Notre site Web : www.lejournaldetanger.com

I.S.S.N. 0851-0882
Dépôt legal 1/90

N° 4140

Samedi 09 Janvier 2021
Assabt 25 Joumada I 1442
Sabbat 25 Tevet 5781

Directeur :
Abdelhak Bakhat
E-mail :

lejournaldetanger@gmail.com
direct@lejournaldetanger.com

Hebdomadaire multilingue d’informations générales
Paraissant le samedi matin, il totalise sa 115ème année de parution (1904)

Prix : DH 4,00

Evolution de la pandémie Covid 19

Avec le vaccin,
quelles perspectives
pour 2021 ?

Lire en pages 5

Le vaccin "AstraZeneca "
officiellement autorisé

Visite à Tanger
de l’Ambassadeur d’Allemagne, S.E

Götz Schmidt-Bremme

Ph : Hammouda

Un

document officiel du ministère de la Santé autorise l’utilisation,
depuis mardi 6 janvier 2021 et pour une durée de 12 mois, le vaccin « Covidshield » fabriqué par « AstraZeneca ».
Ce vaccin se compose de deux doses distinctes de 0,5 ml chacune, à injecter
de préférence dans le muscle deltoïde (muscle abducteur de l’épaule). La deuxième dose doit être administrée entre 4 et 12 semaines après la première dose.

Allocution de SE l’Ambassadeur Götz Schmidt-Bremme (à g), aux côtés du Consul
honoraire d’Allemagne à Tanger, M. Zouheir Magour.

S

on Excellence Götz Schmidt-Bremme, Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne à Rabat, a effectué, dans la soirée de lundi 4 janvier courant,
une visite à Tanger, dans le cadre de la coopération et du partenariat stratégique
entre les deux pays qui a un rôle majeur et pivot dans le processus du développement au Maroc.
Suite en page 3
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Réhabilitation de la Médina de Tanger

Le wali Mohamed M’HIDIA
veille personnellement à la

préservation du patrimoine historique et culturel

A

uthentique joyau architectural et touristique, la Médina de Tanger change de toilette
et de look pour retrouver son
lustre et sa splendeur en veillant,
toutefois, à conserver jalousement son charme et son authenticité patrimoniale, ses traditions
ancestrales et ses particularités
urbanistiques et architecturales,
qui font la fierté de ses habitants.
Cette métamorphose qui apportera un nouveau souffle à
l’ancestrale Médina de Tanger,
s’inscrit dans un programme
qui jouit de la Haute Sollicitude
Royale, bénéficiant d’un grand
budget réparti sur les Médinas
des villes du Nord : Tanger (850
millions de dirhams (MDH) ; Larache (338 MDH), Ksar El Kébir
(315 MDH), Ouezzane (242 MDH)
et Chefchaouen (115 MDH).
Selon le wali de la région de
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mo-

Photo : DR

hamed Mhidia, la région dispose
d’un référentiel dans la mise à
niveau des anciennes médinas
telle que l’expérience distinguée
et réussie de réhabilitation de
l’ancienne Médina de Tétouan.

des expériences ont été accumulées autour de la mise à niveau des hôtels traditionnels,
la restauration des façades et
la rénovation des constructions
menaçant ruine.

« Grâce à ce modèle, nous
En dépit de la gauche entrée
disposons d’un référentiel dont en scène de certains détracteurs
nous devons être fiers», estime dont nous avons déjà signalé le
le wali de la région, notant que rôle destructeur, le Wali Moha-

med M’Hidia accorde une grande
‘importance à l’implication de la
société civile et des architectes
locaux dans la restauration de
l’ancienne Médina de Tanger dont
les travaux en cours portent sur
le cadre bâti, les superstructures
et infrastructures, la restauration
et la réhabilitation du patrimoine
et des lieux de culte, le développement des services socio-cultu-

OFFRE D’EMPLOI

Intempéries

A

Tanger a croulé
sous les eaux de pluie

près Casablanca et Mohammedia, c’est Tanger
qui a été, à son tour, envahie par
les eaux de pluie, dans la nuit de
mercredi à jeudi 7 janvier courant.
En l’espace de quelques heures,
plusieurs quartiers se sont retrouvés envahis par des eaux ruisselantes ;
Ces avalanches d’eaux restées en surface ont révélé des
infrastructures, notamment les
réseaux d’écoulement des eaux,
soit insuffisantes, soit inopérantes faute d’entretien régulier
par les services communaux de
la voirie et par la société délégataire de la maintenance des réseaux d’assainissement liquide,
Amendis.
En un temps record, cette situation de débordements des
eaux a engendré des dégâts ma-

rels, la réorganisation des commerces, ainsi que le renforcement
et la promotion des activités touristiques et économiques.
Le wali M’hidia s’est révélé
conscient de l’intérêt particulier
reflétant le rôle important que
joue la Médina de Tanger comme
point de jonction entre les
cultures et les civilisations marocaine et andalouse, constituant
un levier d’attractivité touristique
grâce à son legs culturel et son
patrimoine architectural et artistique, riche et millénaire. C’est
pour cela qu’il veille personnellement à la promotion de son
rayonnement et à la préservation
de son patrimoine historique et
culturel de cette Médina qui fait
la fierté des Tangérois, de leurs
visiteurs, et de l’ensemble des
Marocains.
Si l’on démolit, c’est pour mieux
construire !!!

TANGEXPERT CONSULTING SARL
Bureau de comptabilité agréé par l’Etat
19, rue Omar El Khayam, 2ème étage n°4 Tanger
TEL : 05 39 94 42 00 / FAX : 05 39 94 49 72

cherchons

Assistante Comptable polyvalente
pour missions de

Comptabilité / Juridique / Secrétariat.
Niveau d’études : minimum : Bac plus 2.
Expérience professionnelle :
minimum 3 ans dans cabinet ou similaire

Contrat et salaire à discuter
E.mail : cfbnoujoud@gmail.com / cfbennani@gmail.com

Avis de perte
Photo : archives

tériels importants dans des quartiers périphériques comme ceux
de Bénimakada, Aouama, Mesnana, El Kherba, entre autres, où
plusieurs citoyens ont vu leurs
habitations et leurs commerces
envahis par les eaux de pluie et
d’égouts.

La situation n’a pu être relativement rétablie qu’après une
mobilisation des autorités locales et des services de la Protection civile qui sont parvenus,
tant bien que mal, à limiter les
dégâts.
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Conseil régional du Tourisme Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Pour la présidente Rkia Alaoui :

D

« La crise sanitaire
a pris tout le monde
de court ! »

ans un entretien accordé à la MAP, publié dans
les colonnes de l’édition du 5 janvier 2021 du
journal « Libération », la présidente du Conseil régional du Tourisme Tanger-Tétouan-Al Hoceima,
Rkia Alaoui affirme que « la crise sanitaire a pris
tout le monde de court !».
En préambule, on résume que la pandémie a eu
un impact brutal et catastrophique sur le secteur
touristique national, contraignant les professionnels à suspendre leurs activités dès la mi-mars
2020, sachant que, depuis, quelque 8000 entreprises touristiques (hébergement, restauration,
agences de voyages, transport touristique et location de voiture) n’ont plus fait recette. Le pays a
perdu des milliers d’arrivées et on évalue les pertes
que subira le secteur entre 2020 et 2022 à 138 milliards
de DH.
« Qu’en est-il pour la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima ? s’interroge-t-on. Les réponses viennent de Rkia
Alaoui, présidente du CRT-TTA :

Quelle a été la réaction du Conseil régional du
tourisme à Tanger-Tétouan-Al Hoceima face à la crise
sanitaire ?
Notre secteur a affronté plusieurs crises de différents
types tout au long des dernières décennies. Si vous
aviez demandé à n’importe quel opérateur quelle serait la prochaine crise exogène que pourrait affronter le
secteur, aucun n’aurait pu prédire que la réponse serait
une pandémie mondiale. Donc, comme l’ensemble des
opérateurs, cette crise nous a pris de court.

Quelle est votre vision pour surmonter cette phase
critique ?
Pour dépasser cette étape, il est désormais clair que
les campagnes de vaccination au Maroc et à l’international doivent se faire et réussir. Sinon, nous traînerons

toujours avec des réticences et une pandémie qui ne
s’éteint pas. Nous nous réjouissons de l’avancement
rapide qui se fait, surtout qu’il y a quelques semaines,
nous n’étions pas sûrs à 100% que les vaccins seront
efficaces contre ce virus. Désormais, le plus grand
challenge est la distribution et la vaccination à grande
échelle. Le Maroc, qui a commandé 65 millions de
doses, est en pole position pour réussir lui aussi sa
campagne, qui, on l’espère, se fera dans les meilleurs
délais. Si c’est le cas, les opérateurs de notre secteur
pourront commencer à respirer.

Quelles sont les activités que vous avez menées et
quelles sont vos propositions pour permettre une
reprise du secteur ?
Durant 2020, nous avons redoublé d’efforts afin non
seulement de préserver l’image de notre région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, mais aussi la renforcer. Ceci
s’est fait à travers des campagnes de relations presse,
où plusieurs membres du CRT ont pris la parole à travers
la presse nationale, mais aussi à travers la communication faite via cette presse pour annoncer le lancement
de plusieurs de nos initiatives. Parmi ces initiatives, la

réalisation d’un travail de réflexion dans le cadre du
comité national des CRT, avec à la clé un ensemble
de propositions qui ont été soumises au ministère
du Tourisme et des échanges avec les équipes de
l’ONMT pour la réalisation d’un plan d’actions durant et post-pandémie. Toujours durant la crise, le
CRT a continué à travailler sur ces outils de communication en restant concentré sur l’après-pandémie.
A cet effet, 2020 a connu le lancement de l’écosystème digital touristique de TTA, composé d’un nouveau site web qui accompagne le touriste pour sa
recherche d’inspiration, sa planification, mais aussi
pour expérimenter la destination. Le CRT a aussi mis
à jour l’application Visit Tanger, et a lancé les applications Visit Tetouan & Tamuda, Visit Chefchaouen
et Visit Al Hoceima. Ces outils ont été accompagnés par
un système de collecte et analyse des données, afin de
nous permettre de mieux comprendre le comportement
de nos clientèles. Le CRT a également préparé de nouveaux plans touristiques, des dépliants pour explorer
les destinations régionales de un à plusieurs jours, ainsi
qu’une brochure dédiée pour le marché chinois.

Quel programme avez-vous établi pour revivifier
le tourisme dans la région du Nord ?

Pour réussir la reprise touristique tant escomptée en
2021, nous avons mis en place un ensemble de projets,
en l’occurrence : tout d’abord, l’organisation du salon
Connect 2021 à Tanger, l’un des principaux salons de
développement des routes aériennes en Europe. Ensuite, la réalisation de la Bourse virtuelle du tourisme,
qui sera un salon B to B où seront organisés speed
networking, séminaires et conférences. Enfin, la réalisation d’une campagne promotionnelle vers nos marchés
cibles, pour marquer la présence active de la région et
mettre en avant son offre Le travail continuera sur la
mise à jour des outils de promotion, telles que la documentation touristique, les photos et vidéos.

Visite à Tanger de l’Ambassadeur d’Allemagne, S.E

Au

Götz Schmidt-Bremme

Suite de la page 1

La somme restante, soit 420 millions d’euros, sercours d’une conférence de presse organisée au siège du Consulat honoraire
vira au financement de projets de développement
d’Allemagne à Tanger, en présence du Consul hoéconomique d’envergure, comme ceux portant sur
noraire, M. Zouheir Magour, le diplomate allemand
la réforme du secteur financier ou ceux relatifs au
devait intervenir, entre autres, sur trois points esdéveloppement des énergies renouvelables et de
sentiels, préalablement annoncés par ledit consul’hydrogène vert.
lat, à savoir :
Concernant l’intégrité territoriale du Maroc, l’Al1- Aide de la République fédérale d’Allemagne
lemagne se félicite vivement de l’de la normalisaau profit du Maroc à hauteur de 1, 387 milliard
tion des relations entre le Maroc et Israël, et de la
d’euros ;
médiation américaine, considérant cette normali2- La position de l’Allemagne envers la reprise
Ph : Hammouda sation comme une étape importante et pleine d’esdes relations entre le Royaume et Israël par l’inpoir vers plus de paix et de stabilité dans la région/
termédiaire des Etats Unis ;
Allocution de SE l’Ambassadeur Götz Schmidt-Bremme (à g),
Sur un autre volet, signalons que l’Allemagne se
aux côtés du Consul honoraire d’Allemagne à Tanger,
3- Les projets futurs de coopération envisagés
félicite de la coopération réussie entre Rabat et BerM. Zouheir Magour.
entre l’Allemagne et le Royaume du Maroc.
lin en matière de politique migratoire, depuis leur
Cette enveloppe se décline d’abord en un soutien diLe partenariat entre le Maroc et l’Allemagne se voit
présidence conjointe du Forum mondial sur la miconsolidé à travers des engagements récents et sa rect de l’Allemagne aux efforts du Maroc dans la lutte gration et le développement. Les deux pays coopèrent
feuille de route redynamisée pour la période post-Co- contre la Covid-19, en allouant un montant de 717 mil- ensemble avec grand succès dans ce domaine, sachant
vid-19.
lions au Fonds national Covid-19 et à la Caisse centrale que l’objectif partagé du Maroc et de l’Allemagne est et
Soulignons que le Maroc bénéficie d’une enveloppe de garantie, et 250 millions d’euros dédiés au finance- reste de poursuivre leurs efforts sur la voie commune
de 1,387 milliard d’euros, dont 202,6 millions d’euros ment de la première tranche du «Partenariat pour les ré- empruntée et de promouvoir ainsi la migration légale,
sous forme de dons, dans le cadre de la coopération au formes», engagées entre les deux pays pour la période par exemple dans le cadre de la nouvelle loi allemande
relative à l’immigration de main-d’œuvre qualifiée.
2020-2022.
développement maroco-allemande.
Le Journal de Tanger • N° 4140 • Samedi 09 Janvier 2021

4

ECONOMIE

SANTÉ

TOURISME

Actualités

Nécrologie
Le Conseiller communal et renommé
Syndicaliste

Mohamed SINDI

C

fauché par le virus Covid 19

’est avec une profonde affliction
et une immense consternation
que nous avons accueilli la triste et chagrinante nouvelle du décès survenu, à
la suite d’une atteinte au Coronavirus
Covid 19, le 4 janvier 2021, dans une clinique à Rabat, du très cher regretté Mohamed SINDI, conseiller adjoint du président de l’arrondissement de Souani
et membre du Conseil communal de la
ville de Tanger, outre sa grande réputation de syndicaliste de renom,
secrétaire régional et membre fondateur de la section régionale du
Syndicat national des travailleurs marocains (SNTM) à Tanger-Tétouan-Al Hoceima.
La dépouille du défunt a été inhumée au cimetière d’Al Moujahidine où elle a été convoyée au milieu d’un émouvant cortège funèbre restreint à cause de la pandémie, comptant quelques proches
qui ont tenu à l’accompagner à sa dernière demeure et à lui rendre
un dernier hommage posthume à travers plusieurs allocutions funéraires prononcées lors de l’émouvante cérémonie d’inhumation.
En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées à sa veuve et ses enfants; à l’ensemble
des membres de la famille Sindi et familles alliées ; ainsi qu’à tous
les proches du regretté disparu qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses et aimables personnes qui se
sont associées à leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant par leur présence effective, leurs prières, leurs appels et leurs
messages d’affection, de soutien et de compassion, les priant de
trouver, ici, leurs sincères remerciements.
Puisse Dieu le Tout Haut avoir le défunt en Sa Sainte miséricorde,
l’accueillir en Son Vaste Paradis et apporter soutien et patience à sa
famille et à tous ses proches afin de les aider à traverser cette dure
épreuve et les protéger de tout malheur. Amine.

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

Nécrologie

Abdelilah BOUAYAD
rappelé à Dieu

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

velle du décès survenu le 7 janvier 2021,
du très cher regretté Abdelilah BOUAYAD,
cousin maternel de notre confrère Abdellatif BENYAHYA.
La dépouille du défunt a été inhumée le lendemain, après salat Addohr, au cimetière de
Sidi Amar où elle a été convoyée au milieu
d’un émouvant cortège funèbre restreint à
cause de la pandémie, comptant quelques
proches qui ont tenu à l’accompagner à sa dernière demeure et à lui
rendre un dernier hommage posthume.
En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées à la mère du défunt, Hadja Saâdia Boumghaït;
à ses enfants Wassila, Youssra, Fatima-Zohra, Mohamed-Nour et Abdelali ; à ses frères et sœurs Abdelhamid, Abdessamie, Mohamed, Anissa,
Latifa, Rabéa, Chamael, Meryem et Khadija ; à l’ensemble des membres
des familles Bouayad, Boumghaït et familles alliées ; ainsi qu’à tous les
proches du regretté disparu qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses et aimables personnes qui se sont associées
à leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant par leur présence
effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de
soutien et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.
Puisse Dieu le Tout Haut avoir le défunt en Sa Sainte miséricorde, l’accueillir en Son Vaste Paradis et apporter soutien et patience à sa famille
et à tous ses proches afin de les aider à traverser cette dure épreuve et
les protéger de tout malheur. Amine.

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune
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Noufissa
KHOLTI DAHMAN
rappelée à Dieu

est avec une profonde affliction et une immense
consternation que nous avons accueilli la triste et chaC’
grinante nouvelle du décès survenu le 28 décembre 2020, de la

très chère regrettée Noufissa KHOLTI DAHMAN, éminente fonctionnaire à la retraite, attachée au cabinet du wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.
La dépouille de la défunte a été inhumée, le lendemain, après salat El Asr, au cimetière d’Al
Moujahidine, où elle a été convoyée au milieu d’un émouvant cortège funèbre restreint à cause
de la pandémie, comptant quelques proches qui ont tenu à l’accompagner à sa dernière demeure et à lui rendre un dernier hommage posthume.
En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées
à son époux, Abdellah Guendar ; à ses enfants Amal , Mohamed, Redouan, Jawad, Othman et
Kaoutar ; à l’ensemble des membres des familles Kholti Dahman, Guendar , Al Homiani, Benazaïz, Chokairi, Aftat et familles alliées ; ainsi qu’à tous les proches de la regrettée disparue
qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses et aimables personnes
qui se sont associées à leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant par leur présence
effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de soutien et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.
Puisse Dieu le Tout Haut avoir la défunte en Sa Sainte miséricorde, l’accueillir en Son Vaste
Paradis et apporter soutien et patience à sa famille et à tous ses proches afin de les aider à
traverser cette dure épreuve et les protéger de tout malheur. Amine.

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

Nécrologie

Malika OULAD BRAHIM
rappelée à Dieu

’est avec une profonde affliction et une immense consterC
nation que nous avons accueilli la triste et chagrinante nouvelle du décès survenu le 30 décembre 2020, à l’âge de 63 ans, de

la très chère regrettée Malika OULAD BRAHIM.
La dépouille de la défunte a été inhumée au cimetière d’Al Moujahidine où elle a été
convoyée au milieu d’un émouvant cortège funèbre restreint à cause de la pandémie, comptant quelques proches qui ont tenu à l’accompagner à sa dernière demeure et à lui rendre un
dernier hommage posthume.
En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées
à son époux, Abdelhamid Homman; à ses enfants Safouan et Safae ; à ses proches Abdelhamid et Hind; à l’ensemble des membres des familles Oulad Brahim, Homman et familles
alliées ; ainsi qu’à tous les proches de la regrettée disparue qui tiennent à formuler leur
profonde gratitude aux très nombreuses et aimables personnes qui se sont associées à
leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant par leur présence effective, leurs prières,
leurs appels et leurs messages d’affection, de soutien et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.
Puisse Dieu le Tout Haut avoir la défunte en Sa Sainte miséricorde, l’accueillir en Son Vaste
Paradis et apporter soutien et patience à sa famille et à tous ses proches afin de les aider à
traverser cette dure épreuve et les protéger de tout malheur. Amine.

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

Nécrologie

M’hamed SEMLALI
rappelé à Dieu

est avec une profonde affliction et une immense consterC’
nation que nous avons accueilli la triste et chagrinante
nouvelle du décès survenu le 2 janvier 2021, du très cher regretté

M’hamed SEMLALI, homme d’affaires.
La dépouille du défunt a été inhumée le lendemain, après salat
Al Asr, au cimetière de Sidi Amar où elle a été convoyée au milieu d’un émouvant cortège funèbre restreint à cause de la pandémie, comptant quelques
proches qui ont tenu à l’accompagner à sa dernière demeure et à lui rendre un dernier hommage posthume.
En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées à sa veuve Mme Ta3nat ; à ses enfants Nasr, Mohamed, Ibrahim, Souhaïla et Khadija ; à
l’ensemble des membres de la famille Semlali et familles alliées ; ainsi qu’à tous les proches
du regretté disparu qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses et
aimables personnes qui se sont associées à leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant par leur présence effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de
soutien et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.
Puisse Dieu le Tout Haut avoir le défunt en Sa Sainte miséricorde, l’accueillir en Son Vaste
Paradis et apporter soutien et patience à sa famille et à tous ses proches afin de les aider à
traverser cette dure épreuve et les protéger de tout malheur. Amine.

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune
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Evolution de la pandémie Covid 19

Avec le vaccin, quelles
perspectives pour 2021 ?
@par le Dr Abdelhak BAKHAT
N ’est-ce pas un exercice risqué que de vouloir prévoir un avenir
imprévisible?
Qui pouvait prévoir, en janvier 2020, à quoi ressemblerait cette
année au cours de laquelle le monde a subitement basculé dans
le cauchemar d’une pandémie fulgurante et changeante ?
Qui parmi nous avait entendu parler de « confinement », de «
gestes barrières » et de « distanciation sociale » il y a tout juste
un an ?
Qui aurait pu prévoir les vagues à répétition du Coronavirus?
Les lourds bilans de morts par dizaines de milliers? Le bouleversement de la vie sociale ? La chute de l’économie ? Le développement de vaccins en moins d’un an?
Aujourd’hui, ces expressions et ces faits font partie de notre
quotidien, tandis que les conséquences de la pandémie du COVID
19 sont devenues omniprésentes dans nos vies, à tel point que
des familles devront se résoudre à des compromis et des sacrifices qui risquent de nuire à la santé et à l’éducation de toute une
génération.
Dans ces conditions, alors que l’année 2020 s’est éteinte et que
nous nous projetons dans 2021, peut-on vraiment conjecturer sur
l’évolution de l’épidémie du Coronavirus en cette nouvelle année?
La plupart des scénarios supposés ont un grand risque d’être démentis dans les mois, voire les semaines à venir.
Malgré toutes les incertitudes qui guettent l’humanité, et sans
vouloir ni pouvoir prédire l’avenir, essayons d’interroger le futur,

S

ur le plan sanitaire, la pandémie du Covid-19 s’est
développée au Maroc, officiellement depuis le 2
mars 2020. En novembre de la même année, le
royaume avait enregistré 356 336 cas dont 5 846 décès.
Le Maroc a mis en place des mesures pour contenir la
propagation tels que vols aériens et liaisons maritimes
conditionné ou interdits ; fermeture temporaire des
écoles et dispense des cours à distance
; lancement de capsules d’information et
de sensibilisation ; fermeture d’espaces
publics comme les cafés, restaurants,
salles de cinéma , salles de fêtes, clubs et
salles de sport, hammams, salles de jeux
et terrains de proximité.
Le 19 mars 2020, un premier état d’urgence sanitaire est proclamé, puis prolongé, empêchant les sorties nocturnes, avec
permis de circulation nécessaire et usage
obligatoire du masque de protection.
Le traitement des patients atteints de
la Covid-19 a été généralisé à la hydroxychloroquine et l’Advaquenil.
Suite à la deuxième vague de l’automne,
plutôt que de revenir à un confinement général trop coûteux pour l’économie du pays, le Royaume
opte pour la vaccination massive de la population, entre
décembre 2020 et avril 2021. Des millions de doses de
vaccins des laboratoires Sinopharm et Astra Zeneca ont
été commandés et partiellement reçus.
Mais la santé n’est que l’un des vecteurs par lesquels
le Covid 19 porte atteinte au capital humain.
Au niveau économique, les mesures drastiques adoptées en 2020 dans le but d’endiguer la propagation du
virus et d’atténuer les pressions sur des systèmes sanitaires déjà sous tension et fragiles, ont eu de très graves
conséquences sur la croissance.
Le Covid-19 a engendré une crise planétaire sans pareille qui est à l’origine de la pire récession mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale.

dans la mesure des connaissances humaines cumulées durant
l’année écoulée. Des connaissances limitées, modestes, incertaines.
A partir de là, les scientifiques du monde pourraient peut-être
se prêter à cet exercice, en se basant sur les faits scientifiques
accumulés en 2020, mettre en perspective ce que l’on sait du présent, se remémorer les erreurs passées, chercher des moyens de
ne pas les répéter.
Ces premières semaines de 2021 sont remplies d’incertitudes.
Avant même la question des vaccins, qui ne changera pas grandchose en ce mois de janvier, la question est surtout de savoir
quelle va être l’évolution de la pandémie alors que l’hiver s’abat
sur l’hémisphère nord, et qu’une souche mutante a décidé, fin décembre dernier, de venir ternir davantage une année 2020 décidément loin d’être réjouissante.
L’année 2021 s’annonce avec un brin d’espoir dans la campagne
de vaccination massive, prônée dans le monde entier. Jusqu’à
quel point pourrait-on s’accrocher à ce rai de lumière qui menace
de s’éteindre à tout moment ?
Après tout ce qui va suivre dans ce tableau à la fois prometteur
et plein de contraintes, nous tenons à souhaiter à nos aimables
lecteurs, aux Marocains et à toute l’humanité, une année 2021
clémente et pleine d’espoir pour débarrasser notre planète de ce
mal qui a marqué l’année 2020 considérée comme dévastatrice
pour l’Humanité !

L’année 2020 a ainsi été marquée par une contraction
et une paralysie de l’activité économique qui a durement
touché les entreprises, les emplois et les revenus par habitant, ce qui a fait basculer des millions de personnes
dans l’extrême pauvreté, sachant qu’une hausse du taux
de chômage au Maroc durant le deuxième trimestre 2020,
atteignait 12,3 %, contre 8,1 % durant la même période un
an auparavant.

Ce déclin a fait craindre aux experts un appauvrissement des ménages, une aggravation de l’insécurité
alimentaire et un recul du recours à des services aussi
essentiels que les soins de santé, faute de moyens.
Pour tenter de limiter l’impact économique de la pandémie,, plusieurs mesures ont été prises dont la création
d’un fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie,
la suspension du paiement des cotisations sociales, la
mise en place d’un moratoire pour le remboursement
des crédits bancaires, l’activation d’une ligne supplémentaire de crédit de fonctionnement, le report des
échéances fiscales, outre plusieurs mesures en faveur
des salariés des travailleurs du secteur informel et des
ménages à raison de 800 dirhams par mois pour les
ménages de deux personnes ou moins ; 1.000 dirhams

par mois pour les ménages formés de trois à quatre personnes et .200 dirhams par mois pour les ménages de
plus de quatre personnes.
Côté scolaire, notons que dans les pays à revenu
faible et intermédiaire, 53 % des enfants sont déjà incapables de lire un texte simple à la fin du cycle primaire.
Cette crise des apprentissages qui sévissait avant la
pandémie a encore été accentuée par la fermeture des
établissements scolaires, et les effets de
la pandémie sur l’éducation risquent de
se ressentir pendant plusieurs décennies
car, au-delà du recul des acquis scolaires
à court terme, ce sont les perspectives
économiques à long terme de toute une
génération de jeunes qui sont en jeu. Une
génération qui, à cause des pertes d’apprentissage et de la hausse des décrochages scolaires, pourrait voir ses revenus amputés tout au long de la vie, outre
le fait que cette situation éloignera encore
davantage les pays en développement de
leurs objectifs de lutte contre la pauvreté
des apprentissages.
Aujourd’hui, en ce début de 2021, la
question serait de savoir si la campagne
de vaccination massive envisagée au Maroc et dans
de nombreux pays, va-t-elle changer les données d’expansion de la pandémie, sachant en plus que de nombreuses mutations modifient régulièrement le génome
du coronavirus.
En effet, à fin décembre dernier, le monde entier s’est
retrouvé les yeux rivés sur un rebondissement de l’épidémie s’imposant au Royaume-Uni à tel point qu’une
grande partie de l’Europe a fermé ses frontières.
Du point de vue scientifique, l’impact de cette souche
est loin d’être clair, et de nombreux experts craignent
que ce variant soit plus contaminant, d’une manière ou
d’une autre. Les chercheurs redoublent d’efforts pour
analyser en temps réel la situation.
Suite en page 6
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Transport maritime

Nouvelle liaison
Tanger Med - Motril

A

près Nador, la compagnie maritime « Morocco cruise line
(MCL) » va mettre en service une nouvelle ligne maritime
de passagers et de fret qui reliera le port de Motril à Grenade et
celui de Tanger Med.
« Morocco Cruise Line » est une société marocaine qui propose déjà des traversées régulières en ferry entre Tanger et Sète
(France) pour les passagers et les marchandises.
Motril est un port en pleine croissance qui a une communication directe par autoroute avec toute l’Espagne. Ainsi cette nouvelle connexion que MCL établira avec Tanger Med, pourra être
connectée à d’autres destinations.

Nécrologie

Khalid TASSI
rappelé à Dieu

’est avec une profonde
affliction et une immense
C
consternation que nous avons

accueilli la triste et chagrinante
nouvelle du décès survenu le 8
janvier 2021, à l’âge de 60 ans, du
très cher regretté Khalid TASSI.
La dépouille du défunt a été inhumée après salat Addohr, au cimetière d’Al Moujahidine où elle
a été convoyée au milieu d’un
émouvant cortège funèbre restreint à cause de la pandémie, comptant quelques proches
qui ont tenu à l’accompagner à sa dernière demeure et à lui
rendre un dernier hommage posthume.
En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos
condoléances les plus attristées à sa veuve Mme Nathalie;
à ses enfants Sofia et Zakaria ; à ses frères et sœurs Jamal,
Faïçal, Maria, Saïda, Bouchra, Rajae et Fouad; à l’ensemble
des membres de la famille Tassi et familles alliées ; ainsi qu’à
tous les proches du regretté disparu qui tiennent à formuler
leur profonde gratitude aux très nombreuses et aimables
personnes qui se sont associées à leur deuil et partagé leur
douleur en se manifestant par leur présence effective, leurs
prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de soutien et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères
remerciements.
Puisse Dieu le Tout Haut avoir le défunt en Sa Sainte miséricorde, l’accueillir en Son Vaste Paradis et apporter soutien et
patience à sa famille et à tous ses proches afin de les aider à
traverser cette dure épreuve et les protéger de tout malheur.
Amine.
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Avec le vaccin, quelles perspectives pour 2021 ?
Ce mois de janvier 2021 pourrait permettre de faire, en partie,
la lumière sur ces éléments, estimant que si, dans les semaines
qui viennent les cas retombent
ou restent en plateau, cela pourrait donner espoir.
Par contre, si l’épidémie redémarre en force, alors les hypothèses privilégieront le rôle de
l’hiver.
Quelle que soit l’évolution de
l’épidémie en janvier 2021, il sera
nécessaire, dans les premiers
mois de l’année, de tenter d’endiguer la transmission du coronavirus via diverses mesures.
Il ne s’agit pas de compter sur
le hasard ou l’évidence car ce
sont nos comportements, individuels et collectifs qui écriront
l’histoire du coronavirus en ce
début d’année 2021. Mais à l’inverse de 2020, un nouvel élément,
décisif, pourrait changer radicalement la suite: la vaccination, seul
recours, pour le moment, faute de
remède approprié contre le virus.
Ainsi, la campagne de vaccination de 2021 devra relever de nombreux défis.
Après une gigantesque course
dans laquelle se sont lancés
des dizaines de laboratoires,
plusieurs vaccins devraient être
bientôt déployés. Les données
des essais cliniques sont encourageantes. L’efficacité est très importante et s’il existe des effets
secondaires légers relativement
fréquents, aucun de dangereux

n’a été signalé jusqu’à présent
ce qui constitue une bonne nouvelle, peut-être l’une des seules
sur le plan sanitaire. Mais il ne
faut pas croire que la partie est
gagnée car, une fois les vaccins
présents, le marathon ne fait en
réalité que commencer. Dans
les premiers mois, alors que des
millions de personnes, les plus
à risque, sont censées se faire
vacciner, il faudra s’assurer que
la chaîne logistique fonctionne,
Il faut toutefois admettre que,
même si les vaccins répondent à
tous les espoirs, même si la campagne se passe parfaitement bien,
cela prendra du temps pour protéger la population se situant encore loin de l’immunité collective,
loin du seuil à atteindre pour que
le virus arrête de circuler et que
l’épidémie s’éteigne d’elle-même,
à condition que le vaccin bloque
effectivement la transmission du
virus, dans lequel cas, chaque personne vaccinée nous rapprochera

de l’immunité collective.
En attendant, seuls des mesures efficaces dans les comportements individuel et collectif
pourront empêcher l’émergence
d’énièmes vagues pendant le
premier trimestre 2021.
On estime, entre autres, qu’il
faudrait s’assurer que les personnes symptomatiques soient
diagnostiquées beaucoup plus
rapidement pour éviter qu’elles
ne disséminent l’épidémie.
Jusque-là, on a imposé le port
du masque, des mesures d’hygiène et la gestion des distances,
mais ce n’est, malheureusement
pas appliqué par tous. Il faudrait
que ces mesures soient rigoureusement imposées et s’il le
faut pénaliser les récalcitrants
comme c’est le cas pour la ceinture de sécurité. Pour cela, il faut
aller plus loin, en réinventant
rigoureusement la communication de sensibilisation sanitaire.
Bonne et heureuse année 2021 !

Port de Tanger Med

Lancement du troisième
terminal à conteneurs

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

Association Portugaise
de formation
Notre association APF, créée en 2007 à Tanger,
a élaboré deux programmes de soutien social :

- MARDAXIS,

pour la formation professionnelle,

- INVITRO MAROC,

pour l'environnement agricole.
***
Nous sommes à votre disposition
pour toute information complémentaire.
***
Prière nous contacter à notre
E-mail : APF.Associationg.P@gmail.com
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Tanger Alliance, le groupement
concessionnaire du Terminal 3 à
conteneurs (TC 3), d’une capacité
de 1,5 million de conteneurs EVP,
avec un linéaire de quai de 800
mètres, se prépare à entrer en
scène en ce mois de janvier 2021.
Ce concessionnaire vient de finaliser une série de tests au sein
du complexe portuaire Tanger
Med. Quelques jours avant la fin
de l’année 2020, le TC 3 passait

l’un de ses derniers contrôles.
Soukignons que le consortium
Marsa International Tangier Terminals S.A (MINTT), en charge de
la la réalisation de la construction
et de la gestion du TC3, est détenu par Marsa Maroc à hauteur de
50%, Contship Italia et d’Eurogate
international à 40% et la compagnie maritime Hapag Llyod, n°5
mondial du secteur conteneurisé, à hauteur de 10%.

Premier port à conteneurs
d’Afrique et vingtième dans le
monde, le complexe portuaire
Tanger Med, avait été lancé en
2007 et, depuis, le complexe s’est
élargi avec les deux terminaux de
Tanger Med II, TC3 et TC4.
Avec 9 millions de conteneurs
EVP, ce port surclasse le port
espagnol de Valence (5 millions
EVP) et prétend au haut du classement mondial.
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Faits divers

Plaza Toro

Tentative d’agression d’un imam

D

imanche 3 janvier courant, à l’heure de la
prière, une femme a subitement fait irruption dans la mosquée « Masjid Boumghaït » de
Plaza Toro à Tanger, en hurlant
de façon hystérique en voulant
à l’imam qui s’apprêtait à ouvrir
la prière.
Hurlant de plus en plus
fort, en proférant des mots
incompréhensibles, l’intruse
aurait surpris l’assistance en tentant d’agresser physiquement le fkih qui n’aurait
trouvé son salut que dans l’intervention des fidèles présents qui se seraient mis à
plusieurs pour maîtriser la femme déchainée, en attendant l’arrivée des forces de
l’ordre alertées en urgence.
On ne connaît pas exactement les motifs qui ont provoqué le déchainement de
la femme en question, sinon, selon des témoignages, elle prononçait furieusement
«Man 9atala 3othman? (Qui a tué Othman ?) en joignant le geste à la parole, tentant
d’agresser l’Imam.
Il semblerait qu’il s’agirait vraisemblablement d’une malade mentale qui aurait été
conduite à l’hôpital psychiatrique à Tanger.
uuuuuu

Nador

Un père de famille et son fils tués
par un chauffard

Un

accident tragique
s’est produit, mercredi, sur une route périphérique près de Nador, lorsqu’un
père de famille qui accompagnait son fils de 10 ans à
l’école, a été mortellement
renversé par un chauffard, en
même temps que le petit garçon.
Les deux victimes s’apprêtaient à traverser la route
reliant Hassi Berkane à Ouled
Stout, lorsqu’une voiture légère sortie en trombe d’un virage, les a violemment fauchés.
Projeté sur la chaussée et, l’homme n’a pas survécu au choc, alors que le petit
garçon, grièvement blessé, a été évacué, dans un état critique à l’hôpital de Nador où
il est décédé quelques heures plus tard.
Le corps du père a été transporté à la morgue.
Le conducteur, qui a d’abord tenté de prendre la fuite, a été maitrisé et remis aux
gendarmes arrivés sur le lieu du drame, qui l’ont placé en garde à vue pour les besoins du constat, de l’enquête et de l’instruction du dossier judiciaire d’usage.
uuuuuu

Hay Béni Ouriagel 3

U

Cri de détresse
d’une famille terrorisée

ne famille demeurant à
hay Béni Ouriaghel 3 à
Tanger, serait constamment
terrorisée par un groupe de
dealers de drogue qui menaceraient ses membres à
l’arme blanche.
Le père de ladite famille affirme qu’aucun membre de sa
famille n’ose plus sortir dans
la rue de crainte d’être agressé. Il demande ainsi secours et sollicite l’aide urgente
des forces de l’ordre pour contrer le danger.
On ne sait pas encore pour quelles raisons le gang s’en prend à cette famille.
uuuuuu

Hay El Aouama

D

Suicide d’un jeune psychique

ans la soirée de mercredi, un jeune homme de 34 ans s’est donné la mort par
pendaison à l’intérieur du domicile familial situé à hay Zahra, commune d’Al
Aouama à Tanger.

SPORT

TANGER PRATIQUE

JEUX

DIVERS

7

Selon des témoignages recueillis sur le lieu du drame, la
victime souffrait de troubles
psychiques.
La dépouille du regretté
disparu a été évacuée à la
morgue de Tanger par les
moyens de la protection civile
qui s’est rendue sur les lieux
en compagnie d’éléments de
la police judiciaire qui ont procédé au constat d’usage.
uuuuuu

Ouezzane

Homicide à l’arme blanche

U

ne violente altercation
survenue samedi dernier au douar Zaourak , commune de Teroual , dans la province d’Ouezzane, entre un
jeune homme d’une vingtaine
d’années et trois membres
d’une même famille, un père
et ses deux fils, s’est terminée de façon tragique, le
jeune homme ayant été poignardé à mort par l’un des belligérants.
Alertés par des témoins, les gendarmes se sont aussitôt déplacés sur le lieu du
drame pour ouvrir une enquête et reconstituer les circonstances et les causes de
ce crime mortel.
La dépouille de la victime a été évacuée à l’hôpital de Ouezzane alors que le père
et ses deux enfants, impliqués dans cet homicide, ont été placés en garde à vue pour
l’instruction du dossier judiciaire d’usage et présentation devant le juge.
uuuuuu

Tétouan

D

Découverte
d’un engin explosif

ans la matinée de lundi
4 janvier courant, des
ouvriers travaillant dans un
chantier d’assainissement au
bord d’Oued Lemhannech, à
hay Kouilma à Tétouan, ont
découvert un vieil engin explosif datant apparemment
de la période coloniale.
Une fois avisées, les autorités locales concernées se sont déplacées sur les lieux où elles se sont assurées
que la bombe était inoffensive et qu’il n’existait pas d’autres vestiges du genre en
cet endroit.
L’engin d’couvert a été emporté pour être soumis à une étude technique dans un
laboratoire militaire approprié.
uuuuuu

Tétouan

Une vidéo pornographique
crée l’indignation sur la toile

D

ans la soirée de mardi 5
janvier courant, la police
judiciaire relevant de la préfecture de police de Tétouan,
a interpellé une jeune femme
d’une vingtaine d’années, pour
sa parution, à visage découvert, dans un film pornographique lancé sur la toile, soulevant une grande indignation
parmi les internautes.
La mise en cause paraissait dans des postures compromettantes alors qu’elle endossait un « khimar », portant ainsi atteinte à la religion.
La vidéo montre aussi un jeune homme dans des postures aussi compromettantes, portant atteinte aux mœurs et aux convenances religieuses. Ce jeune homme
identifié serait recherché par la police, alors que la jeune femme est placée en garde
à vue pour les besoins de l’enquête et l’instruction du dossier judiciaire d’usage.
Le film pornographique a été retiré des réseaux sociaux.
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Tribune du Sport

ABDELMALEK ABROUN RECLAME
700 MILLIONS DE CENTIMES

ait
Portrtif
spor

P

L

’ancien président du MAT et actuel membre fédéral
Abdelmalek Abroune est de nouveau sur la scène sportive.
Il pointe du doigt son successeur Redouane Ghazi qu’il
met sur la sellette à la suite d’un litige financier qui pourrait faire
couler beaucoup d’encre. A vrai dire, le torchon brule entre les
deux importants hommes du football tétouanais. Que se passe-t-il
pour qu’ils arrivent à un désaccord total ? Abdelmalek Abroune a
révélé à la presse nationale que son dossier trainait depuis trois ans
au bureau de la première équipe de la ville. Il réclame son argent
dépensé ou prêté avec des pièces justificatives et reconnues par
le propre comité . Abron a déclaré: «Les autorités compétentes ont
statué en ma faveur, concernant mes contributions financières, qui
s’élèvent à 700 millions de centimes. La revendication de mon droit
ne signifie pas que je suis contre le MAT ou les intérêts du club.
J’ai essayé de diverses manières avec le président actuel de trouver
des solutions qui satisferont toutes les parties, mais ce dernier a
refusé de comprendre. J’ai attendu trois ans, et je n’ai rien atteint, et
avant de partir, je me suis assis avec le président actuel, pour trouver
une formule pour faciliter le processus de réception du montant
mentionné, par le biais de paiements, mais Redouan Ghazi n’a pas
respecté cet accord», disait Abron. Et il a ajouté: «Tout président doit
être patient, courageux et accepter le club, quelle que soit sa situation
financière, et c’est ce que j’ai fait pendant la période où j’étais
président. Certaines parties cherchent à exploiter cette question et à
promouvoir ma description d’ennemi du club, mais je voudrais dire
que de telles actions ne réussiront pas et que mon image restera
positive et ma relation est bonne avec le MAT de Tétouan et ses
supporters ». Il a conclu son discours en adressant un message aux
supporters de Tétouan en disant: «Je resterai fidèle et aimant envers
le club. Je ne revendique que mes droits». Tous les sportifs de la
deuxième capitale du nord attendent avec impatience le dénouement
de cette affaire qui est entre les mains des autorités compétences
de la justice. Pour le moment, le club se retrouve dans une situation
financière très délicate. La FIFA et la FRMF lui réclament de l’argent
pour le non respect des contrats des anciens entraineurs espagnols
et des footballeurs étrangers. La dernière déclaration du président
Redouan Ghazi donne beaucoup à réfléchir: « Le comité n’a reçu
aucun sou depuis plus de six mois. Nous n’avons aucun sponsor et
les conseils élus ne nous aident pas».Aux toutes dernières minutes,
une autre décision fédérale vient de secouer le comité :le MAT sera
privé de la subvention 250 millions de centimes des droits de la
télévision. D’où vient l’argent pour payer régulièrement l’effectif
joueurs et le staff technique est la question qui se pose dans les
coulisses. Avec la crise de la pandémie, il n’ya plus de public au
stade Saniat Rmel et la société familiale Ghazi distributive du lait
subventionne l’équipe mais jusqu’à quand. Ainsi, il parait que le
dossier de ce litige restera sans issue et les biens du MAT pourraient
être saisis un jour sur ordre du Tribunal. Affaire à suivre qui explique
bien que le football marocain est encore loin de toute structuration
professionnelle.
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« LA PANDEMIE A RENFORCE
LE ROLE DU SPORT »

our le président du
Comité international olympique (CIO)
Thomas Bach, la communauté
olympique a réussi à transformer ce qui a été une année
2020 unique et stimulante en
leçons et en opportunités.
Dans son message vidéo du
Nouvel, le président Bach rappelle comment le rôle du sport
dans différents aspects de la
société a été renforcé pendant la pandémie COVID-19.
«Le rôle du sport pour la
santé physique et mentale, le
rôle du sport dans notre vie
sociale, le rôle du sport dans
notre vie économique ont été
largement reconnus», dit-il.
Cet objectif a été atteint grâce
à un certain nombre d’initiatives, notamment la campagne «#StayStrong #StayActive #StayHealthy», un nouvel accord de coopération
avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la
campagne «Healthy Together» en partenariat avec les
Nations Unies (ONU) . La même reconnaissance est
venue de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui
a adopté une résolution par consensus appelant les
gouvernements du monde à inclure le sport dans leurs
programmes de récupération. La résolution de l’Assemblée générale et la dernière déclaration du sommet
des dirigeants du G20 soutenaient les prochains Jeux
Olympiques de Tokyo 2020, qui se tiendront en 2021, et
les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022. Le président du CIO réaffirme que Tokyo 2020 et Beijing 2022
seront en effet les priorités de l’extraordinaire année
olympique 2021. «Tokyo est toujours la ville olympique
la mieux préparée de tous les temps. Nous ne pouvons
que remercier nos partenaires et amis japonais pour
leur grand engagement et leur détermination, ce qui est
tout à fait conforme à notre engagement et à notre détermination à organiser ces Jeux de manière sûre et sécurisée pour tous les participants et à rendre ces Jeux

Côté ouvert : Le blog du sport

(Photo de g à dr Abroun et Ghazi)

THOMAS BACH PRESIDENT DU CIO :

Olympiques propices au monde post-coronavirus. Nous
vivrons tous des Jeux inoubliables », déclare Bach. De
plus, il explique que: «Nous devons déjà commencer au
début de cette année pour préparer les prochains Jeux
Olympiques d’hiver de Beijing 2022. Et là, vraiment tous
sont à bord. Nous constatons le même engagement
et la même détermination de nos partenaires et amis
chinois, et tous les sites olympiques sont déjà prêts
pour les meilleurs athlètes de sports d’hiver du monde.
Une autre indication de l’importance du sport et des
valeurs olympiques dans le monde d’aujourd’hui peut
être tirée de l’une des leçons apprises en 2020, selon
Bach: «Nous avons besoin de plus de solidarité. Nous
avons besoin de plus de solidarité au sein des sociétés,
et nous avons besoin de plus de solidarité entre les sociétés. «Et nous tirerons les leçons de cette leçon et, en
tirant les leçons de cette leçon de solidarité, nous transformerons à nouveau les défis de l’avenir en opportunités. Dans cet esprit, nous poursuivrons les réformes de
l’Agenda olympique 2020 dans le futur. Je vous invite
à vous joindre à nous dans ces réformes en cours et à
vivre notre devise «changer ou être changé» également
dans les années à venir».

L’EX ENTRAINEUR DE L’IRT
N’EST PLUS

E

ncore une victime du covid 19 qui vient de succomber
au coma d’une clinique privée de Rabat. Il s’agit d’une
personnalité sportive emblématique du football marocain et
international. Larbi Chicha est décédé à la suite d’une maladie
provoquée par la pandémie depuis le début de décembre. Le
défunt était un grand footballeur de l’USA de Casablanca , du
RAC ,de Marseille et de Racing de Paris et surtout de l’équipe
nationale. Il était aussi entraineur de l’IRT présidé par Arbaine.
Nos sincères condoléances à toute sa famille. Nous sommes à
Dieu et à Lui nous retournons.

ECONOMIE

SANTÉ

HORAIRE DES
PHARMACIES
Al-Ichae

Al-Maghrib

Al-Asr

Ad-Douhr

HORAIRES DES PRIÈRES
du 09 Au 15 Janvier 2021
As-Soubh

Tanger pratique

SPORT

Pharmacie de garde

CULTE
MUSULMAN

Jour

TOURISME

Sam. 09

06:58 13:36 16:09 18:32 19:53

Dim. 10

06:58 13:36 16:10 18:33 19:54

Lun. 11

06:58 13:36 16:11 18:34 19:55

Mar. 12

06:57 13: 37 16:12 18:35 19:56

Mer. 13

06:57 13:37 16:12 18:36 19:56

Jeu. 14

06:57 13:37 16:13 18:37 19:57

Ven. 15

06:57 13:37 16:14 18:38 19:58

CULTE
CHRÉTIEN
Cathédrale
55, rue Sidi Bouabid
Tél.: 05.39.93.10.28
et 05.39.93.27.62
Dimanche :
09 h 45 (en français)
11 h 00 (en espagnol)
En semaine : 19 h 00
Eglise Notre Dame
de l’Assomption
(Messe en français)
Rue Omar Ibn Khattab
(face de la wilaya)
Tél. : 05.39.94.04.26
Dimanche : 10 h 30
St. Andrew’s Church
Eglise Anglicane
Rue d’Angleterre
Culte en anglais
Sunday : 11.00 a.m
Culte Protestant
34, Rue Hassan Ibn Ouezzane
Tél. : 05.39.94.08.80
Pasteur Père Simeón Stachera
GSM : 06.64.88.92.84
Tanger

CULTE
JUDAÏQUE
Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - Tanger

Abdelilah
Abdelilah
Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

Tél : 06.62.87.22.56

E-mail : hamouda.press@gmail.com

Studio
Rachid
Dfouf
• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO
Kaïssariat «Liberté», 54, rue de la Liberté
Tél.: 05.39.94.71.02/05.39.93.31.01
GSM : 06.61.15.47.64
TANGER

HORAIRE NORMAL
JOURNALIER

Du lundi au vendredi :
de 9 h 00 à 13 h 00
et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :
de 9 h 00 à 13 h 00
HORAIRE DES PHARMACIES
DE 24 H PENDANT LA SEMAINE
de 9 h 00 à 09 h 00 du lendemain
HORAIRE DES PHARMACIES
DE NUIT SAMEDI ET DIMANCHE
20 h 00 à 09h 00 du lendemain
HORAIRE DE GARDE
PENDANT LA JOURNÉE
Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00
Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END
Samedi 09 et Dimanche 10
Janvier 2021
Pharmacie Ibn Al Arabi
Complexe Zemmouri 3 Imm. Yousra
Tél.: 05.39.31.58.43
Pharmacie Imam Malek
Avenue Cherif Sebti Casabarata
Tél. : 05.39.34.22.34
Pharmacie Masjid Al Mouhit
Cplx Diar Tanjah prés Moujahidine
Tél. : 05.39.38.26.57
Pharmacie Zouitina
Rte entre Quartier Soussi et Doha Mers
Tél. : 05.39.35.25.51
Pharmacie Ibn Rochd
134 Bis, Rue d’Anglettere Ain Ktiouat
Tél. : 05.39.93.18.55
Pharmacie Bait Al Makdiss
Sidi driss rte école Achenad et Hassan II
Tél. : 05.39.31.40.11
Pharmacie Anoual
Av. Al Kodss début de rte Aouama
Tél. : 05.39.95.01.48
Pharmacie Khandeq El Ward
Khandeq El Ward, Aouma
Tél.: 05.31.07.93.50
Pharmacie Université
Rte Complexe Al Jamai Boukhalef
Tél. : 05.39.39.34.25
Pharmacie Meftah Al Khir
Cplx. Ratma Tanja Balia
Tél. : 05.39.30.23.82

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END
Samedi 09 et Dimanche 10
Janvier 2021
• SAMEDI
Pharmacie El Alia
37; rue Ibn Quadi quartier El Alia
Tél.: 05.39.94.21.70
Pharmacie Atlas
16; rue Ibn Ardoun Casabarata
Tél. : 05.39.31.18.40
Pharmacie Bni Touzine
Hay Bni Touzine rte Harrarine
Tél. : 05.39.30.70.66
Pharmacie La Vie
Hay Gambouria prés école Guenoune
Tél.: 06.49.47.55.32
Pharmacie Boutour
Tanja Balia Complexe Boutour
Tél.: 06.22.02.99.32
Pharmacie El Yousr
32, Boulevard Mohamed V
Tél. : 05.39.32.23.17
• DIMANCHE
Pharmacie Alidaa
Ard Bouhssaine Beni Makada
Tél. : 05.39.95.71.51
Pharmacie Ouahid
Hay Boutrika Mesnana II
Tél.: 05.39.31.82.69
Pharmacie El Hadri
Sidi Driss Achenad 2 Bahraouien
Tél.: 05.39.38.55.55
Pharmacie Zouhir
Complexe Annour Mghogha Sghira
Tél. : 06.07.01.48.26
Pharmacie Trial Atlas
Rondpoint Trial Atlas rte Al Moujahidine
Tél. : 05.31.18.45.94
Pharmacie Dina
Av. Imam Mouslim Imm.A n°1
Tél. : 05.39.37.01.29

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT
Semaine du 11 Au 15
Janvier 2021
Lundi 11 janvier 2021
Pharmacie Paris
Place de France
Tél. : 05.39.93.64.24
Pharmacie Mabrouki
Av. Moulay Ali Chérif Beni Makada
Tél.: 05.39.95.88.78
Pharmacie Andalucia
Lot Andalous houmat soussi I Aouama
Tél. : 05.59.13.59.76
Pharmacie Salaheddine
Rte de Rabat Azib Haj Kaddour Bostane
Tél.: 05.39.31.56.88
Pharmacie Al Hamd
Rte Rabat Cplx Hassani 1ére rue à droite
Tél.: 05.39.31.61.33
Pharmacie Akalai
Rte Tanja Balia Hay Ouad Sania
Tél. : 06.63.14.51.78
Mardi 12 Janvier 2021

Pharmacie Ibn Tachfine
96, Bd Youssef Ibn Tachfine
Tél. : 05.39.94.69.94
Pharmacie Ben Abbou
Bd mly Rachid rte Aswak Assalam
Tél. : 05.39.38.83.90
Pharmacie Tanger Ville
Quartier Beni Touzine
Tél. : 05.31.06.83.23
Pharmacie Bir El Ghazi
Hay Bir El Ghazi, Aouama
Tél. : 06.62.15.95.62
Pharmacie Al Hourria
Hay Assalam, rue Bouziane El Aouama
Tél. : 05.39.35.02.28
Pharmacie Al Kantara
Kantara Bendibane en face mosqué
Tél. : 05.39.95.94.86
Mercredi 13 Janvier 2021

Pharmacie Assalam
Jirari 2 N°26 en face café Iram
Tél.: 05.39.36.06.00
Pharmacie Imam Mouslim
87, Av. Imam Mouslim Dradeb
Tél.: 05.39.94.71.85
Pharmacie Azhar Chifae
Rte Aouama prés école Mekki Nacciri
Tél. : 05.39.95.83.21
Pharmacie Al Yasmine
Satfilage derrière le prison
Tél. : 05.39.31.89.09
Pharmacie du grand stade
Rte de rabat en face City club
Tél.: 05.39.38.57.50
Pharmacie Al Issrae
Quartier Chouk rte Ouad prés Souk
Tél.: 05.39.95.93.55
Jeudi 14 Janvier 2021
Pharmacie Souani
43, Bd d’Anfa Souani
Tél. : 05.39.93.98.68
Pharmacie Fares
Av. Abdesslam Ben Bouhout n°34 A
Tél. : 05.39.95.64.69
Pharmacie Hay Al Inara
Av.Raouda Mesnana
Tél. : 05.39.38.34.19
Pharmacie Taferssiti
Hay Raid Lot 195 en face école BP
Tél.: 05.39.31.33.72
Pharmacie Al Hanae
Route Aouama Principale
Tél. : 05.39.35.10.39
Pharmacie Metioui
Bd Mohamed V Im. coop Al Boughaz
Tél. : 05.39.94.42.88
Vendredi 15 Janvier 2021
Pharmacie Lalla Chafia
Angle rue Guetemberg et Dr. Faraj
Tél. : 05.39.94.92.28
Pharmacie Ibrahim Al Khalil
Cplx Ibrahim Al Khalil, rte de stade
Tél. : 05.39.38.58.96
Pharmacie Bennani Tarik Achakar
Rompoint Aswak Assalam, rte Achakar
Tél. : 05.39.93.92.18
Pharmacie Ain Dalia
Tarik Aouama prés école Madarik
Tél. : 05.39.35.06.08
Pharmacie Bahrayen
Hay Benkirane Mers Achenad
Tél. : 05.39.38.82.90
Pharmacie Jamaa Mekraa
Jamaa Mekraa prés clinique Jbel Kbir
Tél. : 05.39.33.37.59

TANGER PRATIQUE

JEUX

DIVERS

9

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

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

HOROSCOPE
Bélier : (21 Mars - 20 Avril)
Humeur : Si des incompréhensions et des tensions étaient en suspens, le
moment est venu d’arrondir les angles et de resserrer les liens.
Amour : Une rencontre due au hasard, vous met en joie. C’est la bonne fortune qui ramène sur votre chemin, quelqu’un que vous aviez envie de revoir.
Argent : Vous ne pouvez pas vous permettre le meilleur donc vous préférez
ne rien acquérir pour l’instant.
Travail : Vous avez des idées intéressantes qui doivent être partagées. Quelqu’un
que vous n’attendiez pas pourrait surgir dans votre environnement de travail.
Taureau : (21 Avril - 20 Mai)
Humeur : Vous comptez bien faire régner une chaleureuse ambiance au
travail et partager votre enthousiasme avec vos proches.
Amour : Votre vie affective vous offre de très beaux moments. Cela vient
compenser les quelques coups de pression que vous avez pu subir ces
dernières semaines.
Argent : L’abondance financière est sur le point de débarquer grâce au
hasard, un héritage ou une commission exceptionnelle.
Travail : Vous plaisez d’autant plus que vos propos servent avec ardeur votre
cause et que vous communiquez vos convictions avec fougue et sensibilité.
Gémeau : (21 Mai - 21 Juin)
Humeur : Vous êtes plus conciliant, on vous fait davantage confiance,
montrez votre gratitude.
Amour : Une meilleure organisation rythme vos journées. Alors, laissez de
côté les tensions puisque tout semble se dérouler comme vous le souhaitez.
Argent : C’est le moment de faire un grand bilan sur les dernières semaines
écoulées en matière de gestion, penchez-vous-y, vous verrez plus clair.
Travail : Profitez de la première semaine pour vous occuper de ce qui vous
semble important.
Cancer : (21 Juin - 23 Juillet)
Humeur : Votre pugnacité fait merveille et vous avancez à grands pas vers
la réalisation de vos objectifs. Les astres sont à vos côtés.
Amour : Vous faites passer votre vie familiale avant votre vie amoureuse car
une personne de votre entourage n’a pas le moral.
Argent : Les circonstances vous permettront de consolider votre position
financière, ayez l’oeil pour tout ce qui touche aux technologies.
Travail : Vos relations professionnelles, familiales et affectives se consolident chaque jour.
Lion : (24 Juillet - 23 Août)
Humeur : Les influx du moment boostent votre vie relationnelle et sentimentale.
C’est donc plein d’entrain et de bonne humeur que vous abordez le quotidien.
Amour : Vous pourriez ressentir un sens social marqué ou une mise en
lumière de vos aspirations les plus élevées.
Argent : Des sursauts d’ambitions peuvent vous barrer la route car ils sont
trop décalés d’avec la réalité.
Travail : Une intense créativité devrait largement contribuer à votre expansion sociale.
Vierge : (24 Août - 23 Septembre)
Humeur : Vous viendrez à bout de toutes les résistances qui peuvent vous
barrer la route, les arguments viennent facilement !.
Amour : L’expérience a montré dans le passé ce que vous ne deviez pas
faire et il faut maintenant démontrer que vous avez retenu la leçon.
Argent : Vous vous sentez fortuné dans le sens où vous pourriez transformer en or tout ce que vous touchez.
Travail : Les négociations ou signatures éventuelles sont facilitées, ce qui
dynamise vos échanges et renforce votre impact sur l’auditoire.
Balance : (23 Septembre - 23 Octobre)
Humeur : Vous feriez bien de mettre un peu d’eau dans votre vin et d’affronter honnêtement les griefs au lieu de jouer les offensés !
Amour : C’est avec beaucoup de courage que vous attaquez des travaux importants, il dirige votre action et propose des solutions dans vos relations personnelles.
Argent : C’est un cycle prometteur qui s’annonce pour vos finances.
Comme par enchantement des gains tombent du ciel.
Travail : Restez positif dans vos démarches et n’hésitez pas à insister
quand vous sentez que les avis peuvent changer..
SCORPION : (23 Septembre - 23 Octobre)
Humeur : Vous abordez une période de plus grande confiance et vous pouvez profiter d’une quiétude générée par un engagement.
Amour : Vous êtes confronté à des responsabilités et vous prenez des décisions en amour. Restez clair dans votre tête, directif mais pas trop !.
Travail : Vous avez largement de quoi rivaliser avec vos concurrents si vous espérez trouver un emploi qui vous plaît mais ce n’est pas une raison pour vous reposer.
Argent : C’est votre bagout et la façon que vous avez d’argumenter qui vont
vous donner le choix et la possibilité d’augmenter vos revenus.
Sagittaire : (23 Novembre - 21 Decembre)
Humeur : C’est le moment idéale pour rattraper du retard et pour terminer ce qui
doit être. Vous suivez votre instinct et votre logique. Et vous avez bien raison !
Amour : Vos idées ont le vent en poupe et vos amours évoluent avec grâce.
Vous jubilez et votre charme agit à tous les niveaux.
Argent : Réservez pour vous occuper sérieusement de vos désirs, de vos
projets et pour faire un bilan honnête de tout ce que vous voulez réussir.
Travail : Votre réalité correspond à vos aspirations profondes et vos projets
se mettent en place, en douceur.
Capricorne : (21 octobre - 22 novembre)
Humeur : Vos efforts de sociabilité seront bien accueillis. C’est le moment
de faire passer vos idées et d’oser de nouvelles approches.
Amour : Vous saurez vous imposer car vous êtes un grand séducteur, aux
sentiments exaltés.
Argent : Vous envisagez votre activité en vous projetant dans la stabilité et
la sécurité matérielle avec confiance.
Travail : C’est avec beaucoup de ténacité que vous tenez bon sur ce qui
vous tient à coeur. Personne ne réussira à vous faire changer d’avis.
Verseau : (21 Janvier - 19 Fevrier)
Humeur : N’acceptez pas aveuglément des prises de risques inconsidérées
ou des responsabilités écrasantes, misez sur vos réelles capacités.
Amour : Si vous envisagez de déménager, de changer de région ou de pays,
la période est favorable pour ce genre de projets.
Argent : Vous avez tendance à dépenser inutilement en ce moment car
vous ne trouvez pas de débouchés à vos envies d’investissement.
Travail : Si vous rencontrez quelques difficultés à vous faire entendre,
n’ayez aucune inquiétude.
Poisson : (20 Fevrier - 20 Mars)
Humeur : Votre efficacité vous donneront des ailes pour atteindre vos objectifs.
Vous disposerez de toute l’amplitude nécessaire pour agir dans le bon sens.
Amour : Retour de flamme probable si vous êtes déjà lié, rencontre au menu
si vous êtes encore seul ! Vous n’aurez en tout cas pas de quoi vous plaindre.
Argent : Déterminé à appliquer de bonnes résolutions dans le domaine financier,
vous serez d’humeur agréable et coopérative dans l’intérêt de votre entourage.
Travail : Vous obtenez une certaine considération de la part de gens qui ne
faisaient pas vraiment attention à vous.
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سلسلة المجتهد
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ذكرى وترحم

�إلى روح العزيز على قلبي

إعداد  :عبد الرحيم ابن جلون

المرحوم برحمة اهلل تعالى

مصطفى بديع السوسي
لنجدد العهد بكاتبنا الصحافي المفكر األديب والباحث األستاذ مصطفى بديع
السوسي رحمه اهلل تعالى.
أقرأ السالم على نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم ،وأقرئك السالم وأنت بدار الخلد.

مرت �أيام ومل ت�أت مبثله ..و�إن جا�ؤوا
�ضلــــو الطريـــــق وتـــــواروا عن الأنـظـــــار..
�أقر�أ ال�سالم على نبينا حممد ،ل�شرحكم
امل�ستبـــــــيــــــن لأحـــاديثـــــه النــــيـــــــرة..
جزاك اهلل تعالى جزاء �أعلى جنة
بدعائـــــك و�صـــــالتــــــك عنــد الفجـــــــر..
�أكرمت النفو�س ب�أدق عبارات
و�شغــــفــــت مــــــن ما نـــــعــــاتـــــــك ال�ضـــــرر
غبت عنا كغروب �شم�س يف مغربها
وكفانا م�سارك الأيدي الأبدي اخلالد النري..

 نبع قلم يقطر ومضات من شهد عسل مصفى ،تتغذى منه العقولالظمأى للحكمة والمعرفة..
 نبع فوار كبركان شرارته فوائد.. قلم مداده قطرات ندى فيحاء كالصباح المشرق البهيج.. قلم كيد العدا ،وأماط األذى عن الناس..يا مصطفى!!..
يا مصطفى فقدناك ..وفقدنا حضورك وعفويتك ومسراتك..
ولكننا نتذكرك بكل كلمة أو جملة نقرأها في ركنك «مسار»
بالجريدة..
 هي هاالت خالدات ،مادام الزمان قائما يذكرنك بك.. قلت لنا خذوا العبرة من الحياة فال تهدروها عبثا.. هي أمانة غالية وهدية من رب العالمين لخلقه.. للذين ال ينسون ذكر اهلل تعالى وما نسيهم اهلل..اكتبوا :
 اكتبوا ما بخلدكم تبقي ذكراكم.. ففي أفكاركم كلمة أو جملة تجددون بها نفساجديدا..
 فال شيء يذكركم بعد الممات إال ولد صالح يدعولك ،ولذويه وعمل صالح كصدقة جارية أو علم ينتفع به
الناس..
 فركن مسارك بالجريدة الغراء «الشمال» بطنجة أدام اهلل نشرها..فيها غزارة مادة وأدب وتربية وتوجيه وحكم بالغة..
 كتاباتك تركت بصمات ،نابعة من وجدانك وحنكتك ومجهودك ،وقولك الصادق..سنتذكرك ما حيينا ،فارقد بسالم تحت رحمة اهلل وموعدنا بك جنة الفردوس إن شاء
اهلل تعالى..
كنت تواقا لك صديقي المحب في اهلل أن تكتب مقدمة لألجزاء الباقية والتي هي
تحت الطبع ،ولكن قدر اهلل نافذ ،عجلت بفراقنا ..ألنك كنت أهال بذلك ،آسف لفراقك
وموتك المباغت..
 لم نجد لمقاالتك الحيز الذي كانت تطلع لنا فيه صورتك المشرقة أعلى الصفحة.. كنت خير صديق محفز لي على الكتابة ،ولوالك ما خرجت كتاباتي للوجود مندرج المكتب..

جريدة طنجـة

• عـدد  • 4140ال�سبـت  09يناير 2021

 أسكنك اهلل فسيح جناته كما فتحت لي باب الكتابة صدقة جارية.. سأعمل جاهدا إلخراج مقاالتك ،وأصنفها في كتاب أعمل على طبعه ليكون مرجعالمحبيك والدعاء لك ،كما أبهرتنــي بتقديمــك لكتبـي المجيـدة « :سياحة في الذات
والروح» ..وغيرها ..مع العلم أنك صاحب العنوان وفقني اهلل تعالى لذلك وتوكلت عليه
بجاه المصطفى محمد صلى اهلل عليه وسلم..

مقتطفات من سيل كتاباته

 درر من أقواله عندما ينكب كائن من كان على التأمل في ملكوت الكون ،بكل ذبيب الحياةالساري في شرايينه ،وبكل ما أوتي من قوة وخيال ،وجرأة ،في سير أغوار النفس
البشرية ،بكل نوازعها ،وبكل تجلياتها ،ويستعرض حقبا من زمن تليد ،تولى واندثر
تطبيقا لحتمية التاريخ التي تحتم بالزوال والفناء على الكل.
قال تعالى « :كل من عليها فان» صدق اهلل العظيم (س .الرحمان اآلية).
 فإن ضرورة التاريخ تفرض علينا -مرة أخرى -مواكبة حضارات الشعوب عبر النقلالمباشر..
 فال مناص من استفادة األجيال مما كتب وسطر المؤلفون ،وسجل المؤرخونكابن خلدون والرحالـة ابن بطوطة ،من أقوال ووقائـع وأحداث أصبحت في
حكم الماضي ،مما جعلني أقول لبعض األساتذة الكرام أن يكتبوا لنا عن
ما شاهدوه ،ولينقلوا لنا انطباعاتهم عن حضارة الشعوب والبلدان التي
زاروها.
 كتب رحلة في الذات والروحلمؤلفهم الكاتب الباحث عبد الرحيم ابن جلون
ال أقصــد فقــط الجانــب الروحـــي والسيــاحي ولكننـي أعنـــي
مجموعــة قيـم وأخـالق ومالحظـات ،أوردهــا الكاتب في مقاالتـــه
المنشورة في هذه الكتـــب « :رحلـة في الذات والروح» ،وقسم تآليفه
إلى ست مؤلفات تحت الطبع.
 ال أنكر أنني مارست ضغوطا على الكاتب ابن جلون لينشر ويخرجمقاالته إلى يومنا هذا ( 160مقاال) المنشورة في جريدة الشمال
وجريدة طنجة ،ال أنكر أيضا مجالنا الصحافي واألدبي ال يسلم
من وجود فيروسات ال تريد أن يظهر أي مجهود فكري وأدبي
وتراثي ونقلي ،حتى لو كان ارتسامات ال تتطلب عبقرية وال
مجهودا مما يتـذرع به البعض ،ولكن إرادة اإلبداع والتبليغ
دون طمع في ربح زائـل ،وال سمعة طنانة زائفة أكبر من
سهـام المشككيــن ..نحن ال نطلب لغــة راقيـة ،فقد نزل
اإلسفاف ببعضهم إلى اقتراح واستعمال (الدارجة) وال نطلب
الجناس والمرادفات واالستعارات وال لغة (الجاحظ) فيكفي
أن تكون لغة التواصل واضحة والتبليغ موصول.

« -الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى».

حكـى لنا ابن جلـون عن الفيـردوس المفقود ،بالد األندلس وتاريخ اإلسالم بها،
وعظمائها وملوكها ..ولعل ما يفيد في كتـب «سياحة في الذات والروح» مشاهــدات
وحكايات عن مجتمعنا ومجتمع القطب الشمالي والغربي (كندا).
اعتاد الكاتب زيارتها دوريا وكل سنة ،لوجود أبناء وأحفاد بررة بها ..وشغفه بالزيارة
والسياحة والتجوال ،مثل :
 كندا  :قبلة المتحابين في العيش.. سويسرا  :جنة اهلل في أرضه.. بلجيكا  :موطن المغاربة الثاني بعد المغرب.. فرحلـة فـي «الذات والروح» الذي أجـد في قـراءتـه ،وقـد قـرأتـه مجـزءاً ،متـعــةال تضاهيها إال متعة السفر شخصياً...
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

الجزء األول ـ جلسة 4

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

ري حال َب ْي ِك َ
تنط ِحني!.
َخ ُ
وقالت :

بنيت عليـك بنـي ،أحوج مــــا

كنا إليــك ،صفــائـــح الصخـــر

يا فرحة القلب واألحشاء والكبد يا ليت أمك لم تحبــل ولو تلـد

ال يبعـدنــــك اهلل يا عمــــري

إما مضيــت فنــحـــن باإلثــــر

لما رأيتك قد أدرجت في كفـــن مطيبـا للمنـــايا آخـــر األبــــد

هذي سبيــل النــــاس كلهـم

البـــد ســالكهــــا على سفـــر

أيقنت بعـدك أني غير باقيـــــة وكيف يبقى ذراع زال من عضد()202

أو ال تــراهــم في ديـارهــــم

يتوقــعـــون وهــم على ذعــــر

+++

والموت يوردهم مواردهـــــم

قسرا ،فـقــد ذلـوا على القســر()210

ثم بكت عليه وشهقت شهقة وماتت!
*...وامرأة مات ابنها فرثته قائلة :
يا عمرو ،مالي عنك من صبر

يا عمرو ،يا أسفي على عمرو

هلل يـا عمــــرو ،وأي فـــتــــى

كفنت يوم وضعت في القبر؟

أجثو التــــراب على مفارقـــه

وعلى غضارة وجهـــه النضر

حين استوى وعال الشباب بـه

وبدا منير الوجـه كالبــــــدر

ورجا أقــــاربـــــه منافعــــــه

ورأوا شمائــل سيـــد غمـــر()203

وأهمه همــــــــي فســـــاوره

وغدا مع الغادين في السفـر

فتأوه صاحبي وقال :
 مرثية حزينة معانيها ،ترحة صورتها قد أثارت في جمسي قشعريرة ورعشة وتمايلقليال وأغمض عينيه في نجوى مع خاطره ،وإذا به ينشد :
كيف طوتك المنون يا ولي؟ وكيف
وتوقف ،وحوقل ...ثم أعاد إنشاد صدر البيت ،وتوقف ثانيا على عتبة عجزه ،فتهانف
وقال :
 سرب وعاء حافظتي ،يا شريف! إيه ...إنها آفة النسيان ،هو صدر مطلع قصيدةللبارودي ،رحمه اهلل ،يرثي فيها ابنه ..فلو تلقيتها منك ،فبيني وبينها سنوات ...فقصدت
المكتبة ،وجئت بالديوان ،وتصفحت جزءه األول( ،)212ثم أنشدت :

تغدو به شقـــــراء ساميـــــة

مرضى الجراء شديدة األسـر()204

كيف طوتك المنون يا ولـدي

ويف أودعتك الثــــرى بيـــدي

ثبت الجنـان بــه ويقدمهـــــا

فلج يقلـب مقلتـي صقـــــــر()205

واكبدي يا علي بعـــدك ،لــو

كانت تبــل الغليـل واكبــــدي

ربيتـــــه دهـــرا أفتـــــقـــــه

في اليسر أغدوه وفي العسـر

فقدك سل العظـام منـــي ور

د الصبر عني ،وفت في عضدي

حتـى إذا التأميـــل أمكننــــي

فيـــه قبيــل الحــق الثـغـــر

كم ليلة فيــك ال صباح لهـــا

سهـرت هـل باكيـــا بال مـــدد

وجعلت من شغفـــي أنقلــــه

في األرض بين تناثف غبــــر()206

دمع وسهــــد ،وأي ناظـــــرة

تبقى على المدمعين والسهد؟

أدع المــزارع والحصـــون بـه

وأحله في المهمـــة القفــــر

لهفي على لمحة النجابة ،لودا

مــت إلى أن تفـــوز بالســـدد

مازلت أصمــــــده وأحـــــدره

من قتـــر مومـــاة إلى قتـــر()207

ما كت أدري رذا كنـت أخشـى عليـك العين أن الحمام بالرصــــد

هربـا به والمـــــوت يطلبــــه حيث انتويــــت بـــه وال أدري()208

فاجأني الدهر فيك من حيث ال أعلم ختــــال ،والدهــــر كاآلســـد()212

حتى دفعـــت بـه لمصرعــــه

سوق المعيــز تســاق للعـــــر()209

لوال اتقاء الحيــــاة العتضـــت بالحلـــــم هيامــا يحيــق بالجلـــد()213

ما كان إال أن هجعــــت لـــــه

ورمى فأغفـى مطلــع الفجـــر

لكن أبت نفســي الكريمــة أن أثلــم حـــــد العــــزاء بالكمــــــد()212

ورمى الكــــرى رأسي ومـا بـه

رمس يساور منـــه كالسكــر

فلبيك قلبـــي عليك ،فالعيـــن ال تبلــــغ بالدمـع رتبــــة الخلــــد

غذ راعني صـوت هيـــت بـــه

وذعـــرت منـــه أيمـــا ذعـــر

إن بك أخنى الردى عليك فقد

أخنى أليم الضنى على جســــدي()215

وإذا منيـــــتـــــــه تســــاوره

قد كدحت في الوجه والنمـــر

عليك مني السالم توديع القا

ل ولكـــن توديـــــع مضـطهـــد()216

وإذا لـــه علـــق وحشرجـــــة

مما يجيش به مـــن الصـــدر

والموت يقبضــــه ويبسطـــه كالثوب عند الطـــي والنشــــر
فدعا ألنصــره وكنــــت لــــه

من قبــل ذلـك حاضـر النصــر

فعجزت عنه وهـــي زاهقـــــة

بين الوريــد ومدفـــع السحـــر

فمضى وأي فتـى فجعــت بــه جلـــت مصيبـــتــه عن القـــدر
لو قيل  :تغديــه؟ بذلــت لــه

مالي وما جمــعـــت من وفـــر

أو كنــت قــادرا على عمــــري

آثرته بالشطـــر مـــن عمـــري

قد كنـــت ذا فقــر له ،فعـــدا

ورمى على وقــد رأى فــقــــري

لو شاء ربي كـــان متعنــــــي

يا بـنــــي وشـــــــد بأزره أزري

++++

الهوامش :
(« )202العقد الفريد» ج  3/260و«معجم النساء 338-318-306 »..و«رثاء األبناء 103»..و«لطائف النساء» .33-15
الغفر ج أغفار وغفور  :الذكر من أوالد تيوس الجبل أي األروى.
( )203غمر  :جزيل العطاء.
( )204مرطى  :سريعة  -األسر  :القوة.
( )205فلج ج فلوج  :النصر.
( )206التنائف ج تنوفة  :الصحراء ال ماء فيها وال أنيس  -عبرج غبراء أي مظلمة.
( )207القتر  :الجانب  -موماة أو موماء  :صحراء.
( )208انتوى  :قصد.
( )209العتر هو اسم بتنات أو شجر صغير ،والمراد هنا الذبح.
(« )210زهر اآلداب» ج  1/460و«رثاء األبناء 73 »..و«معجم النساء»  322و«لطاذف النساء» .19
(« )211ديوان البارودي» ج .1/168
( )212الختل  :الخداع ،والمراد به هنا المكروه من حيث ال يعلم.
( )213اعتاض  :استبدل  -يحيق :يحيط .الجلد  :القوة والصبر.
( )214ث َلم  :كسر  -العزاء  :الصبر.
( )215أخنى  :هلك
( )216قال  :مبغض كاره من قاله يقليه قلى  -مضطهد  :مقهور مغلوب على أمره.

(يتبع)
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الملحق الرياضي

البطولة االحرتافية :

احتاد طنجة واملغرب التطواين
�إلى ثمن نهائي ك�أ�س العر�ش

زاد اتحاد طنجة من تأزيم وضعية مولودية وجدة وأخرجه من منافسات
كاس العرش بعدما فاز عليه في الدور الـ16نهائي ،بثالثية نظيفة في
المباراة التي جمعتهما بالملعب الكبير بطنجة .وتلقى الفريق الوجدي ضربة
موجعة منذ الدقيقة  29بعد طرد عميده عبد اهلل خفيفي .ما سهل المأمورية
على أصحاب األرض .وسجل اتحاد طنجة الهدف االول في الدقيقة  33عن
طريق المهاجم الغابوني اكسيل مايي من ضربة جزاء اقتنصها بنفسه،
وأضاف الظهير االيمن محمد الشيبي الهدف الثاني في الدقيقة  ،56وختم
فوزي عبد المطلب الحصة بتوقيع الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.
كما تجاوز المغرب التطواني هذا الدور بفضل حققه على حساب ضيفه
الفتح الرباطي بالضربات الترجيحية في المباراة التي جمعتهما مساء األربعاء
 30دجنبر بالملعب الكبير طنجة.
وأتم الفريق التطواني المباراة بعشرة العبين بعد طرد العبه عادل
الحسناوي منذ الدقيقة  .67وتوجه الفريقان نحو الضربات الترجيحية بعدما
انتهت المباراة في وقتها األصلي واإلضافي بالتعادل السلبي صفر لمثله.
وحسم المغرب التطواني النتيجة في النهاية لصالحه بالضربات الترجيحية
( 5مقابل.)3
وسيواجه اتحاد طنجة في دور ثمن نهائي فريق الجيش الملكي المتأهل
على حساب االتحاد الرياضي التوركي بالضربات الترجيحية ،فيما يواجه
المغرب التطواني فريق شباب أطلس خنيفرة المتأهل على حساب جمعية
سال بثالثة أهداف لواحد .وستجرى مباريات الثمن في شهر مارس المقبل
إن شاء اهلل.

نتائج دور سدس عشر نهائي كأس العرش:

جمعية سال  /شباب أطلس خنيفرة( 3 – 1 :بعد االحتكام للشوطين
اإلضافيين).

الدفاع الحسني الجديدي  /االتفاق المراكشي1 – 2 :
دفاع حمرية خنيفرة  -المغرب الفاسي2 – 0 :
اتحاد سيدي قاسم  /ا .الزموري للخميسات( 1 – 1 :ض.ت )6 – 7
وداد قلعة السراغنة  /أولمبيك اليوسفية0 – 1 :
أولمبيك خريبكة  /الوداد البيضاوي1 – 0 :
المغرب التطواني  /الفتح الرباطي( 0 – 0 :ض.ت )3 – 5
الكوكب المراكشي  -مولودية الداخلة1 – 3 :
نهضة بركان  -يوسفية برشيد0 – 2 :
الرجاء البيضاوي  -وداد فاس( 1 – 2 :بعد االحتكام للشوطين اإلضافيين)
شباب المحمدية  -الرشاد البرنوصي0 – 1 :
اتحاد طنجة  -مولودية وجدة0 – 3 :
أولمبيك آسفي  -واد زم1 – 0 :
رجاء بني مالل  -نهضة الزمامرة0 – 2 :
حسنية أكادير  -شباب ابن جرير1 – 2 :
الجيش الملكي  -اتحاد تواركة( 1 – 1 :ض.ت )1 – 3

برنامج دور ثمن نهائي:
نهضة بركان /المغرب الفاسي
الرجاء الرياضي /اتحاد سيدي قاسم
سريع وادي زم /الوداد الرياضي
شباب خنيفرة /المغرب التطواني
شباب المحمدية /الدفاع الجديدي
وداد قلعة السراغنة /رجاء بني مالل
الكوكب المراكشي /حسنية أكادير
اتحاد طنجة /الجيش الملكي.

مبارتني واحدة موقوفة التنفيذ للمهدي اخلالطي
قررت اللجنة المركزية للتاديب توقيف المهدي خالطي،
العب فريق اتحاد طنجة لمباراتين واحدة منهما موقوفة
التنفيذ بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنهضة
أتليتك زمامرة لحساب الجولة الخامسة من البطولة
االحترافية ،وتغريم زمامرة مبلغ  2000درهما،
لحصول فريقه على  4إنذارات خالل المباراة.
كما أوقفت اللجنة العبي فريق الفتح الرياضي،
رضا الجعدي لمباراتين نافذتين والمهدي بنعبيد
لمباراتين واحدة منهما موقوفة التنفيذ ،وذلك بعد
طرد هما في المباراة التي جمعت فريقهما بنادي
الدفاع الحسني الجديدي .ومن االخير توقيف العبه
المهدي قرناص لـ 4مباريات اثنتان منها موقوفتا
التنفيذ مع تغريمه مبلغ  10آالف درهما بعد طرده
في المباراة لسوء السلوك مع تغريم الفتح الرياضي مبلغ
 2000درهما ،لحصول فريقه على  4إنذارات وحالتي طرد.

وأوقفت كذلك عبد الحق عسال ،العب شباب المحمدية
لـ 3مباريات واحدة منها موقوفة التنفيذ ،مع تغريمه
مبلغ  3000درهما ،بعد طرده في المباراة التي جمعت
فريقه بالرجاء الرياضي .وغرمت اللجنة فريق شباب
المحمدية مبلغ  2000درهما ،لحصول فريقه على
 3إنذارات وطرد خالل المباراة التي جمعته بفريق
الرجاء الرياضي ،وتغريم األخير مبلغ  2000درهما،
لحصول فريقه على  4إنذارات خالل المباراة.
كما غرمت اللجنة فريق مولودية وجدة مبلغ
 2000درهما ،لحصول فريقه على  5إنذارات خالل
المباراة التي جمعته بفريق نهضة بركان ،وسريع واد
زم مبلغ  2000درهما ،لحصول فريقه على  5إنذارات
خالل المباراة التي جمعته بفريق الجيش الملكي.

اجلامعة والع�صبة يحددان تاريخ االنتقاالت ال�شتوية
وا�ستئناف البطولة االحرتافية
عقدت لجنة مشتركة بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة
الوطنية لكرة القدم االحترافية ،يوم الخميس  31الماضي ،اجتماعا بمقر
الجامعة في موضوع فترة االنتقاالت الشتوية ومواعيد البطولة االحترافية،
حيث تقرر فتح فترة االنتقاالت الشتوية ابتداء  20يناير وتستمر إلى غاية 5
فبراير  .2021وتقرر اعتبار يوم  19يناير  2021آخر أجل لتسوية الوضعية
المالية للفرق ،تطبيقا لمقتضيات القرارات السابقة للجنة المراقبة والتدبير،

جريدة طنجـة

• عـدد  • 4140ال�سبـت  09يناير 2021

من أجل تأهيل الالعبين .واعتبار الالعب الذي لم تسو وضعية فريقه مع
لجنة المراقبة والتذبير حرا بداية من  20يناير .2021
كما تقرر خالل نفس االجتماع استئناف البطولة االحترافية للقسم األول
بالموازاة مع نتائج المنتخب الوطني في كأس إفريقيا لالعبين المحليين،
وتحديد يوم  15يناير  2021موعدا لالستئناف البطولة الوطنية االحترافية
للقسم الثاني.

خبر األسبوع
فريق الدرجة الثالثة
يق�صــي �أتلتيكـــو مدريــد
من ك�أ�س امللك

ودع أتلتيكو مدريد منافسات كأس ملك إسبانيا ،عقب خسارته
أمام فريق كورنيال (أحد فرق الدرجة الثالثة) ،بنتيجة ( ،)1-0يوم األربعاء
الماضي ،ضمن منافسات الدور الثاني من المسابقة .وسجل أدريان
خيمينز هدف المباراة الوحيد لكورنيال في الدقيقة السابعة .وتلقى
فريق سيميوني صدمة اخرى خالل نفس المباراة بعدما أصيب مدافعه،
االوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيز بكدمة قوية في كاحل القدم
اليسرى .وكان المدافع الدولي تعرض لإلصابة خالل كل مشتركة مع
أحد العبي كرونيال في الدقيقة ( .)7وأعلن الطاقم الطبي ،أن الالعب
سيجري أشعة على موضع اإلصابة لتحديد مدى قوتها ،والفترة
المنتظرة لغيابه.

الدوري اإلسباني
بر�شلونة ينتع�ش بفوز بقلب بلباو
يف م�ؤجل عن اجلولة الثانية

حقق برشلونة ،انتصارا مهما بنتيجة ( )3-2خالل مواجهة أتلتيك
بيلباو ،مساء األربعاء الماضي ،في المباراة المؤجلة عن الجولة الثانية
بالليغا .وسجل أهداف برشلونة ،بيدري في الدقيقة  ،14وميسي (هدفين)
في الدقيقتين  38و .62بينما أحرز هدفي أتلتيك بيلباو ،إيناكي ويليامز
ومونياين في الدقيقتين  3و .90وحرم القائم األيمن ،ليونيل ميسي من
إضافة الهدف الرابع لبرشلونة والهاتريك في الدقيقة  ،71بعد تسديدة
قوية داخل منطقة الجزاء .ورفع برشلونة رصيده إلى  31نقطة في المركز
الثالث ،بينما تجمد رصيد بيلباو عند  21نقطة في المركز التاسع .وكان
برشلونة حقق فوزًا صعبًا ومهمًا على هويسكا ،بنتيجة ( ،)1-0في إطار
منافسات الجولة  17من الليغا ،في معقل األخير ملعب «ألكوراز» .وسجل
هدف برشلونة الوحيد في المباراة ،فرينكي دي يونج في الدقيقة .28
وواصل أتلتيكو مدريد عزف نغمة االنتصارات في الليغا ،بفوزه
القاتل والصعب على حساب مضيفه ديبورتيفو أالفيس ( ،)2-1على
ملعب (منديزوروزا) لحساب الجولة  17من الدوري .وضرب األتلتي ،بهذه
النقاط الثالث الثمينة أكثر من عصفور ،حيث حافظ الفريق على سلسلة
انتصاراته للجولة الرابعة على التوالي ،وهو الفوز الـ 12أيضا هذا الموسم،
ليصبح أكثر الفرق حصدا للنقاط الثالث .كما أن الفوز أعاد الصدارة
لـ»الروخيبالنكوس» بعد أقل من  24ساعة من ذهابها لريال مدريد
الذي افتتح عام  ،2021باالنتصار بنتيجة ( )2-0خالل مواجهة سيلتا فيغو.
وسجل للريال لوكاس فاسكيز في الدقيقة  ،6وماركو أسينسيو في الدقيقة
 .53وبهذا االنتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى  36نقطة في المركز
الثاني ،بينما تجمد رصيد سيلتا عند  23نقطة في المركز الثامن.
نتائج الدورة 17
فيا الريال  /ليفانطي1 – 2 :
بيتيس  /إشبيلية1 – 1 :
خيطافي  /بلد الوليد1 – 0 :
ريال مدريد  /سلطا0 – 2 :
أ.بلباو  /إلتشي0 – 1 :
أالفيس  /أ.مدريد2 – 1 :
إيبار /غرناطة-0 2 :
ريال صوصيـــداد  /أوصاصونـــة:
1– 1
ويسكا  /برشلونة1 – 0 :
فالينسيا  /قاديس1 – 1 :
برنامـج الدورة :18
أمس الجمعـة:
سلطا  /فيا الريال (الساعة التاسعة
ليال)
اليوم السبت:
إشبيلية  /ريال صوصيداد (الساعة
الثانيةظهرا)
أ.مدريد  /أ.بلباو (الساعة الرابعة
والربعمساء)
غرناطــــة  /برشلونـــة (الساعة
السادسةوالنصفمساء)
أوصاصونة  /ريال مدريد (الساعة
التاسعةليال)
غدا األحد:
ليفانطي  /إيبار (الساعة الثانية
ظهرا)
قاديس  /أالفيس (الساعة الرابعة
والربعمساء)

إلتشي  /خيطافي (الساعة السادسة
والنصفمساء)
بلد الوليد  /فالينسيــا (الساعــــة
التاسعةليال)
بعد غد اإلثنين:
ويسكا  /بيتيس (الساعة التاسعة
ليال)
الترتيب العام :
 - 1أ .مدريد 38 :نقطة
 - 2ريال مدريد// 36 :
 - 3ريال صوصيداد// 30 :
 - 4فيا الريال// 29 :
 - 5برشلونة//28 :
 - 6اشبيلية//27 :
 - 7غرناطة//24 :
 - 8سلطا// 23 :
 - 9أ.بلباو// 20 :
 - 10قاديس//20 :
 11بيتيس// 20 :
 - 12إيبار// 19 :
 - 13ليفانتي// 18 :
 - 14أالفيس// 18 :
 - 15بلد الوليد// 18 :
 - 16خيطافي// 17 :
 - 17فالينسيا// 16 :
 - 18إلتشي/ 16 :
 - 19أوصاصونة// 14 :
 - 20ويسكا// 12 :
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الملحق الرياضي

ـة

حقق الشاب بيدري جونزاليس ،العب
برشلونة ،إنجازا تاريخيا خالل مشاركته ضد
أتلتيك بيلباو ،مساء األربعاء ،في المباراة
المؤجلة من الجولة الثانية بالليجا .وسجل
بيدري ،الهدف األول لبرشلونة ،قبل أن
يصنع الهدف الثاني لزميله وقائد الفريق
ليونيل ميســي .وبحســب شبكــة «أوبتا»
لإلحصائيات ،فإن بيدري بعمـــر  18عامًا
و 42يومًا ،أصبـــح أصغــر العـــب يُسجل
ويصنع في مباراة بالليغا على ملعب سان
ماميس .وأبدى بيدري ،سعادته بالمشاركة
في االنتصار بنتيجة ( )3-2خالل المواجهة.
وقال خالل تصريحات نقلتها صحيفة موندو
ديبورتيفو «كنا نعلم أنها مباراة مهمة ،كنا
نعرف كيف سيلعب الخصم باالعتماد على
سرعة ويليامز» .وأضاف «بيلباو سجل هد ًفا
في وقت مبكر وكانت ضربة قوية ،لكننا
تمكنا من العودة وحصدنا  3نقاط مهمة
للغاية» .وتابع «حين يُسجل الخصم هد ًفا
مبكرًا ،فإن الشيء الطبيعي هو االنهيار
لكننا فعلنا العكس ،كنا واثقين وعرفنا كيف
نعود».وأوضح «لم أسجل هد ًفا بالرأس
قبل ذلك ،والهدف الذي صنعته لميسي جاء
من لعبة فائقة السرعة ،فهو كان يتحدث
معي وأخبرني أنه بمفرده ،ولحسن الحظ
كان قادرًا على التسجيل» .وأردف «أنا
سعيد النتصار الفريق والتسجيل والصناعة،
ويجب أن نواصل هكذا ،فالطريق طويل
جدًا ويمكن أن يحدث أي شيء».

فينالدوم يرفض التجديد لليفربول
من أجل برشلونة
كشفت»موندو ديبورتيفو» عن تمسك
نجم ليفربول بحلم باالنتقال إلى برشلونة
في الصــيــف المقبــل .وكان الهولنـــدي
جورجينيو فينالدوم ( 30عامًا) ضمن خطة
تعاقدات برشلونة ،إال أن األزمة المالية التي
يعاني منها الكتالوني ،وقفت حائلاً أمام
إتمام الصفقة في الصيف الماضي .ويرتبط
فينالدوم بعقد مع ليفربول حتى نهاية
الموسم الجاري ،ويحق له التوقيع ألي نادٍ
آخر في الشهر الجاري .وبحسب الصحيفة،
فإن التوقعات كانـــت تشيـــر إلى تجديد
فينالدوم لعقده مع ليفربـول بعد فشل
انتقاله إلى برشلونة في الصيف الماضي.
وأضافت أنه يرفض توقيع عقد جديد مع
ليفربول حاليًا ،على أمل االنتقـــال إلى
برشلونة في الصيف كالعب حر .ويتمسك
كلوب ،مدرب للريدز ،باستمرار فينالدوم
في آنفيلد ،بما أنه قطعة أساسية في كتيبة
ليفربول ،وعلى ما يبدو أن الالعب له رأي
آخر .ومن المتوقع أن يتم حسم مصيره مع
برشلونة في آخر أسبوع من هذا الشهر مع
قدوم الرئيس الجديد للنادي الكتالوني،
سواء بالسعي لضمه في الميركاتو الجاري
أو االنتظار للصيف.

ريال مدريد حائر في خليفة
راموس

بلحمر مدربا جديدا للمغرب التطواين

أنهت اللجنة التقنية التي عُهد لها اإلشراف على اختيار المدرب
الجديد لفريق المغرب التطواني ،مهمتها باختيار الالعب السابق
للنادي يونس بلحمر ،لإلشراف على العارضة الفنية للفريق خلفا
لإلسباني خوان خوصي ماكيدا الذي تم االنفصال عنه بالتراضي.
وجاء اختيار اللجنة التقنية إلسم المدرب «يونس بلحمر» بعد
دراستها لمجموعة من السير الذاتية لمدربين وطنيين وأجانب
عبروا عن رغبتهم في اإلشراف على العارضة الفنية للفريق.
ونوه المكتب المسير للنادي بالعمل الذي قامت به اللجنة
التقنية الموكل لها اختيار المدرب الجديد ،وإشرافها على دراسة
السير الذاتية للمدربين وفق المعايير التي حددها المكتب والتي
تتماشى مع استراتيجيته وأهدافه المسطرة فيما يخص الطاقم
التقنيللنادي.

وتأسف المكتب المسير للموقف المتناقض الذي عبر عنه
رئيس جمعية قدماء العبي المغرب أتلتيك تطوان المنسحب من
اللجنة التقنية ،بعد أن أعطى موافقته لرئيس النادي لالنظمام إلى
اللجنة ،واقتراحه شخصيا على السيد الرئيس إصدار بالغ يتم فيه
إطالع الرأي العام الرياضي المحلي على تشكيل لجنة تقنية الختيار
المدرب المقبل للنادي ،واإلعالن عن أسماء أعضائها.
يذكر أن يونس بلحمر من مواليد  1961بتطوان ،سبق له
أن أشرف على تدريب عدد من األندية بالدوري اإلسباني الثاني
حرف “باء” ،علما أنه حاصل على مجموعة من ديبلومات التدريب
المعترف بها وطنيا ودوليا كان آخرها ديبلوم «ويفا برو» الذي يعد
أعلى شهادة التدريب على الصعيد األوربي والعالمي والذي يخول
لصاحبه تدريب أندية الدرجة األولى بأوروبا والمنتخبات العالمية.

مهرجان كروي على هام�ش دورة تكوينية لنيل
دبلوم الدرجة دال ملحور تطوان

أفاد تقرير صحفي إسباني ،يوم األربعاء
الماضي ،بأن ريال مدريد بدأ يستعد
لمرحلة ما بعد سيرجيو راموس ،تحسبًا
لعدم التوصل التفاق حول تجديد عقد
قائده .وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد
بختام الموسم الجاري ،ولم يتوصل الطرفان
التفاق حول التجديد حتى اآلن .وبحسب
سينترال» اإلسباني،
موقع «ديفينسا
فقد استقر ريال مدريد على التعاقد مع
النمساوي ديفيد أالبا ،مدافع بايرن ميونخ،
إلى جانب اختيار مدافع من اثنين يلعبان
في الليجا ،لالنقضاض عليه في حالة
الفشل في تجديد عقد راموس .وينتهي
عقد أالبا مع بايرن بنهاية الموسم الجاري،
ومن المقرر أن ينتقل إلى ريال مدريد مجانا
في الصيف ،بعدما عرض عليه الميرنجي
عقدًا مدته  3سنوات ،براتب يقدر بنحو
 10ماليين يورو سنويا .وأوضح التقرير،
أن ريال مدريد يفاضل بين اإلسباني باو
توريس مدافع فياريال ،والفرنسي جويل
كوندي مدافع إشبيلية ،لضم أحدهما إلى
جوار أالبا .ويعاني ريال مدريد على صعيد
الخط الخلفي ،فإلى جانب احتمالية رحيل
راموس ،ال يقدم الثنائي رافائيل فاران
وإيدر ميليتاو مستويات مقنعة ،كما يفكر
ناتشو فرنانديز في الرحيل من أجل اللعب
باستمرار.

مودريتش يرفض مغادرة الريال
أكد تقرير صحفي إسباني ،يوم الثالثاء
الماضي ،أن الكرواتي لوكا مودريتــش،
العب وسط ريال مدريد ،أبدى موافقته
على تجديد عقده مع ريال مدريد .وينتهي
عقد لوكا مودريتش ( 35عامًا) مع ريال
مدريد في نهاية الموسم الجاري ،ويحق له
التوقيع ألي فريق بداية من يناير الجاري.
وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» ،فإن
مودريتش لديه رغبة في االستمرار مع ريال
مدريد ،ويرفض تمامًا التفاوض مع أي
فريق ،في ظل حرصه على إنهاء مسيرته
في صفوف الفريق المدريدي .وأشارت
الصحيفة إلى أن مسؤولي ريال مدريد
قدموا عقدًا جديدًا لمودريتش مدته
موسم واحد فقط ،في ظل السياسة التي
يتبعها النادي مع الالعبين الذين يتجاوزون
 30عامًا .في الوقت ذاته ،سيشهد راتب
مودريتش في الموسم الجديد ،تراجعًا
طفي ًفا ،بسبب األزمة االقتصادية التي
يعاني منها ريال مدريد.

بيلسا يبحث خطف فاسكيس

ألينيا ينتقل إلى خيتافي
أعلن برشلونــة توصلــه التفــاق مع
خيتافي إلعارة كارليس ألينيا حتى نهاية
الموسم ،على أن يتولى النادي المدريدي
دفع راتبه طوال تلك المدة .وخاض ألينيا
 43مباراة مع برشلونة ،سجل خاللها ثالثة
أهداف ،وخلـــال هــذا الموسم ،شارك في
خمس مباريات 2 ،في الدوري و 3في دوري
األبطال .وكان ألينيا خرج في يناير الماضي
معارًا إلى بيتيس ،ولعب  19مباراة وسجل
هد ًفا وحيدًا.

ريد
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رقم تاريخي لموهبة برشلونة
أمام بيلباو

فقدت الساحة الرياضية المغربية يوم األحد الماضي بمدينة
القنيطرة ،الالعب الدولي والمدرب المغربي السابق ،العربي شيشا ،عن
عمر تناهز  86سنة.
وحمل المرحوم قيد حياته قميص االتحاد الرياضي المغربي
(أوسام) والراسينغ البيضاوي (الراك) قبل خوضه تجربة االحتراف
بحمل قميص نادي مارسيليا الفرنسي الذي لعب له الجوهرة السوداء،
المرحوم العربي بنمبارك ،لمدة خمس سنوات ،ثم انتقل إلى فريق
ستراسبورغ ،وريد سطار الباريسي.
كما حمــل قميـص المنتخـب المغــربـي في عدة مناسبـات ،وكان
من أبرز الالعبين في المنتخب األول الذي تشكل سنة  1957بقيادة
المرحومين العربي بنمبارك وقاسم القاسيمي.
واشتغل المرحوم في مجال التدريب ودرب العديد من األندية
الوطنية ضمنها اتحاد طنجة بالقسم الوطني الثاني في بداية
الثمانينات.
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في اطار البرنامج العام للدورة التكوينية لنيل دبلوم التدريب
الدرجة دال( ،)Dمحور تطوان الفوج الثاني ،تم تنظيم مهرجان
كروي بملعب حيضرة بالفنيدق بتنسيق مع المدارس الرياضية
ألندية الفنيدق ،باشراف عبد الحكيم بن الصديق المسؤول التقني
على كرة القدم القاعدية ،وبحضور رئيس اللحنة التقنية للعصبة.
ويدخل ايضا ضمن برنامج تكوين المدربات والمدربين لتكوينهم

على تنظيم مثل هذه التظاهرات وكيفية التعامل مع االطفال وقد
كانوا في مستوى التنظيم .وشكر مسؤولي العصبة باسم جميع
المدربات والمدربين واألطر التقنية ،مؤطري ومسؤولي الفرق
بالفنيدق على مساهماتهم وتعاونهم في انجاح هذا المهرجان
الكروي الخاص باالطفال من  06سنوات الى  12سنة.

جريدة طنجـة

أكد تقرير صحفي يوم الثالثاء الماضي،
اهتمام األرجنتيني مارسيلو بيلسا ،مدرب
ليدز يونايتد ،بإبرام صفقـــة من ريـــال
مدريد .وبحسب صحيفــــة «ديلي ميل»،
فقد طلب بيلسا ،من إدارة ليدز ،محاولة
التعاقد مع لوكاس فاسكيز ،الذي يقدم
مستويات مميزة مع ريال مدريد .ويرتبط
فاسكيز بعقد مع ريال مدريد ينتهي بنهاية
الموسم الجاري ،وأصبح يحق له التوقيع
ألي فريق بداية من يناير الجاري .ورفض
فاسكيز ،العرض األول المقدم من ريال
مدريد لتجديد عقده ،ومن المقرر أن تستمر
المفاوضات بين الطرفين ،في ظل رغبة
زيدان في بقاء الالعب .وال يرغب فاسكيز
في مغادرة ريال مدريد ،وهو حريص على
االستمرار بين صفوفه ،لكن كل شيء
مرتبط بالعرض الجديد الذي سيقدمه
فلورنتينو بيريز ،وإال سيرحل الالعب مجانًا
في الصيف المقبل.
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«حمودان»...
م�ست�شهر احتاد طنجة
اجلديد
حقق اتحاد طنجة لكرة القدم انطالقة
جيــدة هــذا الموسم بثالث انتصــارات
متتالية قبل أن يتعــادل بميدانه في
ديربي الشمـــال أمام المغرب التطواني
ويمنى بهزيمة ثقيلة في الجولة الخامسة
أمام نهضة الزمامرة.
هذه الهزيمة وضعت الفريق أمــام
خيار إعادة النظر في التركيبة ،وضرورة
التفكيـــر من اآلن في تعزيزهــا بعض
العناصــر على كافـــة الخطوط لتقوية
التركيبة ومسايرة البطولة بشكل إيجابي.
طبعا الفريق في حاجة إلى دعامة على
مستوى الوسط والهجوم.
وبدون شك أن خبر انتهاء فترة إعارة
مهاجم ونجم الفريـــق ،أحمد حمـودان،
بفريق السيلية القطري ،مع قرار الطاقم
التقني للفريق بقيادة التونسي سامي
الطرابلسي عدم تجديد اإلعارة ،قوبل من
قبل الجمهور الطنجاوي بالترحيب وأمله
في استعادة نجمعه الذي بإمكانه أن
يمنح اإلضافة للفريق هذا الموسم .وكان
كل األمل معقود في عودة أحمد حمودان
لفريقه األصلي إتحاد طنجة خالل فترة
اإلنتقاالت الشتوية المقبلة التي ستنطلق
يوم  20من شهر يناير الحالي .لكن هذا
الحلم سرعان ما تبخر بعدما استطاع
نادي أم صالل القطري خطف الالعب بعد
نجاح مفاوضاته معه وإقناع مكتب اتحاد
طنجة بالموافقة على إعارة نجمه مرة
أخرى ،وهذه المرة لحمل قميص أم صالل
لمدة ستة أشهر مقابل مبلغ  500مليون
سنتيم .يعني أن حمودان لن يلعب
لفريقه األم هذا الموسم بعدما فضل
االخير المال على خدمات الالعب.
اتحاد طنجة وجد في صفقة حمودان
وسيلة نادرة لضخ مبلغ مهم في خزينته
في ظل األزمة الخانقة التي يعاني منها
والديون المتراكمــة وبعـــد تخلي جل
المستشهرين عن الفريق ،فصار حمودان
من أبرز «مستشهري» اتحاد طنجة الذي
انتعش من صفقات إعارته في المواسم
األخيرة.

حوار السبت

محمد صالح

“كر�ست حياتي لكرة القدم ..ومل �أتوقع �أن �أ�صل
�إلى ما حققته”
أجرت «آس» حوارًا خاصًا مع الالعب
العربي المتألق محمد صالح ،جناح ليفربول
اإلنجليزي ،تناول خالله النجم المصري العديد
من النقاط المثيرة ،منها قدرة ليفربول على
معانقة لقب الدوري اإلنجليزي الممتاز للموسم
الثاني على التوالي ،إمكانية انضمامه إلى
اً
مستقبل ،إسهاماته
ريال مدريد أو برشلونة
االجتماعية والتعليمة في المجتمع المصري،
رأيه حول مستوى منتخب مصر ،ووفاة
دييجو أرماندو مارادونا ،وغير ذلك من األمور
نستعرض بعضها لكم في السطور التالية من
خالل (حوار السبت)..

هل تعتقد أنكم مرشحون للفـوز بالدوري
اإلنجليزي الممتاز؟
أعتقد أنه من المبكر بعض الشيء التحدث عن
هذا ،ولكن نعم ،نحن نلعب بصورة جيدة ،كما تفعل الفرق
األخرى أيضًا ،لذا آمل أن نحظى بالفرصة األفضل للفوز
بالدوري اإلنجليزي الممتاز.
هل تعتقد أنك قــادر على الفوز بالحــذاء
الذهبي للمرة الثالثة في البريميرليج؟
لست أدري ،ال أريد قول هذا في الوقت الحالي،
بالتأكيد أحاول دائمًا تسجيل األهداف لمساعدة الفريق
على االنتصار ،وأحظى بفرصة كبيرة ألكون الهدّاف للمرة
الثالثة كما تقول ،ولكن األهم هو الفوز بلقب كبير مع
الفريق.
ما هي األرقــام القياسيــة المتبقيــة لك
لتحطيمها؟
أحاول تحطيم جميع األرقام القياسية في النادي ،هذا
أمر جيد ،ولكن كما قلت ،الفريق يأتي أولاً قبل أي رقم
قياسي ،ولكن تحطيم األرقام القياسية والفوز بمباريات
هذا أيضًا أمر رائع.
باإلضافـــة إلى الدوري اإلنجليــزي ،تأهـــل
ليفربـول إلى دور الـ  16في دوري أبطال أوروبا
وسيواجه اليبزيج ..كيف ترى الفريق؟
أعتقد أن األمور سارت معنا على نحو جيد في دوري
األبطال وكذلك الدوري اإلنجليزي في المواسم األخيرة،
نحظى بفرص كبيرة في التتويج بالبطولتين ،كان حظنا
سيء الموسم الماضي هنا ،ولكننا سنقاتل من أجل
اللقبين هذا العام.
ما هي ذكرياتك حول دوري األبطال الذي
تُوجت به في ملعب واندا ميتروبوليتانو؟
هي ذكرى جيدة ،كان ثاني نهائي لنا على التوالي،
تعرضت إلصابة في النهائي األول ،ولكننا انتصرنا في
النهائي الثاني ،كان شعورًا رائعًا ،هي إحدى أهم لحظات
حياتي.
اآلن نتحدث قليلاً عن بعض األندية اإلسبانية
الذي ارتبط اسمك بها كريال مدريد وبرشلونة..
هل تستبعد اللعب ألي منهما؟
أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة أندية قمة ،من يدري
ما قد يحدث مستقبلاً  ،ولكنني أركز اآلن فقط في العودة
للتتويج بلقبي الدوري اإلنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع
ليفربول.

إلى أي وقت سنراك تلعب مع ليفربول؟
ً
ضاحكا :هذا سؤال صعب ،ولكن أستطيع القول
أجاب
بأن كل شيء في أيدي النادي حاليًا ،بالتأكيد أريد تحطيم
األرقام القياسية هنا ،وأُكرر ،تحطيم جميع األرقام القياسية
مع النادي ،ولكن كل شيء في أيدي إدارة النادي.
لم نتحدث عن األمر بعد ،ولكن في مباراة
دوري األبطـــال األخيرة كنت سترتدي شارة
القيادة ،وفي النهاية لم يحـدث هــذا ..كيف
نظرت إلى األمر؟
في الحقيقة ،شعرت بخيبة أمل كبيرة ،كنت أتمنىارتداء شارة القيادة ،ولكن هذا قرار المدرب ،وأنا أقبله.
هل تعتقد أنك أصبحــت أكثـر قــوة اآلن
بالقياس إلى ما حصل ضد ريال مدريد في نهائي
دوري أبطال أوروبا ذلك الذي أصابك فيه سيرجيو
راموس؟
أعتقد أن جميع ما يحدث ألي العب ،كخيبة األمل أو
أشياء من هذا القبيل ،تجعلك أكثر قوة في مسيرتك نحو
المستقبل ،ولكن تلك اإلصابة موضوع وانتهى بالنسبة
لي ،أنا ال أفكر في هذا األمر على اإلطالق.
هــل تعـد أحــد أفضــل الالعبين في الوقت
الحالي؟
ً
ضاحكا :نعم بالتأكيد ،عندما أنظر إلى
أجاب صالح
الخلف في مسيرتي أود أن أشعر بأنني حققت شي ًئا مميزًا،
لهذا أحاول بذل قصارى جهدي في كل مباراة وكل عام من
أجل النادي ولنفسي أيضًا.
بالنظـر إلى طفولتك والمكــان الذي أتيت
منه ..هل كنت تتوقــع يومًا ما أن تصبح نجمًا
كما أنت عليه حاليًا؟
لم أكن أتوقع أن أكون حيث أنا اآلن ،من الصعب توقع
هذا في مرحلة مبكرة ،أنا أسير خطوة بخطوة ،عندما كنت
في مصر ،كنت أتدرب فقط للعب في أوروبا ،وانضممت
بعد ذلك إلى بازل ،وقلت آنذاك بأنني أريد اللعب في نادي
أكبر ،بازل فريق جيد ،ولكن كنت أريد االنضمام إلى فريق
أكبر ،أسير دائمًا خطوة بخطوة ،عندما انضممت إلى بازل،
أخبرت نفسي بأنني أريد أن أكون أفضل العب في تاريخه،
هكذا تخطو خطوة ،وتليها األخرى ،أعتقد أنها كانت لحظة
صعبة ،ولكنها جعلتني أقوى.
ما هـو أصعـب شيء في حيـاة العب كرة
القدم؟

يجب على الالعب التضحية بأشياء كثيرة ،وأن
يكرس حياته كلها لكرة القدم ،هذا هو أحد األمور التي
نواجهها ،األمر صعب جدًا ألنك تضحي بحياتك من أجل
كرة القدم ،وكان أيضًا صعبًا بالنسبة لي بسبب تغيير
عقليتي وبعض األمور في حياتي ،هذا كلفني بعض الوقت
والجهد ،كان األمر صعبًا بعض الشيء في البداية ،ولكن
اآلن يمكنني التعامل مع المواقف وتجاوزها بسهولة.
بالنسبة إلى وضع فيروس كورونا ..كيف
ترى تأثيره على الجميع؟
أعتقد أن األمر كان صعبًا على الجميع منذ بدايته،
ولكن هو أمر علينا التأقلم والعيش معه إلى أن ينتهي،
آمل أن ينتهي قريبًا ،ولكن يجب علينا الحفاظ على
التباعد االجتماعي ،وبصفتنا أناس مشهورين علينا أن
نكون قدوة ،يجب علينا أن نخبر الناس بأن يواصلوا السير
على الطريق الصحيح وأن يتبعوا إرشادات األطباء ألن
الوضع صعب على الجميع ،ولكن نأمل أن يتالشى هذا
الفيروس سريعًا.
نعود مرة أخرى للحديث عن طفولتك في
مصر ..من األكيد أن كثيرًا من األطفال يريدون
أن يصحبوا العبين محترفين ..هل أردت أنت ذلك
أيضا؟
نعم ،كنت أريد أن أصبح العب كرة قدم عندما كنت
طفلاً  ،كنت أرغب في هذا األمر كثيرًا ،اآلن يرى الجمهور
أن واحدًا منهم ،واحدًا من المصريين ،أصبح مشهورًا
ووصل إلى هذا المستوى ،أعتقد أن الجميع يريدون أن
يصبح أبناؤهم العبين ،ولكنني أقول دائمًا أن األمر ليس
كرة قدم فقط ،لدينا أمور كثيرة قد تكون جيدًا فيها ،كأن
تصبح طبيبًا أو أي شيء تريد أن تكونه ،يمكنك أيضًا
الوصول إلى أعلى مستوى ،ولكن بالنسبة لي نعم ،عندما
كنت طفلاً كان حلمي أن أصبح العب كرة قدم ،هذا ما
أردته فقط ،العالم بأسره وجميع أطفال مصر وإفريقيا
يحبون ممارسة كرة القدم.
إذا لم تكن العب كرة قــدم ..ماذا كنــت
ستصبح؟
األمر صعب ،كنت ألعب الكرة وأنا أبلغ من العمر 10
أو  11سنة ،كل حياتي كانت مكرسة ألكون العب كرة
قدم ،لست أدري في الحقيقة ماذا كنت أستطيع أن أفعل
غير ذلك ..األمر صعب للغاية ،كما أنني لم أفكر كثيرًا
في هذا ،كنت أذهب إلى النادي وأعود ،وعندما بلغت من
العمر  14عامًا كنت أسافر إلى القاهرة وأعود إلى بلدتي،
لهذا كانت حياتي كلها كرة قدم ،في الحقيقة ال أعلم ما
الذي كنت سأستطيع فعله غير ذلك.
ماذا تعني لك وفاة مارادونا مؤخرًا؟
كان نبأ حزينًا للجميع ،الحظنا أن العالم بأسره
كان مصدومًا ،والجميع كانوا يشعرون بالحزن ،كان
مارادونا مصدر إلهام لمعظم العبي كرة القدم ،وربما
لجميع الالعبين ،قام بشيء مميز في نابولي ومع منتخب
األرجنتين ،من المحزن سماع نبأ وفاته ،وآمل فقط أن
تشعر أسرته باألفضل بعد فترة من الوقت ،في الحقيقة
لست أدري ما أقول في هذه الحالة ،ولكن كان نبأ حزينًا
في حقيقة األمر.
أنــت مرتبــط دائما بالمسائــل االجتماعية
والتعليمية في مصر ..ماذا يعنـي هذا بالنسبة
لك؟
أعتقد أن التعليم هو مفتاح كل شيء ،بالتعليميمكنك أن تصبح العب كرة قدم وشخص أفضل بشكل
عام ،في بلدي مصر ،أعتقد أنه يمكن تغيير بعض األشياء
بالتعليم إلى األفضل.
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المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ
إعالن عن بيع عقار
ملف تنفيذي عدد2017/8516/68 :
لفائدة  :البنك الشعبي لطنجة تطوان ،ينوب عنه
ذان /المرابط والحمليلي المحاميان بطنجة.
ضد :السيد محمد نجيب بنعلي عنانة 77 ،شارع
الحسن الثاني أصيال.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجاريــة بطنجــة أنــه بتاريخ  2021/02/15على
الساعة الثالثة زواال ستجـــرى سمسرة عموميـــة
بقاعة البيوعات بهذه المحكمة لبيع بالمزاد العلني
للعقار المدعو (لينا  ) 3 -ذي الرســم العقــاري
عدد  61/21765والكائن بمدينة أصيال طريق
الرباط ،وهو عبارة عن متجر مساحته  194م
 ،2يقع بالطابق األرضي ،مع توابعه المقدرة في
 47.24/1000من األجزاء المشتركة في العمارة
من الملك موضوع الرسم العقاري األصلي
 ،06/64367مع مستودع بالطابق التحت أرضي
مساحته  38متر مربع ،ومحل تجاري بالطابق
األرضي مساحته  53متر.
حـــدد الثـــمــن االفتتاحــي فــي مبلــــغ
 1.400.000.00درهم.
تقدم العروض إلى قسم التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن .يمكن لكل شخص داخل
عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا
عما رسا به المزاد على أن يكون العرض يفوق
بمقدار السدس ثمن البيع األصلي و المصاريف
( 479ق م م) .ويؤدى الثمن ناجـزا مع زيادة  3في
المائة ومصاريف التنفيذ بواسطة شيك مضمون.
وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب
التنفيذ لالطالع على دفتر التحمالت.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
عبد اللطيف فالح
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ
إعالن عن بيع عقار
ملف تنفيذي عدد2020/8516/306 :
لفائدة  :البنك الشعبي لطنجة تطوان ،ينوب عنه
ذ /عبد اهلل منصور المحامي بهيئة طنجة.
ضد :الشركة الصناعية ديل لوكس ،المنطقة
المينائية ص ب رقم  13العرائش.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنــه بتاريــخ  2021/02/11على
الساعة الثالثة زواال ستجــرى سمسرة عموميـــة
بقاعة البيوعات بهذه المحكمة لبيع بالمزاد العلني
للعقـار المدعو (لوكوس  )XIذي الرسم العقاري
عدد  36/9501والكائن بشارع الزرقطوني ،مدينة
العرائش ،وهو عبارة عن قطعة أرضية مساحتها
 410م  ،2بنيت فوقها بناية تتكون من طابق
أرضي وأربع طوابق علوية.
حــــدد الثــمـن االفتتــاحــــي فـــي مبــلـــغ
 2.700.000.00درهم.
تقدم العروض إلى قسم التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن .يمكن لكل شخص داخل
عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا
عما رسا به المزاد على أن يكون العرض يفوق
بمقدار السدس ثمن البيــع األصلي و المصاريف
( 479ق م م) .ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة  3في
المائة ومصاريف التنفيذ بواسطة شيك مضمون.
وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب
التنفيذ لالطالع على دفتر التحمالت.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
عبد اللطيف فالح
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ
إعالن عن بيع عقار
ملف تنفيذي عدد2019/516/122 :
لفائدة :شركة وفا ايموبيليي ،ينوب عنها ذ /سمير
المودن المحامي بهيئة طنجة.
ضد :السيد فيصل بنكلة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2021/02/10 :على
الساعة الثالثة زواال ستجرى سمسرة عمومية بقاعة
البيوعات بهذه المحكمة لبيع بالمزاد العلني للعقار
المدعو (العرائش )18/841 -ذي الرسم العقاري
عدد  36/31677والكائن بمدينة العرائش ،تجزئة
شعبان ،وهو عبارة عن شقة مساحتها  60متر
مربع.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 244.000.00
درهم.
تقدم العروض إلى قسم التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن.
يمكن لكل شخص داخل عشرة أيام من
تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا عما رسا به المزاد
على أن يكون العرض يفوق بمقدار السدس
ثمن البيع األصلي والمصاريف (الفصل  479ق

م م ) .ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة  3في المائة
ومصاريف التنفيذ بواسطة شيك مضمون.
وللمزيد من اإل0ي
ضاح يمكن االتصال بمكتب التنفيذ لالطالع
على دفتر التحمالت.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
عبد اللطيف فالح
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ
ملف عدد26/2012/44 :
إعالن عن بيع عقار
لفائدة  :الشركة العامة المغربية لألبناك ش م.
ضد :السيد محمد العربي حدوش والسيدة
جليلة عقيل ،عنوان األول  17زنقة الحريري طنجة
وعنوان األخيرة شارع يوسف بن تاشفين إقامة
مرجان الشقة  52طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجـــة أنــه بتاريخ  2021/02/10 :على
الساعة الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو (اشبيليا
 )41ذي الرسم العقاري عدد  06/45995المملوك
للمنفذ عليهما المذكورين أعاله الكائن بإقامة
ميامي الشقة رقم ب  11الطابق  4شارع الحسن
األول وزنقة اشبيليا بطنجة .والعقار عبارة عن شقة
بالطابق الرابع مساحتها 125م .2
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقــار في مبلـــغ
 850.000درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن .يؤدي الثمن ناجزا مع زيادة
 3في المائة ،وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال
بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ
ملف عدد26/2012/13 :
إعالن عن بيع عقارين
لفائدة  :البنك الوطني لإلنماء االقتصادي ش م.
ضد  :السيدة إقالل ططري ،عنوانها بتجزئة
كاردن كوطاج ،زنقة لي كريت ،قرب مسجد
ومدرسة اإلدريسية رقم  30طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجــة أنــه بتاريخ  2021/02/10 :على
الساعة الثالثة مساء سيجــرى بقاعة البيوعـــات
بهــذه المحكمــة بيــع بالمـزاد العلني للعقاريــن
المدعوين(كوثر) و (مريم) ذوي الرسمين العقاريين
عدد  06/23269و  06/23270المملوكين للمنفذ
عليها المذكورة أعاله الكائنين بعنوانها المذكور
أعاله .والعقـاران عبــارة عن أرض بها فيال تشتمل
على سرداب وطابق أرضي وطابق علوي مساحة
األول  484م 2ومساحة اآلخير  514م .2
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقارين في مبلغ
 5.977.000.00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيـذ ابتـداء
من تاريخ نشر هذا اإلعالن .يؤدى الثمن ناجـزا
مع زيادة  3في المائة وللمزيد من اإليضاح يمكن
االتصال بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التسوية والتصفية القضائية
إشـعـــار
شركة روبا طاريس للبناء في شخص ممثلها
القانوني
RC:59973
بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2020/12/17
في الملف عــدد  2020/8301/54رقــم الحكـــم
 2020/71قضت المحكمة التجارية بطنجة:
 -1بفتــح مسطرة التصفيــة القضائيــة في
مواجهــة شركـة روبــا طاريس للبنــاء ،في شخص
ممثلها القانوني قضائيا ،مقرها االجتماعي :إقامة
أوف شور :الطابق األرضي  b68طريق مالباطا
طنجة ،تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 02
مارس .2020
 -2تعيين السيد محمد سعيـد حجاجي قاضيا
منتدبا والسيد محمـد الزنطــاري قاضيــا منتدبـــا
والسيد عبد الكريم األزمي سنديكا.
وعليـــه فالمطلـوب من الدائنيــن
التصريـــح بديونهم للسنديك المعين ضمن
قائمة موقعـــة تتضمن المبالغ المطلوبة مرفقــة
بالوثائق وذلك داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ
نشر هذا اإلشعار بالجريدة الرسمية طبقا للمادة
.584
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
خديجة النعيمي منتدبة قضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ
إعالن عن بيع عقار

ملف تنفيذي عدد2020/8515/415 :
لفائدة :شركة سوكوبا ش ذ م م تراف ،ينوب عنها
ذ /زايد اليزيد المحامي بهيئة مكناس.
ضد :شركة بيرالمار ش ذ م م.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2021/01/28 :على
الساعة الثالثة زواال ستجرى سمسرة عمومية بقاعة
البيوعات بهذه المحكمة للبيع بالمزاد العلني
للعقارات الكائنة باقامة بيرالمار مدينة أصيال
طريق طنجة العرائش ،وهي على الشكل التالي:
 العقار المدعو (بيرالمار  )A1-66ذي الرسمالعقاري عدد  .61/38993وهو عبارة عن شقة
مساحتها  118متر مربع تقع بالطابق األرضي من
العمارة رقم .1
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 767.000.00
درهم.
العقار المدعو (بيرالمار  )A1-83ذيالرسم العقاري عدد  61/39010وهو عبارة عن
متجر بالطابق األرضي مساحته  92متر مربع يقع
بالطابق األول إضافة إلى شرفة مساحتها  73متر
مربع.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 758.000.00
درهم.
العقار المدعو (بيرالمار  )B1-27ذيالرسم العقاري عدد  61/38971وهو عبارة عن
متجر بالطابق األرضي مساحته  92متر مربع يقع
بالطابق األول.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 598.000.00
درهم.
تقدم العروض إلى قسم التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن ،ويمكن لكل شخص داخل
عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا
عما رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق
بمقدار السدس ثمن البيع األصلي والمصاريف
(الفصل  479من ق م م) ،ويؤدى الثمن ناجزا مع
زيادة  3في المائة ،ومصاريف التنفيذ بواسطة شيك
مضمون .وللمزيد من االيضاح يمكن االتصال
بمكتب التنفيذ لالطالع على دفتر التحمالت.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
عبد اللطيف فالح
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ
ملف عدد 26/2016/234:
إعالن عن بيع عقار
لفائدة  :البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م ،تنوب
عنه ذان /بسمات وشريكتها محاميتان بهيئة الدار
البيضاء.
ضد  :الشركة العقارية تمزي ش م م ،مقرها
األساسي بطريق كابو نيكرو تجزئة منى بقعة رقم
 66مارتيل تطوان.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/02/09على
الساعة الواحدة زواال سيجرى بقاعة البيوعات بهذه
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو (سلمى)
ذي الرسم العقاري عدد  19/9417المملوك
للمنفذ عليها المذكورة أعاله الكائن بكابونيكرو
تطوان ،وهو عبارة عن أرض عارية.
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقار في مبلغ
 18.471.000.00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء
من تاريخ نشر هذا اإلعالن .ويمكن لكل شخص
داخل اجل عشرة ايام من تاريخ السمسرة ان
يقدم عرضا بالزيادة عما رسا به المزاد بشرط
أن يكون العرض يفوق مقدار السدس من ثمن
البيع األصلي والمصاريف (الفصل  479من ق م م)
ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة  3في المائة ،وللمزيد
من المعلومات يمكن االتصال بمكتب التنفيذ
بهذه المحكمة.
عن رئيس كتابة الضبط
محمد بنسعيد
منتدب قضائي من الدرجة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ
ملف عدد 2017/8516/09:
إعـالن عن بيع عقـار
لفائدة :القرض الفالحي للمغرب ،ينوب عنه ذ/
العربي الغرمول محام بهيئة الرباط.
ضد :السيد محمد رضى فياللي جوهري ،عنوانه
شارع موالي رشيد رقم  3مارتيل والسيدة جيهان
البوطي ،عنوانها شارع المفضل أفيالل رقم 53
تطوان.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/02/09على
الساعة الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار الكائن
ببلدية سيدي المنظري شارع الجيش الملكي
تطوان المدعو (الفرح  )16-ذي الرسم العقاري عدد

 19/12848المملوك للمنفذ عليهما المذكورين
أعاله ،وهو عبارة عن شقة بالطابق الخامس
مساحتها  128م .2
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقار في مبلغ
 750.000.00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن ،ويمكن لكل شخص داخل
عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا
عما رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق
بمقدار السدس ثمن البيع األصلي والمصاريف
(الفصل  479من ق م م) ،ويؤدى الثمن ناجزا مع
زيادة  3في المائة ،وللمزيد من المعلومات يمكن
االتصال بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة .
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
محمد بنسعيد
منتدب قضائي من الدرجة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة
ملف تنفيذ عدد20/2016/305 :
طالب التنفيذ :السيد محمد القالي القاسمي
منفذ عليه:السيد محمد بولعيش
إعالن عن بيع أصل تجاري بالمزاد العلني
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/02/11على
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني لألصل التجاري
للمملوك للمنفذ عليه المذكور أعاله ،الكائن بدوار
فرسيوة القصر الصغير فحص أنجرة طنجة والمقيد
بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بطنجة تحت
عدد 63456بعناصره المادية والمعنوية.
حدد الثمن االفتتاحي لبيع األصل التجاري في
مبلغ  30.000.00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء
من تاريخ نشر هذا اإلعالن .ويؤدى الثمن ناجزا
مع زيادة  10في المائة .وللمزيد من المعلومات
يمكن االتصال بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

األستاذ أحمد بورباع
خبير محاسب قضائي

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

إعالن عن بيع األصل التجاري والمنقوالت
بصفتنا سنديك التصفية القضائيــة لشركــة دكرا المغرب الكائن مقرهــا
االجتماعي بالمنطقة الصناعية أكزناية رقم  148بطنجة طريق الرباط و المسجلة
بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بطنجة تحت رقم  ،22451نعلن للعموم أنـه
سيقع بيع األصل التجاري للشركة بجميع عناصره المادية و المعنوية بالمزاد
العلني ،و ذلك يوم الثالثاء  09فبراير  2021على الساعة الواحدة زوا ًال بقاعة
البيوعات بالمحكمة التجارية بطنجـة ،و قـد حـدد الثمـن االفتتاحـي في مبلــغ
 8.689.000,00درهم ،و هو مفصل كما يلي:

و للمزيد من المعلومات المرجــو االتصال باألستـــاذ أحمد بوربــاع سنديك
التصفية القضائية بعنوانه المذكور أسفله.
شارع الحسن الثاني عمارة مورامونطي الطابق األول رقم  - 12طنجة
 05شارع ابن خلدون – العرائش
الهاتف :طنجـــــة / 05.39.93.14.98 :العرائش05.39.91.21.02 :
فاكس  :طنجـــــة / 05.39.93.55.12 :العرائش05.39.91.49.64 :

سنديك التصفية القضائية:

األستاذ أحمد بورباع

�إعــــالن
املجمــع ال�سكـنـي داليـا -ال�شطر الثاين عمــارات

رقم DALIA 8-7-6-5-4
ينهي مدير الشركة العقارية عنصر إلى كافة المشترين
أن الشطر الثاني من مشروع داليا  DALIAقد حصل على
الرسوم العقارية منذ شتنبر .2019
ويرجــو من جميــع المشترين القـدوم إلى المكتـــب من
أجل إتمام إجــراءات البيــع النهــائي حسب الفصــل المذكـور
في الوصل.

�إعــــالن
املجــمــع ال�سكـنـــي DINA
ينهي مدير الشركة العقارية فوشيا إلى كافة المشترين
أن المجمع السكني دينـا ( )DINAقد حصل على الرسـوم
العقارية.
ويرجــو من جميــع المشترين القـدوم إلى المكتـــب من
أجل إتمام إجــراءات البيــع النهــائي حسب الفصــل المذكـور
في الوصل.

جريدة طنجـة

• عـدد  • 4140ال�سبـت  09يناير 2021
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(�صدق اهلل العظيم)

لبى نداء ربه المشمول
بعفو اهلل ،المنتخب الجماعي
والنقابي الشهير المرحوم

لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل ،المرحوم

احلاج امحمد ال�سماليل

محمد ال�سندي

رجل األعمال

وذلك يوم السبت  2يناير  ،2021وشيع جثمانه الطاهر ،بحضور
األهل واألحباب ودفن بمقبرة سيدي اعمار ،بعد صالة العصر.
وبهذا المصاب الجلل تتقدم أسرة جريدة طنجـة بأحر التعازي
إلى أرملته السيدة تعنت وإلى أبنائهما ،نصر ومحمد وابراهيم
وسهيلة وخديجـة ،راجيـة لهم الصبر والسلوان وللفقيد عظيم
األجر والغفران ،تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيـح جناتـه مع
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسـن أولئـك رفيقـا.

}

وذلك يوم اإلثنين  04يناير 2021
وشيع جثمانه الطاهر ،بحضـور األهـل
واألحبـاب ودفـن بمقبـرة المجاهدين
بطنجة.
وبهذا المصاب الجلل تتقدم أسرة
جريدة طنجة بأحر التعازي إلى أرملته وإلى أبنائهما ،راجية لهم الصبر
والسلوان وللفقيد عظيم األجر والغفران ،تغمده اهلل بواسع رحمته
وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن أولئك رفيقا.
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(�صدق اهلل العظيم)

لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل ،المرحوم

خـالـد َّ
الطا�سـي

ابن خال زميلنا عبد اللطيف بنيحيى
وذلك يــوم الخميــس  07ينايــر  2021وشيع جثمانه الطاهر
في اليوم الموالي ،بحضور األهل واألحبــاب ودفن بمقبــرة
سيدي اعمار بطنجــة ،بعد صالة الظهر بمسجد محمد الخامس.
وبهذا المصاب الجلل تتقدم أسرة جريدة طنجة بأحر التعازي
إلى والدتــه الحاجـة السعدية بومغايث وأبنــاء وبنات الفقيـد،
وسيلــة ويسرى وفاطمة الزهراء ومحمد نور وعبد العلي وكـذا
إلى إخوته وأخواته ،عبد الحميد وعبد السميع ومحمـــد وأنيســـة
ولطيفــة وربيعــة وشمائل ومريم وخديجة ،راجيــة لهم الصبـر والسلوان وللفقيد عظيم األجر والغفران،
تغمده اهلل بواسع رحمتـه وأسكنه فسيـح جناتـه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن
أولئك رفيقا.

َ
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يِف ِع َب ِ
اد ُخلِي َج ّ َن ِتي
ادي َو ْ

{

(�صدق اهلل العظيم)

لبت نداء ربها ،المشمولة بعفو اهلل ،المرحومة

نفي�سة ا ُ
خللطي الدحمان
حرم السيد عبد اهلل كندار

وذلك صبيحـة اإلثنيـن  28دجنبــر  2020ودفــنــت بمقبــرة
المجاهديــن ،بعـد صالة العصر بمسجد محمد الخامس.
الفقيدة كانت موظفة بديوان السيد الوالي ،حيث عرفت بدماثـة
خلقها وجديتها في العمل.
وبهذا المصاب الجلل ،نتقدم بأحر التعازي إلى حرمها السيد عبد
اهلل كندار وإلى أبنائهما ،أمال ،محمد رضوان وجواد وعثمان وكوثر
وكذا إلى جميع أفراد عائالت ،الخلطي الدحمان وكندار (الحمياني) وابن عزايز والشقايري وأفتات ،راجين
لهم الصبر والسلوان وللفقيدة عظيم األجر والغفران ،تغمدها اهلل بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته مع
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ،وحسن أولئك رفيقا.

جريدة طنجـة

• عـدد  • 4140ال�سبـت  09يناير 2021

خالد َّ
الطا�سـي يف ذمة اهلل
عن عمر يناهز  60سنــة ،لبى
نداء ربه المشمول بعفو اهلل،
المرحوم

عبد الإلـه بوعيـاد

}

(�صدق اهلل العظيم)

وذلــك يــوم الجمعـــة  08ينايـــر
 2021وشيـع جثمانــه الطاهر ،بحضور
األهــل واألحبـــاب ودفـــن بمقــبـــرة
المجاهدين ،بعد صالة الظهر.
وبهـــذا المصاب الجلــل تتقـــدم
أسرة جريدة طنجة بأحر التعازي إلى أرملة الفقيد السيدة Nathalie
وإلى ابنيهما ،صوفيا وزكرياء وكذا إلى إخوته ،جمال وفيصل ومريا
وسعيدة وبشرى ورجاء وفؤاد ،راجية لهم الصبر والسلوان وللفقيد
عظيم األجر والغفران ،تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

(�صدق اهلل العظيم)

عـن عمـر يناهـز  63سنة لبت نداء
ربها يوم األربعاء  15جمادى األولى
 1442هجرية موافق  30ديسمبر
 2020ميالدية المرحومة

مليكة اوالد
ابراهيم

وشــيـــع جثمانها الطاهـــر في موكــب جنائـزي حضره األقـارب
واألصدقاء إلى مثـواه األخيـر حيث ووري بمقبرة المجاهدين بعد صالة
الجنـازة بمسجد خديجة أم المؤمنين.
وبهـذا المصـاب الجلل نتقـدم بأحـرّ التعـــازي والمواسـاة إلى
زوجهـا السيد عبد الحميد حمـان وابنيهمــا صفوان وصفاء وكذلك
إلى صهرها السيد خالد وزوجـة ابنها السيدة هند ،سائلين اهلل العليّ
القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها
وذويها الصبر والسلوان .
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 2ـ “�صحافة الزمن الغابر يف املغرب”
للم�ؤلف الإعالمي ادري�س الكنبوري

تباعا لمغرب الصحافة بكمها ،بطواقمها ،بتوجهاتها المتباينة ،بخندقتها في مواجهة الدخيل.
بتموقع هذا الدخيل بصحفه لتبرير وجوده من أجل االزدهار ،بصوت طبقات عماله .بصوت فصيله
اليهودي المغربي.
نعم ازدهار ثقافي ،سياسي ،معرفي ،من أقالم سيالة بكمها ،ووفرتها ،بوصفة قتالية في سبيل
القضية ،قضية التحرر واالنعتاق ،نتابع مع المؤلف اإلعالمي ادريس الكنبوري بكل أمانة مع هذه
التعريفات:
لسان المغرب :أول جريدة ناطقة باسم المخزن في المغرب في بداية القرن العشرين ظهرت
بمدينة طنجة عام  ،1907في عهد المولى عبد العزيز ،وحاولت أن
تكون لسان حال النخبة العالمة والمثقفة في المغرب ،وقد اعتبرها
محمد بن الحسن الوزاني لسان النخبة العاملة في البالد.
المغرب :صدرت عام  1939بمدينة سال من طرف سعيد حجي
الذي نشأ في أسرة علمية وسياسية ،وتشرب مبادئ الحركة الوطنية
وأصبح أحد الفاعلين الرئيسيين فيها ،وقاد مجموعة من المبادرات
لخدمة الصحافة والثقافة في المغرب ،قبل أن يتوفى شابا في الثالثين
من العمر.
عمل الشعب :جريدة كتلة العمل الوطني قبل انفصال محمد
حسن الوزاني بعد إصدار فرنسا قانونا يقضي بإلحاق المغرب بوزارة
المستعمرات عام  1934برز أول تنظيم حزبي علني في المغرب هو
«كتلـة العمل الوطني» التي عملت على صياغة برنامج اإلصالحات،
وتقدمت به في نفس السنة إلى اإلقامة العامة والحكومة الفرنسية
والسلطان المغربي ،في هذا المنـاخ السياسي ظهرت جريدة «عمل
الشعب» األسبوعية باللغة الفرنسية في مدينة فاس ،والتي تعد أول
جريدة وطنية بلغة موليير.
عقدت كتلة العمل الوطني المؤتمر األول سنة  1936في غيبة
عن الوزاني الذي كان متواجدا بباريس وانتخبت الزعيم عالل الفاسي
زعيما لها ،ولدى عودة الوزاني من فرنسا استاء من التشكيلة التي
أفرزها المؤتمر فغادر كتلة العمل الوطني وأسس حزبا جديدا سماه
الحركة القومية سنة .1937
الحريـة  :أنشئت في مارس  1937من قبل عبد الخالق الطريس
زعيم حزب اإلصالح الوطني بناءا على التقارب مع الجنرال فرانكو
خالل الحرب األهلية اإلسبانية 1936ـ 1939الشيء الذي أشاع جوا
من الحرية المقيدة للوطنيين ،بقدر ما كانت الجريدة ناطقة باسم
الحزب ومعبرا عنه بتوجهاته ومطالبه ولها هدف سياسي محدد وكان
الطريس هو رئيس التحرير المسؤول ،بينما كان عبد الكريم مراد مديرها.
األمة :نشأت بمدينة تطوان في بداية الخمسينيات من قبل حزب اإلصالح الوطني الذي كان
يتزعمه عبد الخالق الطريس وكان رئيس تحريرها المهدي بنونة الذي سرعان ما غادرها عام
 1956لكي يلتحق بالديوان الملكي.
كانت جريدة «األمة» قريبة من حزب االستقالل ،وقد عكست الجريدة الكثير من مواقف حزب
عالل الفاسي في الخمسينيات.
العهد الجديد  :صدرت هذه الجريدة في الخمسينيات بعد حصول المغرب على استقالله،

• عبد العزيز الحليمي

وكان يديرها مصطفى أحمد العلوي ويرأس تحريرها محمد المريني .وقد أرادت الجريدة أن تكون
لسان الدولة الجديد بعد زوال االستعمار وأن تعبر عن العهد الجديد الذي دخله المغرب ،لذا
يمكن اعتبارها أول جريدة مغربية إخبارية ما بعد االستقالل إذ كانت تعريفها أنها «جريدة مسائية
إخبارية سياسية».
ويالحظ أن الجريدة كانت تتبنى القضية الجزائرية بشكل تام ،إذ كانت أخبار المقاومة والحياة
السياسية في القطر الجزائري تنشر أوال بأول على الصفحات األولى للجريدة.
صـدى المغـرب  :أنشأ هـذه الجريـدة أنطوان دو بيريتـي ،وهو
فرنسي ولد بالجزائر عام  ،1879وحضر للمغرب من أجل االستثمار
في الصحافة حيث دخل في منافسة مع الصحف التي كانت تصدر عن
مجموعة «مـاس» الشهيــرة ،وبينهـا «الرقيب المغربي» و «المغربي
الصغير» .كان المغاربة آنذاك يستعينون بمترجمين جزائريين لمعرفة
ما تكتب تلك الصحف الفرنسية بسبب عدم معرفتهم بها.
المغرب غـدا  :نشــأت ناطقـة بالفرنسية في نهاية األربعينيـات
بعد نهاية الحرب العالميــة الثانية ،وانبثاق جيل جديد من الصحافة
الفرنسية في المغرب .كان مدير الجريدة هو أندري شابان الذي كان
يصدر مجلة نقابية عنوانها «مستقبل السكة الحديدية» وقد شكلت
هذه الجريدة دعما جديدا للحماية الفرنسية.
الشعـب  :أنشأ هذه الجريدة محمد المكي الناصري لتخلف جريدة
«منبر الشعب» التي ظهرت عام  1949ثم اختفت بعد ذلك لتظهر
«الشعب» عام  1952حاملة شعار «في خدمة الشعب والعرش والعروبة
واإلسالم».

اإلصـالح  :في بداية القرن الماضي أقدم عبد السالم بنونة على
إنشاء المجمع العلمي المغربي فقام باتصاالت مع مجموعة من العلماء
والفقهاء واألدباء من تطوان وشفشاون والقصر الكبير والعرائش
وعرض عليهم مشروعه ،وفي  29يناير  1917صدر العدد األول منها،
كانت رئاستها إلى عبد السالم بنونة ورئيس تحريرها هو محمد العربي
الخطيب.

ـــــــــــــــ

التحرير :ظهـرت كلسان لحزب االتحاد الوطني للقوات الشعبية
بعد االنفصال ،كان يديرها الفقيه محمد البصري ورئيس تحريرها عبد
الرحمان اليوسفي.

إستدراك

غاب عن المؤلف في جدولته صحافة الزمن الغابر في المغرب
• جريدة طنجة عمرها  115سنة ،حافظ على استمراريتها الدكتور عبد الحق بخات منذ 40
سنة.
• جريدة العلم صدرت بتاريخ  11شتنبر سنة  1946في النصف الثاني من األربعينيات
يديرها أحمد بال فريج.

حديث الناس
الناس
حديث
 nنزلت مبيعــات جريــدة «األسبوع الصحفي»
نظر لخطأ صحفي سقــط فيه ورثتهــا بإعادة
المقال المحــوري «الحقيقة الضائعــة» لكاتبــه
الراحــل المرحوم مديرها األستاذ مصطفى
العلوي.
القـارئ ال يحتمــل تكـرار المــادة وخصوصا
المحوريـة.
 nإلى الببغـاوات في األقفـاص الذهبية ،صــالح
األزرق التـونســـي ،وعبــد البــاري عطـــوان
الفلسطيني ،ومعتز مطر المصري ،وأسامة فوزي
األردني الفلسطيني المأجورين نقول لن تنالوا

قيد أنملة من مغرب اإلمبراطوريات وشعبه.
 nكتاب الموسم «مذكرات غيـر شخصية» لألستاذ
عبد اهلل كنـون الحسني الذي تناولـه بمنهـج
حداتي في إطار بيئــوي نفسي متنـاوال في أدب
السيــرة مركزا على النتــاج الفكري والمعرفي
للكاتب مما يفصح عن هويته مطلوب للمناقشة
في منتدياتنا األدبية.
 nأمــوال التقطتــهـــا المنظمـة الفلسطينــيــة
بماليين الدوالرات تحولــت إلى فيالت فاخرة
برام اهلل ،وذلك بشهادة إسرائيلية.
 nكيف بالرجل حفتـر الذي نصب نفسـه ملكــا على

ملشياته في شرق ليبيــا ويستقبل رسميا من
طرف الرئيــس الفرنســي ماكــرون والرئيس
المصري السيســي ومدعوما من بعـض دول
الخليج ،وبدورها تريد تأسيس مملكـة خليجيـة
في شمال إفريقيـا ووزير خارجية تركيا ينبه أن
أي أحد ليس له الحق انتقاد أي تدخل تركي في
ليبيا.
هل ما زال هناك حل للمعضلة الليبية؟!
 nتهنئة بالسنــة العالميــة  2021من حكومــة
العثمانــي إلى الناخبيـن وعمـوم الشـــعـب
المغربي ،الزيـادة في ثمن التبغ.

جريدة طنجـة

• عـدد  • 4140ال�سبـت  09يناير 2021
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• رشيد العفاقي

ولما نزلنا إلى الرصيف انطلقت السيارة التي نقلت الضيف الكريم إلى قصر الجبل الكبير
(تتمة)
حيث سكنى العامل الذي كان آنذاك الدكتور ابن جلون (والذي تولى عمالة الرباط فيما بعد .ثم
وقد كتب العميد طه حسين في جريدة «الجمهورية» ،عدد يوم  29يوليوز 1958م مقالة
كان سفيرنا بألمانيا وفرنسا) .أما أنا والدكتور األهواني فقد توجهنا تلو ذلك إلى نزل «الريف»
عن رحلته إلى المغرب ،وعن مروره الخاطف بطنجة ،فقال بعد أن ذكر وصوله إلى جبل طارق:
ولما علمنا بوجود الضيف بقصر الجبل الكبير منفصال عنا هرعنا إلى الدار أو القصر .فسأل طه
«ولست أدري كيف اختطفنا هؤالء السادة واختطفوا معنا أمتعتنا ونقلونا من سفينتنا تلك
األهواني عن سبب التأخر ،فقلت له« :األهواني يسوق ويسوء» (ناطقا القاف همزة) ،فلم يفهم
الضخمة الفخمة إلى سفينة صغيرة عبرت بنا المضيق إلى العدوة المغربية ،بل لست أدري كيف
«يسوء ويسوء» أوال  ..إذ كان األهواني سيء السياقة ،ألنه كان حديث العهد باستعمال السيارة
عبرنا هذا المضيق ،فقد رأيتني غارقا في الحديث مع هؤالء السادة كأني لم ألقهم منذ وقت
وسياقتها ،فتأخر بذلك عن الركب ولم يدر وجهته .وكان قد اصطحب سيارته معه إلى جبل
قصير ،وما هي إال أن نبلغ العدوة المغربية فنخطف من سفينتنا الصغيرة إلى السيارات التي
تمضي بنا مسرعة ال تلوي على شيء حتى تبلغ بنا بيت الحاكم ،وهناك أعلم أننا ضيوف على
طارق ،وكان انطالقه بها من الباخرة إلى رصيف طنجة حائال دون متابعة ذلك الركب الرسمي.
الحاكم سنقضي عنده ما بقي من النهار وسنقضي عنده الليل أيضا وسنغدو مع الطير لنبلغ
وفي الصباح عدنا إلى زيارة الدكتور بمقره في الجبل الكبير فوجدنا حرمه غاضبة أشد
الرباط قبل الظهر في الغد ،ألن جاللة الملك قد تفضل فقرر أن يستقبلنا ظهر اليوم الذي نبلغ
الغضب ،ولها الحق ،ألنهم جعلوا لهم المبيت في غرفة تضم أسرة تتقدمها مباشرة لباب
فيه الرباط كأنه يلقانا في عاصمة ملكه تكريما لبالدنا ولنا .وقد جرت األمور حسب البرنامج
الغرفة ما كان منها للضيف وحرمه .وتنتهي بسرير للسيد الزيات ،وبهذا اعتبرت حرم الدكتور
الموضوع».
الفرنسية هذا انتهاكا للحرمة حيث كانت وزوجها بمكانة مطروقة المرور للسيد الزيات ذهابا
كما كتبت السيدة سوزان حرم الدكتور طه حسين عن زيارته للمغرب وكانت مرافقة له،
وإيابا فاستغربت من السيدة التي الزمتها وهي سويسرية زوجة العامل ،كيف لم تنتبه لهذا،
قالت في مذكراتها التي تحمل عنوان «معك»:
وقلت في نفسي« :لعل هذه من الزوجات الالئي لم تتعودن على استقبال ضيوف من هذا
«ثم أبحرنا إلى طنجــة ،واصطحبونا إلى
النوع أو من أي نوع من سادة البشر ولو كانوا
مقر حاكمها بأقصى سرعة محفوفين بجنود
وزراء سابقين ولهم المقامة التي ال تعدلها
على درّاجاتهم البخارية التي ال تكف فرقعتها
مقامة» .والحقيقة أن مبيــت الضيـف بالدار
العالية وبصفارات حادة تثقب األسماع ،إنه أمر
ليس معهودا عند عامة األوربيين ،فالمبيت
معتاد بالنسبة إلى كبار هذا العالم  -ولم نكن
ال يكون إال باألوطيالت أو بالدور الخاصة
منهم -ولهذا سررنا عندما تخلصنا من هذا
بالضيوف عند األكابر وذوي الشأن من رؤساء
الضجيج الكثير .كانت دار الحاكم دارا ساحرة،
الدول وملوكهم.
وكانت أعلى من المدينة ،وكنا نلمح عبر أشجار
األوكاليبتوس والصنوبر على شرفاتها البحر
وجاء الدكتور إلى الرباط وألقى محاضرته
ومضيق جبل طارق .كان مضيفونا تجسيدا
في مسرح محمد الخامس ،على ما أظن.
للطف».
وكتبت على المحاضرة معلقا ونشرت ذلك
ونرجع إلى مقام طه حسين في طنجة ،لقد
بمجلة «دعوة الحق» .وعاد طه حسين إلى
كانت مدة إقامة العميد بهذه المدينة قصيرة
طنجة التي اختار إقامته هذه المرة بأوطيل
جدا ،والذي يتبين لي أن العميد كان في نيته
«المنزه» .وزرته فوجدته مستغرقا في إعداد
أن يلقي محاضرة بمدينة طنجة وأمام أهل
المحاضرة التي كان سيلقيها بطنجة .وكانت
العلم والثقافة بها ،ولكن البرنامج تغير فجأة
عادته قبل اإللقاء أن يعتكف بعض الوقت
فأصبح في الرباط يلقي محاضرة عن «األدب
ليُحَضّر المحاضـرة في نفسـه .وفي اليوم
العربي ومكانته» ،ثم إنه لما رجــع من مدن
التالي توجهنا في رتل من السيارات إلى
الداخلية ونزل طنجة مرة ثانية كان مقررا
تطوان حيث ألقى محاضرته األخيرة».
لدى العميد أن يلقـي محاضرة بطنجة ،وثمة
شهود رأوا العميد وهو يحبر نص محاضرته
ومن هذه الفقرة األخيرة يتبيّن ما ذكرناه
الطنجاوية ،ولكن للمرة الثانية يتغير البرنامج
أعاله وهو أن عميد األدب العربي الدكتور طه
فينتقل إلى تطوان ويلقي نص المحاضرة التي
حسين كان في نيته أن يلقي محاضرة أدبية
كان سيلقيها بطنجة ،وفيما يلي شهادة محمد
بمدينة طنجة .ولم يتم ذلك .وال زلنا نجهل
بن تاويت التطواني ،قال:
األسباب أو الجهات التي كانت ال تريد لطه
«وفي أوائل االستقــالل كان طه حسين
حسين أن يُحاضر في طنجة المدينة التي
مدعوا من صاحـب الجاللـة محمـد الخامـس
كان العميد قد اختارها لتكون مقرا للمعهد
وعُينْتُ
تغمــده اهلل برحمتــه .فلبى الدعوةِّ .
الثقافي المصري وهو المشروع الذي أفشل
من قِبل وزارة التعليم الستقبال الضيف
بسبب معارضة الفرنسيين ،كان هذا في عهد
الكريم بجبــل طــارق .كمــا عيــن من وزارة
االحتالل الدولي سنة 1950م ،وكان هذا أمرا
الخارجية السيد بومهدي (أحد سفرائنا اآلن)،
فتوجهنا ومعنا المرحوم عبد العزيز األهواني
طبيعا لما نعرفه عن فرنسا من معارضتها ألي
كمستشار ثقافي بالسفارة المصرية .وهكذا
مشروع يعزز التقارب العربي ،ولكن يستغرب
الملك محمد الخامس ملك المغرب يقلد طه حسين أعلى أوسمة المغرب عام .1959
توجهنا إلى جبل طارق الذي وصلناه ليال
أن يُمنع طه حسين في طنجة بعد االستقالل
قضيناه بنزل الصخرة.
(1958م) ،ويبدو لي أن بقايا «رجال فرنسا»
وفي الصباح خففنا إلى الميناء معنا حرم السيد بومهدي .فصعدنا السفينة التي كانت تقل
بالمدينة كان ال يزال لهم اليد الطولى في القرار ،فعملوا على إبعاد العميـد عن طنجة بحيـث
الضيف وحرمه وكاتبه الزيات ،وداعبه  -بَعْدَ السّالم -الدكتور األهواني تلميذه القديم بالبيت
ال يكون له بها أي نشاط ثقافي ،وقد نجحوا في ذلك نجاحا مبهرا.
الذي أنشده صاحبه الشاعر األندلسي في الخليفة عبد المؤمن وهو:
وكان أحد مثقفي طنجة وهو األستاذ عبد اللطيف بوحساين (ت2001 .م) سباقا إلى تغطية
غم�ض عن ال�شم�س وا�ستق�صر مدى زحل
النشاط العلمي للدكتور طه حسين بطنجة وتطوان .وكتب ملخصا لمحاضرة الدكتور التي
ألقاها بتطوان نُشر في أحد أعداد مجلة «رسالة األديب» المراكشية ،وقد تعزز الملخص
وانظر �إلى اجلبل الرا�سي على جبل
بصورة تذكارية لشباب طنجة وهم يحيطون بالدكتور طه حسين وزوجته .ومما ورد في
فلم يعجب الخليفة .وقال كما في «المعجب» للشاعـر« :أثقلتنا يا رجل» .ونحي جانبا.
الملخص المذكور« :صبيحة يوم اإلثنين  7يوليه [1958م] على الساعة الثانية والنصف
لما قصّ على الدكتور طه هذه القصة ضحك لها ضحكا عظيما ،وقهقه قهقهات متتالية.
غادر عميد األدب العربي الدكتور طه حسين المغرب عن طريق ميناء طنجة متوجها إلى جبل
وال شك أنه تأثر في داخله لكلمة «غمض» وكلمة «انظر» كما تشاءم عبد المؤمن من األولى
طارق في طريقه إلى إيطاليا ثم القاهرة .وقد رافق سيادته إلى الميناء عامل المدينة وناحيتها
وعبّر عن نفوره منها مرددا مع نفسه كلمة «غمض» كما في «المن باإلمامة» .وسنرى بُعَيْد
الدكتور عبد اللطيف بن جلون وعدة شخصيات ثقافية مهمة من طنجة ومن سفارة الجمهورية
هذا أن مثل هذه األشياء تحز في نفس الدكتور ويصاحبه الشعور منها بالحرمان والعاهة
العربية المتحدة ،بعد ما قضى في المغرب أزيد من أسبوعين ،هو والسيدة قرينته واألستاذ
المتأصلة.
شحاتة سكرتيره الخاص ضيوفا على وزارة الخارجية المغربية .قضى سيادته تلك األسابيع
وهكذا اتجهت السفينة بنا إلى طنجة التي ما وصلنا إلى رصيفها حتى وجدنا حشدا حشيدا
متعرفا إلى أدباء المغرب واتجاهات األدب المغربي ومشاكله ،ومعرفا في نفس الوقت باألدب
من الجمهور وغيرهم ،كما كانت ضجة الدراجات النارية لكوكبة الدرك تصك األذان وهي
العربي الحديث وبمشاكله في محاضراته القيمة واتصاالته بمختلف األوساط الثقافية والعلمية
تستعد لتحركها ،فسألني الدكتور عن مبعث هذه الضجة فقلت هي لدراجات البوليس فقال:
بمختلف مدن المغرب حيث كان يقابل بترحاب شديد ،ما عليه من مزيد من لدن تالميذه
«معكم البوليس ! ال  ..ال  ..أنا ال أحب هذه األشياء مطلقا» .فقلت له :إن هذا احتفاء واحتفال
المعجبين به ،وقرائه الكثيرين المنبثين في مدن المغرب العربي وقراه».
بقدومه .فقال« :ولو  ..ولو  ..فإني ال أحبه».
عجبت أشد العجب من هذا االنفعال ولكني أدركت سببه هو الحرمان من البصر والتضايق
(انتهى)
من تشخيص وتفسير المصريين.

جريدة طنجـة
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هل ت�ستمع الأحزاب ال�سيا�سية
بطنجة �إلى �صوت ال�شعب و تزكي
الكفاءات يف ا�ستحقاقات 2021؟

الأ�سرة امل�سلمة ودورها
يف مواجهة حتديات الع�صر
إعداد دة  :زبيدة بن علي الورياغلي
من المؤكد أن األسرة تعتبر المعقل األول الذي تنشأ
فيه األجيال المتتالية الحاملة للقيم المتوارثة والسائدة
في المجتمــع ،والخليـة المؤسسة للمجتمعات البشريــة
والحضارات اإلنسانية عبر العصور والحقب ،والتي تقوم على
ركيزتين أساسيتين هما الرجل والمرأة ،من أجل تحقيق
الهدف األسمى من الحياة وهو إعمار األرض واالستخالف
فيها ،ونشر تعاليم الدين السمحة والعدل والمحبة والسالم
بين بني البشر جميعا .فاألسرة المسلمة باعتبار تأسيسها
وارتباطها ارتباطا كليا بالنصوص القرآنية والحديثية،
وما تفرغ عنها من اجتهادات وآراء وأحكام فقهية وقواعد
أصولية ،كإطار أساسي تتفاعل داخله مؤسسة األسرة ،وفق
الضوابط الشرعية المتفق عليها ،والتي تلتزم بها التزاما
تاما في انتمائها للمنظومة الكونية ،وفي أخذها بالقيم
االجتماعية والتقاليد والعادات السائدة .هذا البعد الثالثي
أضفى على األسرة المسلمة خصوصيـة متفـردة ،فارتقت
بأدائها المميز إلى درجة عليا ورتبة متميزة في سلم
اإلصالح التربوي واألخالقي والثقافي والتشريعي في ظل
االلتزام الثابت بالمرجعية الدينية ،والحرص على الدفاع
عن القيم اإلنسانية.
وفي سياق الحديث عن خصوصيات األسرة المسلمة،
وضرورة الحفاظ على مقوماتها األساسية المتأصلة فيها،
ودورها المركزي في بناء المجتمع والتنشئة االجتماعية
لألفراد ،يجدر بنا أن نتحدث عن ذلك الرباط الشرعي
المقدس الذي يجمع الرجل والمرأة المسلمين على وجه
الدوام واالستمرار .غايته إنشاء أسرة مستقرة برعايتهما
ومسؤوليتهما المسؤولية الكاملة ،تلفها الرحمة والمحبة،
وتسودها السكينة والمودة ،عمال بما ورد في اآلية الكريمة:
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انطالقا مما ورد في اآليات السابقة ،وحديثِ رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم عن عبد اهلل ابن عمر الذي يقول فيه:
ُ
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مسؤول عن رعيته ،والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن
رعيته ،والمرأة في بيت زوجها ،وهي مسؤولة عن رعيتها...
إلى آخر الحديث -رواه البخاري -وغي ِرها من اآليات واألحاديث
في هذا المنحى ،نستشف المنهج القرآني والتوجيه النبوي
في إشارة واضحة إلى األسس الصحيحة والركائز القويمة
إلقامة صرح مؤسسة األسرة والبيت المسلم في كل زمان
ومكان مهما تغيرت الظروف واألحوال ،على قواعد ثابتة
وسلوكيات قويمة متزنة وأخالقيات عالية تؤسس إلنشاء
مجتمع إسالمي سليم ومتماسك مؤهل لمواجهة تحديات
العصــر ،واالنتصار في معركــة اإليمان واألخـالق والعلم
امتثاال للمنهج اإلسالمي والتعاليم الربانية التي رسمها
ديننا الحنيف للعالقات األسرية ومسؤولية كال الزوجين
والتزاماتِهما وواجباتِهما المشتركة ودو ِرهما في صياغة
الفرد وصيانة هوية األمـة ،القائمـة شرعا على التكاليـف
الشرعية والخضوع لألوامر واجتنـاب النواهي ،وتحقييقا
لألمانة العظمى المنوطة بهما والملقاة عليهما في إطار
مسؤولية التكريم والتفضيل اإللهي لإلنسان الثابت بقوله
تعالىَ } :و َلق َْد َ
ب
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الروحية والمادية المستمدة من روح القرآن والسنة
النبوية ،ومن مقاصد الشريعة اإلسالمية السمحة والقيم
اإلنسانية.
َ
والغايـة المتوخاة من تثبيت قواعد
وبما أن الهـدفَ
األسرة المسلمــة وتحصينهـــا ضــد التيــارات الهدامـــة
واإليديولوجيات المستوردة والغزو اإلعالمي المبهر ،هو
خلق مجتمع قوي يرتبـط بدينه عقيد ًة وفكراً ومنهاجا
ُ
وتنشئة جيل سوي متكامل الشخصية روحيا وعقليا
وسلوكا،
ونفسيا وجسميا ،مع الحـرص كل الحرص على تزويـده
باآلليات والوسائط الحديثة العلمية التي تغزو العالم
المعاصر شرقا وغربا بسرعة قياسية ،وتسليحِه بالوسائل
واإلمكانات الالزمة للتعامل مع المد الحضاري المتعدد
األهداف واألبعاد ،والمساهمة والتفاعل مع العلوم النافعة
والثقافات المعاصرة السائدة واالنفتاح عليها والتمكن
منها ،حتى ال يصبح جيلنا خارج الزمان والمكان ،وتتجاوَزه
األحداث المتالحقة والمستجـدات العلميـة المتسارعــة،
وحتى ال يتوقف دوره وينحصره عند حدود التلقي واالنبهار
بمظاهر وأشكال وتنوع التقدم العلمي والتكنولوجي ،بعيدا
عن التعامل واالنخراط العملي في البناء الحضاري اإلنساني
الكوني ،ذلك أن العلم والتقـدم العلمـي ال وطـن له وال
جنسية.

ال يخفى على المتتبـع للشأن السياســي
بالمغرب ،أن معظم قادات األحزاب السياسية
ما فتئت تتغنى و تصدر خطابات التغيير و منح
الفرص للشباب و الكفاءات من أجل االنخراط
الفعلي في العملية السياسية بكل مكوناتها
التنظيمية ،التأطيرية و االنتخابية.
أسطوانة رددها و مازال أبرز القادة ،لكن
هل تُفعل؟ هل توجد لها مساحة للنقاش داخل
األجهزة التقريرية؟ الجواب واضح و ال يخفى على
أحد.
فعلى سبيـــل المثــال ،ال الحصر ،سمعنا
ورأينا غير ما مرة ،األمين العام لحزب األصالة
والمعاصرة عبد اللطيف وهبي ،يصرح و يطالب
بضرورة منح الكفاءات الوطنيـة الفرصة لولـوج
المؤسسات المنتخبة ،حيث ذهب إلى أبعد من
ذلك و طالب بالئحة وطنيـة للكفـاءات خـالل
االستحقاقـات التشريعيـة المقبلـة بدل الئحة
الشباب ،لكن هل لدى وهبي الجرأة لتفعيل
ذلك و إرغام اللجنة الوطنية لإلنتخابــات التي
يترأسهــا الحموتــي بحزبــه ،إلى تنزيل هذا
المعطى و تغيير منهجية االنتقاء التي تقــوم
على األعيــان و أصحـــاب الشكـارة بالدرجـة
األول؟.
أما عزيز أخنوش زعيـم األحرار ،فموقفه
في هذا الصدد واضح و صادق و كل خرجاته
وخطاباتــه و برامـج حزبه (مسار الثقــة100« ،
يوم  100مدينة» «الجامعة الوطنية للشباب
بأكادير» ،تفعيل دور المنظمـات الموازيـة)..
تقوم على حث المسؤولين الترابيين على دعم

الشباب و الكفاءات التي يمكن أن تقدم اإلضافة
للوطن أوال و للحزب ثانيا.
إذا كانت هذه هي رؤية أخنوش المعروف
بوضوحه السياسي في هذا الجانب ،فهل يمتثل
مسؤولو حزبه بطنجة لهذه القاعدة ،و يقدموا
شبابا ذا كفاءة و امتداد شعبي لقيادة لوائحه
على مستوى المقاطعات؟!
فاألكيد أن العديد من الشباب و الكفاءات
التي يزخر بها حزب أخنوش بطنجة و ضواحيها
تنتظر الفرصة لتكـون نبـض و صمـام أمان
مستقبل الحزب بعمالـة طنجة أصيلة ،يلزمها
فقط الضوء األخضـر لتكشر عن أنيابها وتبرز
كفاءتها.
لكن الواقع الذي يعرفه المشهد السياسي
بطنجة يخـالـف هاتـه التوقعـات ،ليس فقـط
داخل حزب التجمع الوطني لألحرار ،و إنما لدى
معظم األحـزاب التي تبحـث فقـط عن أسماء
(تعودت الترحال في كل مناسبة) تمني النفس
من خاللها الظفر بأكبر عدد من المقاعد داخل
المؤسساتالمنتخبة.
فإقصاء بعض األسمــاء الشابــة و أخــرى
لها من المصداقيــة و السمعة الطيبة داخل
المجتمع ،و تجسد لحيوية المؤسسات المنتخبة
و لها من الكفاءة ما يمكن أن تنفع به المدينة
في مجاالت مختلفـة على حساب كائنـات أكل
عليها الدهر و شرب ،و أصبحت معظم الساكنة
تمقتها و تطالبها بالتنحي ،هي جريمة في حق
ذات البحرين التي تستحق األفضل و األصلح…

نصرو العبدالوي

قيامة  :2021رجل الأعمال املعروف
«محمد بلب�شري» يح�سم اجلدل ب�ش�أن
تر�شحه يف االنتخابات املقبلة

(انتهى)

كثـر الحديـث في اآلونـة األخيـرة بطنجة،
و هي تستعــد لخوض غمار االنتخابات خالل
األشهر القليلـة القادمة ،عن تقـدم مجموعـة
من رجال األعمال المعروفين بالمدينة ،للترشح
باسم عدد من األحزاب ،سواء في االستحقاقات
المهنية ،الجماعية أو التشريعية.
و من بين األسماء التي ترددت بقوة ،رجل
األعمال المعروف «محمد بلبشير» الذي تناثرت
األخبار بشأنه بقوة لخوض االنتخابات باسم
حزب التجمع الوطني لألحرار بمقاطعة امغوغة.
مصادر جد مقربـة من «بلبشير» أكدت
لموقع طنجة أنفو ،أن هذا األخير ،قرر و بشكل
رسمي عدم الترشح ألي انتخابات سواء كانت
مهنية ،جماعية أو تشريعية ،و بالتالي فالرجل
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قطع الشك باليقين ،و نأى بنفسه عن أي صراع
محتدم بين األطراف السياسية بالمدينة لكسب
وده من أجل الترشح باسمها.
وأضافت المصادر ،أن بلبشير لم تختلجه
فكرة الترشح ال قبال وال حاضرا ،و أن كل ما يروج
له مجرد إشاعـات يراد بهـا تضليـل الرأي العـام،
و خلط األوراق بين األحزاب بعروس البوغاز.
وتجدر اإلشارة إلى أن «محمد بلبشير» من
الشخصيات البارزة بمدينة طنجة التي تكتسي
مصداقية كبيــرة و قبــوال واسعا في صفوف
المجتمع الطنجي ،خاصة و أنه يكرس جزءا كبيرا
من حياته لألعمال االجتماعية و الخيرية.

ن .ع.
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زواج القاصر
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مذكــــــــرات

ال�صحافـي النبـا�ش
من املـهد �إلى املـعـا�ش
جيل « بونيكس»

كل يوم قصة ،والقصص ال تنتهـي .فهي واقـع حيـاة
تستمر يوما بعد يوم إلى بلوغ محطة النهاية.
هناك مكتوب« :قف!» بخط أحمر غليظ تتراءى من
بعيد.
تتنوع القصص ،بتنـــوع موضوعاتهـــا ،وأوضـــاع
شخصياتها .فالراشد ليست كالقاصر ،وال األنثى كالذكر،
الغني ليس كالفقير ،والجاهل ليس كالعارف!  ...بحجم تنوع
المجتمع تتنوع همومه ،ومشاكله.
اليوم تحضرني فتاة في السادسة عشرة تقف أمامي
ببطنها المنتفخ ،رفقة أمها ،سائلة المساعدة والمؤازرة
ضربا على يد الجانــي الذي غــرر بالطفلــة ،استغلها
جنسيا ،واغتصبها.
من هي هذه الطفلة؟ من هو والدها؟ من هي أمها؟ ما
وضعها اإلجتماعي ،والثقافي؟....
هي فريدة.
فريدة التي لم تعرف من المدرسة سوى القسم األول!
بعده كان الهروب مع الصديقات للحقول ،واللعب بعيدا عن
القسم وضوضائه  ،ومشاكسات التالميذ ،واحتقاراتهم...
فريدة لم تسعد يوما مع أسرتها ،كونها أكبر اإلخوة
واألخوات جعل جميع المسؤوليات ترمى عليها ،مذ كانت
في سن الخامسة.
والد فريدة حياته كلها شغب يقضيها بين الخمر
والمخدرات ،ويعود كل ليلة ليعنــف زوجتـه ويصرخ في
وجهها ويكسر أثــاث المنـزل ،ويضرب أبناءه ،مطالبا أم
فريدة دائما بالمال!!!
أم فريــدة ،وما أدراك ما أم فريــدة ! يقول المثـــل
المغربي« :البرد كيعلم سرقة العواد» ،بالفعل تعلمت،
وتفننت ،وأتقنت علوما مكنتها من االستمرار مع هذا الزوج،
مستجيبة وملبية جميع طلباته .فزوجها ال يهمه نوع العلم،
وال آلياته ،ولكن همه الوحيد أن تستجيب له وتوفر مطالبه
الخاصة ،والتي ال تنتهي.
فريدة تعاشر شباب الحي ،بل وتقضي أياما ،وأسابيع
خارج المنزل ،وال من يهتم! فقد يعتبر غيابها إيجابيا
لتخفيف العبء على الميزانية المرتبكة!
في سن التاسعة ،يغتصب أحــد الجيــران فريــــدة،
ويهددها بالقتل إن هي أخبرت أحدا .ثم في كل مرة تخرج
زوجته ينادي عليها ،ويقضي غرضه ،ثم يسلمها مبلغا جد
هزيل ،تنزل فرحة لتشتري الحلويات...
عند بلوغ الرابعة عشرة ،تحمل فريدة من ابن الجيران
الذي كان يستغلها في منزله ،في غرفة فوق السطوح،
حيث كانت تقضي معه أياما وليالـي ،بعلم «خفي» من
أسرتهـا .لم تستطــع أمهــا مساعدتها ،بسبب دخولها
السجن نتيجة جريمة جماعية شاركت فيها .تساعد بعض
الجارات فريدة للوصول إلى جمعية حيث تستقبلها وتقدم

جريدة طنجـة
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لها اإليواء ،وجميع الخدمات المباشرة .كما تؤازرها قانونيا.
ولكن لألســف ،عند خروج األم من السجن ،يقــوم الجاني
بمالطفتها ،وإغوائها من أجل التنازل عن الشكايـة ،وأنه
يعترف بطفلته ،ويريد الزواج من فريدة.
أم فريـدة ،الخارجـة من السجن ،ليـس لديهـا سكن،
وال مال ،فقد علمت أن زوجهــا أخـذ األبنــاء عند جدتهم
ولم يعد لديهم بيت !!! أمامها إغراء كبير ،عرض وال في
األحالم!
تذهب للجمعية وتأخذ إبنتها وطفلتها ...وطبعا تتنازل
عن الشكاية!
في منزل المغتصب أصبحت تعيش فريدة وطفلتها،
وأمها وإخوتها .حياة أسرية ،المغتصب ينفق ،وأم فريدة
تطبخ ،والجميع سعيد ،ال مباليا بأي وضع! في أحد األيام
تطلـب أم فريدة من المغتصـب أن يتزوج بابنتها كما
وعدها ،فيخبرها أن القاضي لن يسمح بهذا الزواج نظرا
لصغر سن فريدة! تحتفل فريدة بذكرى مولدها الخامس
عشر ،وهنا تلح أمها في طلبها من أجل زواجه بابنتها.
ولكن ،لدهشة الجميع ينقلب الحفل مأثما ،والفرح بكاء،
ويهدد المغتصب أم فريدة بطرد الجميع ،وأنه ال يعترف
بهذه الطفلة ...تمر األيام ويبقى الوضع على ما هو عليه!
وتكون فريدة واقفة أمامي لتخبرني أمها بأنها حامل من
المغتصب للمرة الثانية!!!
طفلة ،هجرت طفولتها،لترضي الكبار .ال حن عليها
والدها ،وال رحمتها أمها .أمها التي حملتها تسعا ،وتألمت
وبكت لوضعها ،تبيعها رخيصة ،تقايضها من أجل
سعادتها ....غريب أمر الدنيا ،غريب! واآلن طفلة أم لطفلة
وطفلة؟ أين األب ؟ يرفض االعتراف بهما.
استغربت كثيرا كيف ألم أن تبيع فلذة كبدها؟ كيف
تسامـح في حــق ضنـاها؟ بعدمــا وضعت فريدة للمرة
الثانية ،وكان المولود ذكرا ،زارها المغتصب وقدم لها
الهدايا ،ولطفله ،وأخبر أمها وفريدة بأنه سيعترف بالطفل
فقط! وسيتزوج بفريدة!
كيف يعقل ألم أن تقبل بهذا العرض؟ أليس هو نفس
السيناريو يتكرر؟
ال وألف ال !
إن سمحــت األم ،وتنازلــت عن حق ابنتهـا ،وحقوق
أطفالها ،فنحن لن نسمـح بذلك ! تزويج القاصر جريمة
يعاقب عليها القانون ،والتغرير بالقاصر واغتصابها جريمة
أخرى يعاقـب عليها المشـرع! وبما أنك طفلة ،سنحميـك
من أمك ،سنحميـك من ظلم الغاشي ،وسنترافـع من أجل
حقوق أبنائك في البنوة والنسب .ال تنصتي ألمك ،فالحياة
أمامك لتتعلمي ،وتحظي بما تعــذر عليـك بلوغـه ،سوف
تتداركين ،فقط اعلمي أنك مازلت طفلة!

األستاذة وفاء بن عبد القادر

رئيسة جمعية كرامة لتنمية المرأة بطنجة

محمد وطا�ش

هوجيل عاش طفولة تطفح بالفرح والمرح ..رغم شظف العيـش وقلة
ذات اليد ..فأوالد وبنات هذا الجيل كانوا يفرحون غايـة الفرح عندما
تبعثهم أمهاتهم إلى حانوت البقال القتناء علبة مسحوق الغسيل المشهور
ب «بونيكس» ألنهم على يقين بأنهم سيظفرون بلعبة كهدية ..فترى الواحد
منهم ممسكا بالعلبة يحركها تارة ويضغط عليها تارة محاوال رصد حيز اللعبة
المدسوسة وسط المسحوق في العلبة متصورا شكلها وحجمهـا متشوقــا
الكتشاف نوعها واللعب بها.
دامت عالقتي بعلبة «بونيكس» السخية التي تفاجئني كل مرة بهدية
لسنوات عديدة ،توفر لدي خاللها كم هائل من اللعب الجميلة التي استأنست
اللعب بها لمدد طويلة..
وفي حاالت نادرة كان اليحالفني الحظ في العثورعلى اللعبة المنشودة
..وكنت أصاب بخيبة األمل حينما تكون اللعبة دمية أصب عليها جام الغضب
سحقا بالقدم.
ومن أجل الحصول على المزيد من اللعب كنت أدخرالقطع النقدية في
علبة حلوى قصديرية وكلما وفرت درهما بالتمام هرعت صوب البقالة القتناء
علبة «بونيكس» التي أفرغ مسحوقها خفية وأحتفظ بما حوته من لعبة.
وبعد زمن يسير اختفت اللعب من علب «بونيكس» وحلت محلها قطعتان
نقديتان فضيتان كل واحدة منهما من فئة خمسة فرنكات ..وفجأة اختفى
مسحوق «بونيكس» من السوق ليفسح المجال لمنافسه األمريكي «تايد»
الذي وصفه إشهار تلفزة دار البريهي بكونه «يصبن أحسن» .ولكسب المزيد
من األرباح سعـت شركـة «تايد» الذكية إلى إغراء المستهلكين بربح هدية
«فوطة» إما صغيرة أوكبيرة حسب مجموع النقط المحصل عليها وذلك بجمع
عدد من النقط المشار إليها بالمقص في علبة المسحوق.
ولتيسير هذه العملية استغلت الشركة الجشعة البقال كوسيط بينها
والمستهلكين الرابحين الذين يدفعون ما جمعوه من نقط للحصول على
المكافأة.
وهكذا أضحت النسوة يتهاتفن على اقتناء المسحوق األمريكي الجديد
للفوز بالمناشف الصغيرة والكبيرة وهذه األخيرة استهوت عددا اليستهان به
من النساء اللواتي فضلن ارتداء الفوط كمالبس خارجية خاصة في المناطق
القروية واألحياء الشعبية.
ورغم ذاك االنتشار الساحق لمسحوق الغسيل ،فبعض النساء الحادقات
قد استغنين عنه في التصبين خاصة حينما اكتشفن تشقق أيديهن مما
جعلهن يحرصن أشد الحـرص على استعمـال الصابون الصلب الخالــي من
المواد الكيماوية ،ولهذا الصابون الطبيعي مسميات تغري باستهالكه على
الدوام في التصبين والغسيل واالستحمام ..ويأتي في رأس القائمة صابون
«المنجل» الحاصد لألوساخ ..يليه في الترتيب صابون «الكف» المزيل لألوساخ
«فركـا» بالخـف ..أما صابـون «الكروا» الذائـع الصيت محليا ،فكانت األسر
اليهودية تتحاشى استعماله وتتشاءم أيما تشاؤم من عالمة الصليب التي
تتوسطه لكونها تذكرهم بما تعرض له أبناء وبنات جلدتهم من إبادة جماعية
في األفران الغازية على يدالجنود النازية ..بينما أغلبية األسر المغربية الترى
حرجا في استعماله.
ويتبوأ الصابون البلدي «صابون تازة» مركز الصدارة ضمن مستلزمات
االستحمام عند الرجال والنساء على حد السواء ،إذ يستحيل قطعا االستغناء عنه
في ترطيب الجلد لتيسير إزالة ماترسب به من أوساخ..
ويدهـن به الصبيان األبدان للتزحلـق في الحمام ..وفيه مأرب سرية
لليافعين من الفتيان..
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محمد ال�سندي

من صميم المجتمع

املواطن واملنتخب والنقابي والإن�سان...
كما هو معلوم ،فارق الحياة محمد السندي،
الكاتـب الجهـوي والمؤسس لالتحاد الوطني
للشغل بجهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة ،وذلك
يوم اإلثنين  04يناير الجاري بإحدى المصحات
بالعاصمة الرباط ،متأثرا بمضاعفات ،ناتجــة
عن إصابتـه بفيـروس «كوفيـد ـ  ،»19حسـب
ما تداولته مصادر مقـربـة من الراحل الذي
أشعل نبأ وفاتـه العديد من مواقـع ووسائل
التواصل االجتماعـي ،بشكــل الفـت ،حيــث
وردت جمــل من عبـــارات تقطـر بأحاسيس
صادقة وتدوينــات أخـرى بال حـد هـي مـن
األعماق نابعة ،لوَّن بها أصحابها غالف كتاب
الرحيل ،رحيل هذا الرجل الشهـم الـذي بصم
على حيـــاة ،تتنفــس النضال في أبهى صوره.
ومـن هــذا النضـال استمـد الفقيــد طاقــة
حياة متجــددة ،وقودها حب الناس والتفافهم
من حوله ودعاؤهــم له ...هؤالء المنحدرين
من مختلف الشرائح االجتماعيـة ،الفـرق بين
الصغير والكبير ...بين المستخدم ،العامل البسيط والطالب والدكتور والمسؤول الكبيــر في شتى المجاالت
والقطاعات ...وأما شهاداتهم ،فهي بطبيعة الحال ،لم تنتزع منهم ،تحت اإلكراه ،بل أدلوا بها بكل تلقائية
وانسيابية وانسجام تـام ،بعدمـا أدى عنها الراحل ،قيد حياته ،رسوما تضمنت تفانيه وإخالصه ووفاءه في تعامله
وخدمته لمصالح المواطنين والسيما المستضعفين منهم والطبقة الشغيلة الكادحة التي وجدت فيه سندها
ولمست فيه استجابته لها ،كلما استشعر ضيقها وإلحاح حاجتها عليه .وأما شعبيته الكبيرة ،فهي لم تكن ضرباً
من ضروب الصدف أو من الحكايات المزاجية العابرة ،بل أسس لها بعرق الجبين وإغاثة المظلوم والرفق بالفقير
واليتيم واحترام الصغير والكبير وزد على ذلك ما شئت ،من الكالم الصادق والفصيح ،خاصة وأنه كان منتخبا
يشغل ،قيد حياته ،منصب نائب الرئيس لمقاطعة السواني ،باإلضافة إلى عضويته بالمجلس الحضري لطنجة.
هكذا ،إذا يرحل عنا محمد السندي ،المواطن والمنتخب والنقابي واإلنسان ،بعد عمر حافل بالعطاء ،تاركا من
ورائه رسالته النبيلة إلى من يعنيهم األمر .والرحيل عادة ما يسيل المداد أو يفتح باب اللوعة والسؤال ،عندما
يتعلق األمر بأشخاص معينين واهلل أعلم .وفي هذا الصدد ،قيلت عبارات مأثورة عن الرحيل ،منها « :يغلق البعض
في وجهك كل أبواب الرحيل ..كي يمنعك من الرحيل ،ألنه يحبك .والبعض يعترف لك بحبه ،عند الرحيل كي
يبقيك معه .ويكتشف البعض اآلخر أنه يحبك ،بعد الرحيل ،فيحترق وقد يحرقك باكتشافه المتأخر.»..

وداعاً ،محمد السندي ،تغمدك اهلل ،بواسع رحمته.

«من وحي الذكرى»
تقدمي وثيقة املطالبة
باال�ستقالل
محطة بارزة ت�ستوجب
وقفة ت�أمل..

• إدريس كردود

بعد أقــل من يوميـن تحل ذكرى تقديم وثيقة المطالبـة
باالستقالل ،وهي مرحلة مهمة من تاريخ المغرب المعاصر ،إنه
الحادي عشر ( )11من يناير .كما ال يخفى على الجميع  -محطة
مشرقة من تاريخ الكفــاح البطولي المجيد ضد المستعمر..
وتستدعينا هـذه المناسبــة الخالدة لوقفــة تأمـــل الستحضار
واستخالص العبر وال��دالالت العميقة ..ذلك أن التعلق بأمجاد
الماضي ورموزه الوطنية وما تحقق من تضحيات ومعارك جسام
بفضل شهداء الكفاح الوطني نحو االنعتاق واالستقالل والحرية
هو تجسيد وإقرار باعترافنا وعرفاننا وتقديرنا للعمل الفدائي
والبطولي المشرف ..هو أيضــا تعبيــر صادق عن وفاءنا -كما
سبقت اإلشارة  -لتاريخ حافل بالمعارك والبطوالت التي حققت
النصر والشموخ والكرامة ..واليسعنا بالمناسبة إال أن نقف إجالال
وتقديرا لعظماء من طينة هؤالء الشرفاء الوطنيين المخلصين
الذين استرخصوا أرواحهم ودمائهم ولبوا نداء الواجب من أجل
االستقالل والحرية والكرامة..
النختلف مهما تعددت مشاربنا وتوجهاتنا في كون  11يناير
 1944هو حدث بارز بامتياز ومحطة مضيئــة في تاريخ الكفاح
الوطني الذي خاضه الشعب المغربي خلف الملك المجاهد محمد
الخامس رحمة اهلل عليه من أجل سيادة الوطن ودفاعا عن حرية
وكرامة الشعب المغربي المتمثل في تقديم وثيقة المطالبة
باالستقالل سنة  1944للملك المجاهد.

محمد إمغران

الرباط في 07 ،يناير 2021

بـــــــــالغ
تتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية مجمل التطورات المتعلقة بملف الدعم االستثنائي الذي خصصته الحكومة
لقطاع الصحافة ،بكثير من االهتمام والعناية ،بالنظر إلى أهميته البالغة في دعم قطاع استراتيجي كان يواجه تحديات كبيرة
جدا ،وزادته تداعيات انتشار وباء كورونا حدة ،إلى درجة أضحى معها التخوف على مصير ومستقبل هذا القطاع مشروعا.
والنقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تسجل بشكل إيجابي مجمل التدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد بما يعكس
اإلرادة الجماعية في إنقاذ القطاع ،إال أنها تجد نفسها مجبرة على استنكار محاولة االلتفاف على هذه اإلرادة الجماعية ،انطالقا
من المعطيات التالية:
 - 1عدم إشراك الحكومة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في إعداد وإعالن التدابير المرتبطة بإعالن ما سمي
ب «عقد البرنامج « مخصص لقطاع الصحافة ،وهو سلوك غير معتاد ،حيث كانت النقابة شريكا رئيسيا وفعاال في مجمل
المشاورات واالتصاالت التي سبقت اتخاذ العديد من التدابير واإلجراءات والبرامج التي كانت تهم مجمل القضايا المرتبطة
بالمشهد اإلعالمي خالل الحكومات المتعاقبة.
 - 2إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية ،وبالنظر للبنود التي تضمنها ما سمي ب «عقد البرنامج» المذكور ،والتي يجيز
استغاللها كمسوغ خطير للمس باالستقرار المهني للعامالت والعاملين بالقطاع ،فإنها تحمل الوزارة الوصية كل المسؤولية
في ما سيترتب على ذلك من مس بالحقوق الكاملة للعاملين بالقطاع .
 - 3لكل ذلك فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر عقد البرنامج المذكور عرقلة وليس حال لألوضاع الصعبة التي
يعرفها قطاع الصحافة والنشر ،وتعتبر أن مراجعة االتفاقية الجماعية ومقتضيات العقد البرنامج الذي لم يتغير منذ ،2005
حدا أدنى لمعالجة األوضاع الصعبة للصحافيات والصحافيين ،وتخبر مناضليها وعموم الرأي العام عن تسطير برنامج نضالي
تصاعدي لمواجهة ما يتهدد مصير القطاع والعاملين به ،وستدعو أجهزتها لالجتماع الطارئ لترتيب كل الخطوات المقبلة.
 - 4تلح النقابة الوطنية للصحافة المغربية على ضرورة ربط دعم المقاوالت اإلعالمية بتأمين ظروف عمل مالئمة
داخل هذه المقاوالت و الحفاظ على الحقوق و المكتسبات وبحث سبل تحسين أوضاع الشغل ،بما يحفظ كرامة الصحافين
و الصحافيات.
 - 5تدعو النقابة السطلة الحكومية الوصية على قطاع االتصال إلى ضرورة اإلسراع باستئناف الحوار في شأن العديد
من القضايا التي ال تزال عالقة ،و تعتبر التماطل و التلكؤ في هذا الصدد سيزيد من تفاقم األوضاع و سيادة مظاهر القلق و
الغضب في أوساط المعنيين ،و الرأي العام بصفة عامة.

 ثانيا  11 :يناير ،في تقديري المتواضع ،أسس لمرحلـــةاستقالل المغرب  -فمن الضروري بل من الواجب علينا نحن جيل
االستقالل وكافة مكونات الشعب المغربي أن نستحضر من باب
الوفاء لتاريخ األمجاد ورموز المعارك والبطوالت الوطنية ،هذه
المحطة النضالية المشرقـة من كفــاح أبناء الوطـن وأن نعطي
للمناسبة ماتستحقه من اهتمام يتناسب وحجم الذكرى وما تمثله
من رمزية تعتبر على جانب كبير من اإلهمية.
 ثالثا  :واجبنا يقتضي تذكير جيل مابعد االستقالل بمغزىودالالت مثل هذه المحطات النضالية والكفاح الوطني البطولي
للمقاومين ورموز الحركة الوطنية الذين ناهضوا االستعمار والفكر
االستعماري وأطماعه التوسعية التي أدت إلى إحكام سيطرته
ونفوذه على مناطق استراتيجية من البالد قصد تمرير مخطط
استعماري محبوك وتقييد حرية المغاربة السيما الوطنيين منهم
وتتبع تحركاتهم وتنقالتهم السرية التي اربكت المستعمرين
ومخططاتهم ،وشاءت مشيئة اهلل وإرادته سبحانه أن يثبت
الذين آمنوا وينصرهم بنصره المبين على الطغاة المستعمرين
وأذنابهم «�إن تن�رصوا اهلل ين�رصكم ويثبت �أقدامكم».
اليسعنا بالمناسبة إال أن نترحم على شهداء معركة االستقالل
وشرفاء الوطن المخلصين أولئك الذين استرخصوا أنفسهم
وضحوا بأرواحهم ليعيش المغرب شامخا حرا وكريما «من

امل�ؤمنني رجال �صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه فمنهم من ق�ضى نحبه
ومنهم من ينتظر ومابدلوا تبديال» -صدق اهلل العظيم

جريدة طنجـة
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م�شروع التهيئة احل�ضرية يدخل مرحلة
«ال�سبات الإداري»� ....إلى حني

اللفظ املفيد

«ال�سيا�سة التعليمية
باملـغـرب» !

-

محمد العطالتي

atlati.mohammed@gmail.com

(تتمة ص)1
الضحايا من تعثر «’المسطرات» كانوا
هم صغار المالكين ،بطبيعة الحال ،الذين
«دخلت البالنات» في عقاراتهم ،لتظل
حبيسة ملفات البلدية ،والوكالة العقارية
ووزارة إعداد التـــراب الوطني والتعميـــر،
واإلسكان ،وسياسة المدينة ،ثم لتنقطع
عنهم أخبار «المسطرات» اإلدارية ،بعد أن
كانوا قد توصلوا «بتطمينات» أن انفراج
هذا «البلوكاج» لن يتعدى فبراير الماضي.
وهاهي أخبـــار «مقلقـــة» تتناقلهــا
الصحافة الوطنيبـة ،مفادها أن المشــروع
دخل حالة «السبات اإلداري» المعروف ،إلى
حين االختفاء «القصري» للنوايا «الشريرة»،
لبعض من يمكنهم استغــالل هذا

المشروع لفائـــدة «مشروهم االنتخابي
«المهزوز».
وها قد انتهت ،عند متم دجنبر الماضي،
كما كان «مقررا» ،آجــال نهايــة دراسة
تعرضات المواطنين على هذا المشروع،
إعالنا الختتام المسطرات اإلدارية في كل
مراحلها ويتم نشره بالجريدة الرسمية
ليصبح نهائيا وملزما لجميع األطراف .ولكن
األمر ليس بهذه السهولة ،والتجأ المجلس
البلدي إلى طلب تمديد لثالثة أشهر أخرى.
وهو ما فسره عمدة طنجة ،بكون اإلدارات
العمومية المختصة عجزت عن إنجاز
عملها في اآلجال المرسومة ،بسبب ظروف
الجائحة .
ولكن العمدة أظهر ذكاء ثاقبا حين

اليد

ب
خ
ط

بخط اليد
 -محمد �إمغران

جريدة طنجـة
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«نبه» إلى أن عدم إتمام المساطر اإلجرائية
لخروج مشروع التهيئة لمدينـة طنجـة إلى
حيز الوجود ،من شأنه أن يفقدالمواطنين
ثقتهم في اإلدارة العمومية (أو ما تبقى من
هذه المصداقية ،نضيف من جهتنا).....
وحيـــننسمــع أنمصالـــححيــويــة
للمواطنين يتهددها الضياع أو تضيع فعال،
بسبب مسطـرات إجرائيـة إدارية ال يمكن
تفسيرها إال بعجـز اإلدارة العمومية عن
استيعاب حجم تلك المصالح المرتبطة بتلك
اإلجراءات ،أو عن استيعاب دورها السياسي
والوطني والتربوي ككل ،فإنه لن يبقى
أمامنا إال أن ننتظر الساعة! .......

ع .ك

ال �شك �أن الو�ضع التعليمي باملغرب قد بلغ �أق�صى درجات
االنحطاط واالنهيار ،وبالرغم من اقتناع اجلميع بهذه
احلقيقة املرعبة ،حكاما وحمكومني� ،إال �أن هذا االقتناع مل
يدفع �أحدا من احلاكمني التخاذ املتعني  ،واملتعني اتخاذه،
يف حالة كهذه  ،هو  ،بكل ب�ساطة�« ،إبداع �سيا�سة تعليمية
هادفة».لكن يبدو �أن القائمني على ال�ش�أن التعليمي بهذا
البلد قد كتب عليهم الر�سوب ب�شكل دوري يف �أية اختبارات
تتعلق ب�سبل �إيجاد �سيا�سات عمومية تعليمية ناجحة
ت�ؤتي �أكلها كل عام ،ويقابل هذا الر�سوب امل�ستدام املن�سوب
للحكام� ،إنتاج التقارير والدرا�سات وغريهما من الأ�سماء
وامل�سميات الفاقدة لل�سلطان.
�آخر هذه البدع امل�ضللة ،تقرير �أجنزه املجل�س الأعلى
للرتبية والتكوين والبحث العلمي تو�صل فيه �إلى «حقيقة»
�أخرى من حقائق الرتبية مفادها �أنه ّ
«كلما قل امل�ستوى
وقل دخلها ّ
التعليمي للأ�سر ّ
كلما كانت معرفتها باملنظومة
الرتبوية �ضعيفة ،الأمر الذي ي�ضع الأ�سر �ضعيفة الدخل
يف و�ضعية ه�شا�شة اجتماعية بخ�صو�ص متدر�س �أبنائها».
قبل �أن ي�سوق التقرير املذكور �أرقاما مهولة عن �أعداد
التالميــذ املنقطعيـــن عن الدرا�سـة دون احل�صول على
«�شهادة» ب�سبــب الف�شــل الدرا�سي يف االمتحانات وكرثة
التكرار و�ضعف دخل الأ�سر والفقر دون ن�سيان «التنبيه»
�إلى �أن كلفة الإنفاق على تعليم طفل يف الو�سط احل�ضري
تفوق تكلفة طفل يف الو�سط القروي مبرات عديدة.
لكن التقرير ،رغم �إيراده هذه املعطيات ،وهي لي�ست
غائبة عن عموم النا�س ،ف�إنه قد يكون ن�سي التذكري
والتنبيه حلقائق �أخرى �صادمة تتعلق بالربامج املقررة يف
خمتلف �أ�سالك التعليم ،وكيف �أن تلك الربامج ،بدل �أن تكون
هادفة لإ�شعال فتيل الت�سا�ؤالت العلمية لدى التلميذ و �إذكاء
نور البحث عن �أجوبة علمية لها ،ف�إنها ال تعدو كونها جمرد
�أداة بئي�سة لرواية الأ�ساطري واخلرافات ،وو�سيلة لن�شر
«قيم التعاون» على �أ�ساليب الغ�ش بني التالميذ وا�ستخدام
�أحدث «التقنيات املعلوماتية» والربامج الإلكرتونية يف
الإجابة عن �أ�سئلة اختبارات حتمل كمية بالغة من البالدة
و�سوء الرتكيب� ،أ�سئلة تعك�س احل�ضي�ض الذي توجد به،
لكن الأدهى وامل�ضحك يف الأمر هو �أن يتولى تدري�س هذه
الربامج واملقررات البئي�سة للتالميذ ،مع ب�شاعتها وفقدانها
للجاذبية« ،معلمون» لي�سوا �سوى فئة «منتخبة» ت�شكلت
من �ضحايا « ال�سيا�سة التعليمية باملغرب» !
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من دفاتري
�سل�سـلـة جديـدة
 09ينــايــر 2021

افتحـوا مقبـرة مر�شـان
ملاذا ا�ستثنيتــم مقبـرة مر�شـــان؟!
مــن غـــرائــب مدينــتــي التــي
وضعوها في «السيكوندا» على الئحة
كورونــا ،يــوم قــرروا تقسيـم البلــد
منازل ،ورغــم أنهــا مــرت بمراحــل
تعـــاف ملحــوظ ،إال أن «السيكوندا»
هــي «السيكونـدا» ،وحتى حين خففوا
اإلجراءات االحترازية بكل المناطــــق
استثنـوا مدينتي .واتخـــذوا قـــرارات
«احترازيــة» غيـــر مفهومــــة ،وغيـر
مناسبة ،وغير مقبولة.

عزيز گنوني

azizguennouni@hotmail.com

يقول اإلمام ابن الباز ،إن اإليداع في البنوك الربوية ،للضرورة ،بدون اشتراط الفائدة،
جائز إن شاء اهلل ،فإن دفعت الفائدة من دون شرط وال اتفاق ،فال بأس بأخذها لصرفها في
المشاريع الخيرية كمساعدة الفقراء والغرماء ونحو ذلك ،ال ليمتلكها ،أو ينتفع بها ،بل هي في
حكم المال الذي يضر ُ
تركه للكفار بالمسلمين ،مع كونه من مكسب غير جائز؛ فصرفه فيما
ينفع المسلمين أولى من تركه للكفار؛ يستعينون به على ما حرم اهلل.»..
ooooo

الطنجاويــة الثـائـــرة

منها إقفال مقبرة مرشان بشكل «تعسفــي» وعنيــف ،ومستفــز ،حتى يقطـع السكــان
األمل في يوم يعودون لزيارة موتاهـــم ،والذي ال يعلم ما تحملــه زيارة الموتى ال يستحق
الحياة.
لماذا أغلقت تلك المقبرة في وجه الزوار الراغبين في الترحم على والديهم وذويهم
وأهاليهم وأقربائهم ومعارفهم؟ خاصة ونحن نعلم أن المقبرة مغلقة في وجه الدفن ،إال في
الحاالت التي تعلمون،
بطبيعة الحال ،إن عدم تواصل المسؤولين في العمالة والبلدية مع المواطنين ،يفسح
المجال أمام اإلشاعات واألخبار الكارثية ،خاصة ونحن مررنا بتجربة قاسـية مــع الوالي حصاد،
ال رحمه اهلل وال رضي عنه وال تقبله ،يوم جاء بطراكسات مهترئة ،واقتلع مقابر المندوبية ،إلى
مستوى الولي بوعراقية ،في عملية ال إنسانية ،حيث إن الطراكسات كانت تقتلع جماجم ورفات
الموتى وترمي بها بصورة مهينة ،في شاحنة من شاحنات البلدية.....من أجل ماذا؟! ،من أجل
بناء «باركينغ للسيارات « ومكان لغسل العربات.
إصرار العمالة والبلدية على عدم تقديم توضيحات بشأن استثناء مقبرة مرشان بالغلق
«الحديدي» ،بينما كل مقابر طنجة مفتوحة في وجه الزوار خاصة أيام الجمعة ،يجعلنا نميل إلى
إشاعات تروج بشأن منطقة مرشان ككل ،التي ربما «سيدوز فيها البالن» في إطار مشاريع نحن
واثقون أنها لن تمر دون أن تخلق في األهالي الشعور العميق بالغبن والظلم واالحتقار ودون
أن تصفي ما بقي من ثقة في اإلدارة العمومية..
افتحوا مقبرة مرشان للزوار ،ولو ليوم الجمعة ،فإن لنا فيها أهال وأحبابا وإخوة وإخوانا،تريد
أن نترحم عليهم ،ونقبل أضرحتهم ونصل الرحم بهم ،بعد سنة تقريبا من الحجز بالبيوت
والمنع الكلي من زيارة المقابر ،وحتى بعد فتح المساجد والمقاهي والحانات....
ال تتركونا نحمل لكم مشاعر ال نرضاها لكم يا من تحكمون وتقررون..
إنكم غذا تذهبون...ترحلون «ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام».
ooooo

الربـا حرامٌ علينـا حـالل على من ي�ساندنــا
ال تعامل مع األبناك إال ما تناسب
منها والشريعة ،أما األبنـاك الكافرة،
فإنها تعمـل بالربـا وهـــو حرامٌ ،حتى
وإن كانت معظم إنجازات البالد تتم
بواسطـة اقتراضات خارجيـة ،بفائـدة
وهي الربا ،وأحيانا يتم صرف األجـور
وتسديد فاتورات اجتماعية بواسطــة
مدخرات مالية ناتجة عن «الربا».
وتماشيا مـع المبادئ «الكليـــة»
رفــض حمـــاة «العمليات» البنكيـــة
«الخضــراء» أمـواال سجلـت في حساباتهــم ،بسبـب أنهــا «متأتية» من فوائد ماليـة من
حساباتهم البنكيـة الجاريـة .وهي أموال ال يجـوز التعامـل بها أو استعمالها..
وبرر أهل الحالل والحرام هذه الوضعية ،بكون البنك «الكافر» يحول تلك األموال لحسابهم
بوتيرة نصف سنوية ،دون أن تدخل في سياستهم المالية ،اعتبارا لكون تلك األموال غير قابلة
لالستعمال في تدبير شؤونهم المالية..
إال أن تلك األموال يمكن استغاللها في مشاريع اجتماعية و «انتخابية» دعما للفئات
الشعبية المحتاجة وأيضا لمساعدة الجمعيات وفي ذلك ضرب طائرين بحجر واحد..
فهل يجوز التصدّق بمال الربا أو استعماله لتمويل «خزان» المصوتين يوم الفــزع
األكبر؟

الطنجاوية ،يســرى الميمونـــي،
المناضلــة في جماعـــات العدالـــة
«ضربــت البـــاب» في وجـه الجميــع
وغادرت مركبة الجماعــات .ولها ما
يبرر غضبتها بعد أن تعرضت لهجوم
بسبب مشاركتها في النقـــاش العام
بسبب قضايا تهم الرأي العام .كما
ترى......
وأرجعــــت أسبـــاب ذلك لكـــون
مؤسسات الحزب ال تقبـل النقد وأن الحزب يواجه تيارين متنافسين وكوكتيل من الضبابية
والغموض وأن الحزب عاجز عن إصالح شامل للبيت الداخلي ويواجه صراعـــات عبر تصفية
حسابات شخصية وسياسية ،كما يواجه نقصا في الديمقراطية الداخلية في حاجة ملحة
إلى «تحرير الدين» من القبضة السياسية..
وأشارت إلى أنها نشأت في حركة اإلصالح والتوحيد وجمعية الرسالة وبالرغم من كونها
شابة محافظة ،فإنها ترى أن الدين هو االبتعاد عن الحرام وليس عن الحياة .وأن «متطرفين»
داخل هذه الجماعة يناقشون «طالء أظافرها» وأحمر الشفاه الذي تستعمل .وبالجماعة الكثير
من «القيل والقال»وازدواجية الخطاب وكثيرٌ من النفاق..
كـــالم «ثقيـل» ،كثيــرا ما تردد في المحافــل السياسيـــة ،لنخــرج بانطبــاع أن األمر
يتعلــق ب «صراعات» حزبية ،كل جهة فيها تريد أن «تسود» صفحة خصومها.
ولكن ،أن يصدر مثل هذا الكالم من ناشطة في نفس التيار ،وبكل هذه التفاصيل الدقيقة،
التي ضمنتها تصريحا لجريدة األخبار 5( ،يناير  )2021وعلى مقربة من االستحقاقات المقبلة
فإن الموضوع يدعو إلى االعتراف بأن في األمر «إن».
ooooo

القانون اجلنائي وقانون الإثراء الغري م�شروع...
يف الثـــالجــة
بسبب تضمنه مادة تخص اإلثراء
الغير مشــروع ،فإن القانون الجنائي
الجديد ،ال زال «يقبع» داخل الثالجة،
في انتظار الفرج..
وخالل االجتمــاع األخير للجنـــة
العدل والتشريــع بمجلـس النـــواب،
احتدت المواجهــة بيـن وزارة العدل
وفرق برلمانية من األغلبية ،الرافضة
لما يشـاع من أن البـرلمــان هـو من
يعـرقــل حركــة التشريع بالبالد .في
حين حملت المعارضة المسؤولية للحكومة بسبـب «تجزئـة» القانون إلى جنائي وقانون اإلثراء
الغير مشروع..
المعارضة طالبت بإحالة القانون الجنائي برمته على البرلمان للمصادقة عليه ،بينما حملت
فرق األغلبية مسؤولية «البلوكاج» بسبب عدم توافقها على التعديالت المشتركة التي وعدت
بها .وطالبت األغلبية والمعارضة بتحديد موعد المصادقة على القانون برمته.
على أنه بيـن األغلبيـة والمعارضة ،ال تسير األمور بالوضوح المطلوب ،خاصة بعد سحب
البيجيدي تعديالته المشتركـة مع فـرق األغلبية األخرى لتقرر الفرق البرلمانية األخرى من
األغلبية التقدم بتعديالت منفردة ،األمر الذي تسبب في وضع قانون اإلثراء الغير مشروع ،في
ثالجة الحكومة ،إال أن بعض النبهاء ،انتبهوا إلى أن هذا التماطل مغشـوش أو «مخدوم»،
حيث يُعتقد أن الغاية منه هي الوصول إلى نهاية الوالية دون المصادقة على هذا المشروع
« المزعج» الذي ال يريد أي فريق من األغلبية والمعارضة ،تحمل مسؤوليته ،والذي ،لن يطمئن
إليه الكثيرون ،بطبيعة الحال.....

جريدة طنجـة
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احلـــق يف التدريـــ�س
و�إكراهات الواقـع
• رميساء بن راشد

يعتبـر الحــق في التمدرس من أولى حقـوق الفــرد
في المجتمــع ،لكن وعلى الرغم من أولويته إال أن
البالد الزالت تسجل أرقـامــا صاروخيــة في صفــوف
هدرها المدرسـي ،فحســب المعطيات التي أفــاد بهـا
سعيد أمزازي ،وزير التربية الوطنية والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم
الحكومة ،فإن أزيد من  300ألف تلميــذ قـد فارقـوا
المدرسة خالل الموسم الماضي وبمختلف المستويات
الدراسية .فهل هذا التراجع هو بسبب انتشار الوباء أم
هناك أسبابا أخرى؟
وعالقة بالموضوع وتزامنا مع تفشي فيروس كورونا
المستجد ونظرا للظروف المزرية لبعض األسر ،اضطر
العديد من المواطنين إليقاف أبنائهم عن الدراسة،
واألمر راجع دائما إلى أحوالهم االقتصادية .فكما هو
معلوم ،فإن أغلب سكان المعمور قد تضرروا تضررا
ملحوظا بفعل انتشار الوباء ،وبمختلف القطاعات ،إذ أن
البعض منهم لم يعد يجد حتى قوت يومه ،فما بالك
بمصاريف الدراسة والمصاريف التي فرضها التعليم عن
بعد ،فكيف ألسرة تتكون من أربعة أو خمسة أطفال أن
توفر لهم جميعا الجو المالئم للدراسة وبإمكانيات من
آلة أو حاسوب واحد ،هذا في حالة توفرها ،علما أنه في
غالب األحيان تكون ساعة الدراسة المحددة ،هي نفس
ساعة جميع المستويات ،ناهيك عن المبالغ المالية
التي يجب تأديتها لخدمة األنترنت .إذا كيـف لهــؤالء
األشقياء أن يتناوبوا وأن يتشاركـوا بل وأن يدرســوا
وسط هذه الظروف؟ وهنا البد من اإلشارة وااللتفاتة
أيضا إلى أكبر المتضررين بهذا األمر ،أال وهم أطفال
القرى والبوادي الذين ال يتوفرون على شبكة االتصال

ً
ر�سميا..املغرب يعتمد لقاح
�أ�سرتازينيكا�-أك�سفورد الربيطاين

أعلن وزير الصحة خالد آيت الطالب ،أمس
األربعاء ،عن منـــح ترخيص مؤقت لإلستخدام
العاجل للقاح “أسترازينكا” البريطاني.
وجاء في القرار أنه سيتم استخدام اللقــاح
المذكور ،على األشخاص الذين يبلغ أعمارهم
من  18سنة فما فوق ،بهدف حمايتهم من
اإلصابة بعدوى الفيروس.

وسيستقبل المغرب  65مليون جرعة
من اللقاحين المعتمدين وهما “سينوفارم”
و”أسترازينيكا” ،حيث من المنتظر أن يستفيد
منه  25مليون مغربي.

جريدة طنجـة
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azizguennouni@hotmail.com

ا�سرتجعوهاً ،
جمعا وق�صر ًا...
ثمّ افرنقعوا!...

أصال ،وال يتوفرون حتى على جهاز التلفاز ،إذ لم يتم
االلتفاتة إليهم في عز أزمة «كورونا».
وفي هذا الصدد ،وحسب ما أفادنا به بعض األسر،
فقد وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها وسط عراقيل
جمة تمنعهم من تدريس أبنائهم .فبالنسبة للسيدة
(ف.خ) فقد كانت تنام وتصحو كل ليلة على تذمرات
أبنائها نتيجة عدم التحاقهــم بالدراســـة ،وعندما
استفسرنا عن السبب أجابت «في بعض األحيان لم
أكن أجد ما أطعمهم حتى فكيف لي أن أوفر لهم هاتفا
أو حاسوبا أو حتى تلفازا لدراستهم؟» وأضافت «في
فترة الحجر الصحي كنا بدون معيل وبدون أي دخل
ولوال فاعلي الخير لكان أبنائي قد فارقوا الحياة».
محمد ،طفل آخر انقطع عن الدراسة خالل الموسم
الماضي ،بينما كان قد انقطع إخوته أيضا قبل ذلك.
وفي مايخص األسباب ،وحسب ما جاء على حد لسانه،
فقد اضطر إلى العمل بدوره كباقي أفراد أسرته
لمساعدة والدتهم خصوصا وأنها وجدت نفسها ،دون
أي دخل بعدما انتشر الوباء.
هي مأساة حقـا ما شهدنــاه وعشنـــاه مؤخرا ،بل
ومازلنا نعيشه ،ففي الوقت الذي ينبغي للبالد أن توفر
ألبنائها أبسط حقوقهم وأن تلتفت إليهم بل وأن تمد
يد العون لهم ،تجاهلتهم ،إن صح القول ،وسط تراجع
وارتفاع كبير في نسب األمية .فمن األذى واإلساءة أن
يمنع أي طفل من حقه في التعليم ،ومن قمة العبث
أن ال تلتفت الحكومة إلى ظاهرة العزوف الدراسي
المتواصلة ،إذ كيف لنا أن نحلم وأن نطمـح إلى غــد
أفضل في انعدام تام ألي تغيير ،نتيجة إصالح فاشل؟

وسيمنح اللقاح في جرعتين مختلفتين
تبلغان  0.5ميليلتر ،وسيتم الفصل بينهما من
 4إلى  6أسابيع بعد الجرعة األولى.

�أوراق
مغربية

يذكر أن وزير الصحة قال خالل اجتماع
للمجلس الحكومي ،أن اإلستعدادات الجارية
النطالق الحملة الوطنية للتلقيح ،والتي بلغت
مراحل جد متقدمة ،توجت بإجراء تداريب
ميدانية ،عمت كل المحطات المعدة الحتضان
عملية تلقيح المواطنين ،بهدف تدريب األطر
المعبأة في عملية التلقيح وتفادي العوائق التي
قد تحدث خالل التنزيل الفعلي للبرنامج.

البرلمان بـ «مطبخيه» منصرفٌ كليـاً ،هذه األيام ،إلى تدبير
شأن من شؤونه الخاصة ،وهو ما يفسـر «الدينامية» االستثنائية
التي أظهرها ،حضورا ومشاركة وتفاعال ،سواء على مستـوى لجنــة
المالية أو الجلسات العامة ،في محاولة «جادة» لحماية «الكعكة»
من أن يُتالعب بها أو أن يضيع نصفها عند «التصفية».
ولكن ،عن أي تصفية يتحدثون؟
تصفية المعاشات التي استفادوا منها دون وجه حق ،ريعا حراما
طيبا ،تجري لها لعابهم ،خاصة وهم ينتظرون أن يتوصلوا بتلك
المعاشات «دوبـل» ،مضاعفــة ،بمعنى أنهم ينتظــرون استرجاع
مساهماتهم في الصندوق «الفارغ» ،بإضافة مساهمات الدولة من
المال العام,
كيف؟!
بعمليـــة بسيــطــة ،تُوصلنـــا إلى عين الحقيــقـــة ،وهي أن
المستشاريــن ،يطالبـــون باسترجاع مساهماتهم في احتياطي
الصندوق «المثقــوب» كامــال يــوزع بين «المنخرطيــن» الجدد،
و«المستفيدين» سابقــا من المعــاش البرلماني ،وفق مسطرة
معقدة «ومقعدة» تدخــل فيها العمليات األربع األساسية ،جمعا
وضربا وطرحا وقسمة ،وهو ما دفع أغلبية المستشارين إلى إطالق
صيحات «أوهو» ،فالكعكة الميلياردية واحدة ال تتجزأ ،ويجب أن
تعود للمساهمين الجدد ،أما السابقون ،فقد استفادوا بما «قسم
اهلل» وعليهــم أن يرحلوا ،بعد أن «رُحّلوا» وهم يقصدون النواب
الذين انتقلوا للحكومة ليتم تمتيعهم باستفادات خيالية ،ونسوا
أن من بين هــؤالء الوزراء ،في الحكومتيــن البيجيديتين يوجد
العثماني والخلفي والرباح ،وغيرهم ،والرميد لمن ال يعرفه ،والذي
ال بد وأنه سيهدد باالستقالـة -كعادته -لوتم المساس بنصيبه
من «الوزيعة» .أما بنكيــران ،فقد «مسك اهلل عليه» وطلع «فورا»
بدون حساب.
وبسبب أن مجلس النواب اصطف إلى خيار استرجاع المساهمات
فقط ،وأن مقتـرح المستشارين يقضـي بالجمع بين مساهمات
المستشارين ودعــم المال العام ،وهـو ما أثـار جد ًال واسعاً على
مستوى مواقع التواصل االجتماعـي ،فإن مجلس المستشارين قرر
إرجاع مقترحه إلى لجنة المالية من أجل تصحيحه وإعادة صياغتيه.
إال أن هذا الحل المؤقت لم يتم دون نقاش حاد بين فريقي العدالة
والتنمية المدافع عن مبدأ «الجمع» بين المساهمتين ،اعتبارا لحالة
«بؤساء» مجلس المستشارين و «األصالة والمعاصرة» الذي اعتبر
أن ال حق للمستشارين في الجمع بين مساهماتهم ومساهمات
الدولـة ،في الوقت الذي يتحتم على ممثـلـي األمـة أن يساهموا
في صندوق كورونا تضامنا مع الفقراء والمتضررين من الوباء ومن
البرد والثلوج.....
وكان مجلس النـواب قــد صوت على مقتــرح قانون لتصفية
معاشات النواب ،يقضي باستعادة النواب البرلمانيين للمساهمات
التي قدموها فقط ،دون أن يقــع المس بمساهمات الدولة ،على
عكس المقتــرح الذي تقدمت به الفــرق والمجموعة البرلمانيــة
بالمستشارين ،والذي يخول لهم الحصول على المساهمات الكلية،
أي مساهماتهم ومساهمات المجلس معا .ولم ال وقد عودناهم
على «الفشوش» البرلماني المدفــوع ،سواء حضروا أم تغيبـوا،
فالمانضة «طالعة» واالمتيازات «سالكة» والسفرات «وافرة» «أك ً
ال
وشرباً ودهنا في البيت ....وهم ال يسألون...

 4وثائق وطنية واملطلب واحد :اال�ستقالل

 : 1931وثيقة «مطالب األمة المغربية» بالشمال
 :1943وثيقة الجبهة القومية الوطنية بالشمال
 :1944وثيقة الحزب الوطني ومستقلين
 :1944وثيقة حركة القوميين
أول حركة وطنية منظمة بالمغرب قامت في تطوان
سنة .1930
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فضاءاألنثـى :

دكتورة جناة مختار...
ق�صة جنـاح باهـر
خارج احلدود

 • -سميـة أمغـار

طلع علينا حديثا ،خبر مألنا فخرا وسعادة ،نحن ،نساء ورجاال،
ممن نعمل بإيمان وإخالص ،على التصدي للصور النمطية التي
تفرضها عقول متخلفة متكلسة متحجرة ،ال ترى في المرأة سوى
أنها «كائن ناقص» يفتقد الرشد ،ولذا وجب إخضاعها لسلطة
الوالي المرشد ،ألنها سهلة «االنزالق» مجلبة للعار،وأن بنيتها
العاطفية تعرضها لألمور المشينة ،ولذا ال يحق لها أن تملك
حق التصرف بإرادتها ،وأنها «رقيقة» عند زوجها وأنها عورة
كلها وأن «المرأة والحمار والكلب األسود» مفسدة للصالة،
وأنها تقبل شيطانا وتدبر شيطانا ،وأن أكثر أهل النار النساء....
والالئحة طويلة.......
على أن ما استوقفني في هذه الباب هي أن توصف المرأة
بالجهل الفطري ،من طرف شيــوخ وأئمة ،وأنها كائن سطحــي،
بسيط ،جاهــل ...،ولدينــا في المغرب ،قديما وحديثا سيداتٌ
رائدات في العلم واألدب والسياسية والحكم والحرب ،دون وال
وال مرشد وال مقوّم.

(تتمة ص)1

ولم تكن هذه الوثيقة األولى أو الفريدة
التي طالبت باستقالل المغرب ووحدة ترابه على
عهد الحماية األجنبية بالمغرب  ،إذ إنها تأتي
الثالثة في الترتيب الزمني مقارنة مع مجموعة
المذكرات الوطنية المطالبة باالستقالل بعد
و«ثيقة مطالب األمة المغربية» بتطوان سنة
 1931ووثيقــة« ،الجبهـة القوميـة الوطنيــة
بالشمال» التـي قدمها بصفة مشتركة حزب
اإلصــالح الوطنـــي (عبد الخالــق الطريس)
وحزب الوحدة المغربيـة (الشيخ محمد المكي
الناصري) ،بعـــد تنامــي الشعور الوطني في
المنطقة الخليفية بضرورة رد االعتبار للمقاومة
المسلحة المغربية بقيادة األمير محمد بن عبد
الكريم الخطابي التي تكالب عليها االستعمار
الفرنسي واإلسباني وحلفاؤهما ،لتنتهي الثورة
باستسالم «أسد الريف» ونفيه في سنة 1926
كما أن وثيقة «الحزب الوطني» تأتي قبل وثيقة
حركة القوميين (الشورى واالستقالل) بيومين.
ولألمانة ،فقد كان لمدينة تطوان السبق
في بعـث الروح الوطنيـة والــوعـي الوطنـي،
ليس فحسب في المنطقة الخليفية ،بل وأيضا
في المنطقة السلطانية التي كان الكثير من
شبابها ومثقفيها يتابعــون العمــل الوطني
بالشمال الذي تجلى ،مبكرا ،في قيام أول حركة
وطنية منظمة ،سنة  ،1930تحت رئاسة الفقيه
الصفار والتي كانت قيادتها مكونة من الحاج
عبد السالم بنونة ومحمد داود وأحمد غيالن،
ومحمد طنان ،ومحمد بنونة ،والتهامي الوزاني
وغيرهم من الوطنيين األفذاذ .وتميزت تطوان
مبكرا بجو ثقافي رفيع بفضل ارتباط مثقفيها
باألوساط الثقافية في بالد المشرق خاصة مصر
وفلسطين والعراق وسوريا  ،ووصول العديد من
صحف ومجالت مصر إلى مثقفي هذه المدينة
التي عمل أهلها على إنشاء المدارس واألندية
الثقافية األهلية ،وتشجيــع الفنـــون وإصدار
الصحف والمجالت السياسية والثقافية ،وتحرير
المرأة التطوانية التي ساهمت بقدر كبير في
تحقيق النهضة الثقافية والفكرية والعلمية
ليس فحسب في تطوان ،بل وأيضا في سائر
مدن الشمال وكانـت بذلك قــدوة للمـرأة
المغربية في المنطقة «السلطانية»..
وتميزت مرحلة األربعينات بتأسيس حزب
اإلصالح الوطني بتطوان على يد كوكبة من
الوطنيين بالشمال برئاسة الزعيم عبد الخالق
الطريس في  18ديسمبر  1936قبـــل قيـام

حزب الحركة القومية للزعيم محمد بن الحسن
الوزاني ( )1937التي تحولت سنــة  1946إلى
حزب الشورى واالستقالل ،و الحزب الوطني ،
حزب االستقالل فيما بعد) بزعامة عالل الفاسي
(.)1944
وللتاريخ نذكــر بأن الذين أشرفوا على
إعداد وتقديم وثيقة  11يناير  1944وهم
من خيرة رجال الوطنية المغربية  ،أصروا على
إقصاء منافسيهم من الحركة القومية .ويروي
المرحوم عبد الهادي بوطالب أحد قادة حزب
الشورى واالستقالل أنه بالرغم من وجود زعيمي
الحزبين  ،عالل الفاسي ومحمد الحسن الوزاني،
في المنفي ،فإن بوطالب أبعد من التوقيع على
وثيقة المطالبة باالستقالل حتى ولو بصفته
الشخصية ،ودون اإلشارة للحزب الذي ينتمي
إليه.
ذلك أن الحــزب الوطنــي كـــان مصرّا
على االنفراد بمبــادرة الوثيقة ،نظرا للتنافي
الحاصل بين فكـر عالل الفاسـي األصولي وفكر
محمد الحسن الوزاني الذي حصل على تكوين
سياسي عـال ورافـق في معاهد فرنسية عليا،
كبار السياسيين األوروبييــن مثل مانديس
فرانس ،وأنطوان بيني وميشيل جوبير وغيرهم،
إلى جانـب تفوّقه في العلوم الدينية بجامعة
القرويين .وهذا ما يفسر تصور الزعيم الشوري
للنظام السياسي للمغرب الحديث ،الذي يرى أنه
يجب أن يقوم على مبدأ الديمقراطية ،والفصل
بين السلطات ،وحقوق اإلنسان ،والحرّية،
والعدل ،والمساواة ،وإعطــاء المرأة حقوقهــا
كاملة ....وكلها مطالب ،الزال الشعب المغربي،
كما يبدو ،يمنّي نفسه بتحقيقها كاملة ،وقد
ّ
تخطى عتبة األلفية الثالثة !
وقد انتبــه السلطــان محمــد الخامــس
رحمـــه اهلل ،إلى أن في إقصــاء حزب الشورى
واالستقالل من وثيقة المطالبة باالستقالل ،ما
قد يوحي للمستعمرالفرنسي بأن هذه الوثيقة
ال تحظى بإجماع الحركة الوطنية والشعب
المغربي ،فأوعز ،مباشرة ،إلى قادة حزب الشورى
واالستقالل بإعــداد وثيقـة مماثلـة لوثيقـــة
 11يناير ،خالل يومين ،وهو ما تم في ظروف
استثنائية ،حيث أعدّ الحزب وثيقة المطالبة
باالستقالل ،تحمل توقيع قيادات الحزب ومكاتبه
في مختلف حواضر وبوادي المملكة وسلمها في
 13يناير  1944إلى جاللة السلطان الذي ارتاح
إليها وأعلم بها المقيم العام الفرنسي بالمغرب،
وقد كان هذا األخير قلل من أهمية وثيقة 11

يناير ،واعتبــر أنها ال تحظـى بإجماع الشعب
المغربي وال ّ
تمثـل جميع التيـارات السياسيــة
للمغاربة .كما أقام الحزب اتصاالت بشأن تلك
الوثيقة مع البعثات الدبلوماسية بطنجة ومع
عدد من األحزاب السياسية األوروبية.
ومعلوم أن الجبهــة القــوميــة الوطنية
المغربية التي انضم إليها ،فضال عن مناضلي
حزبي اإلصالح الوطني والوحــدة المغربيــة ،
عدد من الشخصيات المستقلة من سياسيين
ومثقفين وعلماء وأدباء أعلنت في تطوان عن
ميثاقها الذي نص على المطالبة باالستقالل
الكامل والوحدة الترابية للمملكة تحت شعار»
«المغرب كل ال يتجزأ» و «العرش بالشعــب
والشعــب بالعرش».
لعل من أهــم الدروس التي يمكن أن
نستخلصها من هذه الذكرى أن نؤمن بالوطن،
كما آمن به الرواد األمجاد ،أمثال األمير محمد
بن عبد الكريم الخطابي ،وعالل الفاسي ومحمد
بن الحسن الوزانــي و عبد الخالــق الطريس
والشيخ محمد المكي الناصري رحمهــم اهلل
جميعـا ،واآلالف من المناضلين إلى جانبهم،
الذين واجهوا قوة االستعمار الغاشم ،وهم عزل
من كل سالح إال من إيمانهم بقضية الوطن،
وركوبهم مغامرة تحرير الوطن ولم يبخلوا
بأرواحهم ودمائهم في معركة النضال من أجل
كرامة الوطن.
والعبرة التي يمكن أن نستخلصها من
هذه الذكرى ،والمغرب يواجه مؤامرات خارجية
ضد وحدته الترابية وسيادته على كل أراضيه
الوطنية ،ومياهه اإلقليمية ،والمغرب يعتزم فتح
ملف مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين والجزر
التابعة لهما ، ،والمغرب يواجه  ،أوضاعا داخلية
صعبة ،من النفاق السياسي  ،و التفسخ الحزبي
والفساد اإلداري ،والظلم االجتماعي ،والتفاوت
الطبقي ،وهيمنة الطبقات «التقليدية» على
قدرات الشعب وخيراته ،من أجل توزيع عادل
للسلطة والثروة ... ،العبرة أن نعمل على أن
تترسخ في أذهاننا عقيدة العمل من أجل
التغيير اإليجابي الموصل إلى اإلصالح الشامل،
والتشبث بالمبادئ الوطنية والثوابت الروحية
والوطنية التي قامت عليها عقيدة النضال
الوطني من أجل عزة وكرامة الشعب المغربي.

عزيز كنوني

حضرتني هذه الخاطرة وأنا أقرأ باعتزاز خبرا تعيين مغربية
في موقع دولي هام ،يرفعها إلى قمة المسؤولية في مؤسسة
دولية خطيرة ،أال وهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وهي
منظمة دولية تعمل تحـت إشـراف األمــم المتحدة ،تأسست
منذ  64سنة ( )1957بغرض تشجيع االستخدامات السلمية
للطاقة النووية والحــد من التسلح النووي ولالضطالع بهذه
المهمة ،وتقوم من أجل ذلك ،بأعمال الرقابــة والتفتيـــش
والتحقيق في الدول التي لديها منشآت نووية كما تعمل على
تشجيع االستخدامات المأمونة والسلمية للطاقة الذرية مع
توقي استخدامها المدمر في إطار مبادئ ثالثة :السالمة واألمن،
العلوم والتيكنولوجيبة ،الضمانات والتحقيق.
على قمة هرم هذه المؤسسة الدولية التي تضم  172دولة،
وآالف الخبراء والعلماء والباحثين والتقنيين والمحررين ،موزعين
عبر عدد من عواصم العالم ،تحتل عالمتنا الشابة ،الدكتورة
نجاة مختار ،ابنة قرية «بامحمد» بمدينــة تاونـات ،بعيدا عن
مدن «األلبة» واألسماء المخيفة ،والغنى الفاحش ،موقعا دوليا
متميزا في فيينا ،عاصمة النمسا ،حيث وجدت الفضاء المناسب
لمواهبها وطموحاتها لتصبح أول امرأة مغربية وعربية وإفريقية
تتولى منصبا ساميا في الوكالة الدولية للطاقة النووية ،نائبة
المدير العام لهذه الوكالة االستراتيجية الدولية.
الدكتورة نجــاة مختــار تخرجــت من المدرسـة العموميــة
بالمغرب ،ثم التحقت بالجامعة المغربية حيث كان اهتمامها كبيرا
بمجاالت الكيمياء والفيزيا والعلوم الدقيقة األخرى ،واللغات.
وبعد أن نالت الدكتـوراه في التغذية وعلوم الغـدد الصماء من
جامعة «آلفال» في كندا ،وأيضا الدكتوراه في علوم األغذية من
جامعة «ديجـون» بفرنسا التحقـت ،فيما بعد ،بالوكالة الدوليـة
للطاقـة الذرية حيث تدرجــت في مسؤوليات متعـددة ،قبل أن
يتم تعيينها في واحـد من أعلى المناصب في هذه الوكالة،
منصب نائبة المدير العام إلى جانـب رئاستهـا إلدارة العلــوم
والتطبيقات النووية بالوكالة.
قصــة الدكتـورة نجــاة مختــار واحدة من قصـص نجـــاح
مغربيات خارج التراب المغربي ،حيث برزن في شتى المجاالت
العلمية والسياسية ،واإلدارية والثقافية والفنية وأيضا في مجال
المال واألعمال ،ربما ألنهن وجدن هناك المجال المناسب إلبراز
مواهبهن ،وأيضا التقدير واالعتبار لقدراتهن الفكرية والعلمية
والثقافية ،والفضاء الواسع ،المفتــوح في وجوههــن من أجل
النجاح والتفـوق والتألق......

جريدة طنجـة
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جمل�س مقاطعة املدينة

امل�صادقة على النقط املتعلقة بت�سمية الأزقة
ومراجعة القرار اجلبائي
صادق مجلس مقاطعــة المدينــة يوم
األربعاء  06يناير الجاري ،خالل دورته العاديـة
لشهر يناير وبإجماع أعضائه الحاضرين على
النقطتين األساسيتين التي تضمنهـا جدول
األعمال ،من تتمة مشروع مقترح تسميــة
األزقة والشوارع بتراب المقاطعة ورفع ملتمس
للمجلس الجماعي قصد مراجعة القرار الجبائي
المتعلق بالرخص االقتصادية.
أشغال هذه الدورة افتتحت بكلمة محمد
أفقير ،رئيس مقاطعة المدينة الذي تطرق فيها
إلى الحديث عن برنامج تأهيل وتثمين المدينة
العتيقة والذي بات يعرف عراقيل وصعوبات في
إنجازه ،تتجلى أوال في الظروف التي فرضتها
جائحة كورونــا وتأثيـر الحجر الصحـي سلبيا
على المشروع ،بما في ذلك قلة اليد العاملة
وصعوبة تزويد األوراش بمواد البناء ،وثانيا
الهيكلة الصعبة للمدينة العتيقة وخاصة
بنيتها التحتية المختلفة وأزقتها الضيقة .كما
تطرق للحديث أيضا عن باقي المستجدات التي
تشهدها المقاطعة ،من نظام الشباك الواحد
الخــاص بالرخــص ذات الطابع االقتصادي،
وهي الرخص التجارية ورخص استغالل الملك
العمومي التي أصبحت تمر عن طريق المعالجة
اإللكترونية ،فضال عن ملتمس خاص بمراجعة
القانون الجبائي المتعلق بالجانـب الخـــاص
بالرخص االقتصادية (الملك العمومي) .كذلك
نقطة توقف العمل المتعلق بالحالة المدنية
والتصديق على اإلمضاءات بالملحقة اإلدارية
الثالثة ،حيث تم توقيف العمل بهذا المكتب
نتيجة لتزايد التصدعــات والشقوق ببنايــة
الملحقة ونقلــه إلى الملحقـة اإلدارية الرابعة
«شالة» بشكل مؤقت ،باإلضافة إلى دار الحي
بمقاطعة المدينــة ،إذ عمــدت المقاطعة إلى
مراسلـة رئيس جماعة طنجة حول إصدار قرار
يخص وضع شقة الجماعة الكائنة بحي المسيرة
رهن إشارة مجلس مقاطعة المدينة.
ومن جانبه وفيما يخص جانب الرخــص
االقتصادية ورخص البنـــاء فقـد أشار محمد
الشنتوف إلى الغالء الذي يفرضه القرار الجبائي،

ت�صوير  :حمودة

األمــر الذي يدفــع المواطنيــن إلى استئنـاف
أعمالهم ومشاريعهم بل وحتى بنائهم دون
توفرهم على أي رخص .وأضاف المتحدث أن
الجماعة تشهد اليوم شكايات عدة من طرف
المواطنين والمتعلقــة بالضرائـب المرتفعـــة
للمشروبات والملك العمومي ،تزامنا مع ظروف
الجائحة.
هذا وقد اهتم مصطفى بن عبد الغفور
بالحديث عن العراقيل وتأخر أشغال وإصالح
المدينة العتيقة والتي نتج عنها غضب عارم
وسـط سكانهـا وأصحـاب محالتهـا الذيـن
أصبحوا مهددين بإغالقها نظرا لتأخر انتهاء
هذه األشغال ،بعدما كانوا قد أوقفوا أعمالهم
لمدة ثالثة أشهر ،إذ أصبح من الصعب على
الزبائن التوافد عليهم في ظل هذه الظروف،
مطالبا الجهات المختصة بالتواصل مع هؤالء
المواطنين واالعتناء بهم أوال عوض إهمالهم
وعدم إعالمهم من قبل.
بينما تطرق حسن البحري إلى الشكايات
المتعلقة بشركة التدبير المفوض لقطاع الماء
والكهرباء ،بخصوص إعداد ملف تزويد المنازل

بهاتين المادتين الحيويتين ،إذ على المواطن
أن يقصـد الشركـة المختصــة للحصول أوال
على بطاقة طلب التزويــد مرفوقة بالمخطط
«الكروكي» ،وفي حالة عــدم توفــره يحــرم
المواطــن من البطاقــة ومن التزود .وتجدر
اإلشارة إلى أن الحصول على هذا «الكروكي»
يلزم المواطنين بتأدية مبالــغ مالية تتراوح
ما بين  1000و  1200درهم ،دون مراعـــاة
ظروفهم االقتصادية والمادية.
وقد اختتمت أشغــال هذه الدورة بخمسة
عـروض حــول ،المديريـة الجهويــة للصحة
فيما يتعلق بالوضعية الوبائية للفيروس
بتراب مقاطعة المدينة ،مشروع عنونة تراب
المقاطعة خـالل الفتــرة االنتدابيــة للمجلس
الحالي ،اإلنجازات المنجزة من حساب النفقـات
من المبالغ المرصودة للمقاطعة برسم السنة
المالية ،2020تقييم األداء بعد انطالقة العمل
بمكتب االستقبال واإلرشاد بالمقاطعة ،ثم
أداء مصلحتي الشؤون االقتصادية والمراقبة
والمعاينة.

رميساء

التوقيع على اتفاقية �شراكة بني غرفة التجارة
وال�صناعة واخلدمات وجمموعة التجاري وفابنك
وقعت غرفة التجارة والصناعة والخدمات
بجهــة طنجة-تطوان-الحسيمة ومجموعــــة
التجاري وفا بنك ،يوم الخميس الفارط بطنجة،
اتفاقية شراكـــة ترمـــي إلى النهــوض بروح
المقاولة ودعم المقاوالت الصغيرة جدا والتجار
والمهنيينالمنتسبينللغرفة.
وتوفر هـذه االتفاقية ،الموقعة من لدن
رئيس الغرفة عمر مــورو والمديــر التنفيذي
لمجموعة التجاري وفا بنك المكلــف بجهــة
طنجة-تطوان-الحسيمة ،رشيد مكان ،إطارا
متينا من شأنه إرساء قواعد العمل الذي تقوم
بها الغرفة الجهوية والمؤسسة البنكية على
مستوى دعم وتشجيع المبادرة المقاوالتية
ومواكبة وتطوير المقاوالت الصغيرة والصغيرة
جدا ،خاصة بعد األزمة الصحية واالقتصادية
المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد.
وبموجب هــذه االتفاقيـــة ،ستـــوضــع
مجموعة من الخدمات المالية وغير المالية
رهن إشارة المهنيين ،وتتمثل باألساس في
توفير السيولة المالية لحاملي المشاريع والتجار
والمقاوالت الصغرى ،وتقديم عروض ومنتجات
وخدمات تالئم احتياجات المهنيين ،إلى جانب
تنظيم دورات تكوينية واالستشارة وخلق
فرص األعمال وتشجيع ربط الشراكات بين
المقاوالت.
وأكد عمـــر مورو ،في تصريـــح لوكالـــة
المغرب العربي لألنباء ،أن هذه االتفاقية تعتبر
التنزيل الجهوي التفاقية شراكة بين مجموعة
التجاري وفا بنك وجامعة الغرف المغربية للتجارة
والصناعة والخدمات لوضع برنامج مندمج لدعم
ومواكبة حاملي المشاريع والتجار والمقاوالت
الصغرى ،مضيفا أن المبادرة تتماشى مع

جريدة طنجـة

رد تو

ضيح

مج

املغرب �أمام مفرتق
الطرق!.

محمد العمراني

تستعد بالدنا إلطالق حملة التلقيح ضد فيروس كورنا ،وهي محطة
تؤشر على االنتقال إلى مرحلة ما بعد االنتصارعلي وباء كورونا ،ورفع
تدابير وإجراءات الطوارئ الصحية ،بما يعنيه ذلك من عودة تدريجية
للحياة الطبيعية وللنشاط االقتصادي بسائر التراب الوطني..
وإذا كان المغرب قد لقي إشادة كبيرة من المنتظم العالمي بسبب
أسلوب تعاطيها مع هاته الجائحة ،حيث بادر بتعليمات مباشرة من ناك
البالد باتخاذ تدابير وقرارات حازمة وسريعة ،يمكن تلخيصها في مبدأ
واحد «أرواح المواطنين لها األولوية على االقتصاد».
هاته المقاربة الشجاعة قوبلت يتجاوب عارم من طرف المواطنين،
وسجل الجميع ذلك التالحم بين مؤسسات الدولة و الشعب ،وكان ذلك
هو السالح الحاسم في محاصرة هذا الفيروس اللعين..
وإذا جـاز لنا ان نعتبر معركة مواجهة هاتـه الجائحة بمثابة الجهاد
االصغر ،فإن معركة استعادة النشاط االقتصادي في عموم البالد
ومواجهة التداعيات االجتماعية ،فإنها تستحق وصفها بالجهاد األكبر..
الشك في أن الجائحة سيكون لها تداعيات اجتماعية واقتصادية
مدمرة ،وال ادل على ذلك من المعطيات الصادمة التي تكشف عنها
وزارة المالية ،حيث يخسر المغرب يوميا ما يفوق عن  100مليار سنتيم
من ميزانيته السنوية بسبب تدابير الحجر الصحي ،وهو رقم يكشف
خطورة الوضعية التي تجتازها البالد ،وتعطينها صورة عن انعكاساتها
االجتماعية ،حيث يبدو جليا ان االالف من المقاوالت ،وخاصة المتوسطة
والصغرى والصغرى جدا ستجد نفسها امام حافة االفالس ،مع ما يترتب
عن ذلك من ارتفاع كبير ،بل نكاد نقول غير مسبوق ,لنسبة العاطلين..
فقطاعات السياحة و المقاهي والمطاعم على سبيل المثال ،تعد من
اكبر القطاعات المتضررة ،ونحن نعرف إنها مصدر قوت عشرات آالف من
العائالت ،وهذا مؤشر على النفق المظلم الذي تتجه إليه وضعية البالد..
هاته الوضعية الخانقة تحتاج ق��رارات حاسمة وشجاعة وجريئة،
وتحتاج بدرجة أولى لمسئولين مؤهلين التخاذ ما يتطلبه الوضع من
ق��رارات في الوقت المناسب ،مسئولين يستحضرون المصلحة العليا
للوطن ومصلحة الساكنة ،بعيدا عن أي حسابات سياسية ضيقة ،وعن أي
اعتبار لمآ سيربحه أو يفقده أي حزب من أصوات..
وهنا يحق لنا ان نطرح السؤال التالي:
هل الحكومة الحالية مؤهلة لقيادة البالد نحو تجاوز هاته الوضعية
االستثنائية او الخطيرة التي تجتازها بالدنا؟..
ما يعرف العام والخاص ان حكومة العثماني منشغلة يحتويها
الداخلية ،وأن العالقة بين مكوناتها وصلت حد نصب الفخاخ لبعضها
البعض ،وأن ما يهمها باألساس هو من سيربح معركة انتخابات
 ،2021وهذا ما يجعلها فاقدة للقدرة على تحمل مسؤولية تدبير شؤون
المواطنين والبلد ،الن األزمة الحالية التي يجتازها الوطن تستوجب
مقاربة تستحضر المستقبل خالل المديين المتوسط والطويل ،وشرط
نجاح هاته المقاربة مرتبط بعدم خضوعها لحسابات األحزاب السياسية..
ما من شك في أن المغرب أمام مفترق طرق سيحدد مستقبله خالل
العقود المقبلة ،وما هو مؤكد أيضا أن هاته الجائحة ربما ستكون حافزا
للدولة لكي تعيد ترتيب الكثير من االوراق ،وما يبعث االمل في ذلك ،هو
أن التعاطي الذي أبانته مؤسسات الدولة بإشراف مباشر من ملك البالد
أكدت للشعب المغربي ان هناك أمل في ان تتغير أوضاع البلد ،وأن يتم
إصالح الكثير من اعطابها..
و الوصفة السحرية تكمن فقط في أن تواصل مؤسسات الدولــة
تعبئة إمكانياتها ومواردها البشرية بنفس اإليقاع الذي تعاطت به لتزيل
تدابير الطوارئ الصحية ،وما ذلك عليها ليس بمستحيل..

يقول «المجذوب»:
تعليمات صاحب الجاللة الملك محمد السادس
لحث المؤسسات االقتصادية والبنــوك على
مواكبةالمهنيين.
وأبرز أن هناك تحول ملموس ،مؤخرا ،في
مواكبة البنوك للمهنيين والتجار والمقاوالت
الصغرى ،معتبرا أن من شأن االتفاقية أن
تساهم في تقريب الخدمات البنكية أكثر إلى
المهنيين والمقاوالت الناشئة أو المتعثرة،
خاصة البرامج من قبيل “انطالقة” و “إقالع
المقاوالت الصغيرة جدا”.
من جانبه ،اعتبر رشيد مكان أن هذه
االتفاقية ،الرابعة من نوعها بعد جهات الدار
البيضاء ومراكش والرباط ،تروم تعزيز التعاون
ووضع إطار شراكة لتعزيز تقارب مجموعة
التجاري وفابنك مع المهنيين والتجار والمقاوالت
الصغيرة جدا ،الفتا إلى أن االتفاقية تروم بشكل
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أساسي الحفاــظ على مناصب الشغل القائمة
وإحداث مناصب جديدة والمساهمة في دعم
الدينامية االقتصادية لتجاوز األزمة الناجمة عن
الجائحة.
وبعد أن سجــل أن المجموعــة راكمــت
تجربة مهمة في المواكبة من خالل مؤسسة
“دار المقاول” المستقرة بطنجة والحسيمة،
أشار إلى أن االتفاقية تشمل خدمات التعامل
اليومي مع الحرفيين والتجار وتقديم عرض
التأمين للمهنيين والتمويل بشروط تفضيلية
للمنخرطين ،إلى جانب الخدمات غير المالية
المتمثلة في المواكبة والتكوين واالستشارة
وتشجيع ربط العالقات بين المقاوالت الصغيرة
والمهنيين.

و.م.ع

حر ْ
وف ْ�ش َي ِاخي
وف بِنيْ ُ
َط ّْر ْز ْت ُ
حر يِ
ْو ْن ْ�ص ْب ْت ْل ْل َج ْاح ِدينْ ْف َخ ِاخي..
َما ْي َق ّْر ْب ْو ْل َو ْال َوال ُم َ
وكة ْل ْف َر ِاخي
َوال ْح ْن ْ�ش َزا َي ْغ ْب ْ�س ّْم ْن َيا ُبو..
ا ْل ْك ِر ْمي ْب ْحال ُلو ْل ْل ْم ْح َت ْاج َ�س ِاخي
ْوا ْل ْب ِخ ْيل ْح َر ْام ِف ْيه ْو َ�س ِاخي..
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املدير  :عبد الحق بخـات

الربيد الإلكرتوين :

�أ�سبوعيـــة �إخباريــــة عامــة ـ متعـددة اللغــات

ت�صــدر �صبيـحــة كل يــوم �سبــت وقــد بلـغــت ال�سنـة  115منـذ �صـدورهـا �سنــة 1904

 4وثائق وطنية واملطلب واحد :اال�ستقالل
 : 1931وثيقــة «مطالب األمــة
المغربية» بالشمال
 :1943وثيقـة الجبهة القـوميـة
الوطنية بالشمال
 :1944وثيقـة الحـزب الوطنــي
ومستقلين
 :1944وثيقـة حركـة القومييـن
أول حركـة وطنيـة منظمــــة
بالمغـــرب قـامـت في تطــوان
سنة .1930

تحـل بعـد غـد ،اإلثنين ،الذكرى السابعـة
والسبعون لـ « وثيقة االستقالل» التي تقدم
بها الحزب الوطنـي (االستقالل) وجماعة من
الوطنيين المستقلين ،إلى جاللـة السلطان
محمــد بن يـوسـف وإلى اإلقـامــة العامـــة
الفرنسية بالرباط وإلى ممثلي بعض الدول
األجنبية.
(البقية ص )3

م�شروع التهيئة احل�ضرية يدخل مرحلة
«ال�سبات الإداري»� ....إلى حني
منــذ ســنــة  ،2016والبلـــديـــة «تجـــرجـــر» مشـــروع
تهيئة حضريـة قـال أمحجور إنه ضــروري لالستجــابـــة لمتطلبات
تنمية هذه المدينة .عــرض المشـــروع ثالث مرات على المواطنين
وعلقت خرائطه على جدران حجرة ضيقة بمدخل قصر البلدية ،قبل
إخضاعه إلصالحات وتوسعات مليونية ،وخرج معظم الباحثين عن
مصائر عقاراتهم من تلك الحجرة ،كما دخلوها «فارغين!».
ومع ذلك ،قدمــوا فــوق ثالثــة آالف اعتـراض على النسخــة
األخيرة ،بعد أن جاوزت تلك االعتراضات رقــم  5000في النسختين
السابقتين ،إال أن المواطنين نظموا احتجاجات بباب القصر البلدي،
العامر بالمشاكــل طبعـا ،ليطمئنــوا إلى سالمـــة المساطــر ،وإلى
إمكانيـــة حصولهم على تعويضات مناسبة وفق التعليمات الملكية
الصريحة والملزمة ،في هذا الشأن.
(البقية ص)6
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املهر ُجون!..
ِّ
قد يتطلب منا الحديث عن التهريج والمهرجين،
مساحة أوسع من هذا الحيز الضيق المحدود لزائدنا
الناقص ،األمر الذي سيجعلنا نقتصر على فئـــة من
هذا الرهط العجيب الذي يتحرك بيننا في المجالس
والمحافل والمهرجانات ،فتراهم حاشرين أنوفهم في
وجلين،
شؤون الفن والشعر واألدب ،غير هيابين وال ِ
والمبالين بمن يستغفـر اهلل من منكـر نزل علينا،
فكان أشد وأقسى من هذا الكوفيد المخاتل اللعين
يكل وال ّ
الذي ال ّ
يمل وال يخجل.
وللتهريج ضوابط ال يتقنها إال من كان مؤهال
لممارستـه والتفنن في أدائه ،ولعله يكون قد خرج
من أحشاء الحامل ساخرا من القابلة التي استعصى
عليها إخراجه من رأسه ،فجرَّته من قدميه ،موكلة
إليه التكفل بإخراج ذلك الرأس الذي سيكون له شأن
في الخطابة والمبارزة والتآمر.
وإذا كانــت «السيـاسـة» بمفهومها المتخلف
عنــدنـا ،مجاال خصبا يجــد فيهــا المهــرج ضالتـــه
المنشـودة في موسم االستحقاقـات ،فإن الدخـول
بمقياس التهريــج والتطبيق المحكم لقــواعده في
شؤون الثقافة والفن واإلعالم ،يؤشر ال محالة على
وضع مزري ال يليق بما يراهن عليه المغرب من أفق
مشرق بديل عن كل ما راكمه من أزمات وإحباطات.
وأتساءل :كيف يمكن ضبط مشروع أفق ثقافي
وفني وإعالمي بديل ،يراعي بدقة وحزم ما أنجزناه
من بنيات تحتية تفوق كل تصور مثل قصر الثقافة
ومركز بوكماخ وبيت الصحافة ،وترميم وإعادة تأهيل
بتكلفة مادية عالية لمعالم حضارية تشهد على
هوية طنجة المتوسطية الكونية مثــل دار النيابة
وفيال هاريــس وسينما ألكازار وبرج الحمام سجن
القصبة ..ومعظم فضاءات طنجة العتيقة التي طالها
اإلهمال والنسيان زمنا طويال حتى صارت حاليا في
الحلة األنيقة البهيجة التي طالما كنــا نحلم بها
ونتمناها..؟
إن هذه الشرذمة البئيسة العرجاء ،التي نصبت
نفسها لتكون وصية على الثقافة والفن ،بفضل دعم
وتزكية من طرف جهات تسيء بهذه التزكية للرصيد
الفكري والثقافي لهذه المدينة التي تعايشــت عبر
مختلـف مراحلهــا التاريخيـة مع مختلــف الحضارات
التي تعاقبت عليها ،فتفاعلت معها وامتزجت في
صلبها ،وجعل منها مدينة بمالمح متوسطية بامتياز،
بل وكونية استقطبت كبــار المفكرين واألدبـــاء
والفنانيــن العالمييــن ،وجعلوا منها فضا ًء بهيّا
إلبداعاتهم.
وأجدني بهذه المناسبة مسترجعا بمزيج من
الغبطة والحسرة ،ما كان يدور بيني وبين الصديق
الراحل نور الدين الصايل من حوارات وأحاديث على
الهواء عن طنجة مسقط رأســه ،وعن مستجدات
األوراش الكبيرة التي تشهدها إلعادة تأهيل معظم
فضاءاتها ،وكان رحمه يفصح لي عن بهجته بهذا
اإلقالع ،مُعلنا فرحه بإنقاذ قاعة سينما ألكازار من
المحو بفضل التنسيــق بينه وبين الوالي األسبق
محمد حصاد منــذ سنة  2008إلنقـاذهــا وإعادة
تأهيلها ..وهي فرصة تجعلنا نتمنى أن تخلـد طنجة
إسم هذا السينمائي الفذ ،فيصيـر اسم هذه القاعة
السينمائية «ألكازار ..المركب السينمائي نور الدين
الصايل».
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