
La 17ème Conférence Mondiale Villes et Port se déroulera prochaine-
ment  à Tanger.

Il s’agit du rassemblement mondial des acteurs du développement du-
rable de la ville portuaire pour faire le point sur les enjeux, s’inspirer des 
projets, trouver les contacts et les partenaires nécessaires à la mise en 
œuvre de différentes  stratégies. La convivialité du réseau AIVP au service 
des  projets, en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.

Comme suite à la décision prise, vendredi 29 janvier dernier, par le gou-
vernement français, relative à la fermeture des frontières pour les pays  

hors-Union européenne, dans le cadre des mesures anti-covid-19, le transpor-
teur maritime « La Méridionale » a décidé l’annulation, depuis samedi dernier et  
jusqu’à nouvel ordre, des traversées entre Tanger et Marseille.

Cette décision ne concerne pas le transport de marchandises ou de ca-
mions TIR.

LE JOURNAL DE TANGER - Siège social, Administration, Rédaction, Publicité : 7 bis, Rue Omar Ben Abdelaziz • Tél.: 05.39.94.30.08 - 06.62.19.15.54 • Fax : 05.39.94.57.09

Hebdomadaire multilingue d’informations générales

Notre site Web : www.lejournaldetanger.com

Paraissant le samedi matin, il totalise sa 115ème année de parution (1904)

N° 4144
Samedi 06 Février 2021
Assabt 23 Joumada II 1442
Sabbat 24 Chevat 5781
Directeur : 
AbdelhAk BAkHAT
E-mail : 
lejournaldetanger@gmail.com
direct@lejournaldetanger.com

Prix : DH 4,00

I.S.S.N. 0851-0882
Dépôt legal 1/90

Lire en pages 5

Prochainement 
Tanger accueillera la

17ème Conférence Mondiale 
Villes et Ports 

Transport maritime

 Suspension des liaisons 
Tanger-Marseille 

Effets du Covid
sur l’économie nationale

Le constat du HCP sur 
l’activité des entreprises 



2

Le Journal de Tanger  • N° 4144 •  Samedi 06 Février 2021

ECONOMIE SANTÉ SPORT TANGER PRATIQUE JEUX DIVERSTOURISME ActuAlités

HEBDOMADAIRE MULTILINGUE
D’INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉpôT LEGAL 1/90

Direction, Administration, Rédaction, Publicité : 
7 bis, Rue Omar Ben Abdelaziz
Tél.: 05.39.94.30.08 
 06.62.19.15.54 
Fax : 05.39.94.57.09
Site Web : www.lejounaldetanger.com
E-mail : lejournaldetanger@gmail.com
 direct@lejournaldetanger.com

DIRECTION - ADMINISTRATION :
Directeur responsable de la publication :
ABDELHAk BAkHAT
Directeur commercial :
MohAMed TArik BAkHAT
Responsable commerciale :
MerieM CherrAdi
Abdel ilAh - Tél.: 06.48.81.12.80
Secrétariat de direction :
Email : lejournaldetanger@gmail.com
Tél.: 05.39.94.30.08 / Fax : 05.39.94.57.09
Secrétariat : MAjdA MANSER
Imprimerie :
LE JOURNAL DE TANGER S.A.R.L.
Tirage : 10.000 exemplaires
Distribution : Sté hiChou disTribuTion s.a.r.l.
GSM : 06.61.66.73.15

REDACTION :
Rédacteur en chef :
MOHAMED ABOUABDILLAH 
Tél.: 06.66.04.89.65
E-mail : abousamitanger@gmail.com

Rédaction :

Abdelilah ABBAD
Mohamed OITACHE
Mohamed SAÏDI
Mohammed IMEGHRANE
Lamiae SLAOUI
Rachid MADANI

Composition :
Nadia BOUkHOBZA

Collaborateurs :

Sidi Med. EL YAMLAHI OUAZZANI
Brahim TEMSAMANI
Rachid DFOUF
Hammouda

Membre de la 

MF
JE

FÉDÉRATION MAROCAINE

DES ÉDITEURS DE JOURNAUX

La campagne de vaccination anti-Covid-19 
se déroule normalement à Tanger 

Contact : 06 61 33 53 73

Avis de perte
Mme Nadia EL BAYDAOUY

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

Titre foncier nº 57836 / 06
Prière à toute personne ayant retrouvé ce document de 

bien vouloir le rapporter à la Conservation foncière.

Les doses du vaccin bri-
tannique « Astra Ze-

neca », fabriqué en Inde, contre le 
nouveau coronavirus (Covid-19), 
destiné aux préfectures et pro-
vinces de la région de Tanger - Té-
touan - Al Hoceima, sont arrivées 
au centre médico-légal de Tanger, 
où elles ont été stockées dans 
des conditions de sécurité et de 
conservation des plus strictes, 
en attendant le démarrage officiel 
de la campagne de vaccination 
qui a eu lieu vendredi 29 janvier 
2021 dans les 66 centres de vac-
cination répartis dans la région 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, dont 
7 dans la ville de Tanger.

Ces centres connaissent une 
forte mobilisation des services 
de santé, des autorités locales 
et de tous les départements 
concernés pour mener à bien 
cette campagne avec un déploie-
ment de tous les moyens hu-
mains, logistiques et techniques, 
garantissant le bon déroulement 
de cette vaste campagne de vac-
cination dans tous les centres 
des quatre arrondissements de 
la ville, au grand bonheur de la 
population tangéroise, qui a hâte 
de retourner à la vie normale et 
voir sa ville retrouver son dyna-
misme de véritable poumon éco-
nomique de la région du Nord.

Selon les critères de priorisation 
établis par le département de tu-
telle, la première journée a connu 
la vaccination de dizaines de 
membres du personnel de Santé 

L’exposition “New breath” dont 
le vernissage a eu lieu il y a une 
semaine à Tanger, avec la partici-
pation de  8 artistes lauréats de 
l’Institut national des Beaux-Arts 
de Tétouan (INBA), se poursuivra 

jusqu’au 6 mars prochain.
Organisée en coopération 

avec la Gallery kent et l’Institut 
Cervantes, cette exposition se 
veut un tremplin pour ces jeunes 
lauréats de l’INBA, dans les caté-

gories des arts plastiques et la 
bande dessinée. C’est une pre-
mière de présenter les bandes 
dessinées dans une galerie d’art , 
dans le but de soutenir les poten-
tialités des jeunes, pour qui l’oc-
csion constitue une opportunité 
d’exposer dans des conditions 
professionnelles et s’ouvrir sur le 
marché de l’emploi.

D’autre part, l’administration de 
l’institut œuvre pour garantir une 
bonne formation aux étudiants et 
les accompagner au cours des 
premières années de leur obten-
tion du diplôme afin d’assurer 
des perspectives de carrière pro-
metteuses.

et ceux d’autres professions les 
plus exposées au risque de conta-
mination par la pandémie (Police, 
Gendarmerie royale, Forces auxi-
liaires, Protection civile, etc.

Afin de préserver les élèves 
dans les établissements sco-
laires, une priorité est également 
donnée aux enseignants, à tous 
les niveaux.

Viennent ensuite les per-
sonnes âgées de plus de 75 ans 
qui se rendent dans les centres 
de vaccination, selon un pro-
gramme pré-établi par système 
informatisé. Ils y reçoivent leur 
première dose du vaccin et 
prennent rendez-vous pour la 
deuxième dose qui intervient 
après 21 ou 28 jours, selon la na-
ture du vaccin reçu.

Les centres de vaccination 
connaissent une affluence im-
portante, mais organisée, ne don-
nant lieu à aucun débordement.

Jusque-là, on n’a enregistré 
aucun effet indésirable auprès 

des personnes vaccinées dont 
plusieurs ont fait part de leur sa-
tisfaction quant aux conditions 
d’accueil et de déroulement de 
l’opération.

Rappelons que l’acte de vacci-
nation est gratuit pour l’ensemble 
des citoyens et des résidents, 
l’objectif étant d’immuniser 
toutes les composantes de la so-
ciété dont près de 80% au-dessus 
de 17 ans, doivent recevoir le vac-
cin afin de réduire puis éliminer 
les contaminations et les décès 
dus à l’épidémie, dans la pers-
pective d’un retour progressif à 
une vie normale.

Une dernière recommanda-
tion: les personnes vaccinées ou 
dans l’attente d’être vaccinées, 
ne doivent, en aucun cas, négli-
ger les mesures de protection 
nécessaires contre le corona-
virus: port du masque ; lavage 
répété et prolongé des mains au 
savon ou avec un gel désinfec-
tant, distanciation… !

Société immobilière 
cherche 

candidat 
homme ou femme 

de nationalité marocaine, âgé de 30 ans
ayant niveau Bac +3

et 3 à 5 ans d’expérience 
commerciale, administrative, comptable ;  

maîtrisant l’informatique.
Langues parlées et écrites : 

arabe et français.
Date d’embauche : mars 2021

OFFRE D’EMPLOI

OPéRATIOn CARITATIVE 
lancée par la section de Tanger  

de l’association Fès-Saïss 
à la mémoire de feu Hadj Ahmed Hayat

Les patients ayant besoin, à titre de prêt gratuit, 
d’appareils médicaux : 

- Concentrateur d’oxygène 
et/ou 

Oxymètre d’impulsion du doigt 
sont priés de contacter l’un des numéros 

de téléphone suivants :

0662662020 ; 0668344028 ou 0668413578

Association Fès-Saïss
Section de Tanger 

Assemblée générale 
ordinaire élective 

L’Association Fès-Saïss, section de Tanger, 
informe ses adhérents de la tenue de son 

assemblée générale ordinaire élective, 
le jeudi 25 février 2021 à 17 h

au borj Khalij Tanja,
184, avenue Mohammed VI -Tanger 

Le Président

Ph : DR

Arts et culture

Exposition collective “new breath”
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Réalisations
Désormais, Tanger Med se positionne comme le pre-

mier port à conteneurs dans le bassin méditerranéen. 
Justement, en 2020, le trafic portuaire au niveau du 
port a atteint un tonnage global traité de 81 millions 
de tonnes, soit une progression de 23% par rapport à 
2019. À noter que le port traite à lui seul près de 47% de 
l’ensemble du tonnage portuaire du Royaume du Ma-
roc. Par ailleurs, 5.771.221 de conteneurs EVP (équiva-
lent vingt pieds) ont été manutentionnés au complexe 
portuaire Tanger Med en 2020, soit une importante pro-
gression de 20% par rapport à 2019. À préciser que, 
malgré le ralentissement de l’activité de plusieurs uni-
tés industrielles – principalement à cause de la crise 
sanitaire – le port Tanger Med a terminé l’année avec 
un trafic au même niveau qu’en 2019, correspondant 
à 357.331 camions TIR (transport international rou-
tier) traités principalement dans les secteurs agro-ali-
mentaire et pharmaceutique. Le port est également 
la première plateforme marocaine pour les flux d’im-
port-export. Avec une valeur globale de 328 MMDH de 
produits traités en import et export en 2019, dont 144 
MMDH d’exportations, Tanger Med opère à lui seul plus 
de 50% des exportations marocaines.

Résilience face à la crise
Justement, dès le début de la pandémie, le port Tan-

ger Med a mis en place son plan de continuité d’ac-
tivité 7j/7 et 24H/24. Il s’est doté de tous les moyens 
humains et matériels, et a mis en place toutes les me-
sures spécifiques pour assurer les meilleures condi-
tions sanitaires à ses usagers. Parallèlement, le port 
a maintenu un suivi régulier des opérations avec les 
différents acteurs portuaires (armateurs, opérateurs 
de terminaux.) pour le maintien des activités de trans-
bordement et d’import/export. L’ensemble des ser-
vices du port Tanger Med sont restés opérationnels, 
qu’il s’agisse de la capitainerie, du pilotage, du remor-

quage ou du lamanage, pour assurer les escales ma-
ritimes dans les meilleures conditions. «Les activités 
portuaires se sont poursuivies de manière normale, 
notamment le trafic de conteneurs en import/export et 
en transbordement, les flux de camions TIR en import/
export, le trafic du vrac liquide et solide, et ce dans le 
respect des consignes en vigueur», nous explique Ra-
chid Houari. Il est aussi expliqué par le management du 
port que l’ensemble de la communauté portuaire, les 
partenaires et les autorités locales sont restés mobili-
sés pour traiter les flux d’import-export en produits vi-
taux pour les besoins du royaume tels que les produits 
agroalimentaires, chimiques et pharmaceutiques, et de 
transbordement pour les flux mondiaux.

Consolidation de la connectivité 
maritime…
La crise sanitaire n’a pas empêché Tanger Med de 

poursuivre sa stratégie de croissance. En effet, en 
2020, de nouvelles lignes pour le trafic conteneur ont 
été lancées. Ainsi, de nouveaux services maritimes ont 
été mis en service tels qu’AE2/ FE6, L64 Alger link5, 
TA5, WAF 10 opérés par MAERSk Line et Eurona 1 (ITA-
MAR), MEREX et RTA, opérés par CMA-CGM. À cet ef-
fet, Tanger Med a terminé l’année avec des connexions 
hebdomadaires vers plus de 180 ports et 70 pays. De 
plus, en ce qui concerne les nouvelles lignes pour le 
trafic roulier, le port «passagers et rouliers» a renfor-
cé sa connectivité maritime en 2020 en ajoutant deux 
services maritimes : Tanger Med-Barcelone, opéré par 
la compagnie maritime Suardiaz, et Tanger Med-Mar-
seille, par la compagnie maritime la Méridionale.

… et des partenariats 
internationaux
Afin de garantir la continuité des chaînes logistiques 

internationales, Tanger Med s’est associé aux plus 

grands ports au monde. Ainsi, en 2020, le hub portuaire 
mondial s’est associé au port de Singapour aux côtés 
des «grands» internationaux tels que Shanghai, Rot-
terdam, Anvers, Long Beach et Busan, et a co-signé un 
engagement pour garantir la continuité des chaînes lo-
gistiques mondiales. «À travers cette initiative, Tanger 
Med réaffirme son leadership en tant que hub portuaire 
africain et méditerranéen majeur, et son rôle clef pour 
assurer l’approvisionnement des marchés mondiaux», 
assure le directeur central des ports Tanger Med 1 & 
2. De plus, dans le contexte pandémique actuel, les 
deux autorités portuaires de Tanger Med et de la Baie 
d’Algésiras ont poursuivi leurs activités portuaires res-
pectives au service des chaînes d’approvisionnement 
nationales et internationales. Rachid Houari affirme 
dans ce sens que «les liaisons maritimes entre les 
deux ports et les rotations quotidiennes de navires ont 
été normalement assurées, et plus particulièrement 
le trafic international routier TIR, pour les échanges 
commerciaux, à l’import comme à l’export, entre le Ma-
roc et l’Union européenne (produits agro-industriels, 
agro-alimentaires, sanitaires et pharmaceutiques)», 
permettant in fine de maintenir les différentes chaînes 
d’approvisionnement. À noter aussi que les autorités 
portuaires de Hambourg et de Tanger Med ont signé 
une lettre d’intention pour former un partenariat lors 
d’une cérémonie digitale organisée le 27 octobre der-
nier. Grâce à cet accord, les deux autorités portuaires 
souhaitent travailler sur l’échange d’expériences et de 
bonnes pratiques dans plusieurs domaines, notam-
ment l’efficacité des opérations, la digitalisation et le 
système communautaire portuaire, la gestion du tra-
fic, la sécurité, l’échange de données informatique et 
l’innovation. Pour rappel, les deux autorités occupent 
une position de leader dans leurs régions respectives 
et poursuivent des objectifs communs dans le cadre 
de la coopération portuaire, notamment la gestion por-
tuaire, la logistique et la digitalisation.

Revue de presse Lu pour vous dans 

Dossier spécial ports 

Tanger Med :
 la grande fierté nationale 

Lancé en 2007, le port Tanger Med a réussi à s’imposer 
dans le paysage portuaire et logistique. Aujourd’hui, il 
est le premier port d’Afrique et le premier port à conte-

neurs en Méditerranée. Il confirme également sa place de hub 
majeur des flux logistiques nationaux et internationaux.

Le complexe industrialo-portuaire intégré Tanger Med est le 
fruit de la vision royale consistant à ériger, sur le détroit de 
Gibraltar, un hub portuaire, logistique et industriel à dimension 
internationale. Depuis son démarrage, Tanger Med a tenu pro-
messe et a pu se positionner en tant que plateforme de trans-
bordement majeure sur les flux intercontinentaux et d’écla-
tement vers l’Afrique, qui représentent près de 40% du trafic 
conteneurs traité. À fin 2020, Tanger Med a dépassé de loin 
ses voisins méditerranéens et a confirmé une nouvelle fois son 
leadership africain, devenant le premier port à conteneurs à 
l’échelle méditerranéenne. «Aujourd’hui, Tanger Med s’est im-

posé comme un hub maritime et logistique mondial, doté d’une 
localisation stratégique à la croisée des routes maritimes ma-
jeures pour les plus grandes alliances maritimes mondiales : 
M2, Ocean Alliance et The Alliance», explique Rachid Houari, 
directeur central des ports Tanger Med 1 et 2, et directeur gé-
néral de la Zone logistique Medhub. La présence de grands ac-
teurs mondiaux, maritimes, logisticiens et industriels témoigne 
de l’importance du choix de ce hub portuaire national. Ainsi, 
de grands acteurs maritimes tels que Maersk, CMA-CGM, de 
grands acteurs logisticiens comme DHL, Ceva Logistics, Nip-
pon Express, Decathlon et de grands acteurs industriels tels 
que Varroc, Hands Corporation, Siemens, Valeo et Magneti Ma-
relli se sont installés dans le complexe industrialo-portuaire 
Tanger Med. Au total, ce sont près de 1.000 entreprises qui y 
opèrent, représentant des investissements privés de 61 MMDH 
et un volume d’affaires annuel de 85 MMDH.

de la plume de Sanae Raqui  
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L’UAE et la Marine Royale
organisent une 

Journée de recherche 
océanographique
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Suite de la page 3

La Marine Royale Maro-
caine et l’Université 

Abdelmalek Essâadi (UAE) ont 
organisé, vendredi 28 janvier der-
nier à Tanger, la première journée 
de recherche océanographique.

C’était l’occasion, pour les 
deux parties, de présenter les 
travaux déjà effectués dans le 
domaine de la recherche océano-
graphique, d’échanger les expé-
riences acquises et de définir 
un programme de recherche 
commun à court, moyen et long 
termes.

Cette opération, enrichie par 
la présence de khalid Loudiyi, 
Capitaine de vaisseau et respon-
sable de la Division hydrogra-
phie, océanographie et cartogra-
phie de la Marine Royale, a porté 
sur plusieurs thèmes, à savoir 
l’hydrographie et la circulation 
océanique, la cartographie des 
fonds océaniques, l’évolution 
du trait de côte et l’élévation du 
niveau marin, la biodiversité ma-
rine, l’économie bleue, la varia-
bilité du climat et les approches 
éco-systémiques, ainsi que la 
pollution marine et côtière.

« Cette rencontre intervient 
dans le cadre du renforcement 
de la recherche scientifique, 
notamment dans le domaine de 
la Marine », a indiqué le direc-
teur de la recherche scientifique 
et l’innovation au ministère de 
l’Education nationale, de la For-
mation professionnelle, de l’En-
seignement supérieur et de la 

Recherche scientifique, Ahmed 
Hammouch, expliquant que le 
Maroc dispose de ressources 
extrêmement importantes que 
la recherche scientifique occupe 
une place très importante pour 
entretenir ces ressources et bien 
les exploiter et estimant que la 
rencontre intervient pour fédérer 
les compétences des universi-
tés afin de travailler et d’œuvrer 
dans ce domaine, aux côtés de la 
Marine Royale

Pour sa part, le président de 
l’UAE, Bouchta El Moumni, a fait 
savoir que la thématique de cette 
rencontre est capitale pour le dé-
veloppement socio-économique 
et stratégique du pays, rappelant 
que le Royaume jouit d’un litto-
ral étalé sur plus de 3.500 km de 
côtes, et qui sont essentielles à 
la prospérité du pays et au bien-
être de sa population.

Cette étendue maritime joue 
un rôle capital dans la croissance 
de l’économie bleue, la création 
de richesse et d’emploi, et la ré-

silience face aux effets du chan-
gement climatique, a-t-il affirmé.

Néanmoins, le président de 
l’UAE a relevé que le domaine 
marin au Maroc est insuffi-
samment étudié sur les plans 
cartographique, géochimique, 
biologique, sédimentologique et 
géophysique nécessaires à son 
exploration et son exploitation 
de manière durable, estimant 
que la compréhension de ce 
vaste et riche capital nécessite 
une recherche océanographique 
pluridisciplinaire faisant parti-
ciper les spécialistes à l’échelle 
nationale.

En effet, les recherches dans 
ce domaine sont menées de ma-
nière isolée et fragmentaire, d’où 
la nécessité de créer un noyau 
dur, constitué de chercheurs 
de la Marine Royale et de l’UAE, 
afin de fédérer les compétences 
nationales et piloter ensemble la 
recherche océanographique au 
Maroc, a conclu le Président El 
Moumni.

Ph : DR

Dynamique des installations 
logistiques
En 2020, Tanger Med a également poursuivi sa dynamique 

d’installations des grands logisticiens internationaux. Dans ce 
sens, Ceva Logistics, l’un des leaders mondiaux de la logistique, 
a poursuivi le développement de ses projets par la création d’une 
plateforme logistique à Tanger Med afin d’en faire un hub régio-
nal pour ses divers clients. Le groupe a choisi la zone logistique 
Medhub qui lui offre des avantages compétitifs ainsi que des 
connexions maritimes variées et une proximité avec les marchés 
cibles. De plus, le leader de la logistique automobile 3PL Gefco 
a choisi la zone logistique de Tanger Med pour l’implantation de 
son magasin avancé fournisseur afin d’approvisionner le site 
PSA de kénitra et d’exporter des pièces automobiles fabriquées 
au Maroc vers l’Europe, à destination des constructeurs automo-
biles. Le logisticien accompagne ainsi les fabricants dans l’op-
timisation de leur chaîne logistique. À travers son entrepôt, Gef-
co gérera également d’autres flux mondiaux. Ce n’est pas tout. 
Decathlon Tanger Med a renforcé son service e-commerce au 
Maroc afin de répondre au plus grand nombre de commandes 
en ligne de ses clients qui continuent à pratiquer leurs activités 
sportives à domicile. Le leader mondial des articles de sport pré-
pare environ 300 commandes par jour depuis son entrepôt dans 
la zone logistique de Tanger Med, qui sont ensuite livrées direc-
tement aux clients, à domicile, dans toutes les régions du Maroc.

Perspectives prometteuses
En tout cas, le hub portuaire national ne fléchit devant rien ! 

Il continuera à assumer pleinement son rôle de plateforme por-
tuaire de référence, tout en poursuivant ses objectifs de produc-
tivité et de compétitivité. Il vise à intégrer le classement des 20 
premières plateformes portuaires à l’échelle mondiale. Paral-
lèlement, Tanger Med poursuivra son développement en tant 
que hub logistique majeur, notamment par le renforcement des 
flux Monde-Monde, et également à travers la consolidation des 
corridors logistiques d’exportations industrielles et agro-indus-
trielles. Enfin, sur le volet de sa plateforme industrielle, Tanger 
Med poursuivra la dynamique d’attrait de nouveaux investis-
sements étrangers par l’installation de multinationales opérant 
dans les secteurs automobile, aéronautique, électronique ou 
textile dans les zones d’activités dédiées

Un hub logistique mondial
Tanger Med est un hub logistique mondial situé sur le détroit 

de Gibraltar et connecté à plus de 180 ports mondiaux, offrant 
des capacités de traitement de 9 millions de conteneurs, 7 mil-
lions de passagers, 700.000 camions et 1 million de véhicules. 
Tanger Med est une plateforme industrielle pour plus de 1.000 
entreprises qui représentent un volume d’affaires annuel de 85 
MMDH dans différents secteurs tel que l’automobile, l’aéronau-
tique, la logistique, le textile et le commerce.

La digitalisation au service de la bonne gestion du port
Tanger Med a inscrit la digitalisation parmi les axes stra-

tégiques majeurs de son développement. Le port opère son 
propre système de communauté portuaire (PCS) qui répond 
aux normes et exigences internationales. Son adhésion à des 
initiatives et associations internationales telles que l’Internatio-
nal Port Community Systems Association (IPCSA), l’écosystème 
blockchain développé par IBM et Maersk Plateforme TradeLens 
confirment le caractère avant-gardiste de la démarche de Tanger 
Med consistant à s’aligner sur les standards des plus grandes 
plateformes portuaires mondiales. Le Tanger Med Port Commu-
nity System a été conçu pour améliorer l’efficacité administra-
tive et opérationnelle, ainsi que pour renforcer la compétitivité 
de l’ensemble des usagers du complexe. Au service des parte-
naires maritimes, logisticiens, transporteurs et industriels, il per-
met des transactions centralisées entièrement dématérialisées, 
intégrées au système des organismes de contrôle, et ce par la 
gestion à la fois des opérations de transbordement, d’importa-
tion et d’exportation.

Tanger Med : la grande 
fierté nationale 

C’est avec une profonde affliction et une immense consterna-
tion que nous avons accueilli la triste et chagrinante nouvelle 

du décès survenu le 28 janvier 2021, du très cher regretté Touzani 
Guda Mezian.

La dépouille du défunt a été inhumée, le lendemain, au nouveau 
cimetière d’Al Moujahidine où elle a été convoyée au milieu d’un 
émouvant cortège funèbre restreint eu égard aux mesures de 
protection sanitaire imposées la pandémie du Covid 19, comptant 
quelques proches qui ont tenu à l’accompagner à sa dernière de-
meure et à lui rendre un dernier hommage posthume.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condo-
léances les plus attristées à ses enfants et petits-enfants, à l’en-
semble des membres de la famille du défunt, ainsi qu’à tous ses 
proches à l’intérieur comme à l’extérieur du Maroc, 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 Para-
dis 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.

Touzani Guda Mezian  
rappelé à Dieu

Nécrologie
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Effets du Covid sur l’économie nationale

ActuAlités

tissu économique et assurer la survie des entreprises, 
notamment le report des échéances de crédits pour 
les entreprises en difficulté, le report des échéances 
fiscales et d’autres mesures de soutien visant la pré-
servation de l’emploi et de la trésorerie des entreprises.

– 25,8% des entreprises des industries chimiques 
& parachimiques ont déclaré avoir bénéficié des prêts 
garantis par l’Etat, 24,8% pour les mines contre 12,2% 
pour les entreprises de l’hébergement et restauration. 
Au total, 16% des entreprises déclarent avoir bénéficié 
des prêts garantis par l’Etat

– Une entreprise sur cinq a bénéficié d’un report des 
échéances de crédit dans le secteur du commerce, 
transports et entreposage, industries électriques & 

électroniques et des industries métalliques & méca-
niques.

– Les entrepreneurs bénéficiant de ces mesures de 
financement sont moyennement satisfaits. En effet, la 
moitié d’entre eux estiment que ces mesures ont contri-
bué à l’amélioration de la situation de leurs entreprises.

7. Difficultés et stratégies adoptées :
– Faiblesse de la demande et difficultés financières 

sont les principales contraintes rencontrées. Cette dif-
ficulté est considérée comme principale contrainte par 
98% des entreprises opérant dans l’hébergement et 
restauration et par 89% de celles qui exercent dans les 
industries du textile et cuir.

– Les entreprises ont mis en action un ensemble de 
stratégies d’adaptation face au prolongement de la crise 
sanitaire. La réduction temporaire des heures de travail 
vient en tête de ces stratégies, elle est adoptée par 39,5% 
des entreprises, suivie par d’un ajustement des effectifs 
employés pour 24,4% ainsi que le recours au télétravail 
pour 22,9%.

– 65% des entreprises opérant dans le secteur de l’in-
formation et communication affirment avoir eu recours 
au télétravail pour assurer la continuité de leur activité, 
suivi par le secteur de l’Energie (47%) et les services aux 
entreprises (44%).

Concluion : 
Personne ne peut nier les retombées et les consé-

quences économiques et financières de la crise du CO-
VID 19 sur l’économie d’une manière globale et sur les 
entreprises marocaines, d’une manière plus spécifique. 
L’impact de cette pandémie à l’échelle nationale voire 
régionale est très difficile à cerner. À l’heure actuelle, les 
études menées, qu’elles soient qualitatives ou quantita-
tives, ne sont basées que sur des estimations approxi-
matives et partielles à cause du flou qui règne toujours. 
L’exactitude des chiffres ne sera atteinte qu’avec une 
meilleure visibilité prospective sur les dégâts collaté-
raux. 

– La réduction des effectifs employés atteint 50% et 
plus pour 43% des entreprises ayant déclaré une baisse 
de leur emploi (37,5%) au 2e semestre 2020, en compa-
raison avec la même période de 2019.

– Par secteur d’activité, les entreprises de la construc-
tion (56%) et celles opérant dans l’hébergement et de la 
restauration (64%) ont réduit de plus de la moitié leurs 
effectifs durant le deuxième semestre 2020 par rapport à 
la même période 2019.

4. Impact sur les investissements futurs :
– Près de 81,1% des entreprises ne prévoient aucun 

projet d’investissement en 2021, 3,9% entrevoient une 
baisse du niveau d’investissement alors que 6,4% anti-
cipent une augmentation en 2021.

– Près de 19% des entreprises opérant dans le sec-
teur de l’énergie prévoient une augmentation de leurs 
investissements en 2021. Ce taux est de 12% pour les 
entreprises qui exercent dans le secteur des industries 
agroalimentaires et 11% pour celles qui opèrent dans les 
industries chimiques & parachimiques.

5. Impact sur la trésorerie :
– 40% des entreprises ont déclaré ne pas disposer de 

réserve de trésorerie, 8% ont une réserve permettant de 
tenir moins d’un mois.

– Selon l’ancienneté des entreprises, les résultats de 
l’enquête révèlent que 44% des entreprises âgées de 
moins de 10 ans n’ont aucune réserve de trésorerie

– 54% des chefs d’entreprises de l’hébergement-res-
tauration déclarent ne pas avoir de réserve de trésorerie 
et 9% ont une réserve de moins d’un mois.

– Au terme du S2-2020, environ un quart des chefs 
d’entreprises anticipent un risque sévère d’insolvabilité 
contre 32% qui ne prévoient aucun risque. Pour la moitié 
environ des TPME, l’insolvabilité représente un risque sé-
vère à modéré contre 35% chez les grandes entreprises 
(GE).

6. Mesures d’accompagnement :
– Face au Covid-19, le Maroc a mis en place un en-

semble de mesures d’accompagnement pour soutenir le 

Ahmed LAHLIMI ALAMI , Haut Commissaire au Plan

@par le Dr Abdelhak BAKHAT 

L
’étude qualitative exploratoire suivante, porte 
sur un échantillon de 5 entreprises opérantes 
dans le secteur industriel pour mieux cerner 
et répondre à la problématique de départ.

1. Impact sur l’activité des entreprises:
– L’enquête a été menée via la collecte assistée par 

tablette et téléphone du 22 au 30 décembre 2020 au-
près d’un échantillon de 3.600 entreprises organisées 
représentant l’ensemble des unités opérant dans les 
secteurs de l’industrie manufacturière, de la construc-
tion, de l’énergie, des mines, de la pêche, du commerce 
et des services marchands non financiers.

– 83,7% des entreprises ont déclaré avoir maintenu 
leurs activités, alors que 8,1% des entreprises sont 
toujours en arrêt temporaire, 6% ont dû arrêter temporai-
rement leur activité après une reprise et 2,2% ont déclaré 
avoir cessé leurs activités de manière définitive.

– Près de 30% des entreprises des branches du trans-
port et entreposage, de l’hébergement et de la restaura-
tion sont en arrêt temporaire d’activité.

– 17% des entreprises n’ont pas enregistré une baisse 
de leurs activités au deuxième semestre 2020.

– La majorité des entreprises de l’hébergement et res-
tauration enregistrent une baisse de 50% et plus de leur 
activité.

2. Les échanges extérieurs:
– 81,3% des entreprises exportatrices ont déclaré avoir 

subi une baisse du volume de leurs ventes à l’extérieur 
pendant le S2-2020, par rapport à la même période de 
l’année précédente.

– Dans ce contexte marqué par une incertitude et sur 
l’horizon des douze prochains mois, la vision des chefs 
des entreprises exportatrices semble un peu pessimiste 
quant à l’évolution de leurs ventes à l’extérieur. En effet, 
près de 40% des chefs d’entreprises anticipent une di-
minution de leurs exportations et 22% en prévoient une 
légère augmentation sur la même période.

– 79,4% de l’ensemble des entreprises qui s’approvi-
sionnent à l’étranger ont déclaré avoir connu une baisse 
du volume de leurs importations par rapport à la même 
période de l’année 2019.

– Les difficultés relatives aux flux des exportations et 
des importations sont principalement l’augmentation 
des coûts de transport et les restrictions qui y sont liées 
pour limiter la propagation du coronavirus, comme l’af-
firment respectivement 54,9% et 53,7% des entreprises.

3. Impact sur l’emploi privé:
– 37,5% des entreprises organisées ont déclaré que 

leurs effectifs employés auraient connu une diminution 
au S2-2020 par rapport à la même période 2019, alors que 
2% des entreprises auraient connu une augmentation de 
leurs effectifs durant cette période.

Nous avons déjà développé, dans une précédente édition de notre heb-
domadaire, les effets de la pandémie du Coronavirus sur l’économie maro-
caine. Mais, vu l’importance et la pertinence du sujet, nous revenons sur la 
question à la lumière des résultats de la troisième enquête du Haut-Com-
missariat au Plan (HCP) relative aux effets de la pandémie du Covid-19 sur 
les activités des entreprises, présentée en sept points-clés, publiés mardi 
26 janvier dernier et que nous reproduisons intégralement, ci-après.

La crise liée à la propagation du Covid-19 a eu un impact considérable 
sur l’économie marocaine, comme c’est le cas partout dans le monde, 
appelant le royaume à faire preuve de vigilance et de flexibilité afin de 
s’adapter à ce contexte instable.

L’Etat s’est ainsi mobilisé en proposant différentes mesures dès le 
début de la crise sanitaire afin de minimiser l’impact de cette pandé-
mie et de préserver la stabilité sociale, d’un côté, et le maintien d’une 
activité économique stable, d’un autre, et ce malgré le ralentissement 
que celle-ci a connu. 

Mais, la crise sanitaire n’a pas tardé à se transformer en une réelle 
crise économique.

Aussi, beaucoup d’entreprises de service ou de production opérant 
dans différents secteurs tels que le Tourisme ou l’Industrie, ont été en 
arrêt provisoire ou définitif engendrant une baisse, voir un arrêt d’activi-
té et par conséquent beaucoup de pertes d’emploi. 

Afin de faire face à cette situation compliquée, l’Etat Marocain n’a 
épargné aucun effort dans sa gestion de la première phase de cette pan-
démie. Des décisions rapides et fermes ont été prises, ce qui lui a permis 
d’être classé parmi les premiers pays à avoir bien géré cette crise et 
qui ont consacré le plus de moyens financiers. Un comité de veille éco-
nomique a également été constitué dans le but de discuter et de déci-
der les différentes mesures à entreprendre afin de préserver la situation 
économique et sociale du pays contre cette pandémie. 

Où en est-on aujourd’hui ?

Le constat du HCP sur l’activité 
des entreprises 
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C’est avec une profonde affliction et une immense 
consternation que nous avons accueilli la triste 

et chagrinante nouvelle du décès survenu le 31 janvier 
2021, du très cher regretté Hadj Ahmed Hayat, Direc-
teur régional de Bank Al Maghrib, à la retraite.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les 
plus attristées à la veuve du défunt, Mme Najat Benkirane ; à ses enfants ; à ses 
petits-enfants ; à l’ensemble des membres des familles Hayat, Benkirane et fa-
milles alliées, ainsi qu’à tous les proches du regretté disparu.

Puisse Dieu le Tout Haut avoir le défunt en Sa Sainte miséricorde et l’accueillir 
en Son Vaste Paradis. Amine.

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

La présidente Amal JAINAT et les membres du 
Rotary club Tanger Doyen ont accueilli, avec une 
profonde affliction et une immense consternation, 
la triste et chagrinante nouvelle du décès survenu 
à le 31 janvier 2021, du très cher et regretté 

HADJ AHMED 
HAYAT 

Ancien Directeur régional de Bank Al Maghrib,
Past - Président du Rotary club Tanger Doyen;  

Past-Gouverneur du District maghrébin 9010 du Rotary international englo-
bant l’ensemble des clubs Rotary d’Algérie, du Maroc, de Mauritanie et de Tu-
nisie ; membre de plusieurs organismes partenaires du Rotary Club Tanger 
Doyen, en sa qualité de membre-fondateur, membre du comité dirigeant et 
trésorier général du Foyer de « Dar Al Hana » pour personnes à besoins spé-
cifiques ; membre-fondateur  et membre du comité dirigeant de l’association 
« La Crèche de Tanger » pour enfants sans famille ;  membre de la section 
tangéroise de  l’Association Fès-Saïss et membre du bureau de la Fondation 
« Microcrédit du Nord », filiale du Club Rotary Tanger-Doyen.

En cette douloureuse circonstance, la Présidente Amal JAINAT, présente, 
en son nom propre, en celui de l’ensemble des Rotariens de Tanger, de Té-
touan et du Maghreb, au nom du gouverneur Maghrébin du district rotarien 
9010 et de son adjoint à Tanger, et au nom de l’ensemble des membres des 
organismes  partenaires du club Rotary Tanger Doyen,  ses  condoléances 
les plus attristées à la veuve du défunt, Mme Najat Benkirane ; à ses enfants 
Nezha, Leila, Amina, Adnane, Souad, Asmae et Youssef ; à ses petits-enfants 
Hassan, Ismaïl, Alexandre, Victoria, Diane, Daniel, Charles, Gabriel, Ayden, 
Maysoun, Ali et Amir ; à l’ensemble des membres des familles Hayat Benki-
rane et familles alliées, ainsi qu’à tous les proches du regretté disparu.

Puisse Dieu le Tout Haut avoir le défunt en Sa Sainte miséricorde, l’ac-
cueillir 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.

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

HADJ AHMED HAYAT 
rappelé à Dieu

Nécrologie

Appel
dans l’intérêt des Familles

Une citoyenne d'origine Marocaine, de 86 ans, répondant au nom de

Rhimou BABA
fille de Mohamed Ben Ahmed et de Fatima Bent Abdesselam

 née en 1935 dans la préfecture de Tanger-Assilah, 
est décédée le 15 janvier 2021, 

dans un centre d'accueil pour personnes âgées à Lorgues en France.

Aucune personne de sa famille ne s'étant manifestée, la défunte a été prise en 
charge par une association très active en France sous le nom de " TAHARA" 
s'occupant bénévolement, entre autres, des obsèques et du rapatriement 
des Musulmans sans famille qui décèdent en France. L'association dont le 
président et les membres sont Marocains, a chargé un bienfaiteur Marocain  

qui a pris en charge le rapatrient et l'inhumation au Maroc de la défunte 

Rhimou BABA.
Aujourd'hui, cet appel est lancé à la demande de l'Association "TAHARA" 
aux proches ou à toute personne connaissant la regrettée disparue Rhimou 
BABA de bien vouloir prendre contact, aussitôt que possible, avec l'associa-

tion "TAHARA" dont voici les coordonnées :
Tél. : 06 51 56 98 79

Email : Lavagerituel.tahara@gmail.com

Inna Lillahi wa inna ilaïhi raji3oune

Rotary club Tanger Doyen

CONDOLEANCES

Dar AL Hana 
Veillée religieuse à la mémoire du regretté 

Hadj Ahmed HAYAT 

La Fondation « Dar Al Hana » pour 
personnes à besoins spéci-

fiques, bien connue au quartier Marshan 
à Tanger, a perdu l’un de ses piliers diri-
geants en la personne du très cher regret-
té, Hadj Ahmed Hayat, membre du comité 
dirigeant de cette institution depuis plus 
de 35 ans, et trésorier général de l’asso-
ciation depuis 25 années.

Décédé le 31 janvier dernier dans une 
clinique àTanger, le regretté disparu a lais-
sé une empreinte indélébile dans le cœur 
de tous ceux qui l’ont connu ou fréquenté. 

Outre son appartenance au comité diri-
geant de Dar al Hana, Hadj Ahmed Hayat 
était très actif sur la scène associative, 
parallèlement à ses attributions de direc-
teur régional de Bank al Maghrib, un poste 
qu’il a quitté depuis des années pour faire 
valoir ses droits à la retraite.

Dans la société civile, Hadj Ahmed 
Hayat, était aussi Past-Président du Ro-
tary club Tanger Doyen ; Past-Gouverneur 
du District maghrébin 9010 du Rotary 
international englobant l’ensemble des 
clubs Rotary d’Algérie, du Maroc, de Mau-
ritanie et de Tunisie ; membre de plusieurs 
organismes en sa qualité de membre-fon-
dateur et membre du comité dirigeant 
de l’association « La Crèche de Tanger » 
pour enfants sans famille; membre de la 
section tangéroise de l’Association Fès-

Saïss et membre du bureau de la Fonda-
tion «Microcrédit du Nord».

Dans la soirée de mercredi, une veillée 
religieuse a été organisée à la mémoire 
du défunt, par le comité dirigeant de la 
Fondation Dar Al Hana, en présence de 
représentants de la société civile.

Notre hebdomadaire était représenté 
par son directeur, le Dr Abdelhak Bakhat 
et par l’équipe technique de notre site 
électronique « Infos Tanger » qui a cou-
vert l’événement.

Outre, la psalmodie de plusieurs sourats 
du Saint Coran à la mémoire du regretté dis-
paru, plusieurs intervenants se sont succé-
dés au micro d’Infos-Tanger, pour rappeler 
la présence fructueuse de feu Hadj Ahmad 
Hayat sur la scène associative.

Le défunt était connu pour son cha-
risme et sa générosité envers les né-
cessiteux et particulièrement envers les 
résidents de Dar Al Hana qu’il considé-
rait comme ses propres enfants. Durant 
les 35 années qu’il passées au sein du 
comité dirigeant de la Fondation, il n’a 
jamais failli à son devoir paternel envers 
ces personnes à besoins spécifiques et 
il était constamment à l’écoute de leurs 
besoins», ont souligné les intervenants.

A noter que la veille déjà, Dar Al Hana 
avait accueilli une cérémonie similaire or-
ganisée le Rotary club Tanger Doyen.  

Ph : Infos Tanger

Ph : Infos Tanger
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6 enfants blessés 
dans un accident 

de manège à Tanger

Six enfants ont été blessés, jeudi 4 janvier 2021, 
lors de la chute d’un manège dans un site d’at-

traction situé à l’entrée-est de la ville de Tanger.
Les enfants victimes de cet accident,ont été évacués 

à l’hôpital régional Mohammed V pour recevoir les soins 
nécessaires.

Cet accident qui n’est pas le premier du genre dans 
notre ville, fait l’objet d’une enquête pour déterminer 
les causes de cet accident et des responsables d’éven-
tuelles négligences en matière de respect des mesures 
de sécurité sur les installations des attractions et des 
manèges. 

uuuuuu 

Al Hoceima 

Implication présumée 
d’un policier dans

 un réseau de trafic 
de drogue 

Les services sécuritaires de la ville d’Al-Hoceima, 
ont interpellé, dans la soirée de jeudi 28 janvier 

2021, un brigadier de police pour son implication présu-
mée dans une tentative de trafic de 962 kilos de résine 
de cannabis.

Auparavant, un individu de 34 ans, ayant des antécé-
dents judiciaires, en provenance de la commune d’Aït 
kamra, avait été arrêté, la veille mercredi, en tentant 
d’enfreindre, au volant de sa voiture utilitaire, un barrage 
de police dressé au quartier de Boujibar.

La police a découvert à bord de ce véhicule 29 pa-
quets de résine de cannabis d’un poids total de 962 kilos. 

L’enquête et les perquisitions effectuées ont révélé 
la complicité présumée de l’agent de police arrêté dans 
cette affaire de trafic de drogue..

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue 
pour approfondissement de l’enquête et instruction du 
dossier judiciaire d’usage devant être présenté à la justice.

uuuuuu

Tétouan

Moulat l’khimar sort 
de prison 

Une jeune femme portant le voile intégral (khimar), 
récemment condamnée par le tribunal de pre-

mière instance de Tétouan à un mois de prison ferme, 
à cause d’une vidéo la montrant en pleins ébats amou-
reux, serait autorisée à quitter très prochainement la pri-
son, selon les affirmations de son avocat.

L’accusée avait été arrêtée par les services de sé-
curité de Tétouan, pour attentat à la pudeur et relation 
sexuelle hors mariage avec un Marocain identifié, rési-
dant à l’étranger.

Or, l’enquête révèlera que la vidéo précitée remon-
terait à 2015 et récemment relayée sur les réseaux so-
ciaux, cinq ans après.

uuuuuu 

Deux Tétouanais 
rejoignent Sebta à la nage 

Jeudi 28 janvier, deux citoyens marocains origi-
naires de Tétouan, se sont aventurés à rejoindre 

à la nage, le préside occupé de Sebta, depuis le littoral 
marocain. 

Les deux émigrés clandestins, vêtus de combinai-
sons et chaussant des palmes se sont jetés à l’eau gla-
ciale, alors qu’un épais brouillard masquait l’horizon. 

 Ils sont parvenus tout de même à braver les vagues 
jusqu’au moment où ils se sont trouvés désorientés, 
n’apercevant plus que des vagues autour d’eux au milieu 
du détroit de Gibraltar. Ils ne distinguaient plus le rivage.

Fort heureusement, ils ont été repérés à 300 mètres 
de la côte espagnole par la gardia civile du port de Se-
bta qui leur a porté secours en les conduisant à la terre 
ferme epour les confier à la Croix-Rouge espagnole qui 
leur a prodigué des soins avant de les placer dans un 
centre d’accueil pour migrants.

uuuuuu 

Port de Béni Insar

Saisie de drogues 
dures en provenance 

de Melilla

La police judiciaire de Nador a procédé à la sai-
sie, à bord d’un bateau de pêche amarré au 

port maritime de Béni Insar, d’un lot de drogues dures 
en provenance de Mellilia, constitué de plusieurs types 
de stupéfiants dont 5,570 Kg de cocaïne, 2 Kg d’héroïne, 
3 420 comprimés psychotropes, et 400 grammes d’une 
substance chimique de couleur blanchâtre. 

L’enquête a conduit à l’interpellation de 4 individus 
imùpliqués dans ce trafic international de drogue.

Les perquisitions effectuées aux domiciles des suspects 
ont, en outre, abouti à la saisie de 190 kg de résine de canna-
bis, d’armes blanches, de trois voitures portant de fausses 
plaques d’immatriculation marocaines et étrangères, d’une 
balance électronique et d’importantes sommes d’argent 
provenant, probablement d’activités illégales.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue 
dans le cadre de l’enquête ouverte pour l’identification 
d’éventuels complices dans ce réseau criminel. Des 
échantillons des substances narcotiques et chimiques 
saisies ont été soumis aux expertises nécessaires..

Zeghanghane 

Arrestation de trois 
trafiquants de drogue

La police judiciaire de Nador a interpellé, samedi 30 
janvier dernier, trois individus dont l’un ayant des 

antécédents judiciaires, pour leur lien présumé avec un 
réseau criminel actif dans le trafic international de psy-
chotropes ecstasy et autres drogues dures .

Le principal suspect a été appréhendé à bord d’une 
voiture dans la région de Zeghanghane, non loin de 
Nador, en possession de 14.832 comprimés d’ecstasy, 
pendant que les deux autres possédaient 2.111 compri-
més du même genre. 

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la 
disposition de l’enquête menée sous la supervision du 
parquet compétent afin d’élucider les tenants et abou-
tissants de cette affaire, d’identifier la source de ces 
psychotropes saisis, ainsi que d’interpeller toutes les 
personnes impliquées dans ces activités criminelles, 
conclut la DGSN.

uuuuuu

Place de la Ligue Arabe 

Une Fourgonnette 
renversée : 7 bléssés 

Tôt dans la matinée de jeudi 4 février courant, une 
fourgonnette de transport de personnel d’entre-

prise s’est renversée à proximité du rond-point de la 
Ligue arabe, non loin de l’ancienne gare routière à Tanger.

Cet accident apparemment dû à l’excès de vitesse, 
comme chaque qu’il s’agit des véhicules de transport 
du personnel, a fait 7 blessés graves évacués au service 
des urgences de l’hôpital régional Mohammed V.

Les services de police ont dressé le constat d’usage.

uuuuuu

Hay Moh Pako 

Saisie de Chira 
et de drogues dures

La brigade des stupéfiants relevant de la préfec-
ture de police de Tanger a procédé, dernière-

ment, au quartier Moh Paco, à Tanger, à l’arrestation d’un 
trafiquant de drogue qui avait en sa possession 24 g de 
cocaïne et 40 g de chira.

Un autre trafiquant a été épinglé, au niveau de la 
place de France, avec en possession 30 g de cocaïne, 
pendant qu’un troisième trafiquant a été interpelé à Beni 
Makada, avec, en sa possession, 1.940 comprimés psy-
chotropes, Rivotril et Zepam, et une somme de 200 mille 
dirhams provenant probablement de trafic de drogue.

Faits divers

Ph : DR
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L’ACTUALITE EN CONTINU
LES + VUS LES + COMMENTES DE RACHID MADANI

SPORT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

La presse sportive est-elle un péché condamné par la 
religion? Ecrire un article ou couvrir un évènement 
du sport est-il un travail du Satan surtout pour les 

femmes ? Autant de questions soulevées à Afghanistan où 
le fanatisme religieux atteint son paroxysme. Les journalistes 
sportifs afghans sont plus que jamais en danger. Selon 
Free Media Watch en Afghanistan, la violence contre les 
journalistes a augmenté de 10% en 2020 après le meurtre de 
11 journalistes. L’Afghanistan Free Media Watch a déclaré avoir 
enregistré 130 incidents de violence contre des journalistes en 
2020, contre 115 en 2019. Aliyas Dayee, journaliste de Radio 
Liberty âgé de 33 ans et membre de la Fédération afghane 
des journalistes sportifs (ASJF), a été tué dans le sud de la 
province de Helmand lorsqu’une bombe attachée à sa voiture 
a explosé. Un mois plus tard, le 10 décembre, la journaliste 
sportive Malala Maiwand a été tuée par des hommes armés 
non identifiés à Nangarhar alors qu’elle se rendait au travail. 
Maiwand n’est pas non plus la première de sa famille à être 
ciblée. Il y a cinq ans, sa mère, également militante, a été tuée 
par des inconnus armés. «Un journaliste courageux et de 
premier ordre aux yeux ouverts», voilà comment Aziz Tassal, 
directeur du Kabul Press Club, a décrit Malalai Maiwand, 26 
ans. Alors que le gouvernement afghan a condamné les 
meurtres comme étant «totalement méprisables» et pense 
que les talibans ont été à l’origine de la majorité des attaques 
contre les journalistes, les talibans ont nié qu’ils étaient liés aux 
meurtres. En 2021, la situation n’a pas changé. Le 1er janvier, 
Bismillah Adel Aimaq est devenu le cinquième journaliste à 
perdre la vie au cours des deux derniers mois. Ces meurtres 
ont soulevé de nombreuses inquiétudes, car les journalistes 
ne peuvent plus travailler librement. Les incidents de violence 
contre les journalistes et les militants de la société civile les 
ont obligés à quitter leur emploi, un problème qui touche 
durement les femmes journalistes dans les provinces. Les 
militants des droits afghans et les personnalités des médias 
favorables à la liberté ont également été visés par une nouvelle 
tendance inquiétante qui a suscité la condamnation de l’ONU, 
de l’OTAN et de l’Union européenne. La violence croissante 
contre les journalistes sportifs en Afghanistan fait du pays 
l’un des plus dangereux au monde pour la presse. Où en est la 
solution ? est la question du jour à l’heure où les compétitions 
sportives sont supprimées, à l’heure aussi où le sport semble 
du «gaspillage » d’argent dans un pays en guerre.

Tribune du Sport
Portrait

sportif

Le Championnat d’Afrique des 
Nations (CHAN) est la première 
grande compétition organisée 

sur le continent africain depuis la 
reprise des activités sportives après le 
verrouillage de Covid. Le tournoi, qui a 
débuté le 16 janvier pour se terminer le 7 
février 2021, est réservé aux footballeurs 
exerçant leur métier dans la ligue 
nationale de leur propre pays. Pour 
les professionnels des médias, c’est 
l’occasion de revenir dans la couverture 
des grands événements sportifs que 
personne ne veut manquer. Selon les 
chiffres publiés par la Commission de 
Communication de la Confédération 
Africaine de Football (CAF), la 6ème édition du tournoi 
de football (CHAN) a battu un record en termes de 
demandes d’accréditations. «527 professionnels des 
médias ont été accrédités pour la couverture de ce 
concours; soit 246 ressortissants pour 281 étrangers 
représentant 33 pays dont le Cameroun», a déclaré Alex 
SIEWE, directeur de la communication de la CAF. Mais 
la reprise de la couverture médiatique n’a pas été sans 
contraintes. En effet, en raison du contexte mondial 
lié à la pandémie de coronavirus, les journalistes 
accrédités sont tenus de se conformer au protocole de 
santé fixé par la CAF et le comité local d’organisation. 
«Les professionnels accrédités (journalistes et 
photographes) souhaitant couvrir le Championnat 
d’Afrique des Nations (CHAN)« Cameroun 2020 »sont 
invités à effectuer le test 72 heures avant chaque match. 
Le test est gratuit et est réalisé selon un calendrier défini 
à l’avance », a déclaré la présidente de l’Association 
camerounaise de la presse sportive, Bertille Bikoun. 
«Les prélèvements sont effectués par les unités 
médicales au sein de chaque site de compétition puis 
centralisés dans les laboratoires de référence. Les 
résultats sont disponibles 48 heures avant le match. 
Seuls ceux dont le test est positif sont contactés. Ils 
sont non seulement informés mais également mis 
en quarantaine », a-t-elle ajouté. Le résultat du test 
détermine si les professionnels accrédités se verront 
attribuer ou non un laissez-passer d’accès à la tribune 
de la presse, à la zone mixte ou à la salle de conférence 
pour les journalistes et aux espaces dédiés du stade 
aux photographes. Cette situation sans précédent 
n’a pas été très facile pour les journalistes. «Le strict 

respect des mesures de barrière et des gestes comme 
la présentation d’un test PCR négatif il y a moins de 
72 heures, leur donnant droit à un laissez-passer pour 
accéder aux espaces dédiés aux professionnels des 
médias accrédités n’a pas été bien accepté au départ. 
Le strict respect des mesures a commencé à se 
généraliser à partir du second tour», a déclaré Bikoun. 
Pour cette 6ème édition du CHAN, la CAF et le Comité 
d’Organisation Local se sont mis d’accord pour jouer 
les matchs à huis clos. Cependant, les stades sont 
remplis à 25% de leur capacité totale lors du premier 
tour et à 50% à partir des demi-finales. Cela donne aux 
spectateurs la possibilité de suivre les matchs, mais 
dans le strict respect des mesures de barrière. Le port 
d’un masque est obligatoire, ainsi que le maintien d’une 
distance physique d’un mètre en plus de la présentation 
d’un billet valide. Pour les officiels de la CAF, les 
organisateurs, les membres des délégations sportives 
des équipes participantes, les arbitres, les ramasseurs 
de ballons et les bénévoles, la présentation d’un 
résultat négatif au test Covid-19 PCR datant d’au moins 
72 heures est nécessaire pour accéder aux stades. 
En plus des masques, les ramasseurs de balles et les 
bénévoles impliqués dans le protocole sportif d’avant-
match travaillent avec des gants jetables. Toutes ces 
mesures s’inscrivent dans la lutte contre le coronavirus 
à travers la campagne «Stay Safe in Africa» lancée par 
la CAF. Jusqu’à présent, le Cameroun réussit ce qui 
pourrait être un test pour la prochaine Coupe d’Afrique 
des Nations (CAN) en janvier 2022. Tant le CHAN que 
l’AFCON ont dû être reportés d’un an en raison de la 
pandémie de coronavirus. Le CHAN était initialement 
prévu pour 2020.

Cô
té 

ou
ve

rt 
: L

e b
log

 du
 sp

or
t

LE CHAN ET LA PANDEMIE : 
UNE COMPETITION REUSSIELE SPORT UN GRAND PECHE

A  AFGHANISTAN

Profitant de la trêve du championnat, l’IRT a joué deux 
matchs de préparation qui ont donné une grande lueur 

d’espoir sur la mise au point de la condition physique de tout 
l’effectif joueurs. Alignant plusieurs formations, l’entraineur 
Driss Mrabet a opté pour une multitude de tactiques .L’équipe 
tangéroise a obtenu le nul face à l’éternel rival le MAT de Tétouan 
1-1 (but de Alex)et la victoire sur Zemamara par 3-2(buts de 
Ijrouten et Alex).Après une longue absence, les demis Aarab 
et Serroukh ont convaincu le staff technique. Par ailleurs, il 
est à signaler que, pour le moment, le litige qui opposait les 
footballeurs aux membres du comité pour non règlement des 
salaires est oublié après la dernière réunion avec le président 
Aberchane.

DEUX RENCONTRES AMICALES DE L’IRT

 (Les deux journalistes tués)

sport
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CULTE
CHRÉTIEN

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

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

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

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

tAnger prAtique
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  Sam. 06 06:47 13:42 16:34 19:01 20:18 

 Dim. 07 06:46 13:42 16:34 19:02 20:19 

 Lun. 08 06:45 13:42 16:35 19:03 20:20 

 Mar. 09 06:44 13:43 16:36 19:04 20:21 

 Mer. 10 06:44 13:43 16:37 19:05 20:22 

 Jeu. 11 06:43 13:43 16:38 19:06 20:22 

 Ven. 12  06:42 13:43 16:38 19:07 20:23

HORAIRES DES PRIÈRES
du 06 Au 12 Fevrier 2021

CULTE
MUSULMAN

HORAIRE DES
PHARMACIES

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORAIRE NORMAL 
JOURNALIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00
HORAIRE DES PHARMACIES 

DE 24 H PENDANT LA SEMAINE
de 9 h 00 à 09 h 00 du lendemain

HORAIRE DES PHARMACIES 
DE NUIT SAMEDI ET DIMANCHE
20 h 00 à 09h 00 du lendemain

HORAIRE DE GARDE 
PENDANT LA JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - Tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

BÉLIER : (21 MARS - 20 AvRIL)
Humeur : Vous n’hésiterez pas à jouer de votre charme pour tenter de faire 
doucement pression sur les autres. 
Amour : Vous cogitez à temps plein sur l’orientation à donner à votre vie 
sentimentale : que dire, que taire, quel but poursuivre, que faut-il changer ? 
Travail : Vous avez du temps et des idées alors agissez sans hésitation, les 
obstacles que vous aurez à franchir vous stimulent.
Argent : Vous êtes en excellente forme et vous avez l’esprit vif, c’est une 
excellente combinaison pour dégotter et saisir les bonnes affaires. 

TAUREAU : (21 AvRIL - 20 MAI)
Humeur : Quel que soit le domaine, vos échanges sont harmonieux et por-
teurs de belles satisfactions.
Amour : Vous devez affronter une dispute avec votre famille ou avec un 
partenaire sentimental.
Travail : Si vous trouvez que la charge est trop lourde, que l’atmosphère au 
travail est sombre, pesante et que vous avez du mal à assumer.
Argent : Vous pourriez effectuer des déplacements pour faire rentrer de 
l’argent pour le travail.

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur : Vous avez pas mal de responsabilités à assumer mais aurez 
peut-être envie ce jour d’adoucir un peu les contours de votre vie. 
Amour : Vous êtes particulièrement conscient de tout ce qui ne peut pas 
continuer dans votre vie pour pouvoir vous proposer une nouvelle direction.
Travail : Un travail fatigant ou des dossiers complexes vous ont semble-t-il 
épuisé. Vous avez besoin de relâcher la pression.
Argent : C’est dans une courte période quelque peu ingrate que vous puisez 
de nouvelles idées et une force qui vous porte vers des projets excitants et 
gratifiants. 

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Humeur : Ne vous fiez pas aux apparences pour estimer les autres. Evitez 
de juger vos semblables si vous ne voulez pas qu’on vous juge à votre tour. 
Amour : Vous cherchez sûrement un bon moyen de vous évader du quoti-
dien. Vos proches ont les idées, il suffit de les suivre.
Argent : Vous pourriez être choqué par la consommation excessive de 
votre entourage mais ce n’est pas la peine d’en faire mention.
Travail : Vous ne craignez rien ni personne. Il faut dire que vos projets 
audacieux ont de quoi séduire, même vos détracteurs les plus farouches.

  LION : (24 JUILLET - 23 AOûT)
Humeur : Vous serez pétillant d’énergie et vous aurez l’occasion de vous 
dépasser dans le bon sens, vos idées sont positives, n’en doutez pas.
Amour : Votre univers se colore de tendres nuances et vous pouvez vous 
offrir le luxe de sensuelles prolongations par ailleurs...
Travail : Vous débordez d’ardeur, vos échanges sont sincères et spontanés. 
Vous dégagez un charme magnétique et vous obtenez facilement du soutien.
Argent : C’est un bon moment pour démarrer une nouvelle activité ou pour 
exposer une bonne idée qui vous permettra d’obtenir une plus grande rentabilité.

vIERGE : (24 AOûT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : Pour tenter d’adoucir la contrainte, vous ferez preuve une bonne 
volonté manifeste de coopérer. 
Amour : Votre désir d’atteindre vos idéaux vous encourage à ménager vos 
arrières et à consentir des concessions nécessaires.
Argent : N’essayez pas de rivaliser avec le dynamisme de certains concur-
rents, vous perdriez du temps et de l’énergie.
Travail : Si vous avez un cahier des charges à respecter, que votre situation 
professionnelle devient complexe, vous n’avez pas d’autres possibilités que 
de trouver des solutions.

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Le moment est opportun pour apprécier les petites choses de 
l’existence et passer de plaisants moments avec ceux que vous aimez.
Amour : Vos plans doivent cependant être mûris, soigneusement revus et 
corrigés pour être améliorés. Ne mettez pas la charrue avant les boeufs !
Travail : L’euphorie vous guette, un succès professionnel se fera jour et 
vous pousse dans la bonne direction.
Argent : Votre progression matérielle est facilitée, notamment dans le do-
maine immobilier et des transactions.

SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Si certains dossiers liés à la généalogie, au clan coincent encore, 
essayez d’arrondir les angles pour parvenir à appréhender les difficultés 
avec bienveillance et tolérance plutôt que d’afficher une attitude offensive !
Amour : Vous mettez tout en oeuvre pour améliorer le quotidien mais vous 
n’êtes pas à l’abri de frictions ou de résistances.
Argent : Vous devez vous concentrer pour garder la tête froide et prendre le 
recul qu’il vous faut pour concrétiser vos projets actuels.
Travail : Vous ne voyez que le positif des choses et c’est tout à votre honneur. 
On vous fait des propositions, vous faites vos petits plans sur la comète.

SAGITTAIRE : (23 NOvEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur : Votre idéalisme vous arme positivement face à la vie. Vous misez 
sur du solide pour faire avancer les choses.
Amour : La période favorise autant les grandes passions que les rencontres 
fortes. Gardez l’oeil ouvert si vous êtes célibataire.
Argent : Tout achat, vente, transaction ou négociation vous est favorable. Vous 
profitez plus particulièrement des dépenses que vous faites dans les loisirs.
Travail : L’ambiance ne vous semble pas très sereine et vous vous sentez 
quelque peu responsable.

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOvEMBRE)
Humeur : Le climat ambiant vous pousse à aller de l’avant, à vous éloigner 
des difficultés, à sortir de votre cadre établi et à vous lâcher.
Amour : La configuration astrale vous permet de construire une relation 
amoureuse, si vous êtes empreint de doutes, ce sera compliqué.
Argent : Vous saurez trouver les arguments exacts pour convaincre vos 
interlocuteurs du bien-fondé de vos idées en matière financières.
Travail : Vous pouvez tirer quelques gratifications après avoir franchi des 
obstacles qui vous paraissaient insurmontables..

vERSEAU : (21 JANvIER - 19 FEvRIER)
Humeur : Vous vous préservez et vous évitez de nourrir les conflits. Votre pré-
occupation est de plaire, de séduire et de faire passer vos messages en douceur.
Amour : Vous aimez beaucoup et passionnément et votre partenaire est aux 
anges en votre compagnie.
Argent : Votre route financière se dégage d’un obstacle qui vous ralentissait 
considérablement dans vos efforts.
Travail : C’est avec passion que vous vous y attaquez, vous ne voyez pas 
passer les heures. La nuit est déjà là, vous êtes fatigué, mais satisfait..

POISSON : (20 FEvRIER - 20 MARS)
Humeur : Vous avez besoin d’un but, d’un idéal ou au moins d’un vrai pro-
jet. Comptez sur vos proches pour alimenter votre fougue.
Amour : Quelques soucis financiers pourraient ternir un peu l’ambiance, 
prenez du recul si le ciel venait à vous tester.   
Argent : Vous saurez harmonieusement argumenter pour vos intérêts et sta-
biliser vos finances sur un point d’équilibre satisfaisant dans vos prévisions.
Travail : Les astres vous aident et vous soutiennent si vous avez des délais 
à respecter. Commencez par cibler vos priorités, éloignez les contraintes. 

HOROSCOPE

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

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

TELEPHONES UTILES

• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO

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

Studio
Rachid
Dfouf

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

GSM : 06.61.15.47.64
TANGER

AbdelilahAbdelilah

Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

Semaine du 08 au 12 
fevrier 2021

Lundi 08 fevrier 2021 
Pharmacie El Hekma
Av. Omar Mokhtar N°25 Drissia I 
Tél. : 05.39.36.05.93  
Pharmacie Annajat
Av.Mly Rachid aprés Hôp Med 5  
Tél.: 05.39.31.39.66                
Pharmacie Avenue Kowait
Quartier Haddad hay Bouhout 
Tél.: 05.39.36.48.96
Pharmacie La Italiana (Beni Said)
Av. sidi Driss, prés de lycée Al Hassan II
Tél. : 05.39.30.73.35  
Pharmacie El Yamouni
Tanja Balia Hay Chat n°3 Haoumat Layl
Tél. : 06.64.02.60.41
Pharmacie Najah
Mghogha Kbira à côté centre de santé
Tél. : 06.63.33.93.29

MArdi 09 fevrier 2021
Pharmacie Al Baraka
Place du koweit imm. lbéria 
Tél. : 05.39.33.60.68
Pharmacie Al Madkhal Al Karim
Rue des Abattoires, Imm. Monopolio
Tél.: 05.39.94.07.88
Pharmacie Ibn khaldoun
Lot. Al Majd à côté rés. Al Fajr 
Tél. : 05.39.36.02.90
Pharmacie Moncef
Rte entre azib hadj kaddour et kharba
Tél. : 06.75.10.81.18    
Pharmacie Hadia
Hay Rahrah prés mosqué Rahrah
Tél.: 05.39.31.30.79
Pharmacie La perle du Boughaz
Quartier gambouria 2 Rte Ain Dalia
Tél. : 05.39.95.13.35

Mercredi 10 fevrier 2021 
Pharmacie Moulay Ismail
Bd Moulay Ismail Rte de Rabat
Tél. : 05.39.36.24.10
Pharmacie Val Fleuri
Val Fleuri prés de l’hôpital Med V 
Tél.: 05.39.37.23.81
Pharmacie Fayna
Av. Foret Maamora n°31 Branes II 
Tél.: 05.39.31.18.59
Pharmacie Sara
Lot Randa derrière l’école BP 
Tél. : 05.39.38.20.12
Pharmacie Noran
Tanja balia, entre oued Chatt et Doha
Tél.: 05.39.30.28.74   
Pharmacie Al Faraj
Cplx Al Irfane II Rte Boukhalef
Tél. : 05.39.39.28.44     
Jeudi 11 fevrier 2021
Pharmacie Zaoudia
Rte principale Zaoudia Ben dibane
Tél.: 05.39.35.12.39
Pharmacie Cervantes
49, rue Anoual Cervantes 
Tél.: 05.39.37.13.41
Pharmacie Principale
Azib Haj Kaddour Kherba
Tél. : 05.39.31.62.36
Pharmacie Imam Chatebi
derrière poste mester khoch val Fleuri
Tél.: 05.39.94.93.06
Pharmacie Al Boustane
Rompoind Boubana rte Rmilat
Tél. : 05.39.37.67.68 
Pharmacie Europharm
hay Bir Al Ghazi rue Al kodss N°520
Tél. : 06.84.87.49.52
vendredi 12 fevrier 2021
Pharmacie Benallal
Avenue Fatima Zohra Drissia
Tél. : 05.39.36.32.40
Pharmacie Annasr
Hay Annasr n°212 Bendibane
Tél.: 05.39.31.08.64
Pharmacie el kindy
Av. Harroun Errachid quartier Belgique 
Tél.: 05.39.94.94.42
Pharmacie Fleming
Mesnana, cplx residentiels les fleurs
Tél. : 05.39.38.08.92
Pharmacie Grand Maghreb
Lots Andalouse Route Aouama
Tél. : 05.39.35.22.46    
Pharmacie Homrani
Av. Med6 Cplx IRIS plage Malabata
Tél. : 05.39.30.10.51

Samedi 06 et dimanche 07 
fevrier 2021

•  SAMedi
Pharmacie Al Yakine
Début route Aouama Dar Tounsi
Tél.: 05.39.35.20.62    
Pharmacie Al Firdaous
Dar Mouigna prés hôpital Med 6
Tél. : 05.39.31.74.88
Pharmacie Moustaghfir
Rte Aswak Assalam prés station Total 
Tél. : 05.39.31.07.74
Pharmacie Ouahabi
Quartier Dziri prés club Equestre
Tél. : 06.42.63.77.27
Pharmacie Anegay
8 rue Semmarine Souk Eddakhel
Tél. : 05.39.93.11.62
Pharmacie Al Ouroud Malika
Lot. Al Ouroud Malika Aouama
Tél. : 06.38.25.13.57
 •  diMAncHe
Pharmacie Mabrouka
Av. Omar Mokhtar N°25 Drissia I
Tél. : 05.39.95.36.82
Pharmacie Ahlen
Rte de Rabat Rés. Habiba prés Ahlen
Tél. : 05.39.31.13.00
Pharmacie Souk Msallah
127, Bis rue Msallah 
Tél.: 05.39.93.36.94
Pharmacie Santé City Center
Rue Moghogha de 50m de l’hôtel Ibis
Tél.: 05.31.31.00.37
Pharmacie Zahara
Av. Zahara rue 41 n°1 Aouama
Tél.: 05.39.36.09.70
Pharmacie Tarik El Moujahidine
Hay El Moujahidine rés. Omar bloc B
Tél.: 05.39.31.40.79

Samedi 06 et dimanche 07 
fevrier 2021

Pharmacie Ibn Toufail
Lot El Kheir 1 Bir Chifa
Tél.: 05.39.31.34.64 
Pharmacie Al Bayrouni
Route reliant Marjane à Mesnana
Tél. : 05.39.38.12.28 
Pharmacie Imam Nafie
Lot. Belkhairi rue n° 12 Beni Makada  
Tél. : 05.39.36.03.65            
Pharmacie Camelia
Bd Mly Rachid prés Bain val Fleuri
Tél.: 05.39.37.31.37
Pharmacie Machkouri Dhar Kanfoud
Cplx Mohammadi quartier Soussi 
Tél. : 06.36.69.92.12
Pharmacie Josafat
53; avenue Hassan I Josafat 
Tél.: 05.39.33.34.49
Pharmacie Al Kodss
Rue Mansour Ibn Abi Amir Drissia
Tél. : 05.39.95.33.12
Pharmacie Ain Dalia
Tarik Aouama prés école Madarik
Tél. : 05.39.35.06.08
Pharmacie Riad Achifaa
Sidi driss à côté lycée Hassan II
Tél. : 05.39.38.54.91
Pharmacie Ward Laouama
Laouama 2 Khandeq Al Ward
Tél. : 06.24.44.70.86
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ECONOMIE SANTÉ SPORT TANGER PRATIQUE JEUX DIVERSTOURISME ActuAlités

Le gouvernement a décidé de prolonger l’état d’urgence sa-
nitaire jusqu’au 10 mars 2021, et ce dans le cadre des efforts de 
lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus.

A cet effet, le Conseil de gouvernement a adopté,  jeudi 4 fé-
vrier, le projet de décret portant prolongation de la période de 
validité de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire 
national.

Dans un souci de permettre aux autorités publiques de conti-
nuer à garantir l’efficacité et l’efficience des mesures prises dans 
le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie, ce pro-
jet de décret prolonge l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble 
du territoire national au 10 mars 2021 à 18h. 

Le ministère de la Santé a affirmé, jeudi, que plusieurs éléments 
permettent de maintenir l’utilisation du vaccin AstraZeneca pour 
la tranche d’âge de plus de 65 ans, comme préconisé initialement 
dans la stratégie nationale de vaccination anti Covid-19.

Dans un communiqué relatant l’avis du Comité national scien-
tifique adhoc pour l’élaboration de la stratégie vaccinale contre 
le Sars-Cov-2, le ministère de la Santé précise, notamment, que 
le vaccin anti-Covid développé par Astra Zeneca a obtenu l’auto-
risation d’utilisation, sans limitation d’âge à 65 ans, par l’Agence 
européenne des médicaments et les autorités sanitaires de plu-
sieurs pays, dont le Maroc.

De même, « l’essai clinique de phase 3 de ce vaccin inclut un 
sous- groupe de personnes âgées de plus de 65 ans parmi les-
quelles, 687 personnes ont reçu le vaccin, dont 4 ont développé 
le Covid-19 et 666 personnes du groupe-témoin, dont 7 ont dé-
veloppé la Covid-19 », relève le communiqué, publié suite à la 
dernière  réunion du comité.

A ce jour, les données de cet essai clinique ne permettent pas 
de tirer des conclusions quant à l’exclusion de cette tranche 
d’âge des bénéficiaires de ce vaccin, indique la même source.

Par ailleurs, il faut noter qu’une protection est attendue pour 
cette tranche d’âge, étant donné que des taux de séroconversion 
élevés ont

été observés chez les adultes âgés de plus de 65 ans après la 
première dose (97,8%) et la deuxième dose (100%).

Concernant la sécurité de ce vaccin, les données publiées 
montrent que les effets indésirables rapportés sont générale-
ment plus légers et moins fréquents chez les personnes âgées 
de plus de 65 ans, par rapport aux plus jeunes, fait-on observer.

Selon le communiqué, cet avis est publié suite aux interroga-
tions soulevées ces derniers jours concernant l’efficacité et la 
sécurité du vaccin d’AstraZeneca chez la population âgée de 65 
ans.

Prolongation de l’état 
d’urgence sanitaire au 

Maroc au 10 mars

Le ministère de la Santé 
assure la fiabilité du vaccin 

AstraZeneca 
chez les 65 ans et plus

Annonces Légales et Administratives
« FIPROF s.a.r.l »

 Fiduciaire des Professionnels 
10, 3ème Etage Route de Tétouan

Résidence Meriem-Tanger
Tél : 0539 94 50 61 Fax : 0539 94 50 44

Fiprof2008@gmail.com
CONSTITION D’UNE SOCIETE A

RESPONSABILITE LIMITEE 
Au terme d’un acte sous seing prive en 
date à  Tanger le 14/01/2021, et enre-
gistré le 15/01/2021 sous les références 
(RE202100016438009), il a été établi les 
statuts de la société a responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont les suivants :
Dénomination :
La  Société prend la dénomination de: 
« LE PETIT PONT PRIVE  S.A.R.L».
Objet Social :
La Société   a pour  objet principalement au 
Maroc ou à l’étranger, directement ou indi-
rectement, tant pour son compte que pour 
le compte de tiers ou participation : 
• Exploitation d’une crèche et maternelle; 
• Education de la petite enfance ; 
• Exploitation d’une école pré-primaire et 
primaire. 
• Développement le cycle des apprentis-
sages premiers ; 
• Préparation l’accès aux apprentissages 
fondamentaux ; 
• Organisations des modalités spécifiques 
d’apprentissages ; 
• Rassurer les instructions de l’enfant de 
façon générale ; 
• Enseignement pré-primaire et primaire ; 
• Le soutien à la formation et l’enseigne-
ment ; 
• Distribution de matériels et fournitures 
scolaire ; 
•  Commercialisation des matériels informa-
tique et leurs accessoires ; 
Et plus généralement, toutes opérations 
commerciales,  industrielles, financières, 
mobilières et immobilières se rattachant 
directement ou indirectement aux projets 
ci-dessus ou pouvant favoriser le dévelop-
pement de la société. 
Siége Social : Le  siège  social  est fixé  à  
Tanger : Avenue Moulay Ismail, 14, Rési-
dence Moulay Ismail ,3éme Etage N°9. 
Capital Social :
Le capital social est fixé à la somme de 
VINGT  MILLE DIRHAMS (20.000,- DH).                                 
Divisé en DEUX CENT (200) parts sociales 
de CENT DIRHAMS (100,- DH) chacune, 
numérotées de 1 à 200 et attribuées à : 
1/ Mme. Salma ALAMI à concurrence de:
CENT parts sociales  
Ci,.................. 100 Parts Sociales
2/ Mr. Khalid DAOUD à concurrence de:
CENT parts sociales  
Ci,......................100 Parts Sociales
Soit au Total  =  200 Parts Sociales
Gérance :
Les associés nomment en qualité de la 
gérante unique de la société et ce pour une 
durée illimitée: 
*Mme. Salma ALAMI, Marocaine, née le 
13/04/1978 à FES, titulaire de la CIN N° 
C521353 et domicilié à Tanger : COM-
PLEXE EL HASSANI FEN BAYT EL ATIQ 
IMM 21 N°10.
Signature :
La société sera valablement engagée pour 
tous les actes la concernant par la seule 
signature du gérante unique. 
Le dépôt légal a été effectué aux greffes 
du tribunal de commerce de Tanger le  
05/02/2021   sous le numéro    239000        
RC : 112635.

Pour Extrait et mention
FIPROF

-----------------------------------------------------
GROUPE MANAGEMENT DE COMPE-

TENCE SARL (A-U). 
5, AV. EL HARIRI 3ème ETAGE N° 32

TANGER
AYWA METAL SARL

 SIEGE SOCIAL: CENTRE BENI AHMED 
GHARBIA - CHEFCHAOUEN

RC N° 1549 A CHEFCHAOUEN
CONSTITUTION

- Aux termes d’un acte sous seing privé à 
Chefchaouen en date du 18/01/2021, il a 
été établi les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée dont les caractéristiques 
sont les suivants :
DENOMINATION: « AYWA METAL SARL »
OBJET : La société a pour objet principa-
lement:   
-Marchand des matériaux de construction, 
travaux de construction, travaux publics, 
travaux divers.
SIEGE SOCIAL: ESSAFAH HAY SIDI 
BOUJEMEA RDC, *CHEFCHAOUEN*. 
CAPITAL : Le capital social est fixé à la 
somme de 100.000,00 dhs (Cent Mille  
dirhams) divisé en parts sociales de Cent 
dirhams  chacune, numérotées  de 1 (un)  à 
1000 (Cinq Mille Quatre Cent)  attribuées à : 
Mr. WALID NABKHOUT: (numérotées  de 1 
à 500)    500 parts sociales.
Mr. AYOUB NABKHOUT:   (numérotées  de 
500 à 1000)    500 parts sociales. 
Soit  un  total de un mille parts sociales                                        
1000 parts sociales.
DUREE : 99 ans à compter de son immatri-
culation au registre de commerce.
GERANCE : La société est gérée par :
Mr. WALID NABKHOUT, Marocaine, 
né le 01/05/2000, titulaire d’une CIN N° 
LC336114, domicilié à QUARTIER DHAR 

BEN AYAD,  *CHEFCHAOUEN*.
SIGNATURE : La société est valablement 
engagée pour tous les actes la concernant  
par la signature unique de gérant :
Mr. WALID NABKHOUT, Marocaine, 
né le 01/05/2000, titulaire d’une CIN N° 
LC336114, domicilié à QUARTIER DHAR 
BEN AYAD, *CHEFCHAOUEN*.
L’immatriculation au Registre de Com-
merce a été  effectuée au Greffe du Tribu-
nal de première instance de Chefchaouen, 
le 05/02/2021 sous le n° 1549.

POUR EXTRAIT ET MENTION
GROUPE MANAGEMENT

DE COMPETENCE SARL (AU)
-----------------------------------------------------

«BBKTOURS»
S.A.R.L AU

CONSTITUTION D’UNE SOCIETE 
A RESPONSABILITE LIMITEE A

 ASSOCIE UNIQUE 
I / Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 04/01/2021 et y enregistré le 
12/01/2021 sous 
Le  n° 29527049, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limite A asso-
cie unique dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
DENOMINATION SOCIALE :
La société prend la dénomination de : 
«BBKTOURS»
OBJET :
La société a pour objet exclusif  
•  Transport touristique.
• Toute opération de transport touristique 
national et international                             
• L’exploitation, la location, d’agrément et 
autorisation de transport
• L’intermédiation, le courtage dans le trans-
port.
• Import export
• L’achat, vente et location de tous véhi-
cules, des engins, matériels, carburant, 
ingrédients, pneumatiques et pièces de re-
change, plus généralement de tous produits 
fournitures et accessoires pour l’exploita-
tion de transport automobile
• Plus généralement, toutes les activités 
commerciales, industrielles et de services 
liées à l’industrie, financières, mobilières et 
immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l’un des objets précités ou 
pouvant favoriser le développement de la 
société.
SIEGE SOCIAL :
Le siège de la société est fixé à Tanger, 
RUE AL MABRA N°22  TANGER. 
Durée :
La durée de la société est fixée à quatre 
vingt dix neuf (99) années à la date du jour 
de sa constitution définitive.
CAPITAL SOCIAL :
Le capital social est fixé à la somme de 
100.000,- DH, divisé en 1000 Parts Sociales 
de 100,-DH chacune, attribuées toutes à :
* 1°- Mr OTHMAN BEN BOUBKER... :  la 
somme de 100.000,-DHS.
TOTAL  =  100.000,-DHS.
GERANCE :
La société peut être gérée par  Mr OTH-
MAN BEN BOUBKER est nommé en qua-
lité de gérant unique de la société pour une 
durée illimitée. La société est valablement 
engagée sur tous les actes et documents la 
concernant par sa seule signature.
ANNEE SOCIALE :
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
II / Le dépôt légal a été effectué au Tribunal 
de Commerce de Tanger le 04/02/2021/RC 
N°112611.

Pour Extrait et Mention
-----------------------------------------------------

CABINET FIDUCIAIRE IDARATY
HAY NAHDA RUE 91 N°02 ETAGE 2 N°03  

TANGER
«BADR MED»

S.A.R.L 
CESSION DES PARTS SOCIALES ET 
NOMINATION DE NOUVEAU GERANT 

I / Aux termes Du Procès verbal sous seing 
privé en date du 21/09/2020 et y enregistré 
le 24/09/2020 sous Le  n° 43544, au bureau 
de L’enregistrement et Timbre, Les asso-
cies ont décidé :
●  Approbation de l’acte de cession de la 
totalité de 700 parts de 100,00 dhs chacune 
que détenait  Mr  AKIL SAID, au profit de 
Mr YOUSSEF AIT  HOUMMED, Titulaire 
de la CIN N°K506410, ET Mr AYMANE AIT 
HOUMMED, titulaire de CIN N°K573324, 
Aussi modification des articles 6-« Apports» 
et 7-« Capital social » des Statuts de la 
société.
Le capital social est fixé à la somme de 
soixante dix mille (70.000,00) dirhams, 
divisé en sept cent(700) parts sociales de 
cent(100,00) dirhams chacune.
1-Mr YOUSSEF AIT HOUMMED... : 350 
PARTS SOCIALES
2-Mr AYMANE AIT HOUMMED... : 350 
PARTS SOCIALES 
- Soit égal au nombre de parts composant 
le capital social : 700 PARTS SOCIALES.
●  La démission de Mr AKIL SAID et nomi-
nation de Mr AYMANE AIT HOUMMED ET 
YOUSSEF AIT HOUMMED,  en qualité de 
Nouveaux cogérants  et modification de 
l’article 15 des statuts de la société.
II / Le dépôt légal a été effectué au Tribunal 
de Commerce de Tanger le 07/10/2021/RC 
N°70601.  

Pour Extrait e Mention

ESPRESSO MONDO SARL
COMPLEXE HASSANI RESIDENCE 

NOUR GH 44 N° 252
90.000 Tanger

Constitution d’une société à 
Responsabilité Limitée

ESPRESSO MONDO SARL 
I - Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 14/01/2021, il a été établi les statuts 
d’une société à Responsabilité limitée dont 
les caractéristiques sont les suivantes :
- Denomination: ESPRESSO MONDO 
SARL 
- Objet : 
● Cafés.
● Toutes opérations d’exploitation de cafés, 
salons de thé, pâtisseries et glacier.
● L’achat et vente et distribution du toutes 
les marques du cafés.
● Exploitations de toutes marques, li-
cences, franchises et master franchises 
relatives aux cafés.
● L’activité de restaurateur et de traiteur 
sous toutes ses formes.
● La création, l’acquisition, l’installation, 
l’achat, la prise en gérance et l’exploitation 
de restaurants, self-services, rôtisseries, 
pâtisseries, confiseries, glacier.     
Et plus généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant 
se rattacher directement ou indirectement 
aux objets visés ci-dessus ou à tout objet 
similaire ou connexe susceptible de favori-
ser le développement de la société.
- Siège social : complexe hassani résidence 
nour GH 44 n° 252 -Tanger
- Durée : 99 ans
- Capital social : 100.000,- DH
- Bénéfices : il est prévu  qu’une réserve de 
5% sera prélevée des bénéfices nets pour 
la constitution du fonds de la réserve légale
- Gérance et signature sociale : Mme. SOU-
LAIMI IMANE 
II- Le dépôt légal a été effectué aux greffes 
du tribunal de commerce de Tanger le  
03/02/2021 sous le   N° 238943 d’Immatri-
culation au Registre de Commerce 112589.

-----------------------------------------------------
COFIDET SARL 
CONSEIL ET FINANCE DE DETROIT
RESIDENCE NAJD, RUE MARRAKECH 4 
EME ETG APT 38-TANGER
ARTOG TRANS SARL AU
Création d’une société à responsabilité limi-
tée à associé unique 
Aux termes d’un acte sous seing privé daté 
à Tanger le 02/12/2020 et enregistre le 
03/12/2020, il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « ARTOG TRANS »
Objet social principal : La société a pour 
objet de :
- Transport national et international de mar-
chandise.
- Transport de bagage non accompagne 
pour le compte d’autrui.
- Import et export générales. 
Et plus généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, se 
rattachant directement ou indirectement à 
son activité principale ou pouvant favoriser 
son développement.   
Siège social : RGAYAE 2 AVENUE TUNI-
SIE N 86 AOUAMA.
Durée : 99 années à compter du jour de son 
immatriculation au registre de commerce.
Capital social : Le capital social fixé à la 
somme de Cent Mille (10 000) Dirhams, 
est divisé en Mille (100) parts sociales de 
Cent (100) Dirhams chacune ; toutes entiè-
rement libérées et attribuées en proportion 
des apports respectifs, savoir :
- Mr. EL OULJI MOHAMED, Cinq Cent 
(100) parts sociales.
Gérance : Est désigné comme cogérants 
de la société, pour une durée indéterminée, 
- Mme, EL OULJI MOHAMED, marocain, né 
en 1985, titulaire de la CIN N° LC164351 ; 
résidant à TANGER – MGHOGHA JADIDA.
Année sociale : commence le premier 
janvier et se termine le 31 décembre de 
chaque année.  
Le dépôt légal a été effectué au secrétariat 
greffe du tribunal de commerce de Tanger 
le 22/12/2020 et du registre du commerce 
N° 111081.

-----------------------------------------------------
« CRAZY FOODS S.A.R.L. A.U. »

R.C 97379
DISSOLUTION ANTICIPEE DE 

LA SOCIETE
I – Aux termes du Décision de l’asso-
cié unique du 21/12/2020 y enregistré 
le 07/12/2020 sous les références (OR 
70312/2020 - 79086) de la société « CRA-
ZY FOODS S.A.R.L. A.U.» au capital de 
100 000,00 dhs et dont le siège à Av You-
sef Ibn Tachefine, Centre Commercial Ibn 
Batouta, Local R2. 03, Tanger.
- La dissolution anticipée de la société.
- La démission du gérant et la nomination 
d’un liquidateur.
II – Le dépôt légal a été effectue au Greffe 
du Tribunal de Commerce de Tanger le 
19/01/2021 sous le n° 499.

Pour Extrait et Mention 
Le liquidateur



4144 • ال�شبـت  06 فبـرايـر  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

18

إعداد : عبد الرحيم ابن جلون 

سلسلة المجتهد
166

لؤلؤة بيتي حلت بالبيت، هي عروس لمجد رحب بقدومها..
هي لوؤلوؤة بيتي..

هي ياقوتة حياتي..
هي منى نف�سي وقلبي..

هي زمردة اأولدي..
هي �سعيدة ت�سعد وُت�سعد بجالل الأعمال واخل�سال..

هي فخري وعلو �ساأين بني الأحباب واخلالن..
هي ملا حملت اأمها متنت اأن تلد بنتا ت�سميها �سعيدة لتكون �سعيدة

 يف الدارين..
هي من قال لها والدها :

�سهر جادت به الأقدام للجالل
فتب�سم �ساحكا ودعا بالآمال

ف�سيح الل�سان باخلري والإهالل
زرق العينني غارت منهما ال�سجال

بحميد  بــارتــبــاط  لــك  هنيئا  قـــال: 
اخل�سال

ِعلم وكرم وذو اأخالق وِفعال
يا رب احفظه من عدو ونزال.

هو من قال :
طلبك لدي وجيه ومقبول

ابنتي اأمانة بني يدك 
بالغال

زهرة تنمو يف رحابك بال اإذلل
هي وردة يانعة اقتطفتها بالعال
هي عون لك و�سرت على الأجيال

تتلو وحتفظ من القراآن باإمهال
هي زمردة و�سط عقد في�سل

يا من ل تخيب رجاء بالكمال
احفظها يا رب ما حفظت من الزلل

هي بادرة خري ور�سى من اهلل
هي من قالت :

 والطمأنينة، وتتوفر فيه وسائل العيش والراحة واالنسجام بين األب واألبناء، في احترام 
دائم ومتواصل..

ينشأ فيه األطفال على خلق، فالبيت السعيد أول مدرسة يتعلم فيها الطفل مبادئ الحياة..
هادئة  اهلل،  كتب  بما  قانعة  ومتدينة،  وصادقة  باهلل  مؤمنة  صالحة  زوجة  اهلل  رزقه  فمن 

الطبع، مخلصة، أمينة، فرحة، مستبشرة، هي من قال فيها الشاعر  )األعشى( :
اأنت نبع من احلنان عليـه       اأطرق الفن �سارعا يتو�سل
لك الب�سمة الوديعة طهر       و�سفــاء و�سبـوة وتغـــــول

قالت لها :
من اأجل عينيك ع�سقت الهوى

بعد زمان كتب فيه اخللي
وكاأين يف عينها لهب

بفوؤادها الولهان مت�سل
�سهباء يف بي�ساء باد حجو لها

�سعر قان يتدلى بطولها

لها مقلة لو اأنها نظرت بها
اإلى راهب قد �سام هلل وابتهل

والورد على اخلدود غ�ص
والرنج�ص يف العيون الزرقاء ذابل

ار َلالَّ ُماَلْت الدَّ
قال تعالى :

ِ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب« صدق  ِ  اأََل ِبِذْكِر اللمَّ »المَِّذيَن اآَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهم ِبِذْكِر اللمَّ
اهلل العظيم ]الرعد 29[.

الصالة  ألداء  السجادة  لي  تهيء  ما  كثيرا  هي 
الصالة،  وقت  على  تحافظ  هي  باألبناء..  جميعا 
وتصلي الضحى وركعات بعد المغرب والعشاء، هنيئًا 

لها ولدارها.
قال تعالى :

َقــاُمــوا  َواأَ َربِِّهْم  َوْجــِه  اْبِتَغاَء  وا  َبُ ــِذيــَن �ضَ »َوالمَّ
ا َوَعَلِنَيةاً َوَيْدَرُءوَن  َلَة َواأَنَفُقوا ِممَّا َرَزْقَناُهْم �ِسًّ ال�ضمَّ
َجنمَّاُت  اِر  الــدمَّ ُعْقَبى  َلُهْم  اأُوَلِئَك  يَِّئَة  ال�ضمَّ �َضَنِة  ِباْلَ
َلَح ِمْن اآَباِئِهْم َواأَْزَواِجِهْم  َعْدٍن َيْدُخُلوَنَها َوَمن �ضَ
مِّن ُكلِّ  َعَلْيِهم  َيْدُخُلوَن  َوامْلََلِئَكُة  يمَّاِتِهْم  َوُذرِّ
اِر«  ُتْ َفِنْعَم ُعْقَبى الدمَّ َبْ َباٍب �َضَلٌم َعَلْيُكم ِبَا �ضَ

صدق اهلل العظيم ]الرعد 25/23[.
قصة الشيخ اإلنجليزي :

قال الشيخ :
قال  ومصافحتها،  الملكة  على  السالم  شخص  أي  يستطيع  هل  بريطانيا،  في  عندكم 

اإلنجليزي الثم ال.
أقرب  إال  زوجها،  المسلمة ألنها ملك  المرأة  أن يصافح  لمرء  يجوز  : كذلك ال  الشيخ  قال 

الناس إليها مثل أبويها وجدها وخالها وعمها، فهي ملكة وربة البيت وسيدة الدار.
والكامون،  بالملح  مقلية،  مسلوقة   : مثل  شهية  أصنافا  البطاطس  من  تطبخ  من  هي 
التي  إلى األطفال أكلها، وهي  بالليمون والزيتون، وتصنع »المقروطة« وهي أحب  ومشرملة 
بيني  وستري،  سري  موطن  هي  )بمقبالت(  تسمى  المأكوالت  من  أصنافا  الخضر  من  تصنع 

وبينها سالم في سالم..
أملي في اهلل عظيم، أن تدوم المحبة والوئام في عشنا الميمون، ونهيء لفلذات كبدنا كل 

راحة واطمئنان.
هي 

اإن عاداين الدهر ما بخلــــت
                                  علي بالدعـــــــاء والعــون للفــــرج

هي اأني�سي يف دربــي قائمـــة
                                  هي يدي اليمنى وعلى اهلل �سندي

حتن اإلى العـــ�ص كما حتـــــن
                                  اليمامــــة لفراخها تزقزق بالنعـم

قال تعالى :
َنا اْغِفْر ِل َوِلَواِلَديمَّ  َنا َوَتَقبمَّْل ُدَعاِء، َربمَّ يمَِّتي، َربمَّ َلِة َوِمن ُذرِّ »َربِّ اْجَعْلِني ُمِقيَم ال�ضمَّ

َولِْلُموؤِْمِننَي َيْوَم َيُقوُم اْلِ�َضاُب« صدق اهلل العظيم ]س إبراهيم 43/41[.

تنبيه :
1 -  أعتذر عن نشر الجزء الثالث من لؤلؤة بيتي خاص باألسرة!

2 - هذا المقال مختصر من بحث في عشر صفحات.

ار َلالَّ ُماَلْت الدَّ
الجزء الرابع من لؤلؤة بيتي
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

فبادر صاحبي توا :
- الشيء بنقيضه يذكر.. يحكى أن رجال غريبا كان يحضر مجلس الشيخ محمد 
بن أبي بكر الدالئي رحمه اهلل، ويطيل الصمت وال يتكلم، ومكث على ذلك مدة، 

ثم كتب رقعة بخط رفيع فائق، وذهب وترك الرقعة، فأخذوها، فإذا فيها :
كانت مساءلة الركبان فبرئي      عن مجدكم وثناكم أحليب الخبز

حتى التقينا، فواهلل ما سمعت      أذني بأحسن مما قد رأى بصري)281(
قلت :

المباغتة إلى أن الحريري، فتبسم  التفاتتك هاته  - كنت أردت أن أشير قبل 
وقال :

- طبعي، كما تعلم، ال يدعني أن أغفل عن طرفة تخلص لي، أو عن نكتة تقع 
على لساني، أو عن خاطرة تمرح بكياني دون أن ألفظها ألني أخشى أن تتبخر 

من ذهني دون رجعة.
قلت :

دق  دائما  تكشف  واستطراداتك  مبادوراتك  إن  الشريف  الشريف...  موالي   -
بصارتكن ورقة عفويتك.. فهاتها كلما أتتك، وعلى شجيتك، وال تكتمها، فلست 

ممن إذا أكدا أهجر.
ثم قلت :

- كان الحريري مولعا بنتف لحيته عند الفكرة فيزداد بذلك دمامة، فهجاه ابن 
أفلح، الشاعر الكاتب، فقال :

شيخ لنا من ربيعة الفرس     ينتف عثنوتــة من الهــوس)282(
أنطقه اهلل بالمشان كمــا     رماه وسط الديوان بالخرس)283(

ولقد نهاه األمير عن نتفها وتوعده، فتكلم يوما بشيء أعجب األمير، فقال : 
سلني ما شئت، قال أقطعني لحيتي)284(، فضحك وقال : قد فعلت)285(.

ثم أضفت :
- إن تعجب، موالي الشريف، فلمنا قضات الصدف، األحنف الذي اجتمعت فيه 
خصال دمامة الخلقة كان صديقا لمصعب بن الزبير الذي ركبت فيه صورة الحسن 
في أبهى وضاءتها... مصعب كان يوما جالسا بفناء داره بالبصرة، فوقفت امرأة 
تنظر إليه، فقال : ما وقوفك عفاك اهلل؟  وظن أنها تريد منه شيئا وهو الوالي على 

البصرة. فقالت : طفئ مصباحنا فجئنا نقتبس من وجهك مصباحا)286(.
فأنشد صاحبي على الفور وهو يتمايل :

تراه كالبدر جلى ليلة الظلم)287(.
أطربتني هذه االلتفاتة الرائعة، فتمصصت شايي في تفكر ثم قلت :

- وضاح اليمن، صاحب ذاك الحوار الغزلي الشيق في خفته، الحلو في رقته، 
الذي وقفنا عليه آنفا : قالت : أال ال تلجن دارنا... وضاح كلما ذكر ذكر معه الجمال 

البارع، فسارع معلقا :
مؤنق،  بهاؤه  وسيما،  قسيما،  الوجه،  صبيح   : الحسن  في  آية  كان  حقا..   -
ونضارته رائقة... كان إذا ورد موسم الحج يستر وجهه اتقاء إصابة العين، وحذرا 

على نفسه من النساء لوضاءته.
فقلت :

البنين زوجة  أ  - أجل... كان شديد الحذر من فتنة الجواري والغيد... فهذه 
الوليد بن عبد الملك وقعت عينها عليه وهي في الحج، فهوته... وأجلى هو طرفه 

فيها فهام بجالها الساحر، وراح يتغزل فيها، وقال فيما قال تشبيبا بها :
أصحوت عن أم البنيــــن      وذكرهـا وعنائهـــــــا

وهجرتها هجـر امــــــرئ      لم يقل صفو صفائها؟)288(
قرشية كالشمس أشــــر      ق نورهــا ببهائهـــــا

زادت على البيض الحسا      ن بحسنهــا ونقائهـــا
لما اسبكرت للشبــــــــا       ب وقنعــت بردائهــــا)289(
لم تلتفـــــت للداتهـــــا      ومضت على غلوائهــا)290(

لوال هــــوى أم البنيــــــــــن وحاجــــــة للقائهـــا
قد قربـــــت لي بلغـــــة        محبوســـة لنجائهـــا)291(

وقال وقد بلغه أنهاه مريضة وهو وقتئذ مقيم بدمشق :
حتام نكتــــم حزننــــا حتامـــــا       وعالم نستبقي الدموع عالمــا
إن الذي بي قد تفاقم واعتلــــى      ونمــــا وزاد وأورث السقامـــــا
قد أصبحت أم البنين مريضــــة      نشقى ونشفق أن يكون حماما
يا رب أمتعني بطــول بقائهـــــا      واجبر بها الرمــال واليتامـــــــا
واجبر بها الرجل الغريب بأرضها      قد فـارق األخــوال واألعمـــــام
كم راغبين وراهبيـــن وبــــؤس      عصموا بقرب جنابها إعصامـــا

بجناب ظاهرة الثنـــا محمــــودة      ال يستطاع كالمهـــا إعظامــــا)292(
فبدر الوليد في قلته، فأمر أن يحمل إليه، فلما جيء به دفن حيا في بئر.

وتهانفت، وحركت رأسي وقلت :
- إيه! طه حسين »العميد«!

فبادر :
- وما شأن الدكتور هنا؟!

قلت :
- لعلك نسيت ما قاله في وضاح..!

وقطب في تفكر.. قلت :
باله،  شغل  الذي  المعمد«  »العميد  هواجس  الشك  أن  عليك  خاف  غير   -
الجلية،  الثوابت  وفي  الصادقة،  اليقينيات  في  حتى  يرتاب   جعله  الذي  وهوسه 

وفي القطعيات الواضحة التي تؤديها دالئل القفل والنقل معا...
فهز برأسه وقال :

- لقد شك في وجود سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السالم، وكذب 
برحلتهما إلى الجزيرة العربية، وبإعادة بناء الكعبة المشرفة. وبصلتها باإلسالم! 
من  تودع  فقد  التكذيب  بهذا  لسانه  وينطق  لشك،  ا  بهذا  قلبه  يتحرك  ومن 

إيمانه واهلل!

++++++++
الهوامش :

)281( »زهر األكم« ج3/178
)282( العثنون : طرف اللحية - الهوس : الجنون وخفة العقل.

)283( »سير أعالم النبالء« ج19/464 -و- »وفيات األعيان« ج4/65
وسبب قول هذين البيتين أن الحريري عمِل المقامات أربعين وأتى بها إلى بغداد.

فقال بعض األدباء :  هذه لرجل مغربي مات بالبصرة فادعاها الحريري..! فاستدعاه الوزير إلى الديوان وسأله عن 
صناعته، فقال : األدب.. فاقترح عليه إنشاء رسالة في واقعة عينها، فانفرد وقعد زمانًا لم يُفتح عليه بما يكتبه! 

فقام وهو خجالن.. فأنكر عليه ابن أفلح وذمه بهذين البيتين.
)284( أي اجعلها ملكًا لي خالصة فأتصرف فيها كما أشاء.

)285( »سير أعالم..« ج19/465
)286( »ربيع األبرار« ج1/851

)287( »محاضرات األدباء« ج2/282.
)288( قال يقلو : كره.

)289( اسبكرت : مشت مستقيمة القامة.
)290( اللدات : األتراب أي اللواتي هُنّ من جيل واحد - الغلواء : ريعان الشباب.

)291( لعله يعني أنه لوال حبه لها وللقائها لنجا بنفسه على بغلته. »األغاني« ج6/220 -و- »تاريخ األدب العربي« 
فروخ ج1/524.

)292( »األغاني« ج6/226.

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

َخرُي حالَبْيِك تنَطِحني!.

)يتبع(
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اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات 
المملكة المغربية

وزارة العدل 
المحكمة االبتدائية بطنجة

قسم التبليغ
إعذار: 2018/6708/2919

إشهار حكم قضائي
طبقا للفصل 441 من ق م.م

لدى  الضبط  كتابــة  مصلحــة  رئيس  يعلــن 
المحكمة االبتدائية بطنجة بأن هذه المحكمة أصدرت 
حكمها بتاريخ : 2018/04/25 تحت عدد: 1149 في 

الملف عدد 3151/ 2016/1201.
بين : السيـد ميمــون العبـاسـي، ينــوب عنــه 

ذ/ الخليل الدعايكر المحامي بهيئة طنجة.
ارسي، في  نونيي دي  العقارية  الشركة   : وبين 
 - فاس  شارع   67 مقرها  القانوني  ممثلها  شخص 

طنجة. 
اآلتي نصه : ابتدائيا غيابيا بقيم في حق المدعى 

عليها.
- في الشكل : بقبول الدعوى.

عليهــا  المدعى  الحكم على   : الموضوع  - في 
الشركة العقارية نوني سدي ارسي في شخص ممثلها 
بمبلغ  الضرر  تعويضا عن  للمدعي  بأدائها  القانوني 
77.600.00 درهم، مع تحميل المدعى عليها الصائر. 

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

قانون المسطرة المدنية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

ملف عدد: 26/2015/175
إعالن عن بيع عقار

لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م.
ضد : السيد عزيز سعيدي، عنوانه حي الجيراري 1 

الزنقة 9  الرقم 16 طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/03/10 على الساعة 
الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
ذي   )4 النعم   ( المسمى  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع 
الرسم العقاري عدد 06/68393 المملوك للمنفذ عليه 
المذكور أعاله الكائن بطريق الرباط المجمع الحسني 
إقامة النعيم 3 الطابق األرضي طنجة. والعقار عبارة عن 

شقة بالطابق األرضي مساحتها 91 م 2.
مبلـغ  في  العـقـار  لبيـع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

إعالن عن بيع عقار
ملف تنفيذي عدد:  26/2016/173

لفائدة: السيد أحمد الحليمي، تنوب عنه ذة/غفران 
الشتوكي المحامية بهيئة طنجة.
ضد:السيد المصطفى اليمالحي.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ: 17 /2021/03 على الساعة 
الثالثة زواال ستجرى سمسرة عمومية بقاعة البيوعات 
المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  لبيع  المحكمة  بهذه 
)غزالن 1( ذي الرسم العقاري عدد 36/12778 والكائن 

بشارع يوسف بن تاشفين، العرائش.
بالعنوان  الكائنة  البناية  عبارة عن سفلي  وهو 
أعاله، يتكون من طابق أرضي مساحته 99 متر مربع 

ومحل يقع فيما بين الطابقين مساحته 65 متر مربع.
 690.000.00 مبلغ  في  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

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

المملكة المغربية
وزارة العدل 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

ملف عدد: 26/2012/182
إعالن عن بيع عقار

لفائدة: الشركة العامة المغربية لألبناك ش م.
ضد: السيد محمد األمين الطبيب، عنوانه شارع 

األردن 19 إقامة هوليداي، الطابق 7 رقم 27 طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2021/03/10 على الساعة 
الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
ذي    )6 المدعو)نوميديا  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع 
المملوك للمدعى  العقاري عدد 06/110998  الرسم 
عليه المذكور أعاله الكائن بشارع موالي رشيد، تجزئة 
مونا، إقامة نوميديا 2 الطابق 2 رقم 6 طنجة،  والعقار 

عبارة عن شقة بالطابق الثاني مساحته 111م 2.
مبلـغ  في  العقـار  لبيـع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 26/2013/46

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

ضد : السيدة سعيدة بلحاج، عنوانها : حي المرابط، 
الشارع الرئيسي، رقم 22 طنجة.

بالمحكمة  يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2021/03/10 على الساعة 
الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )أنس A27/5( ذي 
الرسم العقاري عدد 61/11587 المملوك للمنفذ عليها 
طريق  أنس  إقامات  بمركب  الكائن  أعاله  المذكورة 
تطوان رقم 5 طنجة، والعقار عبارة عن شقة بالطابق 

األرضي مساحتها 34 م 2.
مبلــغ  في  العقـار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس  

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق البيع 

ملف عدد :2021/06
 يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
أنه بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في:  التجارية بطنجة، 
2021/01/12 باع السيد عبد العزيز اغزيل،   الساكن 
بقرية فدان شابو قيادة البحراويين بطنجة، والحامل 
التعريف الوطنية رقم K308448، والمسجل  لبطاقة 
جميع   ،98362 عدد  تحت  بطنجة  التجاري  بالسجل 
األصل التجاري الكائن بطنجة، قرية فدان شابو قيادة 
البحراويين، لفائدة السيد محمد كدور، الحامل لبطاقة 
قيمة  وحددت   ،C173576 رقم  الوطنية  التعريف 
البيع في مبلغ قدره  حصص األصل التجاري موضوع 

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

التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
خديجة أقشور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ   

إعالن عن بيع عقار
ملف تنفيذي عدد: 26/2007/37 

لفائدة: السيد الطاهري علي 
عنه ذ/ عبد المطلب الحنفي محامي بطنجة.

ضد: السيد محمد ابو يحيى، الكائن برقم 19 الجبهة 
الوطنية، شقة 5 طنجة.

بالمحكمة  يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ: 2021/03/10 على الساعة 
بهذه  البيوعات  بقاعة  سمسرة  ستجرى  زواال  الثالثة 
المحكمة لبيع بالمزاد العلني للعقار المسمى )مسك 
الليل 9( ذي الرسم العقاري عدد 06/72438 و الكائن 
بطنجة حي الشاطئ المملوك للمنفذ عليه، وهو عبارة 
عن شقة بالطابق األرضي من العمارة المسماة مسك 
تبلغ  ومرحاض،  ومطبخ  غرفتين  على  تشتمل  الليل 

مساحتها 37 م 2.
 185.000.00 مبلغ  في  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل

المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية

بيـع عقــار  
ملف تنفيذي عدد: 6201/19-2826
بطلب من: السيدة منانة اللغميش

ضد : السيد عبد الهادي اللغميش ومن معه
الساعة  على   2021-03-09 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة  صباحا   )10.30( والنصف  العاشرة 
بالمزاد  البيع  سيجرى  بطنجة  االبتدائية  بالمحكمة 
العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار: الكائن بمدينة 
طنجة، الواقع بزنقة المعدنوس رقم 15 الدرادب وهو 
ومرافق  )نباح(  و  بيت  على  تشتمل  بناية  عن  عبارة 

مساحته 35 متر مربع.
االفتتاحي في مبلغ  150.000.00  الثمن  حدد 

درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ 

النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.
في  إضافية  معلومات  يريد  من  كل  وعلى 

الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر 
الٳلتزامات ومستندات اإلجراءات. 

ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء مع 
زيادة 3 %.

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

مشرف على مكتب التنفيذ المدني   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل

المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية

بيـع  عقــار
ملف حجز تنفيذي عدد : 6105/18-117

بطلب من: شركة البنك الشعبي لطنجة تطوان
ضد: السيد رشيد عكي

الساعة  على   2021-03-02 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة   )10.30( صباحا  والنصف  العاشرة 
بالمزاد  البيع  سيجرى  بطنجة  االبتدائية  بالمحكمة 
بالمجموعة  الواقع  للعقار  مزايد  وآخر  وألكبر  العلني 
رقم 24  الرابع  الطابق  السكنية اإلخالص، عمارة 71 
طنجة، الحامل للرسم العقاري عدد 61/23447 المدعو 
24A071 وهو عبارة عن شقة بالطابق الرابع مساحتها 

50 م م. 
 190.000,00 مبلغ  في  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

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

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

زيادة 3 ٪.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهام بوحيى

منتدب قضائي من الدرجة األولى 
مشرف على مكتب التنفيذ المدني  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ 
ملف عدد :2017/8516/35  

إعالن عن بيع عقار
لفائدة: القرض الفالحي للمغرب، ينوب عنه ذ/ العربي 

الغرمول محام بهيئة الرباط.
ضد: السيد سعيد هشامي، عنوانه رقم 163 تجزئة أم 

كلثوم، طريق مرتيل تطوان.
بالمحكمة  يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2021/03/09 على الساعة 
الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
بيع بالمزاد العلني  للعقار المدعو )أم كلثوم 2-163( 
ذي الرسم العقاري عدد 19/44396 المملوك للمنفذ 
عليه المذكور أعاله، وهو عبارة عن شقة بالطابق األول، 
بإقليم  الكائن   2 م   76 مساحتها  أنافة   2 م  منها5 

تطوان طريق مرتيل. 
مبلـغ  في  العقـار  لبيـع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

المحكمة .
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

محمد بنسعيد 
منتدب قضائي من الدرجة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية  
وزارة العدل 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

ملف عدد: 26/2014/374 
إعالن عن بيع عقار

لفائدة: شركة وفا إيموبيليي، ممثلة التجاري وفا بنك، 
ينوب عنها ذ/بوشعيب بن لمفرد محام بهيئة الدار 

البيضاء.
ضد: السيدة صفاء أبركان، عنوانها بحي كريمة، زنقة 

سهيلة عمارة 1 رقم الشقة 2 بسال.
بالمحكمة  يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2021/03/09 على الساعة 
الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو) الصافية 22-27 ( ذي 
الرسم العقاري عدد19/52031 المملوك للمنفد عليها 
األول،  بالطابق  أعاله، وهو عبارة عن شقة  المذكورة 
الكائن بمشروع  أنافة،  مساحتها 43 م 2 منها 2م2 
ميكستا الصافية، عمارة 22 بالطابق األول حي األغراس 

بمارتيل تطوان.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

127.000.00 درهم. 
من  ابتداء  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 
تاريخ نشر هذا اإلعالن. ويمكن لكل شخص داخل أجل 
عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا بالزيادة 
يفوق  العرض  يكون  أن  بشرط  المزاد  به  رسا  عما 
 ( والمصاريف  األصلي  البيع  ثمن  السدس من  مقدار 
الفصل479  من ق م م(.  ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 
3 في المائة، وللمزيد من المعلومات يمكن االتصال 

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

لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل، المرحوم

التوزاين غدة مزيان 
ينايــر   28 الخميــس  يــوم  وذلك 
شيــع  الموالـي،  اليــوم  وفي   ،2021
بمقــبـــرة  ودفــن،  الطاهـر  جثمـانــه 
العصــــر،  صـالة  بعــد  المجـاهديـــن، 

بحضور األهل واألحباب.
نتقــدم  الجلـل،  المصــاب  وبهــذا 
بأحر التعازي إلى بنات وأوالد الفقيد وكذا 
إلى أقاربه وأصهاره، باإلضافة إلى جميع 
أفراد عائالتـه، داخل المغــرب وخارجـه،  
وللفقيد  والسلوان  الصبـر  لهـم  راجين 
عظيم األجر والغفران، تغمده اهلل بواسع 
النبيين  رحمته وأسكنه فسيح جناته مع 

والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

)�ضدق الل العظيم(

نداء اإلى ذوي القلوب الرحيمة
يعاني المواطن ) ياسن.ع( البالغ من العمر 35 سنة من مرض في القلب، بعد 
أن أجرى عملية جراحية في وقت سابق، حيث أصبح حاليا عاجزا عن العمل ودون مورد 
مالي، علما أن أسرته ضعيفة الحال، في حين يجد نفسه مطالبا بشراء األدوية وإجراء 
التحاليل والتنقل من حين إلى آخر،  إلى المستشفى الجامعي »ابن سينا« بالرباط، 
لمتابعة عالجه واالطمئنان على صحته، تتوفر الجريدة على ملفه الطبي، األمر الذي 
أجبره على نشرهذا النداء، الموجه إلى المحسنين وذوي القلوب الرحيمة، متوسال 
إليهم، بعد اهلل سبحانه وتعالى،  أن يساعدوه، حسب قدرتهم، وذلك لمواجهة محنته 

الصحية والمادية، واهلل اليضيع أجر  المحسنين.

لالتصال:  0600730288
العنوان :  حي بوحوت الزنقة 27 رقم 34 العوامة ـ طنجة

لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل، المرحوم

احلـاج اأحمـد حيـاة 
وذلك يوم األحد 31 يناير 2021، 
وشيع جثمانــه الطاهـر ودفـن، بعــد 
المجاهديــن،   بمقبــرة  العصر  صـالة 

بحضوراألهل واألحباب.
الراحل مدير جهوي متقاعد ببنك 
المغرب، رئيس سابق للروطاري كلوب 
طنجة العميد، محافظ سابق بالدائرة 
الدولــي  للروطـاري   9010 المغاربيـة 
الروطاري  نــادي  الذي يضم كـال من 
وتونس،  موريطانيا  المغرب،  للجزائر، 
عضــو بالـعــديـــد من المنظـمـــات 
بصفتـــه عضوا مؤسسا، عضو سابق 
الهنـا  لدار  التوجيهيـة  باللجنة  كذلك 

وعضو مؤسس  وأمين صندوقها،  الخاصة  االحتياجـات  ذوي  لألشخاص 
لجمعية »حضانة طنجة« لألطفال المتخلى عنهم.  

وبهذا المصاب الجلل، نتقدم بأحر التعازي إلى أرملة الفقيد السيدة 
نجاة بنكيران وإلى أبنائهما، نزهة وليلى وأمينة وعدنان وسعاد وأسماء 
ويوسف وكذا إلى أحفاده، حسن وإسماعيل و »ألكسندر« و »فيكتوريا« 
و»ديان« و »دانييل« و »شـارل« و »كابرييل« و »أيدن« و »مايسون« 
وبنكيران،  حيـاة  عائلتـي،  وأصهـار  أقارب  إلى  باإلضافـة  وأميـر،  وعلي 
راجين لهم الصبر والسلوان وللفقيد عظيم األجر والغفران، تغمده اهلل 
والشهداء  والصديقين  النبيين  مع  جناته  وأسكنه فسيـح  رحمته  بواسع 

والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

)�ضدق الل العظيم(

ُل اْلَغْيَث َوَيْعَلُم َما ِف  اَعِة َوُيَنزِّ َ ِعْنَدُه ِعْلُم ال�ضمَّ { اإِنمَّ اللمَّ
ا ٱ َوَما َتْدِري  اْلأَْرَحاِم ٱ َوَما َتْدِري َنْف�ٌس َماَذا َتْك�ِضُب َغداً

َ َعِليٌم َخِبرٌي  } نمَّ اللمَّ َنْف�ٌس ِباأَيِّ اأَْر�ٍس َتُوُت اإِ
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علي بامعمر أحسن العب في مباراة الربع والراحيمي في مباراة النصف 
بعد  المحليين  لالعبين  إفريقيا  بطولة  لنهاية  الوطني  المنتخب  تأهل 
األربعاء  مساء  جمعته  التي  المباراة  في  رد  دون  أهداف  أربعة  بنتيجة  فوزه 
بالمنتخب الكاميروني، والتي أقيمت على أرضية ملعب لميبي بمدينة ليمبي 
الكاميرونية. وسجل أهداف المنتخب الوطني كل من سفيان الراحيمي في 
الدقيقتين 40 و74 وسفيان البوفتيني في الدقيقة 29 ومحمد علي بامعمر 
لكرة  اإلفريقي  لالتحاد  التابعة  التقنية  اللجنة  واختارت    .82 الدقيقة  في 
سفيان  وقدم  المباراة.  في  العب  أحسن  الراحيمي  سفيان  المغربي  القدم، 
للكاف  التقنية  اللجنة  جعل  مما  المباراة  هذه  خالل  جيد  مستوى  الراحيمي 
تختاره أحسن العب. وكان المنتخب الوطني بلغ نصف النهائي، بعد فوزه في 
دور الربع بنتيجة ثالثة أهداف لهدف واحد على المنتخب الزامبي على أرضية 
ملعب التوحيد بمدينة دواال. وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من سفيان 
الراحيمي في الدقيقة الثانية ومحمد علي بامعمر في الدقيقة التاسعة و أيوب 
الكعبي في الدقيقة 39 من ضربة جزاء. فيما وقع الهدف الوحيد للمنتخب 
الزامبي الالعب موزس فيري في الدقيقة 80. واختارت اللجنة التقنية التابعة 
لالتحاد اإلفريقي لكرة القدم خالل الربع نهائي الدولي المغربي محمد علي 
بامعمر، أحسن العب في المباراة. وبصم العب المنتخب واتحاد طنجة، على 
مستوى جيد خالل اللقاء، مما جعل اللجنة التقنية للكاف تختاره أحسن العب.

النهائية  المباراة  في  المحليين  لالعبين  الوطني  المنتخب  وسيواجه 
بضربات  غينيا  منتخب  نهائي  النصف  الدور  في  تجاوز  الذي  المالي  نظيره 
النهائية يوم غد األحد بملعب أحمدو  المقابلة  الترجيحية. وستجرى  الجزاء 

أهيدجو بمدينة ياوندي على الساعة الثامنة مساء.
يذكر أن الدور األول للمجموعات اختتم بتأهل ثمانية منتخبات لدور ربع 
النهائي، حيث تأهل عن المجموعة األولى منتخب مالي متصدرا والكامرون 
وصيفا. وعن المجموعة الثانية منتخب جمهورية الكونغو متصدرا والكونغو 
وصيفا. وعن المجموعة الثالثة منتخب المغرب متصدرا ورواندا وصيفا. وعن 

المجموعة الرابعة منتخب غينيا متصدرا وزامبيا وصيفا.
نتائج الدور األول للمنتخب الوطني في المجموعة الثالثة:

المغرب / طوغو: 1 – 0 
المغرب / رواندا: 0 – 0 
المغرب أوغندا: 5 – 2 

ترتيب المجموعة الثالثة:
1 - المغرب: 7 نقط

2 - رواندا: 5 // 
3 – طوغو: 3 // 
4 – أوغندا: 1 // 

باقي نتائج المجموعات خالل الدور األول:
المجموعة األولى 

الكامرون ـ زيمبابوي: 1 ـ 0
مالي ـ بوركينافاسو: 1 ـ 0

مالي ـ الكامرون: 1 ـ 1
زيمبابوي ـ بوركينافاسو: 1 ـ 3

مالي ـ زيمبابوي: 1 ـ 0
الكامرون ـ بوركينافاسو: 0 ـ 0

المجموعة الثانية
النيجر ـ ليبيا: 0 ـ 0

جمهورية الكونغو ـ الكونغو: 1 ـ 0
جمهورية الكونغو ـ ليبيا: 1 ـ 1

النيجر ـ الكونغو: 1 ـ 1
ليبيا ـ الكونغو: 0 ـ 1

جمهورية الكونغو ـ النيجر: 2 ـ 1
المجموعة الرابعة 

زامبيا ـ تنزانيا: 2 ـ 0
ناميبيا ـ غينيا: 0 ـ 3
غينيا ـ زامبيا : 1 ـ 1

تنزانيا ـ ناميبيا: 1 ـ 0
غينيا ـ تنزانيا : 2 ـ 2
زامبيا ـ ناميبيا: 0 ـ 0

نتائج مباريات دور ربع النهائي:
المغرب / زامبيا: 3 – 1 

مالي / الكونغو: 0 – 0 )5 – 4 بالضربات الترجيحية(
جمهورية الكونغو / الكاميرون: 1 – 2 

غينيا / رواندا: 1 – 0 
مبارتي دور نصف النهائي:

مالي / غينيا: 0 – 0 )5 – 4 بالضربات الترجيحية(
الكاميرون / المغرب: 0 – 4 

مباراة الترتيب:
اليوم السبت:

الكاميرون / غينيا )غدا األحد على الساعة الثامنة مساء(
مباراة النهائي:

غدا األحد:
المغرب / مالي  )غدا األحد على الساعة الثامنة مساء(

خبر األسبوع

اعتبر خافيير تيباس، رئيس رابطة )الليجا( أن عودة الجمهور إلى 
المالعب ستكون »ممكنة في أبريل أو مايو » إذا »زادت التطعيمات في 
الذي  العدوى« بفيروس كورونا، وهو األمر  فبراير وانخفضت معدالت 
سيعتمد على تطور الوباء في »األسبوعين أو األسابيع الثالثة القادمة«. 
واعتبر أنه يمكن الوصول إلى »نهاية النفق« للوضع الحالي لكرة القدم 
منتصف  منذ  جمهور،  دون  مبارياتها  تقام  التي  والعالمية  اإلسبانية 
مارس في حالة البطولة اإلسبانية، في ظل توفر اللقاح، وهو ما يعتمد 
في  الزيادة  أن  تيباس  وأوضح  الناس.  عامة  إلى  تقديمه  سرعة  على 
العدد الكلي لحاالت اإلصابة في إسبانيا جعل الوضع »أكثر صعوبة«اآلن 
مما كان عليه عندما اضطروا إلى استئناف المنافسة في يونيو إلنهاء 
الموسم السابق، مما دفعهم إلى تشديد البروتوكول الصحي لألندية. 

الدوري اإلسباني
مي�شي يقود بر�شلونة للثاأر

من بيلباو وانتزاع املركز الثاين 
من مدريد

تيبا�س يزف نباأ جديدا
عن عودة اجلماهري يف الليجا

واصل أتلتيكو مدريد قبضته على صدارة الليجا برصيد 50 نقطة، 
إثر فوزه الكبير خارج قواعده على قادس بنتيجة )4-2(، على ملعب )رامون 
دي كارانزا(، ضمن الجولة الـ 21. وسجل أهداف المتزعم، لويس سواريز 
في الدقيقتين 28 و50 ليرفع رصيده إلى 14 هدافا ينفرد بها بترتيب 
هدافي الليجا، وساؤول في الدقيقة 44 ثم كوكي في الدقيقة 88. فيما 
   . سجل ألصحاب األرض المخضرم ألفارو نيجريدو في الدقيقتين 35 و71
وقاد ميسي نجم برشلونة، فريقه لتحقيق الثأر بانتصار هام بنتيجة )2-1( 
على أتلتيك بيلباو. وسجل البرغوت لبرشلونة في الدقيقة )20(، وأنطوان 
جريزمان في الدقيقة )74(، بينما سجل جوردي ألبا بالخطأ في مرماه هدف 
أتلتيك بيلباو. ورفع برشلونة رصيده إلى 40 نقطة في وصافة ترتيب الليجا 
التي انتزعها من ريال مدريد الذي تلقى الهزيمة الرابعة له في الليجا 
هذا الموسم، بنتيجة )2-1( على يد ليفانتي. وسجل لريال مدريد ماركو 
أسينسيو في الدقيقة 13، بينما سجل هدفي ليفانتي لويس موراليس 
في الدقيقة 32، وروجير مارتي في الدقيقة 78.  وشهدت المباراة طرد 
ليون  سيرجيو  على  عنيف  بشكل  تدخله  بسبب  ميليتاو  الريال،  مدافع 
مهاجم ليفانتي، وأظهر الحكم بطاقة صفراء، قبل أن يعود لتقنية الفيديو 
ويسحب البطاقة، ويشهر في وجهه البطاقة الحمراء كطرد مباشر بسبب 
التصرف العنيف في الدقيقة 8. واحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح ليفانتي 
ليفانتي،  كليرك العب  على  فينيسوس  تدخل  بسبب   ،61 الدقيقة  في 
وانبرى لتنفيذها روجير مارتي، لكن تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد 
بجح في التصدي لها. وبهذه الخسارة يتجمد رصيد ريال مدريد عند 40 
نقطة في المركز الثالث، بينما رفع ليفانتي رصيده إلى 26 نقطة وقفز 
للمركز التاسع. وختم ريال بيتيس مباريات الجولة مساء اإلثنين بانتصار 
صعب على حساب ضيفه أوساسونا )0-1( على ملعبه »بينيتو فيامارين«. 
وسجل بورخا إيجليسياس الهدف الوحيد في المباراة للفريق األندلسي في 
الدقيقة 80، ليرفع رصيده لـ30 نقطة بالمركز السابع، فيما تجمد رصيد 

أوساسونا عند 19 نقطة في المركز الـ17.

نتائج الدورة 21: 
أمس الجمعة:

بلد الوليد / ويسكا: 1 – 3 
إيبار / إشبيلية: 0 – 2 

ريال مدريد / ليفانطي: 1 – 2 
فالينسيا / إلتشي: 1 – 0 

ريال صوصيداد:   / الريال  فيا 
 1 – 1

خيطافي / أالفيس: 0 – 0 
قاديس / أ.مدريد: 2 – 4 

غرناطة / سلطا: 0 – 0 
برشلونة /  أ.بلباو: 2 – 1 

بيتيس / أوصاصونة: 1 – 0  
برنامج الدورة 22: 

أمس الجمعة:
)الساعة  الوليد  / بلد  أالفيس 

التاسعة ليال(
اليوم السبت: 

)الساعة  غرناطة   / ليفانطي 
الثانية ظهرا(

)الساعة  ويسكا / ريال مدريد 
الرابعة والربع مساء(

)الساعة  الريال  فيا  إلتشي/ 
السادسة والنصف مساء(

)الساعة  خيطافي   / إشبيلية 
التاسعة ليال(

غدا األحد: 
قاديس   / صوصيداد  ريال 

)الساعة الثانية ظهرا(
)الساعة  فالينسيا   / أ.بلباو 

الرابعة والربع مساء(
)الساعة  إيبار   / أوصاصونة 

السادسة والنصف مساء(
)الساعة  برشلونة   / بيتيس 

التاسعة ليال( 
بعد غد اإلثنين

)الساعة  سلطا   / أ.مدريد 
التاسعة ليال(

الترتيب العام
1 - أ. مدريد: 50 نقطة

2 - برشلونة: 40//
3 - ريال مدريد: 40 //

4 - اشبيلية: 39//
5 - فيا الريال: 35 //

6 - ريال صوصيداد: 32 //
7 - بيتيس: 30 //

8 -  غرناطة: 29//  
9 - ليفانتي: 26 //
10 - سلطا: 25 //
11 - أ.بلباو: 24 //

12 -  خيطافي: 24 //
13 - قاديس: 24//

14 -  فالينسيا: 23 //
15 - إيبار: 20 //

16 - بلد الوليد: 20 //
17 - أوصاصونة: 19 // 

18 - أالفيس: 19 //
19 - إلتشي: 17 /

20 - ويسكا: 16 //

كاأ�س الأمم الأفريقية للمحليني:

املنتخب الوطني يواجه مايل يف النهائي غدًا الأحد

والعصبــة  القـدم  لكرة  المغربيــة  الملكيــة  الجامعـة  أعلنــت 
عبر  نشره  تم  مشترك  بالغ  في  االحترافية،  القدم  لكرة  الوطنية 
البطولة  منافسات  استئناف  تاريخ  عن  للجامعة،  الرسمي  الموقع 
موعدا   2021 فبراير   13 السبت  يوم  وحددتا   ..INWI 1 االحترافية 
 2021 مارس  و4  و3   2 أيام  تحديد  تم  كما  البطولة،  الستئناف 
القرار  واتخذ  العرش.  كأس  نهائي  ثمن  دور  مباريات  إلجراء  كتاريخ 
إفريقيا  بطولة  من  النهائية  لألدوار  الوطني  المنتخب  تأهل  بعد 
إلى   16 من  بالكاميرون  أطوارها  تجرى  التي  المحليين  لالعبين 
وأنديتهم  فرقهم  إلى  الالعبين  عودة  ولتمكين   ،2021 فبراير   7
الظروف.  أحسن  في  والقارية  الوطنية  المنافسات  في  للمشاركة 
الخمس  الدورات  برنامج  عن  الحقا  والعصبة  الجامعة  وستعلن 
الست  والدورات   INWI 1 االحترافية  البطولة  لمنافسات  المقبلة 
منافسات  وأيضا   INWI 2 االحترافية  البطولة  لمنافسات  المقبلة 

.2020-2019 لموسم  العرش  كأس  نهائي  ثمن  دور 

الحرتافية البطولة  ا�شتئناف  موعد  فرباير   13
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نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

ريال مدريد يخسر هازارد
 بين 4 و6 أسابيع

اإلصابة،  مدريــــد طبيعــة  ريال  أعلن 
إيدين  البلجيكي،  العبه  لها  تعرض  التي 
مران  خالل  الماضي،  األربعاء  هازارد، يوم 
يكمل  ولم  هازارد  وانسحب  الفريق. 
الفحوصات  من  لمزيد  وخضع  المران، 
يشعر  التي  اآلالم  سبب  لمعرفة  الطبية، 
في بيان  ذلك،  عن  النــــادي  وقال  بها. 
رسمي: »بعد الفحوصات التي أجريت اليوم 
الخدمات  قبل  من  هازارد،  إيدين  لالعبنا، 
إصابته  تشخيص  تم  النادي،  في  الطبية 
للفخذ  األمامي  المستقيم  عضلـــة  في 
جديدة  تطورات  أي  انتظار  وفي  األيسر.. 
لصحيفة »موندو  ووفًقـــا  حالته«.  بشأن 
غياب  مــدة  فإن  ديبورتيفو« الكتالونية، 
و6   4 بين  ستتراوح  المباريات،  عن  هازارد 
عن  األقل،  على  سيغيب،  وبالتالي  أسابيع. 
مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 
أمام أتاالنتا، المقررة يوم 24 فبراير الجاري 

في إيطاليا.
رابطة الليجا ترفض طلب ريال مدريد

رفضت رابطة الليجا، الطلب الذي تقدم 
به ريال مدريد بشأن إيقاف البرازيلي إيدير 
تعرض  الذي  مدريد،  ريـال  مدافـع  ميليتاو، 
الماضي،  السبــت  ليفانتي،  أمام  للطرد 
الليجا،  من   21 الجولــة  منافســات  ضمن 
المهاجم  على  عنيف  بشكــل  بعدما تدخل 
سيرجيو ليون. وتقدم الريال بطلب لرابطة 
عن  الحمراء  البطاقة  رفع  أجل  من  الليجا، 
فإن  »سبورت«،  لصحيفـة  ووفًقا  ميليتاو. 
الرابطة رفضت الطلب، وتم تأكيد البطاقة 
إيقافــه  وبالتالي  ميليتاــو،  على  الحمراء 
ريال  أن  إلى  وأشارت  واحدة.  مباراة  لمدة 
مدريد قدم صورًا تظهر أن فرصة تسجيل 
الرابطة  لكن  واضحــة،  تكن  ليفانتي لم 
قالت إن الصور المقدمة للعبة تدعم تقرير 
أن  اإلسبانية  الصحيفة  وأوضحت  الحكم. 
مرة  االستئناف  خيار  اآلن  مدريد  ريال  أمام 
االستئـناف  لجنــة  القــرار أمام  على  أخرى 

بالليجا.
مفترق طرق بين راموس

ورئيس الريال
أمر  مدريد،  ريال  قائــد  راموس،  حسم 
إدارة  تباطؤ  ظل  في  الريال،  مع  مستقبله 
حول  الدائر  للجدل  حد  وضــع  في  النادي 
راموس  مسألة تجديد عقده. وينتهي عقد 
الموسم  هذا  بختام  الريال  مع  عامًا(   34(
بشأن  ثمارها  تؤتِ  لم  محاوالت  وسط 
التجديد. وعرض الريال على راموس تجديد 
 10% خصم  مع  قادمين  لموسمين  عقده 
الالعب.  رفضه  ما  وهو  راتبــه،  قيمــة  من 
وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو«، فإن 
بأنه  فلورنتينو  الريال  رئيس  أخبر  راموس 
يتم  لم  إذا  الموسم،  نهاية  في  سيرحل 
تنفيذ شروطه بالحصول على راتب قدره 12 
وأضافت  الواحد.  الموسم  في  يورو  مليون 
الذي  األخير  االجتماع  خالل  أنه  الصحيفة، 
هادئة،  األمور  كانت  وراموس،  بيريز  جمع 
تقديره  راموس  وأكد  قيل.  ما  عكس  على 
عندما   ،2005 في  معه  بيريز  فعله  لما 
دفع الشرط الجزائي في عقده مع إشبيلية 
برنابيو.  إلى  إلحضاره  يورو(  مليون   27(
 3 هناك  أن  إلى  التقرير  أشار  ذلك،  ومع 
تقدم  لم  أنها  رغم  بضمه،  مهتمة  أندية 
باريس  هي:  اآلن،  حتى  رسمية  عروضًا  له 
سان جيرمان، ومانشستر يونايتد والسيتي. 
لدوره  الالعب  ببقاء  متمسك  الريال  أن  إال 
هناك  لكن  المالبس،  غرفة  في  الكبير 

صعوبة كبيرة في تلبية مطالبه حتى اآلن.

برشلونة ينجو من مفاجآت غرناطة 
بسيناريو مثير

غرناطة،  على  الطاولة  برشلونة،  قلب 
كان  بعدما   ،)5-3( بنتيجة  عليه  بالفوز 
في  النتيجة،  في  متأخرًا  الكتالوني  الفريق 
ربع نهائي كأس ملك إسبانيا. سجل أهداف 
مناسبتين  في  وألبا  برشلونة، جريزمان 
كينيدي  غرناطة،  ثالثية  وأحرز  يونج.  ودي 
بضغط  المباراة  وبدأت  وفيكو.  وسولدادو 
فرص  عدة  أهدر  الذي  برشلونة،  من 
للتسجيل قبل أن ينجح كينيدي في تسجيل 
بداية  مع  والثاني  لغرناطة  التقدم  هدف 
وانتظر  سولدادو.  بواسطة  الثاني  الشوط 
أول  ليسجل   .88 الدقيقة  حتى  برشلونة 
يعيد  أن  قبل  جريزمان،  بواسطة  له  هدف 
في  التعادل  بتسجيل  للبارسا  الروح  ألبا 
الدقيقة )2+90(، ليتجه الفريقان إلى الوقت 
الثالث  الهدف  جريزمان،  وسجل  اإلضافي. 
في الدقيقة 100. وعادل فيكو النتيجة من 
ضربة جزاء في الدقيقة 103. ويرد عليه دي 
الدقيقة  في  الرابع  الهدف  بتسجيل  يونج 
108، ثم الخامس بواسطة ألبا في الدقيقة 

113 ليتأكد عبور البارسا لنصف النهائي.
ميسي يستعد لمقاضاة بارتوميو 

ورباعي برشلونة
قـــرر  ميسي،  أن  »سبــورت«  أكــدت 
مـــع  عقــده  تفاصيل  مسربي  مقاضات 
تقاضيه  كشف  »الموندو«  لصحيفة  البرسا 
مواسم،   4 لمـــدة  يورو  مليون   555 نحو 
وبحسب  الجاري.  الموسم  بنهاية  تنتهي 
من  مقربة  مصادر  أكـدت  فقد  »سبورت«، 
قضائية  دعوى  برفع  سيقوم  أنه  ميسي، 
ضد األشخاص الخمسة الذين يعتقد أنهم 
ربما قاموا بتسريب عقــده. وهم، جوسيب 
كارليس  السابق(،  )الرئيس  بارتوميو  ماريا 
جوردي  بالمؤقــت(،  )الرئيس  توسكيتس 
أوسكار  السابـق(،  الرئيس  )نائب  ميستري 
بونتــي  وروما  التنفيــذي(،  )الرئيس  جراو 
لديهم  حيث  القانونية(.  الخدمات  )رئيس 
بدأ  بدوره  برشلونة  كاملة.  العقد  تفاصيل 
تحقيًقا داخليًا حول مسألة التسريب العقد 

من أجل اتخاذ إجراءات مع المتورطين.
برشلونة يخشى رحيل 3 نجوم مجانًا

كشفت »موندو ديبورتيفو«عن واحدًا 
السكرتير  بها  سيفتتح  التي  الملفات  من 
الفني أو المدير الرياضي الجديد لبرشلونة، 
والذي سيأتي مع الرئيس المقبل، عمله في 
تجرى  أن  المقرر  ومن  الكتالوني.  النادي 
المقبل،  مارس   7 يوم  برشلونة  انتخابات 
بعد قرار تأجيلها من يوم 24 يناير الماضي، 
وبحسب  كورونا.  فيروس  انتشار  بسبب 
ديمبلي،  الثالثي  ملف  فإن  الصحيفة، 
سيرجي روبرتو وألينيا، من أهم الملفات في 
برشلونة حاليًا، باعتبار أن عقودهم تنتهي 
موقفهم  حسم  ويجب   ،2022 صيف  في 
سريًعا بالتجديد، أو بيعهم الصيف المقبل 
إلى  وأشارت  مجانًا.  خروجهم  لتجنب 
العروض،  من  العديد  يملك  ديمبلي  أن 
البريميرليج وتحديدًا مانشستر  أبرزها من 
يونايتد، إال أن كومان، لديه ثقة في قدراته 
أن  الصحيفة،  وأضافت  استمراره.  ويؤيد 
سيرجي روبرتو، يلقى ترحيبًا هو اآلخر من 
المدرب  فيه  يرى  حيث  باستمراره،  كومان 
العبًا متعدد االستخدمات، ويمكن توظيفه 
يزال  ال  ذلك،  ومع  أو العب وسط.  كظهير 
خيتافي،  إلى  حاليًا  المعار  ألينيا،  موقف 
عقده،  لتمديد  سيميل  النادي  لكن  معلًقا، 
الرغم  على  البقاء،  أيضًا  الالعب  وسيختار 
من صعوبة حصوله على دقائق مع كومان.

املغرب التطواين يجدد مع �شركة »كاريون«
ويعلن انتقال طوين اإيدجوماري 

جعفر الركيك يعود 
لتدريب اأدرار �شو�س

ع�شبة البوغاز للكراطي تنظم تدريبا تقنيا غدا 
الأحد بقاعة كاليفورنيا

أعلن مكتب المغرب التطواني عن تجديد عقده االستشهاري 
المكتب  واعتبر  القهوة.  وتوزيع  إلنتاج  »كاريون«  شركة  مع 
تجديد العقد مع هذه الشركة “كاريون”، يعد ثمرة للمجهودات 
مؤسسات  عن  البحث  في  للنادي  المسير  المكتب  يبذلها  التي 
للفريق. وعبر  المالية  الموارد  لتعزيز  استشهارية محليا ووطنيا 
صحفية  ندوة  عقده  إمكانية  لعدم  العميق  أسفه  عن  المكتب 
الشركة  مع  العقد  تجديد  تفاصيل  من  اإلعالم  وسائل  لتقريب 
بسبب الظرفية التي تمر بها بالدنا بتفشي فيروس كورونا وما 
تقتضيه من التنزيل السليم إلجراءات السالمة والوقاية والتباعد 
االجتماعي. شاكرا عثمان العلمي، المدير العام للشركة بالرباط 

بتطوان،  للشركة  والمالية  اإلدارية  المديرة  الرشيدي  وسلوى 
وباقي مسؤولي الشركة التي تعد من أقدم وأوفى المستشهرين 

للفريق منذ تسعينيات القرن الماضي.
إنهائه  للنادي عن  المسير  المكتب  من ناحية أخرى، أعلن 
وبشكل رسمي تفاصيل انتقال العبه و هدافه، النيجيري »طوني 
إيدجوماري« لفريق المريخ السوداني مقابل مبلغ 200 ألف دوالر. 
وبموجب االتفاق الموقع بين الناديين، فقد تقرر بيع ما تبقى من 
التطواني خالل  الفريق  مع  ينتهي  والذي  النيجري  الالعب  عقد 

شهر يونيو من السنة الجارية.

الرياضي  اإلتحاد  أدرار  لنادي  المديري  المكتب  تعاقد 
جعفر  الطنجاوي،  الوطني،  اإلطار  مع  القدم  لكرة  لسوس 
المدرب  الفريق.  تدريب  على  اإلشراف  لتولي مهمة  الركيك 
الركيك الحاصل على دبلوم )UEFA /A( الذي يمنحه االتحاد 
هذا  تدريب  على  الثانية  للمرة  يشرف  القدم  لكرة  األوروبي 
 /  2016 الرياضي  الموسم  خالل  سابقة  تجربة  بعد  الفريق 
2017. فيما أشرف خالل الموسم الماضي على تدريب فريق 
إتحاد أيت ملول وأحرز معه على المركز الثالث. كل التوفيق 

لهذا المدرب الشاب والطموح.

عصبة  تنظم  تنهجها،  التي  التكوين  سياسة  إطار  في 
البوغاز للكراطي وأساليب مشتركة، تحت إشراف اللجنة التقنية 
2021 بقاعة كاليفورنيا بطنجة،  7 فبراير  الجهوية، يوم األحد 
في  تقنيا  تدريبا  صباحا،  عشر  الحادية  الساعة  من  انطالقا 
الكراطي شوطوكاي لفائدة األساتذة ومساعديهم، شريطة أن 
على  البني  للحزام  حامال  ويكون  سنة،   16 السن  معدل  يفوق 

األقل.
التي  التكوين  إطار سياسة  وفي  العصبة  أن  بالذكر  جدير 

تنهجها دائما، نظمت تكوينا حضوريا، مع األخذ بعين االعتبار 
الجانب.  هذا  في  عليها  المنصوص  الوقاية  وسائل  جميع 
المؤطر األستاذ شعيب  تقنيا، ركز فيه  التكوين جانبا  وتضمن 
بن سليمان على الكيهون كاطا ثم الكاطا، مع التذكير بأهمية 
تعلق  الكراطي،  لرياضة  ممارس  ألي  بالنسبة  القاعدي  العمل 
األمر بالكاطا أو الكوميتي. وفي نهاية هذا التكوين عقد اجتماع 
جمع المكتب المديري ورؤساء الجمعيات الحاضرون لتقييم ما 
مثل  تنظيم  استمرار  ضرورة  إلى  الجميع  دعا  حيث  إنجازه،  تم 

هذه الدورات التكوينية نظرا لفائدتها على عموم الممارسين.
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األرجنتيني  عقد  تسريبات  انتشرت 
النار  مثل  برشلونة،  نجم  ميسي،  ليونيل 
اإلسبانية  اإلعالم  وسائل  عبر  الهشيم،  في 
حيث  األخيرة.  الساعات  خالل  والعالمية، 
صحيفة »إلموندو« اإلسبانية، وث نشرت 

عام  وقعه  الذي  األخير،  ميسي  عقد  يقة 
2017 وينتهي الصيف المقبل، وتبلغ قيمت

وحصل  ه 555.237.619يورو بالمتغيرات. 
قيمة  من   92% على  اآلن،  حتى  البرغوث، 
هذه  وبحسب  يورو(.   511.540.545( العقد 
التسريبات، فإن ميسي يتقاضى راتبًا سنويًا، 
بقيمة 138 مليون يورو، وهو ما مثل مفاجأة 
بأن  انطباعا،  التسريبات  وأعطت  للكثيرين. 
وهو  متاحة،  باتت  السرية  النادي  معلومات 

أمر غريب على القلعة الكتالونية.
على  مبني  التسريبات  توقيت  أن  أكيد 
للفت  محاولة  مجرد  البعض  ويراه  أهداف، 
األنظار اتجاه النادي الكطالني الذي بدأ يخرج 
عليه،  التشويش  ومحاولة  النتائج،  أزمة  من 
التي  الكارثية  النتائج  على  األنظار  وتشتيت 
حققها ريال مدريد في األسابيع األخيرة حيث 
خرج من كاس السوبير اإلسباني وكاس ملك 
الثالثة،  الدرجة  من  فريق  يد  على  إسبانيا 
الريال  من  الثالث  المكز  برشلونة  وانتزاع 
في البطولة... بل أن البعض يتساءل لماذا 
وتخرج  مدريد  ريال  نجوم  عقود  تناقش  ال 
برشلونة  أن  معتبرين  العلن،  إلى  ارقامها 
الريال.  مظالت  طرف  من  دائما  مستهدف 
بتتريش  كذلك  آخر  هدف  هناك  كان  وربما 
تركيز ميسي على العودة للتألق من جديد، 
بالفشل  المحاوالت  باءت كل هذه  في حين 
مقاومة  وأبدى  لميسي  حافزا  بعدما شكلت 
برشلونة  صحوة  في  بمساهمته  وتألق 
الملك  كاس  منافسات  في  واستمرارها 

ومنافسته على لقب هداف البطولة.
األشخاص  مقاضاة  ميســي  أن  يذكـر 
الذين يعرفون تفاصيل عقده، بحسب تقارير 
صحفية. حيث هناك 4 نسخ من العقد، األولى 
النادي،  مع الالعب شخصيًا، والثانية بحوزة 
والثالثة لدى رابطة الليجا، والرابعة مع مكتب 
المحاماة الخاص بميسي. وهناك 5 أشخاص 
داخل النادي، يعرفون تفاصيل العقد، وهم: 
بارتوميو،  ماريا  جوسيب  السابق،  الرئيس 
السابق،  التنفيذي  الرئيس  جراو،  وأوسكار 
التي  المؤقتة  اللجنة  رئيس  وتوسكيتس، 

تدير النادي، باإلضافة لشخصين آخرين.

باولو مالدينيحوار السبت

ت�شريب عقد مي�شي 
»رب �شارة نافعة«

قال النجم اإليطالي السابق باولو 
مالديني، إن كرة القدم الحديثة مملة، ألن 
جل الفرق تعتمد على احتكار الكرة الذي 

يقتل الفرجة. وأوضح مالديني في حوار مع 
صحيفة »فرانس فوتبول« الفرنسي )نشرت 

ترجمته يومية »الصباح« بقلم الزميل العقيد 
درغام(، أنه يحبذ كرة القدم المفتوحة، 

والتي تعتمد على المغامرة واللعب 
الهجومي. وأضاف مالديني صاحب عدة ألقاب، 
كأس القارات )2( وكأس العالم لألندية )1( 

وكأس السوبر األوربي )4( وعصبة أبطال 
أوربا )5( وبطل إيطاليا )7( وبطل كأس 

إيطاليا )1( والسوبر اإليطالي )5(، أن طريقة 
لعب الفرق اليوم تغيرت كثيرا. في ما يلي 

نص الحوار:

مدافعين في الخلف. هناك اختالف كبير بين األزمنة، ولم 
نعد نتحدث عن الحقب، وإنما عن السنوات. من وجهة 

نظري، كنت دائما أفضل أن يكون الظهير مهاجما.
من هو الالعب الذي كان قدوة لك في ذلك 

الوقت؟
مونديال 1978 أول مسابقة شاهدتها على التلفاز، 
نظرة  ويملك  استثنائيا  كان  كابريني.  قصة  وأحببت 
رائعة. في ميالن كنت أتابع تاسوتي، إذ لم يملك الجسم 
بطريقة  يلعب  كان  رائعة.  كانت  تقنياته  لكن  المثالي 
مثالية، وأثار انتباهي. أثق في أن التقنيات تكون إضافة 

جيدة إلى جانب القوة.
هل كنت تتابع منافسيك في الفرق األخرى؟

فيرونا  هيالس  في  بريغل  بيتر  هانس  أتابع  كنت 
وسامبدوريا، ولي بارميسان ألبيرتو والذي لعبت بجانبه 
دخل  الذي  كارلوس  روبيرتو  أيضا  هناك  المنتخب.  في 

التاريخ بأهدافه الرائعة.
رغم أنك لعبت في نظام هجومي، هل كان 

الدفاع أولويتك؟
كان ساكي يحذرنا دائما من اللعب العرضي، لكن 
على  بالضغط  يأمرنا  كان  عندما  للعبة  فكرتنا  تغيرت 
المنافسين في كل مركز، باستثناء المدافعين. ال يحب 
الذين  الكرة، وإنما  إلى حامل  الذين يذهبون  الالعبين 

يضغطون على المنافس في وقت توصله بالكرة.
بمدافعــي  وطيــدة  عالقتـــك  كانت  هل 

األطراف؟
مع  مرتبطين  كانوا  المدافعين  كل  ساكي  مع 
بعضهم. عندما تتحرك الكرة يجب أن أعلم في أي مكان 
يجب أن أتمركز وسريعا. يتطلب ذلك تركيزا كبيرا مني، 
وسرعة في التحرك. كانت إحدى نقاط قوتي. كان علي 

التحكم في كل شيء.
هل كنت تقدم تمريرات حاسمة كثيرة ؟

ليس كثيرا، ألن دور الظهير في السنوات السابقة 
لم يكن شبيها باليوم. تنتدب الفرق اليوم الظهير األكثر 
هجوما، عكس السابق، إذ قضيت %75 من مسيرتي في 
منتصف ملعب فريقي. لم نكن نعتمد على احتكار الكرة، 
حتى مع كارلو أنشيلوتي. كنا نلعب بشكل مباشر، وكان 
علينا  كان  كثيرا.  لألخطاء  معرض  ألنك  أصعب،  األمر 
الركض ل 80 مترا دون توقف، في حين أن ذلك ليس 

ضروريا عندما تحتكر الكرة.

البرازيليون واإليطاليون سيطروا على الدفاع 
هل  التاريخ،  في  تشكيلة  أفضل  في  األيسر، 

ألنهم األحسن في العالم ؟
نعم، ويجب اإلشارة إلى أن البرازيليين كانوا األفضل 
منذ 1950. بخصوص اإليطاليين، كان جياتشينو فاكيلي 
الهجوم.  لمساندة  كثيرا  يصعد  وكان  رائعا،  ظهيرا 
بهذه  إيطالي  أيمن  ظهير  إيجاد  يصعب  بالمقابل، 
المواصفات، ولعبنا كثيرا بالعبين وسط ميدان دفاعيين 
ليدولم  نيل  إن  المنافسين.  العبي  بمراقبة  مكلفين 
تاسوتي  بروما وماورو  روكا  نيال وفرانسيسكو  وسيبينو 
بميالن، هم من ابتكروا »بروفايل« جديد لظهير أيمن 
في  متخصصون  اإليطاليين  إن  القول  يمكن  ال  جيد. 

الظهير األيمن، عكس الظهير األيسر.
في  كثيرا  الالعبين  هؤالء  بمثل  التقيت 

المالعب، بماذا يذكرك ذلك ؟
أنطونيو كابريني كان من الالعبين الملهمين لي. 
القدرة  الذي كان يملك  بريم،  أندرياس  أيضا مع  لعبت 
كان  مثلي.  مشاكل  دون  الميدان  لوسط  الدخول  على 
هناك جونيور الذي لعب في مراكز عديدة، لدرجة أنني 
في  الشاطئية  القدم  لكرة  ملعب  في  يوما  به  التقيت 
ميامي. هناك أيضا قصة روبيرتو كارلوس بإنتر ميالن، 
إذ تم إبعاده بمبرر أنه ال يجيد الدفاع، وكان حكما خاطئا. 
كان العبا رائعا، ويصعب المرور عليه. هناك أيضا العبون 
هولنديون رائعون مثل رودي كرول الذي كان يلعب في 

مراكز متعددة.
كان  إيطاليــا،  في  مسيرتــك  بدأت  عندما 
الظهير متحركا في اليسار، وثابتا في اليمين…

نعم، وكان ذلك جليا في كأس العالم 1990، عندما 
كنت في الجانب األيسر، ومعي فيري وبيرغومي في وسط 
الميدان، وفرانكو باريسي في دور »ليبيرو«. من يلعب 
ظهيرا أيمن كان في الحقيقة رقم 8. تغير ذلك قليال في 
ميالن رفقة أريغو ساكي، إذ كان يصر على اللعب بثالثة 

الفرجة” يقتل  الكرة  مملة واحتكار  احلديثة  “ الكرة 
ميـــالن  في  زاكيرونـــي  ألبيرتـــو  مــــع 
العبين،  بثالثة  الدفاع  اكتشفت   )1998/2001(

هل أعجبك ذلك ؟
وتجعلك  أكبر،  مساحات  لك  تفتح  طريقة  هي 
يمكن  ال  الطريقة  بهذه  الدفاع.  في  الكرة  في  تتحكم 
للمهاجم تعقب الكرة ألنها تتحرك بسرعة في الدفاع، 
وتتيح لالعبي وسط الميدان التمركز بشكل أفضل. في 
تمكنت  الوقت  مرور  مع  لكن  األمر صعبا،  كان  البداية 
التأقلم وقدمت تمريرات حاسمة كثيرة. بالمقابل،  من 
الدفاع  على  السيطرة  الثالثة،  المدافعين  على  يصعب 

بأكمله لوحدهم.
لماذا توقفت عن اللعــب في األطــراف في 

منتصف مسيرتك؟
في  األبطال  عصبة  ونهائي   1994 مونديال  في 
السنة نفسها، كان علي اللعب في وسط الدفاع، بسبب 
غياب باريزي. بعد ثالث سنوات مع زاكيروني، لعبت في 
المركزين، قبل أن أعود لظهير أيسر مع أنشيلوتي، في 
األمر  ليفربول.  أمام   2005 في  األبطال  عصبة  نهائي 
المدرب كان يعلم  بالمباراة وقيمتها، لكن  كان يتعلق 

أنني أفضل اللعب في الجانب األيسر.
مقارنة  المركز  هذا  أنك طورت  تعتقد  هل 

بالالعبين السابقين؟
اللحظات  في  حتى  تقنياتي  أستعمل  أن  حاولت 
الطريقة  هذه  نسمي  أبي.  يفعل  كان  كما  الصعبة، 
لو  حتى  الكرة،  في  التحكم  دائما  أفضل  »المالدينية«. 

كنت في وضعية صعبة، وال أحبذ رمي الكرة للتماس.
مع غوارديوال في السنوات األخيرة، اكتشفنا 

طريقة »الظهير المتحرك« …
وسط  في  مساحات  إيجاد  الصعب  من  بات  ألنه 
وتكتيكيا.  تقنيا  قويا  بات  الجميع  أن  بحكم  الميدان، 
يمكن  هنا  األطراف،  في  بسرعة  الكرة  تتحرك  عندما 
الظهير  المساحات، وقدرة  للمدرب أن يهاجم مع توفر 
يكون  الكرة،  تتحرك  عندما  حاسمة.  تمريرات  منح  في 
مارسيلو أو روبيرتو كارلوس مثال في األطراف الهجومية، 
األيسر  للظهير  كبيرة  مسؤوليات  منحنا   .11 رقم  أي 

واأليمن في الكرة الحديثة.
هل كنت تحب اللعب في الظهير األيسر في 

الكرة الحديثة؟
تتابع  كنت  إذا  خاصة  مملة،  الحالية  القدم  كرة 
رغبة  منحني  ساكي  كثيرا.  الكرة  تحتكر  التي  الفرق 
الظهير  على  يجب  لماذا  أفهم  ال  الهجوم.  في  كبيرة 
األيسر العودة للوراء، إذا كان يتوفر على مساحات أمامه 
؟ أعلم أن البعض يخاف من ضياع الكرة، لكن العودة 
80 مترا للوراء أسهل ما يمكن فعله أثناء المباراة. أفضل 
الدفاعية  تدخالتي  خالل  أيضا  األمر  وكان  المغامرة، 
للتحكم في المهاجم وتغيير وجهة اللعب. أحب اللعب 

بقوة وعنفوان، والمتعة تكون مضمونة.
تعتمد  هل  بميالن،  تقني  مدير  أنت  اليوم 
على تجربتك النتداب العبين جيدين في األطراف؟

ألفونسو  كثيرة.  متغيرات  المركز  هذا  يشهد 
ثيو  عن  أيضا  المختلف  مارسيلو  عن  مختلف  ديفيس 
كل  لوكاس.  أخيه  عن  بدوره  والمختلف  هيرنانديز، 
يلعب حسب طريقة لعب فريقه. يجب على العبي هذا 
المركز اليوم أن يكونوا أكثر تحركا، وأال يعتمد ذلك على 
إمكانياتهم. في عهد ساكي كنا نتبع التعليمات بغض 

النظر عما يمكننا فعله. 

الملحق الرياضي
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يطالبون با�شتبدال حاويات اأزبال مهرتئة 
واإ�شالح �شور يهدد حياة الأطفال

بعـــث سكــان حـــي المطافي، 
منطقة مرشان، بعريضة إلى والي جهة 

طنجةـ  تطــوانـ  الحسيمة، عامل عمالة 
طنجة أصيلة، بعريضة تحمل عــدد كبيــرا 

من التوقيعات، )توصلنا بنسخــة منها(، 
يطالبون من خاللها تدخلــه العاجل 

إلنقاذ صحة ساكنة المنطقــة من آفة 
انتشـار األزبال والروائــح الكريهة نتيجة 

مخلفـات حاويات األزبــال المتهالكـــة 
الموجــودة بمدخـــل المطافــي وعــدم 

تطهيــر مكانهــا بعد شحنهــا من 
طـــرف الشــركـــة المكلفـــة بالنظافـــة.  

ويطــالبـــون باستبـــدال هــــذه 
الحاويات بأخرى جديدة مع تطهير وتعقيم 

المكان المخصص لها بشكل دوري.

يذكر أن هذه المنطقة تشهد 
تهميشا وضعفا في اإلنارة، وخطرا يتهدد 

أطفال الحي جراء تصدعات بسور مدخل 
الحي الذي يستوجب الترميم وكذا تزيين 

مدخل حي المطافي الذي يعتبر من 
واجهات حي مرشان التاريخي.

محمد السعيدي

�شكان حي املطافـي  ي�شتنجدون بالوايل :

شهــدت مدينـة تطــوان بداية األسبوع 
الزجلي  الديوان  وتوقيع  تقديم  حفل  الجاري 
»سبع نساء سبعة رجال«، أصدره اتحاد العمل 
النسائي، فرع مرتيل تطوان، بتنسيق مع دار 
»سوق  مشــروع  ضمن  تطـوان،  في  الشعر 
الحقــوق«. وهو المشروع الذي  النسا.. سوق 
احتضنته مؤسسة االتحـاد األوروبي، بشراكة 
مع الوزارة المكلفة بحقوق اإلنسان والعالقـات 
لحقــوق  الوطني  والمجلس  البرلمــان  مـع 
اإلنسان، وبإشـراف من مكتب األمم المتحدة 

لخدمات المشاريع.
السيدة  المشروع  هذا  منسقــة  وأكدت 
نادية الناير أن »الهدف الرئيسي من المشروع 
النهــوض  في  المساهمـة  في  يتمثــل  إنمـا 
الثقافـة  خالل  من  الجنسين،  بين  بالمساواة 
والفنون، وكذا تفكيك الصور النمطية المبنية 
بثقافة  التحسيس  إلى  باإلضافة  النوع،  على 
المساواة بين الرجال والنساء عبر أنشطة فنية 

وإصدارات أدبية ونقدية«.
كما أوضحت المنسقة أن من بين أنشطة 
الكبسوالت  من  مجموعة  »إصدار  المشروع 
تعنى كذلك بقضايا  التي  البصرية،  السمعية 
إنجاز دراسة  إلى جانب  والنوع، هذا  المساواة 
األمثال  في  النمطية  األفكار  حول  أكاديمية 

الشعبية المغربية«.
الصغير،  مخلص  الشاعــر  ذهــب  بينما 
مدير دار الشعر بتطوان، إلى أن هذا الديوان 
والرسائل  »القيـــم  أن  لنا  يؤكــد  الشعـــري 
رسائل  مقدمتها  وفي  الكبــرى،  اإلنسانيــة 
المساواة بين الرجال والنساء، يمكن أن تصل 
بشكل أصدق وأعمق من خالل الشعر، وخاصة 
الزجل، ما دام ينكتب باللغة العامية، بوصفها 
هو  »األم«  بأنها  اللغة  ووصف  األم.  اللغة 

تكريم للمرأة واعتراف لها وتقدير«.
اللطيف  عبد  المغربــي  والزجال  الشاعر 
بنيحيى، والذي كان أول شاعر يفتتح فعاليات 
دار الشعر بتطوان، يوم تأسيسها سنة 2016، 
األمسية  ليستهل  تطـوان  مدينـة  إلى  عاد 
الشعرية الزجلية التي أقيمت ضمن احتفالية 
منوهــا  الجديد،  الشعـري  العمل  هذا  تقديم 
التي  والفنيــة  الثقافيــة  التظاهـرات  بأناقة 
تنظمها دار الشعر في تطوان، والصيغ الجميلة 
بالشعراء  الدار  فيها  تحتفي  التي  والمبتكـرة 
المغاربة واألجانب. وقد ألقى الشاعـر بنيحيــى 
الكبرى »في  الزجليــة  مقاطــع من قصيدتـه 
حضرة الياقــوت«، على إيقـاع شعـري ملحوني 

مؤثر، ومنها :
ْرْت  ْوَقّطْ ُلوِحــي  يــْت  ْمِ ي  ـِ الـ ْل�سَ ْب�سْ
يِقي  ْع�سِ نْي  �سِ ْبَحْرْف  ْوْبِديْت  َماِقي/  �سْ
ى َما  َلّ ى ْعَماْت اْلِعنْي ْوْتْ اْكن ْرَماِقي/ ْحَتّ ال�َسّ
َما  ْقْبْل  ي...  َكا�سِ ْوَفا�ْص  ْفَياِقي/  َبْعْد  ْخَفى 

ي �َساِقي... اليِل َكا�سِ مْيْ
ْفْدَواْخِلي  ْوْزْنْدْت  ْفَراُقو/  ِطْقــْت  َما 
�َساِقي/  ْمَداْم  َناِري  ْد  ْ ْيْبّ َما  �ْسَواِقي/  ِنرَياْن 

وْح ْتْلَقى  مَلَّا الُرّ َوال ْيْفّكْ ْرِحيْم ْوَثاِقي/  ِغرْي 
اَجا  ْنرْتَ َما  ْفَراُقو  َبْعْد  ْبَقايِل  َما  ُموالَها.../ 
ْذَباْلْت  ْوَراُقو/  �ْسِقيْت  َما  ُكّلْ  َواَنا  َباِقي/ 
ّيْ  احْلَ ْواْنَت  َيامْلُوَلى  ْوَراِقي.../  ْفَراُقو  ْعَلى 
ْد  ْ اْلَباِقي/ ُكْن ْجَناِحي ْوَكا�ْص َراِحي/ َبا�ْص ْنْبّ
يِقي  ْلْع�سِ ْطَلْقِتي  ِكيْف  ْجَراِحي/  ْفْدَواْخِلي 

�ْسَراُحو/ ْطَلْق َيامْلُوَلى �ْسَراِحي.
لغـزال  أوالد  سارة  الشاعرة  قــرأت  بينما 
شذرات زجلية، وهي التي اختارت االنتماء  إلى 
واعدة  تجربة  عبر  الزجلية،  الشذرية  الكتابة 

وكتابة صاعدة من أعماق الشاعرة :
كل ما نبا/ نكب نكتب �سذرة/ خيط من 
�سرنقة/ واخا م�ستاقة./ كان خ�سني نكون 
تعطر  الفلك  الق�سيدة.  تطري  با�ص  امرة/ 
بقدامها/ وا�ص بالزهر تك�سات؟! وّلى امل�سـك 
كيبــات فلثامها؟/ كون يل بحر/ نكـون لك 
قنطرة/ طراف الر�ص... كتالقى/ ف امرة... 

م�ستاقة.
فتألقت هي  أمالل،  الشاعـرة سعيـدة  أما 
ذاتها  فيها  تحكي  قصيدة  تتلو  وهي  األخرى 
اأنا ظلك من  تهتـف:  ووجدانهـا، وهي  وأناها 
حر ال�سم�ص/ اأنا الدفى اإيل بيه كتح�ص/ اأنا 
لياليك  ولزحمت  ال�سم�ص/  غروب  لعفتك 
�سطك  اأنا  وم�سي/  �سبح  جنانك  اأنا  نف�ص/ 
عليه ر�سي/ اأنا ن�سمة لكاع همومك تن�سي/ 
اأنا الوردة الرحراحة/ نظرة فيا تخلي الروح 
املفنية مرتاحة. اأنا زهرا بكل االألوان/ بي�سا 
حليب للعط�سان/ زرقا �سما للولهان/ خ�سرا 
ما  وعليها  غرية  �سفرا  للحريان/  ح�سن 
نتالم/ حمرة  ااااه من حمرة/ حب يجري ف 

ال�سريان/ اأنا ملرا«.
ريــان هذه  المنعم  الزجــال عبد  واختتم 
الواقــع  تصور  بقصيــدة  الشعريــة  األمسية 
اليومي المرأة اسمها »لال عيشة«، تختزل صور 
الكثير من النساء، وتختزن آالمهن وأحالمهن:

ْيْبا/  ْعْمرو  ما  ْجْرْح  امراة/  ْعِوي�َسة 
َخْطَرة  مـــا�ســي  اجلـــوْع/  ْفْوَجْه  �سمدت 
ا/ مللي كانت مازال  ْبَ َبْ �سْ ة/ ال�سْ َمَرّ ما�سي 
�سغرية/ وهي كتحلم بالْفِطرَية/ يا خ�سارة 
ْوْبَناْدْم  الغالب/  هو  الغني  ْفِقرَية/  ْخْلْقْت 

ْنَيا �َساْيْب«. ْفَهاْد الّدْ
شارك في هذا الديوان الشعري والزجلي 
سبع شاعرات وسبع شعراء مغاربة، وهم الزهرة 
وعبد  فخري  ودليلة  لمسيح  وأحمـد  الزرييق 
العزيز الطاهري وثورية القاضي وعبد اللطيف 
وسارة  القادري  ومراد  بنداود  وصباح  بنيحيى 
الشانك  ورشيدة  أفندي  ورضوان  لغزال  أوالد 
وبوعزة الصنعاوي وسعيدة أمالل وعبد المنعم 
تطوان  في  الشعـر  دار  مديـر  له  وقدم  ريان، 
هذا  غالف  الفني  العمل  أما  الصغير.  مخلص 
الديوان فهو من إبداع الطالبة/ الفنانة سعيدة 
صديق، أنجزته بإشراف األستاذ الفنان حسن 
الشاعر، ضمن برنامج فني آخر ينتمي إلى هذا 
المشروع، ويقام بتنسيق مع المعهد الوطني 

للفنون الجميلة ودار الشعر في تطوان.

مب�شاركة
عبد اللطيف بنيحيى 

و�شعيدة اأمالل 
و�شارة اأولد لغزال
وعبد املنعم ريان

احتاد العمل الن�شائي ودار ال�شعر 
يف تطوان يقدمان ديوانا يحتفي بالن�شاء
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المناصفة
n   غائبات عن النضال السياسي، مقصرات في العمل الجمعوي مفقودات 
في التجمهرات، يحجمن عن القيادة، يتمارضن عن أي عمل ميداني، 

هل الديمقراطية عندنا أصبحت صدقة؟!

في الهند والباكستان تخرج المناضلة في مقدمة الصفوف وتشتبك، 
ويسيل دمها، وتحمل إلى المستشفيات وتعود تنافس أخاها الرجل 

وتنتصر عليه بدون كوطا أو مناصفة للنساء.

زعماء  ألبناء  للشباب  كوطا  من  مركبة  ومجالس  برلمانا  نريد  ال   
األحزاب واليازغي نموذجا.

مناصفة النساء أكيد ما يعمق من العزوف عن االنتخابات دون إرادة 

شعبية تعبر عن اختياراتها ألن المجالس مسبقا ستكون مركبة.

األعراض  مع  يتناقض  الوطن  حب  الجدية،  إلى  تحتاج  التنمية 
الشخصية.

وأن  السياسية،  األحزاب  بين  يتقلبوا  أن  االنتخابات  أباطرة  تعود    n

يتصدروا فيما بينهم المقاعد بالتوافق بنفس الوجوه، وبتزكية من 
أحزاب لها كامل المسؤولية في العزوف االنتخابي.

يجد إصدار قانون للحد من هذه الظاهرة... انتهى عهد ادريس البصري.

التحقيق ما  ونتائج  الصين صراحة،  الغموض يلف مساءلة  زال  ما     n
كورونا  داء  تسريب  حول  الصيني  الطرف  من  بتحفظ  جارية  زالت 

الذي سيسبب في إبادة البشرية.

صاحبة  هي  الصين  أن  إلى  تشير  المعاينة  والدالئل  البرهان 
الحكومات  تعوض  أن  الصينية  الحكومة  على  يجب  لذا  الداء  مولد 

والشعوب على ما أصابها ويصيبها من أضرار.

االتحاد  قياديي  أحد  وهو  خيرات،  الهادي  عبد  األستاذ  انتهاء  عند    n
االشتراكي من محاضرته بمدينة طنجة، سأله أحد االتحاديين من 
المالية  وزيــر  ولعلو  اهلل  بفتح  كيف   : قائال  للحزب  األولى  الطبعة 
األستــاذ  سلفـــه  بينما  »الخوصصــة«  برنامــج  يطبـق  االتحــادي 
عبد الرحيم يوعبيد كان يطبق برنامج لتأميم االشتراكية وهما من 

نفس الحزب، فأجابه ذ. خيرات: الخوصصة هي لصالح الدولة.

الداخلية  بوزير  تجمعـــه  سطات  مدينة  والنشأة  المولد  خيرات  ذ. 
الراحل ادريس البصري مدينة واحدة.

مازالت مفاوضات »إكس ليبان« من أجل حصولنا على االستقالل تطرح 
ومالها  عنه،  نتج  وما  المغربي  العام  الشأن  متتبعي  مع  استئناسا  للنقاش 
وما عليها، وما مسؤولية األحزاب في الموافقة على بنودها، وتساؤالت عن 
مضامينها، وما هي سرية اتفاقياتها في غياب زعيم حزب االستقالل عالل 

الفاسي وزعيم حزب الشورى واالستقالل محمد حسن الوزاني.
الشعب المغربي كان مستعدا لتأدية أي ثمن لرجوع ملكه والمقاومة 
بصمود إلى آخر رمق، ومن هم على مائدة المفاوضات فاعلون من حزب 
االستقالل مثل المهدي بن بركة المتحفز للمفاوضات أثناء مرحلة الكفاح 
يتقدمهم  الشورى واالستقالل  الرحيم بوعبيد ورموز من حزب  ومعه عبد 
لكنها  الفرنسية  اإلدارة  في  خدمت  ممن  وطبقة  بوطالب  الهادي  عبد 

اعترضت على نفي محمد الخامس ومبايعة دمية االستعمار ابن عرفة.
فرنسا كانت تريد االستفراد بالجزائر بجبهة قتالية واحدة لالحتفاظ 
بالحفاظ على عالقته  االستقــالل  المغــرب  وبإعطــاء  البترولي  بمنتوجها 

المتميزة بالروابط اللغوية واالقتصادية وكأرض مدرة للخيرات الفالحية.
الوفد المفاوض المغربي في إكس ليبان لم تكن له بعد رؤية وكان 
وزنه السياسي في دائرة المتوسط، إذ غاب عنه ثقل الزعامات السياسية 
الجسدية  التصفيات  إلى  أدى بعيد االستقالل  الفاسي، مما  كالزعيم عالل 
بواسطة  يختطف  لالستقالل  الجديدة  الرؤية  يعارض  من  كل  حق  في 

مليشيات المهدي بن بركة.
في جميع األحوال مر المغرب بفترات عصيبة كانت حكمة المغفور له 
مثواه  اهلل  الثاني طيب  الحسن  الملك  وأمين سره جاللة  الخامس  محمد 

جنبا المغرب إلى ما ال تحمد عقباه وحافظا على وحدته.

مبارك البكاي لهبيل
ترأس حكومة االستقالل مدة سنتين

ولد سنة 1907 وهي السنة التي احتلت فيها فرنسا مدينة وجدة من 
أبناء قبيلة بني يزناسن، هو مبارك البكاي لهبيل، فوالده كان قائدا للقبيلة 
والدته  بتربيته  وتكفلت  سنوات  ثالث  يتجاوز  ال  مبارك  إبنه  وعمر  مات 

الملقبة لشجاعتها بالقائدة طامو.
والدته لم ترزق ذكورا، فقد قصدت ضريح الولي الصالح سيدي البكاي بأجدير بني منقوش للتبرك والتماس البركة 
يرزقها اهلل بمولود ذكر، فحملت بإبنها الوحيد وسمته إسم البكاي تبركا بالولي الصالح الذي يروى أنه لقب بالبكاي 

لكثرة بكائه في الصالة من شدة الخشوع.
ألحقته بمدرسة فرنسية ألبناء األعيان ودرس مع أبناء المعمرين الفرنسيين الذين كانوا يحتقرونه، فكان يتحداهم 

ويتفوق عليهم.
إلتحق بالمدرسة العسكرية الدار البيضاء بمكناس التي تخرج منها ضابطا سنة 1939 إبان الحرب الكونية الثانية 
في  المغرب  بوقوف  يوسف  بن  محمد  السلطان  نداء  فلبى  فرنسا،  فيها  بما  أوروبا  دول  النازية  القوات  اجتاحت  وحيث 
صف الحلفاء للدفاع عن العالم الحر، فخاض عدة معارك إلى جانب الجيش الفرنسي أبان فيها عن شجاعة نادرة فأصيب 
األسرى  بتبادل  ذلك  بعد  وحرر  اإلصابة  جراء هذه  رجله من  وبترت  النازية  القوات  وأسر من طرف  رجله  في  برصاصة 
واعترافا من الفرنسيين ببطولته عين قائدا على بني درار بالمنطقة الشرقية ونظرا لسلوكه النظيف عين بعدها باشا 

على مدينة صفرو ومكث بهذا المنصب إلى يوليوز 1953.
التوقيع على عزل السلطان محمد بن يوسف كسائر القياد والباشوات فرفض، ومباشرة  طلبت فرنسا من البكاي 
سافر إلى باريس إلجراء اتصاالت مع المسؤولين الفرنسيين متوخيا إقناعهم بالعدول عن مخططهم لكن فرنسا أقدمت 
على تنفيذ مخططها في 20 غشت 1953 بإبعاد السلطان عن عرشه مما حدا بالباشا البكاي إلى تقديم استقالته واختار 
اإلقامة بباريس للدفاع عن الشرعية والتي لم يغادرها إال بعد أن أرضخته السلطات االستعمارية لمطالب الشعب المغربي 
المتمثلة في عودة السلطان الشرعي من المنفى، بحيث قام البكاي خالل إقامته بالعاصمة الفرنسية بحملة كبيرة في 

مختلف األوساط الفرنسية وبإلقاء محاضرات في عدد من المدن الفرنسية 
السلطات  على  ضغوطهم  ممارسة  إلى  األحرار  الفرنسيين  فيها  يدعو 
للبلد  االستقالل  ومنح  عرشه  إلى  الشرعي  السلطان  تعيد  كي  الفرنسية 
الذي ضحى جنوده بأرواحهم من أجل حرية فرنسا، وقد كان لهذه الحملة 

أثرها اإليجابي بحيث لقيت تعاطفا واسعا من طرف الرأي العام الفرنسي.
على المستوى الوطني تسارعت األحداث، بحيث اتسع نطاق العمليات 
أكتوبر  في  التحرير  جيش  شنه  الذي  الكاسح  بالهجوم  توجت  الفدائية، 
السلطات  أرغم  مما  والجنوب  الشمال  في  المراكز  من  عدد  على   1955
مستقبل  حول  مفاوضات  وفتح  الشعب  لمطالب  الرضوخ  على  الفرنسية 

المغرب ب »إكس ليبان«.
كل  بشهادة  أبان  حيث  فاعل  دور  المفاوضات  هذه  في  البكاي  كان 
المفاوضين  باعتراف  وتوجت  الجميع  أدهشت  كفاءة  عن  الحاضرين 
الفرنسيين بخطأ السلطات الفرنسية التي التزمت بإعادة السلطان الشرعي 

في المرحلة األولى إلى باريس في طريق عودته المظفرة إلى عرشه.
كان من المستقبلين األوائل للسلطان لدى وصوله إلى سان جيرمان 
أونلي في طريق عودته إلى أرض الوطن الشيء الذي أهله ليحظى بالثقة 

الملكية وينال الحظوة كأول رئيس حكومة للمغرب المستقل.
بعدما أسفرت عنه مفاوضات إكس ليبان لعب البكاي دورا كبيرا في 
التي دامت شهرين أسفرت  المفاوضات  التأثير على مجريات األمور، هذه 
وبقيت  الحماية،  بإلغاء  مبدئيا  فرنسا  اعترفت  حيث  إيجابية،  نتائج  عن 
انتظار تشكيل حكومة  االستقالل مؤجلة في  وثيقة  التوقيع على  ترتيبات 
وطنية مخولة للتوقيع عليها بصفته أول رئيس حكومة مغرب لالستقالل 
عليها  التوقيع  شرف  للبكاي  وكان   ،1956 مارس   2 يوم  فعال  تم  ما  هو 

بصفته أول رئيس حكومة مغرب االستقالل.
الحزب  أمام ضغوط  أن يضطر  المنصب مدة سنتين قبل  شغل هذا 
الحكومة،  رئاسة  استقالته من  إلى تقديم  أال وهو حزب االستقالل  القوي 
الحكومة  رأس  االستقالل على  لحزب  األمين  فريج  بال  أحمد  الحاج  ويعين 
تنظيم سياسي  إنشاء  إلى  األخير  هذا  اهتمام  انصرف  بينما  للبكاي،  خلفا 
الحركة  إلى  بعد  فيما  تحول  الذي  الشعبي«،  »التجمع  إسم  عليه  أطلق 

الشعبية.
استطاع الحزب الجديد رغم ما أصاب نشأته من اضطهاد من طرف حزب االستقالل ولعناصره القيادية حيث تم 
سجن كل من الدكتور الخطيب وأحرضان بسجن عين قادوس بفاس، حيث نقال جثمان عباس المسعدي إلى أجدير دون 

إذن الحكومة.
سقطت حكومة بال فريج لتحل محلها حكومة عبد اهلل ابراهيم بالرغم من أنها امتداد لحكومة حزب االستقالل، 
فإنها دشنت لعهد سياسي جديد اتسم بنوع من المرونة في التعامل مع المعارضة وباالنفراج السياسي ولعل الفضل 
في ذلك يعود إلى طبيعة تكوين رئيسها وتشبعه بمبادئ الديمقراطية، لم يلبث الجناح اليساري لحزب االستقالل الذي 
ينتمي إليه رئيس الحكومة عبد اهلل ابراهيم أن انفصل عن الحزب األب ليشكل تنظيما سياسيا خاصا تحول فيما بعد إلى 

االتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959.
في عهد حكومة عبد اهلل ابراهيم رغم قصر عمرها لم تدم إال سنتين عرف المغرب إنجازات وضعت األساس القتصاد 
وطني مستقل عن فرنسا، كاستبدال البنك المخزني الذي كان تابعا لبنك باريس، ببنك المغرب، وعملة الفرنك بعملة 

الدرهم إلى غير ذلك من اإلنجازات التي تحسب لهذه الحكومة.
أبان مبارك البكاي لهبيل عن وطنيته الصادقة برفض التوقيع على وثيقة عزل أب األمة المغفور له جاللة الملك 
محمد الخامس عن عرشه وهو في منصب إداري مهم وآثر اإلقامة بفرنسا إلقناع أحرارها بما قدمه المغاربة بأرواحهم في 
سبيل تحريرها من قبضة النازية، وقد اندهش المتفاوضون في »إكس ليبان« من حنكته السياسية وحسن تدبير شؤون 
المفاوضات، كما اندهش الفرنسيون من عمق ثقافته عندما كان يحاضر في المدن الفرنسية دفاعا عن قضية وطنه كما 

عمق من تجذير التعددية بإصدار ظهير الحريات العامة وتأسيسه حزب »التجمع الشعبي«.
رحم اهلل زعماءنا عن ما بذلوه من جهد جهيد في سبيل تحقيق السيادة والوحدة وإعالء راية الوطن.

حديث الناسحديث الناس

مفاو�شات اإك�س ليبان وا�شرتجاع الذاكرة
• عبد العزيز الحليمي

الحضور ـ الفعالية ـ النتائج
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ب�ضم الل الرحمن الرحيم 
و الصالة والسالم على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم 

بإحسان إلى يوم الدين.
أيتها الصالحات أيها الصالحون:

قال تعالى:
ْنَيا َلِعٌب َوَلْهٌو َوِزيَنٌة َوَتَفاُخٌر َبْيَنُكْم َوَتَكاُثٌر ِف اْلأَْمَواِل  َياُة الدُّ َا اْلَ »اْعَلُموا اأَنمَّ
ا ُثممَّ َيُكوُن  َفرًّ اُه ُم�ضْ اَر َنَباُتُه ُثممَّ َيِهيُج َفَتَ َواْلأَْوَلِد ٱ َكَمَثِل َغْيٍث اأَْعَجَب اْلُكفمَّ
ْنَيا  َياُة الدُّ َواٌن ۚ َوَما اْلَ ِ َوِر�ضْ ا ٱ َوِف اْلآِخَرِة َعَذاٌب �َضِديٌد َوَمْغِفَرٌة مَِّن اللمَّ ُحَطاماً

اإِلمَّ َمَتاُع اْلُغُرور  « �ضورة الديد.
قال تعالى:

اِلَاُت َخرْيٌ ِعنَد َربَِّك َثَواباًا  ْنَيا ٱ َواْلَباِقَياُت ال�ضمَّ َياِة الدُّ »امْلَاُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَ
« سورة الكهف. َوَخرْيٌ اأََملاً

قال تعالى:
 ُ َواللمَّ ِفْتَنــــٌة  َواأَْوَلُدُكْم  اأَْمَواُلُكْم  َا  »اإِنمَّ
َ َما ا�ْضَتَطْعُتْم  اأَْجٌر َعِظيم، َفاتمَُّقوا اللمَّ ِعنَدُه 
نُف�ِضُكم«  أَ لِّ ا  َخرْياً َواأَنِفُقوا  ِطيُعوا  َواأَ َوا�ْضَمُعوا 

سورة التغابن.
قال تعالى:

َها النمَّا�ُس اإِنمَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر  »َيا اأَيُّ
 ۚ ِلَتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  �ُضُعوباًا  َوَجَعْلَناُكْم  َواأُنَثىۚ 
 َ اللمَّ اإِنمَّ  اأَْتَقاُكْم   ِ اللمَّ ِعنَد  اأَْكَرَمُكــــْم  اإِنمَّ 

َعِليٌم َخِبرٌي  « سورة الحجرات. 
قال تعالى:

ِممَّا َجَعَلُكم  َواأَنِفُقوا  ِ َوَر�ُضولِِه  »اآِمُنوا ِباللمَّ
�ْضَتْخَلِفنَي ِفيِه ٱَفالمَِّذيَن اآَمُنوا ِمنُكْم َواأَنَفُقوا  مُّ

َلُهْم اأَْجٌر َكِبري  « سورة الحديد.
قال تعالى:

ْلُك َوُهَو َعَلىۚ  »َتَباَرَك المَِّذي ِبَيِدِه امْلُ
َياَة  ُكلِّ �َضْيٍء َقِدير، المَِّذي َخَلَق امْلَْوَت َواْلَ
اْلَعِزيُز  َوُهَو  َعَملاً  اأَْح�َضُن  اأَيُُّكْم  ِلَيْبُلَوُكْم 

اْلَغُفور  « سورة الملك.
الحيـــاة  بصفــات  تتعلق  سلسلة  من  جانب 

وخصائصها اإلنسانية الفاضلة.
ـ الحياة دين ودنيا وعبادات وطاعات وثوابت 

وضوابط.
ـ الحياة أمانة وصدق وثقـة ووفاء ومسؤولية.

والتزامــات  وواجبات  وحقـوق  رسالة  الحياة  ـ 
وعهود.

ـ الحياة توحيد، عقيدة، إيمان، يقين، وقناعة.
ـ الحياة كنوز ونفائس وغنائم وفرص وحظ وذوق.

ـ الحياة مواعظ وإنصاف وتسامح ومساواة.
ـ الحياة صراعات، معارك صبر وصمود وتنافسات وتسابقات.

قال حكيم:
»إن فضاءات الحياة ومجاالتها الواسعة الفسيحة األرجاء تشهد السرعة المدهشة في السير 
أهدافها  بلوغ  في  ويرغب  إليها  ويسعى  إليها  يحتاج  فالكل  واالنهماك،  والتسابق  والتنافس 

حسب القدرة العقلية والفكرية والمعرفية والطاقة والخبرة والتجربة في نطاق الكرامة وعزة 
النفس واحترام حقوق الغير«.

مسؤولية الحياة :
وقانونية  وسياسية  واجتماعية  إنسانية  ورسالة  ومتشعبة،  شريفة  مسؤولية  الحياة  إن 
وسبيل  ونبيلة  وثقيلة  جليلة ضخمة  أمانة  أيضا  وهي  وواسع،  دقيق  ومنهج  وشرعية  ونظام 
مستقيم، حملها اإلنسان إزاء نفسه ولغيره وللمجتمع ولألمة حسب طاقته العقلية والفكرية 
قدرته  جلت  اهلل  له  منحها  التي  ومواهبه  وقدراته  ومؤهالته  ولمقوماته  والمهنية  والعلمية 

وعظم شأنه.
وأعباء  وصعاب  متاعب  من  تحتوي  وما  ومجاالتها  المسؤولية  هذه  فضاء  اقتحامه  إن 
اجتماعية مختلفة تهم جميع شرائح المجتمعات، تحتاج إلى تضحية وصبر وصمود وحزم وعزم 
ووفاء بالعهد والنزاهة واإلخالص وحوار نظيف نقي بناء وتواصل سليم وترابط وثيق والحرص 
على المحافظة على المكتسبات االجتماعية واألخالقية والثقافية والعلمية والدينية وعلى القيم 
المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  واألمر  اإلنسانية 
ورعايتها وحمايتها ووقايتها، مع احترام التزامات 
المسؤولية وحدودها وشروطها وقدسية الرسالة 

اإلنسانية الخالدة.
روح  تثبيت  إلى  تدعو  الذهبية  األمانة  هذه 
ثقة صادقة  فيها  والتعايش،  والتقـارب  العالقـات 
ووعـي  وود  وإخـاء  وتضامن  وتآزر  وتعاون  صلبة 
اإلنسانية  الوحدة  إطـار  في  ديني  ووازع  أخالقـي 
إلى  تـؤدي  قـد  الوجيهــة،  ومبادئها  وقواعدهـا 
وسعادتهم  وللجماعــة  للفرد  وسؤدد  وعـزة  قوة 

وهناءتهم.
مواهبه  مع  يعيش  تجعله  اإلنسان  ففطرة 
العقلية والنفسية واإلبداعية وطموحاته وتفاؤالته 
الدنيا  الحياة  في  وجوده  مراحل  خالل  وأحالمه 
وفطنة  بيقظة  التقدم  ومواطن  منابع  عن  باحث 
واإلبداع  االبتكار  فضاء  مقتحما  وبإقدام  وذكاء 
الفطرة  فهذه  شأنها،  في  واالجتهاد  واإلنتاج 
نفسه  إسعاد  حق  له  خولت  الرباني  الراقية/النور 
والبر  بالخير  وتعزيزها  وحدته  وإصالح  ومجتمعه 
واإلحسان، وقد كشف  أسرار الحياة وأهدافها في 

نطاق التقدم االجتماعي واالقتصادي والثقافي.
الحيــاة  في  وواجبـات  حقــوق  إنسان  فلكل 
المفهوم  حيــث  من  منها  ونصيبــه  حصته  وله 
االجتماعي واألخالقي واإلنساني. ويختلف اإلنسان 
والميوالت  والشعور  اإلحساس  في  اآلخر  مع 
العزيمة  وفي  والرغائب  والتفاؤالت  والتفاعالت 
والذوق  التفكيـــر  والمساهمـــة وفي  والمشاركة 

والكسب ونوعه وهدفه.
الحياة حسب ذوقه  فكل إنسان يفهم معاني 

وأمانيه وأخالقه ورغبته وهدفه وحريته.
و في هذا السياق قال العالمة محمد الغزالي رحمه اهلل: 

أراد اهلل تعالى سبحانه أن يقرر حرية الرأي لكل إنسان، فلكل إنسان وجهة نظر إلى الحياة 
من زاويتها، وال يدرى أحد في أي زاوية يكون الحق والخير، فرّب حكمة ينشدها كبار الناس 
في آفاقهم العقلية من زواياهم الخاصة فال يجدون لها أثرا ألنها مختفية عنهم في زاوية رجل 

مغمور إذا نظر إليها بيّنها في نشاط ووضوح.
فمن زواياها المختلفة يمكن اإلحاطة بأوفر حظ من الصواب والخير واكتشاف ما فيها من 

منافع حسية ومعنوية لمصلحة اإلنسان والجماعة.
فلكل إنسان زاويته الخاصة به في الحياة ينظر إليها.

)يتبع(

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

احلياة �رصاع
بني  املحمود  و املنبوذ

احلياة م�شوؤولية �شريفة و اأمانة م�شتمرة

)2/1(
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إن هذا اإللحاح الدائم على الحنين واللوعة واالشتياق واألسى لفراق المحبوبة )الحقيقة( بمثابة تأكيد 
لرفض الصوفي لالنفصال والنفي من عالمه المنشود الذي كان موطنه األصل. فوجود األنا في واقع محدود 
ما , واقع حسي هو قمة نفيها وذروة انفصالها , لكن عدم استسالمها لكثائف وجودها الحسي يدفعها على 
الدوام للسعي وراء زمن اتصالها الماضوي واستدعاءه وذلك بفضل ادراكها لوجودها اآلني الطارئ الذي لن 

ينتهي اال عندما تحقق اتصالها بالزمن الماضوي السعيد.
» لم يبق متسع من ألم

وال متسع لجرحك في حوصلة الناي
فاجمع ما تبقى من شظاياك قبل رحيلك

وال تودع أحدا
فالبحر لن يكون لك

حتى يصير موج رحيلك زبدا...«
المادة حتى  , وتطهيرها من شوائب  أهوائها  الصوفي لصرفها عن  بها  يقوم  للنفس  إنها مجاهدة 
إلى  الوصول  في  تتمثل  غاية  نحو  مستمرة  رحلة  في   , دائم  سفر  في  رفيقه  األلم  ليصبح  األلم,  يدمن 
الفردوس المفقود ,لكن ما يجده من لذة في األلم, يحوّله عن غايته في الوصول ليصبح األلم والمعاناة 

في الرحلة هما الغاية : 
»أنا الناطق حين ال أقول

وأنا السالك إلى
حيث ال وصول«

المعاناة  بوساطة  يتطهر  وحين 
ويرتقي  الجسد  أدران  من  والمكابدة 
وموطنه  المنشود  عالمه  نحو  بتجربته 
وصلها  لحظة  في  الروح  ,تنتشي  األول 
الربانية.  واالسرار  النورانية  بالحقيقة 
بعدما  عليها  السالك  يحافظ  أسرار 
الحجب  أمامــه  من  وزالـــت  انكشفت 
ال  حتى  المعرفة  جمر  على  فيقبض 

يفقدها:
» أنا األعمى الذي
ال يبوح بما يرى«

الياقـــوت  يسمــع  وهو  ال  كيف 
تقول:

»كن حجابا لسرِّي
ففي سرِّي انكشافي

وُكن لما أرتجي حرف نون
ليكتمل رجائي بكافي«

يتغنى  اللذان  واالشتياق  والشوق 
بهما بنيحيى ما هما إال تعبير عن الحب اإللهي , وهما اللذان يدفعان الصوفي نحو الحب للخالق المحبوب 
المتمثل في )الياقوت( إذ يقول إبراهيم النصر آباذي )ت 369( أن »الشوق هو ما كان لعموم الخلق بينما 
االشتياق فهو حال خاص المخصوصين , واألصل في الشوق أن يكون لغائب , فإذا تمّ القرب واللقاء انتفى 
الشوق« . بينما يرى الغزالي ان االشتياق هو الذي يزداد باللقاء وهو الذي يَسْتَعِر من جراء البعد الذي طرأ 
بعد أن تم القرب أي بعدما خبر الشاعر لذة النظر في وجه الحبيب ليكون »احتراق الحشاء وتلهب القلوب 

وتقطع األكباد من البُعد بَعْدَ قرب«:
»رحيلي دنا

فمن تكون الياقوت ...
ومن أكون أنا ؟

وهل أكون أنا من رحل ؟؟
حين أوهَمَتْني أنها رحّلتْ ؟

إنها األنا الصوفية الشاعرة بوصفها مركز الحدث والراوي له تحاول أن تستمر في حضورها الضمائري 
والمعنوي لتؤكد عنصري االتصال واالنفصال عبر نقل الصورة الروحية للحب اإللهي من تصورها الذهني 
وعبر تساؤل األنا عن كنهها مثلما تتبلور من خالل فكرة االتحاد أو الفناء للمخلوق في الخالق , فقد وُِجد 
إن  سيعود.  وإليها  منها  خلق  التي  البداية  نقطة  الى  العودة  في  أمال  ويعرفها  نفسه  ليكتشف  اإلنسان 
»رحيلي دنا« بمثابة تصريح لبنيحيى عن نضج تجربته الصوفية لتقوم أناه بالفعل الحقيقي كونها صاحبة 
حالة  بل من   , الظهور  حالة  الى  الضمور  حالة  الشعري من  للحدث  الفعلي  والمحرك   , التجربة من جهة 

االلتباس والغموض الى حالة الوضوح من جهة أخرى .
ان األنا الصوفية الشعرية جزءا جوهريا من التجربة وهي المركز والنواة التي تنبني عليها التجربة إذ 
ال حضور لذات الشاعر خارج األنا الشعرية وذلك من خالل ضمير المتكلم الذي ال يفارق النصوص والذي 
الذي  االمر  بالنصوص  المتكلم على نحو مكثف  ياء  الصدارة فضال عن حضور  األنا بهو  تبوأ  يشهد على 

يكشف عن طبيعة األنا باآلخر سواء كان اآلخر هو المريد ذاته أم اآلخر )الحقيقة( لكن حضور األنا ال ينحصر 
ضمن حضور الضمير أو حضور ياء المتكلم فحسب بل هناك حضور آخر لها عبر )مرآة األنا( . والمرآة بموجب 
تعريف محمود رجب هي ذلك المسطح الذي » يعكس كل ما يقوم أمامه )...( وهذا الذي يقوم أمام المرآة 

يعرف باسم األصل وأما الذي تعكسه فهو يعرف بالصورة أو االنعكاس«.
وعين اإلنسان هي من أفضل المرائي كونها تقوم بوظيفة مزدوجة »تبطن الظاهر وتظهر الباطن« 
الممكن  الوجود إذن من  التي تعكس اهلل في  وبما ان اهلل سبحانه وتعالى هو األصل وآدم هو الصورة 
اعتبار اهلل هو مرآة الحق )الحقيقة(بالنسبة لإلنسان حيث تتجلى فيه جميع الموجودات وهذا هو المفهوم 
الصوفي الذي يأخذ به أصحاب وحدة الوجود ووحدة الشهود. أي أن هنالك رؤية مزدوجة : االنسان يرى 
نفسه في اهلل ) أي انه مرآة اهلل في الوجود( واهلل يرى نفسه في اإلنسان ) فالمحبوب يرى نفسه محبا في 

عين المحبوب(.
»وهل يكون مرقد الياقوت مرقدي أنا؟

وأنني حين بكيت
لم أبكِ عليها

بل علي..؟«
بفكــرة  السطــور  هــذه  تشي 
دعامتا  وهما  »الفنــاء«  أو  »االتحاد« 
تظهـــرها  التي  الصوفيــة  التجربة 
الغيبة  نصوص ينيحيى فالفناء هو » 
عن األشياء« من خالله تتشكل رؤيته 
للمرآة وعندما يخرج الشاعر من حالة 
مرحلة  في  ويدخل  المادي  الصحو 
على  تغيير  يطرأ  »الغياب«  أو  المحو 
حالة الوعي فتنقلب األشياء ومعانيها 
ألنها حالة تنطلق من الوعي ولكن ال 
مفارقته،  بصدد  هي  إنما  إليه  تعود 
تتغير  ان  الضروري  من  يصبح  لذلك 
مرآة  الظاهر  )ليكون  الوعي  آليات 
تنعكس  الخارج  مرآة  وعلى  الباطن( 
صورة , هي صورة تعكس لألنا حقيقة 
الى  بها  للوصول  تمهيدا  نفسها 
أي  )الخالق(  واألعلى:  األسمى  معرفة 
تتطلب  خاصة  معرفة  انها   , الحقيقة 
باطنية  معرفـة  إنها  مختلفة،  آليات 
على  ومنفتحـة  ذاتهـا  على  منغلقة 
يكون  حيـث  آن.  في  االخرين  ذوات 
هذا االتصال بعالم الداخل من جهة، 
جهة  من  الخارجي  بالعالم  ووصله 
وعيها  لألنا  يكفالن  ما  هما  أخرى 
الفناء  وراء  وسعيها  بنفسها  الفارق 

الحقيقي في الحق المطلق:
»كلما ابتَعدتُ عني

اقتربتُ منكَ أكثر
وكلما شربتُ من خمرتي

سكِرتَ أنتَ
وأتَْلَفِني الصَّحْوُ عني وعنك«

فالفناء فناء النفس البشرية: التي تشكل مجمع اللذة الحسية لذا ففناءها ال يتحقق إال بالمجاهدة أما 
البقاء فهو بقاء الروح في طي الغيب , والشاعر الكائن بين عالم البقاء وبين عالم الفناء يراوح بين رغبته في 

الفناء ليبقى , وبين رغبته في البقاء ليفنى, في حركية ديالكتيكية مستمرة :
»وقالت لي:

امنحني أَلمَكْ
واخرج من ألمي

وانتظر عودتي من عدمكْ
إلى عدمي«.

طارئ  عالم  المؤقت  اآلني  فالعالم   , السماوي  إلى  األرضي  من  الروحي  الى  الحسي  من  انتقالة  إنها 
تسعى االنا الصوفية الشاعرة للتخلص منه عبر دوام التذكير لِذاتها بمعاناتها فيه :

»ميتٌ أنا
في زمن غابر

وحيٌّ أنا
في زحمة المقابر«.

عبد اللطيف بنيحيى
الشاعر المقيم في حال الشوق

اضطرام تحت 
ظل الياقوت

شادية حامد
شاعرة من فلسطين 3/2

)يتبع(
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زمن  ـ  تالميذ  نحن  لنا  بالنسبة  تشكل  الجدارن  مسطحات  كانت  
الريشة والمنشفة ـ فضاءات رحبة للتعبير عن ذواتنا والتنفيس عنها خارج 
الفصول، بعيدا كل البعد عن رقابة المعلمين الذين اليكلون من توبيخنا 
وتعنيفنا وضربنا ضربا مبرحا، جنبا إلى جنب سبورات أشد سوادا من حلكة 

الليل البهيم..
فلم تكن تلك السبورات التي نرفعها على رؤوسنا في حضرة المربين 
دفينة  مشاعر  من  يختلجها  وما  نفوسنا  خبايا  للتعبيرعن  شافية  كافية 
مما جعل العديد منا يتطاولون على الجدران لتفريغ مكبوتاتهم وتفجير 
غيضهم بخطوط رديئة وألفاظ دنيئة وجمل ركيكة ورسوم ورموز كثيرة.
خطية/ ـ  غارات  يشنون  التالميـذ  كـان  الجدارن،  مسطحـات  فعلـى  

قدحية ـ على مدرسيهم الجفاة، ناعتين إياهم بأرذل الصفات، كما كانوا 
اليتورعون في فضح بعض رفاقهم وزمالئهم، بل ويحددون حتى أمكنة 
وقلة  تربية  انعدام  عن  تنم  خادشة  بعبارات  والفواحش  الفضائح  وقوع 
المشاغبون صفات مقيتة  الكسالى  الغيرة والحسد  ينسب  حياء؛ وبدافع 
وألقابهم  أسمائهم  بكتابة  وذلك  التالميذ،  من  والمجتهدين  للنجباء 
المؤسسات  داخل  المياه  دورات  جدران  على  جنسية  بإيحاءات  مقرونة 
أسمائهم  بكتابة  العشاق   - أيضا   - الوشاة  ويفضح  وخارجها،  التعليمية 

وأسماء صويحباتهم في أماكن بادية للعيان.. 
 كما كانت أسوار المدارس وجدران المنازل - في زمن الفحم - التخلو  
من خربشات ورسوم تزكيها قلوب متراصة وأخرى يخترقها سهم الغرام.. 
شعرية  وأبيات  العاشقين  أسماء  تعانق  والتينية  عربية  حب  وكلمات 
تمجيد  بين  الكروية  بالفرق  التشهير  عن  فضال  مأثورة  وأقوال  منتورة 
المفضلة في  المادة  السياسية؛ وكانت  الوجوه  وتحقير.. وتشويه بعض 
إنجاز الكتابة والرسوم، قطع الفحم الخشبي أو سخام السدادات الفلينية 
وبقايا أصباغ، ويستعين جل التالميذ بالطبشورة. وليس أطفال المدارس 
وحدهم الذين يلوثون الجدران بخربشاتهم وأدبياتهم السوقية، بل أيضا 
الكبار حين يعلنون عن محالت »تصوير خبزهم اليومي« بخطوط رديئة 
تقرف العين،: )هنا يباع الدجاج، ميكانيكي عصري، مقهى الشعب، صانع 
ممنوع  والدروب عالمات  األزقة  منعطفات  وفي  السعادة..(  أسنان، حمام 
الوقوف وعالمات ممنوع رمي األزبال، وما إلى غير ذلك من عبارات السب 
الدعارة  لدور  منازلها  المجاورة  األسر  بعض  وتضطر  والقذف..  والشتم 
في عدد من األحياء الشعبية إلى كتابة إعالن ردعي على الباب دفاعا عن 
حرمتها، هو ذا نموذجه »هذي دار المزوجين« وتحتمي بعض المومسات 

بهذا اإلعالن لدرء الشبهات واستغفال السلطات .

خطابات التنديد والمنع اجتاحت أيضا مساحات شاسعة من الجدران 
رديئة،  اهلل، خطوط  بيوت  التاريخية وجدران  األسوار  فيها  بما  واألسوار، 
كتبت على عجل وعبارات متنافرة التقل رداءة وبشاعة عن خربشات أطفال 
المدارس، فالطرفان الملوث والزاجر كالهما جاهالن لما تقتضيه شروط 
بالقاذورات  الجدران  يلوث  فاألول  والبيئة..  اإلنسان  لحماية  النظافة 
والثاني يلوثها بخطوط رديئة تنم عن عقليات متحجرة، وإن كان أصحابها 

ينمون عن حس بيئي في درجته الصفر.
وال يجوز في هذا السياق تجاهل كفاح الشعب المغربي ضد االستعمار 
ومطالبته باالستقالل بشتى األساليب الكفاحيـــة، بما في ذلك أسلـــوب 

المقاومة على الجدران، .
فالجــدار في تلك المرحلــة الحاسمة من تاريخ المغرب أصبح وسيلة 
الساحة  على  المستجدات  آخر  المقاومون  يسجل  ففيه  متميزة،  إعالمية 
الوطنية، وفيه تدون الشعـارات الحماسيــة التي تحــث على التضحيـــة 
المشاة  القضية جند دوريات من  المستعمر جسامة  أدرك  والفـداء، ولما 
المتخصصين في مسح شعــارات الغضب األسود المتأجــج لهيبهـا على 

الجدران..  
إباء  في  شامخة  ظلت  فالجدران  والتبييـض،  المسح  عمليــات  ورغم 
مضى  وقت  أي  من  أكثر  تدعو  والضرورة   .. االستعمار  بسقوط  وكبرياء 
الفساد ممن مرغوا وجوه  ورموز  النفعيين  االستعمار  أذناب  إلى مقاومة 
المستضعفين في التراب؛ لكن هذه المرة ليس على مستوى المسطحات، 
لسالمة  ضمانا  المنابر،  أعلى  ومن  الواجهات  مختلف  مستوى  على  بل 

كرامة العباد في سائر ربوع البالد.

مذكــــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س
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محمد وطا�س تدور  عندما  تنمره!  أصعب  وما  الزمان،  قساوة  أشد  ما 
الدائرة بثالثمئة وستين درجة، بسرعة الضوء!

يتغيـر الحال، ويصيــر محاال! تغيــب الشمـس من غيــر 
معلـوم. يصعب  التمييز  غيـر  الظالم ألجل  ويستمر  موعد، 
بين الرأس والقدم، بين العين والفم، فيختل التوازن والكل 

يهوي أرضا... ربما هي األرض!!!
القامـة  الفتـاة المليحة، ذات  فعـال هي قصـة سميحــة 
القصيرة، والعقـل الكبير. سميحـة تربت في بيـت زوج أمها 
الرابعة  إلى حين  في مهدها.  أبيها وهي  تطلقت من  التي 
حنانه... وال  برؤيته  ولم تحظ  والدها  تعرف  لم  من عمرها 

بعدها أصبحت تذهب مرغمة لزيارته في بيته حيث يعيش 
إخوانها وأخواتها. كرهها لهذه الزيارة سببه ما تالقيه عند 
كل زيارة من سوء تعامل، بل وطرد مغلف بأعذار من طرف 
تنسى  ولن  مجيئها...  على  تندم  يجعلها  مما  أبيها،  زوجة 
إلخوتها  والدها  فيه  قدم  الذي  اليوم  ذاك  أبدا  سميحة، 
وأخواتها هدايا العيد عبارة عن ساعات يدوية غالية الثمن، 
أعجبت بها كثيرا، وبقيت تنتظر دورها لتأخذ هديتها  كإبنة 
هدوء  بكل  سألته  وعندما  يفعل!  لم  الوالد  ولكن  كذلك!!! 
وشـوق، وحاجة : »وأنـا يا أبي، أين ساعتي؟«،  فأجابها قائال: 

»عندك أمك ، اذهبي عندها لتشتريها لك«.
أمها التي ال حول لها والقوة، وزوجها الذي ال يستطيع 

شراء الساعة!!!
وجـدة... أم،  السبعينــات،  في  سيــدة  اليـوم  سميحـة، 

داخل  حفرت  آثارا  لصدمات،  خرائط  تجد  صدرها  فتحت  لو 
السعيدة  الدمــاء  حالوة  وال  الزمان،  يستطع  لم  العضالت، 

التي عاشتها ، أن يمحوها...
أين  إلى  أمها!  زوج  بيت  في  عانته  ما  وتتذكر،  تتذكر، 
المفر؟ من زوج أم يتحرش بها، وزوجة أب تطردها وال ترغب 

في حضورها؟
المالذ؟ المالذ؟

شاب يأويهـا، على شـرع اهلل في بيت يجمعها، الرؤيـة 
اآلن واضحة لسميحة. تتخلى عن الدراسة وتتزوج في سن 

السادسة عشرة !
تقتـــلـوا  ال  مستقبلنــا،  ارحمـــوا  شبــابنــا،  »ارحمــوا 

حماسنا! ...«.
القهــر  تقوله سميحــة، وكل من عاش ظـروف  ما  هو 
والظلم، كل من اضطهـد في طفولتـه، بكى والناس نيـام، 
بيتــا  ليضمـن  فقط  والتحرش...  والقساوة،  الضرب،  تقبل 
الجميــع،  تسائـل  جميعا  صرختهـم  اليــوم  ولكن  يأويـه... 
الضـروري  من  وصار  اليـوم،  وصلتـنــا  الصامتـة  صرختهـم 
التوقف من أجل اإلنصات إليهـم. هم كثيرو العدد، مختلفو 
الحلم،  بنفس  يحلمون  جميعهم  ولكنهم  واألعمار،  الجنس 

ويستفيقون بالليل ليشربوا جرعة ماء، ويبكون!

الفارغ،  الكرسي  تحدثنا،عن  الماضيتين،  الحلقتين  في 
واقترحنا من يمكنه ملءه. اليوم نعيد نفس التساؤل بصيغة 

أخرى: »مادور األسرة؟«.
ما مهمة األب، وماهي مهمة األم؟

العالقات  نبني  كيف  بيتي؟  في  طفل  وجود  يعني  ماذا 
األسرية؟ ...

بأجوبة  وغيرها  األسئلـة  هذه  عن  نجب  لم  إذا  بالفعل 
واعية مؤمنــة بدورها وواجباتهــا، وحقوقهــا، فلنعلم أننـــا 
سنستمـــر في إنجـاب سميحــات أخـرى! سميحات يشكلـن 
وأمن  وسالمـة  صحة  تهـدد  فتاكة  أمراضا  األسر،  هشاشة 

المجتمع.
الزواج عالقـة ربانية بين زوج وزوجة يحكمها ويؤطرها 
الشرع والقانون. ينتج عنه إنجاب أطفال تكتمل بهم سعادة 

الزوجين.  
شـراء سيـارة  والرغبــة في سياقتهـا تؤكد أننا نتوفــر 
لدليل  نحتاج  إلكتروني  عند شراء جهاز  رخصة سياقة،  على 
تفسيــري لكـي نحســن اإلستعمــال، ولكن قيادة السفينة، 

أال تحتاج إلى رخصة..؟
البشرية،  بمواردها  أسرية  مؤسسة  أسرة،  تقــود  أنـت 
وضمان  الجميع،  نجاح  عن  مسؤول  أنت  المالية،  ومواردها 
دليل؟  لديك  فهل  األسرة...  أفراد  وإيجابيـة  وأمن  استقـرار 
ستتعامـل  كيـف  األسـرة؟  قيادة  رخصـة  على  حصلت  هل 
مشاكل  اليوم،  نزاع  والدة؟....  أول  مع  مشكل؟  أول  مع 
ثمين  رأسمالها  أن شركتك  األمر  في  المستقبل!  والخطير 
جدا إنه اإلنسان! إنه من تعده للصالح و اإلصالح، أو تطرحه 

بجرح ملوث يهدد مرضه كل المجتمع.
واعتبار  الغالب،  بمنطق  السماح  المقبول  من  يعد  لم 
الواقع قضاء وقدرا، إنما علينا أن نعقلها ونتوكل على اهلل. 
أننا  والتأهيل ومعرفة  التكوين  يقتضي  واالستعداد  اإلعداد 
نربـي لجيـل غيـر جيلنـا، وزمان غير زماننـا، وكفانـا دروسا، 

وعظات، منذ مارس 2020!!!
مستقبـل  أسرنا،  مستقبـل  نتعلم؟  ألم  بعد؟  نتعظ  ألم 
السعادة  السعادة،  يعيشـون  لنجعلهم  أمانـة،  الوطن  أبناء 

الصافية الشفافة، بدون جروح وال لكدات، والآثار...
األب مسؤوليتكما جسيمة،  أيها  وأنت  األم  أيتهـا  أنـت 
فالطفل الذي بين أيديكما اليوم، هو رجل الغــد. اليــوم هو 
تلميذكما، يحبكما، ينصت إليكما، فكونا قدوة له، وساعداه 

في رسم حلمه بكل أمان.

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

�رصخة �صامتة
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الفايس مقال الصديــق  اليوم من تدوينــات على  انتباهي  ما لفت 
األوفى سي ادريس كردود لمقالته التي تصب في عمق  المشاكل التي 

يتخبط فيها المجتمع  من كافة المجاالت، أال وهي ظاهرة التسول.
ومن هنا يمكن الحديث عن هذه الظاهرة المتفشية في كل المدن  
كثيرة،  بواعث  لها  بأن  القول  في  نتردد  لن  وأزقتها، وسوف  وشوارعها 
لالغتناء، وهي   االحتراف  أو  والهشاشة  الفقر  إلى  األولى  بالدرجة  وتعود 
بدرجات  وتنتشر  عالمية  المغرب فقط، بل ظاهرة  ليست مقتصرة على 
متفاوتة في جميع بلدان العالم بأسره، سواء كانت فقير ة أو غنية، وهي 
تكون دوما مرتبطة بالظروف االجتماعية واالقتصادية التي تتخبط فيها 

المجتمعات.
المتسولين في  المتوفرة، نجد أن نسبة  إلى اإلحصائيات  وبالرجوع 
من   ٪10 المغربية،  المدن  وشوارع  أزقة  يجوبون   ٪62 تناهز   المغرب 

هذه النسبة هم أطفال.
وخالل السنوات األخيرة  صنف المغرب من حيث ظاهرة التسول بأنه 
في مقدمة  دول شمال إفريقيا والدول العربية، مع أن القانون المغربي 
للحرية،  سالبة   بعقوبة  عليها  أقدم  من  ويعاقب   الظاهرة  هذه  يجرم 
استنادا إلى مقتضيات الفصول من 326  الى 333 من القانون الجنائي، 

وتشدد العقوبة  على مرتكبها  إذا لجاء فيها إلى استغالل األطفال.
ويرى البعض أن الظاهرة ال تكون مرتبطة فقط بالفقر والهشاشة 
تدهور  إلى  كذلك  ترد  بل  واالجتماعية،  االقتصادية  التحوالت  وبسبب 
البطالة،  وانتشار  الطالق،  نسبة  وارتفاع  وانفكاكها،  األســرة  أوضــاع 
وفقدان العمل، وعدم القدرة عليه، وإهمال األسرة التي تؤدي إلى تشرد 

األطفال والمسنين.
ويرى اآلخرون أن هذه  الظاهرة تكون أحيانا موسمية، ال تمارس إال 
في مناسبات معينة، كاألعياد الدينية، بما فيها شهر رمضان وعاشوراء، 
أما يوم الجمعة فيعتبر بالنسبة للمتسولين يوما  ميسورا  لهم  تتضاعف 
فيه الصدقات والعطيات، وهكذا تراهم  يتزاحمون أمام المساجد عقب 
اليوم  هو يوم عيد بالنسبة لهم، حيث يجود فيه  صالة الجمعة، فهذا 

المحسنون بكثافة.
زال  يتطلع  المغرب  كان وما  أن  الصدد،  وتجدر  اإلشارة  في هذا 
قدما إلى التصدي لهذه الظاهرة بجميع  اإلمكانات المتاحة  للحد  من 
بالتركيز  على منعها من  قانونا  من  جهة، ومن جهة أخرى  انتشارها 

خالل مقاربة اجتماعية الهادفة  إلى اإلدماج األسري والمؤسساتي.
ما  الدولة،  مؤسسات  مستوى  على  حاليا  المقاربات  هذه  أبرز  ومن 

هذه  حول  المستشارين  غرفة  في  مناقشته  تم 
حول ضرورة  المداخالت  انصبت  حيث  الظاهرة، 
بعد  التسول  ظاهرة  على  للقضاء  سبل  إيجاد  
استفحالها. وقد أجمع الكل من  خالل المناقشات 
لمواجهتها  المتخذة  االستراتيجية  فشل  عن 
أمام غياب تشخيص عميق متجدر  يحدد بجالء 

األسباب الحقيقية  النتشارها.
وكانت الحصيلة باإلجمـاع  على أن  التسول 
ظاهرة مسيئة ومشينة لبالدنا، ويتعين التخلص 
كانت  ســواء   والطرق  الوسائل  بجميع   منها 
قانونية  لردعها دون   أو  اجتماعية  أو  اقتصادية 

شفقة أو تسامح حفاظا على سمعة وطننا.

من صميم المجتمع

• إدريس كردود

مداخلة تعقيبية
حول ظاهرة 

الت�شّول..

)تتمة ص1(  
األمــر يتعلــق ب »حماية وتثمين  تراث 
الجماعة  ودور  والمعماري«  المدينة  الطبيعي 
دور  الحال،  بطبيعة   ، وهو  بذلك.  القيام  في 
هام وأساسي، نظرا لكون الجماعة هي الجهة 
الموكول إليها  حماية التراث المادي والالمادي 
للمدينة التي تدبر شؤونها، وصيانته حتى يبقى 

رمزا لحاضر وماضي ومستقبل هذه المدينة.  
وتعمّد بيان الجماعة اإلشارة إلى أن وقائع 
اإلشارة،  لغة  »ترجمتها«  إلى  تمت  اللقاء  هذا 
حتى ال يحرم أي مواطن بالمدينة، من االطالع 
على   جهود الجماعة من أجل حماية وصيانة 
الموروث الثقافـــي  والمعمـــاري والحضـــاري 
أراهيُط  عليها  تكالــب  وقــد  خاصة  للمدينة، 
الجهل والحقد، من أنصار  »اإلصـالح«   الفاسد، 
ودعاة  المعرفة والنبوغ في مجاالت  »التجديد« 
عددا  بالغ  بضرر  والتعمير،  فأصابوا  والتطوير 
التاريخية  التي تعتبر من رموزها  بناياتها  من 
إلى  حدائقهــا  بعــض  والحضاريــة،  وحولــوا 
»اوطوروتات« ، كما حصل لحديقة محطة القطار 
وقفة  قوية  لوال  التي  المحطة  تلك  التاريخية، 
قد  »المصلحين«  معاول  لكانت  األهالي،  من 
دمرتها عن آخرها. وكما حصل لمآثر المدينة 
العتيقة التي تركت لتآكل الزمن، حتى ضاع منها 
رونقها المعماري الجميل، وكما حصل لشاطئها 
أنه  والحال  تم إصالحه  إنه  قيل  الذي  الجميل 
تم إفساده حيث إنه فقد طابعه المميز ورونقه 
»زحفت«  التي  حصل  لغاباتها  وكما  الجذاب، 
باسم  »نصّابي«  العقار  عليها  »طراكسات« 
إلى  عملية  »إنعاشهم«  ليتحول  اإلنعاش، 
تدمير ممنهج، فقدت المدينة بسبب ذلك، ثلثي 
غطائها الغابوي في تحد سافر للطبيعة والبيئة 

والسكان.    
ومن كلمة االفتتاح إلى توصيات الختام، 
انصبــت تدخـــالت المشاركيـــن،  على  »إبراز 
أهمية التراث ودوره في تكوين ذاكرة المجتمع 
»األهداف  هويته«،  وعلى  على  والمحافظة 
والمساطر القانونية،  لحماية التراث والمحافظة 
والتسجيــل  »التقييد  مساطـــر  عليه،  ومنها 
والترتيب واإلدراج«  في قائمة التراث الوطني، 
»تنزيل«  على  الجماعــة  حرص  من  انطالقا 
كما  تاما،  اإلطـــار  تنزيال  هذا  التزاماتها  في 

تدعي ! 
اللقـــاء التطـرق  هذا  خــالل  أيضا  وتم 
والمجتمع  الجماعة  بين  األدوار  »تكامل  إلى 
المدني  )المنظمات األهلية(، في حماية وتثمين 
تراث المدينة الطبيعي والمعماري،  باعتبار  أن 
مسؤولياتهما تتكامل  فيما يخص تدبير الشأن 
معدل  الفرد   بالنسبة  من  والرفع  المحلي 
المدينة،  مستوى  على  للمناطق  الخضراء 
التراث  له  يتعرض  التهديد  الذي  ومقاومة 
معالجة  لقطاع  بالنسبة  أيضا  الغابوي،  و 
بالنسبة  دائما  هاجسا  تشكل  النفايات  التي 
بسبب  المائية  الموارد  للسكان،  واستغالل 
تأثير كل ذلك على التراث الطبيعي والمعماري 

للمدينة.  
هذه  المتدخلين  آخر  يترك  لم  وطبيعيا 
الفرصة  تمردون  اإلشارة إلى أن  حماية التراث 
»في  قضايا  توجد  وحماية  البيئة  المعماري 
عمق« التدبير اليومي  للجماعة  بهدف الحفاظ 
المدينة  خاصة  وجمالية  المدينة،  رونق  على 

العتيقة  وكون التراث المادي أو الالمادي  يعتبر 
عامة.  بصفة  للمدينة  وللبلد  ركيزة  أساسية 
فهل تصدقون؟ والحالة كما ترون،  صباح مساءـ 

إهماال وال مباالة  لوال تدخل الوالية !.....    
 ، تخرج  لم  التي  البالغية  »الخطب«  بعد 
هذه  مثل  في  المألوف  عن  أيضا،  المرة  هذه 
االقتراحات  دور  جــاء  »الرسميـــة«  المناسبات 
الجماعــــة  »تنظـــر«  أن  والتوصيــات،  منها 
الثقافية  للتنمية  مصلحة  خلق  إمكانية  في 

والفنية  ووضع برامج »سنوية«  لذلك .  
بأن  للجماعـــة  دعـــوة  وجـــهــت   كمـا 
تعمل على حمايـــة غابـــة »السانيـــة« ضد »ال

 « اإلسمنتي  اكتساح  والترامي«  »اآلجــوري- 
سيدي  )ضاية  الرطبة  على  المناطق  والحفاظ 
قاسم و تهدارت، نموذجا( واالنفتاح على مختلف 
العمومـي  النقــاش  في  للمشاركة  الفاعلين 
الملفات.، وتنمية  مختلــف  بتدبير  المرتبط 
الفنيـــة  الثقــافـــة«  والخدمـــات  »صناعـــة 

والتراثية  وتشجيع البحث في مجال التراث   
وكان البد أن تتم اإلشارة إلى أن الجماعة 
»إبراز«  أجل  اللقاءات  من  هذه  »تبنت« 
والتشارك  »التواصل  عملية  في  انخراطها 
والتشاور« مع فعاليات المجتمع المدني، تأكيدا 
في  المدني  المجتمع  إشراك  بأهمية  منها 
»الديمقراطية  المحلي  وإعمال  القرار  »صناعة 
التشاركية والمواطنة« التي تعتبر من مقومات 
دستور البالد ! جرد كالم إنشائي استخلص من 

قاموس »قولوا العام زين« !!.... 
ها وقد وصلنا إلى نهاية  »بيان الجماعة« 
بلغة  صيغ  والذي  اإلعالم  دور  على  الموزع 
»تمجيد الذات«  المألوف في مثل هذه البيانات 

والبالغات،  فماذا، ترانا، نستخلصُ منه؟  

لعل أول ما يتبادر إلى الذهن، أن الجماعة 
من  على  مجموعة  هذا  تقريرها  في  ركزت 
إلى  اللقاء  موضوع  تتخطى  المداخالت  التي 
نوع من »الدردشة« حول ما يمكن القيامُ به 
بعد  على  توجد  الجماعة  أن  والحال  مستقبال، 

أسابيع من »الرحيل !  .....  
التقرير  هذا  في  نعثر  أن  ننتظر  كنا  وقد 
فيما  عملية  وتدابير  حقيقيــة  منجزات  عن 
»دور  على  يرتكز  الذي  الندوة  موضوع  يخص 
المدينة  تراث  وتثمين  حماية  في  الجماعة 
الطبيعي والمعماري« ... بعد خمس سنوات من 

»االنتداب« االنتخابي !   
االنطباع  القارء  لدى  يترك  التقرير  هذا 
»دردشة«  يتعلق  ب  كان  األمر  التالي:  إما  أن 
حبية،  ذات طابع ‘مجاملتي«  يتم خاللها تبادل 
المحلي  الشأن  تدبير  حول  العامة  »األفكار« 
للمدينة، وهو موضوع ال يمكن التسليم بأنه 
األمر  كان  وإذا  التفاؤل.  إلى  الرضى  أو  يدفع 
كذلك، فقد كان ينبغي أن يختاروا لهذا اللقاء 
عنوانا مغايرا, وأال يتم حصرُه في »دور الجماعة 
لم  المدينة«  ألننا  تراث  وتثمين  حماية  في 
مدى  على  به  قامت  للجماعة  دورا  نلمس 
السنوات الخمس الماضية، في هذا المضمار. أما 
الشهري  للتعريف  لقاء  »حكامة«  أن يخصص 
بدور الجماعة في حماية التراث،  فإن هذا األمر 
أصبح متجاوزا  ما دامت الجماعة »راحلة«  فبل 
»الخلف«  يلتزم  ال  القادم،  وقد  الصيف  نهاية 

بحرف واحد من حروف  هذا التقرير.  

َخَلْوْا  ِذيَن  اٱَلّ ِفى   ِ اٱلَلّ َة  )�ُضَنّ
 ِ ـــِة اٱلَلّ ِمن َقْبُل ٱ َوَلن َتـــــَِد لِ�ُضَنّ

( »صدق اهلل العظيم«  َتْبِديلاً
عزيز كنوني  

لقاءات »حكامة« البلدية حتتاج لـ »حكامة«

بعد الطابورات التي أصبح يشهدها قطاع الضرائب مؤخرا وتزامنا مع تفشي فيروس كورونا 
بالبالد والعمل باإلجراءات االحترازية، أطلقت المديرية العامة للضرائب وبشراكة مع وكالة التنمية 

الرقمية خدمة حجز المواعيد، عبر شبكة األنترنت، تفاديا ألي ازدحام.
ستمكن  ومريحــة  بسيطــة  بطريقـــة  صممت  التي  المنصة  فإن  للمديرية،  بالغ  وحسب 
مستخدميها من تحديد مواعيدهم مع الشخص المكلف بمعالجة ملفهم، حسب جاهزيتهم ودون 

أي مضيعة لوقتهم.
هذا ويمكن الولوج اليوم إلى خدمة حجز المواعيد عن طريق البوابة الخاصة بالمديرية العامة 
للضرائب www.tax.gov.ma فضال عن إمكانية تنزيل تطبيـق للهاتف النقال »daribati« من 

.App Store )IOS( و Play Store )Android( منصات
ر.ب

تفاديًا ألي طابور...

املديرية العامة لل�شرائب تطلق 
من�شة حلجز املواعيد

محمد الخراز
رئيس غرفة بمحكمة

 النقض سابقا

تعقيب
محمد  الفاضل  لألستاذ  تعقيبية  مداخلة  على  مؤخرا  اطلعت 
الخراز بشأن ظاهرة التسول التي أشرت إليها ضمن املوضوع املنشور 
بصفحتي الشخصية.. وأتفق تماما مع ما أشار إليه األستاذ الخراز من 
آفة مستفحلة يف املجتمع  اللثام عن  آراء ومالحظات نقدية أماطت 
املغربي بما لها من انعكاسات اجتماعية خطرية للغاية.. وكيف ينظر 
يعاقب  التي  الجرائم  ضمن  املصنفة  التسول  آلفة  الجنائي  القانون 
عليها القانون طبقا للفصول التي أشار إليها األستاذ الخراز املرّبز الذي 
اليشق له غبار يف مجال القضاء، وقد راكم من خالله تجربة موفقة 
ورائدة.. وأكاد أجزم يقينا أن الكثري من الناس يجهلون تماما تجريم 
بالفقر والعوز كما أشار  الذي لم يعد مرتبطا  التسول  القانون لفعل 
إىل ذلك األستاذ الفاضل بقدر ما أصبح نشاطا يدر الدخل، بل إن عددا 
كبريا من املمارسني للتسول من الجنسني راكموا ثروات تعد باملاليني. 
ولعل املداهمات األمنية ملقرات عمل أو سكن هؤالء األشخاص أبانت 
عن حجم الثروات الناتجة عن مهنة التسول وقد حصل هذا يف الكثري 

من املدن املغربية كما ال يخفى على الجميع..
وومضاته  القيمة  معلوماته  على  الخراز  األستاذ  نشكر  وإذ 
القانونية، وبكيفية خاصة تلك املتعلقة بالعقوبات املرتتبة عن فعل 
التسول يف األماكن والفضاءات العامة، فإنه من األمانة أن ندرج نص 

مداخلته القيمة ضمن هذا العمود :
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

النمطية  لقواعد  التام  والركون  اخلمول  قاعدة  عن  ا�ستثناًء 
العمومي  والتلفزي،  الإذاعي  البث  قنوات  تتبناها  التي  املبتذلة 
اإذاعة  فاإن  العموم،  على  براجمها  واإذاعة  اإنتاج  يف  واخلا�ص، 
طنجة انفردت، دون غريها، بخ�سو�سية اإعالمية فارقة �ساهمت 
اإن�ساجها وتطويرها وحفظ  الإذاعيني يف  املتالحقة من  الأجيال 
هذا التميز النابع، يف املقام الأول، من تلك اخل�سو�سية الثقافية 

املوؤكدة ملدينة دولية اإ�سمها طنجة.
لكن رغم ثبوت هذا »الجتهاد«، من خالل الطالع على لئحة 
لعديد  بالن�سبة  ثابت  هو  كما  طنجة،  باإذاعة  اخلا�سة  ال�سوابق 
واقع  يف  يكن،  مل  كله  ذلك  فاإن  الأثري،  على  امُلذاعة  براجمها  من 
والبحث  التطوير  نهج  يف  ال�ستمرار  على  حقيقيا  حمفزا  الأمر، 
عن الأف�سل، اإذ مازالت هذه الإذاعة تعاين من موؤثرات قد تكون 
اأ�سا�سا  نف�سية وثقافية ترتبط مبفهوم غري وا�سح املعامل يتجلى 
يف االحتياط املبالغ فيه ويف احلذر ال�سديد من ال�سقوط يف دائرة 
الت�ساوؤل  اإلى  االإعالمي  الباحثني يف احلقل  ما يدفع  املمنوع، وهو 
العمومي  الإعالم  على  يجب  الذي  الفعلي  الدور  طبيعة  عن 

مبا�سرته.
العمومي  الإعالم  اأهلية  مدى  عن  الت�ساوؤل  اإعادة  منا�سبة 
منذ  وقدمه،  اأعده  بربنامج  تتعلق  املناحي،  املتعدد  دوره  ملبا�سرة 
حوايل اأ�سبوع، ال�سحفي باإذاعة طنجة خالد ا�سطيبات، وُبّث على 

اأثري »الإذاعة الوطنية« .
واملعا�سرة  الأ�سالة  حزب  عن  ممثلة  ا�ست�ساف  الذي  الربنامج 
والتنمية، وكان مو�سوعه هو احلديث  العدالة  وممثال عن حزب 
كان  ال�سيا�سي،  العمل  يف  انخراطهم  ومدى  ال�سباب  و�سع  عن 
كان  االأ�سيف،  لالأ�سف  لكنه،  ال�سكل،  حيث  من  مقبوال  برناجما 

فارغا من حيث امل�سمون، ملاذا ؟
التي كان من  االأ�سئلة احلقيقية  اأن  اأعتقد، على جهة اجلزم، 
الواجب طرحها، لتفادي اإجابات من »ال�سيفني ال�سيا�سيني«لي�ست 
�سوى تغريدات حاملة ل عالقة لها بالواقع الفعلي، هي الت�ساوؤل عن 
�سحة اهتمام ال�سباب بال�سيا�سة اأ�سال؟ وهل ا�ستطاعت االأحزاب 
ال�سيا�سية القائمة التحول نحو اكت�ساب ال�سفة املوؤ�س�سية من اأجل 
خدمة الدميوقراطية املن�سودة؟ وهل هي قادرة ، بو�سعها احلايل، 
لتنفيذ  واإعدادهم  �سيا�سيا  لتمرينهم  ال�سباب  ا�ستقطاب  على 
مبختلف  التنظيمات،  هذه  اأن  اأم  ؟  معينة  طبيعة  من  م�سروع 
اأ�سمائها، ما زالت يف طور بدائي ال عالقة له ال باحلداثة وال مبا 

بعد احلداثة، لكونها تنظيمات باترياركية التوجه.
اأي  الفعلية  ن�ساأتها  موطن  يف  ال�سيا�سية،  االأحزاب  كانت  اإذا 
اأروبا، ا�ستطاعت التاأثري على اأنظمة احلكم التي كانت قائمة، فاإن 
»الأحـــــزاب«،  هذه  كانت  فاإذا   باملغرب،  حدث  الذي  هو   العك�ص 
املو�سوعية،  الناحية  من  مالئمة  غري   ظروف  يف  ن�ساأتها  ب�سبب 
مل تنجح ، على االأقل ب�سكل مبا�سر، يف التاأثري على نظام احلكم، 
فاإنها، باملقابل، تاأثرت اإلى حد بعيد جدا بنظام احلكم نف�سه، اإذ 
اإذ �سار من  َمَلِكّيِة اجلْوهر واملعامل،  ا�ستمرت يف ال�سري وفق ثقافٍة 
اأن  والثقافية،  الطبقية  انتماءاتهم  النا�ص، مبختلف  املاألوف لدى 
اعرتافًا  يعني  ما  ِلعْر�سان،  اأو  ِلُفالن  كامل  �سيا�سي  تنظيم  ُيْن�َسَب 
�سمنيا باأنه حزب مملوك ل�سخ�ص واحد، واأن هذا ال�سخ�ص ميلك 

حرية الت�سرف فيه ك�سيعة من �سيعاته اأو بغِل من اأْنعامه.
ببالد  ن�ساأتها  حني  ال�سيا�سية  االأحزاب  اأن  �سك  ال   : اخلال�سة 
�سوى تعبري منطقي وعملي عن مفهوم »احلداثة«،  اأروبا مل تكن 
باأن  باطمئنان  القول  يجوز  وبذلك  للحداثة،  �سرعية  ابنة  فهي 
احلداثة،  فيها  تنتفي  جمتمعات  يف  اأحزاب  لوجود  �سرعية  ال 
والأدبية  الثقافية  مرجعياتها  تنهل  التي  الأحزاب،  تلك  وباأن 
فل�سفي  كمفهوم  باملدينة  له  عالقة  ال  الفكر   َقَرِويِّ  جمتمٍع  من 

يوناين، لن تقدم ولن تاأخر، بل هي جمرد »ِبْدعة من الِبَدع«.

»ِبْدعـة
من الِبـَدع«

يد
ط  ال

خ
ب

محمد اإمغران -

يد
ط  ال

بخ

اإحداث محطة ثالثة للمعاجلة الثالثية
للمياه العادمة مو�شوع نقا�س بطنجة  

نظم مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية 
بطنجة يوم السبت 30 يناير 2021 ندوة صحفية 
الترافعية  العريضة  مخرجات  عرض  إلى  تهدف 
التي تم إيداعها لدى مجلس جماعة طنجة والتي 
ثالثة  محطة  إحداث  مطلب  تحقيق  في  تنصب 
للمعالجة الثالثية للمياه العادمة وإعادة استعمال 

المياه المعالجة في سقي المناطق الخضراء.
مجموعـة  بعـد  جاءت  التي  العريضة  هذه 
من التكوينات في المجال وبتنسيق مع فعاليات 
باألساس  تهدف  بالمدينة،  المدني  المجتمع 
إلى إحداث محطة ثالثة لمعالجة الثالثية للمياه 
الوطنية  للمعايير  مستجيبة  بالمدينة،  العادمة 
والدولية لمعالجة مياه الصرف الصحي وغيرها 
تسليط  إلى  تهدف  كما  الملوثة.  المياه  من 
الضوء على اآلثار السلبية لمياه الصرف الصحي 
والمياه الغير المعالجة على ساكنة مدينة طنجة 
والمحيط البيئي والمواد الطبيعية بها، فضال عن 
المساهمة في إيجاد حلول ناجعة للحد من اآلثار 

السلبية والحفاظ على الماء.
ولإلشارة فإن إيداع هذه العريضة بمجلس 
جماعة طنجة يأتي في إطار تنفيذ مشروع »المياه 
األوروبي  االتحاد  طرف  من  الممول  الخضراء« 
والمنجز من طرف المرصد في إطار برنامج دعم 
المجتمع المدني »مشاركة مواطنة«، وبشراكة 
ووزارة  اإلنسان  لحقوق  الوطني  المجلس  مع 
مع  والعالقات  اإلنسان  بحقوق  المكلفة  الدولة 
المتحدة  األمم  مكتب  إشراف  وتحت  البرلمان، 

.)UNOPS( لخدمات المشاريع
ت�شوير حمودة
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»الكنوب�س« ينت�شُر لدعاة  الإجهاز على جيوب املوظفني 
من  تمتـــد،  للحكومــة  »الطولــى«  اليد 
في  المنخرطين  الموظفين  جيوب  إلى  جديد، 
»البركة«  من  تبقى  ما  »الكنوبس«،  لتسحق 
التي لم تعد تسمن أو تغني من جوع ، لفائدة 
يعد  لم  الذي  االجتماعي  االحتياط  صندوق 
يحزنون.....  هم  وال  اجتماعيا  وال  احتياطيا  ال 
ومخيبا  بل  »مزاجيا«  صار  معه  التعامل  وأن 
النتظارات المنتظرين إلسعافاتــه في مجـــال 

استرجاع طرف من مصاريف االستشفاء. 

سيرفــــع  الغايــة،  لهــذه  المعـــد  المرسوم  عديـــدة،  فإن  إعالميـــة  مصـادر  وحســــب 
المنخرطين  أربعمائة إلى سبعمائة درهم وكان اهلل في عون  سقف  »المساهمات«  الجديدة، من 
يزيد من  بما  المقررة،  الزيادات  عليهم سقف«  »يطيح  الذين سوف  القاع،  أصحاب »سالليم«  من 

معاناتهم مع  »الماندا« السنتيمية التي تصلهم  عند نهاية كل شهر.. 

نفس المصادر التي »زفت« إلى الموظفين المدنيين »بشرى« االقتطاعات أخبرت أن  اقتطاعات 
يضمن  ما  يوجد  ال  ولكن  فوق،  فما  درهم  ألف   16 فئة  من  الرواتب  تمس  سوف  درهم،   700 الـ 
أن  الرواتب دون هذا التصنيف، سوف  لن تمسها نيران »السقف الجديد«،  بقرارا جديد بل ومفاجئ 
من طرف الحكومة، خالل الشهور المقبلة، خاصة وأن حبيبنا بنشعبون ينعكف شخصيا على دراسة 

ملف »إنعاش« صندوق الكنوبس العتيد. 

  ooooo

الفحو�شات الطبية بني ال�شجناء والربملانيني 
تسبب تقريــرٌ عن مهمــة استطالعيـــة 
برلمانية حول األوضاع ببعض سجون المغرب، 
في حالــة  » نرفزة« حادة، أصابت وزير حقوق 
يرضـــه  رأي  لــم  الذي  يبــدو،  كما  اإلنسان، 

أصحاب »المهمة الصعبة«. 

يحمــل  بسؤال  األمـة«  نـواب  »داهم  و 
الكثير من معاني »التحدي« واالستفزاز، حين 
الطبية  الفحوصات  عدد  عن  للكشـف  دعاهم 
التي يجرونها في السنة، معلنا، بالمقابل، ا أن 

السجناء يخضعون لستة فحوصات  طبية سنويا، وأن محدودية عدد األطباء النفسانيين تضرب أيضا 
هذا  السياسية  في  للمزايدات  داعي  فال  وبالتالي  الخاص.  القطاع  وعيادات  الصحة  وزارة  أطر  في 

الموضوع. 

أمام  والسجناء سواٌء  التعذيب  مع  قطع  المغرب  وأن  فنادق  ليست  السجون  أن  الرميد  أضـاف 
ينفي وجود بعض  للسجـون ال  »الجيد«  التدبير  وأن  السجنيـة.  المؤسسة  التي  تضبط  القوانيـن 

االختالالت والتجاوزات  واالنفالتات !     

المصطفى  البرلمان،  مع  والعالقات  اإلنسان  بحقوق  المكلف  الدولة  وزير  قال  أخرى،  من جهة 
الرميد، إن المؤسسة السجنية ال تتحكم في عدد ونوعية السجناء !  . 

وكانت  لؤلؤة ختام تدخل وزير الدولة،  أن أعلن للبرلمانيين  الذين يوصون بما ال يفعلون، في 
نظره،  أنه بصرف النظر عن الفحوصات الطبية   والعالجية،  فإن مندوبية السجون تتحمل، أيضا، 
كلفة »النفقة« على السجناء  حيث إن الوجبة الغذائية اليومية لكل سجين، انتقلت، منذ سنة 2017 
إلى 17 درهما بعد أن كانت قبل ذلك التاريخ في حدود 10 دراهم. بزيادة أربعة دراهم خالل أربعة 
أعوام. وكان اهلل في عون الدولة  »الكريمة« التي تتحمل كل هذه المصاريف، لتغذية السجناء الذين 

فاق عددهم، عند نهاية أبريل 2020،    78.258 نزيال. 

 ولمزيد من التوضيح، فإن تكلفة التغذية واألمور األخرى تخرج من »شكارة الشعب،  لتنفق على 
أوالد الشعب الذين رمت بهم أقدارهم وراء القضبان،فك اهلل أسرهم، وردهم لجادة الصواب وزج 

الرحمة والرأفة في قلوب من يتولونهم  في محنتهم إلى أن يفرجها اهلل سبحانه ! 

 ooooo

فال كان اخلرُي ول كان �شانعه !  
ويعرف  يعرفـــه،  ال  من  يا  الربـاح،  عزيز 
»بيصاريا«  وزيــرا،  وعمـــدة،  و   ، عنه  الكثير 
أخالقه  نبل  الرجـل  و  خبيرا،  وتلك من شيم 
حـــوار  في  قـال  »الشعبـــي«،....  وتواضعـــه 
حزب  إلى  بحاجة  زالوا  ال  المغاربة  أن  تلفزي، 

»البيجيدي« لقيادة الحكومة المقبلة. 

معقـــول  وكـــالم  جميـــل  كــــالمٌ 
قلــــوب  نحو  كالسهـم  وموزون..  وينطلــق 

المغاربة الذين يعتبرون فعال، أن البلد بحاجة للعدالة،  ليقود بدل الحكومة المقبلة، كل حكومات 
المغرب المقبلة .....على اإلفالس المحقق ! ...   

عزيز الرباح ال يملك، كما يبدو، بيداغوجية التخاطب مع الجماهير، ولربما أنه ال زال يعتبر أن 
الشعب تنطوي عليه أالعيب البروباغاندا الحزبية، أو أنه ال زال  ينخدع ، وبسهولة،   بكالم المتاجرين 
بالقيم بوسائل ديماغوجية أو »تدليسية«، فطنت لها الجماهير الشعبية و»من زمان«.... يا حضرة.  

يحلم  أن  يريد  بما  يحلم  أن  من  الدنيا«  »قد  وعمدة  وزيرا  يمنع  أن  يمكنه  أحد  ال  أي،  على 
به،  ويتصور أن أحالمه صارت حقيقة، بل الحقيقة ذاتها َ التي يبحث عنها الشعب،  وأن يتخيل أن 
المغاربة يمكنهم أن »يلدغوا من نفس الجحر ألف مرة، أو  ينخدعوا، بعد اليوم، بوعود حزب، أي 
الجديد«، الذي عجزت الحكومة،  التنموي  حزب، بأنه يملك »التجربة والكفاءات« لتنزيل »النموذج 
وأنه  المضروبة،  اآلجال  تمديد  له،  رغم  تصور  وضع  و  أهدافه  واستيعاب  تصوره  عن  مجتمعة، 
يستطيع أن يقدم الخير الكثير للمغاربة  وإذا كان هذا الخير  على نموذج »الخيرات« التي »أصابتنا« 
في أرزاقنا، وفلذات أكبادنا ومختلف المجاالت  األساسية لحياتنا  خالل السنوات العشر األخيرة، فال 

كان الخير وال كان صانعه.... !!!. 

 ooooo

ل تنافـي مع احلاجة اإلى »التعافـي« النتخابـي 
 تروج أقواٌل مفادها أن سعد الدين العثماني 
بين  »التنافي«  بمبــدأ  القبول  وبقوة،  يرفض، 
حقيبة وزير وشكارة رئيس جماعــة  وأنـه مـــع 
بأن  يؤمن  حزبه  وأن  الحـال  خاصة  استمرار 
سيعود  فإنه  وبالتالي  إليــه،  بحاجة  المغاربة 
لقيادة الحكومة المقبلــة  ليستمـــر الرباح في 
»منصبيه« ويستمتع  بتعويضيه،  ويعزز جبهة 
الوزراء العمد أو العمد بال وزارة، ما دام الهدف 
االحتفاظ بكرسي »األباجــدة«  األماجــد،  في 

الكبـــرى  التــرابيـة، خاصــة  الجماعـات  تدبيــر 
تشدهــم  الذين  سـوف  للمواطنيــن  وخدمة  المناضل  للحزب  »فائدة«  من  ذلك  في  منها،  لما 
العزيز  ليس  .....أو  أحوالهم«  »تحسين  على  الحزب  القوي،  القادر  إلى  والتنمية  »راية«  العدالة 
بنكيران هو من صرح بعظمة لسانه »أننا إنما جئنا )للحكم( من أجل تحسين أحوالنا، واستدرك قائال: 
»وال عيب في ذلك«!، ولهذا سارع إلى »تحسين أحواله هو«، )اللهم وال حسد(، وال زال يراهن هو 
وقيادات الحزب الذي »صرفه«،  على العودة لقيادة الحكومة، دون االلتفات إلى استعدادات أحزاب 
قوية أخرى مثل التجمع واألصالة، للمنازلة، بسبب اعتماده على »خزان« أصوات، عرف كيف يصل 
إليها، باكرا، ويتعهدها بالرعاية  والماعـون، وال عيــب في ذلك، مرة أخرى، ألن ذلك يندرج في إطار 
»لعبة« الديمقراطية التي  قال عنهــا »ويليام تشيرشيل«  »إنها نظام سيء، لكنها أقل سوءا من 

بين كل األنظمة األخرى«........ !!! 

 ooooo

ف�شاُد الف�شاد... ف�شاٌد مكعب  ! 
خطة  أهم  تحقيق  في  البيجيدي   ينجح  لم 
القائـم  »المكـــرر«،  االنتخابي   برنامجه  في 
أجل  االرتشاء من  بمعنى  الفساد،  محاربة  على 
تحقيق »الفوائد« والمصالح، في  اعتداء صارخ  
ومفضوح  على »الحق والقانون« ، وهما مبدآن 

من مبادئ الدول  المتحضرة, 

تراجــع  و2019،   2012 سنوات  بين   فما 
الرشوة  مؤشرات  شبكة  على   المغرب  تصنيف 
وتراجع  حذر  استقرار  بين  العالمية،   متأرجحا 

  ،2019 فاضــح، إلى  أن »باغت« العالم،  سنــة 
بالحصول على ترتيب  اعتبره رئيس الحكومة »مشرفا جدا« وكاد أن  يلحق بالئحة األعياد الرسمية.  
نسبيا  تحسنا  مصنفا،  محققا  بلدا   180 بين  من   73 الرتبة  السنة  تلك  في  المغرب  احتل  حيث 

بالمقارنة مع السنة التي قبلها بسبع درجات.!  

الفريد،  إال أن حكومة المغرب، لم تقو على االستمرار في »تحسين«  هذا الوضع  االستثنائي 
،  بل إنها على العكس من ذلك، فشلت  حتى في االحتفاظ على ترتيب  سنة 2019، على ضعفه،  
ليستمر البلد في وضع شبه مستقر كبلد يشهد فسادا »بنيويا معمما« بسبب أن النقط التي يحصل 

عليها المغرب نقطا ضعيفة  جدا. 

وبرأي الخبراء، فإن خسارة نقطة واحدة في الترتيب الدولي العام، يفقد البلد خسارة ست رتب 
في التصنيف العام ! 

العديد من  إلى  الرشوة، يستند  إدراك  النقط والرتب، على الئحة مؤشرات  ومعلوم أن تحديد 
قياس  بغاية   ، متخصصون  وخبراء  دولية  وكاالت  تجريها  االستقصائية   التي  والدراسات  البحوث 
الرشوة،  بالرغم من توفره على مؤسسات معنية بمحاربة  المغرب،  أن  بلدا. كما   180 الفساد في 
وعلى استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد، فإنه اختزل الحلول  في القولة المأثورة لرئيس الحكومة  
السابق، »عفا اهلل عما سلف«  ليلحق البلد   بمنطقة »الفساد المزمن«، وال زال هناك ينتظر اإلرادة 

السياسة التي تنقده  وتنصفه  وتخلصه من ربقة الرشوة والفساد »المزمن«!  

azizguennouni@hotmail.com
عزيز  گنوني

من دفاتري
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اأوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

موضوع الثقة في األحزاب السياسية مطروحٌ، وبقوة، في المشهد السياسي 
الحالي، والمغرب على مسافة بضعة أسابيع من االنتخابات العامة التي سيشهدها 

البلد خالل الصيف المقبل. 
معهد  مؤخرا،  أجراه،  الرأي،  الذي  استطالع  إلى  عملية  بحاجــة  نكن  ولم 
في  المغـاربــة،  أن  من  للتأكـد  بالمغــرب،  واإلعالميــة  االجتماعيــة  الدراسات 
معظمهم،  فقدوا الثقة في أحزابهم ومؤسساتهم المنتخبة،  بسبب تراكم خيبات 
للعديد  االنتدابي  واألخالقي واألداء  االجتماعي  السلوك  فيها  تسبب  التي  األمل 
و  تعاليق  مجحفة  أحكام  ذلك  من  صاحب  وما  ووطنيا،  المنتخبين،  محليا  من 
الهزء  الكثيـر من معاني  الوطنية  المختلفة، تحمـل  ساخرة،  في وسائل اإلعالم 

واالستخفاف والسخرية !  ..... 
المعلوم،  لتصبح  اقتربت، وانشقّ معها »االئتـالف«  وها هي »الساعة« قد 
الرؤية أكثر وضوحا وصفاء،  أن  ال ائتالف مع تضارب  المفاهيم والمصالح،  وتنافر 
المشترك،  الرابط  بأن  الجميع  والمطامح،  وليقتنع  العقليات  واإليديولوجيات 
الوحيد هو »الكرسي«  الساحر، المغري بالمناصب والمكاسب والمصالح !  ........ 

حتى  وال  المطلقة  األغلبيات  يحقق  ال  بالمغرب  االنتخابي  النظام  كان  ولما 
في  وان«  »نمبر  المرتب  والتنميـة«  »العدالة  حــزب  على  كان  فقد  النسبيــة، 
في  المشاركين  أن  بمعنى  النصف،  نصف  بأصوات   ،2016 أكتوبر  تشريعيات 
االنتخابات شكلوا نصف المسجلين وأن  وأن المصوتيت كانوا نصف المشاركين 
حزب  مقعدا،  أمام   125 وب  المصوتين،  بنصف  الدينية«  »الخلفية  حزب  ليفوز 
 )37( لألحرار  الوطني  والتجمع   ،)46( واالستقالل   )102( والمعاصرة  األصالة 
والحركة الشعبية )27 واالتحاد االشتراكي الذي كان »يخلع« النظام  أيام  زمان، 
)20( ثم  االتحاد الدستوري )19( والتقدم واالشتراكية )12( والحركة الديمقراطية 
)3( وفيدرالية اليسار )2( و مقعد واحد لكل من حزب الوحدة والديمقراطية  وحزب 
الخضر وبالتالي كان على حزب »األغلبية«. أن يشكل ، لواليتبن، ائتالفا »هجينا« 
لم يكن ليصمد، لوال إغراءات »االستوزار« من أجل االستوزار...  ومراكمة ما تيسر 

من األوزار...... ! 
ومما زاد المواطنين يقينا بأن ال خير في هذا االئتالف »التالف« أمران:  أوالهما 
االنتخابية،  برامجها  في  بالتزاماتها  الوفاء  على  للحكومة  المكونة  األحزاب  عجزُ 
الفساد،  محاربة  على  لواليتين،  خطابه  »ركب«  الذي  والتنمية«  »العدالة  خاصة 
بنكيران،  رفع  أن  بعد  والمفسدين،  »مصالحة« الفساد  إلى  المطاف  به  لينتهي 
تقاعد  على  الحصول  أمام  الطريق  بذلك  سلف«. ممهدا  عما  اهلل  »عفا  شعار 
مليوني، لم »يضرب فيه ضربة« ولم يساهم فيه ب »لفتة«، بل كان وال يزال، 
»ريعـا«، حرامـا  طيبـا  »لمن اتقـى« ) ! (. أما األمر  الثانـي، وهو األدهى واألمـر، 
العام  واالستحواذ  المال  تبديد  في  المحليين  المنتخبين  انخراط  بعض  فهو 
االختالالت  ذلك من  وغير  والتزوير،  االرتشاء  العامة عن طريق  على  الممتلكات 
ربط مصالح خاصة  مع  فيما يخص  الداخلية  وزارة  لجان مفتشية  التي سجلتها 
العمومية  وأيضا  الصفقات  اختالالت على مستوى  تدبير  والتسبب في  الجماعة 
على مستوى تدبير قطاع التعمير، ما دفع، مؤخرا، الوزارة الوصية إلى فتح مسطرة 

العزل في المجالس الجماعية وعرض عدد من الملفات على القضاء. 
بينهم  ومن  السياسية،  التيارات  مختلف  البرلمانيين، من  من  عددا  أن  كما 
وزير سابق، مطلوبون للعدالة  في ملفات فساد مالي أو ملفات جنائية ثقيلة، خالل 
الوالية التشريعية الحالية، ومنهم من صدرت في حقهم أحكام بالسجن النافذ. 
ولكنهم يسعون إلى الحصول، من جديد، على تزكيات أحزابهم، بغاية اإلفالت من 

العقاب ... إلى أن »يدبروا أحوالهم«،  بصورة أو بأخرى، كما يظنون !. 
ما  يمنـع  شرف  ميثـاق  وقعـت  الكبيرة  السياسيـة  األحزاب  أن  من  وبالرغـم 
يسمى بـ »الترحال السياسي«، فإن العديد من »أعيان االنتخابات« من »أصحاب 
الشكارات« المنتفخة،  يبحثون، عن »التزكيات«  »بالريق الناشف« حيثما وجدت،   
ألن صفة »البرلماني« تفتح أمامهم أبواب النعيم....، وأحيانا أبواب الجحيم.... ! 

لهذه األسباب، ولغيرها مما يصعب حصره في عمود، أو حتى في  مجلد كامل، 
المغربية  كإطار  السياسة  وفي  بل  السياسية،  األحزاب  في  الثقة  المغاربة  فقد 
وطنية  مصالحة  تحقيق  بضرورة  األهلية،  المنظمات  بعض  مناداة  رغم  للحياة، 
مع السياسة والسياسيين في هذا البلد الذي عهد السياسة واألحزاب السياسية 
السياسية األولى  الديمقراطية مند قرن  تقريبـا، حيث إن نشـأة األحزاب  وخبايا 
األميـر  بقيـادة  الريف  الماضي  عند نهاية حرب  القرن  كانـت أواسط عشرينيات 

محمد عبد الكريم الخطابي.  

من اأجل حكومة وطنية من�شجمة 
وقادرة على حتقيق التنمية ال�شاملة 

لقـــاح  من  جرعــة  بمليوني  البالد  توصــل  بعــد 
»أسترازينيكا« وما يقارب نصف مليون جرعة من لقاح 
»سينوفارم«، وفور إعطاء جاللة الملك محمد السادس 
جرعة  ألول  تلقيه  طريق  عن  التلقيح  عملية  انطالقة 
من اللقاح، باشرت المملكة حملة التلقيح ضد فيروس 
كورونا المستجد والتي تهدف إلى تلقيح 80 في المائة 
من المواطنين قصد الوصول إلى المناعة الجماعية، إذ 
همت أوال العاملين في الصفوف األمامية وعلى رأسهم 
تتجاوز  الذين  والتعليم  والداخلية  والصحة  األمن 

أعمارهم 45 سنة، باإلضافة إلى األشخاص المسنين. 
هذا وقد حققــت هذه العملية نتائج إيجابيـة جـــدا، 
حيث تجاوز عدد المستفيدين 200 ألف ملقح في ظرف 
ال يزيد عن أسبوع، وهذا ما أكده مدير مديرية السكان 
بوزارة الصحة، عبد الحكيم يحيان، حيث أوضح أن أكثر 
خالل  التلقيح  عملية  من  استفاد  شخص  ألف   90 من 
السريـع  التجـاوب  على  يـدل  الذي  األمر  األولى،  األيام 

للمواطنين.
 V ومن المتوقع أن ينضم اللقاح الروسي سبوتنيك
تطعيمه.  في  المغرب  اعتمدهما  اللذين  اللقاحين  إلى 
فإن  المغــرب،  الروسي في  التجـاري  المندوب  فحسـب 
البالد تعمل حاليا على تسجيل لقاح سبوتنيك V، ومن 
المحتمل أن يستفيــد منه أكثــر من 20 بالمئــة من 

المواطنين. 
العملية،  هذه  وإلنجاح  الراهنة  الظروف  ظل  وفي 
حرصت السلطات المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية، 
منذ بداية التلقيح، على مرور الحملة في ظروف مالئمة 
الصدد،  هذا  وفي  خروقات.  أو  عراقيل  أي  من  وخالية 
كان قد تم فتح مجموعة من التحقيقات لمعرفة ظروف 
ومالبسات استفادة مجموعة من األشخاص من عملية 
على  توفرهـم  انعـدام  رغـم  الفيـروس،  ضد  التلقيـح 

تازة  مدينة  من  كل  في  حاليا،  بها  المعمول  الشروط 
والدار البيضاء ومراكش والصخيرات، وقد أسفرت إحدى 
هذه التحقيقات عن إعفاء عون سلطة وخليفة قائد من 
مهامهما نظرا الشتباه عالقتهما باستفادة 8 أشخاص 
يخص  فيمـا  أما  تـازة.  بمدينـة  األولى  الجرعات  من 
من  استفاد  مواطن  ضبط  تم  فقـد  مراكش،  مدينة 
عملية التلقيح كذلك دون أي موجب حق، وقد أظهرت 
التحريات أن زوجة هذا المواطن والتي تعمل صيدالنية 
بالمدينة نفسها قامت بتسجيله ضمن مهنيي القطاع، 
إقدام زوجته على هذا  المستفيد نفى  المواطن  أن  إال 
الصدفة،  طريق  عن  كانت  استفادته  أن  موضحا  األمر 
عندما كان برفقتها بمقر هيئتها وأثناء استفادتها من 

التطعيم.
رئيس  أقدم  فقد  الصخيرات،  مدينة  إلى  وانتقاال   
لجرعـة  تلقيـه  على  تمـارة  الصخيـرات  عمالة  مجلس 
التلقيح، رغم عدم توفره كذلك على الشروط الضرورية 

المعتمدة. 
بالسلطـــات  يجــدر  المخالفـــات،  هذه  إثر  وعلى 
للحد  الالزمة  التدابير  من  المزيد  تتخذ  أن  المختصة 
فعلى  القروي،  العالـم  في  السيما  الخروقـات  هذه  من 
الرغم من التوجيهـات السامية لصاحب الجاللة الملك 
التلقيـح  مجانيـة  على  تنص  والتي  السادس  محمد 
بإحدى  استثناء، فقد توصلنا  أي  المواطنين، دون  لكل 
تطوان،  عمالـة  بوادي  إحـدى  تطال  التي  الشكايـات 
مفادها أن عون سلطة أقدم على مطالبة بعض سكان 
شخص  لكل  درهما   50 مبلغ  بتأدية  المعنية  البادية 
تأديتهم  حالة عدم  وفي  التلقيح،  االستفادة من  قصد 
للمبلغ فسيتحملون تأدية الغرامة. وهذا بحد ذاته أكبر 
خرق للقانون واستغالل للنفوذ في حق بعض أصحاب 

البوادي والقرى المغلوبين على أمرهم.

•  رميساء بن راشد

�شبط خروقات وفتح حتقيقات 
مبجموعة من املدن

رئيس  مهــام  الداخلية  وزارة  جمدت 
أن  بعـــد  اإلدريسي،  أحمد  جماعة كزناية، 
وذلك  لعزله،  القضائية  مسطرتها  باشرت 
عن طريق رفع دعوى قضائية قصد تجريده 

من صفته.
وقد جاء هذا القرار بعدما وقفت لجنة 
الخروقات  على مجمــوعــة من  للتفتيــش 
والغيـــر  المشبوهــة  والصفقـــات  المالية 

القانونية بالجماعة نفسها.
 64 وفي هذا الصــدد، وحسب المادة 
الترابية،  للجماعات  التنظيمي  القانون  من 
فإنه وفي حالـــة »ارتكاب عضو من أعضاء 
مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعاال مخالفة 

المرفق  بأخالقيات  العمل تضر  بها  الجاري  واألنظمة  للقوانين 
أو  اإلقليم  أو  العمالة  عامل  قــام  الجماعة  ومصالح  العمومي 

المجلس  رئيس  طريق  عن  عنه  ينوب  من 
بإيضاحات  لإلدالء  باألمر  المعني  بمراسلة 
داخل  إليه،  المنسوبة  األفعال  حول  كتابية 
ابتــداء من تاريـــخ  10أيام،  أجل ال يتعدى 

التوصل.
هــذا وقــد قضت والية جهــة طنجـــة 
هاجـــر  تعيين،  بقـــرار  الحسيمة  تطــوان 
الكنوني، النائبة الخامسة عن حزب األصالة 
والمعاصرة للرئيس المجمــد من مهامـــه، 

رئيسة مؤقتة لجماعة كزناية.
تنظـــر  أن  إلى  القــرار  هذا  وسيستمر 
داخل  العزل،  طلــب  في  اإلدارية  المحكمة 
أجـل ال يتعــدى شهــرا من تاريخ توصلها 

باإلحالة من الوزارة المعنية.
رميساء

الداخلية جتمد الإدري�شي من مهامه ...

بعد انطالق عملية التطعيم...

انتخابات 2021: 
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فضاء األنثـى   :

لست أدري لماذا ربطتُ بين  تصريح  الوزيرة  المصلي  األخيــر، 
بخصوص »غياب تسول األطفــال« زمن الجائحـة،  وبين تصريح 
الوزيـرة  السابقـة، نسيمـة الحقـاوي،  التي كانت تتولــى نفـــس 
الحقيبـة،  والتي صرحـت، ذات يوم،  تحت قبـة البرلمان، بأن من 

يبلغ دخله اليومي 20 درهمًا  فقـد غادر قبيلة فقراء المغرب!.    

 - المذهبي  الفكر  لنفس  تنتميـــان  الوزيرتيــن  لكون  ربما 
»السياسي« ما يحتم وجود تقارب في التعامل مع نفس المواقع، أو 
المواقع المتقاربة، أووجود توافق في طريقة صوغ البيانات لتكون 

مثيرة، بل  و »محركة« !  

بل  المواطنين  انتبــاه  أثـار  مما  المصلي  الوزيرة  قالـت  ماذا 
ودهشتهم؟ قالـت يا سادتنــا ااألفاضل، وكما ورد ذلك في األعالم 
الوطني، إن مرحلـة الحجـر الصحـي ساهمـت في »غيـاب« ظاهـرة 

تسول األطفال« بالرباط وسال وتمارة ! 

خطــة  لتتبع تنفيذ  المركزية  اجتماع اللجنة  خالل  ذلك  حدث 
على  انطلقــت،  التي  التسول  في  االستغالل  من  األطفال  حماية 
سبيل التجربة، في العاصمة الرباط ومدينتي سال  وتمارة، حيث 
وصل العدد اإلجمالي لألطفال الذين تـم »عتقهم« من التسول، 
79 طفلة، بمعنى  63 طفال و  داخل هذه المنطقة الصغيرة، إلى 
خـالل   142 بلـــغ  التســول،  من  المحميين  األطفال  مجموع  أن 
إيجـاد مآوي  إلى  األربع عشرة أشهــر الماضيــة. إذ  تم الوصول 
للمتسولين »الجينيور« بعد عمل مضن لجمع المعلومـات وإعداد 
كما  وإناثا.  ذكورا  األطفــال  بهؤالء  للتكفل  المعطيات   قواعد 
إيداعه  أو  إلى وسطــه األسري،  الطفل  بإرجاع  إما  اتخذت قرارات 
في مؤسسة للرعاية االجتماعية،  وتم أيضا  التحقــق من هويات 
بعض األطفال، وتسجيلهم في سجالت الحالة المدنية للمساعدة 
على ولوجهم إلى المدارس، وتحريك المتابعـة القضائية في حق 

مستغلي األطفال في التسول.  

الدولة  إلى رعاية من  التي تحتاج  التجربة  وعلى أهمية هـذه 
المصلي لم  للوزيــرة  »الفضفــاض«  الكالم  فإن  أركـانهــا،  بكل 
يكن مطمئنا بالنسبة للذين عاشوا  تجارب عديدة في المجاالت 
االجتماعية، وغيرها  حيـث يغلب على البيانات الرسمية والجمعوية، 

طابع التعميم  وتمجيد الذات، لتخفت الشعلة مع مضي األيام !  

إلى  الوصول  بهدف  التجربة  هذه  تعميم  يجري  أن  وينتظر 
»مدن خالية من التسول« وتسول األطفال الذي يعتبـر  ظاهــرة 
غياب  في  القديم،   منــذ  البالد  وجهــات  مدن  كل  في  منتشرة 
المغربي  المذلة للطفل  الظاهـرة  سياسات وقوانين تواجـه هذه 
معتقده  وقيمه  يقوم  مسلم  كبلد  والمغرب  المغربي  واإلنسان 
ْمَنا  على التكريم الذي خصه به الخالق سبحانه وتعالى »َوَلَقْد َكَرّ
َباِت  ِيّ َبِني اآَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِف اْلَبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الَطّ
« صدق اهلل العظيم.  يلاً ْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي ِمَّْن َخَلْقَنا َتْف�ضِ َوَف�ضَّ

الفاعليــــن  االجتماعييـــن   من  العـديــد  يعتبــر  وبينمـــا  
»معضلــة  التسول،  في  األطفــال  واستغالل  التسول  أن  ظاهرة 
اجتماعية«  متفشية بشكل مخيف في المجتمع المغربي تستفزنا 
الوزيرة بتصريح تعلـن فيه عن »غياب تسول األطفال بالعاصمة 
ومدن الجوار« وتربط هذا الوضع »العجيب« الذي  يكاد ال  يصدق، 
األطفال«  غيــاب  تسول  الصحي في  الحجر  بـ »مساهمة  مرحلة 
»نشاط«   من  يوميا،  ضاعف  نشاهــد،  ما  عكـــس  على  الذي، 
التسول بالنسبة للكبار والصغار. وهو أمر مفهوم ومقبول  بسبب 

ضعف تدابير »المواجهة« التي اتخذتها الحكومة .  

•  سميـة أمغـار -

هل حقـًا �شاهمـت 
اجلائحة يف غيـاب 
ل الأطفـال  ت�شـوُّ

بالعا�شمة  واجلوار ؟! 

نظمـــت، مؤخـــرا، جمعيـــة السانيــــة 
للكراطي،  تحت إشراف رئيسها األستاذ رشيد 
المنخرطين  لفائدة  رياضيا  نشاطا  البقالي، 
منـــه  الغــرض  لوائها،  تحـــت  والممارسين، 
تشجيعهم على ممارسة هذه الرياضة األنيقة 
والممتعة وحثهم على االبتعــاد عن تعاطــي 
البدنيـــة  بصحتهــم  واالهتمام  المخدرات 

والنفسية والعقلية.
 ساهم في إنجاح هذه التظاهرة الرياضية 
كل من السيد حسن زيون،  المعروف بدعمه 
المحافل  في  وبحضوره  والرياضيين  للشباب 
الرياضية و االجتماعية   والسيد حميد بوشعيب، 
للجمعيـــات،  المسانــد  الجماعــي  المستشار 
الذي  الهاشمــي  يوسف  السيد  إلى  باإلضافة 
إنجاح  بغية  كبيـرة،  مجهودات  مشكورا  قدم 
هذا النشاط الرياضي،  فضــال عـــن العضـــو 
الجمعوي،  المهــدي البقالي الذي أبلى البالء 
الحسن في عملية التنظيم التي نالت استحسان 

المشاركين.
وعلى ضـوء هذا النشــاط، أشار ذ. رشيد 
البقالي في تصريحه لجريدة طنجة إلى أنهم 
ممتنون للجهات المسؤولة وللسلطات المحلية 
على تفهمهما واستجابتهما للنداء الرامي إلى 
ممارسة  إلى  والعودة  القاعات  بفتح  المطالبة 

التدابير  احتــرام  مع  الرياضة،  من  النوع  هذا 
فيروس  انتشار  من  للوقاية  كافة،  االحترازية 

»كوفيد 19«.
شكلت  الرياضية  التظاهرة  هذه  يذكرأن 
الممارسات  انتظرتـه  طالمـا  حقيقيـا  متنفسـا 

والممارسون وآباؤهم وأمهاتهم وأولياء أمورهم 
وذلك بفارغ الصبر، بعد توقف ال إرادي، فرضته 
والعالم  تمربها بالدنا  التي  العصيبة  الظرفية 

أجمع، بسبب الوباء المذكور.
م. إمغران

جمعية »ال�شانية للكراطي«
توا�شـل ن�شاطهـا بعـد توقـف ل اإرادي

بعد أن أطلقت، نهاية شتنبر الماضي، طلب 
النظافة والنفايات  لتدبير قطاع  عروض دولي 
المنزلية، أعلنت جماعـة طنجــة، مؤخــرا، عن 
والثانية  مغربيـة  لشركتين  األولى  اختيارها 
شركـات  تنافســت  ثماني  بين  أجنبية  من 
قطاع  في  للعمل  طنجـة،  جماعة  صفقة  على 
النظافة  العمومية  بهذه المدينة وفق تقسيم 
جديد، تفاديا لألخطاء التي حصلت خالل العقد 
المنتهي والتي تسببت في تدمر دائم للسكان.  

الجديدتين   الشركتين  لدخول  وتمهيدا 
العمومية  النظافة  ملف   خط  معالجة  على 
وتدبير النفايات المنزلية، تم مؤخرا، لقاء بين 
الصناعية  القطاعات  مهنيي  وبعض  الجماعة 

واالقتصادية بطنجة، والنقابات المهنية،  بهدف 
توفير الظــروف المالئمــة لمعالجــة النفايات 
إلى  ونقلها  منها  التخلص  الصناعية  وطرق 
الذي  األمر  المنزلة  بجماعة  الجديد  المطرح 

يتطلب تجهيزات خاصة إضافية. 
انتهى  اللتين  الشركتيــن  أن  ومعلـومٌ 
القطـاع ،“سيطا  التعامل معهما في هذا  عقد 
صعبــة  ظروفـا  واجهتا  و”صولمطا”  البوغاز” 
للقيام بعملهما على الوجه المطلوب ، منهــا 
والنفايات  للنظافة  العملي  بالتدبير  تعلق  ما 
ومنها ما تسببت فيه صراعاتٌ نقابية لم تكن 
نقابة »اإلخوان« بريئة منها، كما يحكى، تلك 
الصراعات التي   كثيرا ما تحولت إلى إضرابات 

عمالية لتتسبب في غضب وسخط سكان بعض 
المناطق المتضررة.   

صادق  قد  طنجة  جماعــة  مجلس  وكان 
 2020 يوليوز  لشهر  االستثنائية  الدورة  خالل 
على دفتر   التحمالت الخاص بالتدبير المفوض 
»طنجة  منطقـــة  مــن  لكل  النظافة  لمرفق 
الشرقية« و »طنجة الغربية« وذلك وفق القانون 
التنظيمي  للجماعات المتعلق بإحداث  وتدبير 
المرافق و التجهيزات العمومية وضمان تقديم 
القطاعات  الخدمات  الالزمة للسكان في هذه 

األساسية. 
ع. ك



يْك ُموَجاُتو ة ْتِدّ اْلْبَحاْر ُدوْن ْرَيا�سَ
ْنَيا ْدَراُعو.. ُدّ و ْفاُلّ ْواْلَغاْفْل ْمْن ْغُرّ
ا�ْس ْمِننْي َجاُتو ة ْفالَرّ َقّ َما ْيْدِري الّدْ

وْم َباُعو.. ُكوْن ْلْعْدَياُنو ْبال �سُ ْوال �سْ
و ى ْحُدّ ْكّفْ ْمالْمْك َياْمْن ُهو ْفْمالُمو ْتَعَدّ

اْلَقْلْب ْه�ِسي�ْس ْرِهيْف ْت�َساال ْجْهُدو..
َباُبو َتاَرة ْيْفَتْح َباُبو ْلْ

و.. و ْي�ْسُدّ ْوَتاَرة ْفْوَجْه َعّزْ َنا�سُ
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يقول
 »المجذوب«:

بنيحيى اللطيف  • عبد 

  2021 لفبراير  العــادية  الدورة   عرفــت 
الفحص  إلقليم  التابعة  البحراويين،  لجماعة 
الجاري،  الشهر  رابع من  يوم  المنعقدة  أنجرة، 
المصادقة بإجماع األعضاء الحاضرين، على جل 
والخاصة  األعمال،  جدول  في  المدرجة  النقط 
شركـة  طـرف  من  المقـدم  التفويض  بطلب 
)امانديس(، المفوض لها، تدبير قطاعي الماء 
والكهرباء، حـول  نزع ملكيــة عقاريــة، لبنـــاء 
خزان للماء  الصالح للشرب  بالنوينويش.  ثم 
التعاون  مؤسسة  بإحداث  المتعلقة  االتفاقية 
بين جماعات البوغاز.  وأخرى تتعلق باستقبال  
وطمر النفايات المنزلية والمشابهة لها بمركز 

طمر  وتثمين النفايات.
وعرفـت الدورة أيضا، التي ترأسها رئيس 
المنصوري،  ساور  إدريس  البحراويين  جماعة 
المصادقـة على إحداث  سـوق  أسبوعي بتراب 
الجماعة، مما سيمكن من إعادة تأهيل الباعـة 
تمريــر  عن  فضـــال  بالمنطقـة.  المتجوليـن  
النقطة المتعلقة ببرمجة الفائض المالي للعام 

المنصرم.  
إدريس  أكد  بالمناسبـة،   لـه  كلمة  وفي 
البحراويين  جماعة  رئيس  المنصوري،  ساور 
وجـوب  على  أنجـرة،  الفحص  إلقليـم  التابعة  
في  الحاصل  بالتغيير  المنطقة،  ساكنة  توعية 
قانون التعمير،  فلم يعد مسموحا بالبناء على 
وعاء  عقاري مساحته 50 متر مربع، ليمنح فيما 
بعد األحقيـة  ببنـاء  مائـة متـر، وثالثمائة متر 
مربع بطريقة قانونية. مما جعل بعض الساكنة، 
تعتبر المجلس الجماعي  والسلطة  المطبقين 

للقانون،  عبر احتـرام تصميم التهيئة الخاص 
بالمنطقة، تضيق  الخناق  عليهم.

على  المنصوري،  ساور  إدريس  ألح  كما 
مسألة تعامل  المجلس الجماعي للبحراويين، 
بتنسيق مع السلطة المحلية  بطريقة قانونية، 

في عملية مراقبة المخالفات الحاصلة في مجال 
التعمير بالمنطقة، ناصحا المواطنين، باحترام  
ميدان  في  بها  المعمول  والمساطر  اإلجراءات 
التعمير، منذ أول خطوة،  لكي ال يقعوا في نهاية 

المطاف  بالمشاكل.

جماعة البحراويني باإقليم الفح�س اأجنرة
تعقد دورتها العادية ل�شهر فرباير 2021

هل تدعم اإدارة بايدن
»اإخوان العثماين« خالل الن�شخة 

احلكومية املقبلة ؟ 

محددا  ستكون  السنة  هذه  انتخابات 
المغـرب  في  اإلسالمييـــن  لمستقبـل 
الجديدة،  األمريكية  ــاإلدارة  ب وعالقتهم 
المعروفون  الديمقراطيون،  يقودها  التي 
تاريخيا بمساندتهم تيار اإلسالم السياسي، 
وهي عالقات شهدت فترة ذهبية في فترة 
بينما يقول  أوباما،  باراك  السابق  الرّئيس 
أن  يمكن  “ال  العالقات  هذه  إن  محللون 
تحكمها  ما  بقدر  الحكام  مــزاج  يحكمها 

ظرفيات إقليمية ودولية”. 
ولطالما ارتبط حزب العدالة والتنمية 
قبل  ما  فترة  خالل  خاصة  باألمريكيين، 
إذ  أوباما”،  باراك  و”والية  العربي”  “الربيع 
لقاءات  شكل  القوي  الحضور  هــذا  اتخذ 
مكثفة مع السفير األمريكي وإيفاد مبعوثين 
للقاء  أمريكا  إلــى  اإلسالمي  الحزب  من 
الجالية المغربية وحثها على المشاركة في 
لصالح  والتصويت  األمريكية  االنتخابات 
المرشح الديمقراطي باراك أوباما، كما قال 
مصطفى الرميد في تصريح سابق لجريدة 

القدس. 
وتوطدت هذه العالقــات أكثـر خــالل 
قبل  وحتى  أوباما،  بــاراك  الرئيس  عهدة 
التي   ،2012 لعام  التشريعية  االنتخابات 
إلى  والتنمية  العدالة  وصول  إلى  أفضت 
السفارة  أرسلت  أن  سبــق  إذ  الحكومــة، 
األمريكية بعضا من مبعوثيها قصد اللقاء 
والتحاور مع قادة حزب العدالة والتنمية، كما 
كامبالن  صامويل  األمريكي  السفير  أجرى 
سلسلة زيارات للحزب اإلسالمي، بعد وصوله 

إلى قيادة االئتالف الحكومي بالمغرب. 
يفسر  الحالي  الواقعي  المعطى  ولعل 
مع  تعاطيها  في  األمريكية  اإلدارة  مزاجية 
التيارات  إدماج  تجارب  إن  إذ  اإلسالميين، 
اإلسالمية المعتدلة في الحكم أنهكت هذه 
التنظيمات التي لم تعد تتوفر على رصيد 
وهذا  تفاوضي.  موقع  في  يجعلها  شعبي 
الفشل في مجاراة تقلبات الساحة اإلقليمية 
والداخلية قد ينعكس على مسار العالقات 

بين أمريكا وتنظيمات اإلسالم السياسي. 
ــبــاحــث في  ــوي، ال ــوس ــم ــاس ال ــي إل
الحالية  اإلدارة  أن  أكد  الدولية،  العالقات 
الساسة  من  الكثير  تضم  بايدن  لجوزيف 
اإلدارة  مع  اشتغلوا  الذين  والمستشارين 

باراك  ترأسها  التي  السابقة  الديمقراطية 
أوباما، وبالتالي فهؤالء يملكون دراية كبيرة 
بالتعامل مع جل حركات اإلسالم السياسي 
حركة  فيها  بما  العالم،  حول  المنتشرة 
“إخوان المغرب الذين عاشوا فترة ذهبية مع 

إدارة أوباما”. 
ويوضح الموسوي في تصريح لجريدة 
أي  توجد  “ال  أنه  اإللكترونيــة  هسبريس 
بايدن سيسير  الرئيس  أن  تؤكد  معطيات 
على نفس المنوال الذي سلكته إدارة أوباما 
إبان فترة الربيع العربي، نظرا للتغيرات التي 

شهدتها المنطقة العربية”. 
“المعطيات  أن  ــه  ذات الباحث  ــرز  وأب
تغيرت في هذا الجانب بعد دْفع السعودية 
إلى إجراء مجموعة من التغييرات الجوهرية 
يتماشى  ما  وفق  الديني،  نموذجها  في 
الطريق  قطع  حاول  الذي  الغربي  والنمط 
على اإلسالم المتطرف والمتشدد الذي ينزع 
اإلسالمية  الحركات  وتشجيع  العنف،  نحو 

المسالمة الرافضة للعنف”. 
بايــدن  “موقـف  بأن  المتحدث  وتابع 
تتنافسان  اللتان  وتركيا  السعودية  من 
سيكون  الديني  نموذجيهما  تصدير  على 
واشنطن  تعامل  نمط  تحديد  في  حاسما 
مع اإلسالميين المغاربة الذين يميلون إلى 
التخندق في الحلف الذي تقوده أنقرة”، مبرزا 
المقبلة  التشريعية  االنتخابات  “نتائج  أّن 
المزمع تنظيمها في المغرب السنة الجارية 
ستكون حاسمة في تحديد طريقة تعامل 
اإلدارة األمريكية الحالية مع إخوان المغرب”. 
“حصول  إن  الموسـاوي  يقـــول  كما 
اإلسالميين على المرتبة األولى وتشكيلهم 
نظرة  أن  سيؤكد  عراقيل  بدون  الحكومة 
تتغير،  لم  بنكيران  إخــوان  إلى  واشنطن 
وفي حالة وقوع العكس فمعناه أن الواليات 
بدائل  على  استقرت  األمريكية  المتحدة 
جديدة، وبالتالي قطع الطريق على الحركات 
واألحزاب المنضوية تحت لواء التيار العالمي 
لإلخوان المسلمين للوصول إلى السلطة”. 

“هذا  قائال:  تصريحه  المحلل  ويختم 
الملف مرتبط بتشعبات إقليمية وجهوية؛ 
فكل تغيير على هذين المستويين سيلقي 

بظالله على المغرب”. 
*عن هسبريس

إلى  بــورشــدي بعظيـم تشكـراتــه  السيد محمـد  يتقـدم 
»الدوق  بمستشفى  العاملين  وجميع  واإلداري  الطبي  الطاقـم 
بـه وعطفهم  دي طوفار« بطنجة على عنايتهم واهتمامهم 
عليه، طيلة مــدة عشرة أيـام، كان قضاها نزياًل بالمستشفـى 
المذكور، حيـث غـادره بتاريخ 17 ينايـر 2021، بعد تلقيه العالج 

من فيروس »كوفيد ـ 19«. 

برقية شكر

ت�شوير : حمودة

رفض البرلمان اإلسباني اليوم المصادقة 
على قرار يوبخ ويقيل وزير الداخلية اإلسباني 
فيرناندو غراندي مارالسكا بسبب ما يعتقد سوء 
تسييره لملف الهجرة خاصة مع المغرب ونفت 
مصادر حكومية ارتفاع الجريمة في جزر الكناري 

بسبب تواجد المهاجرين ومنهم المغاربة.
بمشروع  المتطرف  فوكس  حزب  وتقدم 
قرار إلى البرلمان يطالب بالتصويت على توبيخ 
وزير الداخلية وإقالته من المنصب بسبب فشله 
في معالجة القضايا المرتبطة بالهجرة. ويصف 
هذا الحزب القومي المتطرف الذي يشكل القوة 
الثالثة في البرلمان بالفاشل بسبب عدم قدرته 
المغرب  تجاه دول  على تطبيق سياسة صارم 
العربي. ورفض البرلمان الخميس من األسبوع 
الجاري القرار بأغلبية مطلقة بينما صوت لصالح 

إقالة الوزير 52 صوتا.
بضرورة  الداخلية  وزير  فوكس  وطالب 
منع التأشيرة عن مواطني الدول التي ال تحارب 
المغرب  من  كل  على  مركزا  السريـة،  الهجرة 
وموريتانيا والجزائر، وهي الدول التي يتهمها 

بعدم مراقبة حدودها بل وتشجيع الهجرة.
فوكـــس  يطالــب  ذاتــه،  الوقــــت  في 
من حكومــة مدريد واالتحاد األوروـبي منـــع 

المساعدات االقتصاديـة والتشـدد في ملفـات 
أخرى مع هذه الدول إذا لم تنهج سياسة تعاون 

لمحاربة الهجرة.
الهجـرة  محاربــة  في  فوكــس  ويتشدد 
ونجح في التحول إلى القوة الثالثة مستغال هذا 
المهاجرين  الملف. ويبني خطابه على معاداة 

وضرورة طرد الذين ال يحملون بطاقة اإلقامة. 
وطالب من الدولة ضرورة اعتبار الهجرة قضية 
خاصة  استثناء  حالة  إعالن  تتطلب  استثنائية 
الكناري  جزر  في  السيما  الظاهرة  لمواجهة 

القريبة من السواحل اإلفريقية.
)و.م.ع(
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

فريو�شات اآدمية..!

برنامــج  إطــار  في  الماضــي،  يناير   28 األربعــاء  يوم  انعقد  اجتماع  بيانـًا مطواًل حول  وزعت جماعة طنجــة 
»حكامة«  الذي بلغ اليوم دورته السادسة عشرة.  

على  الجماعة  دأبت  التي  »التواصليـة«  الشهريـة  اللقـاءات  بدوره في سلسلة  يندرج،  للتذكير،  البرنامج،  هـذا 
تنظيمها ، لمناقشة قضايا تهم تدبير الشأن المحلي.  

حلقـة نهاية الشهــر الماضي خصصــت لموضوع »شيـق«  حيث إنه  يعالج  قضايا ذات حساسية خاصة، بالنسبـة 
للمدينــة وأهاليهـا، وسبـق، أن تعرضـت له منظمـات  أهليـة في أكثـر من منـاسبـة ولقـاء، سواء على المستـوى 

المحلي أو الوطنـي.  

شتنبـر  نهـايــة  أطلقـت،  أن  بعــد 
لتدبيـر  المـاضي طلـــب عروض دولي 
المنزليــة،  والنفايـات  النظافــة  قطــاع 
عن  مؤخــرا،  طنجــة،  جمـاعــة  أعلنت 
مغربيــة  لشركتيــن  األولى  اختيارهــا 
ثماــني  بيـــن  أجنبيــة  مـن  والثـانيـة 
شركــات  تنافسـت على صفقـة جماعـة 
النظافــةـ  قطــاع  في  للعمــل  طنجـة، 
العمومية بهذه المدينـة وفــق تقسيم 
حصلــت  التي  لألخطــاء  تفاديا  جديد، 
خالل العقد المنتهي والتي تسببت في 

تدمر دائم للسكان.  

جماعة طنجة حت�شم يف ملف النظافة العمومية والنفايات 

لقاءات »حكامة« البلدية حتتاج لـ »حكامة«

التصدي  بصدد  ونحـن  الـعـادة،  جــــرت 
الوسائل  ببعض  نلتــزم  أن  كورونا،  لوبـاء 
الوقـائيـــة خشيــة اإلصابـة أو انتشار العدوى، 
الكمامة)القناع( نسد  بينهــا وضـــع  والتي من 
بها المنافذ الرئيسية في األنـــف والفــم، حتى 
إلى  اللعيــن  المتربص  الكوفيد  هذا  يتسلل  ال 
ويُحدث  مالذه،  يجد  حيــث  الرئتين،  هشاشـة 

بهما فتكا ودمارا.
بالنسبـــة  العجيبـــة  المفــارقــة  لكــن 
من  هي  أنها  في  تكمـن  اآلدميـة،  للفيروسات 
فرصة  لنفسها  لتتيح  وجهها،  على  القناع  تضع 
لتحقيــق  تؤهلهـا  مناسبـة  كل  في  بنا  الفتك 
وجه  القنـاع  يكون  فتــارة  والمكاسب؛  المآرب 
حمَل وديع، وتارة أخرى وجــه مؤمــن ورع تقيّ 
مسلَّح بـ  »من رأى منكم منكرا فليغيره بيده..« 
وتارة وجه مناضــل ال يهــاب في الجهر بالحق 
أحدا.. وتتعدد التارات وتتنوّع، متخذة لنفسهـــا 
كــل األشكال المغريــة حتى تتمكن من الفوز 
بأصوات المغلوبين على أمرهم، ومَن هُم بآية 
أحاديث  من  حديث  أو  الحكيم،  اهلل  كتاب  من 
اليسار  قامـوس  من  شعار  أو  الكريم،  رسوله 
لوعـــود  تــردد  دون  ينصاعـــون  االنتهــازي، 
المقنعين »ورجال قليلي الدين« والجاحدين به.

ال أشك إطالقــا، أننـــا على مشارف مرحلة 
لها  نـؤرخ  أن  جديدة صارمــة وحاسمة، يمكن 
سيكــون  منها  األقنعــة«،  »سقــوط  بمرحلة 
فيه  مجال  ال  بديل  غد  أفـق  بناء  إلى  االنطالق 
االنتماء  تراعي  شخصية  اعتبارات  أو  لمداهنة 
مظلوما«،  أو  ظالما  أخـاك  »انصر  أو  والقربى، 
كــاد  الذي  األهـوج  النهج  هذا  أمدُ  طال  فقد 
اإلنهيــــار،  مهـــاوي  إلى  بالبــالد  يقــذف  أن 
بتجـرّد  الثاني  الحسن  الراحل  أعلن  أن  منــذ 
المغرب  يهدد  الذي  الخطــر  عن  وشجاعـــة 

بالسكتة القلبية.
قلـــب  في  المواطنــة  قيــم  ترسيــخ  إن 
أهــم  ضمــن  وإدراجهـــا  المغربـي،  اإلنسـان 
على  التالميذ،  أوساط  في  التربوية  رهاناتنا 
من  تعتبر  التعليمية،  المراحل  مختلف  امتداد 
بين أهم اإلجراءات التي علينا أال نتردد في رسم 
كفيلة  ألنها  الحقة،  قيمها  وترسيخ  معالمها 
تنمية  تحقيق  إلى  السبيل  لنا  تيسر  أن  وحدها 
فاعلة تراعـي حقــوق اإلنسان، وضمان تعليمه 
والحفــاظ  لمؤهالته،  الشغل  وتوفير  وصحته، 
على بيئتـــه التي استنــــزفهــا »اإلسمنتيون« 
»بال حيا وبال حشمة«.. وعلى عينك يا بن عدي..

إن بعض الوجوه المقنعة التي عاثت فسادا 
وانتهاكا، والتي توهمت أن الجدار الذي يسندها 
األرض  اهلل  يرث  أن  إلى  الدعائم،  ثابت  سيظل 
االستئصال  عملية  تطالها  بدأت  عليها،  ومن 
لغفلتهـــا   - تتوقــع  تكــن  ولم  والمحاسبة، 
وغطرستها - أن حبــل سطوتهــا في نهايـــة 
سوف  لها  الساند  الجدار  وأن  قصير،  المطاف 

ينهار، ولن تجد بعد ذلك لقضاء مآربها سندا.


