد السنوات  2023/2021ومشروعي برنامج
العمل وميزانية األكاديميـة برسم سنــة  ،2021ومشـروع
النظام الداخلـي النموذجـي لمؤسسـات التربيـة والتعليــم
العمومي المتضمن لميثاق التلميذ(ة).

اليد

ب
خ
ط

بخط اليد
 -محمد �إمغران

جريدة طنجـة
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ر .بن راشد

كان قادة العرب و زعما�ؤهم ،على امتداد تاريخهم «العريق»،
يغرقـون كل مرة يف ِبحار �أوهـامهم و خيـاالتهم املـر�ضية ،خياالت
العرب
ـ�ض ُب عـدوًّا �ساخراً؛ لقد عُ ِر َف
ُ
ال ُ
ت�س ُّر �صـديقا َّ
مقربًا و ال ُت ْغ ِ
ُ
ُ
ً
َ
ْ
يف العامل ظـاهرة �صوتية تن ِت ُج من الهـرج و اللغو �أ�ضعاف ما تبدعه
ال�شعوب العاقلة يف �أقطار العامل من �أ�شياء مادية ،تدخل تارة يف
ُ
دائرة املقبول و �أخرى يف دائرة املنبوذ.
لعل حتـقيق الوحـدة العربية كان على امتداد عقود طويلة
ً
منظـمة خا�صة
�شعارا مركزيا للقادة العرب ،فقبل �إعالن ت�أ�سي�سهم
بهم ،و خالل املـ�شاورات التي � ْأجـروها الختيار ا�سم منا�سب لها،
تراوحت اقرتاحـاتهم الإ�سمية بني «التحالف العربي» و « االحتاد
العربي» ،و راحوا يهيمون يف دروب القومية العربية على ُه ً
دى من
نظريات حزب البعث العربي ،حتى �صار ه�ؤالء ال يحلو لهم ا�سم و ال
يزدان �أمام ناظرهم و�صف �أو لقب من �أ�سماء العاملني �إال ن�سبوه �إلى
العُرب و العربية.
ْ
مع ت�أ�سـي�س هـذا الكـائن «االفـرتا�ضي» و �إعـالن «جـامعة الدول
العربية» ا�سما له ،مل يكف العربان عن اللهث و ال َع ْد ِو وَراء وهم
الوحدة العربية ،حلمهم فائق اخليال ،و ا�ستمروا ،بعد واقعة
«ب َد ٍع وحدوية» جديدة ما �أنزل اهلل بها من
الت�أ�سي�س ،يف ابتكار ِ
�سلطان ،ففي فرتة والية زعيمهم الروحي عبد النا�صر مقاليد
احلكم يف م�صر� ،سارع ،بني ع�شية و �ضحاها ،لإبرام وحدة مع
�سوريا با�سم «اجلمهورية العربية املتحدة» ،و قبل �أن ترى النور
لقيت حتفها و هي مازالت يف مهدها؛ و بعد �أحداث الأردن ،التي
انتهت بطرد الفل�سطينيني نحو ال�شام� ،أعلن امللك ح�سني ،متا�شيا مع
مطالب الوحدة املزعومة ،اقرتاحا ب�إقامة «مملكة عربية متحدة»
ت�ضم الأردنيني و الفل�سطينيني ،و مل يقف الأمر عند هذا احلد،
بل جتاوزت جائحة «الوحدة» �أقطار ال�شرق و انتقلت �صوب �شمال
�إفريقيا ،لينخرط معها عقيد ليبيا القذايف يف «وحدة �سريالية»
حاملة مع بلـدان �أربـعة ،و يعـززها ،بني الفيـنة و الأخـرى ،باحتـادات
احتـاد بهلواين
«ثنـائية» كـما حـدث مـع املـغرب حني �أعـلن معه قيام
ٍ
�سمـّاه عربيا �إفـريقيا !.
�إن مُغـــامـرات الأعْ ـراب يف �صناعـة التحـالفـات و االحتــادات،
ونق�ضها بعد ذلك بزمن ي�سريُ ،ت َع ُّد خ�صائ�ص مميِّزة لهم بني
باقي �أمم العـامل و �شعوبه ،فـقد مـلأت هذه املـغامرات �أجواء العامل
ب�ضجيجها و جعجعتها دون �أن ينتهي الأمر بكي�س طحني واحد.
عوّل العرب ،وهم يخططون لوحدة �سريالية امل�شهد و ال�صورة،
للنا�س» ،و �أن
على اعتقاد را�سخ لديهم ب�أنهم «خري �أمة �أخرجت
ّ
خال�صهم من حالة الوهن و االنحدار التي �أ�صابتهم ،لن يتحقق
�إال بهذه الوحدة .كيف ال وجميعهم �أبناء «ل�سان عربي مبني» ؟
وهكذا انطلق الواحـد منهم �سابحا يف بحور ال�شعر ممجدا �آل عدنان
َّ
وف�ضلهم على بقية خلق اهلل من العاملني.
لكن الوقائع امللمو�سة ،التي ال تكذبها �شواهد التاريخ� ،أثبتت
هالمية الأحالم العربية ب�ش�أن «الوحدة» و عدم ت�أ�سي�سها على
م�ستندات تع�ضد �أركانها من التحليل العلمي ال�شامل ،و اكتفائها
بفهم بليد للوقائع االجتماعية و ال�سيا�سية املُحيطة بهم ،و انتهى
بهم الأمر �شيعا و قبائل متناحرة كما كانت عادتهم على مر الع�صور
و احلقب ،و ال يعدم الباحث الدليل الكايف لإثبات هذه احلالة،
فيكفيه النظر �إلى ما �آلت �إليه بلدان «البعث العربي».
هل يحتاج العربان مرة �أخرى لن�صف قرن �آخر من الزمان
ليقتنعوا ب�أن �أحالمهم الهالمية لن يتحقق لها النجاح �إال بالإقالع
عن �إدمانهم على خرافة العامل العربي ،و الإقالع من االعتقاد ب�أن
ال�شعوب ،التي ُق ِّدر لهم تعريبها با�سم الدين ،لي�ست من العربية يف
�شيء؛ �أم �إنهم �سيتابعون عقد «قممهم العربية» امل�ضحكة ،فقط
أفواه هرمة تتو�سط ر�ؤو�سا تغالب �سكرات املوت؟
لفغر � ٍ
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�أكيد ،جماعة فا�س لآ «تخدم بيليكي» !
ولهذا السبب ،يوجــد فـــوق طاولــة قاضي
التحقيق بالغرفة الجنائية بتلك المدينة العريقة،
ملف «تزوير» تصاميم بناء ،يتابع فيه أزيد من
 20شخصــا ،مستشاريــن جمــاعييـن ومنعشين
عقاريين ــ من أجل استعمالهم تصاميم بناء
مزورة ــ ،،وموظفين بالوكالة العقارية ،تقررت
متابعتهم في حالة سراح مؤقت ،مقابل كفالة مالية
تصل إلى  10ماليين سنتيم في حالة بعضهم،
وتقرر عقد جلسة أخرى الستنطاق المتهمين،
تفصيليا ،يوم  21من دجنبر الجاري.
تهم الملف تنسحب أيضا على موظفين بالجماعة تم االستماع إليهم .وحسب مصادر إعالمية،
فقد يتم استدعاء العمدة السابق والعمدة الحالي للمدينة ،لالستماع إليهما بخصوص هذا الملف الذي
يخشى أن تكون الجماعة قد سارعت إلى محاولة   تسويته حبيا ،ما يمكن اعتباره «تسترا» على جرائم
يعاقب عليها القانون..
التالعب بتصاميم التعمير ليس حكرا على فاس ،إن ثبت فعال ،إذ أن أصداء هذا التالعب تنبعث
من «زوايا البالد األربعة» ،ويكون دائما ضحاياه من «ال مظلة له» و «ال سيده وال لآله» ومن «دازت
فيهم» «البالنات» ،بلهجة أهل الداخلية ولهجة أهل «الكوشطة» معا !!!....

ooooo

كل �شيء قابل ّ
للغ�ش والتزوير
«العفو يا موالنا» !
تصوروا ...أطبــاء يتحايلــون على القانــون
ويتاجرون في تحاليل الكشف عن الفيروس المعلوم.
أبحاث األمن تتواصل مع أطباء  ،من ضمنهم
أفارقة ،يشتبه في صالتهم بطبيبي «خلية فاس»
الذين تم توقيفهما بتهمة خرق حالة الطوارئ
الصحية وخيانة األمانة  ،عن طريق تحصيل ما
ليس مستحقا ،بعد أن أدت األبحاث إلى قيامهما
بإنجاز حوالي خمسين اختبارا للكشف عن الفيروس
بداخل منازل أشخاص يشتبه في إصابتهم بالجائحة
مقابل مبالغ مالية( ،متواضعة على كل حال) ...قبل
إدراجهم في قاعدة البيانات..
وحسب ما يروج في وسائل اإلعالم ،فإنه تم اعتقال طبيبين
وتوجيه استدعاءات لخمسة أطباء يعملون بالمستشفى الجامعي وإلى ثالثة أطباء أفارقة لالستماع
إلى إفاداتهم بخصوص هذه القضية.
على أيّ ،فإن الجائحة بما حملت من «ظروف التشديد» بالنسبة للمصابين الذين يتحتم نقلهم
«مانو ميليطاري» إلى المستشفيات «الكورونية» ضدا على رغبة أهاليهم الذين يفضلون معالجة
مرضاهم داخل بيوتهم ،لقلة ثقتهم في أداء مراكز االستشفاء ،وهذا األمر لم يعد سرا ،بعد كل الشكايات
والصرخات التي أطلقها العديد من أهالي المصابين ورددتها وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي،
ما يدفهم إلى البحث عن «حلول جانبية» تتطلب ما تتطلب! ....لنسقط جميعنا في حاالت فاس ،وما
األطباء إال «بشرٌ مثلنا ومثلكم» يصيبون ويخطئون ،ويغويهم الشيطان كما يغوينا ويغويكم ،نسأل
اهلل العفو والعافية ،في الدنيا واآلخرة لنا ولكم.!!! ... .ولكل من قال آمين ،والحمد هلل رب العالمين.
  ooooo

وايل بنك املغرب  :مندوبية التخطيط تعتمد
معطيات ! 2007  
«تبورد» عبد اللطيف الجواهـــري والي بنك
المغرب ،على مندوب التخطيط ،الحليمي ،حين
اتهمه ،خالل العــرض الذي قدمــه أمام لجنة
المالية بمجلس النـواب ،باعتماد مؤشـرات
تعود لسنة  .2007وصرح ،بالمناسبة أنه «نبه»
مندوب التخطيط إلى ضرورة «تحيين» المعطيات
والمؤشرات التي تمد بها المندوبية الوزارات
والمؤسسات واإلدارات العمومية ،خاصة وأن مؤشر
التضخم الذي تعتمده المندوبية «قديم» يعود
لسنة  ،2007وطالبه بتجدبد «هاد الحريرة هادي».
من جهة أخرى ،اعتبر الجواهري نفسه «مؤطرا» للعمل السياسي بالمغرب حين انتقد بشدة
السياسيين المغاربة وحملهم مسؤولية عدم ثقة المستثمرين في المغرب ،بسبب صراعاتهم
السياسية والتراشقات اإلعالمية بين القادة السياسيين التي «أفقدت المستثمرين الثقة ودفعتهم إلى
عدمالمخاطرة باإلستثمار بالمغرب»( .وهذا أمر خطير للغاية) !   
ولم تنج الحكومة من انتقادات الجواهري الذي يبدو أنه حضر للبرلمان من أجل فتح النار في كل
االتجاهات ،حيث حمل الحكومة مسؤولية ارتفاع مستوى التضخم ،مبرئا نفسه من أي مسؤولية في
هذا الصدد حيث إنه يتوصل بمؤشر التضخم من مندوبية التخطيط ،المسؤولة على «النفالسيون»....
العجيب أن ال جهة ردت على «اتهامات» الجواهري ،ولو من باب التوضيح للرأي العام ،اعتبارا ألن

azizguennouni@hotmail.com

الموضوع يهم الحكومة وقادة األحزاب السياسية والرأي العام ،في نفس الوقت ....ربما أن صمت
المعنيين بانتقادات الجواهري يدخل في باب الحكمة القائلة «كم من أمور قضيناها بتركها» ،أو
لربما أن ال أحد وجد ما يردّ به على الجواهري الذي وجد الفرصة مواتية لينفرد بـ «حريرته» ويستمتع
بها ،نعمة مستساغة ،هنيئا مريئا .وبالصحة والعافية.
  ooooo

ق�ضاة جطو يفتح�صون مالية الأحزاب ال�سيا�سية قبل
ح�صول الزعماء على غالف  150مليارا  ،دعما
�صافيا للم�شاركة يف انتخابات 2021
يواصل العزيز ادريس جطو طوافه حول
مؤسسات الدولة تعقبا للفساد والمفسدين ،في
هذا البلد األمين الذي ال يأتيه الفساد من بين
يديه وال من خلفه .السيد جطو حط الرحال هذه
المرة ،في «دكاكين» األحزاب السياسية بهدف
«افتحاص» مالية هذه األحزاب قبل فتح خزائن
األرض في وجه قياداتها «لتغرف» منها ،مبدئيا،
فوق  150مليار ،بغاية صرفها ،مبدئيا ،على
حمالتها االنتخابية التشريعية والجماعية المقبلة
التي ال تفصلنا عنها سوى بضعة شهور.
وتأكيدا لمبدأ «المكاشفة» و «الشفافية» الذي يطبع صرف فصول الميزانية العامة ،يواصل قضاة
جطو فحص كنانيش نفقات األحزاب الوطنية برسم دعم خزائن األرض من أجل االستعانة بهذا
الدعم «المتواضع» على تنظيم مؤتمراتها الوطنية سواء التي تم عقدها أو التي تم تأجيلها إلى
حين ،لألسباب التي ال تخفى على أحد من «المناضلين»....
«نزول» قضاة المحاسبة «على» األحزاب السياسية يأتي من باب «االستئناس» وليس بسبب شك
أو ريبة في سالمة «ذمة» تلك األحزاب ،التي عليها أن تبرر بالحجة والبرهان ،بعض المصاريف التي
يمكن أن يكون وقع «سهوٌ» في إثباتها على الكنانيش المالية للسنة الماضية   .
    ooooo

مطلوبٌ من بطالت املالكمة املغربيات «التع ّري بالكامل»،
فوق امليزان «املغربي» و�أمام عيون «مغربية» ...
متحر�شة!!!...
و «القضية» في «بالهم»  .! ....
ما يحدث في هذا البلد ،لو صحّ بالتفاصيل
التي أوردتها بعض المنابــر اإلعالميـة ومواقــع
التواصل االجتماعي فســوف يرفــع عنــا كلفـــة
تصديق ما يتباهى به بعض مسؤولي هذا البلد
من دفاعهم عن حرمة وكرامة نساء المغرب ضد
العنف والتحرش الجنسي .إنه ألمر عجيبٌ عجيبٌ
عجيب !.
فضيحة تحرش جنسي تحــدث داخـل معهد
وطني للرياضات ،بطلها مدرب المنتخب الوطني
النسوي للمالكمة ،وذلك خالل عملية الوزن التي تخضع لها المقابالت سواء الوطنية أو الدولية ،حيث
إنه وضع «الميزان» داخل غرفته بالمعهد ،وطالب كل مالكمة تقدمت للوزن ،بالتعري كليا فوق الميزان،
بمبرر «االطمئنان على نمو العضالت» كل العضالت ،كما يبدو ،حتى تلك التي......والتأكد من الوزن
الكامل ،افهموها كما شئتم .أما البطالت المتحرش بهن ،فإنهن صدمن بحكاية «ميزان العري»
وتداولن أخبار الحادثة داخل المعهد لتنتشر بالتفاصيل ،ما دعا بعض أعضاء الجامعة إلى السعي
للتستر على الواقعة ومنعها من الوصول إلى الرأي العام ،خاصة والرئيس الكبير يوجد ،آنذاك ،في سفر
للعالج بفرنسا.
إال أن األمور لم تجر كما أريد لها أن تسير ،بعد أن عم تداول «الفضيحة» ،ودخل أولياء أمور البطالت
على الخط ،مهددين باتخاذ الالزم ضد المدرب المفروض فيه أن يكون مربيا أمينا على كرامة البطالت
الموكول اليه أمر تدريبهن ،أو اللجوء إلى القضاء.
وفي خضم هذا الجو المضطرب تم تشكيل ثالث لجان ،الواحدة تلو األخرى ،لتقصي الحقائق ،انتهى
تقرير رئيس اللجنة الثالثة ،السيد محمد النيش ،وهو رئيس ناد للمالكمة ،إلى المطالبة بإبعاد المدرب،
تفاديا لمضاعفات هذه النازلة ،وتكليف إحدى بطالت المالكمة السابقات ،بتدريب المنتخب النسوي
المغربي.
ما الذي حدث بعد ذلك؟
ختام الواقعة كان «زفتا في زفت في زفت»!!!.....
صاحب التقرير المطالب بإبعاد المدرب ،تم إبعاده هو .المدرب الذي رفض الجلوس إلى لجنة تقصي
الحقائق واإلدالء بأقواله في الموضوع ،تم تثبيته في منصبه ،ليظل بجانب «ميزان الغرام» ينتظر
وصول األجساد العارية ليتمكن من «تصفح» عضالت بطالت المنتخب النسوي للمالكمة ،حتى يتأكد
«بالملموس» من نمو العضالت ومن الوزن الدقيق للبطالت.
هذا ملخص ما تم تداوله في بعض وسائل اإلعالم ،فإذا صحت وقائع هذه النازلة كما وردت
بتفاصيلها الكاملة ،صحّ لنا أن ندعو لقراءة الفاتحة على الرياضات النسائية بالمغرب !!!.....

جريدة طنجـة
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�أزمة كورونا
وت�أثريها على ظاهرة االنتحار
• رميساء بن راشد
يتخبط المغرب في اآلونة األخيرة في ظاهرة توالد
وتكاثر االنتحارات ،خاصة في صفوف الشباب ،إذ أصبح
من النادر أن يمر أسبوع واحد بدون تسجيل أي حالة
انتحار ،خاصة في هذه الظرفية التي تمر منها البالد،
بل والعالم أجمع.
هذا االرتفاع المهول يضعنا أمام تساؤالت عدة
حول أسباب ودوافع هـــذه الظاهرة ،فربمــا كانت
المشاكل والضغوطــات االجتماعيــة والنفسيـــة هي
السبب األول والرئيس وراء ارتفــاع األرقــام
المسجلة ،ولتزامنه مع تفشي وباء كورونا
المستجد ،وتأثيره السلبي على أغلب
المواطنين ،ســواء على معيشتهم
أو اقتصادهـم أونفسيتهــم ،إذ
أن هنــاك فئـــة كبيرة وجدت
نفسها عاطلة عن العمل بين
ليلة وضحاها بسبب تداعيات
«الفــيــروس» ،هـــذا فضــال
عن الفئة التي دخلت وعاشت
حالة من االكتئاب الحاد ،مما
تسبب في إقدامها على وضع
حد لحياتها ،ناهيك عن مدمني
المخــدرات وعــن المراهقيـــن
الذين ال يعرفــون التعامـل مع
ضغوطات مراهقتهم ،مما يضاعف
إقدامهم على هذه الحوادث .ورغـم
انعدام اإلحصائيات والدراسات الحديثة،
إال أنه وحسب إحدى الدراسات ،فإن االنتحار
«كان في حالة كمون (خمود) مؤقت ،لكن وباء كورونا
أعاده مجددا ،األمر الذي زاد في ارتفاع الحاالت سريعا،
ومعها المآسي التي قضت على أحالم أسر في العيش
الكريم ،وأفرزت مشاكل اجتماعية حقيقية تتغير أسبابها
ودوافعها تبعا للظروف الزمانية والمكانية».
ومن جهتها كشفت منظمة الصحة العالمية في

تقرير لها أن  2.5حالة وفاة عن طريق االنتحار لكل
 100نسمــة تسجــل في المغــرب سنويا ،معتبـرة أن
االنتحار هو ثاني أهم أسبـاب الوفاة في العالم ،بين من
تتراوح أعمارهم بين  15و 29سنة.
أما عـن الوسائـل المستعملـة في االنتحـار ،فإنه
وحسب بعض المعطيات اإلحصائية نجد أغلب هـــذه
الوسائل هي الشنق خاصة في العالم القروي ،ويليها
االرتماء من أسطح وأعلى المنازل ،ثم تناول بعض
المواد السامة ،فضــال عن وسائــل أخـرى
كاالرتماء على القطار ...لكــن عـوض أن
نتساءل عن األسباب ،لماذا ال نبحث
عن بعض الحلــول التي تمكننـــا
مــن الحد مـن هــذه الظاهــرة
ولو قليـال ،فمثــال أطلق سكان
مدينة الشاون مؤخــرا حملــة
تحسيسية عبر مواقع التواصل
االجتمــاعـــي ،تحــت شعـــار
«بغيناك تعيـش» ،وهي حملة
تحتسب فعال السيما في هذه
الظرفية العصيبة ،أو مثال أن
يقوم المجتمع المدني بتنظيم
حمـــالت تحسيسية ودراسات
قصد الحـد من هــذه الكارثــــة
التي أصبحـــت ترافق مواطنينا ،أو
أن تبث اإلذاعات والقنوات الفضائية
برامج خاصة بتوعية الساكنة والتواصل
معها ،نظرا لقدرتها على التأثير في المواطن
وتنميته.
انعدام فرص الشغل والبطالة والتهميش وغالء
المعيشة وظلم المجتمع واألمية ...كلها عوامل تؤدي
إلى توالد التفكير في االنتحار .واليوم نحن أمام قضية
أصبح من الضروري االلتفات لها بجدية أكثر وإيجاد
حلول سريعة وحقيقية للحد منها.

ت�أجيل النظر يف ق�ضية الطفل عدنان...

قررت غرفة الجنايات بمحكمة االستئناف يوم الثالثاء تأجيل
النظر مرة أخرى في قضية مقتل الطفل عدنان إلى غاية  15من
الشهر الجاري.
ويعود هذا القرار الستجابة المحكمة لهيئــة الدفاع ،بعد
مطالبتها بإحضار كافة متهمـي القضية إلى المحكمة عوض
محاكمتهم عن بعد.
وحسب مصادر الجريدة ،فإن المتهم الرئيس ،قاتل الطفل

جريدة طنجـة

عدنان ،كان قد اختار محاكمته عن بعد في حين طالب المتهمون
اآلخرون بالعكس.
ويذكر أن التهم الثقيلة التي طالت المتهمين تنصب نحو
جرائم «االختطاف واالحتجاز وهتك العرض والقتل عن طريــق
الخنق مع سبق اإلصرار والترصد والتستر عن الجريمـة وعـدم
التبليغ عنها».
رميساء
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فـرن�سـا

من «الأمن ال�شامل»
�إلى «فو�ضى الأمن ال�شامل»
اعتماد البرلمان الفرنسي قانونا يقيد حرية تصوير وبث تدخالت
رجال األمن في حـــاالت ممارستهــم للعنــف ضد المواطنين ،أجج
غضب الفرنسيين الذين نزلوا إلى الشارع استجابة لنداءات نقابات
الصحافيين وجمعيات حقوق اإلنسان ،في جل العواصم الفرنسية،
منددين بما سمي ب «قانون األمن الشامل» الذي يلغي بعضا من
الحريات العامة ويقيد حرية عمل الصحافيين والمدونين بصفة عامة.
وقد رفعت المظاهـرات الشعبية التي شارك فيها عشرات اآلالف
من المواطنين شعــارات معادية لمشروع قانون «األمـن الشامل»
وخصوصا الفصل  24منه ،الذي يعاقب بالسجن كل من صور وبث
صورا أو أشرطة عن التدخالت العنيفة للشرطة ضد المواطنين الذين
يعتبرون أن التشهير بعنف رجال األمن  ،وسيلة لحمايتهم من استبداد
وبطش رجال القوات العمومية  ،خاصة بعد المواجهات العنيغة التي
ووجه بها أصحاب «الجيليات الصفراء» ،طيلة أسابيع ،و اإلخالء العنيف
لمخيم عشوائي للمهاجرين الغير نظاميين بقلب باريس ،وحادثة
اإلعتداء الشنيع الذي تعرض له منتــج موسيقي فرنسي من أصول
إفريقية« ،زيكلير» داخل األستوديو الذي يشتغل فيه من طرف رجال
األمن ،هذا االعتداء الذي وصفه رئيس الجمهوريــة ب «المخجل»
بالنسبة لفرنسا والفرنسيين.
الصحافيون والمدونون وعامة الشعب يعتبرون أن قانون «األمن
الشامل» جزء من سلسلة قيود تبيد الحريـات األساسية العامة .وأنه
بالمصادقة على قانون «األمن الشامل» تتحول فرنسا إلى «دولة
استبدادية»  ،برأي نائبة من األغلبية ،صاحبة مشروع القانون موضوع
المواجهات الخطيرة بين المتظاهرين والقوات العمومية،
ولكن ،ما ذا يقول الفصل  24من هذا القانون ؟
باختصار ،هذا الفصل يتكون من مادتين  ،تنص األولى على
أنه يعاقب بالحبس سنة واحدة وغرامة قدرها  45ألف أورو ،كل من
عمل على نشر  ،بأي وسيلة كانت ،صورا لرجال األمن ،أو أي عنصر
آخر (من القوات العمومية) بهدف تحديد هويته واإلضرار بسالمته
الجسدية أو العقلية خالل قيامه بعمله .أما الفقرة الثانية ،فتنص على
أن قانون حرية الصحافة «ال يمنع إبالغ الشرطة اإلدارية والقضائية
المختصة بصور و بالعناصر التي تحدد هوية المسؤول األمني أو
العسكري أو من رجال الدرك».
يتضح من هذا الفصل بمادتيه ،أن أي شخص قام بتصوير أو إعداد
شريط لرجال األمن ونشره على وسائل التواصل االجتماعي مصحوبا
بكتابات مهينـة أو داعية للعنـف ،على سبيل المثال ،يمكن مقاضاته
والحكم عليه.
والخالصـــة ،برأي الحكمــاء ،أن رجـال الصحافـة ورجال القــوات
العمومية  ،هم في نفس الوقت ،ضحايا قانون ال يحقق ما استهدفه
واضعوه من األغلبية البرلمانية بفرنسا ،ودعمته الحكومة الفرنسية،
بغاية تحقيق «األمن الشامل» ،حيث انقلب ،تحت ضغـط الشــارع
والمواجهات العنيفــة بين رجال الشرطــة وآالف المتظاهرين إلى
مواجهات دامية أدت إلى خسائر باهظة في الممتلكات ،وبالتالي إلى
«قلة أمن شامل».
وهو ما أرغم رئيس األغلبية البرلمانية صاحبة المشروع
من مجموعة La République en March
كريستوف كاستانير يوم  30نوفمبر الماضي ،إلى اقتراح تعديل
شامل للمادة  24المتنازع بشأنها  ،بعد لقاء برئيس الدولة في إطار
«اجتماع أزمة» ،ومثول وزير الداخلية جيرار دارمان ،أمام البرلمان خالل
جلسة استماع.
وبرأي الحكماء الذين شاركــوا في هــذا الجدل ،فإن السلطــة
ال تتحقـق بسن قوانيــن وفرضها على الشعب ،بل بالحوار والتشاور
واإلقناع ،وهو ما غاب عن الحكومة الفرنسية والبرلمان الفرنسي في
«مأزق» «األمن الشامل».
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اللقاءات الليبية بالمغرب

طنجة ت�ستعيد وهجها الدويل باحت�ضانها
للقاءين هامني بني الربملانيني وبني وفدي
النواب واملجل�س الأعلى للدولة

(تتمة ص)1
وقد انتبه الراحل الحسن الثاني رحمه
اهلل ،بعيد االستقالل ،إلى أهمية هذه المدينة
كملتقى دولي لبناء عالقات أفضل بين شعوب
العالم ،خاصــة الشعـوب االفريقية ،فاتخذ،
رحمه اهلل مبادرات جليلة في هذا الشأن حيث
استضافت هذه المدينة المنظمة االقتصادية
األممية لشمال افريقيا ،التي عملت لسنوات
على رسم خارطة التعاون االقتصادي بين
شعوب هذه المنطقة ،كما اتخــذ جاللتــه
مبادرة إأنشاء «المركـز اإلفريقــي   للتكوين
والبحث من أجل التنمية» ( )CAFRADالذي
أراده الراحل الحسن الثاني فضاء لتكويــن
«فيالق القبعات الخضر» في خدمة التنمية
بإفريقيا .وحتى يعطي مدلوال عمليا للتعاون
االقتصادي بين شعــوب القـارة اإلفريقية،
أنشأ جاللته رحمه اهلل «جمعية المنظمات
اإلفريقية للتنمية التجارية    AOAPCالتي
عملت على الكشف عن اإلمكانات التي تتوفر
عليها مختلف الدول اإلفريقية في المجاالت
االقتصادية والتجارية وعملت على توحيد
التشريعات اإلدارية على مستـوى التـبادل
التجاري بين تلك البلدان .وأمر رحمه اهلل ببناء
قصر فخم ليكون مقرا للكافراد والمنظمات
اإلفريقية للتنمية التجاريـة وما يمكــن أن
يلتحق مستقبال بالمنظمتيـــن من هيئــات
دولية تعمل في مجاالت التكوين والتنمية
والتعاون بين إفريقيا والعالم.
كل هذا الوهج الدولي للمغرب االفريقي
بطنجة انطفا بعد أن انطفأت «الشعلة» التي
كانت تضيئه ،وتحول مركز «الكافراد» إلى
«قيسارية» بالمفهوم الجديد !....
إلى أن اتخذت مبادرات جادة وشجاعة
من جانب جاللة الملك ،في اتجاه عودة «الروح
اإلفريقية» للعالقات الدولية للمغرب ،وشرع
المغرب في استرجاع وهجه اإلفريقي ودوره
التاريخي في دعم التعاون والتنمية داخل
القارة اإلفريقية.

(تتمة ص)1

وال شك أن لقاء اإلخوة الليبيين بطنجة،
يندرج في هذا اإلطار العملي  ،وال شك أيضا
أن نجاح هذا اللقاء ،يعود أصال إلى الثقة في
المغرب وفي سياسته اإلنسانية التضامنية
ورغبته في المساهمة المخلصة في بناء
إفريقيا متقدمة  ،مكتفية ذاتيا ،سيدة قرارها ،
مسموعة الكلمة في المحافل الدولية   .
وما كان للقاء الليبي بطنجة إال أن يحقق
النجاح الباهر الذي طبع أشغال الفرقاء في
الجولتين معا ،األولى بين نواب «المجلسين»
والثانية بين ممثلي النواب والمجلس األعلى
للدولة .ونعتقد أن هذين اللقاءين ما كان
لهما إال أن يحققا النجاح المنشود ألن جو
طنجة جو إيجابي ،وأن إيجابيته تنعكس على
المزاج العام للمجتمعين وعلى قراراتهم.
من تلك القرارات والتوصيات العمل
على إنهاء االنقسام من أجــل عــودة المسار
البرلماني في ليبيا ،ووضــع حـــد لـ «خطاب
الكراهية» والتعاطي اإليجابي مع مخرجات
مسارات الحوار ،وااللتزام بإجراء االنتخابات
البرلمانية والرئاسية في إطار دستوري في
أجل عام واحد بعد التئام البرلمان.
وبالنسبـة للقــاء الثانــي المشــار إليــه
بعالمة ( ،)13 + 13بين وفدي مجلس النواب
والمجلس األعلى للدولة ،فقد تم التوصل إلى

وضع خطة لتنفيذ التوافقات المعتمدة ،بهدف
توحيد المؤسسات السياسيـة واإلعــالن عن
تشكيل لجنة مصغرة من فريقي الحوار لهذا
الغرض.
وأكد الفريقان في بيانهما الختامـــي
أهم نقط التوصيـــات التي تــم التوصــل
إليها ،ومنهــا « :التمســك بالملكية الليبية
للعملية السياسيـــة والعمل بموجب اآلليات
التي نـص عليهـــا االتفاق السياسي الليبي
وقرارات مجلس األمن في هذا الشأن ،وضرورة
تكثيف اللقاءات المباشرة ،واعتمادها كوسيلة
فاعلة وشفافة لمعالجة القضايا التي تعيق
توحيد مؤسســات الدولة وإنهـاء االنقسام
ووقف التدخالت الخارجية ،والتمســك ببنــاء
الدولـة المدنية التي يتطلع لها الليبيون
وبذلوا في سبيلها تضحيات غالية».
كما أكدوا كذلك «ضرورة بسط سلطة
الدولة على جميع األراضي الليبية ،وإطالق
المصالحة الوطنية ،والعدالة االنتقالية وعودة
النازحين والمهجرين داخل وخارج البــالد
بكرامة وأمان إلى بيوتهم مع حــق جميــع
المتضررين في جبر الضرر والمقاضاة وفقا
للقانون،

عزيز كنوني

لقاءات ت�شاورية من �أجل �إعداد م�شروع
الت�صميم اجلهوي 2046 - 2021

وفي هذا اإلطار نظــم مجلس الجهة،
مؤخرا ،لقاءات تشاورية مع مختلف الفاعلين
على مستـوى الجهـــة من أجــل التحضيـــر
إلعداد مشروع التصميم الجهوي.
بحضور والي الجهــة محمـــد مهيدية،
ورئيسة مجلس الجهة ،السيدة فاطمة الحساني
وعمال عمالتي وأقاليم الجهة ومسؤولين
جهويين عن عدد من القطاعــات اإلداريـــة
بالجهة.
اللقاءات التشاورية على مستوى الجهة،
مكنت المشاركين من مناقشــة مضاميـــن
التصميم ،الذي تم اقتــراح أن يشمل  ،إنجاز
 285مشروعا مهيكال ،تم التعرض لها خالل
العروض المقدمة في إطار اللقاءات التشاورية.
المالحظ أن مشروع التصميم الجهوي
إلعداد التراب،يشمل ،وفــق مصادر جهويــة،
مجــاالت التهيئــة الحضريــة ،والتجهيـــزات
العمومية الجماعيـة ،والتنميــة االقتصادية،
والبنيات التحتية ،والبيئة والتحول المناخي،
وتدبير الماء بالجهة ،والطاقات المتجددة،
والمعالم التاريخية والثقافات المحلية ،والتنمية
البشرية .وذلك في إطار أقطاب تنموية تشمل
التجارة ،الخدمات ،األفشورينغ ،والسياحة

البحرية ،إضافة إلى الفالحة والصيد ،واألحياء
البحرية ،واألعمال التجارية الزراعية ،واالقتصاد
األزرق ،وكــذا التنميـــة القرويــة ،واالقتصاد
االجتماعي ،والسياحة اإليكولوجية والقروية.
وتصب هذه البرامج ،في اتجـاه خمســة
أهداف استراتيجية ،تتعلق بتحسين جاذبية
الجهة ،وتنويع مصادر خلق الثروة بالجهة ،وخلق
المزيد من العدالة المجالية إضافة إلى معالجة
اإلشكـاالت المرتبطـة ببعـض األنشطــة التي
ال تساهم بشكل إيجابي في التنمية عبر تقديم
بدائل لها ،ثم تحسين إطار العيش للمواطن
بمختلف تراب الجهة.
وسوف تتم برمجة عرض المشروع على
المجلس خالل إحدى الدورات المقبلة ،لمناقشته
والمصادقةعليه.

وبالمناسبة ،أبرز والي الجهة المراحل التي
مر منها إنجاز الدراسات المتعلقة بالتصميم
الجهوي ألعداد التـــراب والتي ساهـــم في
بلورتها مختلـــف المتدخلين والفاعليــن في
تراب الجهــة ،وعلى مختلف المستويات ،في
إطار منهجية تشاركية وتشاورية وبتنسيق
تام ودائم مع مختلــف مصالــح والية الجهة
المختصة.
وأشار الوالي إلى اإلكراهـات التي رافقـت
مرحلة وضع استراتيجية استشرافية بفعــل
الظرفية الراهنة ،فيما يخص التنمية العادلة
والمستدامــة للمجــاالت الحضرية والقروية
وتحجيـج التوجهــات االستراتيجيــة لتنميـــة
الجهة.

ع .ك

فضاء األنثـى :
في اليوم العالمي للقضاء
على العنف ضد النساء:

ّ
مم ت�شتكي ن�سا ُء
املغرب !؟

 • -سميـة أمغـار

ممّ تشتكي نساء المغرب ،والحال أن ّ
الكل ،هنـــا ،يتغنــى
بالجهود المبذولــة لصالحهــن ويتباهـــى ب «الحظــوة» التي
حصلن عليها بقفزهن إلى 81مقعدا بالبرلمان (من  )395ويفاخر
بالمخططات والبرامــج «الورقيــة» التي صاحبــت مطالبتهن
بالحقـوق «اإلنسانيــة» في المساواة ،التي يترجمهـا الحديــث
الشريف « :إنما النســاء شقائقُ الرجال ،ما أكرمهن إال كريم،
وما أهانهن إال لئيم» .....والكل أيضا هنا يتحدث ،بزهو ،عن
القانون  13.103المتعلق بمحاربة العنــف ضــد المرأة وعن
«الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز ضد
المرأة» ،التي هي في طور التأسيس ،و التي «ستكون لها ،إن
شاء اهلل ،مساهمة فعالة في دعم النهوض بحقوق اإلنسان عامة
وحقوق المرأة على وجه الخصوص» ،حسب وزير حقوق األنسان.
ولقد استغلت النســاء المغربيــات «موجــة» التشهير بالعنف
ضد المرأة ،بكل أشكاله ،الذي اتخذ أبعادا دولية خطيرة ومؤلمة،
بسبب ضعف االهتمام أو الالمباالة المجتمعية ،ومنه االغتصاب...،
للتنديد باستمرار كــل العوامــل المؤديــة للعنــف السياســـي
واالقتصادي واالجتماعي والثقافــي ضد النسـاء ،وانتشـــار أفكار
«تراثية» ضد المرأة ،األمر الذي يضعها تحــت ضغـوط مهدد
للكرامة اإلنسانية.
ومن الكوارث المسكوت عنها في مجتمعات اليوم ،ظاهرة
األمهات العازبات الالئي يتعرضن لنوع من العقاب المركب داخل
المجتمع دون أن يسائل أحد نفسه عن الظروف االجتماعية التي
دفعت بشابات مغربيات ،غالبا ما يكنّ من أوساط مجتمعية قابلة
للسيطرة ،إلى الوضع الذي يوجدن عليه ،والذي يخلق لهن متاعب
على درجة كبيرة من الخطورة على حياتهن وحياة أطفالهن ،لوال
بعض النفوس األبية التي تقبل التعامل معهن بعاطفة إنسانية
وشهامة مجتمعية مثيرة لإلعجاب.
وتقدمت الحركـــات النسائيــة بالمناسبــة بمجموعــة من
المطالب التي تعود في كل مناسبـة ،ومنهــا مراجعــة أحكــام
القانون  13 – 103بإشراك فعلي للمنظمات النسائية وإخضاع
تلك األحكام للتشريعـات الدوليــة المتعلقة بالتصدي للعنــف
والتحرش المبني على النوع والذي يشكل اعتــداء صارخا على
حقـــوق المرأة في الكرامة والحرية.
وتالحظ بعض الجمعيات النســـائيــة أن نســاء المغـــرب
يتعرضن للعنف المادي والمعنوي والنفساني والرمـزي ،ومنـــه
االغتصاب والتحرش واالستغـالل الجنسي والتشهير بحياتهن
الخاصة من أجل النيل من سمعتهن داخل المجتمع ،ويطالب
بتدابير صارمة للوقوف في وجه المعتدين الذين يجب الحرص
على عدم إفالتهم من العقاب ،وسن قوانين زجرية قاسية ضد
العابثين بحقوق المرأة وكرامتها وحريتها   .
حقيقة إن «ثورة النساء» عمت اليوم كل أرجاء العالم ،ونجحت
في اختراق أنظمة بلدان منغلقة داخل «بُنكيرات» سياسية
ودينية وثقافية ،لتخلق تحوالت جذريــة في عقليـــات المجتمع .
إال أن هذه الثورات اعترضتها في العديد من المجتمعات المتخلفة
«أحكـام شعبيــة» جاهــزة ومتوارثة ،تفرض حجـرا على المرأة،
وتحرم بلدانها من نصف قـواه المكونـــة والكفؤة والذكية
والقادرة على الدفع بمشاريع التنمية الشاملة لصالـح المجتمــع
ككل.
وإلى أن تتشكل الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع
أشكال التمييز ضد المرأة ،التي أعلن عنها الوزير الرميد ....وإلى
أن تعطي «حمالت التوعية والتثقيف على حقوق اإلنسان» ثمارها
خاصة من أجل «تهذيب» سلوك المجتمــع ،وتحقــق الخطــــة
الوطنية للمساواة «تحوالت عميقة بالمجتمع»....
أتمنى لكن جميعا عمرا طويال وصبرا جميال...وإنها لمعركة
حتى تتحقق المطالب !   

جريدة طنجـة
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يف غياب تام لرئي�س جماعة اجزناية..

وهبي ينظم لقاء �صحفي ًا بطنجة ويك�شف...

تصوير  :حمودة

وأشار األمين العام في كلمته أن الحزب
يعمل حاليا على تجهيز الئحة المنتخبين والتي
سيتم اإلعالن عنها في أواخر الشهر الجاري .كما
يعمل على الدفاع عن مقترح لقانون تنظيمي،
ويتعلـق األمـر بفتــح أبواب الترشيــح لحراك
الريف وغيرهم من الذين استفادوا وشملهم
العفو الملكي ،إذ يعتبر هذا القانون أن لكل
شخص تمتع بعفو ملكي الحق في الترشح في
االنتخابات المقبلة ،سواء الجماعية أو البرلمانية،
باعتبار أن العفو الملكي يمحي عقوبة الشخص
وآثارها.

تصوير  :حمودة

على هامــش زيـارة األميــن العام لحزب
األصالة والمعاصر ،عبد اللطيف وهبي ،لمدينة
طنجة قصد عقد لقاء تواصلي مع أعضاء حزبه
خاصة مع رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان
الحسيمة واألمين الجهوي واألمناء اإلقليميين
و برلمانيي الحــزب ،وكذا رؤسـاء المجالــس
اإلقليمية ،نظم الحزب يوم األربعاء لقاء صحفيا
بحضور أمينه العام الذي تطرق بداية إلى بعض
النقاط الذي يعمل عليها حزبه حاليا استعدادا
للحملة االنتخابية القادمة ،إذ وضح أن الحزب
يحرس على فتح «مقرات» جديدة بعدة مدن
مغربية ،منها الرباط ،الدار البيضاء ،أكادير،
و وزان ،وكذا مدينة طنجة التي دشن مقرها
الجديد في نفس يوم الندوة والذي كان أحد
أسباب زيارته .وتدخل هذه اإلجراءات في إطــار
تثبيت مكونات الحزب من الناحية الهيكلية
والتنظيمية.

وفي سياق الحديــث عن االستعدادات
االنتخابية ،أشـار المتحدث نفسه ،أن الحــزب
سيعمل على كسب مقاعــده دون اللجوء إلى
أي تحالف ،مؤكدا أن الحزب «سيقوم بمنافسة
شرسة ضد الجميع وليس ضد العدالة والتنمية
فقط وإنما ضد جميـــع األحــزاب وبدون أي
استثناء».
يذكر أن «البــام» يتخبط ،مؤخرا ،في
بعض الخروقات التي طالت جماعة اجزناية في
شخص رئيسها أحمد اإلدريسي ،إذ تم توقيفه
سابقا من توقيع أي وثائق أو رخص متعلقة
بالجماعة المذكورة ،األمر الذي جعل السلطات
المالية تقوم بإرسال لجنة خاصة بالتفتيش
قصد البحث في خبايا هذه الخروقات .لكن

األمر الذي طرح تساؤالت عدة هو ما سبب عدم
حضور اإلدريسي للقاء المنعقد ،خصوصا أن عبد
اللطيف وهبي نفى وجود واتخاذ أي قرار بحقه
وأنه الزال يمارس مهامه ،والزال عضوا فاعال
ومناضال بالحزب.
وفي مطلع حديثه عن مدينة البوغاز ،أشاد
وهبي بالمجهودات المبذولة من قبل رئيسة
الجهة ،وبتسيير الحزب لجهـة طنجـة تطوان
الحسيمة ،إذ عبـر عن فخــره وامتننــاه بهــذه
التجربة ،متمنيا ترشيحه بالمدينة أيضا ،حيث
أنهى حديثه ب «أنا عندي حلم نترشح في طنجة
إذا قبلتو عليا».

رميساء
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لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل المرحوم

احلاج �أحمـد �أحـوزي

وذلك يوم اإلثنين  30نوفمبر  2020وشيع جثمانه الطاهر بحضور
األهل واألحباب ودفن بمقبرة سيدي اعمار ،بعد صالة العصر بمسجد محمد
الخامس.
الراحل اشتغل ،قيد حياته ،بالتجـارة وكانت له شعبيـة كبيـرة ،اكتسبهـا
بمعاملتـه الحسنـة وسلوكـه اإلنساني الملحـوظ ،مما جعلـه يسكن قلوب
العديد من الناس الذين عرفوه في مختلف محطات الحياة ،فاللهم اجعل كل
هذا في ميزان حسناته.
وبهذا المصاب الجلل ،نتقدم بأحـر التعـازي إلى أرملـة الفقيد السيدة
حبيبة الفرايحي وإلى بناتهما الدكتورة فاطمة الزهراء ،حفيظة ،وسمراء
وإلى صهريه ،الدكتور نجيب ابويطة ويوسف المصمري وكذا إلى إخوة الفقيد ،حسن ،عبد اهلل وامحمد ،باإلضافة
إلى جميع أفراد عائلتي أحوزي والفرايحي ،راجين لهم الصبر والسلوان وللفقيد عظيم األجر والغفران ،تغمده اهلل
بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ،وحسن أولئك رفيقا.
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مخاطر انهيار الثقة
محمد العمراني

سبق للمعهد المغربي لتحليل السياسات أن اعد دراسة عن مؤشر الثقة
وجودة المؤسسات ،الهدف منه قياس وتحليل مستوى ثقة المغاربة في مختلف
المؤسسات السياسية واالقتصادية..
الدراسة تضمنت مؤشرات صادمة بخصوص مستوى ثقة المغاربة في
مؤسساتهم ،فحوالي  74في المئة من المغاربة يرون أن جهود الحكومة في
محاربة الفساد ليست فعالة وال يثقون في قدرتها على ذلك.
ثقة المغاربة كذلك في المؤسسات المنتخبة ال تختلف كثيرا عن مستوى
ثقتهم في الحكومة ،ذلك أن المغاربة لديهم إحساس بعدم ثقة مرتفع في هذه
المؤسسات.
فعلى مستوى األحزاب السياسية ،عبر حوالي  69بالمائة من المغاربة أنهم
ال يثقون في جميع األحزاب السياسية 25 .بالمئة فقط تثق بالنقابات العمالية.
بالمقابل ،وعلى النقيض تماما ،تحظى المؤسسات السيادية غير المنتخبة
بمعدالت ثقة أعلى بكثير .وهكذا فإن مؤسستي الشرطة والجيش يتمتعان بأعلى
معدالت الثقة في أعين المغاربة ،إذ يبلغ مستوى الثقة  78بالمائة للشرطة ،و83.3
بالمئة من المغاربة يثقون بالقوات المسلحة.
في حين تنخفض مستويات الثقة بشكل ملحوظ بالنسبة للقضاء ،حيث تصل
النسبة إلى حوالي  41بالمائة.
أما البرلمان ،وكما هو المتوقع ،أكدت الدراسة ضعف ثقة المغاربة في
برلمانهم ،حيث أظهر  % 32.7فقط ثقتهم في المؤسسة التشريعية ،بل األخطر
من ذلك أن أكثر من نصف المغاربة ال يعرفون دور البرلمان ،وحتى عندما يعلمون،
فهم ليسوا متأكدين على وجه الدقة من جميع صالحياته وأدواره.
وأكبر دليل على ذلك ،أن حوالي  10بالمائة هم من يعرفون إسم رئيسي
مجلس النواب ومجلس المستشارين .األمر الذي يفضح بشكل جلي النقص الكبير
في المعرفة ومتابعة المواطنين لمؤسستهم السياسية ،والمفاهيم الخاطئة
لديهم حول دورها وصالحياتها.
أمام هاته المؤشرات الصادمة ،من حقنا أن نتساءل:
كيف نريد من المواطن أن يثق في األحزاب السياسية وفي البرلمان وفي
الحكومة؟
كيف نطلب منه أن يضع ثقته فيهم في الوقت الذي يتم فيه اإلجهاز على
قدرته الشرائية؟..
كيف يمكن للمغاربة أن يثقوا في حكومة وبرلمان يخضع معاشات المتقاعدين
وأجور الموظفين للضريبة عبر االقتطاع من المنبع ،في حين يضعون قوانين على
المقاس تعفي معاشات البرلمانيين والوزراء من الضريبة؟..
بنكيران اليوم يتوصل بسبعة ماليين سنتيم شهريا صافية ،في حين المتقاعد
الذي يتوصل بمعاش يفوق ستة آالف درهم ،ملزم بأداء الضريبة على الدخل!..
كيف تريدون من المواطنين أن يثقوا في السياسيين وهم يشاهدونهم وقد
بلعوا ألسنتهم تجاه حمالت السب والقذف والمس بثوابت الدولة ،خوفا من أن
تستهدفهم حمالت التشهير عبر صفحات الفيسبوك؟!.
كيف تريدون من المواطنين أن يثقوا في طينة من الزعماء السياسين الذين
أطلقوا العنان أللسنتهم لمهاجمة األجهزة األمنية المغربية التي يشهد لها العالم
بكفاءتها ودورها في ضمان حماية األمن الداخلي والخارجي للمملكة ،ناهيك عن
مساهمتها في محاصرة ظاهرة اإلرهاب على المستوى العالمي؟!..
هل سيثق المغاربة باألحزاب السياسية ،وهم يتابعون معارك طاحنة بين
قادتها على اقتسام المناصب وريع المغانم؟!
كيف يمكن للمغاربة أن يثقوا في هؤالء المسؤوليـن ،وهم متأكدون من
انتهازيتهم ،ويفتقدون للشجاعة من أجل قول الحقيقة؟!..
إن نتائج هاته الدراسة عرت الواقع المرير الذي بات يعشيه المغرب ،هناك
شعب يعيش في واد ،وقادة األحزاب السياسية يعيشون في واد آخر ،كل همهم
أكل الغلة وسب الملة ،ما جلعهم يفقدون مشروعية الوساطة بينهم وبين الدولة،
وهذا ما يفسر بشكل ال يقبل الشك لجوء الشعب المغربي إلى المؤسسة الملكية،
ألنهم يعتبرونها الضامن الحقيقي الستقرار الوطن ،والمنصت لمشاكلهم،
وأملهم الوحيد في إيحاد الحلول لها.
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اللقاءات الليبية بالمغرب

طنجة ت�ستعيد وهجها الدويل باحت�ضانها للقاءين
هامني بني الربملانيني وبني وفدي النواب
واملجل�س الأعلى للدولة

عادت مدينة طنجة لتضطلع بدورها التاريخي كمدينة للقاء والحوار والتعاون بين الشعوب ،وكمنارة للتعارف والتفاهم وااللتئام ،على
مضيق جبل طارق الذي يوصل قارات العالم الست.
فقد كان لهذه المدينة الشهيرة دورها المتميز في تحقيق مبدإ صد الخالفات والنزاعات وتحقيق التعايش بين الشعوب ،قبل
«التدويل» وأثناءه وبعده ،بما يوفره إطارها اإلنساني الذي يعبر عنه القول المتوارث الشهير« :طنجة عاصمة اإلنسانية».
(البقية ص)3

لقاءات ت�شاورية من �أجل �إعداد م�شروع الت�صميم
اجلهوي 2046 - 2021
بعد صدور المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة
إعداد التصميم الجهوي ،صادق مجلس الجهة خالل
دورته العادية المنعقدة في مارس  2018على مقرر
يقضي بإعداد هـذا التصميم الذي يعكس رؤيـة
مجالية للتهيئة الترابية للجهة على مدى  25سنة
المقبلة ،وذلك في إطار التوجهات العامة لسياسة
إعـداد التـراب الوطني ،بهـدف تحقيق االنسجام
والتنسيق بين المشاريع الوطنية و الجهوية.
(البقية ص)3

الثمن  4 :دراهم
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ف�صل املقال..
يف امل�صري واملـ�آل
أكاد أجزم ،بما ال يدع مجا ًال لريبة أو شك ،أننا
على عتبة مرحلة جديدة ستعمق المواجع ،وتقض
المضاجع ،أو لعلها ستكون حاسمة في القطع مع
اختياراتنا التي آلت بالبالد إلى أزمة اقتصادية خانقة،
واختالالت اجتماعية ال يكاد عقل حصيف يراهن على
وسيلة ناجعة للخروج منها ،سيما إذا ظلت دار لقمان
وساكنيها على حالها ،دون مباالة بالتصدعات التي
تهدد جدرانها وسقفها بانهيار.
وأكاد أحس أننا على موعد قادم غير بعيد،مع
قرارات سياسيــة شجاعــة وحاسمة ،تنطلــق من
عمق مسؤوليتنا التاريخية ،ومن اعتزازنا بهويتنا
الوطنية ،لنكون بذلك األبناء البررة لهذه األرض
الطيبة المثخنة بالجراح ،أمام كل التحديات التي
تهدد كياننا في الداخل والجوار.
ولعل استئصال جــذور الفساد ،وقطــع دوابر
المفسدين ،من اإلجراءات األولية التي بها يمكن
بناء غد بديل يعمق هويتنا الوطنية ،ويزرع فينا
القدرة على التضحية في سبيل مغربنـا الذي به
تنبض قلوبنا ،وبه تتنفس رآتنا.
ولعمري فإن انتشار الفساد بمثابة هذا الوباء
الكوروني الذي طال أمده ،فذهب بأرواح العباد
اآلمنين المسالمين بمكر ودهاء ،ولم يسلم من
مكره ودهائه إال من وهبه اهلل القدرة والشجاعة
ورباطة الجأش للتصدي له قبل أن يحدث في الرئة
الخراب والدمار.
وال يمكن أبدا منح صفة المواطن ألي غارق في
الفساد أو مؤازر للمفسدين ،فهو كائن خرطومي
الذغ مصاص للدماء في السر والعلن،غير معني بما
قد يهدد البالد من خطر داهم ،أو ما قد يجعلها
تحت رحمة كارثة تذهب بالزرع والضرع ال قدر اهلل،
ما دامت أرض اهلل واسعة أمامه لكي يطير بسرعة
الضوء بعيدا عن «المستنقع» الذي منه ترهل
واكتنز ،مخلفا أجسادنا المخدرة مثخنة بلدغه أثناء
مصه لدمائنا.
إن هذا الوبـاء الغامض الذي اكتسـح ربـوع
األرض وذهب بأرواح العباد ،دونما اعتبار إلمكانيات
التصدي أو العالج التي قد تتوفر عليها دولة متقدمة
فأعلنت عجزها عن صد هجمته الشرسة ،سيجعلنا
ال محالة نتـوقـع ما لم يخطر على بـال ذي عقــل
حصيف،رغم المجهودات المبذولة من طرف تلك
الجبهات المناضلة في الصفوف األمامية من أطباء
وممرضين ورجال أمن ووقاية مدنية..الخ ،وسوف
نخضع بال شك لحملة تلقيح ضد هذا الوباء ،ضاربين
عرض الحائط ما يرَ ِّوج له بعض المتخوفين الذي
يركبون عنادهـم األهوج ّ
محذِريـن من «مغبته»
بسطاء الناس ،وسـوف نتسلـح بآمالنا العريضة
لكي يعم األمن في ربوعنا ،والسكينة والطمأنينة
في قلوبنا التي ظلت سجينة الخوف والترقب من
مداهمة ممكنة في كل لحظة وحين.
فهل يحق لنا أن نتهيأ لمعانقة غد بديل بعد
مرحلة هذا الوباء لبناء مغرب جديد متجدد بسواعد
وكفاءات وطاقات أبنائه البررة؟ أم ستظل دار لقمان
وساكنيها على حالها ؟.
ذلك ما ستعدنـا به األيـام القادمة ..وإن غداً
لناظره قريب.
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