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L’Algérie ignore 
la voie de la Raison

Installation du nouveau 
Procureur Général du Roi 

près la Cour d’Appel à Tanger
Maître Mohamed Zouaki

Le nouveau procureur gé-
néral du Roi près la Cour 

d’appel de tanger, Maître Moha-
med Zouaki, a été installé, lundi 2 
août 2021, dans ses fonctions, au 
cours d’une cérémonie tenue à la 
grande salle d’audience de cette 
juridiction, en présence du wali 
de la région tanger-tétouan-al 
Hoceïma, Mohamed M’hidia, de 
responsables au ministère de la 
Justice, au Conseil supérieur du 
pouvoir judiciaire et au Ministère 
public, de membres du corps de 
la magistrature à tanger et ré-
gion, ainsi que de personnalités 
représentant différentes profes-
sions judiciaires.

Le nombre de chômeurs a augmenté de 128.000 personnes 
entre le deuxième trimestre de l’année 2020 et celui de 2021, 

passant de 1.477.000 chômeurs à 1.605.000, ce qui correspond 
à une augmentation de 9%, précise le HCP, soulignant que cette 
hausse résulte d’une réduction de 100.000 chômeurs en milieu rural 
et d’une augmentation de 228.000 en milieu urbain.

Taux de travail
La région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 

la mieux placée
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FÉDÉRATION MAROCAINE

DES ÉDITEURS DE JOURNAUX

après l’approbation de la 
nomination de respon-

sables judiciaires, par S.M le 
Roi Mohammed VI, Président du 
Conseil supérieur du pouvoir 
judiciaire, plusieurs magistrats 
ont pris leurs fonctions au ni-
veau de différents tribunaux du 
Royaume. 

ainsi, le nouveau procureur 
général du Roi près la Cour 
d’appel de tanger, Maître Moha-
med Zouaki, a été installé, lundi 
2 août 2021, dans ses fonctions, 
en remplacement de Maître 
Houcine kaïssouni, au cours 
d’une cérémonie organisée  à la 
grande salle d’audience de cette 
juridiction, en présence du wali 
de la région tanger-tétouan-al 
Hoceïma, Mohamed M’hidia, de 
responsables au ministère de la 
Justice, au Conseil supérieur du 
pouvoir judiciaire et au Ministère 
public, de membres du corps de 
la magistrature à tanger et ré-
gion ainsi que de personnalités 

après les accusations pro-
férées contre le Maroc par le 
consortium de médias consti-
tué par Forbidden Stories et 
Amnesty International, affir-
mant, à travers 17 supports 
médiatiques, que le Royaume 
utilise le logiciel d’espionnage 
Pegasus pour infiltrer les télé-
phones de plusieurs personna-
lités publiques françaises dont 
le Président de la République  
Emmanuel Macron, le Maroc 
avait aussitôt  décidé d’attaquer, 
en diffamation, amnesty Interna-
tional et Forbidden Stories de-
vant le tribunal correctionnel de 
Paris, et mandaté, pour ce faire,  
l’avocat Me Olivier Baratelli, du 
barreau parisien.

Les détracteurs du Royaume 
n’ayant réussi à produire la 
moindre preuve, en appui de 
leurs accusations, dans le délai 
imparti, le procès reprend son 
cours normal.

«La situation est ubuesque. 
Ça démontre ce que j’ai appe-

représentant différentes profes-
sions judiciaires. 

Dans une allocution prononcée 
à l’occasion, Maître Zouaki s’est 
dit fier de la confiance placée en 
lui par le Souverain, considérant 
que cette nomination s’inscrit 
dans la continuité de la moderni-
sation de l’appareil judiciaire.

Le nouveau Procureur s’est, 
d’autre part, engagé à res-

lé, le premier jour, être une su-
percherie», affirme l’avocat du 
Royaume.

Parallèlement aux plaintes 
déposées devant les tribunaux 
français, allemands et espa-
gnols, Me Olivier Baratelli a in-
diqué qu’il devait remettre, mer-
credi 4 août 2021, au procureur 
de la République à Paris un rap-
port d’expertise informatique, 
réalisé par un collège d’experts 
qui excluent toute utilisation par 
le Maroc de ce logiciel.

En dépit des insurmontables 
et  gigantesques efforts dé-
ployés, sans répit,  par les autori-
tés sanitaires et les pouvoirs pu-
blics en matière de lutte contre 
la pandémie du covid 19, nous 
sommes journellement surpris 
par les courbes ascendantes 
de l’évolution et la propagation 
de l’épidémie constamment en 
hausse, à cause notamment du 
virus qui est  en perpétuelle mu-
tation, faisant de plus en plus de 
victimes, non seulement dans 
notre pays, mais partout dans le 
monde. 

Pour que la contribution de 
chacun de nous s’illustre par 
des résultats positifs aboutis-
sant à une situation rassurante 
pour tous et une démarche 
commune pour attaquer le mal 
à la racine et en venir à bout, les 
autorités sanitaires et adminis-
tratives locales, conduites par 
le wali de la région tanger-té-
touan-al Hoceima, Mohamed 
M’hidia, veillent constamment à 
maitriser la situation au niveau 
de toute la région. 

Le rôle et le devoir de chacun 
est donc de contribuer à mainte-
nir une situation rassurante pour 
tous, notamment que le monde 
vit une nouvelle vague d’épi-
démie de Covid-19. Pour y faire 
face, le gouvernement a décidé 
de mettre à nouveau en place 
un confinement et des mesures 
sanitaires plus drastiques. Les 
citoyens doivent donc limiter 
leurs déplacements, se munir 
d’une attestation si nécessaire, 
et privilégier le télétravail. 

En outre, pour lutter effica-
cement contre l’épidémie du 
Covid-19, plusieurs mesures 
doivent être mises en applica-
tion, comme le rappelle à chaque 
occasion le Wali de la région, 
Mohamed M’hidia, et les res-
ponsables de notre santé et de 
notre sécurité qui ne cessent de   
recommander à tous la stricte 
application de restrictions per-
mettant  d’enrayer l’épidémie. 

ainsi, pour éviter toute conta-

pecter scrupuleusement  les 
orientations du Président-dé-
légué du Pouvoir judiciaire en 
matière d’efficacité, d’équité et 
de transparence dans le trai-
tement des affaires judiciaires 
dans la circonscription qui le 
concerne, conformément aux 
Hautes orientations de SM le 
Roi et aux stipulations de la 
Constitution de 20211.

«Le Maroc qui a des détrac-
teurs et qui est leader dans la 
lutte internationale contre le ter-
rorisme, est un ami depuis tou-
jours de la France ; le Royaume a 
beaucoup aidé à déjouer des at-
tentats sur le territoire français. 
Ça peut déplaire à certains. C’est 
ce que nous allons demander à 
la justice française d’éclairer et 
de savoir qui pourrait être der-
rière cette manipulation», ex-
plique Me Olivier Baratelli.

mination, il est nécessaire de res-
pecter le confinement ainsi que 
les gestes barrières : se laver les 
mains régulièrement avec de l’eau 
et du savon ou du gel hydroalcoo-
lique, tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir, se 
moucher dans un mouchoir propre 
à usage unique et ne pas se toucher 
le visage en particulier le nez et la 
bouche. En complément, il faut por-
ter un masque. 

Mais il est aussi important de 
respecter une certaine distanciation 
physique car, comme chacun sait, le 
coronavirus se transmet principale-
ment par projection de gouttelettes, 
comme les postillons contaminés 
par une personne porteuse du virus. 
Un individu infecté par le Sars-CoV-2 
peut transmettre la maladie en tous-
sant, en éternuant, ou en parlant 
si elle est en contact étroit avec 
quelqu’un. 

Même sans signe extérieur alar-
mant, un contact proche avec une 
personne de moins de 2 mètres pen-
dant dix minutes représente une si-
tuation à risque, à l’intérieur comme 
à l’extérieur.

Dans tous les cas, le port du 
masque ne dispense pas de la dis-
tanciation physique et vice-versa. 
au contraire, le port de masque 
associé à une distance physique 
suffisante constitue la meilleure 
stratégie de réduction du risque de 
transmission du SaRS-CoV-2”.

Installation du nouveau 
Procureur Général du Roi 

près la Cour d’Appel à Tanger
Maître Mohamed Zouaki

Pour freiner la propagation de 
la pandémie du covid 19 

Nécessité de s’inscrire 
dans la même démarche 

protectrice que celle 
du Wali de la région 
Mohamed M’Hidia  

Pegasus, un
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Les algériens de la société civile ; ceux du 
Peuple frère jumeau, ont attentivement 

écouté et apprécié le contenu du Discours du trône pro-
noncé, samedi 31 juillet, par SM le Roi Mohammed VI, 
leur tendant, de nouveau, la main pour tourner une page 
noire de l’histoire maghrébine. 

Certains n’ont pas résisté à émettre un avis objectif, 
d’autres ont honnêtement loué cette nouvelle démarche 
fraternelle du Roi Mohammed VI envers le Peuple algé-
rien, laissant espérer des retrouvailles fraternelles de part 
et d’autre de la frontière fermée par l’algérie depuis 1914 !

Par contre, d’autres, appartenant aux sphères offi-
cielles ou à une presse bien  connue, n’ayant rien com-
pris à la situation,  tellement ils sont  viscéralement 
opposés à tout ce qui vient du Royaume du Maroc, et 
aveuglés par une haine gratuite qui les dévore depuis 45 
ans, se sont empressés de reprocher au  Maroc ce qu’ils  
lui font subir depuis bientôt un demi-siècle et ce  qu’ils 
ont toujours fomenté et  applaudi devant la patience 
sans limite du Royaume.

ainsi, cette fois encore, ils n’ont pas pris le temps 
d’apprécier ce  Discours à sa juste valeur pacifique  et 
fraternelle et,  comme à leur habitude, ils se sont préci-
pités sur leurs micros et leurs crayons pour cracher leur 

« Louange à Dieu, Prière et salut sur le Prophète, 
Sa famille et Ses compagnons.

Cher peuple,
C’est avec une immense fierté que nous commémo-

rons aujourd’hui le vingt-deuxième anniversaire de la 
Fête du trône. Et cette célébration est un motif de satis-
faction à plus d’un titre.

De fait, la Fête du trône symbolise le pacte sacré de 
la Beia et témoigne de l’indéfectible symbiose qui unit, 
depuis toujours et en toute circonstance, les 
Sultans et les Rois du Maroc aux fils de leur 
peuple.

Pays séculaire, le Maroc est une nation 
unie, façonnée par une histoire commune.

Il puise sa force dans la cohésion nationale 
et l’adhésion unanime de ses composantes 
autour de ses symboles sacrés.

Il tire aussi sa puissance de ses institutions 
et de ses citoyens qui s’emploient, par leurs 
compétences et leurs initiatives, à dévelop-
per, à faire progresser leur pays et à défendre 
son unité, sa stabilité.

Fort de ce capital humain et civilisationnel 
en perpétuel renouvellement, notre pays a 
réussi, au fil de sa longue histoire, ancienne 
et moderne, à relever les défis et à surmonter 
les épreuves.

Cher peuple,
Nous tenons en tout premier lieu à renouveler nos 

remerciements à tous les acteurs du secteur sanitaire, 
public, privé et militaire, ainsi qu’aux forces de sécu-
rité et aux pouvoirs publics pour leur sens élevé des 
responsabilités et leur dévouement dans la lutte menée 
contre la pandémie de COVID 19.

Pour tous, la période est difficile. Et elle l’est éga-
lement pour Moi personnellement, à l’égal de tout 
citoyen. Elle l’est pour Ma famille. Et soyez assurés 
que Je connais la détresse des Marocains et que J’en 
souffre comme eux, partageant totalement leur ressen-
ti en pareilles circonstances.

stabilité de l’algérie (…) sont organiquement liées à la 
sécurité et à la stabilité du Maroc.»

Non !  Notre confrère ne rêve pas, mais il a intérêt à 
mieux se réveiller, car, comprendra qui voudra, dans la 
réalité, ce qu’’a dit SM le Roi du Maroc, reflète la réalité 
pure et dure, traduisant des sentiments nobles et sin-
cères envers le Peuple algérien Frère. 

Evidemment, quand on a une vision limitée aux 
quelques dernières semaines, on oublie ou on fait sem-
blant d’oublier le calvaire que certains font subir au 
Royaume du Maroc depuis 45 années en plus du  geste 
cruel et inhumain qu’ils ont commis en jetant à la rue 
des milliers de Marocains, avec femmes et enfants, qu’ils 
ont spontanément jeté à la rue sans même leur laisser le 
temps de mettre leurs chaussures 

Maintenant qu’ils ont goûté, ces quelques derniers 
jours, un bout...à peine un petit bout de ce qu’ils font su-
bir aux Marocains, ils montent sur leurs chevaux pour 
jouer à la victimisation aux yeux d’un monde indifférent. 

Pourtant, le Roi du Maroc, conscient et clairvoyant,  
sollicite tout simplement   donner un coup de gomme 
à une situation  qui attriste et chagrine  les peuples Ma-
ghrébins... des peuples frères jumeaux...

Est-ce si difficile à comprendre ?

taille pour l’accès aux vaccins ». La campagne natio-
nale de vaccination, à laquelle les citoyens répondent 
massivement se déroule de manière efficace et remar-
quable.

Convaincu que la souveraineté sanitaire est une 
composante essentielle de la sécurité stratégique du 
pays, Nous avons lancé un projet d’avant-garde pour 
la fabrication de vaccins, de médicaments et de maté-
riel médical, indispensables pour le Maroc.

Néanmoins, rappelons que la pandémie 
subsiste et que la crise n’est pas encore ter-
minée. C’est la raison pour laquelle nous de-
vons tous rester vigilants, en nous attachant 
constamment au respect des consignes 
édictées par les autorités publiques.

Cher peuple,
Grâce à cet effort collectif, l’économie na-

tionale affiche des signes encourageants 
qui annoncent qu’elle est en bonne voie de 
récupérer la plénitude de ses capacités.

Par la grâce du Dieu, l’embellie s’est ren-
forcée à la faveur d’une bonne campagne 
agricole. Cette véritable manne du Seigneur, 
en contribuant à assurer la disponibilité des 
produits agricoles à l’échelle nationale, a ap-
porté calme et sérénité aux citoyens.

Cette évolution significative intervient 
dans un contexte prometteur, avec la pré-

sentation des travaux de la Commission spéciale sur 
le modèle de développement, dont les propositions 
ouvrent en effet la voie à une nouvelle étape dans le 
processus d’accélération du décollage économique et 
de consolidation du projet de société que Nous vou-
lons pour notre pays.

La Commission a réalisé un travail louable et mené 
un processus national auquel se sont associées les 
forces vives du pays : partis politiques, instances éco-
nomiques, syndicales et sociales, structures de la so-
ciété civile, et citoyens.

venin habituel envers le pays voisin. 
Pour eux, peu importe ce que peut en penser le ci-

toyen algérien jumeau.
Pour illustrer l’aberration du moment, rapportons les 

propos d’un média algérien qui a, comme ses pairs,  
spontanément écrit dans ses colonnes :  « On croit rê-

ver. a l’occasion de la fête du trône, le roi Mohammed 
VI a déclaré à l’adresse des algériens, le plus sérieuse-
ment du monde : «Vous n’aurez jamais à craindre de la 
malveillance de la part du Maroc (…). La sécurité et la 

En dépit de l’impact négatif laissé par la pandémie 
sur les projets et les activités économiques et sur la 
situation matérielle et sociale de nombreux citoyens, et 
afin d’en amortir le choc, Nous nous sommes efforcé de 
trouver des solutions.

Ainsi, depuis l’apparition de la pandémie et afin d’en 
amortir le choc, Nous avons pris l’initiative de créer un 
Fonds spécial qui a emporté l’adhésion spontanée des 
citoyens.

En outre, Nous avons initié un plan ambitieux de re-
lance économique, destiné à soutenir les petites et les 
moyennes entreprises touchées par la crise, à préser-
ver les emplois et à protéger le pouvoir d’achat des mé-
nages à travers l’attribution d’aides financières directes.

Nous avons également créé le Fonds Mohammed VI 
pour l’Investissement dont l’objectif est de faire redé-
marrer les activités productives, d’accompagner et fi-
nancer les différents projets d’investissement.

Cher peuple,
Aujourd’hui, nous pouvons être fiers à plusieurs titres: 

le Maroc a relevé un défi de taille en remportant « la ba-

@par le Dr Abdelhak BAKHAT 

Discours  du Trône  2021

Fête  du Trône  2021

L'Algérie ignore la voie 
de la Raison 

Texte intégral du Discours Royal 

Le Roi Mohammed VI a adressé, samedi, un Discours à la Nation 
à l’occasion du 22ème anniversaire de l’accession du Souverain 
au Trône de Ses glorieux ancêtres.
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Rubrique   
Culturelle

Résumé : Une réflexion sur les leviers préalables à l’émergence, 
la bonne gouvernance, notamment. Mohamed alami Berrada, 
expert en leadership, développe les enseignements tirés de son 
récent passage à la primature ainsi que de son expérience de 
l’accompagnement de jeunes talents depuis près de quinze ans. 
Il mène, dans cet essai, une réflexion progressiste et ambitieuse 
qui montre l’engagement de la société civile marocaine à participer 
activement à l’évolution de son pays.

Selon alami Berrada, pour que l’Etat puisse regagner la 
confiance de ses citoyens, il gagnerait à ne plus les infantiliser et 
à être en mesure de protéger réellement leurs droits: liberté d’ex-
pression, respect de la dignité, libertés liées au corps, protection 
contre l’arbitraire, etc. Ensuite, les femmes doivent bénéficier de 
cadres législatifs leur permettant d’avoir accès aux mêmes op-
portunités que les hommes, dans l’enseignement, le monde de 
l’entreprise, la haute fonction publique et la politique, pour qu’elles 
puissent aussi contribuer activement au développement. Enfin, les 
acteurs économiques doivent pouvoir opérer en confiance, avoir le 
sentiment que les marchés sont libres, protégés de la concurrence 
déloyale, que les transactions publiques sont transparentes, sans 
corruption ni clientélisme.

L’auteur propose en guise de conclusion et rappelle que, pour 
réussir les réformes à venir, il est incontournable que notre gou-
vernance soit revue en profondeur, avec des processus réellement 
méritocratiques dans la fonction publique, la nécessité d’y attirer 
les meilleurs profils, notamment par la création d’un nouveau sta-
tut de « détachement à la fonction publique », en faveur des cadres 
des grandes entreprises, et de la formation exécutive. Il s’agit aussi 
d’instaurer une culture de management public et de création de 
valeur publique dans l’administration, de promouvoir l’excellence 
et de combattre la médiocrité partout.

Un livre qui ne vous laissera pas indifférents !
Bonne lecture !

@ par Meryem Cherradi

LE MAROC A VENIR
Libertés
Gouvernance
Rôle des Femmes 
*** 

de Mohamed Alami Berrada

Suite à des allégations véhiculées par certains médias espa-
gnols faisant état d’une prétendue opération de migration clan-
destine menée récemment par quatre éléments des Forces au-
xiliaires vers le préside occupé de Sebta, où ils auraient déposé 
une demande d’asile, et suite aux investigations menées afin de 
vérifier la véracité de ces informations, le ministère de l’Intérieur 
indique que toutes ces allégations sont infondées et ne sont que 
des fake news.

Tout en réaffirmant à l’opinion publique nationale le caractère 
infondé de ces allégations mensongères, le ministère de l’Inté-
rieur relève que la diffusion des fake news et allégations vise à 
induire l’opinion publique en erreur.

Le ministère de l’Intérieur fait observer qu’il se réserve le droit 
de poursuivre en justice toute personne ayant publié ces fake 
news, conclut le communiqué.

SuITe De LA PAge 3

Démenti 
du ministère de l’Intérieur 

a l’instar de la phase 
de conception de ce 

modèle, Nous estimons 
que celle de sa mise en 
œuvre relève d’une res-
ponsabilité nationale né-
cessitant la mobilisation 
des potentialités de la 
Nation et l’implication de 
toutes ses compétences, 
notamment celles qui, au 
cours des prochaines an-
nées, seront appelées à exercer 
des responsabilités gouverne-
mentales et des mandats publics.

Notre souhait est que «le Pacte 
national pour le développement» 
constitue le cadre de référence 
pour définir les principes et les 
priorités du pays en matière de 
développement, et qu’il forme 
le socle d’un pacte économique 
et social, propre à impulser une 
nouvelle révolution du Roi et du 
peuple.

En tant que Garant des inté-
rêts de la Nation et des citoyens, 
Nous veillerons à accompagner 
la mise en œuvre opérationnelle 
de ce modèle, avec les disposi-
tions et les mécanismes néces-
saires à cet effet.

Cher peuple,
En parallèle avec les initiatives 

de développement menées au 
niveau interne, et avec une égale 
détermination, le Maroc s’attache 
à poursuivre ses efforts sincères 
pour consolider la sécurité et la 
stabilité dans son environnement 
africain et euro-méditerranéen, et 
plus particulièrement dans son 
voisinage maghrébin.

Dans le droit fil de cette ap-
proche, Nous renouvelons Notre 
invitation sincère à Nos frères en 
algérie, pour œuvrer de concert 
et sans conditions à l’établisse-
ment de relations bilatérales fon-
dées sur la confiance, le dialogue 
et le bon voisinage.

En effet, l’état actuel de ces 
relations ne Nous satisfait guère 
car il ne sert en rien les intérêts 
respectifs de Nos deux peuples. 
Il est même jugé inacceptable par 
bon nombre de pays.

Entre deux pays voisins et 
deux peuples frères, l’état normal 
des choses, c’est Notre convic-
tion intime, est que les frontières 
soient et demeurent ouvertes.

En effet, leur fermeture heurte 
un droit naturel et un principe 
juridique authentique, consacré 
par les instruments internatio-
naux, notamment le traité de 
Marrakech, texte fondateur de 
l’Union du Maghreb arabe qui 
prévoit la libre circulation des 
personnes, des services, des 
marchandises et des capitaux 
entre les pays constitutifs de 
l’espace maghrébin.

Je n’ai eu de cesse, depuis 
2008, de clamer haut et fort cette 
idée et de la réaffirmer à maintes 
reprises et en diverses occa-
sions.

a cet égard, force est de consta-

ter que ni Son Excellence, l’actuel 
président algérien, ni l’ex-pré-
sident, ni Moi-même ne sommes 
à l’origine de cette décision de 
fermeture.

Néanmoins, devant Dieu, l’His-
toire et nos concitoyens, nous 
sommes responsables politique-
ment et moralement de la persis-
tance du statu quo.

Or, aucune logique ne saurait 
expliquer la situation présente, 
d’autant que les raisons ayant 
conduit à la fermeture des fron-
tières sont totalement dépassées 
et n’ont plus raison d’être au-
jourd’hui.

Nous ne voulons ni faire des 
reproches, ni donner des leçons 
à quiconque. Nous nous perce-
vons plutôt comme des frères 
qu’un corps intrus a divisés, 
alors qu’il n’a aucune place par-
mi nous.

Par ailleurs, d’aucuns sou-
tiennent l’idée erronée que l’ou-
verture des frontières apporterait 
seulement un cortège de mal-
heurs et de problèmes, à l’algérie 
et au Maroc. a l’ère de la commu-
nication et des nouvelles techno-
logies, personne ne peut donner 
crédit à pareils discours.

De fait, la fermeture des fron-
tières ne rompt pas la commu-
nication profonde entre les deux 
peuples. Mais elle nourrit plutôt 
une fermeture d’esprit, ampli-
fiée par l’influence néfaste des 
contrevérités relayées par cer-
tains médias, telle, celle selon la-
quelle la pauvreté serait le lot des 
Marocains dont les moyens de 
subsistance se résumeraient à la 
contrebande et au narcotrafic.

Chacun peut vérifier l’inexacti-
tude de ces allégations : la com-
munauté algérienne qui réside 
dans notre pays, les algériens 
d’Europe et les algériens d’al-
gérie qui se rendent au Maroc 
savent ce qu’il en est et ne se 
laissent pas abuser par ces 
contrevérités.

a ce propos, Je rassure Nos 
frères en algérie : vous n’aurez ja-
mais à craindre de la malveillance 
de la part du Maroc qui n’est nul-
lement un danger ou une menace 
pour vous. En fait, ce qui vous af-
fecte nous touche et ce qui vous 
atteint nous accable.

aussi, Nous considérons que 
la sécurité et la stabilité de l’algé-
rie, et la quiétude de son peuple 
sont organiquement liées à la 
sécurité et à la stabilité du Maroc.

Corollairement, ce qui 
touche le Maroc affecte 
tout autant l’algérie ; car 
les deux pays font indis-
solublement corps.

La vérité est que le Ma-
roc et l’algérie sont tous 
deux confrontés aux pro-
blèmes de l’immigration, 
de la contrebande, du nar-
cotrafic et de la traite des 
êtres humains.

Les bandes qui s’adonnent 
à ces activités criminelles sont 
notre véritable ennemi commun. 
Si, ensemble, nous nous attelons 
à les combattre, nous parvien-
drons à mettre fin à leurs agisse-
ments en extirpant leur mal à la 
racine.

Par ailleurs, Nous déplorons 
les tensions médiatiques et di-
plomatiques qui agitent les rela-
tions entre le Maroc et l’algérie. 
Elles nuisent à l’image des deux 
pays et laissent une impression 
négative, notamment dans les 
enceintes internationales.

aussi, Nous appelons à faire 
prévaloir la sagesse et les in-
térêts supérieurs de nos deux 
pays. Nous pourrons ainsi dé-
passer cette situation déplorable 
qui gâche les potentialités de 
nos deux pays, au grand dam 
de nos deux peuples et des liens 
d’affection et de fraternité qui les 
unissent.

Plus que deux nations voi-
sines, le Maroc et l’algérie sont 
deux pays jumeaux qui se com-
plètent.

Par conséquent, à sa plus 
proche convenance, J’invite Son 
Excellence le Président algérien à 
œuvrer à l’unisson au développe-
ment des rapports fraternels tis-
sés par Nos deux peuples durant 
des années de lutte commune.

Cher peuple,
En cette glorieuse occasion, 

Nous rendons hommage à nos 
Forces armées Royales, à la Gen-
darmerie Royale, à la Sûreté na-
tionale, aux Forces auxiliaires et 
à la Protection Civile, toutes com-
posantes confondues, pour leur 
dévouement et leur mobilisation 
constante, sous Notre comman-
dement, afin de défendre l’unité 
et la souveraineté nationales et 
préserver la sécurité et la stabilité 
du pays.

Nous saluons également, avec 
déférence, la mémoire immaculée 
et les sacrifices de Nos Illustres 
ancêtres, au premier rang des-
quels Notre auguste Grand-Père, 
feu Sa Majesté le Roi Mohammed 
V et Notre Vénéré Père, feu Sa Ma-
jesté le Roi Hassan II, que Dieu 
les ait en Sa sainte miséricorde, 
ainsi que tous les valeureux mar-
tyrs de la Nation.

« Si allah sait qu’il y a quelque 
bien dans vos cœurs, Il vous en 
donnera autant». Véridique est la 
parole de Dieu.

Wassalamou alaikoum warah-
matoullahi wabarakatouh».

Texte intégral du Discours Royal 
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Développement économique

La région TTA poursuit son essor 

Taux de travail
La région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, la mieux placée

En dépit des répercussions de la crise sanitaire ayant 
mis à rude épreuve l’ensemble des activités écono-

miques dans le Royaume, la région tanger-tétouan-al 
Hoceïma (tta) a enregistré un essor économique impor-
tant au fil des dernières années, porté par la diversité des 
activités et la réussite de plusieurs projets structurants.

Cette région a  su, ainsi, montrer une résilience notable, 
et entamé une reprise économique progres-
sive cette dernière année. 

En effet, la plateforme industrielle tan-
ger-Med a été classée deuxième zone 
économique spéciale dans le monde par 
l’Intelligence du Financial times (FDI), 
consécration qui vient renforcer davantage 
le positionnement compétitif de cette plate-
forme dans la reconfiguration des chaînes 
d’approvisionnement mondiales, en parti-
culier dans l’espace euro-méditerranéen. 
En outre, le chiffre d’affaires (Ca) réalisé par 
tanger Med au premier trimestre de 2021 a 
atteint 739 millions de dirhams, en hausse de 
18% par rapport à la même période en 2020, 
tandis qu’une croissance a été enregistrée 
sur les principaux indicateurs de l’activité 
portuaire, avec une hausse de 35% pour les 
conteneurs et +5% pour les camions tIR à 
fin mars dernier en glissement annuel.

Une étude du Policy Center of the New 
South (PCNS) a également mis en avant la gestion «très 
efficace» et «professionnelle» des six zones écono-
miques spéciales (ZES) de tanger par l’agence spéciale 
tanger Med (tMSa), puisque ces zones, à savoir tanger 
Free Zone, Renault Melloussa Park, tanger automotive 
City, Zone franche commerciale de Fnideq, tétouan Park 
et tétouanshore, ont généré des investissements et em-

Le nombre de chômeurs a augmenté de 128.000 
personnes entre le deuxième trimestre de l’an-

née 2020 et celui de 2021, passant de 1.477.000 chômeurs 
à 1.605.000, ce qui correspond à une augmentation de 
9%, précise le HCP, soulignant que cette hausse résulte 
d’une réduction de 100.000 chômeurs en milieu rural et 
d’une augmentation de 228.000 en milieu urbain.

Quatre régions affichent des taux d’activité plus 
élevés que la moyenne nationale (46,1%) : tan-
ger-Tétouan-Al Hoceima (52,0%), Marrakech-Safi 
(48,8%), Casablanca- Settat avec 47,9% et Drâa-ta-
filalet (46,6%).

En revanche, les taux les plus bas sont enre-
gistrés dans les régions de l’Oriental (43,3%), 
Fès-Meknès (42,3%) et de Souss-Massa (42,0%). 
La sortie de la crise serait probablement lente et 
douloureuse et le rebond exceptionnel en « forme 
V » tant attendu risque de ne pas avoir lieu.

Cinq régions où se concentrent trois quarts des 
chômeurs

Presque trois quarts des chômeurs (71,3%) sont 
concentrés dans cinq régions, précise ladite note, 
ajoutant que Casablanca-Settat vient en première 
position avec 27,3% de chômeurs, suivie de Fès-
Meknès (12,9%), de Rabat-Salé-kénitra (12,3%), de 
tanger- tétouan-al Hoceima (9,5%) et de l’Oriental (9,4%).

S’agissant des régions qui abritent le plus la popula-
tion en âge d’activité, le HCP indique que la région de 
Casablanca-Settat vient en première position avec 21,8% 
d’actifs, suivie de Marrakech-Safi (13,7%), de Rabat-Sa-
lé-kénitra (13,4%), de tanger- tétouan-al Hoceima (11,9%) 

plois significatifs et satisfont les besoins de leurs clients. 
Côté industrie, le Groupe Renault Maroc a récemment 
dévoilé officiellement ses deux nouveaux véhicules de la 
marque Renault, Nouvel Express et Nouvel Express Van, 
produits à l’usine de tanger. Ces deux véhicules attestent 
la compétitivité de l’usine de Tanger, la confiance en la 
plateforme industrielle automobile marocaine et la rési-

lience économique de la région, d’autant plus que le mi-
nistre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte 
et numérique, Moulay Hafid Elalamy, avait indiqué que ce 
projet a été développé lors de la période du confinement, 
grâce au soutien de S.M. le Roi Mohammed VI.

Malgré la situation exceptionnelle marquée par la 
pandémie de la Covid-19, l’usine Renault de tanger a 

et de Fès- Meknès (11,2%), précise le HCP dans une note 
d’information relative à la situation du marché du travail 
au deuxième trimestre 2021.

Quatre régions affichent des taux d’activité plus élevés 
que la moyenne nationale (46,1%), tanger-tétouan-al Ho-
ceima (52,0%), Marrakech-Safi (48,8%), Casablanca- Set-
tat avec 47,9% et Drâa-Tafilalet (46,6%). En revanche, les 

taux les plus bas sont enregistrés dans les régions de 
l’Oriental (43,3%), Fès-Meknès (42,3%) et de Souss-Massa 
(42,0%). La sortie de la crise serait probablement lente et 
douloureuse et le rebond exceptionnel en « forme V » tant 
attendu risque de ne pas avoir lieu.

toutefois, au-delà de l’écume, le « Nouveau modèle de 

pu réussir, grâce au soutien du Souverain, un nouveau 
projet ayant nécessité l’intégration de processus techno-
logiques intelligents, et qui s’inscrit parfaitement dans 
le cadre des objectifs du Plan d’accélération industrielle 
(PaI), visant la montée en gamme et en compétences du 
secteur automobile marocain. Sur le volet de l’agricultu-
re, la région dispose de tous les facteurs de production 

qui permettent aux agriculteurs de travailler 
dans des filières agricoles à haute valeur 
ajoutée, y compris la plantation d’avocatier, 
qui a connu une croissance significative 
dans le cadre de la stratégie «Génération 
Green». Le directeur régional de l’agricul-
ture de tta, Mahjoub Lahrach, avait relevé 
qu’au niveau de la filière des fruits rouges, le 
but est de parvenir à cultiver une superficie 
de 6.000 hectares d’ici 2030, affirmant qu’il 
s’agit d’une filière prometteuse qui permet 
au Maroc d’exporter vers 40 pays avec une 
production dépassant 200.000 tonnes et un 
chiffre d’affaire avoisinant les 6 milliards de 
dirhams, contribuant ainsi à la création d’un 
nombre important d’emplois au niveau de la 
région. Par ailleurs, le projet maroco-chinois 
de la Cité Mohammed VI tanger tech, en 
cours de réalisation, viendra renforcer la 
dynamique économique de la région et 
répondre notamment aux aspirations des 

habitants en matière de développement économique et 
social, et de création d’emplois dans différents métiers. 
L’ensemble des potentialités dont jouit la région tan-
ger-Tétouan-Al Hoceïma, auxquelles s’ajoutent la flexibi-
lité et la résilience dont ont fait preuve plusieurs secteurs 
productifs lors de la crise, permettront sans nul doute à la 
région d’atteindre son ambition de croissance pérenne. 

développement » reste une perspective qui inspire espoir 
et confiance .

Le drame du chômage, qui frappe le Maroc depuis des 
années, continue de s’aggraver pour prendre une tour-
nure encore plus dramatique en ces temps de crise pan-
démique. Dans une note relative à la situation du marché 
du travail, le Haut-commissariat au plan (HCP) révèle que 

le taux de chômage a grimpé à 12,8% au deuxième 
trimestre de 2021.

En effet, ce taux a maintenu sa tendance haus-
sière avec un accroissement de 0,5 point en ce 
deuxième trimestre, passant de 12,3% à 12,8% au 
niveau national, de 15,6% à 18,2 % en milieu urbain 
et de 7,2% à 4,8% en milieu rural, précise le HCP.

S’agissant des jeunes âgés de 15 à 24 ans, le taux 
de chômage a légèrement baissé de 2,6 points, 
passant de 33,4% à 30,8%. toutefois, ce taux a en-
registré une hausse parmi les hommes de 11,3% 
à 11,9%, et parmi les femmes de 15,6% à 15,9%. 
Sans surprises, les jeunes diplômés sont une fois 
de plus les grandes victimes de la conjoncture. 
Le taux de chômage auprès de cette catégorie de 
Marocains a enregistré une hausse de 2,2 points, 
passant de 18,2% à 20,4% entre les deuxièmes tri-
mestres de 2020 et de 2021.

Frappés de plein fouet, ce sont les lauréats de l’ensei-
gnement supérieur qui baignent le plus au chômage, en-
registrant la hausse la plus importante de 3 points avec 
un taux passant de 22,3% à 25,3%. Le taux de chômage 
des diplômés de niveau moyen a, de son côté, augmenté 
de 1,8 points pour atteindre 17,6%.

ActuAlités

La plateforme industrielle Tanger-Med classée deuxième zone 
économique spéciale dans le monde 
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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 à l’âge de 82 
ans, de la très chère regrettée 

Professeure Rabia CHkOUR
mère du  médecin-cardiologue,

le Dr ahmed ZOUaki, de l’architecte 
Hafid ZOUAKI

et du pharmacien-biologiste,
le Dr Jinane ZOUakI.

En cette douloureuse circonstance, la 
direction et la rédaction du Journal de tanger se joignent  à la famille du 
Corps médical, à celle du  syndicat des biologistes médicaux du nord,  et à 
l’ordre des architectes, pour présenter  leurs condoléances les plus attris-
tées à l’ensemble des membres des  familles Chkour,  Zouaki, et familles 
alliées ; ainsi qu’à tous les proches de la regrettée disparue qui tiennent 
à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses et aimables per-
sonnes qui se sont associées à leur deuil et partagé leur douleur en se 
manifestant par leur présence effective, leurs prières, leurs appels et leurs 
messages d›affection, de soutien et de compassion, les priant de trouver, 
ici, leurs sincères remerciements.

Puisse Dieu le tout Haut avoir la défunte en Sa Sainte miséricorde, l’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

C’est avec une profonde affliction et  
C’est avec une profonde affliction et une 
immense consternation que nous avons 
accueilli la triste et chagrinante nouvelle 
du décès survenu le 31 juillet 2021, du très 
cher regretté Mohamed Chérif Sidi ab-
deslam Rahmouni alami, ancien chef de 
cabinet du gouverneur de la province de 
Chefchouen.  

La dépouille du défunt a été inhumée 
au cimetière de Sidi amar où elle a été 
convoyée au milieu d’un émouvant cor-
tège funèbre restreint eu égard à l’obser-
vation de mesures sanitaires imposées 
par la pandémie. ainsi seuls des membres 
de la famille et proches du défunt ont été 
autorisés à accompagner le regretté disparu à sa dernière demeure pour lui 
rendre un dernier hommage posthume.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances 
les plus attristées à sa veuve, Chérifa Oum Keltoum Youssoufi, à ses quatre 
enfants les docteurs Siraj et Lotfi, et doctoresses sanae et Ibtihal ; à l’en-
semble des membres des  familles Rahmouni Alami , Laamarti, Youssoufi et  
familles alliées ; ainsi qu’à tous les proches du regretté disparu qui tiennent 
à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses et aimables per-
sonnes 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’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

Nécrologie

Nécrologie

La Professeure  Rabia CHKOUR
   rappelée à Dieu  

Chérif Sidi Abdesslam 
RAHMOUNI ALAMI

   rappelée à Dieu  

Les journées de sen-
sibilisation pour la 
mise en oeuvre du 

Protocole territorial de prise 
en charge des Femmes vic-
times de violences ont été 
clôturées à Chefchaouen.

Organisées par des as-
sociations de la société 
civile, en coordination avec 
le parquet général près le 
tribunal de première ins-
tance de Chefchaouen et de 
partenaires institutionnels, 
sous le thème «l’autono-
misation économique des 
Femmes, un levier essentiel 
pour promouvoir leur si-
tuation », ces journées, ont 
été l’occasion de tenir des 
conférences, des ateliers et 
des sessions de formation 
encadrés par des experts 
dans les domaines social 
et juridique, ayant évoqué, 
trois jours durant, nombre 
de questions liées aux vio-
lences faites aux femmes, 
notamment la possibilité de 
recourir aux « moyens élec-
troniques » pour entamer 
les procédures judiciaires.

Par ailleurs, les associa-
tions organisatrices ont mis 
en avant l’importance de 
consentir les efforts néces-

 Le Moghreb de tétouan 
a vécu une belle soirée, di-
manche 1er août 2021. Le 
club tétouanais a arraché sa 
qualification en finale de la 
Coupe du trône face au Wydad 
Casablanca. Il a fallu attendre 
les tirs au but pour assister au 
dénouement final du duel (2-2 
; 3-5 ap. tab).

Le match a tenu ses pro-
messes. Les fans ont eu droit 
à un spectacle digne des de-
mi-finales. Après plus d’une 
demi-heure à courir derrière 
l’ouverture du score, le Wydad 
Casablanca prend l’avantage 
sur un but de son capitaine 
ayoub El kaabi (42e). Mené 
à la pause, le Moghreb de té-
touan a réagi au retour des 
vestiaires.

Les hommes d’antonio 
Cosano Cantos sont revenus 
avec de meilleures intentions. 
très tôt, ils remettent les pen-

saires afin de lutter contre 
les violences à l’encontre 
des femmes et améliorer 
les mécanismes de prise en 
charge des victimes.

Selon la présidente de 
l’association pour la protec-
tion de la famille marocaine 
– branche de Chefchaouen, 
Hanane koraich, « ces jour-
nées visent à consolider la 
place de la femme, à préser-
ver sa dignité et à protéger 
ses droits », dira-t-elle, esti-
mant que  les circonstances 
exceptionnelles liées à la 
pandémie du coronavirus 
ont aggravé phénomène 
de la violence à l’égard des 
femmes, et ,appelant  à la 
nécessité d’identifier les be-
soins prioritaires et urgents 
des victimes, et d’assurer 
leur accès aux services mis 
à leur disposition dans les 

dules à l’heure par le biais 
de El khaloua (46e). Motivés 
par la situation, ils tiennent 
bon jusqu’à doubler la mise 
grâce à Jaboun (71e). Mais la 
réaction en face n’a pas tardé, 
car Msuva a ramené les deux 
équipes à égalité trois minutes 
plus tard (74e). À 2-2, les pro-
longations s’en sont suivies 
mais sans changement au 
niveau du score. À la séance 
de tirs au but, le Moghreb de 
tétouan s’est montré plus 

domaines de la justice, la 
santé et l’accompagnement 
social, tout en les aidant à 
surmonter les difficultés 
pour prouver les violences 
subies.

Pour sa part, la secrétaire 
générale de l’association 
assaida al Horra pour la 
citoyenneté et l’égalité des 
chances – branche de Chef-
chaouen -, Hamida Jamaa, 
a souligné  l’importance de 
respecter les engagements 
de la Déclaration de Mar-
rakech pour mettre fin à la 
violence contre les femmes, 
s’arrêtant également sur 
la nécessité de la conver-
gence des interventions en 
faveur de la prise en charge 
des femmes victimes de 
violences et des initiatives 
visant à lutter contre ce 
phénomène.

réaliste et s’impose en fin de 
compte (3-5).

après avoir subi la reléga-
tion en deuxième division, le 
Moghreb de tétouan tient l’oc-
casion parfaite pour prendre 
part à la Coupe de la confé-
dération de la CaF la saison 
prochaine. Mais avant d’évo-
quer cela, il va falloir d’abord 
se défaire de l’aS Far Rabat 
en finale de la Coupe du Trône, 
dont la date n’est pas encore 
connue jusque-là.

Chefchaouen: 

Journées de 
sensibilisation sur la prise 

en charge des Femmes 
victimes de violences

Coupe du Trône, demi-finales 

Le MAT réussit l’exploit  
contre le WAC

et se qualifie pour la Coupe de la CAF 
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di 31 juillet, une tentative de trafic de 290 kg de chira, 
et interpellé un individu soupçonné de liens avec un 
réseau criminel de trafic international de drogue et de 
psychotropes.

Selon un communiqué de la Direction générale de 
la sûreté nationale (DGSN), le prévenu (40 ans) a été 
appréhendé alors qu’il s’apprêtait à quitter le territoire 
national à bord d’un bateau en direction d’un pays eu-
ropéen, précisant que l’opération de fouille a permis de 
trouver dans sa voiture des plaquettes de chira d’une 
quantité totale  de 290 kg.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les 
besoins de l’enquête et l’instruction du dossier judi-
ciaire d’usage.  

******
Driouch

Trois nouveaux séismes 
 

après une série de précédentes secousses tellu-
riques, trois nouveaux séismes de magnitudes com-
prises entre 3,8 et 4,7 degrés sur l’échelle de Richter ont 
secoué le centre de  Driesch, vendredi 30 juillet dernier.

La première secousse d’une magnitude de 4,0 sur 
l’échelle de Richter s’est produite à 09H 38min 52sec 
(GMt+1) à une profondeur de 17 km, une latitude de 
35.564°N et une longitude de 3.581°W, a précisé le Ré-
seau national de surveillance et d’alerte sismique de 
l’ING dans un bulletin d’alerte sismique. La secousse 
ressentie est d’une profondeur de 17 km, d’une latitude 
de 35.564°N et d’une longitude de 3.581°W.

La deuxième secousse, d’une magnitude de 4,7 sur 
l’échelle de Richter s’est produite à 09H 58min 49sec 
(GMt+1) avec une profondeur de 10 km, une latitude de 
35.645°N et une longitude de 3.592°W, tandis que la troi-
sième secousse d’une magnitude de 4,1 sur l’échelle de 
Richter a été enregistrée à 10H 13min 02 sec (GMt+1) 
avec une profondeur de 13 km, une latitude de 35.596°N 
et une longitude de 3.579°W.

La dernière secousse d’une magnitude de 3,8 sur 
l’échelle de Richter s’est produite à 10H 23min 59sec 
(GMt+1) avec une profondeur de 14 km, une latitude de 
35.670°N et une longitude de 3.548°W.

****** 
Al Hoceima et Sebt El Kardan 

Trafic de drogue : 
Arrestation de deux 

trafiquants de drogue

 

Il a été procédé, jeudi dernier, à la saisie de 150 kg de 
haschich, dans la région de Sidi abed, près d’al Hocei-
ma, lorsqu’une enquête a été diligentée par le service 
régional de police judiciaire d’al Hoceima qui a iden-
tifié des personnes impliquées dans cette affaire, dont 
l’un faisant l’objet de plusieurs notes de recherche à 
l’échelle nationale, a été mis hors d’état de nuire dans 
un terrain vague situé à Sebt El kardan dans la province 
de taroudant. Une importante quantité de haschich, de 
tabacs en feuille et de kif ont été saisis en sa posses-
sion. 

Le mis en cause a été traduit devant le Procureur du 
Roi près le tribunal de première instance de taroudant.

Al Hoceima 

Elle blesse son neveu 
avec une arme à feu 

 

Le drame s’est récemment produit au douar tamal-
laht relevant de la commune rurale de Nakuru, dans la 
province d’al Hoceima, lorsqu’au cours d’une dispute 
familiale au sujet d’une récolte de fruits, une mère de 
famille, quinquagénaire, se précipite chez elle, se saisit 
d’un fusil de chasse et ressort aussitôt à la recherche de 
son neveu. a peine le voit-elle qu’elle lui tire dessus des 
balles, sans sommation, le blessant grièvement au bras 
droit et dans le dos. 

Une fois sur place, des gendarmes ont fait évacuer 
le blessé au service des urgences de l’hôpital régional 
d’al Hoceima où le jeune garçon est placé en réanima-
tion, mais, selon les médecins, ses jours ne sont pas en 
danger.

La mise en cause a été placée en garde à vue pour 
les besoins de l’enquête et l’instruction du dossier ju-
diciaire.

******
Interpellation à Tanger

 de deux trafiquants
de drogue 

 

La police judiciaire relevant de la préfecture de police 
de tanger, a procédé dernièrement, à l’interpellation 
de deux jeunes  dealers, l’un au quartier de Dradeb et 
l’autre à Souani, et procédé, au cours de ces deux opé-
rations, à la saisie de 25  petites capsules contenant une 
quantité totale de 10 grammes de cocaïne. 

Les policiers ont également saisi des smartphones, 
une importante somme d’argent et une balance élec-
tronique utilisée par les trafiquants pour doser leurs 
ventes en détail.

Les deux trafiquants dont l’un est un repris de jus-
tice, ont été placés en garde à vue pour les besoins de 
l’enquête et l’instruction du dossier judiciaire destiné à 
la justice.

****** 

Un jeune Tétouanais
tente d’égorger 

sa petite amie à Sebta 

 

Ma est un jeune tétouanais, arrivé à Sebta en tant que 
mineur non accompagné ; il a vécu dans un centre de 
mineurs du préside occupé jusqu’à sa majorité.

ActuAlités

aujourd’hui, ce jeune migrant marocain de 18 ans, a 
été arrêté samedi et placé en détention à la prison du 
préside occupé de Sebta, pour avoir agressé, jeudi 29 
juillet dernier,  sa petite amie, à l’arme blanche, une jeune 
femme de 24 ans, volontaire active dans une ONG, avec 
qui il entretenait une relation amoureuse depuis un an 
et demi, vivant ensemble dans l’appartement de la jeune 
femme.

La victime, originaire de Linares (Jaén), a déclaré 
avoir subi de mauvais traitements répétés de la part de 
son amant durant les trois derniers mois. 

Le mis en cause qui est poursuivi pour coups et bles-
sures et violences basées sur le genre, aurait même 
tenté d’égorger la jeune femme.

après une violente dispute, le jeune homme a conduit 
sa victime à l(hôpital  de Sebta, après qu’elle ait fait la 
promesse de ne pas le dénoncer  à la police. Mais une 
fois en sécurité à l’hôpital, la jeune femme a raconté les 
faits aux agents de santé qui ont aussitôt alerté la po-
lice. C’est ainsi que le jeune homme a été arrêté et trans-
féré au siège principal de la police, et placé en garde à 
vue, puis en détention préventive.

Il est accusé d’un crime présumé de violences 
sexistes et de blessures aggravées. 

La victime a témoigné samedi et lundi derniers devant 
le juge du tribunal de Sebta. Faisant part au juge de vio-
lences, mauvais traitements et attaques continues que 
lui faisait subir son compagnon depuis trois mois. 

Le procès se tiendra au tribunal de Linares. 

****** 

Décès d’un soldat 
marocain agressé 

à la frontière de Melilla 

 
Un élément des Forces auxiliaires Marocaines qui 

avait été grièvement blessé, il y a quatre mois, par un 
migrant clandestin Soudanais qui tentait de forcer  la 
clôture du préside occupé de Mellilia, vient de rendre  
l’âme à l’hôpital,  mardi dernier, après cette longue pé-
riode d’hospitalisation.

Il avait été agressé à coups de pierre par le migrant 
Soudanais qui a tenté de sauter la double clôture qui 
sépare Melilla du territoire Marocain.

a souligner que les agents des Forces auxiliaires 
marocaines, qui étaient positionnés en permanence le 
long du périmètre frontalier du préside occupé, étaient 
chargés de veiller à la sécurité aux frontières et à dis-
suader les migrants subsahariens d’entrer dans la ville 
occupée, au même titre que les forces espagnoles, de 
l’autre côté de la frontière.

******
Port de Nador

saisie de 290 kg de chira

 
 
Les éléments de la Sûreté nationale et de la Douane 

en fonction au port de Nador ont mis en échec, same-

Faits divers
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tAnger prAtique

CULTE
CHRÉTIEN

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

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

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

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

 HORAIRE DES
PHARMACIES

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORaIRE NORMaL 
JOURNaLIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00
HORaIRE DES PHaRMaCIES 

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

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

HORaIRE DE GaRDE 
PENDaNt La JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

• 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 09 au 13
 août 2021

Samedi 07 août
et dimanche 08 août 2021

•  SAMEDI
Pharmacie TAJ-eDDIne
A coté Doha Val Fleuri 
Tél. : 05.50.11.39.06
Pharmacie MOuLAY ISMAIL
Rue Moulay Smail Rte de Rabat
Tél. : 05.39.36.24.10
Pharmacie SABILA JMAA
Rue Malta  N°1 Merchan
Tél.: 05.39.37.52.82
Pharmacie IMAM nAFIe 
Cplx Belkhiri Rue 12 Mosqué Arbaain
Tél.: 05.39.36.03.65
Pharmacie MAKARIM
Rte Sidi Driss Achenad
Tél : 05.39.31.51.18
Pharmacie AL FARAJ RAHRAH
Rue Rahrah en face école Abi Horaira
Tél : 05.39.37.74.16
 • DIMANCHE
Pharmacie ABBeS
Rte Satfilaj derirère la faculté de Droit
Tél.: 05.39.37.58.85
Pharmacie BOuARRAQuIA
Rue Al Hassan ll N° 34
Tél.: 05.39.36.39.39
Pharmacie IRCHAD
Entré rte hawmat Drawa et Dar Tounsi
Tél. : 05.39.36.39.39 
Pharmacie AIDA
Rue Berkan derrière de Tolido
Tél.: 05.39.34.33.03
Pharmacie BnI TOuZIne
A côté centre de santé Bni Touzine
Tél.: 05.39.30.70.66
Pharmacie WARD LAOuAMA
Aouma Khandak Al Ward
Tél. : 06.24.44.70.86

Lundi 09 août 2021 
Pharmacie PASTeuR
Place de france N°3
Tél. : 05.39.93.24.22
Pharmacie AL HAMBRA 
Rue Aicha Al Mousafir Haoumat Haadad 
Tél.: 05.39.95.41.66
Pharmacie IMAn CHADLI
Bd Mly Rachid en face ISTA mesnana
Tél. : 05.39.38.04.16
Pharmacie MOuADAFIne
Quartie Mouadafin prés de l’ecole ohoud 
Tél. : 05.39.35.01.38
Pharmacie De TAngeR
Rte de Tétouan Cplx Al Amal 3 
Tél. : 05.39.95.48.08
Pharmacie JIHAne
Hay Meghogha Kbira rte de Tétouan 
Tél. : 05.39.95.01.98
mardi 10 août 2021
Pharmacie SALAHeDDIne
Rte de Rabat 3zib Haj kadour rés Bostan 
Tél : 05.39.31.56.88
Pharmacie TInJIS
Rue Imam Mouslim prés BP N° 87
Tél :  05.39.93.36.35   
Pharmacie HAY BOuHOuT 
Hay Bouhout dérriere Souk al qurb 
Tél.: 05.39.95.00.87
Pharmacie BOuBAnA
Rte Rahrah N°138 près Térrain kriket 
Tél : 05.39.93.53.60
Pharmacie eL MeRS
Quartier El Mers Achenad Berchifa
Tél : 05.39.31.52.02
Pharmacie el gHAnDOuRI
Rue Med 6 à coté café cappuccino
Tél. : 05.39.30.13.88 
mercredi 11 août 2021 
Pharmacie Souk M’sallah
Rue Messallah N° 127 bis
Tél. : 05.39.93.36.94
Pharmacie BRAneS ll
Rue Ibn Abi Zaree  Branes 2 
Tél. : 05.39.31.63.44 
Pharmacie AnDALuCIA
Cplx Al Andalous rue Soussi Aouama 
Tél :  06.59.13.59.76
Phce Marche de gros Aouama
Cplx Amal 2 rue mohamed Salim Bida 
Tél. : 05.39.95.01.07
Pharmacie LA ITALIAnA Bni said
Rte sidi driss  à côté du lycée Hassan ll 
Tél : 05.39.37.70.43    
Pharmacie ROuTe De RABAT 
Route  de Rabat Adoha Al Irfane 
Tél. : 05.39.39.51.68
Jeudi 12 août 2021
Pharmacie LALLA CHAFIA
Angle rue Gutemberg et dr. Faraj
Tél. : 05.39.94.92.28
Pharmacie gHAILAne
Hay al warda 2 N° 41 Bendiban 
Tél. : 05.39.3159.59
Pharmacie PRInCIPALe
Azib Hadj kadour Al kherba
Tél :  05.39.94.21.81.
Pharmacie BD MOHAMeD VI
Cplx jardins d’andalouse Malabata
Tél. : 05.39.37.21.39
Pharmacie ZOuHIR
Route de Tetouan Mghogha kbira 
Tél. : 06.07.01.48.26 
Pharmacie ARReDA
Tanja Balia Doha al manbat N° 2 
Tél: 05.39.30.12.82
Vendredi 13 août 2021
Pharmacie ACHenAD
Rte de Rabat près de l’école Achenad
Tél : 05.39.31.63.03
Pharmacie gRAnADA
Av. Tahran en face centre d’amandis 
Tél : 05.39.94.07.72
Pharmacie AL BAYROunI
Cplx Al Ousra entré Marjane et Mesnana
Tél : 05.39.38.12.28
Pharmacie Al HOuRIA
Rte Aouama en face Wilaya Bni Makada
Tél : 05.39.35.02.28
Pharmacie AnAJAT
Près Hopital Med 5 Val Vleuri
Tél : 05.39.31.39.66  
Pharmacie eL YAMOunI
Tanja Balia Rue Chat N°3 Quartier Layl 
Tél : 06.64.02.60.41

Samedi 07 août
et dimanche 08 août 2021

PharmacieAL KHAIR
Rue al khair N°33 bendiban
Tél : 05.39.31.06.56
Pharmacie IBn ROCHD
Rue d’Angleterre Ain ktiout N° 134
Tél. : 05.39.93.18.55
Pharmacie IBRAHIM Al KHALIL  
Cplx Ibrahim Al khalil rte de stade
Tél. : 05.39.38.58.96
Pharmacie ATLAS
Route Ibn Ardoun Casabarata 
Tél. : 05.39.31.18.40
Pharmacie ATOuZAnI
Rte de Tétouan en face café Mélodia
Tél. : 05.39.36.08.46
Pharmacie DInA
Rue Imam Muslim N° 1 Dradeb
Tél : 05.39.37.01.29
Pharmacie ABDeLMJID ATIA
Al Hajar Asfar 
Tél.: 07.71.94.72.36
Pharmacie MOuLAY YOuSSeF
Rés Al Fath rue Mly Youssef N°50 A
Tél.: 05.39.94.55.97
Pharmacie BILADI
Hay Al Moujahidin Rue 2 N°2
Tél. : 05.39.31.32.81
Pharmacie AIn JDIDA
Rte de Tétouan Meghogha Kbira 
Tél : 05.39.95.69.26

 Sam. 07 04:52 13:34 17:15 20:26 21:52  

 Dim. 08 04:54 13:34 17:14 20:25 21:51 

 Lun. 09 04:55 13:34 17:14 20:24 21:49 

 Mar. 10 04:56 13:34 17:14 20:23 21:48 

 Mer. 11 04:57 13:33 17:13 20:22 21:46 

 Jeu. 12 04:58 13:33 17:13 20:21 21:45 

 Ven. 13  05:00 13:33 17:13 20:20 21:43

Culte Musulman
HORaIRES DES PRIÈRES

du 07 au 13 août 2021

SOCIETE ERHOUNI AGRICOLE SARL 
Siège social: RUE IBNO KHATIB N°25 

2eme ETAGE LARACHE
 Constitution d’une Société A Responsa-

bilité Limitée 
Aux termes d’un acte sous seing privé en date 
du 02/08/2021 à LARACHE, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabilité limitée 
d’associe unique, dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
• Denomination: ERHOUNI AGRICOLE SARL 
• Objet : MARCHAND DES PRODUITS 
AGRICOLES
- IMORT / EXPORT
- NEGOCIANT
Plus généralement : Tous services adminis-
tratifs, financières mobilières immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirec-
tement à l’objet social.
• Siège social : RUE IBNO KHATIB N°25 
2eme ETAGE LARACHE
•Durée : est fixée à 99 années à dater du jour 
de sa constitution définitive.
• Capital social : est fixé à 10.000,00 Dhs divi-
sé en 100 parts sociales de 100,00 Dhs répar-
ties comme suit :
- Madame ERHOUNI AOUATIF : 50 parts
- Mr. ERHOUNI AHMED50 parts  
•Gérance : Madame ERHOUNI AOUATIF 
titulaire de CIN N° LA133099 est nommé le 
gérant de la société « ERHOUNI AGRICOLE 
SARL », pour une durée illimitée
• Année sociale : du 1er janvier au 31 dé-
cembre.
• Immatriculation : La société a été immatricu-
lée au registre de commerce auprès du tribu-
nal de première instance de LARACHE 

Pour extrait et mention
Les cogérances

----------------------------------------------------------
MJ MANAGEMENT SARL

GESTION DES ENTREPRISES TRAVAUX 
DE COMPTABILITE 

3, RUE IBN TOUMARTE, RES HIKMAT, 2° 
ETAGE N°4 - TANGER

STE SETRAGC SARL AU 
Création d’une société à responsabilité 

limitée.
Aux termes d’un acte sous seing privé daté à 
Tanger le 15/07/2021 il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limitée, dont les 
caractéristiques principales sont les suivantes: 
• Dénomination : la société prend la dénomi-
nation : STE SETRAGC SARL AU
• Objet : La société a pour objet, au Maroc ou à 
l’étranger, directement ou indirectement, tant 
pour son compte qu’en participation ou pour le 
compte de tiers, d’exercer principalement les 
activités suivantes :
- Travaux divers d’infrastructure et de 
construction, génie civil, d’aménagement, de 
négoce et de fourniture de services
Plus généralement, toutes opérations indus-
trielles, commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières, réalisées au Maroc ou à 
l’étranger, devant favoriser l’activité et le dé-
veloppement de la société. En particulier la 
participation dans toutes sociétés existantes 
ou à créer, et la réalisation d’opérations en 
commun accord avec d’autres sociétés. 
Siége social : est établi à Tanger, RESI-
DENCE FADL ALLAH IMM 08 N°14 TANGER
Capital social : Le capital social fixé à la 
somme de Deux Million (2 000 000) Dirhams, 
est divisé en vingt mille (20 000) parts sociales 
de Cent (100) Dirhams chacune ; toutes en-
tièrement libérées et attribuées en proportion 
des apports respectifs, savoir :
- Mr, OUARDOUZ BRAHIM Deux Million 
(2000 000) Dirhams. .
Deux Million (2000 000) Dirhams composant 
le capital social de la société
Durée et année sociale : est fixé à 99 ans, à 
compter de la date de sa constitution défini-
tive, sauf le cas de dissolution anticipée ou de 
prorogation prévues par la loi ou par les pré-
sents statuts.
• Gérance : la société sera gérée par :
- Mr, ABDESLAM GHOUL Marocaine Né le 
28/12/1980. Titulaire de la CIN N°C777507, 
résidant à HAY BENI SAID BAHRAINE TAN-
GER.
Le dépôt légal a été effectué au secrétariat 
greffe du tribunal de commerce de Tanger 

----------------------------------------------------------
Cabinet fiduciaire

 BAKKALI OFFICE SARL AU
Av. Mly Youssef Immeuble El Fath N° 16 

Tanger
TEL/FAX : 0539 94 15 11 

- GSM : 0661 93 66 24
“TECHNORD ALLIANCE FLUIDE ” SARL 
COMPLEXE EL HASSANI 03 EL NOUR 03 

ETAGE 02 N 41GUZENAYA
- Tanger -

RC. N° : 116835
CESSIONS DES PARTS & DEMISSION DU 

CO-GERANTS 
 Au siège social de la société, se sont réunis 
en assemblée générale extraordinaire, en 
date du 26 JUILLET 2021, les gérants de la 
société « TECHNORD ALLIANCE FLUIDE » 
SARL, M. FARID BEN-BAKOUR et M. MOS-
TAPHA MASTASS qui décide la transforma-
tion suivante : 
1/- Cession des parts sociales faites par : M. 
FARID BEN-BAKOUR en faveur de M. FATI-
MA ZAHRA EDOUAIRI (330 parts sociales).
2/- Démission de gérants M. FARID BEN-BA-
KOUR de ses fonctions de gérant ;
3/- Désignation des nouveaux gérants : M. 
FATIMA ZAHRA EDOUAIRI GERANTE DE 
LA SOCIETE, Signature bancaire : la société 
est engagée pour tous signature bancaire par 
la signature séparée de M. FATIMA ZAHRA 
EDOUAIRI et M. MOSTAPHA MASTASS 
4/- Approbation des statuts refondus.
5/pouvoirs

DEPOT LEGAL : a été effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de Tanger le 
04/08/2021, sous n° dépôt 245021.

Pour Extrait et Mention.
LA GERANCE, SARL

Cabinet fiduciaire
 BAKKALI OFFICE SARL AU

Av. Mly Youssef Immeuble El Fath N° 16 
Tanger

TEL/FAX : 0539 94 15 11 / GSM : 0661 93 
66 24

 “ FETOUAKA NORD ” SARL AU 
33REZ-CHAUSSE IMMEUBLE 2 GH 13 

IRFANE 2 - Tanger
RC. N° : 100989 

CESSIONS DES PARTS & DEMISSION 
DES CO-GERANTS & TRANSFERE DE 

SIEGE
Au siège social de la société, se sont réunis 
en assemblée générale extraordinaire, en 
date du 24 JUIN 2021, les gérants de la so-
ciété « FETOUAKA NORD » SARL, M. ES-
SAID AKALLIM qui décide la transformation 
suivante : 
1/- Cession des parts sociales faites par : M. 
ES-SAID AKALIM en faveur de M. ABDEJE-
LIL KABADI (1000 parts sociales) .
2/- Démission de gérants M. ES-SAID AKAL-
LIM de ses fonctions de gérant ;
3/- Désignation des nouveaux gérants : M. 
ABDEJELIL KABADI GERANT DE LA SO-
CIETE, Signature bancaire : la société est 
engagée pour tous signature bancaire par la 
signature simple de M. ABDEJELIL KABADI
4/- Transfère de siège : transférer le siège 
social de la société au. De IRFANE B2-GH23-
E8-M1 TANGER. A la nouvelle adresse: 33 
REZ-CHAUSSE IMMEUBLE 2 GH 13 IR-
FANE 2 TANGER
5/- Approbation des statuts refondus.
6/pouvoirs
DEPOT LEGAL : a été effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de Tanger le 
02/08/2021, sous n° dépôt 244926.

Pour Extrait et Mention.
LA GERANCE, SARL

----------------------------------------------------------
COFIDET SARL

CONSEIL ET FINANCE DE DETROIT
RESIDENCE NAJD, RUE MARRAKECH 4 

EME ETAGE APT 38 –TANGER
GRADIVAYS SARL AU

RC : 90971
Modification Statutaires

Du Décision de Mme HNICHAT LOUBNA as-
sociée unique de la société dite GRADIVAYS 
S.A.R.L A.U, société à responsabilité limitée à 
associé unique au capital de 100.000,00 Di-
rhams ; et dont le siège social est à Tanger, 
183 COMP AL IRFANE GH16 I183Z2 RDC 
N.239, tenue le 06/05/2021, il a été décidé ce 
qui suit :
- D’accepter la démission du Mme. HNICHAT 
LOUBNA de nationalité marocaine, titulaire de 
la CIN N° GJ 26804, demeurent à Tanger, DR 
GUEDADRA CAIDAT KHENICHET JORF EL 
MELHA ; gérante unique de ladite société de-
puis la date de création.
- De nommer Monsieur BELHADJ MUS-
TAPHA de nationalité marocaine, né le 
01/01/1983, titulaire de la CIN N° GK 89301, 
demeurent à Tanger, AL IRFANE 2 GH 16 
IMM 183 NR 239 ; comme un nouveau gérant 
unique de ladite société pour une durée indé-
terminée.
- D’approuver et accepter sana réserve l’acte 
de cession, dont copie est annexée aux pré-
sentes, de Mille (1000) parts sociales du ca-
pital social de la société GRADIVAYS SARL 
AU, consentie par Mme. HNICAHT LOUBNA 
en faveur de Mr. BELHADJ MUSTAPHA.
A cet effet la société est valablement engagée 
pour tous les actes et document par la signa-
ture du gérant unique de ladite société.
Le dépôt légal a été effectué au secrétariat 
greffe du tribunal de commerce de Tanger, 
le 26/05/2021 sous le numéro 478 au registre 
chronologique.

----------------------------------------------------------
MJ MANAGEMENT SARL

GESTION DES ENTREPRIE TRAVAUX 
COMPTABILITE

3, RUE IBN TOUMARTE, RES HIKMAT, 2° 
ETAGE N°4 - TANGER

STE J.S DRO SARL 
Modification  d’une société à responsabi-

lité limitée
L’assemblé générale extraordinaire des asso-
cié décide le 03/05/2021, ce qui suite:
Après avoir pris connaissance des statuts de 
la société et de l’acte de transfert en date du 
jour des parts sociales de la société ; déclare 
par les présentes ce qui suit :
-  Mr. SOUFI SAAD, Cinq cent (500) parts 
sociales.
Cède la totalité de ses parts Cinq cent (500) 
d’une valeur de Cent (100) DH à Mme, AK-
HDIME SOUHAILA.
Le capital social est  fixé à 100 000,00 DHS 
divisé en 1000  parts sociales de 100,00 dhs 
chacune  totalement libéré  à :
- Mme, AKHDIME SOUHAILA : 1000  PARTS     
100 000,00  DHS 
TOTAL : 1000   PARTS    / 100 000,00 DHS
L’assemblée des associés approuvé et ac-
cepté la démission de Mr. SOUFI SAAD,  Ma-
rocaine, titulaire de la C.I.N. N°K230946, de 
leurs fonctions de la gérance et de nommer 
Mme. AKHDIME SOUHAILA Marocain, titu-
laire de la C.I.N. N° K449309 comme gérante 
unique associé de la dite société pour une du-
rée indéterminée.
Le dépôt légal N° 6971 a été effectué au se-
crétariat greffe du tribunal de commerce de 
Tanger le 29/07/2021 sous le numéro : 6971

Annonces Légales et Administratives



محمد  تنصيــب  مراسيم  بمدينة طنجة،  اإلثنيـن،  يوم  جـرت، 
االستئناف  محكمة  لدى  للملك  العام  الوكيــل  مهـام  في  زواكي، 

بطنجة، خلفا للسيد حسين قيسوني.
القاعــة  بفضاء  مراسيمـه  جـرت  الذي  التنصيب،  حفـل  وتميز 
ـ  طنجـة  جهة  والي  بحضور  بطنجــة،  االستئناف  لمحكمة  الكبرى 
ـ الحسيمــة، محمد مهيديــة، ومسؤوليـــن بوزارة العدل  تطوان 
وعــدة  العامـة،  والنيابــة  القضائية  للسلطة  األعلـــى  والمجلس 

شخصيات تمثل المهن القضائية المختلفة.

خاطب الملك محمد السادس المغاربــة والجزائرييـن والمغربييــن جميعا  بلغة فهمهـا الجميــع  بألفاظهـا ومضامينهـا 
وغاياتها  إال متعهدي التحريف  والتحريض والتدليس، المصابين بالعمي السياسي واألخالقي  ممن لم يكونوا، أصال، معنيين 

بالخطاب األخوي لملك المغرب تجاه الشعب الجزائري الشقيق، رغم الداء واألعداء. 
خطاب ملك المغرب بما تضمن  من نفس أخوي خالص اتجاه قيادة »المرادية«، و دعوة صادقة  ونبيلة من أجل »عودة المياه 
إلى مجاريها« الطبيعية،  والتاريخية واألخوية، عبر فتح الحدود والتطبيع الشامل، وتحقيق االندماج المغاربي الذي تتوق إليه 
كافة شعوب المنطقة، لم يلق، وإلى اآلن،  من الجانب اآلخر، التجاوب المرغوب فيه، والذي لم يكن، أصال،  منتظرا إال من أهل 
الخير،  وأهل المسؤولية التاريخية والوفاء، وأهل  االرتقاء بالحكم إلى  مستواه السياسي  واإلنساني واألخالقي، الذين يحرصون 
واألوروبي،  وطموح  اإلفريقي  الجوار  شعوب  وكافة  المغاربية  العليا  للشعوب  المصالح  استحضار  دوما، على  كله،  الحرص 

اإلنسانية جمعاء إلى مجتمعات السلم واألمن  والتعاون والرفاهية المشتركة. 
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)البقية ص2(

َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

أنفسنا  نجد  التي  المواقف  هي  كثيرة 
عاجزين عن اتخاذ قرار حاسم للفصل فيها، 
استفحالها،   أسباب  في  الفاحص  النظر  أو 
المواجع.  وعمّقت  المضاجع،  ت  قضَّ حتى 
بعد  فيها  الحسم  اإلمكان  في  كان  بينما 
نحتكم  دقيق،  منهجي  لتحليل  إخضاعها 
فيه الى الحكمة المجردة عن أي وازع ذاتي، 

أو التغاضي عما تراه عين العقل.
مفتحة  عين  كل  ليس  أن  والقاعدة 
قديما  المتنبـــي  شبههـــا  فقد  بناظرة، 
بل  مفتحة،  وأعينها  تنــام  التي  باألرانب 
بدالالت  الكريم  القـرآن  في  ذكرها  ورد 
تعالى:  قوله  في  بليغة،  وإشارات  عميقة 
غطاء  يف  �أعينهم  كانت  »�لذين 
ي�ستطيعون  ال  وكانو�  عن ذكري، 
قوله  في  وكذا   .101- -الكهف  �سمعا« 
سبحانه : »وتر�هم ينظرون �إليك وهم ال 

يب�رصون« -األعراف -198.
وتحضرنــي وأنا بصدد ترتيــب هــذه 
حينا،  تستقيم  التي  الشاردة  التداعيات 
هم  بين  الموزع  الخاطر  عن  تنفلت  وحينا 
وغم، فال أستطيع إمساكا بها، وال ترويضا 
التي  اآلدميــة  الطفيليات  تلــك  لشغبها، 
واألماني  الكاذبــة،  بالوعود  العباد  أثقلت 
القلوب،  في  اإلحباط  التي عمّقت  الواهية 
يبشرنا  قد  أمــل  كل  في  اليأس  ورسّخت 
الوعود  تتجدد  وسوف  خالص.  أو  بانعتاق 
ونحن  جديدة،  وألوان  بصيغ  واألماني، 
تفاجئنا  لن  أخرى  استحقاقات  على مشارف 

نتائجها على كل حال.
اإلصالح  اتجاه  في  التحوالت  أهم  إن 
االرتجال  مراحل  مـع  والقطـع  والتقويم، 
حاسمة  تكون  لن  واالستنزاف،  واالستهتار 
وفاعلة إال في خضم هذه التجربة القاسية 
زلنا نخوضها، بما نتوفر عليه من  التي ما 
طاقات وإمكانيات مع هذا الكوفيد المتجدد 
العنيد، وبعد نتائجه المدمرة الكاسحة التي 
سترغمنا على إعادة نظر في كل اختياراتنا 
مزيد  سوى  منها  نجْن  لم  التي  وبدائلنا 
من األزمات، ألن التخطيط لها تم بارتجال 
وعشوائية، دون استحضار ما قد تفرزه من 
قد  إكراهات  أمام  ستجعلنا  سلبية  نتائج 

نعجز عن التصدي لها وتجاوزها.
تنظر  أنها  توهمنا  كانت  التي  فالعين 
عن  إال  عميت  قد  ومطالبنا،  قضايانا  في 
مصالحها ومآربها، ومصالح األهل واألحباب 
وذوي القربى، فشّكلت بذلك أهم مسببات 
عرقلة تنميتنا وتجاوزنا لمختلف اإلكراهات 
عينا  للبالد  أن  اهلل  ونحمد  والمثبطات، 
وتقدم  أمن  على  تنــام،  ال  ساهرة  ناظرة 
وسالمة هذا المغرب الذي لم يستطع هذا 
والعناكب  البوم  بيوت  من  الوافد  الرهط 
أن يدبر شأنه، ويسير به قدما إلى مرافىء 

السعادة و الرفاه.

التي  الأعمى  “عني 
ترى..!!”

املغرب ود�شائ�س »كابرالت«
و »كابرونات« اجلزائر 

)البقية ص3(

تن�شيب محمد زواكي وكياًل 
عامًا للملك لدى محكمة 

ال�شتئناف بطنجة

ت�شوير : حمودة
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بنيحيى اللطيف  • عبد 

َرانيِ َتاْلْف
ي.. نْي َرا�سيِ ينيِي ْوبيِ بيِ

ي َتاَرة ْنْرْفْد َهميِّ
ي.. ا�سيِ ْوَتاَرة ْنْطْحُنو ْب�ْضَ

يْه َتاَرة َما ْنَباليِ بيِ
ي.. ُبو ْمُروَرة ْفَكا�سيِ َتاَرة ْن�ْضْ

ْوْبَناْدْم َغاْفْل
َما ْقَرا ْفُلوُحو ْمْكَتاُبو

َحاْل ْقْبُلو ْو�سْ
ْغَياْن ْوَتاُبو.. ة ْرْكُعو ْللّطْ َدّ ْفُيوْم ال�ّسْ

يقول »المجذوب«:

العربي بن العربي بن محمد بوعياد، أصل أسالفه من مدينة تلمسان، 
القرآن  حفظ  )1875م(.  1292هـ  عام  طنجة  مدينة  أجداده  أحد  َقدِمَ 
على الفقيه عبد القادر المدوّر وعلى أخيه الفقيه العربي المدوّر. ودرس 
العلوم الشرعية على الشيخ أحمد السميحي والشيخ محمد القاضي بن 
الصديق، وغيرهما. ثم رحل إلى فاس حيث لزم دروس جماعة من علماء 
القرويين، منهم: أحمد بن الخياط، ومحمد كنيون، وإدريس عمّور، وعبد 
الملك الضّرير العلوي، ومحمد بن جعفر الكتاني، والفاطمي الشرادي. ثم 
رجع إلى طنجة واتصل بالشيخ محمد بن الصديق فتعرّف عليه وجلس 
معه، وحرص هذا األخير على األخذ بيده، ومنُذ أن جمعه اهلّل به وهو على 

سلوك حميد، وفضيلة وعّفة، وزُهد وعبادة، وصدق وأمانة.
التي كان  العلمية  أخذ عن الشيخ محمد بن الصديق والزم دروسه 
وَلما  والتفسيـر.  والحديث  الفقــه  علوم  في  الكبير  الجامع  في  يُلقيها 
تأسّست الطريقة الصديقية الدرقاوية كان هو من المبرّزين في هذه 
مكانة  طنجة  أهل  من  غيرهم  وعند  شيخه  أتباع  عند  فحاز  الطريقة، 
»موالي  بـ  إاّل  المجالـس  في  يُْذَكـرُ  ال  فكان  محترمة،  ومنزلة  مرموقة 
العلم، فدرس وخطـب وكتـب. كان  العربي«. وسطع نجمـه في ميـدان 
يُلقي دروسا في النحو والفقه والشمائل والتصوف، وكان يخطب خطبة 
الجمعة بالزاوية الصديقية، واستمرّ في ذلك ما يقرب من ثالثين سنة، 
مجلة  في  نُشرت  مقاالت  وكتب  الخمس.  الصلوات  أوقات  فيها  ويؤُمُّ 
»اإلسالم« التي كانت تصدر في القاهرة، وصنّف كتابا في مناقب وسيرة 
شيخه سَمّاه: »نسمات وادي العقيق في مناقـب شيخنـا الُقطب سيدي 

محمد بن الصديق«. 
توفي العربي بوعياد يوم اإلثنين ثاني شعبان عام 1371هـ )1952م(، 

ودُفن بالزاوية الصديقية عن يسار محرابها. 
• رشيد العفاقي

)تتمة ص1(
فخره  عن  زواكي،  محمد  عبر  بالمناسبة،  له  كلمة  وفي 
محمد  الملك  الجاللة  صاحب  قبل  من  بها  حظي  التي  بالثقة 
استمرارية  إطار  في  يندرج  التعيين  هذا  أن  مسجال  السادس، 

مسلسل تحديث وتطوير آليات المؤسسة القضائية.
وأكد السيد زواكي، حرصه على تنفيد مضمون توجيهات 
الرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية و الرامية 
هذه  نفوذ  بدائرة  القضائي  العمل  في  النجاعة  تحقيق  إلى 

وفقا  المتقاضين  من  العدالة  تقريب  على  السهر  و  المحكمة، 
لقيم النزاهة و االستقامة و الشفافية، و الحفـاظ على استقالل 

القضاء.
اإلدارة  تدبير  حسن  في  المساهمة  عزمه  على  أكــد  كما 
المتدخلين  مختلف  مع  التشاركية  المقاربة  نهج  و  القضائية 
في مجال العدالة من أجل تحقيق النجاعة القضائية و الحكامة 
محمد  الملك  الجاللــة  صاحــب  لتوجيهــات  تنفيــذا  الجيدة 

السادس وعمال بمضامين دستور 2011.

تعززت البنيات الثقافية والفنية في مدينة طنجة، بهذا اإلنجاز 
بمواصفات  أخرى  إنجازات  إلى  ينضاف  الذي  البديع،  و  األنيق 
مثل  المغرب،  استقالل  منذ  مثيال  لها  المدينة  تعرف  لم  دولية 
قصر الثقافة وبيت الصحافة والمركز الثقافي أحمد بوكماخ وفيال 

هاريس والمركب الثقافي رياض السلطان..الخ..
ونظرا للدور الذي أسهمت به مدينة طنجة في حقل موسيقى 
التي خرجت من صلبها،  التراثية  الغنائية  األنماط  اآللة ومختلف 
في  التراث  هذا  أغنت  التي  الكبيرة  المؤسسة  لألسماء  واعتبارا 
ومحمد  السيار  والعربي  الوكيلي  أحمد  موالي  مثل  مدينة طنجة 
المرابط  العربي  ومحمد  الزيتوني  وأحمـد  التمسماني  العربي 
الوزاني وآخرين، فقد كان من العدل واالعتـراف  وموالي العربي 
أن  الفني لطنجة  الرصيد  المتجذرة في  الفنية  الخصوصية  بهذه 

يتم إحداث دار لآللة بكل هذه المواصفات الجمالية التي نتمنى 
لألصدقاء في مؤسسة نسائم األندلس، وهي الجهة التي أسندت 
األستاذ  برئاسة  والتربوي،  الفني  شأنها  تدبير  مسؤولية  إليها 
مستوى  على  وهادف  فني  تفعيل  من  تتمكن  أن  كنون،  أحمد 
وكذا  الخالد،  الفني  التراث  هذا  مجال  في  الفتية  األجيال  تكوين 
تأليف جوق يضم أجود العناصر من عازفين ومنشدين، نقترح أن 

يحمل اسم جوق دار اآللة لطنجة.
االقتراحـات  من  جملـة  عن  الحديـث  لتفصيــل  عودة  ولنا 
وغيرتنا  المدينة،  لهذه  وعشقنا  محبتنا  منطلق  من  سنسوقها 

عليها.  
ع.ب

تن�شيب محمد زواكي وكياًل عامًا للملك
لدى محكمة ال�شتئناف بطنجة

شخصيـات
من زمن طنجـة الجميل

العربي بوعّياد الّطنجي

ت�شوير : حمودة

دار الآلة..طنحة



)تتمة ص1(
طرف  من  اعتبـــر  الملكــي  الذي  الخطـــاب   أصــداء 
الخير  يد  الممدودة«،  اليد  »خطاب  المعلقيـــن  من  العديد 
الدعـوة  صدق  لتؤكـد  كلها  واألخـــوة  والمستقبـل،  جـاءت 
و»كابرونات« النظام  المغربية  الخالصة  لـ  »كابـــراالت« 
كيفما  المواجهة  جو  عن  النهائي  التخلي  أجل  من  الجزائري، 
إلى  المستقبل،  مصادرها،  والتوجه  وكانت  أسبابها  كانت 
الثقة والحوار  واألخوة، بنية حسنة وفي إطار من  في جو من 
التي  التاريخيـــة  العميقة  والوفاء  للروابط  األخوي  التضامن 

تجمـــع الشعبين المغربي والجزائري. 
إلى  بحاجة  يكن  لم  المغرب  أن  اعتبروا  من  كثيرون 
»كابــراالت«  دام  ما  الجزائـــر،  نحـــو  الممــدودة«  »اليد 
إلى  ميــل  أي  يظـــهــرون  و»كابرونـــات«  المـراديـــة  ال 
المراوغـــة  إلى  هــو  الوحيــد  ميلهـم  إن  بــل  المصالحــة، 
الجزائري  بوجود  الشعب  والمواجهة  والمعاندة،  و»إرهاب« 
»عدوّ« متربص، وراء الحدود الغربية، األمر الذي يتطلب الحذر 
اإلعالم  الدائم  لوسائل  والتجنيد  الدائم،  واالستعداد  الدائم 
المرتزقة،  والتحالف  االليكتروني  الذباب  و »خاليا«  المأجورة، 
مع الشيطان المارد، لشيطنة  »الماروك« والضرب في  مكانته   

التي ال تزيدها األيام إال وهجا وترسخا  في العالم. 
 ولعل  أن يكون من بين ما برر مسعى المغرب  المتجدد 
المغربية  العالقـــات  في  والمواجهة،  حالة  التوتر  إلنهاء 
المغـــرب  نيــة  حسن  عن  جديـــد  دليل  تقديم  الجزائرية، 
في  الجزائر  حكام  وادعاءات  وتفنيد  أكاذيب  الجزائر  إزاء 
في  حقيقيا  ازدهارا  يشهد  الذي  المغـــرب  يخص  ما  كل 
ورخــاء  والتطــور،  والعمـــران  واالقتصاد  السياسة  مجاالت 
سريعا  وتقدمـا  العامة،  الحيـــاة  في  وازدهارا ملحوظيـــن 
في  دوليا  والزراعي  وتطورا  ملحوظا  الصناعي  في  اإلنتاج 
مجال الممارسة الديمقراطية وحقوق اإلنسان،  وإشعاعا واسعا 
في افريقيا والعالم العربي   وبلدان العالم الثالث، األمر الذي 
الجزائر في وضع حرج  أمام  و »كابرونات«  يضع »كابراالات« 
وأيضا  فلكهم،  في  تدور  التي  الدول  من  تبقى  شعبهم،  وما 
صريح  اليوم،  وبشكل  تيقن  الدولي الذي  المنتظم  أمام 
لحل  النبيلة  المغرب  ومصداقية  دعوته  صدق  من  وواضح، 

وجديـــة  وصدقيــة  الجزائر،  مع  المزمـن  والمفتعل  الخالف 
المغربية،  الصحراء  قضية  إلنهاء  قدمه  الذي  وفعالية  الحل 
التي ترهن الجزائر  مستقبلها من أجل جعلها مطية للنيل من 
وتضطرهم  بلدهم،  خيرات  من  وتحرم  الجزائريين  المغرب، 
»ماكينة«  شراء  أجل  من  الشعبي  التبرع  حمالت  تنظيم  إلى 
بقوة  التي  تضرب  الجائحة  مواجهة  في  »األكسجين«،  لصنع 
صفحات  على  بقـوة  تداولــه  تم  الذي  الجزائر،  األمر  داخل 
المبددة،  والثروة  والبترول«  »الغاز  بلد  بالجزائر  الفايسبوك 
بينما يغدق  حكام المرادية من األموال ما ال  يعد وال يحصى 
على قيادات »بوليساريوهم«  فقط، من أجل معاكسة المغرب 
بمغربية  االعتراف  اتساع  الترابية.  ولعل  وحدته  تحقيق  في 
الصحراء وارتفاع عدد الدول التي تتعامل مع مغربية الصحراء 
بل وتفتح  تمثيليات ديبلوماسية في حواضرها، لخير دليل على 

اعتراف العالم بحق المغرب في صحرائه. 
 كما أن دعوة المغرب من أجل تصفية األجواء السياسية 
المنظمات  تلك  كبير،  حرج  في  أيضا  البلدين،  وضعت  بين 
الدولية  المسترزقة،  العميلة لنظام عسكر الجزائر، والمعادية 
للمغرب،  والتي تروج أخبارا مفتعلة، »مخدومة« بهدف تشويه 
العصر«  كحقوق  »موضة  تعتبر  مجاالت  المغرب  في  صورة 
افتراء  إليها  أضافــوا  العامـــة،  مجاالت  والحريات  اإلنسان،  
»علميين«،  وتقاريــر  معهدين  »التجســس«  وبهتانا،  ملف 
جناحي  ضروريا  قصّ  صار  أنه  األول  اعتبر  واسباني،  ألماني 
المغرب الذي يسعى للهيمنة االقتصادية على إفريقيا، معرضا 

للخطر المصالح »االستعمارية« ألوروبا في هذه القارة. 
أن  اإلسباني،  والثقافة  األمن  معهد  الثاني  وهو  واعتبر 
بمغربية  أمريكا  اعتراف  جانب  إلى  المغربي  التسلح  مخطط 
الصحراء، من شأنه أن »يقوض« النفوذ الذي تحتفظ به كل 

من إسبانيا وفرنسا على منطقة المغرب  الكبير. 
يصل  لم  وإن  اليــوم،  المغرب  في  الوضع  أن   والحال 
منه،  وأن  يقترب  فهو  المجاالت،  من  عدد  في  الكمال،  درجة 
أو  به  أن  يحلم  يمكن  ما  منتهى  هو  وضع  المغرب  اليوم، 
أن  يطمح إليه  شعبٌ  بلد من بلدان العالم الصاعدة، ومنها 

الجزائر بطبيعة الحال. 
عزيز كنوني 
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املغرب ود�شائ�س »كابرالت«
و »كابرونات«  اجلزائر 

فضاء األنثـى   :

»تدوينـــة«  لطيفة  تخص  وذكــورا،  »الفايسبوكييــن« إناثــا  من  مجموعة  »تقاسم« 
ســـيء  دينــيـــة  »معتـقــدات«  وفــق  معهــن  زوجاتهـــم، وتعاملهــم  مــع  األزواج  سلوك 
الشعبيــة  باب  الروايات  من  األسرة،  داخل  قاعدة  للتعامل  صارت  فهمُها  وتأويلها  ولكنها 
التي كثيرا ما تلحق أذى كبيرا بالمجتمع ككل، من ذلك ما ورد في التدوينة المذكورة من  أنه : 
»في وطننا  ال يستطيع الرجل مغازلة زوجته أمام أطفاله، ولكنه يضربها  أمامهم،  وال تستطيع 
الزوجة  أن تأمن زوجهــا على سر  يخص أسرتها مخافة أنه سيعيرها به ذات يوم«،  وأنه في 

وطننا، خمسة أشياء يحفظها الرجل:
ــ »الرجال قوامون على النساء«، »مثنى وثالث ورباع«، »وإن كيدهن عظيم«، »وللذكر مثل 

حظ األنثيين«، »والنساء ناقصات عقل ودين«.....«. 
كما أن هناك خمسة ينساها الرجل :

 ــ »خيركم خيركم ألهله«، »رفقا بالقوارير« »واستوصوا بالنساء خيرا« »وما أكرم النسـاء 
إال كريم وال أهانهن إال لئيم« و »لن تعدلوا ولو حرصتم«.

 في موضوع القوامة، جاء في التفسير أن »قيام« الحفظ والدفاع،  وقيام االكتساب واإلنتاج 
المالي  واإلنفاق، ُفضل به الرجل على المرأة، نظرا لحاجة المرأة في الذب عنها وحراستها لبقاء 

ذاتها.  
ابن كثير يرى أن »الرجال قوامون على النساء« بمعنى أن »الرجل هو كبير المرأة والحاكم 
عليها  واألمير عليها،  ما يفرض عليها طاعته فيما يأمرها به وطاعته أيضا في أن تكون محسنة 
إلى أهله وحافظة لماله«. وهو أيضا »مؤذبها«  إذا اعوجت، ألن »الرجال أفضل من النساء وأن 

الرجل خيرٌ من المرأة......«!!!  
ــ »مثنى وثالث ورباع«:، تفيد مشروعية التعدد، وهو أمر فيه أقواٌل سُفه بعضها  حيث إن 
بعض »المفسرين« رفعوا عدد الزوجات من أربعة إلى 18، بحجة  أن »اثنتان اثنتان وثالث ثالث 
وأربع أربع،  إذا اعتبرنا أن الواو للجمع، فإن الحصيلة هي 18 زوجة حالال على الرجال، فضال عما 

»ملكت أيمانهم« وهو مطلق العدد.
ــ »إن كيدهن عظيم«:  هذا ليس قول اهلل كما يدعي بعض المفسرين، إنه قول عزيز مصر 
المرأته في نازلة يوسف وما أظهرته من مكر وكيد لتراوده عن نفسه. الكالم لعزيز مصر وليس 
قوال  مطلقا للحق سبحانه وتعالى موجها للمرأة. ولكنه يبقى ملتصقا بالمرأة في مخيلة الرجل.

حيث  المسلمين  عند  الشرعي  الميراث  حاالت  من  حالة  األنتيين«:  حظ  مثل  »للذكر  ــ 
يرث الرجل ضعف ما ترثه المرأة, وهي قضية الساعة وكل ساعة منذ أن نزلت اآلية الكريمة 
وقصة »أم كجة« زوجة أخ الشاعر حسان مع النبيملسو هيلع هللا ىلص، معروفة حيث اشتكت لرسول اهلل غلو 
السالح ويشارك في  إال من يحمل  تورث  »الجاهلية« ال  التقاليد  زوجها  عليها،  إذ كانت  ورثة 
الغزوات،  فكانت آيات الميراث التي كرهها الناس في البداية  واشتكوا بسببها لرسول اهللملسو هيلع هللا ىلص.

عن ضعف عقلها  ناتجٌ  المرأة  أن نقصان عقل  الحديث  ورد في  ــ »ناقصات عقل ودين«: 
وضعف حفظها  وأن شهادتها تجبر بشهادة امرأة أخرى،  وأن الشهادة للرجال أو لرجل وامرأتين. 
هكذا كان تصور عقل المرأة في ذلك العهد، قبل أن  تبرهن المرأة على أن عقلها  كامل وقادر 
على اختزان المعلومات واستعمالها، و بنفس قدرة عقل الرجل، ولربما أحسن حاال منه،  بدليل 
المدنية  المجاالت  الدولة في  تتحملهـا على مستوى  المـرأة  التي غـدت  الكبـرى  المسؤوليـات 

والعسكرية  والعلمية.
تـدع  بأن  خاللهـا  لها  يرخـص  الذي  والنفـاس  الحيـض  فبسبـب فتـرة  دينها،  نقص  أما 
الصالة  والصوم، وهذا من »نقصان الدين« في تعريف المفسرين، ولو أنه نقصٌ حاصل بشرع 

اهلل.
الخمسة التي ينساها  الرجل :

ــ »خيركم خيركم ألهله«: عن عائشة أم المؤمنين أن في هذا الحديث دليال على عظيم 
محاسن اإلسالم وأنه جعل اإلحسان إلى الزوجة واألهل أفضل األعمال والمقربات وأن فاعله من 

خير الناس. وفي حديث آخر: »أكمل المؤمنين دينا أحسنهم خلقا وخيركم خيركم لنسائهم«.
ــ »رفقا بالقوارير« :

والضياع,  االنكسار  من  صيانتها  لهشاشتها ووجوب  نظرا  مجازي  بالقوارير  النساء  تشبيه 
وقصة الفتى »أنجشة« الذي كان في سفر مع النبيملسو هيلع هللا ىلص،  يحدو اإلبل التي كانت تحمل أمهات 
المؤمنين، وكان ذا صوت حســن، فأسرعت اإلبل في السيـر، فخـاف النبـيملسو هيلع هللا ىلص عليهن وقال له 

»يا أبخشة، رويدك، رفقا بالقوارير«.
ــ »واستوصوا بالنساء خيرا« :

في تفسير ابن الباز، هو أمر لألزواج واآلباء واإلخوة ولعموم المسلمين أن يستوصوا بالنساء 
خيرا  ويحسنوا إليهن وال يظلمونهن وأن يعطوهن حقوقهن  ويوجهوهن إلى الخير.

ــ »ما أكرم النساء إال كريمٌ وال أهانهن إال لئيــم«. وفي األثر، »ال تكرهوا البنات، فإنهن 
المؤنسات الغاليات«. قال تعالى: »وعا�رصوهن باملعروف فاإن كرهتموهن فع�سى �أن 

تكرهو� �سيئا ويجعل �هلل فيه خري� كثري�«.
ــ »ولن تعدلوا ولو حرصتم« :

العدل بين النساء أمر إالهي لكل الرجال  المطالبين بالعدل بين النساء ولكن العدل التام، 
المطلق في المحبة وميل القلب أمر غير مستطاع للمكلف ولو حرص. والتعدد في حد ذاته يعتبر 
اليوم  ظلما كبيرًا للمرأة واعتداء على كبريائها. فإذا أضيف إليه استحالة العدل، يكون الظلم 

واأللم النفساني أكثر إيالما وأعظم أثرا.  
ابن كثير: عن عائشة رضي اهلل عنها أن الرسول الكريم كان يعدل بين زوجاته ثم يقول: 

»اللهم هذا قسمي فيما أملك، فال تلمني فيما تملك وال أملك«، يعني ميل القلب.
التي  المعبـر عنه  بتدوينة »الخمس«  هذه بعض اإليضاحات سقتها في سيـاق اإلعجـاب 

يحفظها الرجل،  و »الخمـس«  التي يتجاهلها.

سمية  أمغـار -

 الزوجة بني »اخلم�شة«  و » اخلم�شة«

لوحظت، مؤخرا، مظالت واقية من 
الشمس، بمواصفات عصرية وجمالية، تم 

وضعها خصيصا لعناصر شرطة المرور 
بالمدار الحضري للمدينة، حتى يتمكنوا 
من تنظيـم حركـة السير والجوالن في 

أحسن الظروف واألجواء. ولعلها التفاتة 
إنسانية لرجل األمن، ألنه بشر من لحم 

ودم، له أحاسيس ومشاعر، إذ من حقه أن 
يقي نفسه من لفحات الشمس الملتهبة 
أومن التهاطالت المطرية. كما أنه ليس 
»آلة ميكانيكية« يتم تنقيلها من مكان 
إلى مكان،  بطريقة مجردة من المشاعر 

اإلنسانية النبيلة.
هذه االلتفاتة، استحسنها رجال 

الشرطة والمهتمون بالشأن األمني وعموم 
المواطنين، علمًا أن التجربة عرفتها، منذ 
سنوات، مدن الرباط، البيضاء والجديدة....

م. إمغران 

صورة  وتعليق



444

4170 • ال�شبـت  07 غـ�شــت  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

اأوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

لألوضاع  »المجربة«،  وعدنا   للحلول  فعادت  الحكومة  الجائحة على  اشتدّ ضغط 
الصعبة، وهي حلوٌل »سهلة«، ينطلق مفعولها بمجرد توقيع »بيان وزاري« يعلن »حالة 
طوارئ« جديدة، ولكنها »صعبة« بعض الشيء، نظرا الرتفاع حاالت اإلصابة  بالفايروس 
إلى فوق العشرة آالف،  )بيان األربعاء 4 غشت(،  وعدد الوفيات إلى 66 رحمهم اهلل جميعا،  
بينما فاق عدد الملقحين، »درجة أولى«  14 مليون ونصف، و »درجة ثانية« 10 ماليين 
ونصف المليون. وتوجد اآلن  فوق ألف وستمائة حالة   خطيرة تحت العناية المركزة بأقسام 

اإلنعاش. 
بياناتٌ مقلقة،  خاصة وقد »تفجرت« بغتة  فينا وحولنا بينما كانت كل اإلرهاصات 
توحي بأننا شرعنا في مغادرة »منطقة االضطرابات الكبرى« وباشرنا عملية الهبوط إلى 

مطارات األمان. 
ولكن، هل كان األمر فعال أمرا مباغتا؟ كثيرون يشكون في ذلك، اعتبارا ألننا  حكومة 
ومواطنين »سبقنا العيد بليلة«  واعتبرنا، مبكرا، »أنها ُفرجت«،وتساهلنا، حكومة ومواطنين، 
مع »ظروف التخفيف« المتاحة   بسلسلة إجراءات لم تكن مالئمة للظروف  الراهنة، وال 

سلوكا موازيا للوضع الوبائي المتطور. 
وأول األسباب التي أدت لهذا  »االنفجار« الوبائي، السماحُ بإقامة أسواق »الحولي« 
بمناسبة العيد الكبير، خاصة وقد مررنا بتجربة العام 2020  التي كانت قاسية، والتي كان 
يجب أن تلهم حكامنا بما يمكن البالد من تفادي  انفجار الجائحة بالبالد، وبهذا الشكل 

المقلق. 
لقد ارتفعت أصواتٌ »عاقلة« تحذر الحكومة من تبعات »أسواق الحولي«،  وما يرافقها 
من »تجمهرات«  واحتكاكات شعبية، واحتفاليات »فولكلورية«، تقتضيها األعراف والعادات 
»المرعية«، وكان على الجهات المسؤولة أن تبدع في الحصول على حلول تحفظ للعيد 
»أكباشه«  ورواجه وبهاءه، وللمتشددين في ممارسة تلك »الشعيرة« حظهم في صحة 

سليمة. 
ولكن، هل كان في إمكان أي من المسؤولين »المؤتلفين« على »االختالف والمواجهة« 
أن يقف بسهولة  في وجه صاحب األكباش   بساللتيها  »الصوردية«  و«الحمرية« وغيرهما، 
وهو الذي تابع أقاطيع األكباش و »رقم« و »طبع«  وأشر، وبشر ب »ذبائح« فيها للمؤمنين 

شعيرة وعبادة، و لـ »أحرار« العقيدة  »حجّ وحاجة«، و »منافع أخرى« !؟. 
ومرة أخرى لم تلتفت الحكومة إلى مخاطر الحولي وأسواقه التي تشبه يوم الصاخّة 
والحاّقة، لتقفز اإلصابات من درجة المئات إلى  درجات  اآلالف« »حد اهلل البأس، علينا وعلى 

الناس« ! .... 
إجراءات الحكومة منذ بداية تفشي الجائحة لم تكن دائما  مبتدعة، وال مناسبة لظروف 
المغاربة، بل جاءت كلها  »نقال ولصقا«  لما يجري في جوارنا من الدول التي اعتبرت في 
البداية »متأخرة« علينا  )في صناعة الكمامات ليس إال(،  وها هي اليوم  تفخر بنجاحها  
في تلقيح مواطنيها بالماليين، بل ومنها ما حققت الحصانة الجماعية بعد تلقيح نصف 
مواطنيها كفرنسا، مثال، التي تبقى »ملهمة« حكامنا في العديد من قراراتهم واختياراتهم. 
قررات »اإلغالق« الجديدة، وتشديد اإلجراءات االحترازية ابتداء من الثالثاء الماضي 
أعادت المشكل إلى نقطة الصفر، كما أعادت الغضب واالحتقان داخل العديد من القطاعات 
التي لم يشرع  العاملون بها في تحقيق بعض االنتعاش حتى داهمتهم تدابير العثماني 
الجديدة-القديمة لتغرقهم جميعا ، ومن جديد،  في يمّ من  التدمر والياس،  والقنوط 
والقلق على مصيرهم ومصير أسرهم وابنائهم، خاصة وفصل الصيف يأذن بالرحيل ومعه 

رحيل العديد من األنشطة التي كانوا »يتعيشون« منها !... 
ويتساءل الكثيـرون عن مـدى فعاليـة اإلغـالق على التاسعة )وهي الثامنة بتوقيت  
األذكياء( بدل الحادية عشرة )العاشرة، لو لم يعترض وزير العدل  على المطالبة بالعودة 

إلى »الساعة العالمية«( . 
السعيدة«   والمناسبات  واألعراس   الحفالت  وأخبار  التدابير  هذه  من  الفائدة  وما 
والتجمعات تطفو على السطح، هنا وهناك، وشوارعنا تعج بمن لم يعودوا »يتسوقون« 
للكمامة وال للتباعد، وال هم يحزنون، تحت أنظار األمنيين الذين كثيرا ما يوجدون هم 
أنفسهم  في حالة مخالفة للتعليمات االحترازية، إما بوضع الكمامة وضعا سيئا، أو بتجاهلها 
بالمرة. كما أن فضاءات ألعاب الكبار والصغار تعج بالمستمتعين وفيها ما يساعد على خلق  

بيئات مواتية  النتشار الفايروس، حسب ما يروى؟!. 
وما الفائدة من نصب »الباراجات« والمتارس على الطرقات،  بين المدن أو بمداخلها، 
سوى استفزاز المواطنين  والتسبب في حاالت  غضب واحتقان  لديهم ، ولعل من كان 
مستقال حافلة من النقل العمومي مساء األحد الماضي بين الشاون وطنجة، وخاصة  »باراج 
النقطة المستديرة« عند الكيلوميتر 8  في مدخل طنجة، قد أخذ »فكرة« عما يروج في 
دواخل  المواطنين من  مشاعر  إزاء عملية الباراجات التي ال تفيد في النهاية شيئا. فبعد 
مسيرة  سلحفائية لساعات، من الرابعة بعد الظهر إلى ما بعد الحادية عشرة ليال، وعند 
هناك  أن  المسافرون  وجد  ليال،   عشرة  الحادية  عند  »المراقبة«،  مستوى  إلى  الوصول 
أربعة أو خمسة أمنيين يتبادلون، جميعهم الحديث مع مواطن مغربي »سيفيل«  بينما 
»البلوكاج«  تامٌّ »يخلعٌ«  ثم، ما الفائدة من تدابير االحتراز واإلغالق وحظر التجول   والبلد 
على أبواب انتخابات عامة، تتطلب »تجمعات شعبية كبرى« خالل الحمالت االنتخابية التي 
يبدو أنها سوف تكون »محمومة« بالنظر إلى الصراعات السياسية بين أصحاب »الدكاكين 
االنتخابية«  من أجل الظفر بالعدد األوفر من »الكائنات االنتخابية« »المترحلة« بين هذا 
الحزب أو ذاك، بحثا عن »التزكيات« التي تضمن المقعد االنتخابي  وتشكل مكسبا ماديا 
ومعنويا  هاما لبعض األحزاب  التي تريد، من جديد، أن تقنعنا  بالثقة فيها وفي برامجها 

التي  تندرج ، عند كل موسم انتخابي، في خانة:  

 اجلائحة : تدابرُي و »ت�شابرٌي«

 أصبح معلوما لـدى العمـوم أن  جائحــة كورونا 
أجمع،  للعالم  بالنسبة  حقيقيا  خطرا  تشكل  غدت 
الدولة  بالرغـم من جهود  خــاص،  والمغرب بوصف 
الستئصال الوباء عبر مقاومته علميا  وعمليا،  بتدابير 

احترازية صارمة وعملية تلقيح واسعة. 
في  والتهاون  االحتراز  بتدابير  االستخفاف  أن  إال 
من  وتيـرة   سـرّع  المواطنين  طـرف  من  احترامها  
من  المئـــات  حيـــاة  مهـــددا  بذلـك  الوباء  انتشار 
المواطنين بحيث قارب عدد المصابين بجهة طنجة 

األلف، بينما لم يكن يتعدى مربع المائة. 
وحماية لسالمة المواطنيـن  وإبعـــادا   لخطــــر 
اإلصابات عنهم بفيروس فاتـك، يقــوم والي جهــة 
طنجةـ  تطوانـ  الحسيمـة، محمد امهيدية،  بمجهود 
خاص  عبر تجنيد جميع رجال السلطة المعنيينن من 
أجل حث المواطنين على االلتزام بالتدابير االحترازية 
المعلومة،  واالبتعاد عن كل ما من شأنه أن يساعد 
تربك  التي  اإلصابات  وتكاثر  الفايروس  انتشار  على 
كــوارث  في  االستشفائية  وتتسبــب  المراكز  عمل 
بقليل  تفاديها  الممكن  من  كان  حقيقية،  اجتماعية 
المرصودة  التدابير  واحترام  والتدبر،  الحكمة  من 

اإلداريــة  للضوابـــط  واالمتثال  الخبراء،  طرف  من 
والقانونية التي يسهر على تطبيقها بمنتهى الحزم 
والصرامة،  والي الجهة ورجال السلطة المحلية،  لما 
وأسرهم،  للمواطنين  العميم  الخير  من  ذلك  في 

ويساعد على إبعاد خطر الوباء عنهم. 
وال يسعنا ، أمام المجهود الشخصي الكبير الذي 
الجائحة  هــذه  مواجهة  في  الجهــة،  والي  به  يقوم 
ووقتــه  اهتمامه  من  كبيرا  جانبــا  لــه  كرس  الذي 
وانشغاالته  إال أن نتقدم  إلى سيادته بالشكر الجزيل 
على الصرامة التي واجه بها تنزيل التدابير االحترازية 
ينخرطوا  أن  عليهم  الذين  المواطنين  أوساط  في 
طريـــق  ألن  المجهود،  هذا  في  بقوة  ومسؤولية 
القضاء على الوباء ال زالت طويلة وتحتاج إلى تضافر 

جهود الجميع  للقضاءعليه. 
نود  الجهة،  بهذه  العام  الرأي  منابر  وكمنبر من 
أن  نتقدم بالشكر الجزيل للسيد الوالي على تجنده 
ونشهد  الجهــة،  هذه  مواطني  خدمة  في  الدائم 
وبالوفاء  المواطنين  على مصالح  الدائم  له  بحرصه 

التام التزاماته ومسؤولياته الهامة. 

انخراط املواطنني مب�شوؤولية يف جمهود وايل 
اجلهة �شروري  لوقف انت�شار الوباء

توفي إلى رحمة اهلل ورضوانه يوم الجمعة 30 يوليوز
بمدينة طنجة

ال�شريف �شيدي عبد ال�شالم 
الرحموين العلمي

)�سدق �هلل �لعظيم(

بعد  رهيـب  واألحباب في محفل  األهل  البررة، وشيعه  أبناء شفشاون  أحد 
صالة عصر يـوم السبت 31 يوليوز بمسجد بدر، ليوارى جثمانه الطاهر الثرى 

بمقبرة سيدي عمار.
وقد تقلد المشمول برحمة اهلل قيد حياته عدة مناصب إدارية، كان آخرها 
رئاسته لديوان عامل عمالة شفشاون منذ منتصف الثمانينيــات، حيــث عـرف 
بخصاله الحميدة وتواضعه الجم، مما جعله محبوبا لدى كل من عرفه وتشبـع 

بطيبـة قلبـه ووداعته داخل شفشاون وخارجها.
أرملتـــه  إلى  والمواساة  العزاء  بخالص  نتقــدم  األليمة،  المناسبة  وبهذه 

الدكتورتين سناء وابتهال، وإلى عائلة  الدكتورين سراج ولطفي، وكريمتيه  اليوسفي، وإلى نجليه  الشريفة أم كلثوم 
الرحموني العلمي، والعمارتي واليوسفي، وكافة األهل واألصدقاء واألحباب، سائلين اهلل سبحانه وتعالى أن يشمل روحه 

الطيبة الطاهرة بواسع الرحمة والمغفرة.

ِ َو�إِنَّا �إَِلْيِه َر�ِجُعوَن  يَبٌة َقاُلو� �إِنَّا هلِلَّ اَبْتُهْم ُم�سِ اِبِريَن �لَِّذيَن �إَِذ� �أَ�سَ ِ �ل�سَّ { َوَب�رصرِّ
ْهَتُدوَن  } وَلِئَك ُهُم �مْلُ َلَو�ٌت ِمْن َربرِِّهْم َوَرْحَمٌة َو�أُ �أُوَلِئَك َعَلْيِهْم �سَ

du déjà vu ! .....
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تحت  )230ص(،  أنيقــة  حلــة  في  كتاب  مؤخرا،  صدر، 
للعيـش  أفضل  مدينـة  أجـل  مـن  فعالـة  »شراكـة  عنوان: 
الكريم«.ويتناول الكتاب حصيلة منجزات جماعة طنجة، خالل 
الوالية االنتدابية 2015ـ  2021، باألرقام الهامة والمعطيات 
حيـث  توضيحيـة،  ببيانات  مرفوقة  الشمولية،  والمعلومات 
اإلدارية  المكونات  جميع  الحصيلة  هذه  إعداد  في  شارك 
لجماعة طنجة، بانخراط إيجابي وفعال لكافة رؤساء األقسام 
والمصالح ومدراء المرافق الجماعية.وقام بتجميع مواد هذه 
الحصيلة وتحليلها وتحريرها فريق عمل اشتغل، تحت إشراف 
رئيس الجماعة، فضال عن مشاركة ومساهمة عدد مهم من 
وتقديم  مالحظاتهم  إبداء  في  والمستشارات  المستشارين 
التي  المشاورات  وخالل  اإلعداد  مرحلة  خالل  مقترحاتهم، 
النهائية، قبل  تمت حين االنتهاء من تحرير النسخة، ماقبل 
أن يقوم النائب األول للرئيس بالمراجعة النهائية للحصيلة 

التي طبعت في األخير.
الكتاب تناول حصيلـة منجزات جماعة طنجـة ما بين 

سنتـي 2015 و2021 فيما مجموعه 13 محورا:
واصفا  الجماعي  المجلس  إلى  األول  المحـــور  تطــرق 
إياه ب: »المسؤول والفعال«، إذ يمارس رئيسه اختصاصاته 
المتعددة، وفق مقاربة دينامية الفريق والمقاربة التشاركية 
المسؤوليات  هذه  بعــض  فوض  بحيــث  التدبـيــر،  في 
للمصالح.بينما  العام  وللمدير  المقاطعات  ولرؤســاء  لنوابه 
مرجعية  برامج  على  بإسهاب  التركيزفيه  تم  المحورالثاني 
بحجم طنجة البوغاز، ولعلها أكثر البرامج أهمية، األمر يتعلق 
حيــث  والتدبير،  للقيادة  طنجة/أداة  جماعة  عمل  ببرنامج 

تـــم إعدادده باإلمكانيات الذاتية للجماعة، خالفا لكثير من التجارب الجاري بها العمل وبغالف 
مالي قدره أكثر من 700 مليار سنتيم، حيث 
التشاورية  الورشات  خالل  المجال  فتح  تم 
شخـص،   800 من  ألكثر  الموضوعاتية 
يمثلون مختلف المصالح العمومية والقطاع 
الخاص والجامعة وهيئات المجتمع المدني.

طنجة  برنامج  إلى  الثاني  المحور  تطرق  ثم 
ومتوازنة  مندمجة  تنمية  أجل  من  الكبرى 
مالــي  بغـالف  البوغـاز،  لمدينــة  وشاملة 
الجيل  من  برنامج  وهو  درهم  مليار   7.663
الجديد لبرامج التنمية الحضرية الذي أشرف 
بتاريخ  انطالقته  إعطاء  على  الملك  جاللة 
مندمجة  تنمية  أجل  من  شتنبر2013   26
حيث  البوغـاز،  لمدينة  وشاملة  ومتوازنة 
البرنامـج  هذا  في  طنجـة  جماعـة  ساهمت 
ذلك  يلي  ملياردرهم.ثم   1.3 من  بأكثر 
لطنجة  المينائيـة  المنطقـة  تهيئة  برنامج 
 300 حوالـي  قـدره  مالي  بغـالف  المدينـة 
مليارسنتيم والذي أعطى جاللة الملك محمد 
 ، دجنبر2010   9 بتاريخ  انطالقته  السادس 
هذا البرنامج الذي يروم توظيف وتأهيل هذا 
الميناء، باستثمارات إجمالية تبلغ 6.2 مليار 
تناهز  إجمالية،  مساحة  على  الممتد  درهم، 
شركة  في  الجماعة  هكتارا.وساهمت   84
المنطقة  توظيف  إعادة  أجل  من  التهيئة 
المينائية لطنجة المدينة بغالف مالي قدره 

75 مليون درهم.
األوراش  تناول  فقد  الثالث  المحور  أما 
المهيكلة، واصفا إياها ب: »اإلسهام القوي 
 250 قدره  مالي  بغالف  الفعال،  والتدبير 
المدينة  تأهيل  يدخل  ضمنــه  مليارسنتيم 
يبلغ  مالي  بغالف   )2024 ـ   2020( العتيقة 

تحسين  في  سيساهم  مما  مليارسنتيم،   85
فضاءات مدينة طنجة، استجابة لطلب قديم للمتخصصين والمهتمين بالتراث وعموم المثقفين 
يدعوإلى حماية وتثمين تراث المدينة، حيث انخرطت فيه الجماعة الحضرية لطنجة، بكل قوة 
النفايات  جمع  قطاع  تدبير  تناول  تم  ذاته،  المحور  اإلشراف.وضمن  لجنة  في  خالل عضويتها 
المنزلية والمماثلة لها )122 مليار سنتيم( ـ المحطة الطرقية الجديدة )8 مليار و500 مليون 

سنتيم ـ سوق الجملة للخضر والفواكه )14 مليار و700 مليون 
يعتمـد  الذي  المغرب  في  والوحيد  األول  السوق  وهو  سنتيم( 
ـ  مندمجة  معلوماتيـة  بمنظومـة  ويدبـر  البعدي  التعشيـر 
المجزرة الجماعية )13 مليارو300 مليون سنتيم ـ سوق الجملة 
للسمك )3 مليار و400 مليون سنتيم( ـ سوق الماشية الجماعي 
)3 مليارو600 مليون سنتيم( ـ المحجز الجماعي الجديد)5 مليار 

و400 مليون سنتيم(.

وتطرق المحور الرابع إلى الحكامة الجيدة وتحديث اإلدارة 
و800  مليار   2 من  أكثر  قدره  مالي  بغالف  الرقمي  والتحول 
المالية،  الضائقة  من  بالرغم  أنه  فيه  ماورد  سنتيم.وحسب 
بادرت الجماعة الحضرية لطنجة إلى برمجة ما يفوق 6 مليارات 

و800 مليون سنتيم، لتأهيل البنايات واإلدارة الجماعية.

هــذه  بنفــس  الخاصــة  التسعة  المحاور  باقـي  وتناولت 
المجاالت  من  مجموعة  طنجة  لجماعة  المنجزاتية  الحصيلة 
والمالية  البشرية  القدرات  تقوية   : عناوين  تحت  والمواضيع، 
البيئــة،  على  والمحافظـة  العيـــش  إطــار  تحسين  للجماعة، 
التقنية  النقل والتنقل الحضري، تدبير الشؤون  تدبير وتطوير 
الموروث  وتثمين  والسياحي  االقتصادي  التنشيط  للمدينة، 
نقط  باعتبارها  األربع  المقاطعات  المدينة،  تسويق  الثقافي، 
»كوفيد   : لـ  مواجهتها  في  طنجة  وجماعة  للحصيلة،  ضوء 
19«.. هذه الجماعة التي حرصت طوال هذه الوالية االنتدابية 
الشركاء والفاعلين  المشترك والمنفتح على جميع  العمل  على 
كما  المدني،  المجتمع  وهيئات  والمؤسساتيين  السياسيين 
في  الجماعـــة،  مجلس  رئيـس  العبدالوي،  البشير  أشارمحمد 
الكتاب، موضوع  التي تصدرت  االفتتاحية  كلمته 
ومعارضة،   أغلبية  الجميع،  من  إيمانا  الحصيلة، 
بكون مسؤولية التدبير تقتضي تضافر الجهـود 
واالنخــراط الجماعي لتحقيق التنمية المنشودة 
اإلكراهات  وبالرغم من  أنه  إلى  للمدينة، مشيرا 
تدبير  تسم  أن  الطبيعي  من  التي  الكثيرة 
وبالرغم  البوغاز،  مدينة كبرى من حجم عاصمة 
تعرفها  التي  والبنيوية  الكبيرة  الصعوبات  من 
الحجوزات  بفعل  تفاقمت  والتي  الجماعة  مالية 
القضائية  األحكام  تنفيذ  نتيجة  الكبيرة،  المالية 
غير  حجوزات  وهي  الملكية؛  بنزع  المرتبطة 
فإن  الوطني،  المستوى  على  وفريدة  مسبوقة 
تحقق  أن  ذلك  رغم  استطاعت  طنجة  جماعة 
مضيفا  بها،  تفخر  أن  لها  يحق  معتبرة  منجزات 
القول  االنتدابية،يمكن  الوالية  انتهاء  ومع  أنه 
من  األساسية  والبنيات  الركائز  وضع  تم  إنه 
تحقيق  بهدف  طنجة،  لمدينة  تدبيرأنجع  أجل 
ومسارنجاح  يعكس طموح  الذي  المستقبل  حلم 
الجميع، بما في ذلك متمنيات السكان للوصول 
إلى أفضل ما يتمناه الكل وهو أن تكون مدينة 
البوغاز عالمية الصيت، ومستدامة التنمية وذكية 
الكريم  الثقافات وأفضل فضاء للعيش  ومتعددة 
وللمواطنة وللسياحة واالستثمار، وذلك باعتماد 
الحكامة الجيدة والتعاون مع مختلف المؤسسات 
التي  المبادرات  كل  على  واالنفتاح  والشركاء 

تتوخى مزيدا من النهوض والتقدم لمدينتنا.

الفرصة   العبدالوي  البشير  يفوت محمد  ولم 
في ختام  كلمته، بدون أن يشكر كافة مكونات 
المجلس الجماعي وأطر وموظفي وأعوان جماعة 
طنجة ، موضحا أن الحصيلة التي تم بسط أهم 
سواء  السياسية،   مكوناته  بكافة  الجماعي،   المجلس  حصيلة  هي  الكتاب،  هذا  في  معالمها 
األغلبية التي يشكرلها دعمها وإسنادها لكافة األوراش والمقررات والمبادرات التي تم القيام 
بها،  طوال هذه الفترة االنتدابية أو المعارضة التي قامت عموما بواجبها في تنبيه المجلس إلى 

ما الحظته من أوجه نقص وقصور وهو ما مثل لهذا األخيرحافزا إضافيا لمزيد من االنتباه واالجتهاد.
ج.ط

حول حصيلة منجزات المجلس الحضري لطنجة

اإ�سدار كتاب جماعي
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

�للفظ �ملفيد

يد
ط  ال

بخ

-محمد اإمغران

يد
ط  ال

بخ

بالتصدي  القيام  والقضائية  والتشريعية  الحكومية  السلطات  كل  على  الدولة  تفرض  الذي  الوقت  في 
حول  أخبار  واألخرى،  الفينة  بين  تطالعنا،  وصرامة،  حزم  بكل  الغير،  وأمالك  عقارات  على  االستيالء  لجرائم 

عمليات السطو على أراضي الغير.
وعالقة بالموضوع، توصلت الجريدة بنسخة من شكاية إضافية لضمها إلى األولى األصلية، موجهة في 
وقت سابق إلى الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، بعثت  بها شركتا »ماكدا« و »بوطرابو« في شخص 
الرتكاب  فيها  والمشاركة  إجرامية  عصابة  تكوين  ضد  آخرين،  متضررين  إلى  باإلضافة  القانوني  ممثلها 
جنايات وإثبات صحة وقائع يعلم العدول بعدم حدوثها أمامهم، مع تغيير عمدي في التصريحات والمشاركة 

واستعمال وثيقة مزورة، رغم العلم بتزويرها والمشاركة.
الرسمية  الوثيقة  وحجز  ضمها  العارضون  يلتمس  جديدة،  عناصر  ظهور  اإلضافية،  الشكاية  في  وورد 
المطعون فيها، أينما وجدت، مع اتخاذ إجراء العقل تحفظيا حماية لحق الملكية، طبقا للمادة 49 من قانون 
المسطرة الجنائية، خاصة ان المشتكى به األول بمعية شركائه، قام واستأجر واستعمل شهودا )12 شاهدا( 
ليشاركوه في صناعة وثيقة مزورة، تساعده على االعتداء على ملك غيره، بتحويله إليه والكائن بالحرارين ـ 
منطقة سيدي ادريس، إال أن محاولته هاته انكشف أمرها، بتراجع خمسة )5( شهود عن شهادتهم، المتعلقة 
بلفيف استمرار الملك، بعدما تبين لهم أن ما ضمن بالرسم ليس هو الذي صدر عنهم، بل وليس لهم به 
العدول بالرسم ونسبوه  أي عالقة، إذ ينفون معرفتهم للقطعة األرضية وحدودها وموقعها، عكس ما دونه 
ـ  الشكاية.وهكذا  في  أسماؤهم  المذكورة  الشهود،  تراجع  نص  حسب  الحقيقة،  يخالف  الذي  األمر  إليهم، 
تضيف الشكاية ذاتها ـ أن المشتكى بهم مجتمعين، بمن فيهم عدول، ومسؤول بمحافظة عقارية وثمانية 
وقائع،  وتضمين  التصريحات  وتحريف  الوثيقة  صناعة  أجل  من  بينهم  وبتخطيط  باتفاق  قدعملوا  شهود، 

يعلمون كلهم بعدم صحتها واستعمالها وبمشاركة وبدعم من مسؤول بمحافظة لمدينة طنجة.
على  الساهربتفان  للملك،  العام  الوكيل  السيد  من  شكايتهم  في  العارضون  يلتمس  األسباب،  ولهذه 
 ، أهملت  التي  الشكاية  دقيق حول هذه  ببحث  القيام  أجل  تعليماته من  إعطاء  العدالة  الحق وحماية  إحقاق 
أفعالهم تشكل  أن  رغم  وتحفيظه،  عليه  العقارالمتنازع  تحديد  إجراءات  يكملون  الزالوا  بهم  المشتكى  بينما 
جرائم: جناية تكوين عصابة والمشاركة فيها، تزوير محرر وتضمينه لتصريحات وحقائق على أنها صرح بها 
أمامهم رغم عدم حصول ذلك، المشاركة في عصابة وفي ارتكاب جرائم التزوير في محرر رسمي، واستعمال 
بعين  هاته  الشكاية  أخذ  باستئنافية طنجة  للملك  العام  الوكيل  العارضون من سيادة  ويرجو  مزورة.  وثيقة 

االعتبار، لما عهد فيه من تفان في قيامه بواجبه المهني. 
محمد الهنداوي

امل�شتكى به الأول ا�شتاأجر�شهودا قبل اأن يرتاجع 
بع�شهم م�شتنكرين حتريف �شهادتهم...

مب�شاربهــا  العامليــة،  التلفزيــة  والقنوات  الإذاعـات  اعتـادت 
واألوانها »التحريرية«، على امتدادا التاريخ، منذ ظهور هذا اجلهـاز 
تن�شب  التي  والنزاعـات  احُلروب  �شوِر  نْقَل  تلفزيونا،  َي  مِّ �شُ الذي 
التاريخ  اأر�شيف  ُمراجعة  لكن  العامل،  يف  الب�شرية  اجلماعات  بني 
ب�شاعة  مبثل  وٍر  �شُ على  العثور  يف  الباحث  ُي�شعف  ل  احلربي، 

وف�شاعة ما تنقله قنوات العامل  يف هذا الع�شر املليء باحلروب.
الناقلة  وتلك  العروبي،  ال�شرق  بحروب  املرتبطة  ــــــَوُر  ال�شُّ  
املرُء عن  وقائع، يعجُز  الأو�شط من  ال�شرق  ما يجري يف  لأحداث 
ت�شنيفها يف دائرة من الدوائر، اأهي حرب مثل احلروب التي لزمت 
تاريخ الب�شرية ؟ اأم هي �شنٌف »حديث« من النزاعات امل�شلحة التي 

يختلط فيها احلابل بغري النابل  ؟
ـوِرها  اأخبارها ومعاينـَة �شُ احلـروب التي اعتــاد النا�ُس �شمــاَع 
جرائم  ْل  ُت�َشجِّ مل  الب�شري،  التاريخ  ع�شور  َمّر  على  وم�شاِهِدها، 
بــ  الل�شيقــة  النزاعـات  ُتوؤثُث  التي  اجلرائم  تلك  ِة  يَّ َوْح�شِ مبثل 
»ال�شرق الأو�شط الإ�شـالمــي«، جرائــم وجمـــازر اأبطاُلها ُم�شلَّحون، 
لقوامي�س  تنتمي   ُمفزعة  واأ�شماء  ف�شفا�شة  جالبيب  يحملون 
الرتويع  من  العليا  الدرجة  وتنال  ال�شحيقة  الع�شور  ومعاجم 

والإرهاب.
لفظ  من  اأ�شوَء  بنعوٍت  َف  ُتو�شَ اأن  يجـوز  التي  املجــازر، 
جماعاٍت  يد  على  مواطنهم  يف  النا�س  لها  يتعر�س  »الإرهاب«، 
امُلعا�شر، واأتت من كل فجٍّ  ابُتِلَيْت بوباء »الداع�شية«  ت ببلدان  حلَّ
الإ�شالم،  كلمة  اإعالء  وبا�شم  اجلهاد«  بـ«فري�شة  للقيام  �شحيق 
حاجة  يف  حى  اأ�شْ للّنا�س،  وُهدًى  رحمة  نزل  الذي  الإ�شالم،  وكاأن 
للزعيم  ب  ُن�شِ ما  و»حيوانيُتها«  ف�شاعُتها  تفوُق  جرائَم  لقرتاف 

النازي هتلر.
على  الأمريكان  »حقد«  بلغ  الثانية،  الكونية  احلرب  خالل 
مدينتني  على  ذريتني  قنبلتني  لإلقاء  بهم   دفع  حداَّ  الب�شرية 
يندى  فاجعة  بالفعل  وكانت  املطمئنني،  الآمنني  بال�شكان  اآهلتني 
نظام  بتقاليد  العاملة  قطر«،  »جزيرة  لكن  الب�شرية،  جبني  لها 
»متيم بن داع�س البئي�س«، مل تْكَتِف باإعالن ولئـــها للجـماعات 
رت« اجتهاداتها  الإ�شالموية امُلقرفة وامُلخزية عرب العامل، بل »طوَّ
جماعاٍت  ُم  ُتَقدِّ �شارت  فقد  واأْلَعن،  اأْف�شع  هو  ما  نحو  املو�شوع  يف 
ّرُد  وح�شية، اعتادت تناول »اأطباق الروؤو�س الب�شرية«، على اأنها جُمَ
ة مُتار�س حق امُلعار�شة يف مواجهة نظام �شيا�شي قائم  ُجيو�ِس ُحرَّ

على الُعنف وال�شتبداد !.
تلفزيونات العامل املتح�شر، ذلك العامل الذي اأبدع يف التقنية 
ما  اإنتاج  يف  ال�شامية  والدرجات  العليا  املدارك  وبلغ  والعلوم، 
غليلهم  و�شفاء  وُموؤان�شتهم  النا�س  اإمتاع  اعتادت  الإن�شان،  يْخدم 
لال�شتمتاع مبباهج احلياة، لكن تلك التلفزيونات، املوغلة يف اأدغال 
البيد وفيايف ال�شحاري القاحلة، اتخذت لنف�شها نهــجا »حتريريا 
جتديديا«، نـهجا  يعتمد يف »اأدبياته« اإفطارا بالروؤو�س املقطوعة 
اجلماعاٍت  تقدمَي  تُعدُّ  و�شارت  املْجدوعة،  بالقلوب  وع�شاًء 
من  جزءا  �شا�شاتها  على  الب�شرية،  لالأع�شاء  الإرهابيٍة،الآكلٍة 
ُد  جُمرَّ النبوي،  غري  منهاجها  بح�شب  فهي،  الإعالمي،  »ن�شـالها« 

»جماعاٍت م�شلحة«. 
حرب  جرائم  عن  املتخلفون  اخلليج  ُعربان  تغا�شى  لقد، 
كما  بكاملها،  �شعوب  حق  يف  الأمريكان  جيو�س  ارتكبتها  حقيقية 
بالد  يف  الإن�شان  حقوق  �شد  ُتقرتف  جرائم   عن  الطرف  غ�شوا 
يكفون  ل  لكنهـم  املظلمـة،  القرون  لع�شـر  ينتمون  اأفراد  يحكمها 
عن و�شف اأعمـال اجلي�س ال�شوري ب�شفة الإجـرام وهو ُيعيد مدنا 
مثل حلب اأو الرقة اإلى �شابق عهدها، وينت�شلها من براثن اجلاهلية 

وخمالب اجلهل.
القذرين  العربان  �شنيعة  الإرهابية  اجلماعات  كانت  لقد 
ومباركة الأمريكان الأمربيالييـن، ل�شناعة عامل يخــدم م�شلحــة 
الذي حازته، ورغم  الدعــم  لكنها، رغــم كل  النهــــج المربيايل، 
وانتهت  ال�شراب،  �شوى  تلق  مل  الدين،  با�شم  املختلقة  الأكاذيب 
اإلى رماد ل يغني ول ي�شمن من جوع.  �شيئا ف�شيئا حتى حتولت 
ففي النهاية، متوت الأ�شاطري واخلزعبالت ول يدوم اإل ما ينتجه 

العقل ال�شليم.

»العقــل 
ال�شلـيــــم« 

ق�شية �شطو على اأمالك الغري
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 ..2021 للعام  الحالي  الصيف  مثل   سيمر  صيفا  النتذكر  قد 
سيكون مؤثرا ومثيرا واستثنائيا بكل المقاييس.. صيف يأتي في 
التي فرضت نفسها  سياق ظروف مثقلة بتداعيات جائحة كورونا 
بقوة للسنة الثانية على التوالي، ويبدو جليا أن هذا الفيروس البالغ 
الخطورة، المتشبث بالبقاء عنوة والحريص على االستمرار والتحدي 
والتمادي في الفتك وإزهاق أرواح البشر، يخطط آناء الليل وأطراف 
النهار ليصبح أكبر معمر حول العالم وأكثر الفيروسات شراسة على 
اإلطالق، وقد تستمر تداعياته لسنوات.. فيما بدأت االستعدادات 
مبكرا لخوض معترك االنتخابات التشريعية والجماعية والجهوية 
مرة  ألول  ستنظم  والتي  القادم،  شتمبر  شهر  مطلع  والمهنية، 
خالف  على  معلوم،  هو  كما  ومتقاربة،  محددة  زمنية  أجندة  وفق 
اعتماد  بعد  وذلك  الماضية،  السنوات  في  به  جاريا  العمل  ماكان 
القاسم االنتخابي وتعديل العتبة االنتخابية وإلغاء الئحة الشباب.. 
القراءة األولية تفيد، بما اليدع مجاال للشك، بأن نشاط منتخبي 
هذا  التقييم..  مستوى  إلى  اليرقى  بغرفتيه  البرلمان  في  الشعب 
استثناءات  وجود  مع  البرلمانية..  األنشطة  تقييم  في  يفكر  لمن 
ال أنكرها شخصيا، لكنها غير قابلة لعملية تقييم، لكونها تشكل 
نسبة ضئيلة التسمح، كما أسلفت، بإخضاعها لتقييم شامل، ومع 
ذلك فأنا أقر بحصيلة إيجابية  محدودة جدا من وراءها نواب عرفوا 

بجديتهم والتزامهم وحسن تواصلهم..
ما أعرفه لحد اآلن، ومن اإلخوة من يشاطرني الرأي، هو، أوال: 
غياب النواب البرلمانيين عن الجلسات العامة. ثانيا : غياب بعض 
إذا  التي تقتضي دستوريا الحضور  الجلسات  الحكومة عن  أعضاء 
التوتر  ثالثا:  الشفوية.  لم تكن هناك موانع لإلجابة عن األسئلة 
الذي يسود في معظم األحيان أشغال الجلسات العامة، األمر الذي 
يخل بسير هذه الجلسات أو رفعها إلخماد لغة الصخب والتراشق 
الكالمي المبتذل أحيانا  وتصفية األجواء التي تتحول إلى ما يشبه 
للشرح  قابلة  غير  متقدمة  درجة  في  العارمة  الفوضى  من  نوعا 
األسواق  بعض  تشهدها  التي  كتلك  تماما  والتحمل،  والتحليل 
العميق..  المغرب  والمهمشة من  النائية  البوادي  في  األسبوعية 
الحكومة بدون  إلى  الموجهة  األسئلة  اعتبار عشرات  فيما يمكن 
بل  ستمضي،  أنها  بصدق  لكم  وأقول  اللحظة،  غاية  إلى  جواب 
انتهت بدون جواب، بعد أن أسدل الستار على الوالية التشريعية 

الحالية.
نحن إذن على موعد جديد مع تاريــخ  تنظيــم استحقاقــات 
مؤشر  وهو  أيام،  وبضعة  شهر  من  أقل  بعد  الطيف،  ألوان  بكل 
يستعد  فيما  وماعليه.  له  بما  االنتخابي  الحصاد  باقتراب  ينبئ 
المستشارون على اختالف انتماءاتهم ومذاهبهم وتوجهاتهم إلى 
شد الرحال على إيقاع عزف نشيد جماعي بلسان واحد يقول مطلعه  
»نادى الرحيل بالفراق« بالمناسبة والمناسبة شرط على حد قول 
قضينا  التي  الطفولة  بسنوات  يذكرنا  النشيد  هذا  فإن  الفقهاء، 
جزءا منها داخل المخيمات الصيفية حتى ابتلينا بها ونعم االبتالء.. 
في  النظير  منقطع  وبحماس  كبير  بعشق  نردد  صغار  ونحن  كنا 
نهاية كل مرحلة تخييمية هذا النشيد الذي يعبر عن لحظة وداع 
مأسوف عنها وعيون األطفال تفيض حزنا على فراق مؤلم..! هكذا 
المتشبثين  على  فيه  يعز  لمشهد  العصيبة  اللحظات  تقترب  إذن 
بالمقاعد البرلمانية ألسباب هم أعلم بها كيف السبيل إلى الصبر 
عن.. وعن.. وعن.. إلى ما النهاية..! لكنه مشهد وإن كان وقعه 
على النفس قاسيا فهو غير مأسوف عليه لكون الصورة التي ظهر 
وكثرة  والترحال  الحل  عملية  في  البرلمانيين  النواب  بعض  بها 
االنتخابية  لدوائرهم  الملحوظ  واإلهمال  الجلسات  عن  الغياب 
واجبات  من  البرلمانية  المسؤولية  تقتضيه  بما  التزامهم  وعدم 
دستورية.. كلها سلوكات كشفت بالملموس عن الوجه الحقيقي 
ألعماله  تفرغ  من  هؤالء  من  بل  »ياحسرة«،  األمة  نواب  لبعض 
الشخصية في استهتار تام بالمسؤولية األخالقية والنيابية الملقاة 
على عاتقهم! بعد أقل من شهر سنكون كما أسلفت على موعد مع 
التاريخ.. والتاريخ، كما نعلم جميعا، وقائع وأحداث وحصائل وزمن 

يمضي وياتي..

من صميم المجتمع

انتهاء زمن احلكومة واقرتاب 
موعد ال�شتحقاقات النتخابية..

اأي تقييم لأية ح�شيلة ؟!
• إدريس كردود2/1

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، يوم الثالثاء، أن 
عدد  تزايد  حيث  االرتفاع،  في  مستمرة  بالمغرب  البطالة 
العاطلين بـ 128 ألف شخص، نتيجة زيادة 228 ألف عاطل 
الوسط  في  ألف   100 بـ  وانخفاض  الحضري  بالوسط 
القروي، ليبلغ حجم البطالة مليونا و405 آالف شخص على 

المستوى الوطني.
ســوق  وضعيـة  حول  مذكـرة  في  المندوبية  وذكرت 
معدل  أن   ،2021 سنة  من  الثاني  الفصل  خالل  الشغل 
البطالـة انتقــل من 12,3 %  إلى 12,8 % على المستوى 
بالوسط   %  18,2 %  إلى   15,6 ارتفع من  الوطني؛ حيث 
الحضري، وانخفض من 7,2 % إلى 4,8 % بالوسط القروي.

مرتفعا  يبقى  البطالة  أن معدل  إلى  المذكرة  ونبهت 
سنة  و24   15 بين  ما  أعمارهم  المتراوحة  الشباب  لدى 
 )%  20,4( شهادة  على  الحاصلين  واألشخاص   )%  30,8(

والنساء )15,9 %(.
ما  الوطني،  االقتصاد  أحدث  فقد  المذكرة،  وحسب 
بين الفصل الثاني من سنة 2020 ونفس الفترة من سنة 
إحداث414 ألف  نتيجة  شغل،  منصب  405 آالف   ،2021
)190 ألفا منها غير مؤدى عنه(،  منصب بالوسط القروي 
غير  آالف   6( الحضري  بالوسط  منصب  9آالف  وفقدان 
مؤدى عنها(، مقابل فقدان 589 ألفا خالل السنة الفارطة 

وإحداث سنوي متوسط لـ 64 ألف منصب خالل السنوات 
الثالث السابقة للجائحة.

محدث  أكبر  والصيد  والغابة  الفالحة  قطاع  وشكل 
العمومية، ثم  البناء واألشغــال  للمناصب، متبوعا بقطاع 
فيهـا  بما  الصناعة  قطاع  فقد  حين  في  الخدمات،  قطاع 

الصناعة التقليدية حوالي 53 ألف منصب.
عـدد  متوسط  استعـادة  التخطيط  مندوبية  وسجلت 
مـــا  مستـــواه  نسبيًا  األسبـوع  في  للفرد  العمل  ساعات 
بعد  وذلك  األسبوع،  في  ساعة   43 ببلوغه  الجائحة،  قبل 
انخفاضه إلى 22 ساعة في الفصل الثاني من سنة 2020.

الشغــل  حالة  في  المشتغلين  النشيطين  عدد  وبلغ 
شخص  ألف   470 العمل  ساعات  بعدد  المرتبط  الناقص 
على المستــوى الوطني، مسجــال نسبــة 4,3 % كمعدل 
الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، كما بلغ عدد 
النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط 
بالدخل غير الكافي أو بعدم مالءمة الشغل مع المؤهالت 

529 ألف شخص )4,9 %(.
وفي المجمل، بلغ حجم السكان النشيطين المشتغلين 
999  ألــف شخص على  ناقص بشقيـــه  في حالة شغل 

المستوى الوطني.

القنــب  لنبــات  المشروعة  االستعماالت  قانون  سريان  بدأ 
الهندي ، بعد صدور القانون رقم 13.21 المتعلق باالستعماالت 
رقم  الرسمية تحت عدد  الجريدة  الهندي في  للقنب  المشروعة 

.7006
على  الثانيـة،  المادة  أحكام  في  المذكــور  القانون  وينص 
تمنحها  برخصة  إال  التالية  األنشطة  أحد  ممارسة  يمكن  ال  أنه 

الوكالة الوطنية لتقنين األنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وتتعلق األنشطة المذكورة في القانون بزراعة وإنتاج القنب 
الهندي، وإنشاء واستغالل مشاتل القنب الهندي، وتصدير بذور 
الهندي،  القنب  بذور وشتائل  واستيراد  الهندي،  القنب  وشتائل 
وتحويل وتصنيع القنب الهندي، ونقل القنب الهندي ومنتجاته، 
الهنــدي  القنـب  وتصديـر  ومنتجاته،  الهندي  القنب  وتسويق 

ومنتجاته، واستيراد منتجات القنب الهندي.
التي  األقاليم  يرفق الحقا بمرسوم يحدد  أن  المنتظر  ومن 
ستعرف زراعة وإنتاج القنب الهندي، إلى جانب نصوص تنظيمية 
التي  الهنـدي  القنـب  أصنـاف  إلى  يتطرق  تنظيمي  نص  منها 
تحتوي على نسبة من مادة رباعي “هيدروكانابينول” المخدرة، 
والتي ستمنح رخصة استغالله لفائدة أنشطة الصناعة الدوائية 

والصيدلية.

القنب  لنبتة  المشروعة  االستعماالت  القانون حول  وينص 
الهندي، على عقـــوبـات في حــق األشخــاص الذين يخالفون 

أحكامه.
وتفيد المادة الـ49 من القانون على أنه باإلضافة إلى ضباط 
الشرطة القضائية وأعوان الجمارك وأعوان المياه والغابات، يتم 
لدن  ومعاينتها من  القانون  المخالفات ألحكام هذا  البحث عن 
والمحلفين  الغرض،  لهذا  قبلها  من  المعينين  الوكالة  أعوان 

طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتأتي من بين العقوبات التي ينص عليها القانون في هذا 
الصدد، الحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسة 
آالف إلى مائة ألف درهم كل من قام بزراعة القنب الهندي خارج 
المذكور  القانون  الرابعة من  المادة  إليها في  المشار  المجاالت 
بيانات  قدم  أو  الرخصة،  موضوع  المساحات  يتجاوز  بشكل  أو 
استمر عمدا في  أو  الرخصة،  ترتب عنها منح  ومعلومات كاذبة 
حالة التنافي المنصوص عليها في المادة الـ36 من هذا القانون، 
أو لم يسلم المحصول بأكمله إلى التعاونيات المشار إليها في 

المادة السابعة من هذا القانون.

التاأ�شيــرة  على  الهنــدي” يح�شل  “القنب 
القانونية وينتظر حتديد اأقاليم زراعته

مندوبية التخطيط ت�شجل ا�شتمرار 
ارتفاع معدل البطالة باملغرب
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والطاعة  بالخضوع  ملزمين  كنا  الحكومية  المدارس  أوالد  من  وكغيرنا   
تلبيته  إلى  بادرنا  بطلب  منهم  الواحد  طالبنا  وكلما  معلمينا،  ألوامر  واالمتثال  

دون قيد والشرط.
»الريشة  زمــن  في  أيديهــم  على  تربينــا  الذين  المعلمين  أغلب  وطلبات 

والمحبرة« كانت تنحصر في :
- جمع النقود من أجل تزيين القسم .

- جمع النقود من أجل اقتناء ستائر النوافذ.
- جمع النقود القتناء أغطية بالستيكية للطاوالت.

التالميذ ووضع  النقود من  لجمع  أمينا  تلميذا  المعلم  يكلف  ما كان  وعادة 
اكتملت  ..وكلما  أبيضين  لدرهمين  دافع  كل  اسم  أمام  الالئحة  في   )X( عالمة 
مزاجه  حسب  فيها  ويتصرف  الحصة   المعلم  يتسلم  النقدية  الدفوعات  عملية 
حصيلة  من  يقتطف  جشعه،  لشدة   كان،  من  ومنهم  ضميره..  عليه  ومايمليه 
النقود مصروف جيبه  وقهوة صباحه .. ويمتثل التالميذ ألوامر المعلم في القيام 
سواعدهم  على  يشمرون  حيث  أسبوعية،  عطلة  يوم  صبيحة  القسم   بتنظيف 
لغسل الطاوالت بمسحوق صابون الغسيل وماء »جافيل«.. وكذلك مسح الجدران 

والنوافذ وتجفيف أرضية القسم بمطهر »الكريزين« الكريه الرائحة.
عليها  يفرغــون  للتالميـذ،  متنفس  بمثابة  الطاوالت  مسطحــات  كانــت   
انطباعاتهم وانفعاالتهم ويفجرون فيها ضغوطاتهم النفسية  بنقوش  ورســوم 
ورموز وحروف وأرقام وعالمات استفهام وتعجب ..وقدالتخطئ عينك قلبا يخترقه 
سهم غرام  أو نجمة خماسية  أو صليبا معقوفا  وأشكاال هندسية عديدة.. ويشد 
انتباهك رأس حية إلى جانب وجه أنثوي لم تكتمل مالمحه  وكذا أسماء ذكور 
على  نشاهدها  التي  تلك  مثل  الخربشات  من  وعدد  شعرية..  وخواطر  وإناث 

مسطحات الجدران في األحياء الشعبية. 
في  راسخـة  ظلت  والخربشات  واألرقام  والحروف  والرسوم  النقوش  فتلك 

الذاكرة  وإن حاولت إبادتها المواد المطهرة في حمالت نظافة ؛
والطاوالت المدرسية القديمة المتينة الجيدة الصنع كانت صبورة متحملة 
عوادي الزمان.. أمينة  في حفظ  محافظنا بين أحضانها في قماطرها.. العديد من 
الخشبيـــة  المقاعد  قبلنا هذه  اقتعدوا  والمجتهديــن، ممن  الكسالى  التالميذ، 
في شتى  الفاعلين  الرجال  من  بعد  فيما  أضحوا  المحبرة  في  ريشتهم  وغمسوا 

الميادين.  
ستائر  القتنناء  التالميذ  من  النقــود  جمع  يتجنب  كان  من  المعلمين  ومن 

النوافذ أو أغطية الطاوالت، اتقاء للشبهات..
اقتناء  حرية  لنا  ترك  المعسكر  بمدرسة  األول  المتوسط  بالقسم  فمعلمنا 
نقوش  من  بطاوالتنا  علق  ما  لتغطية  بالستيكبة،  قطع  من  أذواقنا  يناسب  ما 
الطاولة  يشاطره  الذي  رفيقه  مع  يتفق  أن  تلميذ  كل  على  أثرية،إذ  خربشات  و 
الشتراء  قطعة من البالستيك.. ولتحقيق الهدف المنشود بدأ التالميذ يجوبون 

حوانيت البزازة بحثا عن مايناسب أذواقهم ونقودهم من قطع بالستيكية..   
أما جليسي في المقعد »حقون« فقد أخبرني، مثلما أخبر رفيقنا »بجانا« الذي 
يجلس خلفنا بأننا سنظفر بقطع بالستيكية سميكة »فابور«  نباهي بها زمالءتا 

في الفصل.
 ولما دق الجرس عشية إيذانا لنا بالخروج ، تقدم مرشدنا خطوة إلى األمام 

وهو يحثنا على الركض نحو الهدف المنشود صائحا بأعلى عقيرته :
»أالكورس للميكة.. أالكورس للميكة«، وتلبية للنداء أطلقنا سيقاننا للريح 
في المنحدر نحو السفح وتوقفنا هنيهة بعين خادم، حيث روينا عطشنا  ثم سلكنا 
الجزارين في السوق األسبوعي  إلى أن وقفنا برحبة  طريقنا عبر دروب أقشمير، 
بطريق فاس، حيث يعرض الجزارون اللحوم للبيع كل يوم أحد ويغلقون شبابيك 

حوانيتهم، المتراصة في صفين متقابلين، بقية أيام األسبوع..
ومنهم من كان يسدل شباك حانوته دون إحكام إغالقه.. وفي هذا الصنف 
من الحوانيت و جد رفيقنا »حقون« ضالته و حاجته من قطع بالستيكية مشمعة، 
عليها  يعرضون  التي  الرخامية  الجزارون منصاتهم  بها  يغطي  البياض،  ناصعة 
دور  »باجنـا«  وصديقي  تقاسمــت  اللحظة  تلك  في  الحمراء..  اللحوم  شرائح 
الحراسة، خشية الوقوع في قبضة الحارس، بينما تولى صديقنا »حقون« تنفيذ 
رائحة  منها  تفوح  بالستيكية  قطع  لثالثة  غانما  سالما  منها  خرج  التي  العملية 
الباكر  الصباح  وفي  مستور..  مكان  في  وطمرناها  فطويناها  والشحوم،  اللحوم 
نفضنا عنها الغبار وتأبط كل واحد منا » ميكته« فانطلقنا ركضا صوب المدرسة 
بدأ  حتى  القسم  في  مقاعدنا  أخذنا  أن  وما  والحبور..  البهجة  غاية  في  نحن  و 
المعلم يشمشم بين الصفوف متأففا وكذلك فعل التالميذ وهم يغلقون أنوفهم 

باشمئزاز وأصابعهم تشير إلينا بامتعاض.
التي  الرائحة  مصدر  إلى  المعلم  اهتدى  حينما  بي  تخسف  األرض  كادت 
المشحمة،  البالستيكية  القطع  تلك  بتقزز  يتفحص  وهو  الفصل  هواء  أفسدت 
موجها لنا السؤال: »من أين اتيتم بهذه الميكة خنيزو التي أزكمت أنوفنا ؟«، 

فبادر »حقون« باإلجابة متحمال مسؤوليته بشجاعة منقطعة النظير:
»وجدتها يا أستاذ خارج سور السوق فجمعتها وأعطيت قطعة لصديقي  فالن 

وقطعة لصديقي عالن«. 
وفي تلك اللحظة المشؤومة قال المعلم لرفيقنا حقون:

  »اجمع قلوعك وال تعد إلى القسم إال مرفوقا بولي أمرك«.
جمع حقون قلوعه الثالثة وانصرف نحو الباب بهمة وشهامة. 

إلى إعجاب حقيق  إلى حــزن عميــق،  انقلبت فرحتي ب »الميكا«   لحظتها 
بموقف رفيق شجاع أبعد رفيقيه عن دوامة عملية »الميكا« ومايلفها من شكوك 

و شبهات. 

مذكــــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س
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محمد وطـا�س

عن عمر يناهز 82 سنة، لبت نداء ربها المشمولة
بعفو اهلل األستاذة المرحومة 

ربيعــة  �شقــور

)�سدق �هلل �لعظيم(

وبهذا المصاب الجلل، تتقدم أسرة جريدة طنجة واألسرة الطبية وكذا نقابة البيولوجيين الطبيين 
بالشمال وإلى المهندسين المعماريين بأحر التعازي إلى جميع أفراد عائلتي شقور والزواقي وكذا إلى 
والسلوان وللفقيدة  الصبر  يرزقهم  أن  المولى جلت قدرته  راجين لهم من  أقاربهم وأصهارهم  جميع 

عظيم األجر والغفران، تغمدها اهلل بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته.  

ًة َفاْدُخِلـــي َيّ َيــًة َمْر�سِ ـــِك َر��سِ ْطَمِئَنــُّة �ْرِجِعي �إَِلى َرِبّ ْف�ُس �مْلُ ُتَها �لَنّ { َيـا �أََيّ
ِتي   }  يِف ِعَباِدي َو�ْدُخِلي َجَنّ

)�سدق �هلل �لعظيم(

الدكتور  والدة   ،2021 5 غشت  الموافق   1442 الحجة  ذو   26 الخميس  أمس  أول  ربها،  نداء  لبت 
محمد أمين بنعفان، اإلمام والخطيب بمسجد مرشان وأحد األقالم النيرة بصفحات جريدة طنجة، خاصة 
في المجال الديني. وأقيمت مراسم الجنازة للفقيدة، بعد صالة الجمعة بمسجد مرشان، بحضور األهل 

واألحباب والمعارف.
أمين  محمد  المراسل  الزميل  إلى  التعازي  بأحر  طنجة  جريدة  أسرة  تتقدم  الجلل،  المصاب  وبهذا 
بنعفان وإلى جميع إخوته وكذا إلى جميع أفراد عائالته، راجية لهم الصبر والسلوان وللفقيدة عظيم 
والشهداء  والصديقين  النبيئين  مع  وأسكنها فسيح جناته  رحمته  بواسع  تغمدها اهلل  والغفران،  األجر 

والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. 

ِ َو�إِنَّا �إَِلْيِه َر�ِجُعوَن  يَبٌة َقاُلو� �إِنَّا هلِلَّ اَبْتُهْم ُم�سِ اِبِريَن �لَِّذيَن �إَِذ� �أَ�سَ ِ �ل�سَّ { َوَب�رصرِّ
ْهَتُدوَن  } وَلِئَك ُهُم �مْلُ َلَو�ٌت ِمْن َربرِِّهْم َوَرْحَمٌة َو�أُ �أُوَلِئَك َعَلْيِهْم �سَ

 تجـري االستعدادات لتحويــل البنــايـة 
السابقة للمحكمة االبتدائية بمدينة تطوان، 
بالمغرب  القضـاء  متحفين،  للذاكــرة  إلى 
باألحــداث  الغنـية  تطوان  مدينة  ولذاكؤرة 
والثقافيـــة  والوطنية  والعلميــة  السياسية 

والنضالية من أجل االستقالل والوحدة. 
محمد  العدل  وزير  قام  اإلطار  هذا  وفي 
بنعبد القادر، بزيارة لمقر المحكمة االبتدائية 
السابق بهذه المدينة، من أجل الوقوف على 
الوضعية الراهنة للبناية التي كانت تحتضن 
عامل  بحضور  والجنحي،  المدني  القطبين 
إقليم تطوان، يونس التازي ورئيس المتاحف 
على  اطلع  قطبي،  حيث  المهدي  بالمغرب 
المحتمل  واإلصالحات  للبناية  الحالي  الوضع 
إنجازها في إطار ترميمها وتجهيزها وتحويلها 
إلى متحفين  لذاكرة القضاء ولذاكرة مدينة 
الخليفي  للمغرب  كانت عاصمة  التي  تطوان 
خالل الحماية االسبانية بشمال النغرب.       

هــذا  في  العـــدل  لوزارة  بـــالغ  وصدر 
من   ، ستخصص  أن  البناية  يعلن  الصدد، 
العدالة  لذاكـــرة  الوطني  للمتحف  جانب، 
الوطنية، إذ من المتوقع ىأن يضــم  تحفــا 
تتصل بالقضاء وأهله  من  قضاة  ومحامين 
ونساخ،  ومترجمين  وخبراء  وعدول  وموثقين 
والمخطوطات  الوثائق  من  للعديد  ومعرض 
واألشرطة، تتصل بمنظومة العدل  بالمغرب   

ومن جانب آخر، ينتظر أن تحتضن بناية 
للذاكرة  متحفا  السابقة  االبتدائية  المحكمة 
والعلميــة  والوطنيــة  والثقافيـــة  التاريخية 
يكفي  غنية  إذ  ذاكرة  وهي  تطوان،  لمدينة 
وهو  اهلل،  رحمه  داوود،  الفقيه  أن  نعلم  أن 
هذه  تارخ  تطــوان  خص  رجاالت  أعالم  من 
المدينة بموسوعة من أحد عشر مجلدا تزخر 
كلها بنفائس هذه المدينة في مجاالت العلم 
تؤرخ  كما   ، العصرية  والعلوم  واألدب  والفقه 
شهدتها  التي  والثقافية  العلمية  للنهضة   
هذه المدينة منذ نشأتها   على يد سيدي على 
المدينة  تاريخ  أن  على  الغرناطي.  المنظري 
»تمــودا«  التي  أبان  بمدينة  أيضا  مرتبط 

إلى  تعود  أنها  الجيولوجي  والتنقيب  البحث 
دمرها  والتي  الميـــالد  قبــل  الثالث  القرن 
الرومان حوالي العام 40 ميالدي، بعـــد ثورة 
الغـــزو  ضــد  »أيديمون«  األمازيغي  القائد 

الروماني في القرن األول الميالدي,. 
االبتدائية  المحكمة  بنايـة  أن  ومعلوم 
من  تشييدها  ابتداء  تم  بتطوان  السابقة 
الحمايــة  خالل  الماضــي  القــرن  ثالثينيات 
على  تحافظ  سلطاتها  كانت  التي  االسبانية 
المعمار المغربي األندلسي األمر الذي يجعل 
اليوم من  مدينة تطوان متحفا رائعا مفتوحا 

في وجه زوار هذه المدينة الفاتنة. 
ع.ك 

قريبا تطوان حتت�شن متحفا لذاكرة الق�شاء 
باملغرب وذاكرة مدينة تطوان 

والدة الدكتور أحمد الزواقي والمهندس المعماري 
حفيظ الزواقي والصيدالني البيولوجية

جنان الزواقي.

والدة زميلنا املرا�شل د. محمد اأمني بنعفان يف ذمة اهلل



تجسسي  ببرنامج  يتعلق   »Pegasus« »بيكاسيس«  نظام 
 IOS( -( نظام  إصــدارات  بعض  تشغيل  أجهزة  على  تثبيته  يمكن 
Apple(( أو أي نظام آخر، من أجل التجسس على الشخص ومعرفة 
ما يقوم به من أنشطة على هاتفه المحمول. ويُمّكن االطالع على 

ملفاته وكل الصور التي يحتفظ بها على هاتفه المحمول.
للتجسس  دول  عدة  استخدمته  إسرائيلي  تجسس  برنامج  وهو 
وحكومات  والصحافيين  والسياسيين  والنشطاء  الدول  رؤساء  على 
أن  البرنامج  المتعلقة بهذا  الصحفية  التقارير  ووزرائها، وقد كشفت 
من قام باستخدام هذا النظام هي حكومات حاولت استهداف هواتف 
ومديري  وصحافيين  ونشطاء  األخرى  الدول  في  نافذين  ألشخاص 

شركات وسياسيين مرموقين.
التكنولوجيا  شركات  كون  من  الرغم  على  االختراق  يقع  وقد 
العمالقة تبذل مجهودات جبارة وتصرف مبالغ ضخمة لحماية أجهزتها 
من االختراق؛ ومع ذلك اعتبر التقنيون أن اإلصدارات المبكرة لبرنامج 
استخدمت  الماضية،  السنوات  خالل  مرة  ألول  المكتشفة  القرصنة 
رسائل نصية مفخخة لتثبيتها على هواتف األشخاص المستهدفين. 
ويكفي أن ينقر المستهدف على الرابط الذي وصله في الرسالة حتى 
يتم حمل برنامج التجسس، لكن يبدو أنه قد حُدّ من فرص التثبيت، 
الروابط  النقر على  الهواتف من  تزايد حذر مستخدمي  خصوصا مع 

المشبوهة.
الذي   »Pegasus« من  اإلصدارات  أحدث  استهدفت  هنا  ومن 
تطبيقات  في  ثغرات  باستغالل  اإلسرائيلية   )NSO( شركة  طورته 
الهواتف المحمولة، وخالل السنتين األخيرتين رفع تطبيق المراسلة 
هذه  أن  مفادها  اإلسرائيلية  الشركة  ضد  قضائية  دعوة  )واتساب( 

المعروفة  الثغرات  إحدى  استخدمت  األخيرة 
بـ )يوم الصفر( في نظام التشغيل الخاص به 
لتثبيت برامج التجسس على الهواتف. حيث 
إنه بمجرد االتصال بالشخص عبر الواتساب 
سرا   »Pegasus« نظام  يدخل  أن  يمكن 
على الهاتف حتى ولو في حالة عدم الرد على 

المكالمة.
أن  ورد  فقد  األخــيــرة،  ــة  اآلون في  أمــا 
أية  تطبيق  في  ثغرة  يستغل   »Pegasus«
رسالة الذي طورته شركة Apple، ومن ثم 
إلى  الوصول  من  ليتمكن  باالختراق  يقوم 
عدد كبير من جهاز أيفون المستخدم حاليا.

األمــن  ــي  ف الباحثين  بعض  ـــرى  وي
من  أصبح   »Pegasus« أن  اإللكتروني 
الهواتف،  إلى  للوصول  تفوقا  اآلليات  أكثر 
كما لو أنك وضعت هاتفك بين يدي شخص 
آخر الستخدامه لالطالع على رسائل الهاتف 
والبريد اإللكتروني، وإلقاء نظرة على الصور  
مكالماتهم  على  والتنصت  التقطوها  التي 

وتتبع موقعهم، وهكذا يتم الخرق عبر »Pegasus«، ويؤكد هؤالء 
الباحثون أن مطوري هذا النظام أصبحوا أفضل من ذي قبل في إخفاء 
قد  هاتفك  كان  إن  معرفة  الصعب  من  يجعل  مما  البرنامج  آثار  كل 
تعرض لالختراق أم ال.. لذلك اليزال الغموض يحوم حول األشخاص 
تبقى  جلها  أن  التقارير  بعض  وتقول  هواتفهم.  اختراق  تم  الذين 
األمن  مختبر  أن  بدليل  اإلسرائيلية،  الشركة  زبائن  من  مستهدفة 
التابع لمنظمة العفو الدولية الذي يحقق في »Pegasus« أكد أنه 
الجاري  الشهر  خالل  »آيفون«  أجهزة  على  ناجحة  هجمات  آثار  وجد 
Pe- »ييوليوز(، ويشير أن هذه الصعوبة في االختراق وإنزال برنامج 

gasus«، فإنه يصعب أيضا أن تعرف بشكل قاطع ببقائه أو إزالته. 
المكونات الصلبة  يَثبّت على أحد   »Pegasus« التقنيون أن يقول 
فبإمكانك  الذاكرة،  في  تخزينه  تم  فإذا  ذاكرته،  في  أو  الهاتف  في 
التخلص منه بإغالق الهاتف، وتشغيله من جديد، لذلك يوصي هؤالء 
الخبراء أصحاب الهواتف بتطبيق هذه العملية لتجنب الخطر المحدق 
بهواتفهم، وال سيما هواتف رواد األعمال والسياسيين ورجال الدولة.

ويرى هؤالء الخبراء أن األمر مبالغ فيه بالنسبة للكثيرين ويمكن 
لهواتفهم؛  المخترقة  الفيروسات  لمكافحة  برامج  إلى  اللجوء  لهم 
والسياسيين حول  والصحافيين  النشطاء  أن  مؤخرا  التحقيق  وكشف 
العالم استهدفتهم عملية التجسس بواسطة برنامج خبيث للهواتف 
استخدام  تم  بأنه  التحقيق  وأفاد  اإلسرائيلية،   )NSO( طورته شركة 

مقرها  يوجد  التي  شركة  هذه  من  المتنقلة  بالهواتف  ضارة  برامج 
التجسس على الصحفيين والنشطاء في  الرئيسي بإسرائيل، هدفها 

حقوق  اإلنسان والمعارضين السياسيين.
هي  إسرائيل  أن  بالذكر  الفرنسية  »لوموند«  صحيفة  وأوردت 
التي طورت الجهاز التجسسي، وعملت على استخدامه وتصديره لهذا 
األيام  خالل  العالم  عبر  تجسس  فضيحة  حوله  أثيرت  الذي  الغرض 

األخيرة.
وجاء في بيان هذه الصحيفة بأن ما يزيد عن  6 آالف هاتف تعود 
Pe- برنامج  اقتحمها  العالم  في  ودبلوماسية  سياسية  »ششخصيات 

إيمانويل  الفرنسي  والرئيس  السادس  محمد  الملك  وأن   ،»gasus
ماكرون هما على قائمة األهداف المحتملة لبرنامج التجسس.

بالتحقيق  الدفاع اإلسرائيلية  وزارة  االتهام قامت  إثر هذا  وعلى 
بالتجسس؛   »Pegasus« لجهاز  المستخدمة   )NSO( شركة  داخل 
وأبلغ وزير الدفاع اإلسرائيلي نظيرته اإلسرائيلية »فلورانس بارلي« 
أن هاتف إيمانويل ماكرون لم يكن هدفا للشركة، وأعلنت وزارة الدفاع 
الصادرات  على  حكوميين  مراقبين  أن  أخرى  جهة  من  اإلسرائيلية 
نظام  حول  تحقيق  إلجراء   )NSO( الشركة  مقر  إلى  وصلوا  األمنية 
الشركة المعروفة باسم »Pegasus« فأكدوا أنه استخدم من عدة 
التجسس على الصحفيين والمعارضين  دول وأنظمة حكم من أجل 
ورؤساء دول، األمر الذي أدى بالحكومة اإلسرائيلية إلى تشكيل فريق 
يضم مختصين من وزارتي الدفاع والخارجية والقضاء وجهاز الموساد 
محتملة  ديبلوماسية  تداعيات  أي  لمواجهة  القومي  األمن  ومجلس 
من  قلقها  األمريكية  المتحدة  الواليات  أبدت  لما  خصوصا  ضدها، 

استخدام برامج تجسسية للشركة اإلسرائيلية.

الدولية  العفو  منظمة  نشرت  األخــيــرة،  ــام  األي غضون  وفــي 
ومنصة »فوربيدل ستوريز« التي تتخذ باريس مقرا لها، للتعاون مع 
تقريرا  الفرنسية  »لوموند«  بينها  من  عالمية  إعالمية  مؤسسة   17
 )NSO( إنتاج شركة  من  هو  الذي   »Pegasus« برنامج  عن  كشف 
اإلسرائيلية تم استخدامه خالل السنوات األخيرة في عمليات االختراق 
للهواتف الذكية تخص قادة الدول ورؤساء الحكومات ومسؤولين كبار 
إعالميين  وكذلك  والديبلوماسي،  واألمني  العسكري  المستوى  على 

وناشطين في حقوق اإلنسان في كثير من دول العالم.
أن  رسمية  جهات  عن  نقال  بريس«  »فرانس  وكالة  وذكــرت 
الجزائر أبدت قلقا عميقا بعد الكشف عن قيام سلطات بعض الدول 
وموظفيها،  مسؤوليها  ضد   »Pegasus« لنظام  واسع  باستخدام 
والحريات  األفراد  حقوق  على  الممنهج  التصرف  هذا  بشدة  وأدانت 
العالقات  التي تحكم  للمبادئ واألسس  انتهاكا صارخا  العامة، ويعد 
الدولية وممارسة غير قانونية من شأنها أن تنسف الثقة واألمن الذي 
وممثلي  المسؤولين  بين  والمعامالت  التبادالت  في  يسود  أن  يجب 
الرقمي  اإللكتروني  النظام  بهذا  مستهدفة  الجزائر  أن  وبما  الدول، 
في  للرد  استراتيجيتها  تنفيذ  في  بالحق  تحتفظ  فإنها  للتجسس، 
الوقت المناسب مع استعدادها للدخول والمشاركة في أي عمل دولي 
الحقائق بشكل جماعي لتسليط الضوء على حجم  إثبات  إلى  يهدف 

هذه الجرائم التي تهدد السلم واألمن الدوليين.

وأمرت بفتح تحقيق قضائي على ضوء تقارير إعالمية حول عملية 
برنامج »Pegasus« حسب  باستخدام  لها  تعرضت  التي  التجسس 

البيان الذي أدلى به النائب العام لدى مجلس القضاء الجزائري.
األمنية  قواته  بأن  تفيد  التي  التقارير  قاطعا  نفيا  المغرب  ونفى 
مجموعة  إنتاج  من  اإللكتروني  التجسس  نظام  استخدمت  قد  ربما 
)NSO( اإلسرائيلية للتنصت على الهواتف الخاصة لشخصية جزائرية 

أو فرنسية.
اتحاد  بتقرير  موخرا  صادر  بيان  في  المغربية  الحكومة  نددت 
إعالمي في حق استخدام البرامج »Pegasus« التجسسي باستهداف 

صحفيين ونشطاء حقوقيين وساسة في العديد من الدول.
البرنامج،  هذا  باستخدام  للمغرب  الموجه  االتهام  خلفية  وعلى 
بادر إلى رفع دعاوى قضائية بتهمة التشهير في فرنسا ضد وسائل 
اإلعالم، وأعلن محامي المغرب )أوليفي باراتيلي( أنه تم رفع دعويين 
ودعوى  فينوليو(  )جيروم  مديرها  شخص  في  )لوموند(  صحيفة  ضد 
)إيدوي  رئيسه  شخص  في  اإلخبارية  »ميديابارت«  موقع  ضد  ثالثة 

بلينيل( والرابعة ضد إذاعة )راديو فرانس(.
ومن المقرر انعقاد جلسة أولى في 15 أكتوبر القادم أمام الغرفة 

المختصة للبت في قضايا الصحافة.
يقبل  أن  المؤكد  غير  من  أنه  الفرنسية  األنباء  وكالة  وذكرت 
مؤخرا  بحكم صدر  ألنها ستصطدم  الدعاوى  هذه  الفرنسي  القضاء 
قدمها  دعــاوى  عدة  برفض  قضى  الفرنسية  النقض  محكمة  عن 
المغرب بعلة أنه ال يمكن لدولة مباشرة الدعاوى ضد الصحافة بتهمة 
الصحافة  قانون  حسب  خاصة  جهة  ليست  لكونها  العلني،  التشهير 
الفرنسي، لكن محامي المغرب أصر على مواجهة 
أنه  وأكد  المالئمة،  غير  القضائية  السابقة  هذه 
يمكن قبول شكاوى الدولة المغربية على اعتبار 

أنها تتصرف نيابة عن إدارتها وأجهزتها.
وتجدر اإلشارة أن وزير الداخلية المغربي عبد 
الوافي لفتيف تقدم بشكاية في باريس ضد موقع 
واالفتراء،  التشهير  بتهمة  ومديره  »ميديابارت« 
أن  بوسولو(  )أورودولف  المحامي  تصريح  حسب 
التي  واالفتراءات  المزاعم  نقض  يعتزم  الوزير 
نقلتها منذ أيام وسائل اإلعالم بتوجيه اتهامات 
أية  تقديم  بدون  يمثلها  مؤسسات  إلى  خطيرة 
أدلة ملموسة، وذلك في إشارة إلى بورتري نشره 
عام  مدير  الحموشـي  اللطيف  عبد  حول  الموقع 
العام  والمديــر  المغربيـة  الداخليــة  المخابرات 

لألمن الوطني.
الحكومة  مغربيـة  حقوقيـة  منظمات  ودعت 
نظام  تصدير  على  حظر  فرض  إلى  اإلسرائيلية 
التجسس اإللكتروني »Pegasus« الذي طورته 
)NSO( وأثار ضجة كبرى في العالم، وأصدروا بيانا حول هذا  شركة 
البرنامج يشير بوضوح إلى تورط إسرائيل، حتى ولو لم يكن للسلطات 
اإلسرائيلية دور رئيسي ومباشر في االختراق، فال يمكن لها أن تتنصل 
من المسؤولية الملقاة على عاتقها بعد نشر تقارير إعالمية جديدة 
تشير إلى هذا التورط في استخدام وتصدير برنامج التجسس، فكان 
رد وزارة الدفاع اإلسرائيلية أنه لم تطلع على المعلومات التي جمعها 
إلى أن إسرائيل توافق على تصدير منتجات  )NSO(، وأشارت  زبائن 
إلكترونية حصريا إلى جهات حكومية الستخدامها بشكل قانوني من 

أجل منع الجرائم والتحقيق فيها ومكافحة اإلرهاب.
تايمز«  »نيويورك  صحيفة  ذكــرت  دولية  فعل  ردود  وحــول 
يوليوز  شهر  في  أغلقت  اإلسرائيلية   )NSO( شركة  أن  األمريكية 
واستخدمته  طورته  الذي   »Pegasus« التجسس  نظام  الجاري 

لقرصنة هواتف األشخاص، وأن قرار اإلغالق جاء بعد افتضاح أمره.
أن  الماضي  اإلثنين  يوم  األوروبية  المفوضية  رئيسة  وعلقت 
استخدام نظام التجسس الستهداف الصحفيين وغيرهم غير مقبول 
برنامج  باستخدام  تفيد  تقارير  وصــول  بعد  وذلــك  اإلطــالق،  على 
من  مجموعة  هواتف  الختراق  إسرائيلية  شركة  إنتاج  من  التجسس 
في  اإلنسان  حقوق  ونشطاء  الحكوميين  والمسؤولين  الصحفيين 

الدول عبر العالم.

9

4170 • ال�شبـت  07 غـ�شــت  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

•  األستاذ محمد  الخراز

�شيا�شية  وموؤ�ش�شات  وحكومات  دول  • روؤ�شاء 
حتت املجهر ال�شيبـرانـي.
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بقلم : الدكتور عبد الحفيظ حمان

قام ألبير كوزان 1Albert Cousin برحلتين إلى مدينة 
طنجة سنة 1899 وسنة 1901؛ ودوّنهما في كتاب صدر 
سنة 21903 . كان غرضه من نشر هذا الكتاب، هو ما صرّح 
به في المقدمة قائال: »أريد باألخص إدحاض كل األحكام 
وبذلك  لها،  كانت طنجة ضحية  التي  والشائعات  المسبقة 

أكون قد قدّمت خدمة لهذه المدينة«.  
التي  واألخبار  المعلومات  كل  كتابه  في  كوزان  سجّل 
في  عليها  شاهدًا  كان  أو  يقول،  كما  شفويا،  إما  استقاها 
إحصاءات  أورد  كما  بطنجة،  فيهما  مكث  اللتين  السنتين 
كل  تهم  المواضيع  من  كثير  عن  ودقيقة  مركزة  وجداول 
سائح للمدينة أو زائر لها أو مهتم بها، وهذا ما بيّنه بقوله: 
»طنجة مدينة غريبة ومدهشة في نفس اآلن، فهي جديرة 
ورؤية  السفر  يحب  من  كل  وباألخص  إليها  السياح  بجلب 
األشياء على حقيقتها«. ثم يسترسل قائال: »سيجد الفنانون 
والتجار  المقاولــون  وكذلك  والصناعــة  االقتصاد  ورجال 
والمستعمرون كل ما يرغبون في معرفته ودراسته«3. تعلقت 
وخطوط  طنجة  بساكنة  مثال  والجداول  اإلحصاءات  هذه 
حركة المالحة وشركاتها والخدمات البحرية ومراكز البريد 
التلغراف  خطوط  وكذلك  بالمدينة،  والموجودة  المتوفرة 
التي تربط طنجة بالمدن األوربية وغيرها من  والتيليفون 

المرافق والخدمات.
استهّل كتابــه في الصفحـة األولى بنبــذة عامــة على 
عدد  يبلغ  مغربية  »مدينة  كالتالي:  جـــاءت  طنجة  مدينة 
ألف نسمة. تطل على سواحل إسبانيا وال  أربعون  سكانها 
تبعد عنها سوى بأربعة عشر ميـال. ال يوجد بها الترامواي 
وال السيارات وال الدراجات، فوسائل النقل تتمثل في الخيول 
فالجرائم  األمن  رجال  محدودية  ورغم  والحمير.  والبغال 
قليلة فيها مقارنة مع المدن األوربية. شوارعها وكثير من 
منازلها مضاءة بالكهرباء، والتيليفون موجود بها وتربطها 
مع مدن أوربية ثالثة خطوط للتلغراف، كما يوجد بها أربعة 
الديانة  فيها  تمارس  مغربي.  وواحد  أوربية  بريدية  مراكز 
المسيحية واليهودية بدون عوائق، إضافة إلى أن األوربيين 

يتمتعون بحريتهم الكاملة. تلك هي مدينة طنجة«4.
كتابه  في  الكالم  بتخصيص  كذلك  كوزان  ألبير  تميّز 
التي سماها  وعن طنجة  بالقديمة  التي سماها  عن طنجة 
الحديث  إلى  تطرق  األولى  فعن  األسوار.  خارج  بالحديثة 
عن السوق الصغير بالمدينة5، ويظهر هنا أنه يوجه كالمه 
إلى السائح أو الزائر فيقول له: »ستتعوّد على المجيء إلى 
الساحة  هذه  ألن  طنجة،  في  مكوثك  طال  إذا  السوق  هذا 
تتواجد فيها مكاتب البريد الفرنسي واإلنجليزي واأللماني 
الفرنسيين  تخص  الكثيرة  المقاهي  إلى  إضافة  واإلسباني 

واإلنجليز واإلسبان. أما فرع الوكالة التجارية الموجود بها * 
فيعتبر أحسن متجر لبيع السيجار الممتاز والسجائر األخرى. 
الصور  أفالم  لتحميض  محال  تجد  أخرى  زنقة  في  وبقربه 

وتخريجها بشكل جيد ورائع«6.
مقتضب  بشكل  عنها  فتكلم  المدينة،  قصبة  عن  أما 
بيت  أو  والمشور  الباشا  كقصر  فيها  يوجد  ما  ذاكرا  وعام 
العدالة والمسجد والسجن7. ونفس الكالم العام خصّ به 
كما  التفاصيل  ذكر  دون  البراني  السوق  أو  الكبير  السوق 
ورد عند الكثير من الكتابات التي سبقته، غير أنه أشار إلى 
أن »سوق البقر الذي كان يقام بهذه الساحة تم نقله في 
فرانسيسكو  في حي سان  الضواحي  إلى  األخيرة  السنوات 

نظرا التساع حجمه«8.
الهجرة  أن  كوزان  ألبير  يؤكد  الحديثة  طنجة  عن  أما 
أحيــاء  وأظهــرت  أسوارها  من  المدينـة  أخرجـت  األوربية 
وطريق  مرشان  حـيّ  هنـاك  المدينـة  شمال  ففي  جديدة. 
وفي  فرانسيسكو،  سان  حي  الغربــي  الجنوب  وفي  الجبل، 
شاطـئ  الشرقـي  الجنـــوب  وفي  المعادي  حيّ  الجنوب 
بحيّ  فيبدأ  حي،  كل  عن  الحديث  يخصص  ثم  المدينة9. 
إلى  يفضي  جديد  طريـق  ظهـر  أنـه  إلى  مشيرا  مرشان، 
الصدد:  في هذا  فيقول  القديم،  الطريق  الحي عوض  هذا 
ستمائة  بحوالي   * سينارو  ممرّ  الجديد  الطريق  »يسمى 
المسحية ومعمل  ألمانيا والمقبرة  أمام مفوضية  متر، يمر 
Benas- والسيجار بنسياغ Sananès  للسجائر سانانيس

sayag«؛ بينما الطريق القديم، كما يقول: »يمرّ بموازاة 
سور المدينة عبر البريد اإلنجليزي حتى باب القصبة ليصل 
مرشان  هضبة  على  المتواجد  اإلسرائيلي  المستشفى  إلى 
مع المستشفى الفرنسي واإلنجليزي إلى جانب العديد من 

الفيالت«10. 
طريــق  عن  للحديث  كوزان  ألبير  ينتقــل  ذلــك  بعد 
المفوضية  قرب  الكبير  السوق  من  ينطلـق  الذي  الجبل 
إلى  ليصل  للمسلمين*  كبيرة  مقبرة  ويخترق  األلمانية 
الحيّ بقوله: »يوجد  يتكلم عن هذا  حي حسنونة11. وهنا 
به كثير من المنازل والحدائق الجميلة، إلى جانب مطحنة 
إسبانيا  به قنصلية  توجد  للحبوب في ملكية يهودي، كما 
مفوضية  وكذلك  هنغاريا  النمسا  وقنصلية  ومفوضية 
اليهود  واد  واد يسمى  إلى  أن نصل  إلى  بلجيكا  وقنصلية 
عليه قنطرة بنيت سنة 1901«12. ومن هذا الواد، يمكن أن 
نسلك طريقا، كما يقول، محفوفا بأشجار األوكاليبتوس إلى 
ساحر  موضع  »وفي  قائال:  فيسترسل  الجبل،  إلى  نصل  أن 
وجذاب تكسوه الخضرة والظالل من كل جانب بنيت عديد 
من الفيالت وباألخص التي تمتلكها أرملة الوزير اإلنجليزي 

جون دريموند هايJohn Drumond Hay ** واألمريكي 
بيرديكاريس Perdicares ***«.ثم ينهي كالمه بقوله: 
»وإذا تتبعنا طريق الجبل سنصل إلى رأس سبارطيل حيث 
جبل  بوغاز  في  المتوسط  بمياه  األطلسي  مياه  تلتقي 

طارق«13.
ألبير  الحديثــة يذكر  األحيــاء األخــرى في طنجة  ومن 
 : األول  عن  فيقول  بوبانا،  وحي  فرانسيسكو  حي  كوزان 
المسلمين  مقبـرة  بين  فرانسيسكو  سان  طريق  »يمرّ 
ليترك على يساره مخبزة بنيت سنة  البروتستاني  والمعبد 
عبارة  الفرنسيسكان  أنشأها  مؤسسات  إلى  ويصل   1900
وغير  اإلسبان.  يسكنها  للعمال  ومقرّ  مهنية  مدارس  عن 
بعيد نرى المستشفى اإلسباني ومؤسسة بروكس والمقرّ 
فرانسيسكو  سان  حي  جانب  وإلى  البقر«.  لسوق  الجديد 
يشير ألبير كوزان إلى أنه: »إذا تتبعنا هذا الطريق فسنصل 

إلى سهل بوبانا حيث أنشئت حلبة الفروسية«14.

ع�شر  التا�شع  القرن  اأواخر  طنجة 

انطباعات رحلة فرن�سية

1( ــ كان عضوا بالمجلس األعلى للمستعمرات كما أصدر سنة 1905 كتابا حول 
 « المغرب  جريدة   « ومدير  بطنجة  المقيم  الفرنسي  المحامي  مع  باالشتراك  المغرب 

.Daniel Saurin دانييل سوران Journal du Maroc
.Albert Cousin: Tanger ; Paris 1903 2( ــ

3( ــ نفسه، ص. 23.
4( ــ نفسه، ص. 1.

 « اإلسباني  بلفظه  الفرنسية  الكتابات  أغلب  في  يعرف  سابقا  أشرنا  كما  ــ   )5
.» Socco Chico

*  ــ يعني بها الوكالة المصرفية التابعة لبنك باريس واألراضي المنخفضة.
6( ــ نفسه، ص. 12.
7( ــ نفسه، ص. 16.

8( ــ نفسه، ص. 17. فعال أصبح سوق البقر بطنجة يطرح مشاكل خطيرة مع تزايد 
منازل ودور عمومية  وافرة، وظهور  بأعداد  المدينة  األجانب على  وتوافد  السكان  عدد 
في ملك األوربيين بجانب السوق، مثل فيال فندق فرنسا، والسفارة البريطانية...فتدخل 
المجلس الصحي ابتداء من سنة 1897 لدى السلطة المحلية وطالب بنقل مقر السوق 
إلى جهة بعيدة، وتمّ ذلك سنة 1900. انظر مقال، محمد األمين البزاز: »حول تحويل 
مقر سوق البقر بطنجة 1897 ــ 1900«، مجلة دار النيابة، السنة األولى، العدد الرابع، 

سنة 1984.    
9( ــ نفسه ص. 17.

*  ـ نسبة إلى الطبيب اإلسباني سيفيرو سينارو  Severo Cenaro الذي استقر 
بطنجة في أواخر القرن التاسع عشر ودفن بالمدينة . 

10( ــ نفسه، ص. 17 و18.
*  ــ يعني بها مقبرة بوعراقية.

11( ــ نفسه، ص. 18.
12( ــ نفس الصفحة.

إلى سنة   1845 مقيما من سنة  وزيرا  ثم  عاما  قنصال  بوصفه  بالده  مثل  ــ    **
.1886

ـ الثري األمريكي المعروف، من أصل يوناني، ولد بأثينا حيث كان أبوه قنصال  *** ـ 
القرن  بداية  بطنجة سنوات طواال حتى  وأقام  األمريكية  بالجنسية  تجنس  ثم  أمريكيا 
 Cromwell Varley العشرين، حين أسره أحمد الريسوني هو وصهره كرومويل فارلي

سنة 1904 وطلب لتلخيصه فدية مالية.
13( ــ نفسه، ص. 18. 
14( ــ نفسه، ص. 21.
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طنجة  مدينة  زائر  توجيه  إلى  إرشاداته  في  ينتقل  ثم 
نحو حي المعادي15 قائال له: »إذا وضعت فيال فندق فرنسا 
البروتستاني  المعبد  يمينك  على  فستترك  إشارة  كنقطة 
أمام  وتمر  اإلنجليزية  المفوضية  إلى  المؤدي  والطريق 
لتصل  فرنسا  فندق  وفيال  بنشمول  ملكية  في  الذي  العقار 
الفرنسية  المفوضية  حديثا  فيه  تبنى  الذي  المكان  إلى 
فندق  قرب  فاس  بطريق  سيلتقي  المسلك  هذا  الجديدة. 

فاالنتينا ويستمر إلى موقع السواني«16.
وقبــل أن يرشــد السائــح للوصول إلى هذا الحي، أي 
السواني، يذكر كوزان قبل ذلك شاطئ طنجة بقوله: »عند 
الخروج من المدينة القديمة عبر باب دار الدباغ تترك عن 
السوق  إلى  الصاعد  والطريق  اليهودية  المقبرة  يمينك 
ليسيو  أمام مسرح  وتمر  الشاطئ  بمحاذاة  فتستمر  الكبير 
 Hôtel Cecil Licéo Roméo * وفندق صيسيل  روميو 
فترى عن بعد من جانب وادي طنجة الفيال الرائعة لمراسل 

التايمز هاريس«17.
وانطالقا من هنا يسترسل ألبير كوزان في ذكر الطريق 
الرملية  الكثبان  السواني: »عندما تخترق  إلى حي  المؤدي 
وتميل نحو اليسار تجد طريق تطوان الذي يؤدي إلى حي 
التبليط  حجارة  ومعمل  اآلجور  مصنع  يوجد  هنا  السواني. 
شيدها  وكلها  النباتيـــة،  الحلفـــاء  ومعمل  الجير  وأفران 
الفرنسي السيد غوتش Gautsch، كما يوجد بالحي حقول 

البرتقال والتين والعنب«18.
الخدمــات  إلى  كوزان  ألبير  تطرّق  أخرى،  جهة  ومن 
والكهربــاء  كالتلغــراف  بطنجـــة  الموجـــودة  والمصالح 
طنجة  بأن  ذكر  التلغراف  لمصلحة  فبالنسبة  والتيليفون. 
تربطها بأوروبا ثالث خطوط بحرية، واحد إنجليزي والثاني 

إسباني والثالث فرنسي19. 
الكهرباء بطنجة من طرف شركة ترانس  وتمّ تركيب 
أتالنتيك اإلسبانية سنة 1894، فعمّت اإلضاءة، كما يقول، 
شبكة  أما  بالمدينة20.  المنازل  وبعض  الرئيسية  الشوارع 
يدعى  إسباني   1883 سنة  بطنجة  رّكبها  فقد  التيليفون 
بتسييرها  وتكّلف   Emilio Rotondo روطوندو  إيميليو 

بشكل منتظم21.
ومن هذه الصورة ينقلنا إلى صورة أخرى ليتحدث عن 
طقس طنجة والسياحة والفنادق الموجودة بها. فبالنسبة 
طنجة  يسود  الذي  الجو  »يعتبر  عنه:  يقول  طنجة  لطقس 
العالم،  في  روعة  واألكثر  الصحية  األجواء  السنة من  خالل 
فصل  خالل  بها  اإلقامة  السياح  من  كثير  يفضل  ولهذا 
طنجة  في  تنتشر  أنها  فالحظ  الفنادق  أما  الخريف«22. 
ناحية  البعض من  والحديثة وتختلف عن بعضها  القديمة 
نوعها وموقعها، فخصّ الحديث عن بعضها بقوله: »يقع 
فندق »فيال فرنسا« في أعلى السوق الكبير قرب المفوضية 
من  كثيــرا  ويستقبل  جيّد  بشكـــل  به  يعتنى  اإلنجليزية، 
له  »كونتيننتال«،  فندق  يوجد  القديمة  وفي طنجة  الزوار. 
إطاللة على الميناء واكتسب شهرة عالمية، وبذلك يقصده 
الجيّد.  والترتيب  بالتنظيم  لتميّزه  نظرا  السياح  كثير من 
أما فندق » فيال فالنتينا » فيقع في حيّ المعادي قرب فيال 
خاصة  ميزة  يمتلك  الروسية،  والمفوضية  الفرنسي  الوزير 
المرتبطين بالمفوضيات األوربية.  للزبناء  به في استقباله 
ثالثة  به  وتوجد  فندق »صيسيل«  يقع  وفي شاطئ طنجة 
أجنحة تختلف عن بعضها البعض غير أن جميعها يطل على 
اإلقامة بطنجة  يرغبون في  والذين  السياح  البحر. يقصده 
لفترة معيّنة. وفي السوق الداخل وفي ساحته األكثر حيوية 
ورواجا يقع فندق »بريستول« يقصده بعض السياح. وتحتل 
إحدى المقاهي جزءا من طابقه األرضي والجزء اآلخر يمتلكه 

مركز البريد اإلنجليزي«23.
طنجــــة  عن  حديثــه  كوزان  ألبير  ينهي  األخير  وفي 
والعروض التي قدمها عن مرافق المدينة بفقرة تناول فيها 
الصحف الصادرة بطنجة والمسرح الوحيد الموجود بها في 
تلك الفترة. فعن األولى يقول: »تصدر بطنجة أربع جرائد، 
واحدة فرنسية تسمى »Réveil du Maroc« تصدر كل 
 Al Moghreb Al« يوم خميس، والثانية إنجليزية تسمى
  El« إسبانيتان  وجريدتان  سبت،  يوم  كل  تصدر   »Aksa
يومية  األولى   ،»El Eco Mauritano« و   »Porvenir
والثانية تصدر مرتين في األسبوع، يوم األربعاء والسبت«24. 
بالخشب  واحد  بطنجة مسرح  »يوجد  يقول:  المسرح  وعن 

»Licéo Roméa« يسمى

+. تتراوح أثمان المقاعد ما بين بسيطتان ونصف إلى 
وأثاث  المقدمة  العروض  رداءة  يعكس  مما  بسيطة  نصف 
الالفتــة  رغم  إنه  القول  هذا  يؤكد  وما  البسيطة.  الديكور 
التي كتب عليها »ممنوع التدخين«، فإنك ال تستطيع رؤية 

العرض إال عبر ضباب كثيف ينبعث من دخان السجائر25.
كان هذا باقتضاب، هو محتوى الكتاب الذي عرضه ألبير 
والبداية  عشر  التاسع  القرن  أواخر  في  طنجة  عن  كوزان 
التفصيلية  المعلومات  خالل  ومن  العشرين،  للقرن  األولى 
الواردة فيه، يظهر أنه لم يكن موجها فقط للسائح أو لزائر 

بقصد  الفرنسية  للحكومة  موجها  كان  ما  بقدر  المدينة، 
ما  هذا  للمغرب.  مفتاحا  تعتبر  التي  المدينة  على  اطالعها 
عندما  الجزائر  في  الفرنسي  االستعمار  رموز  أحد  عنه  عبّر 
كتب تقديما لهذا الكتاب بقوله: »تعتبر طنجة مفتاحا لهذا 
وهنا  األوربية«26.  الحضارة  أمام  المنغلق  الغريب  المغرب 
االستعماري  الجناح  نظرة  مع  كوزان  ألبير  كتابات  توافقت 
التي قدمها في كتابه  التفصيلية  المعلومات  الفرنسي في 
الفرنسية في فهم  الحكومة  المجاالت وتساعد  تهم جميع 

هذا البلد المجاور لمستعمرتها الجزائر.
ــــــــــــــــ

ـ يطلق على طريق فاس واألطراف المجاورة له، وحسب ما ذكره ميشو بيلير كانت توجد به فرش مائية محاطة ببنايات إسمنتية يتم من خاللها تزويد سقايات مدينة طنجة  15(ـ 
 .Michaux Bellaire : Tanger et sa zone ; Paris 1921 , pp.190 et 301.وكذلك أمكنة الوضوء في المساجد بالماء الصالح للشرب إال أن معظمها تمّ هدمه

16( ــ نفسه، ص. 21 و22.
ـ حسب األستاذ الباحث الدكتور رشيد العفاقي يسمى مسرح رومية ) Teatro Romea ( ُأنشئ حوالي عام 1900، وكان يقع خارج سور المدينة قبالة البحر على الرّبوة القريبة  * ـ 

من باب دار الدباغ أسفل المقبرة اليهودية: أوراق من تاريخ طنجة؛ منشورات سليكي إخوان ، طنجة 2016، ص. 114 .
17( ــ نفسه، ص. 22.

18( ــ نفسه ونفس الصفحة.
19( ــ نفسه، ص. 91.

20( ــ نفسه ونفس الصفحة.
21( ــ نفسه، ص. 91 و 92.

22( ــ نفسه، ص. 98.
23( ــ نفسه، ص. 98 و 101 .

24( ــ نفسه، ص. 102 .
25( ــ نفسه ونفس الصفحة.

26( ــ هو مارسيل سان جيرمان الذي ولد بالمستعمرة الفرنسية الجزائر وكان أبوه ضابطا عسكريا شارك في الحملة االستعمارية الفرنسية على الجزائر. 
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الريف  جبال  منطقة  من  بنيحيى  اللطيف  عبد  والصحفـي  والشاعر  الكاتب  أسرة  تنحدر 
المغربية.

)طنجة(،  العتيقة  المدينة  خارج  الواقع  المصلى  فنزويال من حي  بحومة  1953م  ولد سنة 
العزلة، وأصدقاؤه  وودود، يحب  عليه، شخص هادئ  رحمة اهلل  بنيحيى  وأبوه محمد بن علي 
محدودون جدا، وجده هو المعلم علي بن يحيى، كان من المعلمين األساسيين الذين ساهموا 
في بناء قصر المنبهي، تزوج بمنانة بنت المفرج إحدى العائالت المرموقة بمدينة طنجة. وأما 
أمه فهي السيدة زينب بنت الشيخ العالمة العربي  بوعياد )درقاوية طريقة(. كان جده من جهة 
األم الساعد األيمن لمؤسس الزاوية الصديقية بمدينة طنجة الشيخ محمد بن الصديق، ولما 

توفي جده دفن في تلك الزاوية.
التحق بكتاب الحي لتعلم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم، فقضى به سنتين،  

التحق بعد ذلك بالتعليم العمومي فتدرج في أسالكه الثالثة إلى أن حصل على شهادة 
الباكالوريا سنة 1971م، وقد كانت هذه المرحلة أساسية في حياته إذ قرأ الكتب 

األدبية من مختلف األجناس اإلبداعية، واطلع على اآلداب العالمية األمريكية 
الروسية والفرنسية. متأثرا بمجموعة من األساتذة من بينهم الشاعر محمد 

الميموني الذي درس عليه اللغة العربية في المرحلة الثانوية.
سافر إلى الرباط ليلتحق بكلية الحقوق بالرباط  التي قضى فيها سنتين 
إلى حدود  سنة 1973م. وفي هذه المرحلة كان  يتوجه من حين آلخر إلى 
كانت  التي  القصائد  بعض  ليسلمه  السحيمي  الجبار  عبد  المقتدر  الكاتب 
تنشر في جريدة العلم »صفحة أصوات« يوم اإلثنين، وكان في إحدى المرات 

سلمه قصيدته الشهيرة » إلى عبد الكريم« فوجئ األستاذ عبد اللطيف بأنه 
عمل على نشرها بالملحق الثقافي في العلم، وهو لم يبلغ العشرين سنة بعد. 
فانهالت عليه رسائل التشجيع والتهنئة من طرف محمد العربي الجبـــاري. بعد 

ذلك التقى بصديق عزيز عليه كان يعمل في مدينة الدار البيضاء، أخد 
بعض  وكذلك  كتبها  التي  الشعرية  النصوص  من  مجموعة 

القصائد الزجلية وعمل على تلحينها وأدائها ومن بينها 
أغنية »إلى عبد الكريم«.

البيضــاء،  الدار  إلى  لـه  المتـــرجـــم  انتقل 
في  إبراهــيــم  اهلل  عبــد  جانــب  إلى  فعمـل 
سنتـــي  بين  ما  الوطنــي  اإلتـحــاد  جريـــدة 
فـــي  بعـــدهــا  وعـمــل  1974م،  1973م، 
التدريس فعين أستاذا  بمدينة مكناس قبـل 
أن ينتقل إلى طنجــة ، ويلتحـــق إطارا بنيابة 
طنجـة - أصيلـة ابتـداء مـــن سنــة 1984م 

إلى تاريخ  تقاعـــده.
من  مجموعة  جانب  إلى  فشكل  الثمانينات،  ببداية  انطالقها  منذ  طنجة  بإذاعة  التحق 
ينتج  الذي كان  الفؤادي رحمة اهلل عليه  اللطيف  لها مثل: عبد  الدعامة األساسية  الصحفيين 
برنامج شمعة، أحمد عيدون الذي كان ينتج برنامجا موسيقيا، المرحوم مصطفى المسناوي كان 

ينتج برنامجا سينمائيا، حميد النقراشي، محمد الصمدي، وخالد الدامون.
طنجـة  إذاعة  في  بنيحيى،  اللطيف  عبد  السيد  الرقيق  والشاعر  المقتـدر  الصحافي  يقدم 
مع  قضى  بعدما  اإلذاعية  البرامج  من  مجموعة  صحفييها،  وجرأة  برامجها  بنوعية  المتميزة 
ثقافية  برامج  لعدة  خارجي  كمنتج  سنة   37 استغرقت  حياته،  من  طويلة  مرحلة  طنجة  إذاعة 
سنة  اإلذاعي  مشواره  فيه  بدأ  الذي  األول  اإلذاعي  البرنامج  كان  و  ومهنية.  وتربوية  وفنية 
الشرائح  إلى  النزول  ضرورة  على  يراهن  وكان  األستوديو«،  في  »معنا  عنوان  يحمل  1980م 

االجتماعية المهمشة التي تعيش في الحضيض، قريبا منها، يعبر عن 
مشاكلها، وآرائها.. وكان يستضيفها مباشرة داخل االستوديو لمدة 
ذات طابع  أخرى  برامج  بعدة  مرورا  كاملة،  تمتد ثالث ساعات  زمنية 
فكري وفني وأدبي،  وصوال إلى برنامجه المتفرد الذي يحظى بتقدير 
البحر  أمواج  إلى  فيه   ينقلنا  الذي كان  بحر«  يا  الخير  خاص: »صباح 

وعوالم البحارة والصيادين وما يالقيه هؤالء من صعوبات ومشاكل ومغامرات وطرائف كذلك، 
حيث يتحول هذا البرنامج إلى أرخبيل من المشاعر واألسئلة والمواقف اإلنسانية واالجتماعية 
إلى  إضافة  واهتمام.  وتأمل  إمعان  كثير  إلى  عندنا  المسؤولين  من  تحتاج  التي  والوجودية 

مجموعة أخرى من البرامج اإلذاعية.
وقد فوجئ اإلذاعي األستاذ عبد اللطيف بن يحيى  بقرار شفوي غامض في الثلث األول من 
موسم 2016 من طرف نائب رئيس محطة إذاعة طنجة، يطلب منه توقيف برنامج »صباح الخير 
يا بحر« واستبداله ببرنامج آخر دون تقديم أي مبرر شفوي أو كتابي، وحتى ال يثير أي زوبعة 
تمس باإلذاعة التي قضى فيها  كل هذه السنوات الطوال، رضخ لألمر الواقع وشرع في تقديم 

حلقات من برنامج« جذور«، على أمل عودة جديدة إلى برنامج »صباح الخير يابحر«..
و يخرج السامع  بعد هذه البرامج كلها بدون استثناء بنفس االنطباع وهو أن الرجل يتمتع 
بحس إنساني كبير وعميق، قريب من المستمع بروحه ووجدانه وصدقه ، ال وقت للشرود 
والخطأ واإلنصات ألعطاب الذات، هنا يكمن سر نجاحه، فهو إنسان حقيقي بكل ما 
في الكلمة من معنى، فليس سهال أبدا أن يكون اإلنسان إنسانا وأن يدرك قيمة 
الكئيب  المد  هذا  أمام  اإلنسانية  هذه  درجة  على  يحافظ  وأن  فيه  اإلنسانية 

وهذا التصحر الرهيب الذي أصبح يزحف يوميا على القلوب.
ارتبط عبد اللطيف بن يحيى بعالقة صداقة أدبية وأخوية بمجموعة من 
أربعين  من  ألكثر  صداقتهما  دامت  الذي  شكري  محمد  أشهرهم  المثقفين 
سنة، وعاش معه المراحل التي كان يخجل اآلخرون من التعبير عنها. وكلما 
كتب شيئا كان يقرؤه عليه، إلى حد أن روايته الخبز الحافي التي ترجمها الطاهر 
بن جلون لم تكن مكتوبة باللغة العربية، وإنما كانت عبارة عن تسجيالت أنجزها 
بول بولز، والورقات التي كان يكتبها محمد شكري من حين آلخر ويسلمها لبول 
بولز، وجمع تلك الورقات وتلك التسجيالت في كتاب ترجم إلى اإلنجليزية 
والطاهر  الخبز وحده«،  أجل  السبعينيات وهي » من  وسط 
فبدأ  الفرنسية،  إلى  ترجمتها  أراد  حينما  جلون  بن 
واقترح  العربية،  باللغة  الحافي  الخبز  يكتب 
يطلق  أن  شكري  محمد  على  جلون  بن  الطاهر 
وبعد  الحافي«)1(.  »الخبز  الذاتية  سيرته  على 
وفاة محمد شكري ترأس عبد اللطيف بن يحيى 

مؤسسة محمد شكري«.
ملتقيــات  بعـدة  حضور  بنيحيى  وللشاعر 
منها  ودوليــة  وطنيــة  شعرية،  ومهرجانات 
عدة  ونال  وبتونس...  الجزائــر،  بالـعراق،   :

جوائز في ثالث دورات: »المهرجان الدولي لإلذاعة والتلفوزيون« بالقاهرة.
وأصدر  مجموعة من الدواوين وهي:

•  » أعاصير الحزن والفرح« سنة 1973م،
•  » األسوار« 1984م،

•  » إشارات الياقوت« 2019م.
المرحلة  تويزا  مهرجان  في  بنحيى  اللطيف  عبد  واإلعالمي  والشاعر  األستاذ  تكريم  تم 
الرابعة عشر يوم الجمعة 20 يوليوز 2013م، بحضور مجموعة من الفعاليات الكبيرة من بينها 
أدونيس، ويوسف الصديق، وواسيني األعرج والعديد من المثقفين المغاربة 
من أجل أن يحددوا بعض المحطات األساسية في مساره اإلذاعي ألكثر من 

35 سنة، والحديث عن تجربته الشعرية التي بدأها في بداية السبعينات.
ــــــــــــــــ

- حــوار ولقـــاء منشور بموقـــع هسبريس الثالثاء 4 أكتوبر 2011م.

• إعداد :  عدنان الوهابي

�ملعا�رصين:من �أعالم طنجة 

الشاعر واإلذاعي 

بنيحيى اللطيف  عبد 
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والباحث  الخبير  السعيدي،  يحيى  للصديق  تدوينة  اقرأ  وأنا 
خاصة  صورة  على  للتعليق  خاللها  تطرق  الرياضة،  قانون  في 
نشرها في صفحته الخاصة على فايسبوك، يتوسط فيها البطلين 
التتويج لألولمبياد في  اللذان صعدا لمنصة  الوحيدين  المغربيين 
مسافة 3000 موانع، هما علي الزين صاحب ميدالية نحاسية سنة 
الفائز  البقالي  وسفيان  بسيدني  األولمبية  األلعاب  خالل   2000
التدوينة، طرحه  في  أثارني  وما  الجاري..  أولمبياد طوكيو  بذهبية 
قصة تحيلنا على حقيقة األمور التي تنخر جسم الرياضة المغربية 
وتجعلها تسير عكس ما يتمناه المغاربة رغم وجود مواهب تحتاج 
موجود  الدعم  هذا  أن  نجد  بالمقابل  والتشجيع.  الدعم  إلى  فقط 
يمنح لمن ال يستحقه وبكيفية تطرح تساؤالت وتحيلنا على  لكنه 
الواقع المرزي الذي يؤدي إلى تدهور ليس فقط القطاع الرياضي 
بعيدا لكن  فيها  أن نذهب  يمكننا  التي  المجاالت  وحده، بل شتى 
بالمحاسبة،  المسؤولية  الحكامة وربط  المفسدين وفي ظل غياب 
شانه  من  ما  كل  ويحاربون  التيار  ضد  والسباحة  العبث  يواصلون 

الرفع من سمعة البلد.
ويقول صديقي يحيى السعيدي في التدوينة«ما ال لم أفهمه 
إلى يومنا هذا أن عداء سابق إختصاصي في نفس سباق 3000 متر 
موانع، لم يسبق له الفوز بأي ميدالية ال في بطولة العالم وال في 
األولمبياد ورغم أنه تم توقيفه سنتين بسبب تعاطيه للمنشطات 
فهذا العداء السابق حصل على رخصة في أعالي البحار يمارسها ب25 
مليون سنتيم شهريا ...بل منذ ثالثة سنوات عرض هذه الرخصة 
للبيع مقابل 14 مليار سنتيم...واالكثر من هذا فهو موظف بوزارة 
الشباب والرياضة من المستفيدين خارج السلم وكان لسنوات من 
المسؤولين األولين عن عدة إختالالت داخل مديرية الرياضة خاصة 
فيما يخص توزيع المنح المالية على الجامعات الرياضية وكيف تم 
تمرير منحة مليار و700 مليون سنتيم لجامعة رياضة للجميع بعد 
أن تم ضم الثرياتلون لهذه الجامعة التي تعمل خارج القانون وال 
يمكن تأهيلها وفق القانون رقم 30.09...بل أن هذا العداء السابق 
المغربية للكرة الطائرة مقابل اجر  الملكية  الجامعة  يشتغل داخل 
شهري غير قانوني يفوق أجر مهندس دولة أو قاضي أو طبيب دون 
الحديث عن اجره الشهري كموظف بالوزارة خارج السلم... وال يمكن 
إلدارة  أو  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  لدى  به  التصريح 
ثالث  ال  أمرين  هناك  الدخل.  على  الضريبة  يخص  فيما  الضرائب 
المتورط  السابق  العداء  لهذا  الرخصة  إما يجب سحب هذه  لهما: 
في المنشطات والذي كان أحد االبطال المغاربة بين 2002 و2003 
يحمل شارة في كل سباق من إجل إستنكار من يتعاطى للمنشطات 
وإما يجب منح هذين العدائين نفس اإلمتياز ألنهما على االقل هما 
الوحيدين اللذان تم تتويجها في سباق 3000 متر موانع ..ولما ال 
منح رخصة في أعالي البحار لكل من سبق له صعود منصة التتويج 
التدوينة. باهلل عليكم، من يستحق  انتهت  األولمبياد..«.. هنا  في 
كل هذه االمتيازات؟؟ أليس البقالي وامثاله؟؟. تصورا معي لو كانت 
هذه االمتيازات تمنح لمن يستحقها، فكم من األبطال واإلنجازات 
يمكن أن يحققها المغرب في المحافل الدولية؟؟.. لألسف أن هذه 
القصة وحدها تكفي لفتح ملف بشأن الحكامة الرياضية وتحقيق مع 
الدولة بدون  أبطال من كرطون يستنزفون ميزانية  مجموعة من 
حق رغم سجلهم الفارغ من اإلنجازات، أو يملكون قليال منها لكنهم 
بدل  والمواهب.  األبطال  من  قصورا  به  نبني  أن  يمكن  ما  نالوا 
األلعاب  في  الوطنية  المشاركة  ننتقد ضعف  اليوم  أنفسنا  نجد  أن 

األولمبية المنظمة بطوكيو، في ظل سلسة الفشل
المبكر بصفر  الخروج  األولمبياد بعد  المغاربة في  الرياضيين 
ميدالية، باستثناء ألعاب القوى التي نال فيها العداء سفيان البقالي 

ميدالية ذهبية في السباق النهائي لمسافة 3000 متر موانع.

سفيان البقاليحوار السبت

منوذج من الأ�شباب التي تنخر 
ج�شم الريا�شة املغربية وحترمنا 

من اأبطال بقيمة البقايل

بأولمبياد  موانع،  متر  آالف   3 سباق  في  الذهبية  بالميدالية  الظفر  قبل 
طوكيو. وقال البقالي في تصريحات للبعثة اإلعالمية المغربية في طوكيو 
»تحملت عبئا ثقيال طوال الفترة السابقة«. وأضاف »الجماهير كانت تثق 
التواصل االجتماعي حتى  في قدراتي، ولذلك فضلت االبتعاد عن وسائل 
أحافظ على تركيزي«. ونوه »سباق 3 آالف متر موانع كان صعبًا عكس ما 
توقعه البعض، إصراري على التتويج كان قويًا منذ دورة ريو«. وأتم »كنت 
واثًقا أنني سأصبح بطاًل أولمبيًا، أهدي التتويج لكافة المغاربة، وأعدهم 

بالمزيد إن شاء اهلل«. 
البقالي يكشف أسرار انسحابه من سباق 1500 متر

سباق  في  المشاركة  قرر  البقالي،  سفيان  كان  بالذهب،  تتويجه  بعد 
الحالية  األولمبية  األلعاب  بدورة  القوى  ألعاب  منافسات  في  متر   1500
انسحابه.  يقرر  أن  قبل  الماضي حيث شارك  الثالثاء  يوم   )2020 )طوكيو 
وكشف البقالي أسباب هذا االنسحاب وقال في تصريحات إلى وكالة األنباء 
أريد  كنت  ولكني  السباق  انسحابي من  أتوقع  أكن  )د.ب.أ(:«لم  األلمانية 
التأهل للدور التالي. إيقاع السباق كان عاليا«. وعن السبب الحقيقي وراء 
عدم قدرته على استكمال السباق، قال: »لم أستطع مغادرة الملعب يوم 
الثانية والنصف  3 آالف متر موانع )اإلثنين(، إال نحو  إحرازي ذهبية سباق 
فجرا بسبب اإلجراءات بعد السباق الذي فزت فيه بالميدالية الذهبية نظرا 
إلقامة مؤتمر صحفي وإجراءات الكشف عن المنشطات«. وأضاف: »عدت 
للقرية األولمبية في الثالثة صباحا ولم أتمكن من النوم إال في الخامسة 
صباحا وهو أمر معتاد ألي عداء بعد أي سباق حيث ال يستطيع العداء النوم 
على  اقتصر  نومي  أن  يعني  ما  صباحا،  السادسة  في  واستيقظت  سريعا. 
أمر طبيعي ألي عداء بعد أي سباق«.  ساعة واحدة وهي غير كافية لكنه 
ولدى سؤاله عما إذا كان قد تواصل هاتفيا مع ذويه أو األصدقاء بالمغرب، 
الجوال«. وأشار:  أغلقت هاتفي  أي أحد بل  أتكلم مع  البقالي: »ال لم  قال 
»أشعر بسعادة طاغية ألنني استطعت أن أدخل الفرحة في قلوب الشعب 
وأتم:  بجانبي«.  ووقوفهم  لي  لتشجيعهم  بالسعادة  وأشعر  المغربي، 
بجانبي  وقف  وومن  سندي  فهم  وأمي  ألبي  الذهبية  الميدالية  »أهدي 
الذهب في دورة  الذي يؤهلني لحصد  للمستوى  أن أصل  حتى استطعت 

أولمبية«.

 3 لسباق  الذهبية  البقالي الميدالية  سفيان  المغربي  العداء  أحرز 
أول  المغرب  مانحا  بطوكيو  األولمبية  دورة األلعاب  في  موانع  متر  آالف 
السباق  مسافة  البقالي  وقطع   .2004 أثينا  أولمبياد  منذ  ذهبية  ميدالية 
الفضية  غيرما  الميشا  اإلثيوبي  نال  فيما  دقائق.   8:08.90 بزمن  في 
)8:10.38 د( وأحرز الكيني بنجامين كيغن الميدالية البرونزية )8:11.45(. 
فضية  يحرز  أن  قبل   2016 ريو  أولمبياد  في  رابعا  حل  قد  البقالي  وكان 
مونديال لندن 2017 وبرونزية 2019 في قطر. وبهذه الميدالية، يكون 
المغاربة أول ميدالية ذهبية  البقالي حقق حلمه في منح  المغربي  العداء 
منذ دورة أثنيا 2004، حين كان العداء هشام الكروج آخر من منح المغرب 
1500 و5 آالف  2004 بذهبيتي  أثينا  األلعاب، عندما توج في  ذهبية في 
متر. وبهذا الفوز، كسر العداء المغربي الهيمنة الكينية على هذا السباق 
يفوز فيها  التي  األولى  المرة  تعتبر هذه  إذ   ،1980 منذ أولمبياد موسكو 
عداء غير كيني بهذا السباق منذ أولمبياد موسكو 1980 عندما كان من 
رياضي  البقالي سادس  وبات  مالينوفسكي.  برونيسالف  البولندي  نصيب 
يحرز ذهبية للمغرب التي رفعت رصيدها إلى سبع ذهبيات أولمبية، واألولى 
في  البرونزية  الزين  علي  حقق  أن  بعد  موانع  متر  آالف   3 سباق  في  لها 

سيدني 2000.
من هو سفيان البقالي؟

بحي  ترعرع  فاس.  مدينة  في   1996 يناير   7 البقالي مواليد  سفيان 
السعادة وسط العاصمة العلمية. مارس رياضة ألعاب في سن 18 سنة. 
القوى سنة  للناشئين أللعاب  العالم  الرابع في بطولة  المركز  حصل على 
2014. وفي نفس السنة شارك في بطولة إفريقيا أللعاب القوى وحصل 
على المركز العاشر في سباق 3000 متر موانع. كما كان شارك أيضا في 
 2015 سنة  الريفي  للعدو  العالم  بطولة  ضمنها  الريفي،  العدو  سباقات 
وحصل خاللها على المركز 18. وعلى مستوى منافسات األلعاب األولمبية، 
2016 بريو دي  المغرب في األلعاب األولمبية لسنة  البقالي  مثل سفيان 
 8:14.41 بتوقيت  شخصي  رقم  أفضل  حقق  بعدما  بالبرازيل،  جانيرو 
دقيقة بملتقى هيركوليس بإنجلترا حيث أحرز المركز الرابع. واستطاع في 
8:14.35 دقيقة واحتالل  2016 تحسين رقمه بتحقيق  البرازيل  أولمبياد 
المركز الرابع. وقبل إنجاز ذهبية طوكيو األخيرة، يبقى أحسن إنجاز حققه، 
حصوله على الميدالية الفضية في بطولة العالم أللعاب القوى سنة 2017، 

والميدالية البرونزية في بطولة العالم أللعاب القوى 2019 بالدوحة.
هكذا تحقق اللقب الغالي وسعادة الفوز ال توصف:

بالتتويج  البالغة  سعادته  عن  البقالي  سفيان  المغربي  العداء  أعرب 
بالميدالية الذهبية لسباق ثالثة آالف متر موانع للرجال، ضمن منافسات 
ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو 2020.  وقال في تصريحات تلفزية بعد 
يتحقق  حلم  هو  الفوز،  هذا  عن  للتعبير  الكلمات  أجد  ال  السباق«  نهاية 
بعد سنوات من العمل الجاد رفقة أصدقائي الذين كانوا يساعدونني في 
األب  بمثابة  فهو  قوية  به عالقة  تربطني  الذي  لمدربي  إضافة  التداريب 
بالنسبة لي«. وأضاف:«أهدي هذا التتويج للملك محمد السادس، الداعم 
األول لكافة الرياضيين، كما أهدي هذا الفوز للشعب المغربي الذي كان 
المركز  احتالل  »بعد  البقالي:  وأضاف  الميدالية«.  بهذه  للفوز  متشوقا 
الرابع في أولمبياد ريو 2016 قلت لنفسي لما ال أنافس على الذهب، وقد 
»كل  باكيا:  وأضاف  طوكيو«.  أرض  على  بالفعل  ذلك  تحقيق  في  نجحت 
الناس رأتني وأنا أحصد ثمار تعبي وتضحياتي وأهدي هذا اإلنجاز للملك 
من  السباق  خالل  شرسة  منافسة  »واجهت  وأوضح:  المغربي«.  والشعب 
يسيطرون  الذين  الكينيين  العداءين  وأيضا  اإلثيوبيين  العداءين  جانب 
عن  تماما  ابتعدت  األخيرة  الفترة  »في  وتابع:  السباق«.  هذا  على  تماما 
على  حرصت  وقد  تركيزي  على  أحافظ  لكي  االجتماعي  التواصل  وسائل 
قبل  نصيحتهم  ألخذ  مؤخرا  المغربيين  القوى  ألعاب  نجوم  مع  التواصل 
السباق، وقد نصحوني بأن أتعامل مع السباق بهدوء أعصاب، وبعد أخذي 

بنصيحتهم حصدت الذهب«. 
البقالي يسرد معاناته قبل التتويج األولمبي:

التي عاشها،  الضغوطات  البقالي، عن  المغربي سفيان  العداء  تحدث 

ت�شحياتي” ثمار  “ح�شدت 
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الملحق الرياضي

نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

تفاصيل عقد ميسي الجديـــد مـع 
برشلونة

في  األخير  الفصل  لكتابة  برشلونة  يستعد 
مسلسل حسم تجديد عقد أسطورة الفريق ميسي، 
الذي طال انتظاره منذ نهاية الموسم الماضي. 
وكشفت إذاعة »RAC1« الكتالونية عن تفاصيل 
»خالل  ميسي  عليه  سيوقع  الذي  الجديد  العقد 
»مسلسل  وقالت:  المقبلة«.  القليلة  الساعات 
حيث  األخيرة،  لمرحلته  وصل  العظيم  ميسي 
سيوقع على عقد لمدة 5 مواسم، وسوف يحصل 
على نصف راتبه، وسيكون الشرط الجزائي بقيمة 
350 مليون يورو«. وأضافت: »بعد مرور عام تقريبا 
على أزمة البورفاكس الشهيرة، فإن ميسي سيوقع 
على العقد الجديد يوم الخميس )أول امس(، أو في 
نهاية الجمعة )أمس(، مع العلم أنه لم يكن العبا 
لبرشلونة منذ 1 يونيو الماضي«. وكانت«موندو 
برشلونة،  إلى  ميسي  وصول  أكدت  ديبورتيفو« 
الصيفية ومن  انتهاء عطلته  بعد  األربعاء،  مساء 
في  انتهى  بعدما  الفريق  مع  عقده  تجديد  أجل 
الماضية  األيام  تردد خالل  لكن  الماضي،  يونيو 
 5 مدته  جديد  عقد  توقيع  بشأن  التفاق  توصله 
مواسم. ومن المقرر أن يعقد والده ووكيل أعماله 
خورخي ميسي جلسة مع إدارة البارسا قبل توقيع 
العقود رسميا. ويعتبر تجديد ميسي هو األهم في 
برشلونة حاليا، سيما بعدما تأكد أن الالعب يرغب 
في البقاء واستكمال مسيرته بكامب نو. ويسعى 
برشلونة لتخفيض رواتبه من أجل االلتزام بالئحة 

الليغا بشأن وضع حد أقصى للرواتب.

كوتينيو ضمن أولويات توتنهام
األربعاء  يوم  ديبورتيفو«  »موندو  كشفت 
الماضي، عن صفقة مهمة يحضر لها توتنهام، 
وبحسب  الجاري.  الصيف  خالل  هجومه  لتعزيز 
يستهدف  توتنهام  فإن  اإلسبانية،  الصحيفة 
برشلونة  نجم  كوتينيو،  البرازيلي  مع  التعاقد 
الماضي  ديسمبر  منذ  الفريق  عن  يغيب  الذي 
ركبته  في  لجراحة  خضع  حيث  اإلصابة،  بسبب 
اليسرى، أبعدته لنهاية الموسم الماضي. وأضافت 
الصحيفة أن كوتينيو يرغب في استعادة مكانته 
من جديد، وهو ما يمكن أن يقدمه له توتنهام في 
الموسم المقبل. وأكد التقرير أن كيا جورابشيان، 
وكيل كوتينيو، يعلم جيدا اهتمام توتنهام بالعبه، 
وبدأ يرتب خطواته بالفعل للسير في هذا االتجاه. 
البريميرليج،  إلى  بكوتينيو  يعود  أن  كيا  وينوي 
حيث قدم الالعب هناك مستويات مذهلة بقميص 
خفت  حيث  برشلونة  إلى  انتقاله  قبل  ليفربول، 

نجمه على نحو غير مسبوق.

الحارس  إنجليزي إسباني على  صراع 
نيتو

صراع  عن  ديبورتيفو«  »موندو  كشفت 
برشلونة  حارس  ضم  على  إسباني،  إنجليزي 
الصيفي  الميركاتو  في  مورارا،  نيتو  البرازيلي 
فض  في  وبرشلونة  نيتو  رغبة  وتتالقى  الحالي. 
العالقة هذا الصيف، حيث يبحث الالعب عن فريق 
حين  في  أساسيا،  المشاركة  له  يضمن  جديد 
من  الرواتب،  فاتورة  خفض  بلوجرانا  يستهدف 
أجل تجديد عقد ليونيل ميسي. وبحسب الصحيفة 
اإلسبانية، فإن هناك اهتمام هذه الفترة من جانب 
آرسنال وفياريال، لضم نيتو هذا الصيف. وأضافت 
يوجد  ال  أنه  جيدًا  يدرك  برشلونة  أن  الصحيفة 
نادٍ سيدفع نصف القيمة التي دفعها لضم نيتو 
لبلوجرانا قبل  الحارس  من فالنسيا، حيث انضم 
أكثر  أي  يورو،  مليون   26 يقارب  بما  موسمين 
بثمانية ماليين من قيمته السوقية حينها. ولكن 
الجانب اإليجابي من رحيل نيتو عن برشلونة هو 
توفير راتب الحارس، وبالتالي االقتراب من موازنة 

كتلة الرواتب.

بشرى سارة لريــال مدريــد قبــل 
انطالق الليجا

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو، عن بشرى 
سارة تلقاها مدرب الريال اإليطالي أنشيلوتي قبل 
ويفتتح  الجديد.  الموسم  انطالق  فقط من  أيام 
 14 يوم  أالفيس  ضد  الليجا  في  الموسم  الريال 
غشت الجاري. وقالت الصحيفة إن الفرنسي كريم 
بنزيما عاد اليوم إلى تدريبات الريال بعد تعافيه 
يعود  أن  المقرر  من  وكان  كورونا.  فيروس  من 
ريال  تدريبات  مقر  »فالديبيباس«  إلى  بنزيما 
بالعدوى  إصابته  لكن  الماضي،  األسبوع  مدريد 
أخرت عودته. ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد 
عبر »تويتر« مقطع فيديو لبنزيما وأنشيلوتي وهما 
يستقبالن بعضهما البعض. وقاد بنزيما هجوم 
فيها  تولى  التي  األولى  الوالية  في  مدريد  ريال 
اإليطالي كارلو أنشيلوتي قيادة الميرنجي عامي 
2013 و2014، وأسهم معه في الفوز بلقب دوري 

أبطال أوروبا للمرة العاشرة.

ميندي يرفض الرحيل 
األيسر  الظهير  ميندي  الفرنسي  يرفض 
خالل  الريال،  عن  الرحيل  فكرة  مدريد،  لريال 
»ماركا«،  وبحسب  الحالية.  الصيفية  االنتقاالت 
راتبه لكنه ال يفرض  فإن ميندي يضغط لزيادة 
والمدرب  هو  يرى  وال  جارية،  والمفاوضات  األمر 
أنشيلوتي مستقبله بعيدا عن الريال، لكن بعض 
 50 مقابل  لشرائه  وتستعد  األمر  تترقب  الفرق 
الصحيفة:«فلورينتينو  وأضافت  يورو.  مليون 
المقدمة ألي العب،  للعروض  لالستماع  مستعد 
العب  أي  يجبر  لن  لكنه  فاران،  مع  حدث  كما 
سنوات   6 ل  عقدا  ميندي  ووقع  الرحيل«.  على 
مع الريال عام 2019، ويريد البقاء، مع العلم أنه 
يواجه منافسة قوية على مركزه مع قائد الفريق 
مارسيلو والشاب ميجيل جورتيز. ولم يكن الصيف 
الحالي سهال على ميندي الذي لم يعد للتدريبات 
الجماعية، حيث يتعافى من اإلصابة التي تعرض 
لها نهاية الموسم الماضي، وال يزال في مرحلة 
سبتمبر  بحلول  يعود  أن  ويأمل  التأهيل  إعادة 
الليجا. وأثارت  المقبل حيث سيغيب عن انطالق 
حيث  الجماهير،  قلق  التدريبات  في  ميندي  صور 
الحظوا الخسارة الكبيرة في كتلة عضالته، ولكن 

األمر يعود لإلصابة التي تعرض لها.

هازارد متحفز لكسر عادته السلبية 
سلبية  عادة  كسر  هازارد  البلجيكي  يحاول 
الموسمين  في  للريال  انضمامه  منذ  الزمته 
فقد  ديبورتيفو«،  »موندو  وبحسب  الماضيين. 
مدريد  ريال  مع  البداية  ضربة  عن  هازارد  غاب 
في الموسمين الماضيين، لكنه يستهدف حاليًا 
أن يكون متواجدا في ملعب مينديزوروزا السبت 
المقبل في افتتاح الدوري ضد أالفيس. ويتعافى 
هازارد حاليًا، عقب نهاية بطولة »يورو 2020«، 
من إصابته العضلية التي تعرض لها خالل مواجهة 
اإليطالي  ويحتاج  النهائي.  ثمن  في  البرتغال 
الهجومي  الثالثي  على  لالستقرار  أنشيلوتي 
للفريق في الموسم المقبل، حيث يمكنه االعتماد 
على اثنين من رجاله القدامى في 2014، وهم بيل 
وبنزيما، ويأمل أن يكون ثالثهما هازارد. وأضاف 
التقرير أن أنشيلوتي في حاجة ماسة لهازارد مع 
انطالق الليجا، خاصة في ظل غياب بنزيما لمعاناته 
من فيروس كورونا، واإلصابات المتكررة لماريانو 
ويوفيتش. ويثق مسؤولو ريال مدريد في أن هذا 
الموسم سيكون أفضل لهازارد، وسوف يستعيد 
مستواه المعهود الذي ظهر به في تشيلسي. في 
الوقت ذاته يتمسك هازارد بالمثل اإلسباني الذي 
يقول »إن النجاحات تتحقق في المحاولة الثالثة« 

وفقا لموندو ديبورتيفو.

لالأحزمة  الوطني  المتحان  يف  م�شارك   30
للطاكيدا بودو

حتديد اأبطال بطولة الفئات ال�شغرى
لع�شبة ال�شمال ح�شب املحاور

وأساليب  للكراطي  المغربية  الملكية  الجامعة  نظمت 
الوطنية  واللجنة  البوغاز،  عصبة  مع  وبتنسيق  مشتركة، 
شعار:  تحت  لألحزمة،  الوطني  االمتحان  بودو،  للطاكيدا 
يرث  أن  إلى  مغربها  في  والصحراء  صحرائه  في  »المغرب 
الذي  االمتحان،  هذا  في  وشارك  عليها«.  ومن  األرض  اهلل 
حضره رئيس اللجنة الوطنية للطاكيدا بودو محمد اغزييل 
للكراطي  الحسيمة  تطوان  طنجة  جهة  ورئيس  الفقيه، 
العام  وكاتبها  البقالي  الوافي  االستاذ  مشتركة  وأساليب 
لالمتحانات  الوطنية  اللجنة  وهرمي  لحياوي،  أحمد  األستاذ 
مرشحــون  اطويلعة،  الميلودي  اسكيريبة  اللطيف  عبد 
مدن  مختلف  ومن  األعمار،  مختلف  من  ومرشحــات 
الرياضي.  العرس  هذا  في  ندية  عن  أبانوا  حيث  المملكة. 
وبرهن حوالي ثالثون من المشاركين في امتحانات الحزام 
للدرجة  المعادلة  وامتحانات  وثانية  أولى  درجة  األسود 
حيث  واالنضباط  المسؤولية  من  عال  حس  على  األولى، 
الجميع  التي حصدها  الطيبة  النتائج  في  ذلك  ثمار  ظهرت 

وفي ظل إكراهات الجائحة التي يمر بها بلدنا الحبيب.

لعصبة  الصغار  فئة  بطولة  مسنانة  جوهرة  فريق  أحرز 
 ،2021  / 2020 الشمال لكرة القدم برسم الموسم الرياضي 
بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق طلبة طنجة بهدفين 
لهدف واحد )2 – 1(. وأحرز أجاكس طنجة بطولة فئة الفتيان 
طنجة  اتحاد  فريق  على  النهائية  المباراة  في  انتصاره  بعد 

االصلي  الوقت  انتهى  حيث   ،)4  –  5( الترجيحية  بالضربات 
الفريق  نفس  وأحرز   .)1  –  1( لمثله  بهدف  بالتعادل  للمباراة 
على  النهائية  المباراة  في  انتصاره  بعد  الشبان  فئة  بطولة 
)2 – 1(. ودارت هذه  فريق شباب وداد طنجة بهدفين لصفر 

المباريات في أجواء رياضية بين العبي الفرق المشاركة.

انطالق الت�شجيل مبدر�شة نه�شة طنجة 
لكرة القدم

تعلن إدارة مدرسة جمعية نهضة طنجة لكرة القدم عن فتح باب التسجيل وإعادة التسجيل برسم الموسم 
الرياضي الجديد )2021/22(، لألطفال والفتيات من 5 إلى 17 سنة، بمالعب مرشان أيام السبت واألحد ابتداء 

من فاتح غشت 2021.
وتعتمد المدرسة على مدربين معتمدين أكفاء يمنحون فرصة تعلم أساسيات ومهارات كرة القدم.

وعلى الراغبين في التسجيل أو اإلستفسار الحضور إلى عين المكان أو االتصال باألرقام التالية:
.0677288194 /0662593080 /0666279868 /0635483595 
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الملحق الرياضي

البرنامج العام للدوري اإلسباني 
لكرة القدم للموسم الرياضي

2021
2022

الدورة 1 ذهاب )13 غشت 2021(
فالينسيا / خيطافي

أوصاصونة / إسبنيول
قاديس / ليفانطي
مايوركا / بيتيس 

أالفيس / ريال مدريد
سلطا / أ.مدريد

برشلونة / ريال صوصيداد
إشبيلية / رايوفاليكانو
فيا الريال / غرناطة 

إلتشي/ أ.بلباو
الدورة 2 ذهاب )22 غشت 2021(

أالفيس / مايوركا
أ.بلباو / برشلونة
أ.مدريد / إلتشي

إسبنيول / فيا الريال
خيطافي / إشبيلية
غرناطة / فالينسيا

ليفانطي / ريال مدريد
أوصاصونة / سلطا
بيتيس / قاديس

ريال صوصيداد / رايوفاليكانو
الدورة 3 ذهاب )29 غشت 2021(

أ.مدريد / فيا الريال
برشلونة / خيطافي

سلطا / أ.بلباو 
قاديس / أوصاصونة

إلتشي / إشبيلية
مايوركا / إسبنيول

رايوفاليكانو / غرناطة 
بيتيس / ريال مدريد

ريال صوصيداد / ليفانطي 
فالينسيا / ألفيس 

الدورة 4 ذهاب )12 شتنبر 2021(
أ.بلباو / مايوركا

قاديس / ريال صوصيداد
 إسبنيول / أ.مدريد 
خيطافي / إلتشي 
غرناطة / بيتيس 

ليفانطي / رايوفاليكانو
أوصاصونة / فالينسيا

ريال مدريد / سلطا
إشبيلية / برشلونة
فيا الريال/ ألفيس

الدورة 5 ذهاب )19 شتنبر 2021(
ألفيس / أوصاصونة

أ.مدريد / أ.بلباو 
برشلونة / غرناطة

سلطا / قاديس
إلتشي / ليفانطي

مايوركا / فيا الريال
رايوفاليكانو / خيطافي 

بيتيس / إسبنيول
ريال صوصيداد / إشبيلية 

فالينسيا / ريال مدريد
الدورة 6 ذهاب )22 شتنبر 2021(

أ.بلباو / رايوفاليكانو 
قاديس / برشلونة
إسبنيول / ألفيس
خيطافي / أ.مدريد

غرناطة / ريال صوصيداد
ليفانطي / سلطا 

أوصاصونة / بيتيس
ريال مدريد / مايوركا
إشبيلية / فالينسيا 
فيا الريال / إلتشي 

الدورة 7 ذهاب )26 شتنبر 2021(
ألفيس/ أ.مدريد

برشلونة / ليفانطي
سلطا / غرناطة

مايوركا / أوصاصونة 
رايوفاليكانو / قاديس

بيتيس / خيطافي 
ريال مدريد / فيا الريال

ريال صوصيداد / إلتشي 
إشبيلية / إسبنيول
فالينسيا / أ.بلباو 

الدورة 8 ذهاب )03 أكتوبر 2021(
أ.بلباو / ألفيس

أ.مدريد / برشلونة
قاديس / فالينسيا 

إلتشي / سلطا
إسبنيول / ريال مدريد

خيطافي / ريال صوصيداد

غرناطة / إشبيلية
مايوركا / ليفانطي

أوصاصونة / رايوفاليكانو 
فيا الريال / بيتيس 

الدورة 9 ذهاب )17 أكتوبر 2021(
ألفيس / بيتيس 

برشلونة / فالينسيا
سلطا / إشبيلية

إسبنيول/ قاديس
غرناطة / أ.مدريد 
ليفانطي / خيطافي

رايوفاليكانو / إلتشي
ريال مدريد / أ.بلباو

ريال صوصيداد / مايوركا 
فيا الريال / أوصاصونة 

الدورة 10 ذهاب )24 أكتوبر 2021(
أ.بلباو / فيا الريال

أ.مدريد / ريال صوصيداد
برشلونة / ريال مدريد

قاديس / ألفيس
إلتشي/ إسبنيول
خيطافي / سلطا

أوصاصونة / غرناطة
بيتيس / رايوفاليكانو

إشبيلية / ليفانطي
فالينسيا / مايوركا

الدورة 11 ذهاب )27 أكتوبر 2021(
ألفيس / إلتشي

سلطا / ريال صوصيداد
إسبنيول / أ.بلباو 
غرناطة / خيطافي
ليفانطي / أ.مدريد
مايوركا / إشبيلية

رايوفاليكانو / برشلونة
بيتيس / فالينسيا 

ريال مدريد / أوصاصونة 
فيا الريال / قاديس

الدورة 12 ذهاب )31 أكتوبر 2021(
أ.مدريد / بيتيس 
برشلونة / ألفيس
قاديس / مايوركا 

إلتشي / ريال مدريد
خيطافي / إسبنيول
ليفانطي / غرناطة

رايوفاليكانو / سلطا
ريال صوصيداد/ أ.بلباو 
إشبيلية / أوصاصونة 
فالينسيا / فيا الريال

الدورة 13 ذهاب )07 نوفمبر 2021(
ألفيس / ليفانطي
أ.بلباو / قاديس 
سلطا / برشلونة

إسبنيول / غرناطة
مايوركا / إلتشي 

أوصاصونة / ريال صوصيداد
بيتيس / إشبيلية

ريال مدريد / رايوفاليكانو
فالينسيا / أ.مدريد 
فيا الريال / خيطافي

الدورة 14 ذهاب )21 نوفمبر 2021(
أ.مدريد / أوصاصونة
برشلونة / إسبنيول
سلطا / فيا الريال
إلتشي / بيتيس

خيطافي/ قاديس
غرناطة / ريال مدريد

ليفانطي / أ.بلباو
رايوفاليكانو / مايوركا 

ريال صوصيداد / فالينسيا 
إشبيلية / ألفيس

الدورة 15 ذهاب )28 نوفمبر 2021(
ألفيس / سلطا 
أ.بلباو / غرناطة

قاديس / أ.مدريد
إسبنيول / ريال صوصيداد

مايوركا / خيطافي
أوصاصونة / إلتشي
بيتيس / ليفانطي 

ريال مدريد / إشبيلية 
فالينسيا / رايوفاليكانو

فيا الريال / برشلونة
الدورة 16 ذهاب )05 دجنبر 2021(

أ.مدريد/ مايوركا

برشلونة / بيتيس
سلطا / فالينسيا
إلتشي / قاديس

خيطافي / أ.بلباو 
غرناطة / ألفيس 

ليفانطي / أوصاصونة 
رايوفاليكانو / إسبنيول

ريال صوصيداد / ريال مدريد
إشبيلية / فيا الريال 

الدورة 17 ذهاب )12 دجنبر 2021(
ألفيس / خيطافي 
أ.بلباو / إشبيلية

قاديس / غرناطة 
إسبنيول / ليفانطي 

مايوركا / سلطا 
أوصاصونة / برشلونة

بيتيس / ريال صوصيداد
ريال مدريد / أ.مدريد

فالينسيا / إلتشي
فيا الريال / رايوفاليكانو

الدورة 18 ذهاب )19 دجنبر 2021(
أ.بلباو / بيتيس

برشلونة / إلتشي
سلطا / إسبنيول

خيطافي / أوصاصونة 
غرناطة / مايوركا

ليفانطي / فالينسيا
رايوفاليكانو/ ألفيس 
ريال مدريد / قاديس 

ريال صوصيداد/ فيا الريال
إشبيلية / أ.مدريد

الدورة 19 ذهاب )02 يناير 2022(
ألفيس / ريال صوصيداد
أ.مدريد / رايوفاليكانو

قاديس / إشبيلية
إلتشي / غرناطة

خيطافي / ريال مدريد
مايوركا / برشلونة 
أوصاصونة / أ.بلباو

بيتيس / سلطا
فالينسيا / إسبنيول
فيا الريال / ليفانطي

الدورة 20 ذهاب )09 يناير 2022(
ألفيس / أ.بلباو

إسبنيول / إلتشي 
غرناطة / برشلونة

ليفانطي / مايوركا 
أوصاصونة / قاديس 
رايوفاليكانو / بيتيس
ريال مدريد / فالينسيا
ريال صوصيداد / سلطا

إشبيلية / خيطافي
فيا الريال / أ.مدريد 

الدورة 21 ذهاب )19 يناير 2022(
أ.بلباو/ ريال مدريد
أ.مدريد /  ليفانطي

برشلونة / رايوفاليكانو
سلطا / أوصاصونة 
قاديس / إسبنيول 
إلتشي /  فيا الريال 
خيطافي / غرناطة

مايوركا / ريال صوصيداد 
بيتيس / ألفيس

فالينسيا / إشبيلية 
الدورة 22 ذهاب )23 يناير 2022(

ألفيس / برشلونة 
أ.مدريد / فالينسيا
إسبنيول /  بيتيس

غرناطة / أوصاصونة 
 ليفانطي / قاديس 
رايوفاليكانو / أ.بلباو
ريال مدريد / إلتشي 

ريال صوصيداد / خيطافي
إشبيلية / سلطا 

فيا الريال / مايوركا 
الدورة 23 ذهاب )06 فبراير 2022(

أ.بلباو / إسبنيول
برشلونة / أ.مدريد

سلطا / رايوفاليكانو
إلتشي / ألفيس 

خيطافي / ليفانطي
مايوركا / قاديس 

أوصاصونة / إشبيلية
بيتيس / فيا الريال 

ريال مدريد / غرناطة 
فالينسيا / ريال صوصيداد 

الدورة 24 ذهاب )13 فبراير 2022(
ألفيس / فالينسيا

أ.مدريد / خيطافي 
قاديس / سلطا 

إسبنيول / برشلونة
ليفانطي / بيتيس
مايوركا / أ.بلباو 

رايوفاليكانو/ أوصاصونة 
ريال صوصيداد / غرناطة

إشبيلية / إلتشي 
فيا الريال / ريال مدريد 

الدورة 25 ذهاب )20 فبراير 2022(
أ.بلباو /  ريال صوصيداد

سلطا / ليفانطي
قاديس / خيطافي 

إلتشي / رايوفاليكانو
إسبنيول / إشبيلية
غرناطة / فيا الريال

أوصاصونة / أ.مدريد 
بيتيس / مايوركا 

ريال مدريد / ألفيس
فالينسيا / برشلونة

الدورة 26 ذهاب )27 فبراير 2022(
أ.مدريد /  سلطا

برشلونة / أ.بلباو 
خيطافي /  ألفيس
غرناطة / قاديس 
ليفانطي / إلتشي 
مايوركا / فالينسيا

رايوفاليكانو / ريال مدريد 
ريال صوصيداد / أوصاصونة

إشبيلية / بيتيس 
فيا الريال / إسبنيول 

الدورة 27 ذهاب )06 مارس 2022(
ألفيس / إشبيلية
أ.بلباو /  ليفانطي
سلطا / مايوركا

قاديس / رايوفاليكانو 
إلتشي /  برشلونة

إسبنيول / خيطافي
أوصاصونة / فيا الريال

بيتيس / أ.مدريد 
ريال مدريد / ريال صوصيداد 

فالينسيا / غرناطة
الدورة 28 ذهاب )13 مارس 2022(

أ.مدريد /  قديس
برشلونة / أوصاصونة
خيطافي / فالينسيا

غرناطة / إلتشي
ليفانطي / إسبنيول 
مايوركا / ريال مدريد

رايوفاليكانو / إشبيلية
بيتيس / أ.بلباو 

ريال صوصيداد / ألفيس
فيا الريال / سلطا 

الدورة 29 ذهاب )20 مارس 2022(
ألفيس / غرناطة

أ.بلباو / خيطافي 
سلطا / بيتيس

قديس / فيا الريال
إلتشي / فالينسيا
إسبنيول / مايوركا

أوصاصونة / ليفانطي
رايوفاليكانو / أ.مدريد 
ريال مدريد / برشلونة

إشبيلية / ريال صوصيداد 
الدورة 30 ذهاب )03 أبريل 2022(

أ.بلباو / إلتشي 
أ.مدريد / ألفيس 
برشلونة / إشبيلية
سلطا / ريال مدريد
خيطافي / مايوركا

غرناطة / رايوفاليكانو
ليفانطي/ فيا الريال
بيتيس / أوصاصونة 

ريال صوصيداد / إسبنيول
فالينسيا / قديس 

الدورة 31 ذهاب )10 أبريل 2022(
قديس / بيتيس 

إلتشي / ريال صوصيداد
إسبنيول / سلطا

ليفانطي/ برشلونة
مايوركا / أ.مدريد

أوصاصونة / ألفيس
رايوفاليكانو / فالينسيا 

ريال مدريد / خيطافي
إشبيلية / غرناطة
فيا الريال / أ.بلباو

الدورة 32 ذهاب )17 أبريل 2022(
ألفيس / رايوفاليكانو 

أ.بلباو / سلطا
أ.مدريد / إسبنيول 
برشلونة / قديس
إلتشي / مايوركا 

خيطافي / فيا الريال
غرناطة / ليفانطي

ريال صوصيداد / بيتيس 
إشبيلية / ريال مدريد

فالينسيا / أوصاصونة  
الدورة 33 ذهاب )20 أبريل 2022(

أ.مدريد / غرناطة
سلطا / خيطافي 
قديس / أ.بلباو

إسبنيول /  رايوفاليكانو
ليفانطي / إشبيلية
مايوركا / ألفيس

أوصاصونة / ريال مدريد
بيتيس / إلتشي

ريال صوصيداد / برشلونة
فيا الريال / فالينسيا

الدورة 34 ذهاب )01 ماي 2022(
ألفيس / فيا الريال
أ.بلباو / أ.مدريد 
برشلونة / مايوركا
إلتشي / أوصاصونة
خيطافي / بيتيس

غرناطة / سلطا
رايوفاليكانو / ريال صوصيداد 

ريال مدريد / إسبنيول 
إشبيلية / قديس

فالينسيا / ليفانطي
الدورة 35 ذهاب )08 ماي 2022(

أ.بلباو / فالينسيا
أ.مدريد /  ريال مدريد

سلطا / ألفيس 
قديس / إلتشي

إسبنيول / / أوصاصونة 
خيطافي / رايوفاليكانو

ليفانطي/ ريال صوصيداد
مايوركا /غرناطة 

بيتيس / برشلونة 
فيا الريال / إشبيلية 

الدورة 36 ذهاب )11 ماي 2022(
ألفيس / إسبنيول
برشلونة / سلطا
إلتشي / أ.مدريد 
غرناطة / أ.بلباو

أوصاصونة / خيطافي
رايوفاليكانو / فيا الريال
ريال مدريد / ليفانطي 

ريال صوصيداد / قديس 
إشبيلية / مايوركا

فالينسيا / بيتيس 
الدورة 37 ذهاب )15 ماي 2022(

أ.بلباو / أوصاصونة
أ.مدريد / إشبيلية

سلطا / إلتشي
قديس / ريال مدريد
إسبنيول / فالينسيا
خيطافي / برشلونة 
ليفانطي / ألفيس

مايوركا / رايوفاليكانو
بيتيس / غرناطة

فيا الريال/ ريال صوصيداد 
الدورة 38 ذهاب )22 ماي 2022(

ألفيس / قديس
برشلونة /فيا الريال

إلتشي / خيطافي
غرناطة / إسبنيول 
أوصاصونة / مايوركا

رايوفاليكانو / ليفانطي
ريال مدريد / بيتيس

ريال صوصيداد / أ.مدريد
إشبيلية / أ.بلباو 
فالينسيا / سلطا
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وزارة الداخلية 
والية جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة

عمالة طنجة - أصيلة
جماعة طنجة

مقاطعة بني مكادة
مصلحة الرخص التجارية

إعـــــــالن
أنه  بني مكادة  رئيس مجلس مقاطعة  يعلن 
يُجرى بحث المنافع والمضـار مدتـه 15 يومًا ابتـداء 

مـن تـاريـخ صـدور هـذا اإلعـالن في الجرائد.
السيد  به  تقدم  الذي  للطلب  تبعا  وذلك 
 )HYCOTEX SARL( يوسف هديدي ممثل شركة
للحصـــول على رخصـة خيـاطــة المالبس الجاهزة 
 08 رقم   53 زنقة  الزموري  بتجزئة  الكائن  بالمحل 

طنجــة.
ويوجد سجل البحث المفتوح بمصلحة الرخص 
التجارية بمقاطعة بني مكادة، حيث يمكن للعمـوم 

تسجيـل مالحظاتهم خالل أوقات العمل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

SYNDICAT RESIDENCE
)AL BOUGHAZ 1 ( TF 145479/06

 Avenue FRONT DE MER, Z.A.T AL
GHANDOURI 10, Lot GH1, TANGER

http://alboughaz-tanger.com
Email : alboughaz.syndic@gmail.com

إلى
جميع المالك المشتركين

بمقر االتحاد المذكور بالرأسية أعاله كل بجزئه 
المفرز من 7 الى 67

استدعاء موجز النعقاد جمع عام للمالك 
المشتركين عدد 7

 18.00 قانون  من   4 مكرر   16 للمادة  طبقا 
المتعلق بالملكية المشتركة كما عدل وتمم، فان 
العام  الجمع  لحضور  يستدعيكم  المالك  اتحاد 
حسب  باإلقامة  االتحاد  مقر  في  عقده  المبرمج 

الجدول الزمني التالي:
 2021 4 شتنبر  - جلسة أولى بتاريخ السبت 

على الساعة 17:00.
- جلسة ثانية بتاريخ السبت 18 شتنبر 2021 
اكتمال  عدم  حالة  في  فقط   17:00 الساعة  على 

النصاب القانوني بالجلسة األولى.
االعمال  جدول  في  والبث  للمناقشة  وذلك 

المذكور أسفله: 
فترة  عن  واالدبي  المالي  التقرير  تالوة   .1

يوليوز 2021.
الجمع  انعقاد  إثر  المتخذة  القرارات  2. تأكيد 

العادي األخير بتاريخ 2021/07/10.
3. تعديل والمصادقة على األنظمة الداخلية.

التقديرية  الميزانيات  على  المصادقة   .4
 2021 الفصلية لسنة  النفقات االعتيادية:  لحساب 

والسنوية لسنة 2022.
التقديرية  الميزانيات  على  المصادقة   .5
 2022 لسنوات  الكبرى  اإلصالحات  لحسابات 

و2023.
العمال  وضعية  تسوية  على  المصادقة   .6

تجاه الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
يمكن تحميل النسخة الكاملة من االستدعاء 
المرفقات  المفصل وجميع  االعمال  وجدول 
لالتحاد  االلكتروني  الموقع  من  مباشرة  والوثائق 

المذكور أعاله.
الملكية  لقانون  طبقا  أنه  نذكركم  كما 

المشتركة:
من  أوال  تبليغه  سيتم  االستدعاء  هذا  فإن   -
خالل تكليف مفوض قضائي في آخر عنوان شخصي 
للماك المشترك مصرح به لدى وكيل االتحاد وهو 
عنوان الجزء المفرز بالملكية المشتركة الخاص به. 
القانونية عبر  اإلعالنات  ثم سيتم نشره في قسم 

جريدتين.
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في 
الجلسة األولى سيتم إخبار الجميع بذلك من خالل 
نشر المحضر بالجرائد المذكورة أعاله وكذلك من 

خالل الموقع اإللكتروني لالتحاد.
- كمــا أن جميـــع الوثائق المثبتــة للتكاليف 
ومشاريع الميزانيات التقديرية تجدونها بالمرفقات 
عليها  االطالع  يمكن  حيث  أسفله  المذكورة 
وتحميلها عبر الموقع االلكتروني لالتحاد أو توجيه 
المذكور  االلكتروني  البريد  عبر  االتحاد  الى  طلب 
بعين  االتحاد  مكتب  من  مباشرة  طلبها  أو  أعاله 

المكان مقابل وصل تسلم.
غيره  يفوض  أن  المشترك  للمالك  يمكن   -
االتحاد  في  كان عضوا  عنه سواء  نيابة  للتصويت 
أكثر  عن  واحد  شخص  ينوب  أال  على  خارجه،  أو 
تملكهم  نسبة  تتجاوز  ال  مالكين   )3( ثالثة  من 
مشتركين 10 % من مجموع أصوات مالك االتحاد 
)يمكنكم  وموقعا  كتابيا  التفويض  هذا  ويكون 
تحميل نموذج من خالل الموقع االلكتروني لالتحاد 

أو توجيه طلب عبر البريد االلكتروني(
أن  عليهم  وجب  مفرز  جزء  تعدد مالك  إذا   -

يعينوا من يمثلهم لدى االتحاد.
وكيل االتحاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذ/ منير بلبركة
مفوض قضائي

بدائرة المحكمة االبتدائية بطنجة
مرجعنا 2021/154

ملف التنفيذ 2021/8511/370
إعالن عن بيع بالمزاد العلني

بنيشــو،  المالك  عبــد  السيد   : لفائــدة 
عبد  االستاذ  بمكتب  معها  المخابرة  محل  الجاعل 

الرحمان بنعجيبة، المحامي بهيئة طنجة
عدد  حكم  تنفيذ  مواصلة  طلب  إلى  الرامي 
بطنجة  التجارية  المحكمة  عن  الصادر   483
بتاريخ   2019/8207/2300 عدد  الملف  في 
2020/02/24، والقاضي ب : )ماجاء في منطوقه(.

العلمــــي  محمــد  السيد   : مواجهـة  في 
الجعبق عنوانه ب جامع المقراع أمراح الشلوح جبل 

الكبير طنجة.
وبناء على المادة 15 من القانون رقم 03/81 
مهنة  بتنظيم   2006 فبراير   14 بتاريخ  الصادر 

المفوضين القضائيين.
بلبركة  منير  ذ/  القضائي  المفوض  يعلن 
التابع للمحكمة االبتدائية بطنجة، أن بيعا قضائيا 
سوف يقع يوم 2021/08/17 بحي مسنانة حومة 
زواال،   12:00 الساعة  على  طنجة   29 اإلنارة 

للمنقوالت التالية:
- آلة تحمل اسم STETON T.30A لتقطيع 

الخشب...
- آلة لتقطيع الخشب.

- كرسي خشبي.
- كرسي من األلمنيوم.

بها  رمادي  لونها  - علبة بالستيكية صغيرة 
مفاتيح وقطع حديدية.

 %10 زيادة  مع  ناجزا  الثمن  يؤدى  وسوف 
للخزينة.

توقيع وطابع المفوض القضائي 
منير بلبركة

مفوض قضائي محلف  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محضر تأسيس اللجنة التحضيرية
عن مجمع قواسم من الشطر 

1-2-3-4-5-6-7 أي ما يعادل 64 عمارة حسب 
قانون 18.00 والمعدل

بقانون 106.12
بصفته  الحسوني  مراد  السيد  تخلي  بعد 
 HOA لشركـة  القانوني  الممثـل  االتحـاد  وكيل 
وتـرك  قواسم  مجمع  في  مهامـه  جميــع  عن 
وبسبب  عليهــا  يحسـد  ال  حالــة  في  المجمـع 
المجمع  لحقت  التي  والمعنوية  الماديــة  األضرار 
موعد  عن  اإلعالن  في  االتحاد  وكيل  رغبة  وعدم 
محدد لجمع عام عادي وبعد المشاورات والتدخالت 
رئيس  السيد  من  كل  بها  قام  التي  المشكورة 
الدائرة والسيد القائد المحترم ومجموعة ابدالس 
والعديد من الشرفاء قررنا نحن لجنة مجمع قواسم 
المبادرة  أخذ  الساكنة  طرف  من  لها  المفوض 
والدعوة لتشكيل لجنة تحضيرية هدفها سد الفراغ 
الناتج عن غياب وكيل االتحاد وإنقاذ المجمع من 
الضياع وفي أول خطوة عملية، قامت لجنة مجمع 
عبر  وتجــار  مالكين  الساكنة  بإشعار  القواسم 
1850 مطبوع وعبر موقع  يقــرب من  توزيـــع ما 
الفايسبــوك  وعبر  باللجنة  الخاص  ساب  وات 
تحديد  مع  االلكتروني  االتصال  وسائــل  وجميـع 
التحضيرية  اللجنة  لعضوية  الترشيح  تقديم  آجال 
)نموذج  عليها  المصادقة  موعد  تحديد  تم  كما 

مرفق بالمحضر(.
الساعة  على   2021/07/31 السبت  يوم  في 
اليوم  في  الدعوة  لهذه  االستجابة  تمت   17.00
هذا  مع  )المرفقة  الحضور  قائمة  حسب  والساعة 

المحضر(.
من خالل طلبات الترشيح المعروضة أمامكم 
)المرفقة مع هذا المحضر( تم توضيح موضوع هذا 
االجتماع والغرض من تأسيس اللجنة  التحضيرية، 
من طرف السيد أشوغي محسن والسيد عبد العزيز 
الشرقاوي وبعد التدخالت والمناقشات المثمرة تم 
لتقوم  التحضيرية  اللجنة  تأسيس  على  االتفاق 
بمهامها المنصوطة بها والتي هي أساس الدعوة 

للجمع العام االستثنائي على الشكل اآلتي:
العام  الجمع  وزمان  مكان  تحديد    -

االستثنائي
-  تحضير المساطر القانونية لذلك
-  االتصال بوكيل االتحاد وإشعاره

للتدابير  الصارم  واالحترام  التقيد    -
السلطات  طرف  من  عليها  المنوص  االحترازية 

العمومية للوقاية من الفيروس
لغاية  الفترة  هذه  داخل  المجمع  تسيير    -

الجمع العام االستثنائي
يوم  التحضيرية  اللجنة  صالحية  تنتهي 
جديد  سنديك  بتعيين  االستثنائي  العام  الجمع 
وقد تمت المصادقة باإلجماع على تأسيس اللجنة 
األعضاء  الئحــة  قواســم  لمجمع  التحضيرية 

)المرفقة مع هذا المحضر(. 
السبـــت  يــوم  المحـضر  هذا  وأقفــل 
كل  بحضور   18.30 الساعة  على   2021/07/31
الجلسـة،  رئيس  الشرقاوي  العزيز  عبد  السيد  من 

والسيـــد أشوغــي محسن كاتبـــا للجلسة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل  

محكمة االستئناف بطنجة
المحكمة االبتدائية بأصيلة

ملف رقم :2018/1402/152
موضوع ملف التبليغ رقم: 2020/6704/269

إشهار حكم )في إطار الفصل 441
من ق م.م( 

يعلن القيم لدى المحكمة االبتدائية بأصيلة 
المحكمة  رئيس  عن  الصادر  األمر  على  بناء 
االبتدائية بأصيلة بتاريخ 2021/05/19 ملف عدد 
والرامي  أمر عدد 2021/221   2021/1109/221
ضدهم  المطلوب  على  قضائي  قيم  تعيين  إلى 
السادة: عزيز شكتي، خوان اكناسيومينا كانيياس 
وروسيومينا كانيياس يبلغ إليها القرار االستئنافي 
 214 عدد  تحت   2018/05/28  : بتاريخ  الصادر 
الملف  في  بطنجة  االستئناف  محكمة  رئيس  عن 
رقم 2018/1402/152 موضوع ملف التبليغ عدد 
2020/6704/269 وذلك بعدما تبين بأن الطرف 

المذكور ال يعرف له موطن وال محل إقامة. 
شارع  عنوانه،  أسري  علي  بن  محمد  بين: 
مصطفى  والسيد  أصيلة   34 رقم  األصيلي  اإلمام 
بن احمد قرباب، عنوانه: زنقة أبي تمام الرقم 12 

محام  الجباري  العزيز  ذ/عبد  عنهما  ينوب  أصيلة، 
بهيئة طنجة.

بصفتهما مستأنفين من جهة. 
وبين : حفيظة الغرباوي، ينوب عنها ذ/محمد 

العمراني محام بهيئة طنجة
بصفتها مستأنف عليها من جهة أخرى.

بحضور : السيد خوان اكناسيو مينا كانيياس 
حي  عنوانهم:  كانيياس،  مينا  روسيو  والسيد 

بوكنون أصيلة. 
- والسيد عزيز بن محمد شكتي، عنوانه: حي 

بوكنون أصيلة.
)نص القرار( 

باسم جاللة الملك وطبقا للقانون.
علنيا،  تقضي  وهي  االستئناف  محكمة  إن 

حضوريا وانتهائيا.
- في الشكل: بقبول االستئناف.  

المستأنف  الحكم  بتأييد  الموضوع:  في   -
المستأنفين  وتحميل  المستأنف  وتحميل 

المصاريف.
إمضاء:

القيم نجالء بوغابة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تبليغ رقم: 2021/8401/88
ملف عدد: 2019/8207/2144

نوع القضية: تبليغ األحكام واألوامر والقرارات 
محلي

طالب التبليغ: الشركة العقارية المدنية صونابير
عنه: ذ/العياشي عمـر اقريقز، محام بطنجة

المبلغ إليه: الحاج محند محمد
إعالن عن صدور حكم غيابي بقيم طبقا 

لمقتضيات الفصل 441 من ق.م.م.
تصرح المحكمـة بجلستهــا العلنيـــة ابتدائيا 

وغيابيا بقيــم في الشكـــل: بقبول الدعوى.
بأدائه  عليه  المدعى  بإلــزام  الموضوع:  في 
للمدعية في شخص ممثلها القانوني واجب الكــراء 
إلى   2019/01/01 من  الممتـــدة  الــمـــدة  عن 
قدرها  ســومــة  بحسب   2019 أكتوبر  شهر  متم 
500.00 درهم، مع النفاذ المعجل، وتحديد اإلكراه 
بينهما  المبرم  الكراء  عقد  وبفسخ  األدنى  في 
وإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بشارع 
16 طنجة  الثاني رقم  24 الطابق  المقاومة عمارة 
القيم  بلغ  الطلبات،  باقي  ورفض  الصائر  وتحميله 

القضائي بتاريخ 2021/08/06. 
قسم التبليغ
نموذج رقم 50067

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس  

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق البيع 

ملف عدد :2021/87
الضبــط  كتابــة  مصلحــة  رئيس  يعلن 
عقد  بمقتضى  أنه  بطنجـــة،  التجــارية  بالمحكمة 
عبد  السيد  باع   ،  2021/07/05 في:  مؤرخ  موثق 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل  الهراز،   اللطيف 
حومة  بطنجة،  الساكن  و   ،B339680 عدد 
بالسجل  والمسجل   ،7 رقم   60 زنقة  الدارالبيضاء، 
التجاري بطنجة تحت عدد 30104، مجموع االصل 
التجاري الكائن بطنجة، شارع محمد الخامس رقم 
153، لفائدة السيدة مريم الوالي، الحاملة لبطاقة 
التعريف الوطنية عدد K528633 ، وحددت قيمة 
األصل التجاري موضوع البيع في مبلغ إجمالي قدره 

400.000.00 )أربعمائة ألف( درهم. 
تقــدم  التعـرضــات  جميــع  فـإن  وعليه  
 15 أجـــل  داخـل  المحكمة  بهذه  الضبط  بكتابة 
الثاني طبقا للفصل  النشــر  ابتداء من تاريخ  يوما 

84 وما يليه من مدونة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط 
خديجة فراجي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس  

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق البيع 

ملف عدد :2021/89
الضبط  كتابة  مصلحــة  رئيــس  يعلــن 
عقد  بمقتضى  أنه  بطنجة،  التجارية  بالمحكمة 
عرفي موثق مؤرخ في: 2021/07/28 ، باع السيد 
أحمد بوبكر، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد 
K200545، و الساكن بطنجة، حي بنكيران، زنقة 
بطنجة  التجاري  بالسجل  والمسجل   ،24 رقم   36
تحت عدد 95548، مجموع االصل التجاري الكائن 
4، لفائدة السيد  9 رقم  بطنجة حي بنكيران زنقة 
عبد اهلل العطاري، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية 
السعيدي،  عثمان  السيد  و   ،  H222303 عدد 
 HH59091 الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد
في  البيع  موضوع  التجاري  األصل  قيمة  وحددت   ،
ألف(  )ثالثمائة   300.000.00 قدره  إجمالي  مبلغ 

درهم. 
وعليه  فإن جميــع التعرضــات تقــدم بكتابة 
يوما   15 أجل  داخل  المحكمــة  بهذــه  الضبط 
ابتداء من تاريـخ النشر الثاني طبقا للفصل 84 وما 

يليه من مدونة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط 
خديجة فراجي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 26/2016/88

إعالن عن بيع عقار
لفائدة : البنك الشعبي للرباط القنيطرة، ينوب 

عنه ذ/عبد اللطيف وهبي محام بالرباط.
ضد : السيد عادل بوعطاون، عنوانه بالمركب 

السكني كوستاكابو بلوك ABD رقم 05 الطابق 
األرضي، طريق كابونيكرو المضيق تطوان.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/09/14 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
البيوعات  بقاعة  سيجرى  عصرا  الثالثة  الساعة 
المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  المحكمة بيع  بهذه 
العقاري عدد  الرسم  )costa cabo abd05( ذي 
19/51224 المملوك للمنفذ عليه المذكور أعاله، 
مساحته  األرضي  بالطابق  شقة  عن  عبارة  وهو 
طريق  مرتيل  تطوان  بإقليم  الكائن  سنتيار،   51

كابونيكرو وكلم 2.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 2019/8516/255 

إعالن عن بيع عقار
لفائدة : شركة البريد بنك، ينوب عنه ذ/محمد 

فخار، محام بالدارالبيضاء.
ضد : السيد عادل الحراق، عنوانه الطابق السفلي 

قاع الدشر شفشاون.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/09/14 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )إقامة 
عدد 19/39142  العقاري  الرسم  ذي   )5-1 السنة 
عبارة  وهو  أعاله،  المذكور  عليه  للمنفذ  المملوك 
سنتيار،   72 مساحتها  األرضي  بالطابق  شقة  عن 

الكائن بشفشاون، قاع الدشر. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 2019/8516/351

إعالن عن بيع عقار
لفائدة: البنك المغربي للتجارة والصناعة، 

تنوب عنه ذات/ بسمات والعراقي محاميتان 
بالدارالبيضاء.

ضد: السيد حسن حسناوي، عنوانه بالوحدة، شقة 
9 حي األغراس، باشوية مرتيل، إقليم تطوان أو 
عقبة شاطا محج هجرة، رقم STALH 31 تطوان

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/09/14 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
البيوعات  بقاعة  سيجرى  عصرا  الثالثة  الساعة 
المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  المحكمة بيع  بهذه 
العقاري عدد19/49753  الرسم  9( ذي   - )الوحدة 
عبارة  وهو  أعاله،  المذكور  عليه  للمنفذ  المملوك 
سنتيار   7 آر   1 مساحته  الرابع  بالطابق  شقة  عن 
أنافة، الكائن بإقليم تطوان باشوية مرتيل، المحل 

المدعو حي األغراس. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد 26/2015/152 

إعالن عن بيع عقار
لفائدة: البنك الشعبي لطنجة تطوان، ينوب عنه 

ذ/عبد العزيز البقالي محام بهيئة طنجة.
ضد: السيد اليخندرو ساليصيرا بالليل، عنوانه 
بإقامة ميكستا الطابق الثالث بلدية األغراس 

مرتيل تطوان.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/09/14 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
البيوعات  بقاعة  سيجرى  عصرا  الثالثة  الساعة 
للعقار  العلني  بالمزاد  بيع  المحكمة  بهذه 
العقاري عدد  الرسم  36-80( ذي  المدعو)الصافية 
19/44004 المملوك للمنفذ عليه المذكور أعاله،  
وهو عبارة عن شقة بالطابق الثالث، مساحته 38 

سنتيار، الكائن بمرتيل حي األغراس بتطوان.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 2019/8515/299 

إعالن عن بيع عقار
لفائدة : السيد علي القرشي، ينوب عنه ذ/عبد 

القادر اجويهر محام بطنجة .
ضد : السيد الحسن مصباح، عنوانه زنقة السويقة 

رقم 18 شفشاون.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/09/14 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
المحجوزة،  للعقارات  العلني  بالمزاد  بيع  المحكمة 
المملوكة للمنفذ عليه المذكور أعاله وهي كاآلتي:

 1 - عبارة عن شقة بالطابق األرضي، الكائنة 
قرب عمالة شفشاون بشارع المغرب العربي.

 190.000 مبلغ  في  االفتتاحي  الثمن  حدد 
درهم. 

الكائنة  الثالث  بالطابق  عبارة عن شقة   -  2
قرب عمالة شفشاون بشارع المغرب العربي.

 320.000 مبلغ  في  االفتتاحي  الثمن  حدد 
درهم.

3 - الشقة الكائنة بالعمارة رقم 11 الطابق 
الشهداء  أبناء  زنقة  العربي  المغرب  شارع  الثاني، 

بشفشاون. 
 250.000 مبلغ  في  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

محمد بنسعيد 
منتدب من الدرجة الثانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ  
ملف عدد: 26/2017/03

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

عنه ذ/عبد العزيز البقالي محام.
ضد: السيد عبد الحكيم البقالي والسيدة عزيزة 
الوكيلي، عنوانهما شارع الجيش الملكي إقامة 

إيبريا الطابق األول،رقم 04 تطوان.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/09/14  : بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )حكيم 
33(  ذي الرسم العقاري عدد 19/40387 المملوك 
عن  عبارة  وهو  أعاله،  المذكورين  عليهما  للمنفذ 
سنتيار،  و38  آر   1 مساحته  األول،  بالطابق  شقة 
شارع  الطوابل،  حي  المنظري،  بسيدي  الكائن 

الجيش الملكي تطوان.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

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


