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Contraintes du Coronavirus :
en plus du passeport classique
et du visa pour voyager

Vers un nouvel
ordre mondial exigeant
un passeport sanitaire
Lire en page 5

Covid 19

A

Sur instructions royales
Vaccination gratuite pour tous

lors que le gouvernement de Saâdeddine El Othmani tâtonne
depuis des semaines
sur la manière de faire
inoculer aux Marocains
le vaccin anti-Corona,
notamment en ce qui
concerne le prix à leur
faire payer pour ce service vital, ce qui est en
soi un facteur de renonciation, le Roi Mohammed VI, conscient de la
situation, a coupé court
à cette question en donnant, mardi, Ses Hautes
Instructions au gouvernement pour l’adoption de
la gratuité du vaccin contre l’épidémie du Covid19
au profit de l’ensemble des Marocains.
Alors qu’El Othman,i et nulle personne de son
staff gouvernemental n’y avait pensé, ce geste

Covid 19

La date du lancement
de la vaccination est toujours
indéterminée

La

Royal judicieux tombe à point nommé pour décider les Marocains à répondre au devoir national
de se rendre en masse aux centres de vaccination, dans l’objectif de s’immuniser et dans la
perspective d’un retour progressif des citoyens à
leur vie normale dans la quiétude et la sécurité.

Direction du Médicament et de la Pharmacie au ministère de la Santé n’a toujours
pas apposé son sceau sur les documents et autorisations relatives aux vaccins contre le coronavirus
acquis par le Maroc.
Cette Direction est en contact quotidien avec les
laboratoires-fournisseurs concernés pour la réception de tous les documents nécessaires avant
d’autoriser le produit sur le marché marocain. L’attente risque de durer le temps que nécessiteront les
contrôles techniques nécessaires.
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Formation et éducation des femmes
démunies
près le «Centre d’éducaAtion et de formation pour la
femme», situé au quartier Mgho-
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nels pour former une centaine
de stagiaires aux techniques et
arts de la pâtisserie, la coiffure
et l’esthétique, la broderie traditionnelle et moderne, la coupe
et couture, outre l’informatique,
ainsi qu’une salle de réunion,

une salle de sport et un espace
d’écoute et d’orientation.
Le centre aspire aussi à dispenser des formations diplômantes aux bénéficiaires, en vue
de faciliter leur insertion sur le
marché du travail.

Enlèvement et séquestration :

L

Interpellation de 4 individus
dont un à Tanger
éléments du service

es
provincial de la police judiciaire de Salé sont parvenus, en
coordination avec les services de
la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à
interpeller, à la fin de la semaine
dernière, quatre individus âgés
de 22 à 46 ans, dont l’un originaire de Tanger, soupçonnés de
formation d’une bande criminelle
impliquée dans une affaire de vol
sous la menace de la violence,
accompagnée d’enlèvement et
de séquestration.
Le 1er décembre, la police avait
reçu une plaine sur l’exposition
d’une victime à la violence accompagnée d’enlèvement et de séquestration par les suspects pendant qu’elle se trouvait dans une

DIVERS

Malentendu autour
du Festival du film
de Nador

INDH à Bénimakada

gha Kbira, un deuxième centre
du genre a vu le jour à Bénimakada Kdima, grâce à l’Initiative
nationale pour le développement
humain (INDH) qui a mis en place
ce projet visant à réaliser les aspirations de femmes et de jeunes
filles à plus d’autonomisation
économique et de formation afin
de s’engager dans des activités
génératrices de revenus.
Ce nouveau centre, dont la
construction et l’équipement ont
nécessité une enveloppe budgétaire de 4,7 millions de dirhams,
s’étend sur deux étages et comprend des ateliers profession-

JEUX

L

’ambassade des Pays-Bas à Rabat réclame aux organisateurs du Festival international du film à Nador la somme de
40.000 euros avec laquelle la représentation diplomatique néerlandaise a financé ce festival, en raison d’absence des conditions de subvention.
Rappelons que la 9ème édition du « Festival International de
Cinéma et Mémoire Commune de Nador » se déroulera virtuellement, du 14 au 19 décembre 2020.
Organisée par le « Centre de la mémoire commune pour la
démocratie et la paix », cette édition abordera le thème «Maroc
et Amérique latine: cinéma, mémoire et histoire en période de
pandémie». (Cf notre précédente édition).

Le journaliste

Salaheddine El Ghomari
rappelé à Dieu

zone forestière dans l’enceinte
de la ville de Sala Al Jadida, avant
d’être libérée dans les environs de
la même ville après le cambriolage
de sa voiture particulière.
Les recherches ont permis
d’identifier les suspects et d’interpeller trois d’entre eux à bord
de la voiture volée dans la région

de Sidi Taibi, située entre les villes
de Salé et Kénitra, précise le communiqué, ajoutant que le quatrième suspect a été interpellé à
Tanger.
Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête et l’instruction
du dossier judiciaire d’usage

Avis de perte

Avis de perte

M. Ismaïl GHARBAOUI
déclare avoir perdu dans des circonstances
et lieu indéterminés, le duplicata du :

M. Abdellatif CHENTOUF
déclare avoir perdu dans des circonstances
et lieu indéterminés, le duplicata du :
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ous apprenons avec surprise et consternation, que le journaliste vedette de la chaîne 2M, Salaheddine El Ghomari, est décédé, dans la soirée de jeudi à Casablanca, des suites
d’une attaque cardiaque.
Le défunt, 52 ans, a rendu l’âme dans l’ambulance au moment
de son évacuation vers un hôpital de la métropole.
Après des études de journalisme en Russie, il a rejoint la
chaîne d’Ain Sebaa en l’an 2000, où il s’est imposé comme l’un
des présentateurs les plus en vue du journal télévisé en langue
arabe.
La côte de popularité du défunt est montée en flèche auprès
des téléspectateurs et de l’ensemble des citoyens marocains depuis le déclenchement de la pandémie du nouveau coronavirus,
grâce au programme de sensibilisation et d’information que le
défunt a animé durant les phases de cette crise sanitaire, particulièrement durant la dure période du confinement.
La disparition subite de feu Salaheddine El Ghomari suscite
un grand émoi parmi ses confrères et chez le grand public, largement exprimé sur les réseaux sociaux.
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Coopération décentralisée

Le

Plan d’action commun des régions
TTA et PACA

Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRTTTA)
et la région Sud Provence-Alpes-Côte
d’Azur (PACA-France), ont signé, mardi,
un plan d’action commun pour la période
2021-2022, et ce dans le cadre de la coopération décentralisée liant les deux parties depuis 2002, rapporte l’agence MAP.
Selon un communiqué du Conseil, ce
plan a été signé lors d’une réunion virtuelle entre les présidents des deux régions, Mme Fatima Hassani et M. Renaud
Muselier, en présence du Consul général
du Maroc à Marseille, Saïd Bakhkhar.
Cette rencontre a été l’occasion pour
mettre en exergue la solidité des relations
maroco-françaises dans les différents domaines économique, culturel et environnemental, qui se reflète à travers la coopération décentralisée singulière entre
les conseils des régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de Sud ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
« La coopération conjointe entre les
deux conseils, qui dure depuis près de
deux décennies, porte sur les différents
domaines de développement vitaux, en

Ph : DR
particulier celui de l’environnement et
du climat », a souligné Mme Hassani, citée dans le communiqué, soulignant que
cette coopération s’est étendue à plusieurs autres domaines, tels que l’économie sociale et solidaire, le patrimoine et la
culture, le changement climatique et les
questions liées à la jeunesse et au renfor-

cement des capacités des élus des deux
régions.
Mme Hassani a affirmé la volonté de la
région Tanger-Tétouan-Al Hoceima de faire
avancer la coopération et le partenariat
fructueux avec son homologue française.
Pour sa part, M. Muselier a affirmé que
la coopération entre les deux régions

constitue « un modèle à suivre au niveau
international et euro-méditerranéen », exprimant son optimisme quant à l’avenir de
cette coopération exemplaire, à la lumière
de la volonté des responsables des deux
conseils de la renforcer davantage, en faisant preuve d’un engagement ferme pour
mettre en œuvre les dispositions de tous
les accords conclus entre les deux parties
depuis vingt ans.
Il a tenu ainsi à féliciter le Conseil de la
région Tanger-Tétouan-Al Hoceima pour
avoir réussi à décrocher le financement
de l’Union européenne (UE) au projet «
Services pour l’énergie et le climat », avec
une enveloppe financière de 35 millions de
dirhams, notant que ce projet représente
« l’un des fruits de ce partenariat dans le
cadre de la coopération décentralisée ».
De son côté, M. Bakhkhar s’est félicité
de la signature du plan d’action 2021-2022
entre les conseils des deux régions, qui
contribuera au renforcement de la coopération conjointe entre les deux parties,
soulignant que cette coopération exemplaire constitue un acquis important pour
les deux régions, conclue la MAP.

Le Conseil régional du Tourisme Tanger-Tétouan-Al Hoceima CRT-TTA
se lance dans le

Le

Système numérique
pour la promotion touristique

Conseil Régional du Tourisme de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en partenariat avec l’Office
National Marocain du Tourisme, lance son écosystème
digital de promotion touristique. Ce projet d’envergure
constitue un outil central pour le partage de l’information
touristique et la valorisation de la Data.
Cet écosystème permettra d’une part aux voyageurs
de s’informer et d’être assistés en amont et au cours de
leur voyage, et donnera, d’autre part, aux opérateurs un
accès exclusif à des données consolidées concernant
les attentes, perceptions et comportements des clients
du Maroc et des différents pays émetteurs. « Ce modèle,
qui constitue une best-practice en terme d’organisation
digitale et d’exploitation de data, propose une démarche
originale et intégrée à 360°, répondant aux besoins du
grand public tout autant que du public professionnel »,
indique un communiqué du CRT régional.
Pour son montage, ledit projet a été régit selon 4 principes : 1/ La disruption technologique et l’innovation ; 2/
L’utilité, en offrant des solutions qui facilitent le quotidien
à toutes les parties prenantes ; 3/ La durabilité, en mettant l’accent sur des outils qui pourront évoluer dans le
temps ; 4/ L’Open Data, que ce soit via exploitation directe libre de droits ou via la technologie « API » pour
automatiser cette exploitation.
Dans sa version initiale, l’écosystème intègre un ensemble des composantes réalisées selon des besoins
spécifiques et pointus. Il s’agit notamment du :
• CMS (Content Management System) permettant
la centralisation de toutes les données touristiques sur
la région
• API (Application Programming Interface) automatisant la distribution de l’information aux différentes
plateformes publiques
• Un tout nouveau site Web interactif et entièrement
personnalisable, avec un moteur de création d’expériences touristiques régionales
• Un chatbot adossé à Messenger (Facebook) qui
accompagne l’utilisateur en conversationnel pour la
création de sa visite dans la région

• 4 applications mobiles pour les différentes destinations régionales, qui permettent de trouver lieux
proches, visiter les villes sans internet et sans carte,
utiliser la caméra pour découvrir ce que chaque chemin
arpenté par le touriste proposé comme prestations et
divertissements.
Le CRT-TTA pousse son écosystème plus loin, en mettant en place son propre outil de Business Intelligence,
permettant l’accès à plusieurs fonctionnalités stratégiques :
Le benchmark de « pricing » continu avec les destinations concurrentes ;
La prédiction de façon plus exacte des données statistiques (arrivées, nuitées, remplissages aérien ou maritime), en capitalisant sur l’intelligence artificielle et les
séries temporelles ;
Une veille continue à travers l’analyse des « sentiments» des touristes, via une collecte et un traitement
massif des données, qui permet de mieux détecter les
forces et faiblesses de chaque acteur touristique régional et d’apporter une réponse adéquate en terme de formation et de formation continue.

Finalement, avec la reprise graduelle espérée en 2021,
le projet permettra au CRT d’avoir une connaissance très
pointue des préférences et attentes des voyageurs, de
la composition des groupes, des durées de séjour, des
durées de planification ainsi que des saisonnalités par
marché émetteur, indique la même source.
Le projet, qui est actuellement entré en phase 2, devrait
être opérationnel à partir de février 2021. Cette phase
connaîtra le lancement du premier mini-programme «
WeChat » d’une destination touristique au Maroc ainsi
que l’adaptation et le lancement des applications mobiles dans le marché chinois. Elle verra aussi la création
d’une nouvelle génération de contenus visuel et textuel,
axés sur le storytelling et l’expérientiel.
Candidat à « Skift IDEA Awards 2020 », l’un des principaux événements sectoriels au monde dédié à récompenser les meilleures initiatives visant à redéfinir l’expérience
du voyage, l’écosystème digital a brillé parmi certaines
des plus importantes destinations mondiales. Porté par
le CRT-TTA et l’ONMT, le projet a été déclaré finaliste dans
la catégorie de «Meilleure innovation de destination». Une
catégorie qui regroupait l’Office du Tourisme des Etats
Unis, l’Office du Tourisme de la Californie, le Bureau du
Tourisme et des Affaires de Miami et l’Association Kyoto
Tourism. « La Région Nord a fait de sa présence numérique et de l’innovation une priorité, témoigne Mme Rkia
Alaoui, Présidente du CRT, et nous sommes aujourd’hui
très fiers d’avoir été sélectionnés face à des poids lourds
internationaux. Cela démontre que nous sommes dans la
bonne voie pour mieux comprendre l’évolution des besoins et des pratiques de l’ensemble des acteurs sur l’ensemble de la chaine de valeur du voyage, aussi bien pour
ce qui concerne les opérateurs que les clients finaux. »
Le CRT Tanger-Tétouan-Al Hoceima fait ainsi de sa présence numérique un levier d’action et de développement
prioritaire. Fort du soutien de ses partenaires régionaux
et de l’ONMT, il poursuit la mise en œuvre de toutes les
initiatives favorisant la résilience du secteur au plan local
et renforçant ses capacités de reprise.
Bon vent !
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Contraintes du Coronavirus :
en plus du passeport classique et du visa pour voyager

Vers un nouvel ordre mondial exigeant
un passeport sanitaire
La vaccination contre le virus du Covid 19 est en cours d’élaboration dans plusieurs pays dont le Maroc. Cependant, pour diverses raisons, on ne peut, nulle part, envisager que l’ensemble
de la population sera vaccinée, du moins à terme, ce qui rend
improbable, une immunité générale, d’autant plus que le virus
restera dans l’atmosphère.
Ainsi, en dépit des efforts de vaccination envisagés partout, le
virus continuera à planer dans les cieux et à faire des victimes
parmi les personnes non immunisées. Dès lors, une contamination transfrontalière ne serait pas exclue car ces personnes
pourraient transporter le virus d’un pays à un autre.
C’est pour cette raison que, partout dans le monde, les autorités ont fermé leurs frontières ou comptent le faire afin d’empêcher des voyageurs non vaccinés et donc non immunisés et

potentiellement porteurs du virus d’accéder librement à leur
pays.D’où la nécessité de contrôles sanitaires aux frontières.
Comment ? L’idée retenue pour le moment, est celle d’imposer ce contrôle en exigeant aux voyageurs, outre la présentation de leur passeport identitaire classique et un visa éventuel,
la production de ce que l’on appelle désormais un passeport sanitaire dit : «passeport immunologique» ou encore « passeport
Covid » dont la présentation pourrait être étendue à d’autres
secteurs comme celui de l’embauche par ou tout simplement
pour l’accès à des lieux publics.
En considération de ces nouvelles exigences, peut-on déjà
conclure qu’il faut désormais disposer de ce sésame pour mener une vie normale ?
En fait c’est quoi, ce document » ? Les détails.

O

utre la vaccination proprement dite, les étapes en
aval de cette mesure sanitaire
sont d’autant plus importantes et
consistent en ce qu’on appelle
un « QR code unique » figurant
dans un passeport immunologique délivré à chaque personne
vaccinée, lui permettant de voyager partout dans le monde.
Pour éclaircissement, précisons que le « QR code » est
l‘appellation anglaise du « Code
Quick Réponse » défini par un
code barre individuel attribué à
chaque personne vaccinée, et
dont le décodage rapide se fait
via un décodeur spécifique, un
Smartphone, etc.
Pour le cas du contrôle de l’état
de santé d’une personne, le QR
répond instantanément par l’une
des deux couleurs : rouge pour
les cas positifs signifiant que la
personne est contaminée, et vert
pour ceux négatifs indiquant que
la personne est saine.
L’idée d’instaurer ce QR code
dans un passeport immunologique ne vient pas du Maroc,
mais de certains pays qui voudraient l’exiger à tout voyageur
pour justifier de son état de santé

avant d’accéder à leur territoire,
comme l’Australie ou la Chine
qui y ont déjà recours.
Par contre, certains pays sont
encore réticents sur la mise en
application de cette nouvelle
méthode de codification des personnes, les assimilant à de vulgaires articles de supermarché.
Alors que plusieurs associations rejettent donc ces mesures
jugées liberticides, ailleurs on va
jusqu’à l’exigence, par exemple,
du code barre personnel à l’entrée des pubs, restaurants et
autres lieux ouverts au public.
Au Maroc, le ministre de la
Santé, Khalid Ait Taleb, est catégorique : «Nul ne peut voyager
sans un passeport covid ! », dira-t-il, ajoutant : « il faut faire un
suivi des personnes vaccinées

qui seront enregistrées sur des
listes électroniques et se verront attribuer un QR code, car
nous voulons que les Marocains
soient parmi les premiers à être
vaccinés étant donné que le
monde entier demandera un passeport immunologique ».
Cette décision est en diapason
avec celle prise par l’Association internationale du transport
aérien (IATA) de lancer très prochainement son « passeport
covid-19 ». L’association précise
qu’elle est dans la phase finale
de développement de ce qu’elle
souhaite devenir une documentation universellement acceptée.
Ainsi, ses 290 compagnies aériennes dont fait partie « Royal
Air Maroc » devraient bientôt exiger ce laisser-passer aux voya-

geurs empruntant leurs lignes.
Outre les déplacements aériens,
certains recruteurs, commerces
ou lieux publics pourraient eux
aussi décider d’exiger la présentation d’un passeport Covid.
Ainsi, l’obligation de présenter
un tel document pour voyager ou
pour accéder ici et là remet en
cause la liberté ou non de se faire
vacciner
d’où l’éventuelle apparition
de deux catégories de citoyens
: les vaccinés et les non-vaccinés. Ces derniers n’auront plus
forcément les mêmes droits et
risqueraient d’être confrontés à
des barrières ici et là, comme par
exemple un refus d’embauche
ou tout simplement d’accueil
dans un lieu public.
D’un autre côté, le passeport

sanitaire est porteur d’espoir, non
seulement pour les opérateurs
des secteurs aérien et touristique,
mais également pour les populations qui ont été obligées pendant près d’un an de suspendre
tout plan de voyage. Néanmoins,
l’application de cette solution doit
être très bien étudiée et contrôlée
afin d’éviter toute forme de marginalisation et de favoriser l’égalité
des chances.
Il y a enfin le risque de voir
apparaître «de faux passeports
sanitaires », ce qui nous ramènera au point critique des contaminations et replongera l’humanité
dans l’incertitude dans sa lutte
acharnée contre la pandémie du
Coronavirus.
Voilà pourquoi on estime que le
passeport sanitaire, seul moyen
de regagner la confiance interne
et internationale, devrait faire
l’objet d’une certification internationale pour éviter la fabrication
de faux comme cela a été le cas
pour des tests PCR.
En dépit de toutes ces considérations, peut-on déjà conclure
qu’il faut désormais disposer de
ce sésame pour mener une vie
normale ?

Hommage posthume rendu à Rafiq

ayant accidentellement péri sur la côte atlantique tangéroise

D

epuis la survenue de la pandémie
du Covid 19, les projecteurs des
médias sont braqués sur le nombre
d’infections et de décès causés par
ce redoutable virus venu de nulle part.
C’est un devoir d’information, certes,
mais cela ne devrait pas, pour autant,
occulter d’autres informations aussi importantes.
A ce propos, nous apprenons, tardivement, que, pendant le mois de
novembre dernier, un jeune Tangérois
a malheureusement perdu accidentellement la vie en pratiquant sa passion
de la pêche sportive. La mer a emporté
son corps et, malgré les efforts déployés
dans des conditions difficiles, par des

plongeurs de la Protection civile et ceux
de l’Association des plongeurs de Tanger, le corps de Rafiq, la victime, ne réapparaîtra qu’une semaine plus tard sur
le littoral d’Assilah.
Soulignons que le jour du drame, la
tempête «Ipsylon» frappait les côtes
atlantiques marocaine, espagnole et
portugaise. Dans ces deux derniers
pays voisins, les autorités compétentes
avaient lancé des campagnes de sensibilisation informant les gens sur les
dangers engendrés par ladite tempête,
leur interdisant toute pratique de sports
aquatiques ou nautiques pendant deux
jours .Or, malheureusement, le Maroc a
totalement ignoré la situation.
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Tout en déplorant ce drame qui a coûté
la vie à un jeune homme dans la fleur de
l’âge, nous concevons que la Protection
civile doit investir beaucoup plus dans
les ressources humaines qualifiées et
le matériel de sauvetage approprié, afin
de réduire, de façon optimale, le nombre
de décès sur nos côtes et pour que les
citoyens se sentent protégés contre
d’éventuels accidents.
Une coordination efficiente entre les
services de la Météo, de la Protection
civile et de la Sûreté nationale, serait
également souhaitable dans l’objectif
d’éviter les risques potentiels, partant
de la conviction que la vie humaine est
précieuse.

Nous saisissons cette douloureuse
circonstance pour prier Dieu le Tout
Haut d’avoir le défunt Rafiq 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 Lillahi oua inna ilaïhi rajioune.
Chahine Yakoubi
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Réhabilitation de la Médina de Tanger

Un empêcheur de tourner rond

D

epuis quelque temps, les citoyens
de Tanger, et notamment ceux de
l’ancienne Médina relèvent, avec
une certaine satisfaction, l’exécution
d’importants travaux de réhabilitation de
leur environnement dont l’objectif est,
d’une part, de donner un nouvel aspect
attrayant à la Médina en remettant à niveau ses parties vétustes et dévorées
par l’humidité, et d’autre part de libérer
ses canalisations souterraines datant de
plusieurs décennies et dont la capacité
d’évacuation menace d’obstruction.
Un récent sondage révèle l’entière
satisfaction des habitants et des commerçants des lieux qui commençaient à
désespérer de la situation vétuste dans
laquelle ils étaient contraints de vivoter
et qui saluent l’initiative des autorités
Ph : Tanja24
locales et communales qui veillent à leur
donner l’espoir et l’opportunité de mieux respirer et de
vivre mieux.
Ces travaux interviennent à un moment où la cité s’efforce de reprendre ses activités touristiques momentanément compromises par la pandémie du Covid 19.
Or, un certain individu
connu pour sa réputation
d’empêcher les choses
de tourner rond, se met
de la partie pour critiquer
gauchement et de façon
ridicule, les efforts positifs entrepris pour redonner un nouveau souffle à
l’ancienne Médina.

Ce personnage qui se dit « président à vie d’une association » et qui fait pourtant cavalier seul depuis des années, s’est, encore une fois, mis dans la tête de ressortir
de l’ombre pour attiser son habituelle flamme chancelante
en faisant appel à ses semblables, très peu nombreux,

Ph : DR

Ph : DR

heureusement, les incitant, sur la toile, à
dénoncer les travaux de la médina, sous
prétexte de la protection du patrimoine,
un cheval de bataille boiteux et une chanson qu’il fredonne sur tous les toits sans
jamais trouver d’oreilles attentives.
En effet, ce n’est pas la première fois
que notre bonhomme nous sort sa chanson périmée de : « protecteur et défenseur
du patrimoine Tangérois » qu’il conçoit à
sa seule manière.
Pourtant, cet individu ne possède aucune formation en la matière et son seul
souci est de s’afficher en public dans des
postures farfelues de désœuvré- défenseur...tous azimuts.
Bientôt, nous le verrons se représenter,
pour la énième fois en tant que candidat
unique à la tête de son association dont
il sera de nouveau élu président sans
concurrent parce que personne ne veut s’impliquer dans
la présidence d’une association vide de toute substance
et où les membres n’ont pas leur mot à dire face à un
dictateur qui fait cavalier seul, sans jamais consulter personne. Il continuera donc à agir ainsi en guettant l’occasion pour sortir de l’ombre
et tenter de faire son beurre
en monnayant le patrimoine
tangérois comme il le fait
à travers la vente d’un ouvrage qui n’est pas de
sa seule conception. Les
gens avertis savent cela,
connaissent bien le personnage à sa juste valeur et
s’en tiennent à distance… !

Relance touristique dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

D

L’ONMT à la rescousse

ans le cadre d’un programme de relance touristique dans la région nord du royaume, le Conseil
régional du Tourisme Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRT-TTA), a reçu, dans la matinée de mercredi 9 décembre courant, à l’hôtel Farah à Tanger , une délégation
de l’Office national marocain du Tourisme (ONMT), pour
débattre, en présence des professionnels du secteur
dans la région, d’un partenariat entre les deux parties,
dans l’objectif de mettre en place, ensemble, les jalons
de la relance touristique, avec l’ambition de de positionner la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima comme destination majeure pour le tourisme d’affaires.
Les différents intervenants ont
souligné le fait établi que la région
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima est
un territoire à forte composante touristique différenciée, doté de nombreuses animations modernes et
accessibles, préservé, peu urbanisé
et offrant des pôles culture à Tanger,
Tétouan, Chefchaouen, Assilah et
Larache, et des pôles nature dans
toutes les provinces de la région, notamment celle d’Al Hoceima.
Les marchés espagnol et français
restent les deux premiers pourvoyeurs de touristes avec environ 40% de part de marché, alors que d’autres marchés font leur apparition
comme les Pays-Bas et l’Italie, rappellera-t-on, souhaitant qu’aujourd’hui, avec l’espoir de sortie de la crise du
Covid 19 qui s’annonce favorable grâce à la campagne

annoncée de vaccination massive au Maroc et dans le
monde, la reprise d’une communication de promotion
serait très souhaitable de la part de l’ONMT.
Pour ce faire, l’Office compte adopter différents outils
positionner la région comme destination majeure pour le

tourisme des affaires, entre autres.
Ainsi, meetings, incentives, conferencing, exhibitions,
(MICE) seront mis en œuvre, pour augmenter la notoriété
de la région en la positionnant via un marketing régional
dédié.
D’autre part, on estime que ‘accessibilité et la connectivité de la destination sont également des axes essentiels sur lesquels l’Office compte s’appuyer en stimulant
notamment la programmation de Tours-opérateurs généralistes et spécialistes, et agences de voyage sur les
marchés prioritaires dont l’Espagne et la France.
En outre, il s’agirait de mettre en place des vols au
départ de la France à destination de
Tanger, en partenariat avec les compagnies marocaines et françaises et
capitaliser sur les vols existants à
travers les compagnies marocaines
au départ du hub de Casablanca, en
connexion avec la Ligne ferroviaire à
grande vitesse (TGV Al Boraq).
Evidemment, si l’implication de
l’OMNT est acquise, mais cela n’exclue en rien le rôle des professionnels
locaux et de leurs associations dans
les démarches proactives ciblant la
Ph : DR
promotion de la région.
Comme à l’accoutumée, nous souhaiterions de notre
Conseil régional et autres associations similaires de
nous épargner la culture de « nous allons faire ceci et
cela…(ghadi ndirou…) » et de nous servir plus souvent
le réjouissant « nous avons fait… !»
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Tenue à Tanger de la
5ème édition virtuelle de

L’UNESCO lance à Tanger
des cours d’éveil musical

A

D

ans le cadre d’un projet intitulé « Musique comme vecteur
de développement durable au Maroc », le bureau de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la
Culture (UNESCO), en partenariat avec le ministère fédéral allemand pour la coopération économique et le développement, le
ministère marocain de la Culture, de la Jeunesse et des Sports,
la structure culturelle Anya et la Fondation Hiba, ambitionne de
contribuer au développement durable du royaume en y renforçant le secteur musical à travers notamment de nouvelles opportunités pour les jeunes.
Cet ambitieux projet programmé pour ce mois de décembre
2020, s’articule autour de de trois activités, dont celle de la dispense de cours d’éveil musical adressés à des enfants âgés de
7à10 ans à Tanger.
La deuxième partie consiste en la création d’un portail en ligne
à l’attention des professionnels du secteur afin de leur fournir
une cartographie de la musique et des lieux qui lui sont associés
à l’échelle du pays.
Enfin, la troisième partie consiste en l’organisation de sessions d’enregistrement et de coaching en résidence d’artistes,
s’adressant à 12 jeunes groupes de musique marocains composés de 2 à 5 membres, femmes ou hommes, âgés de 18 à 35 ans,
afin de renforcer leurs capacités, d’augmenter leurs revenus et
de mettre à niveau la qualité artistique.
Se renseigner sur les modalités auprès du département de la
Culture.

Ouverture demain dimanche à Tanger
de la 3e édition du

Festival « Parcours »

La

3ème édition du festival « Parcours » pour favoriser l’insertion des voyageurs migrants au Maroc se tiendra,
demain dimanche 13 décembre à Tanger.
Organisée par l’Association « Zanka90 pour la culture », en
partenariat avec l’ambassade de France au Maroc, la Fondation
Heinrich Böll Stiftung Maroc, le Diocèse de Tanger, l’American
Language Center et l’Association « Voie des migrants », cette
édition connaitra la participation de quelque 15 artistes installés
dans la ville du Détroit.
Dans le but de soutenir et de participer au rapprochement
entre les Marocains et les autres populations d’Afrique vivant à
Tanger, le festival a pour objectif de mettre en avant la richesse
civilisationnelle, l’ouverture d’esprit et la volonté d’insertion des
populations de migrants présentes dans le Royaume.
Habituellement programmé en plusieurs étapes dans les rues
de Tanger, l’édition de cette année se tiendra en distanciel via
les réseaux sociaux (Facebook, YouTube et Instagram) de l’Association, dans le cadre du respect des mesures de prévention
sanitaires liées à la Covid-19, rapporte la MAP.
Le Journal de Tanger • N° 4136 • Samedi 12 Décembre 2020

l’Association des Zones
Economiques Africaines
« AZEO »

la veille du 13ème Sommet
extraordinaire de l’Union
africaine dédié à la Zone de libreéchange continentale africaine
(ZLECAF), auquel doit participation le Maroc, l’Association des
Zones Economiques Africaines
(AZEO) qui regroupe 68 pays
dont 63 zones économiques africaines, outre 30 partenaires et
expert, vient de tenir sa 5ème édition virtuelle à partir de Tanger,
sous le thème : « Quelle contribution des Zones Economiques
Africaines dans la mise en œuvre
de la ZLECAF et le renforcement
de l’intégration continentale ? ».
Quelque 500 participants se
sont connectés virtuellement à
ce webinaire pour débattre de la
nécessité d’harmoniser les systèmes économiques africains,
laminés par les conséquences
du Covid-19,et des moyens à
mettre en œuvre pour réussir le
lancement officiel des échanges
commerciaux entre membres de
la ZLECAF, le 1er janvier 2021.
Soulignons que, de par sa
taille et son importance, ce marché africain cible 1,27 milliard de
consommateurs.

Lors de la rencontre virtuelle
de Tanger, les participants ont
exposé quatre modèles de développement de zones économiques. Il s’agit de : Tanger Med
Zones pour le Maroc, le Département du Commerce et de l’Industrie pour l’Afrique du Sud, Nigeria Export Processing Zones
Authority pour le Nigéria et Djibouti Ports & Free Zones Authority pour le Djibouti, ces quatre
pôles d’activité étant considérés
comme les locomotives sur le
continent dans leurs domaines
d’intervention respectifs.
Rappelons que ’AZEO avait été

fondée en novembre 2015 sous
l’impulsion du Groupe Tanger
Med avec la participation de représentants de plusieurs autres
zones économiques africaines.
Elle regroupe les principales
zones économiques africaines
et institutions en charge du développement, de la gestion et
de la promotion des zones économiques en Afrique. Elle offre
une plateforme d’échange et de
partage au profit de l’écosystème des zones économiques en
Afrique. L’Association compte à
ce jour plus de 80 membres représentant 42 pays africains.

Melilla souhaite deux liaisons
maritimes avec Nador

Le

président de l’Autorité
portuaire de Melilia,
Víctor Gamero, annonce un projet de deux liaisons maritimes
devant desservir le port de Beni
Nsar à Nador.
La compagnie maritime qui
sera retenue assurera séparément le transport des marchandises et des passagers.
La première ligne, réservée
au transport des marchandises,
servira à transporter les produits
frais : poissons, fruits et légumes,
ainsi que d’autres produits dont
le prix a augmenté depuis la fermeture des frontières terrestres
avec le Maroc, ce qui a contraint
la ville à importer ces produits
de la péninsule ibérique, a fait
savoir Gamero lors d’un point
de presse. La seconde ligne est
réservée au transport des passagers. Un navire d’une capacité
de 350 personnes assurera cette
liaison.
Selon Víctor Gamero, une compagnie maritime serait déjà intéressée par ces lignes et se dit
disposée à mobiliser un à cinq
navires à condition d’obtenir
le feu vert des autorités marocaines et espagnoles.

Selon des experts en relations
économiques, MelilIa n’a pas
d’autre choix que celui de préserver ses relations économiques et
commerciales avec le Maroc.
Le modèle économique de la
ville a fait l’objet de débat à une
rencontre intitulée « Plan stratégique Melilla 2029 » à laquelle
ont participé des chercheurs universitaires, des patrons d’entreprises et les autorités publiques
de l’enclave, qui ont débattu de
l’intégration de l’espace douanier européen et de ses conséquences sur les relations de voisinage avec le Maroc.

Cette intégration présente autant d’avantages que d’inconvénients pour l’enclave, estime-t-on,
comme la perte du statut fiscal
spécial dont le préside bénéficie,
tout comme Sebta.
D’autre part, les experts sont
persuadés que le prochain terminal portuaire Nador-West Med
connaîtra du succès et que Melilia est incapable de faire face à
ce nouveau mastodonte. Tous
les intervenants s’accordent à
reconnaître qu’il est important
que Melilla préserve les relations
économiques et commerciales
avec le royaume du Maroc.
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Grève des éboueurs
La ville a croulé
sous les ordures
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Deux parmi les mis en cause font l’objet d’avis de recherche au niveau national, émis par les services de la
police judiciaire et de la Gendarmerie Royale dans les
villes de Salé, Tanger, Tétouan, Agadir et Ksar Kbir, pour
leur implication présumée dans des affaires de vol, de
trafic de drogue et de vente de boissons alcoolisés sans
autorisation.
Les quatre supposés trafiquants ont été placés en
garde à vue pour les besoins de l’enquête et l’instruction du dossier judiciaire d’usage.
uuuuuu

Nador

Des MRE victimes d’une
arnaque immobilière

E

n début de semaine, une grève des éboueurs a
transformé Tétouan en une vraie décharge à ciel
ouvert. Les employés de la société en charge du ramassage des ordures réclament un mois de salaire impayé,
alors que la commune et le prestataire se renvoient la
balle. Notre confrère Saïd Kadri du site Le360 a rencontré les grévistes.
Dans les rues, le spectacle est affligeant. Après plus
de cinq jours de grève des éboueurs, les bennes à ordures de Tétouan débordent et des amas de déchets
s’entassent sur les trottoirs, en faisant de vrais dépotoirs, rapporte–t-il.
Les grévistes affirment qu’ils n’ont pas reçu leur
salaire depuis un mois, ce qui les a incités à protester
contre l’entreprise prestataire qui les emploie.
«Tout d’abord nous présentons nos excuses aux
habitants de Tétouan, mais nous sommes victimes de
la société qui nous emploie et de la commune urbaine.
Nous avons travaillé un mois mais nous n’avons pas été
payés. Il y a de l’argent pour faire le plein des réservoirs
des camions [de ramassage des ordures, Ndlr] mais pas
pour les salaires, nous ne comprenons pas», s’indigne
Abdelaziz Debboune, un employé de la société prestataire.
Pendant ce temps, la commune urbaine de Tétouan
et la société délégataire se renvoient la balle sur cette
revendication des éboueurs, les élus communaux affirmant que le prestataire a bien été rémunéré.
Les Tétouanais, de leur côté, dénoncent une passivité des autorités locales, ainsi qu’un manque de clarté
sur les problèmes qui ont pu avoir lieu entre les responsables de la société délégataire et les élus communaux.
uuuuuu

Interpellation
de 4 trafiquants et saisie
de 700 kg de chira en
provenance de Tanger

L

a police judiciaire de Casablanca a interpellé,
mardi, quatre individus pour leurs liens présumés
avec un réseau criminel s’activant dans le trafic de drogues et de psychotropes.
Les mis en cause ont été interceptés au niveau d’une
aire de repos sur l’autoroute reliant Mohammedia à
Casablanca, alors qu’ils arrivaient de Tanger, à bord de
deux voitures.
Les fouilles des véhicules ont donné lieu à la saisie de 700 kg de kif, 70 kg de chira, 160 kg de tabac de
contrebande, outre une embarcation pneumatique, trois
armes blanches de grande taille et 4 fausses plaques
d’immatriculation.
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substance s’est avérée être de la chaux.
Une enquête ordonnée par le procureur général, a
confirmé la supercherie, mettant en cause deux agents
de la brigade anti-stupéfiants, complices d’un grand
narcotrafiquant de drogue, chez qui la cocaïne a été retrouvée.
Néanmoins, dans un communiqué, la préfecture de
police d’Oujda tient a ensuite apporté des éclaircissements affirmant qu’il s’agirait plutôt d’une affaire faisant suite à celle précédente où 8 individus, dont 2 employés d’une administration publique, auraient été déjà
condamnés pour le même délit.
uuuuuu

Après la saisie de 4,5
tonnes de haschisch,

la compagnie maritime marocaine RFS
dans le collimateur de la justice

L

a police préfectorale de Nador, a interpellé, mardi,
un prétendu promoteur immobilier et président
d’une coopérative, accusé d’avoir arnaqué des dizaines
de victimes dont des Marocains résidant à l’étranger
(MRE).
L’interpellation de cet individu fait suite à une plainte
portée contre lui par des adhérents de l’amicale l’accusant de leur avoir extorqué 15 millions de dirhams en
leur a promettant des villas dans la zone de Selouane,
se faisant passer pour le promoteur d’un projet de
construction de villas de 200 et 500 mètres carrés.
Les documents en possession des victimes précisent que ces lotissements seraient dotés de toutes les
infrastructures nécessaires : un centre commercial, une
mosquée, un parking, une clinique, un hammam et un
club de sport. Or, le certificat de propriété que la conservation foncière a délivré indique que le lot de terrains
devant abriter les villas appartient à l’État.
Outre le président de l’amicale, un banquier serait
également impliqué dans cette affaire, ce qui est apparu,
mercredi 2 décembre courant, lors d’un rassemblement
devant le tribunal de première instance, où l’accusé
principal devait être déféré devant le parquet général.
Quelque 18 manifestants ont réclamé l’arrestation
du banquier qui serait un véritable complice dans cette
affaire.
uuuuuu

Nador

Substitution de la
cocaïne par de la chaux

L

a préfecture de police d’Oujda a démenti des
rumeurs concernant le détournement par deux
éléments de la brigade antistupéfiants de Nador, d’un
lot de cocaïne, destiné à la destruction. L’accusation de
ces deux suspects fait état de détournement de cette
drogue destinée à la destruction, et son remplacement
par de la chaux.
L’affaire a été dévoilée lors d’une opération de destruction d’un important lot de cocaïne, saisi récemment
chez un trafiquant de drogue, lorsque le représentant du
ministère public se serait rendu compte que les produits
ne brûlaient pas. Envoyée au laboratoire pour analyse, la

L

e navire Tanger Express, propriété de la compagnie RFS, fait l’objet d’une saisie ordonnée par la
justice en faveur de la Douane, en lien avec une affaire
de trafic de drogue.
L’affaire remonte au 12 août dernier, lorsque la Guardia civil d’Algésiras a intercepté une cargaison de
4,5 tonnes de haschisch, en provenance du port Tanger-Med, à bord du navire Tanger Express, propriété de
Red Fish Spleedlines (RFS).
Société de droit marocain basée à Tanger, jusqu’ici
inconnue du grand public, RFS est une filiale de la firme
allemande FRS, dont le siège est basé à Cadix, dans le
sud de l’Espagne, connue pour ses fast ferries qui assurent des dessertes maritimes autour du détroit de
Gibraltar.
En 2015, les fondateurs allemands de FRS ont eu
l’ingénieuse idée de s’associer à un Marocain résident
en Allemagne pour créer RFS et pouvoir participer à un
appel d’offres lancé par les autorités marocains, portant
sur l’attribution d’une nouvelle ligne reliant Tanger Med
à Algésiras (RFS a d’ailleurs remporté ce marché haut
la main).
Ainsi, en plus de ses navires battant pavillon espagnol qui opèrent sur la même ligne dans le cadre du
quota réservé aux firmes ibériques, la compagnie FRS a
pu renforcer sa présence sur l’axe Tanger Med-Algésiras
en puisant cette fois-ci dans le quota revenant à la partie
marocaine, et ce, grâce à sa filiale RFS et à son navire
battant pavillon marocain, Tanger Express.
Pour l’heure trois collaborateurs de RFS ont été mis
en examen et écroués.
Les trafiquants auraient réussi à embarquer la drogue
à bord du Tanger Express, en se servant d’une benne
à ordures. Une fois arrivée en Espagne, la cargaison a
été dissimulée dans une remorque avant qu’elle ne soit
découverte à la sortie du port d’Algésiras par une patrouille canine, composée d’une équipe hispano-portugaise et d’un chien renifleur.
Cet incident a poussé les autorités marocaines à approfondir leurs investigations pour déterminer les responsabilités éventuelles de la société RFS. L’enquête
a permis d’établir que celle-ci n’a pas respecté le Code
international relatif à la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS).
Mardi 17 novembre dernier, l’affaire a connu un nouveau rebondissement. Ce jour-là, le tribunal de commerce de Tanger a ordonné une saisie conservatoire du
navire Tanger Express, après que RFS a refusé de verser à l’Administration des douanes et impôts indirects
(ADII) une amende de l’ordre de 183 millions de dirhams,
à titre de dommages et intérêts.
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necrologie

AVIS DE REMERCIEMENTS
Très profondément touchés par les très nombreuses marques de sympathie et de compassion qui
leur ont été témoignées à la suite du décès survenu le
2 Décembre 2020 du très cher regretté

Docteur Mhamed
BOUJEMAA
époux de Mme Fadoua MANSOURI

et étant dans l’impossibilité de répondre individuellement aux très nombreuses personnes qui se sont associées à leur deuil et partagé leur douleur,
Mme Fadoua MANSOURI, son fils et l’ensemble des membres des familles
MANSOURI, BOUJEMAA, MEDDOUN et alliés expriment leur reconnaissance
et leur gratitude aux aimables personnes qui se sont manifestées par leur
présence effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection,
de compassion et de soutien, et les prient de bien vouloir trouver, ici, leurs
sincères remerciements.
Puisse Dieu le Tout Haut avoir le défunt en Sa Sainte Miséricorde, l’accueillir
en Son Vaste Paradis, apporter soutien et patience à ses proches, dans cette
dure épreuve et les protéger de tout malheur. Amine.

Inna lillah oua inna ilaihi rajioune

Nécrologie

Ahmed BENAZAÏZ
rappelé à Dieu

C’est avec une profonde affliction et une immense
consternation que nous avons accueilli la triste et
chagrinante nouvelle du décès survenu le 2 décembre
2020, du très cher regretté Ahmed BENAZAÏZ.
La dépouille du défunt a été convoyée après salat
Adohr, 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 Nezha Boulouane; à ses enfants Mohamed, Hakima et Hajar ; à l’ensemble des membres des familles Benazaïz,
Boulouane 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 ilaihi rajioune

Nécrologie

Khalil EL JAÂBAK
rappelé à Dieu

C’est avec une profonde affliction et une immense
consternation que nous avons accueilli la triste et chagrinante nouvelle du décès survenu le 1er décembre
2020, à l’âge de 69 ans, suite à une contamination par le
virus Covid 19, du très cher regretté Khalil EL JAÂBAK.
La dépouille du défunt a été convoyée au cimetière
d’Al Moujahidine, 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 l’ensemble des membres de la famille EL JAÂBAK et familles
alliées ; ainsi qu’à tous les proches du regretté disparu dont le neveu du défunt, Nihad El Jaâbak, qui tient à formuler sa 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 ilaihi rajioune
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Mohamed
TEMSAMANI NEJJAR
rappelé à Dieu

C’est avec une profonde affliction et une immense consternation que nous avons accueilli la triste et chagrinante nouvelle du décès survenu le 10 décembre 2020, du très cher
regretté Mohamed TEMSAMANI NEJJAR.
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 ses enfants Hassan, Mohsine, Omar, Hanane, Imane, Souad et Farida ; à
ses frères et sœurs Abdeslam, Abdelouaded, Noufissa, Rafi3a, Kenza et Achoucha;
à l’ensemble des membres de la famille Temsamani Nejjar 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 leTout 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 ilaihi rajioune

Nécrologie

Mohamed Saïd
EL HADJ MOHAND
rappelé à Dieu

C’est avec une profonde affliction et une immense
consternation que nous avons accueilli la triste et chagrinante nouvelle du décès survenu le 6 décembre 2020, du
très cher regretté Mohamed Saïd EL HADJ MOHAND.
La dépouille du défunt a été inhumée après salat Adohr, 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 Hanane Ahdidech fille du Pr Ahmed Ahdidach;
aux enfants du défunt Abdallah, Abderrahman, Taha et Fatima-Zahra ; à l’ensemble des membres des familles El Hadj Mohand, Ahdidech 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 leTout 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 ilaihi rajioune

Nécrologie

Salah SEKKOURI
rappelé à Dieu

C’est avec une profonde affliction et une immense
consternation que nous avons accueilli la triste et chagrinante nouvelle du décès survenu le 5 décembre 2020, à
l’âge de 59 ans du très cher regretté Salah SEKKOURI, professeur d’2ducation physique à la retraite, ayant enseigné
dans les lycées Moulay Youssef et Zineb à Tanger.
La dépouille du défunt a été inhumée, après salat Adohr, au cimetière de Tanja
Balia 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 mère Mme Farida Chatt; à ses frère et sœurs Fouad, Ouafae
et Souad ; à l’ensemble des membres des familles Sekkouri, Chatt 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 leTout 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 ilaihi rajioune
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L’ACTUALITE EN CONTINU
LES + VUS LES + COMMENTES DE RACHID MADANI
rachidtanger1@yahoo.fr - GSM : 0615539626

Tribune du Sport

LA CRISE DU REAL MADRID
A LA UNE

M

adrid a perdu face au Shakhtar au cours d’une rencontre
médiocre et décevante sur tous les plans.Maintenant, la Ligue
des champions est plus dans l’air que jamais et Zidane est
en danger. C’est la réalité au sein du Real Madrid, un club qui se pose
de nombreuses questions pour sortir d’une situation plus que délicate.
Nous analysons et expliquons comment le club est en ce moment. Zidane
survivra-t-il à une élimination en Ligue des champions? Zinedine Zidane
est une légende du Real Madrid et a connu un succès sportif en tant
qu’entraîneur, mais le moment pour l’équipe blanche n’est pas bon, il
transmet l’insécurité et les mesures qu’il prend compromettent la stabilité
du club. Dépasser la phase de groupes de la Ligue des champions, comme
le dit l’histoire, n’ayant été sur la route dans aucune des précédentes
disputées, serait un échec. L’Inter a redonné vie à l’équipe merengue et
surtout à l’entraîneur, qui si ses poulains n’obtenaient pas une qualification
pour les huitièmes de finale, il serait très difficile de continuer à la tête
de la direction technique du Real Madrid. Le crédit s’épuise pour tout le
monde et pour Zidane aussi. L’équipe émet des sentiments négatifs et
dans le football, la personne désignée est toujours l’entraîneur en premier
lieu. Zidane que son devoir en tant qu’entraîneur du club est d’atteindre
certains objectifs fixés et celui d’atteindre les huitièmes de finale de la
Ligue des champions en fait partie. « Oui, votre position est menacée si
vous n’atteignez pas vos objectifs » lui disent les proches collaborateurs
de Florentino Perez. Devant cette situation, le président et l’entraîneur se
rencontreront et discuteront. Le Real Madrid actuel donne toujours une
seconde chance. Surmonter la phase de la Ligue des champions sera un
soulagement, mais la question est de savoir si cela restaurera à 100% la
confiance. «Je ne vais pas démissionner» ne cesse de déclarer Zidane. S’il
passe au deuxième tour mais s’il est battu par Séville puis par l’Atlético,
son poste sera-t-il en danger? Etre exclu de la Ligue des champions en
phase de groupes serait un coup très dur pour l’entité, pour le moral, le
sport et l’économie. Deux défaites en Liga, feraient mal, mais elles iraient
à celle dont il reste encore un championnat. Ce n’est pas la même chose,
mais dans un cas comme dans un autre, la décision proviendrait d’un
amas de sensations liées, comme il est logique, à de mauvais résultats,
ceux qui sont déjà en cours. En cas de relève, qui pourrait succéder à
Zidane ? C’est la question qui se pose dans tous les médias espagnols.
Sur la liste, il n’existe que deux noms à l’heure de la crise de la pandémie
et des moyens financiers limités :l’ex footballeur de l’équipe Raul et l’ex
manager de Tottenham Pochettino. Selon le propre comité, le premier a
très peu d’expérience et n’a à son actif que le banc de touche de Castilla
en deuxième division B Mais le second est connu pour avoir accompli
un très bon travail en Premier ligue d’Angleterre. Mais une réalité mérite
la réflexion :Zidane est-il responsable de la débâcle du Real Madrid ?
Non ,bien qu’il partage la responsabilité en déclarant qu’il a le meilleur
effectif .A vrai dire, le Réal Madrid nécessite une nouvelle planification
et un changement total dans ses lignes surtout en attaque où depuis
le départ de Christiano,il n’arrive pas à marquer des buts. En plus, les
footballeurs âgés et saturés auraient bien dû partir et remplacés en début
de saison :Marcelo,Modric,Nacho,Vazquez,Benzema,Ramos, Kroos avec
une cession prêt des jeunes sans expérience Vinicius,Rodrigo,Mariano.
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FACUNDO CAMPAZZO
A LA NBA

e meneur de jeu argentin du Real Madrid,
Facundo Campazzo, a signé un contrat
avec les Denver Nuggets de la NBA pour
les deux prochaines saisons . Ainsi, il met ainsi fin
à une carrière de six ans appartenant à l’équipe
merengue . L’Argentin est arrivé dans la capitale
en 2014 alors qu’il était en prêt de 2015 à 2017. Son
dernier match a eu lieu dimanche dernier contre
Manresa avant de se diriger vers le continent
américain. Campazzo s’est mérité d’être une icône
du Real Madrid, mais il le laisse en milieu de saison
sans sa qualité d’organisation et sa précision
au tir. Il est considéré par beaucoup comme l’un
des meilleurs meneurs de jeu de l’Euroligue et,
dans sa sélection, il a été le guide pour atteindre
la finale de la Coupe du monde en Chine, qu’il a
perdue contre l’Espagne. Avec le Real Madrid,
son record est enviable, remportant trois ligues
ACB, deux ligues Euroligue, deux Coupes du Roi
et quatre Super Coupes d’Espagne. Être le joueur
le plus remarquable des dernières compétitions
conquises par les hommes de Pablo Laso, être
le MVP de la finale de l’ACB en 2019 et de la
Copa del Rey, en plus des deux dernières Super
Coupes. Le souhait de l’Argentin était de jouer en
NBA et il a accepté de partir résiliant le contrat
amicalement avec le Real Madrid il y a quelques
mois. Son dernier match en Euroligue était contre
Fenerbahçe, un match dans lequel il a distribué
12 passes décisives. Questionné à ce sujet,
l’entraineur du Real Madrid Pablo Laso a déclaré:
«C’est une grande perte pour l’organisation du
jeu de l’équipe. Je lui souhaite une réussite au
meilleur championnat du monde la NBA. Nous
ne pensons pas chercher un autre meneur parce
que Campazzo est irremplaçable .Trouver un
basketteur de ses caractéristiques est une mission
impossible». En Argentine Campazzo a commencé
à jouer pour le club de la Ligue argentine Peñarol
Mar del Plata en 2008.Il a remporté les tournois
suivants: le championnat de la Ligue argentine
à quatre reprises (2010, 2011, 2012, 2014), la
Coupe d’Argentine (2010), l’Argentine Challenge
Cup (2010), le Tournoi du Super 8 d’Argentine
à trois reprises (2009, 2011, 2013), le tournoi

InterLeagues à deux reprises (2010, 2012) et le
championnat de la FIBA Americas League (2010).
Il a été nommé Révélation de l’année de la Ligue
argentine et MVP de la Coupe d’Argentine en 2010.
Il a été nommé MVP du tournoi argentin Super 8
en 2011 et 2013, et Joueur le plus régulier de la
Ligue argentine en 2012. Il a également été nommé
joueur de la Ligue argentine et MVP des finales
en 2012 et 2014. En Espagne le 30 août 2014,
il a signé un contrat de trois ans avec le Real
Madrid. En 2014-15, le Real Madrid a remporté
le championnat EuroLeague, après avoir battu
le club grec Olympiacos, par un score de 78-59.
Le Real Madrid a finalement terminé la saison en
remportant les finales des séries éliminatoires
de la saison 2014-15 de la ligue espagnole ACB,
après un balayage 3-0 en série contre Barcelone.
En remportant ce titre, le Real Madrid a également
remporté la triple couronne. Le 20 août 2015,
Campazzo a été prêté au club espagnol UCAM
Murcia pour deux saisons. Il est retourné au Real
Madrid pour la saison ACB 2017-2018. En mai
2018, le Real Madrid a remporté le championnat
de la saison 2017-2018 de l’EuroLeague, après
avoir battu le club de Trukish Fenerbahçe Dogus
en finale, par un score de 85 à 80. Sur 30 matchs
de l’EuroLeague disputés, Campazzo a récolté en
moyenne 7,9 points, 4,5 passes décisives et 2,4
rebonds par match. Le 24 mai 2018, il a terminé
à la quatrième place en votant pour le prix MVP
de la Liga ACB espagnole de la saison 2017–18.
Le 26 juin 2018, il a signé à nouveau avec le Real
Madrid, pour un contrat de trois ans. Le 3 mai
2019, il a été nommé MVP de l’EuroLeague pour le
mois d’avril. Dans le match pour la troisième place
du Final Four de l’EuroLeague 2019, Campazzo a
établi un record absolu pour les passes décisives
dans un match du Final Four, avec 15. Il a dépassé
le record précédent de Terrell McIntyre de 2008. Le
6 février 2020, Campazzo a rejoint Stefan Jovic, au
sommet du tableau des passes décisives de tous
les temps de l’EuroLeague, après avoir distribué
19 passes décisives, dans une victoire de 103 à 97
sur le club allemand Alba Berlin.
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du 12 au 18 Decembre 2020
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SPORT

Pharmacie de garde

CULTE
MUSULMAN

Jour

TOURISME

Sam. 12

06:47 13:22 15:52 18:15 19:37

Dim. 13

06:48 13:23 15:53 18:15 19:37

Lun. 14

06:48 13:23 15:53 18:16 19:37

Mar. 15

06:49 13: 24 15:53 18:16 19:38

Mer. 16

06:50 13:24 15:54 18:16 19:38

Jeu. 17

06:50 13:25 15:54 18:16 19:38

Ven. 18

06:51 13:25 15:54 18:16 19:39

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

CULTE
JUDAÏQUE
Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - Tanger

Abdelilah
Abdelilah
Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

Tél : 06.62.87.22.56

E-mail : hamouda.press@gmail.com

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

HORAIRE DES
PHARMACIES
HORAIRE NORMAL
JOURNALIER

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

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END
Samedi 12 et Dimanche 13
decembre 2020
Pharmacie Santé City Center
Rue Moghogha de 50m de l’hôtel Abis
Tél.: 06.61.29.52.32
Pharmacie Jnan Marjane
Azib Haj Kaddour derrière Marjane
Tél. : 05.39.38.11.56
Pharmacie Tajeddine
Côté Doha Val Fleuri en face Marjane
Tél.: 05.50.11.39.06
Pharmacie Ain Hayyani
Ain Hayyani rue Imam Kastalani
Tél. : 05.39.93.43.74
Pharmacie Dar D’Bagh
34, Rue Dar D’bagh à côté du port
Tél.: 05.39.94.92.92
Pharmacie Imam Ali
Dhar Kanfoud au dessus du Souk
Tél.: 05.39.95.44.01
Pharmacie Al Idrissi
En face Amendis Bir Chifae
Tél. : 05.39.31.84.58
Pharmacie Perle de Mediterrane
Tanja Balia Groupe Doha avant kantra
Tél. : 05.39.30.27.32
Pharmacie Taissir
Rte de Tétouan Mghogha sghira
Tél. : 05.39.95.95.70
Pharmacie Moulay Youssef
50 A Immeuble Fath Bd Mly Youssef
Tél. : 05.39.94.55.97

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END
Samedi 12 et Dimanche 13
decembre 2020
• SAMEDI
Pharmacie Mabrouka
25 Av. Omar Mokhtar Boughaz
Tél. : 05.39.95.36.82
Pharmacie Josafat
53, avenue Hassan I Josafat
Tél.: 05.39.33.34.49
Pharmacie Sara
Sidi Driss Lotissement Riad Ahlen
Tél. : 05.39.38.20.12
Pharmacie Mosque El Fath
Av. labatoire en face mosqué Al Fath
Tél. : 05.39.35.31.98
Pharmacie Route de Rabat
Doha route de rabat Irfane
Tél.: 05.39.39.51.68
Pharmacie El Ghandouri
Bd Mohamed 6 prés de Cappuchino
Tél. : 05.39.30.13.88
• DIMANCHE
Pharmacie Madchar Aouama
Madchar Aouama, prés dispensaire
Tél. : 05.30.12.08.28
Pharmacie Zahara
Av. Zahara rue 41 n°1 Rte Aouama
Tél.: 05.39.36.09.70
Pharmacie Sahat Al Oumam
Av. Ibn Toumart derrière sahat oumam
Tél. : 05.39.34.33.91
Gde Pharmacie Assia
Rte entre hôtel Ahlen et stop sidi driss
Tél.: 05.39.31.24.71
Pharmacie Complexe Al Hassani
Complexe Al Hassan Rte de Rabat
Tél.: 05.39.31.61.16
Pharmacie Imam Chatebi
2éme rte à droite aré hôpital Med 5
Tél.: 05.39.94.93.06
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PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT
Semaine du 14 Au 18
decembre 2020
Lundi 14 decembre 2020
Pharmacie Mouadafine
Quartier Boughaz Wahda Watania
Tél. : 05.39.35.01.38
Pharmacie Ibn Rochd
134 Bis, rue d’Anglettere Ain Ktiouat
Tél. : 05.39.93.18.55
Pharmacie Erradi
Rés. Amine Zemmouri 2 Rte de Rabat
Tél. : 05.39.31.77.44
Pharmacie Al Rahma
Mghogha Sghira, rte de Tétouan
Tél.: 05.39.95.89.39
Pharmacie Assafwa
Rte Rahrah en face cplx kawasim
Tél.: 05.39.31.29.18
Pharmacie Safae
Douar Branes Kdima N°1
Tél. : 05.39.31.00.27
Mardi 15 decembre 2020
Pharmacie Arrabie
716, Satfilage rte de l’aviation
Tél. : 05.39.31.84.48
Pharmacie Ifriquia
Av, Mly Ali Cherif Beni Makada
Tél. : 05.39.95.31.97
Grande Pharmacie Pasteur
Place de France N°3
Tél. : 05.39.93.24.22
Pharmacie Complexe Al Baraka
Al Baraka Dhar Al kanfoud
Tél. : 05.39.35.10.70
Pharmacie Al Moujahidine
54, rue Al Moujahidine
Tél. : 05.39.94.83.36
Pharmacie Jihane
Mghogha kbira, rte de Tétouan
Tél. : 05.39.95.01.98
Mercredi 16 decembre 2020
Pharmacie Al Ghazali
73; Haroun Errachid Colonia souani
Tél. : 05.39.93.96.05
Pharmacie les Parents
Sat Filage Rte Principale en face l’ENCG
Tél. : 05.39.31.16.62
Pharmacie Mediterrannee
66; av plage walidia Tanja Balia
Tél. : 05.39.94.50.46
Pharmacie Touzani
Rte de Tétouan en face houmat Echouk
Tél. : 05.39.36.08.46
Pharmacie Sabila Jmaa
Rue Malte N°1 Sabila Jmaa Marshan
Tél.: 05.39.37.52.82
Pharmacie Al Fahs
10, Rue 36, Jirari 2 Béni Makada
Tél.: 05.39.95.00.63
Jeudi 17 decembre 2020
Pharmacie Sanawbar
79, Rue Sanawbar lot Narjiss Braness II
Tél. : 06.56.41.17.87
Pharmacie Masjid Marchan
81, Av. des Nations Unies Marchan
Tél. : 05.39.33.45.90
Pharmacie Moulay Ismail
Bd Moulay Ismail Rte de Rabat
Tél. : 05.39.36.24.10
Pharmacie Annour
Lot Dhar Ejjaidi n°15 houmat Rhouni
Tél.: 05.39.95.11.05
Pharmacie La perle du Boughaz
Quartier gambouria 2 Rte Ain Dalia
Tél. : 05.39.95.13.35
Pharmacie Assalama
Quartier El Mers Bir Chifae Achenad
Tél. : 05.39.38.94.98
Vendredi 18 decembre 2020
Pharmacie Beni Makada
152, Av. Mly Slimane Béni Makada
Tél. : 05.39.34.00.46
Pharmacie La Italiana (Beni Said)
Av. Sidi Driss, prés de lycée Al Hassan II
Tél. : 05.39.30.73.35
Pharmacie Cervantes
49, rue Anoual à côté théâtre cervantes
Tél.: 05.39.37.13.41
Pharmacie Ibn khaldoun
Lot. Al Majd à côté rés. Al Fajr
(derrière commissariat Aouama)
Tél. : 05.39.36.02.90
Pharmacie Tarik El Moujahidine
24 Hay El Moujahidine rés. Omar
Tél.: 05.39.31.40.79
Pharmacie Al Ouroud Malika
Lot. Al Ouroud Malika Aouama
Tél. : 06.38.25.13.57
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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 : Votre bonne humeur et votre qualité d’écoute seront nettement appréciées. Alors, faites-en bon usage !.
Amour : Même si les discussions restent animées, elles s’avèrent constructives et vous permettent de faire redémarrer votre navire amoureux.
Travail : La Lune vous donne la constance de mener à terme certaines initiatives. Autrement dit, vous avez de la suite dans les idées.
Argent : Vous vous servez de votre charisme avec habileté pour remporter les
affaires les plus juteuses.
Taureau : (21 Avril - 20 Mai)
Humeur : La conjoncture ne soutient guère votre moral. Vous boudez ou
vous tentez de vous réfugier dans votre fierté.
Amour : La journée promet d’être agitée et le ciel demande à chacun de
s’investir sans réserve dans l’action.
Travail : Pour ceux qui continuent leurs activités professionnelles: Le ciel
illumine votre signe et vous autorise à briller de tous vos feux.
Argent : Vous avez du mal à contrôler ce que vous faites, ce qui implique
un risque pour votre portefeuille.
Gémeau : (21 Mai - 21 Juin)
Humeur : La bonne humeur ne vous fera pas défaut. Vous instaurez une
super ambiance et vous avez le mot pour rire.
Amour : Vous êtes en pleine forme et vous passez la journée en pleine
possession de vos moyens !.
Travail : Vous avez besoin d’équilibrer votre vie matérielle, avec de nouveaux projets.
Argent : La chance va passer tout près, sous la forme de dialogues révélateurs avec vos proches, c’est l’occasion de rentabiliser votre argent.
Cancer : (21 Juin - 23 Juillet)
Humeur : Des prises de bec sont possibles entre fortes personnalités, personne ne veut baisser pavillon.
Amour : La Lune met l’accent sur la communication et ça tombe plutôt bien
puisque vous aviez besoin de vous exprimer côté sentiments.
Argent : C’est le bon moment si vous avez décidé de négocier avec votre
banquier, vous recevez des réponses favorables à vos demandes.
Travail : Votre créativité exaltée vous pousse vers la nouveauté et exige que
vous vous remettiez en question constamment.
Lion : (24 Juillet - 23 Août)
Humeur : Votre bonne humeur vous rend plus courtois et agréable avec les
autres, il y a de bons échanges en vue !
Amour : Vous faites passer votre vie familiale avant votre vie amoureuse car
une personne de votre entourage n’a pas le moral.
Argent : Les luttes de pouvoir vous motivent en ce moment, vous aimez
relever des défis, surtout quand vous êtes en si bonne forme.
Travail : Vous avez la maîtrise de vos talents et vous rencontrez des occasions de les mettre en valeur.t.
Vierge : (24 Août - 23 Septembre)
Humeur : Votre volonté risque de se heurter à une volonté plus puissante et
les polémiques ne vous sont pas gagnées d’avance.
Amour : Si vous avez des décisions à prendre, ne vous précipitez pas, privilégiez
l’écoute, le bon sens et ne laissez parler vos sentiments qu’après les avoir pesés.
Argent : L’orgueil de certains concurrents peut vous agacer mais n’en faites
pas mention.
Travail : Ne ramenez pas vos débats à la maison, ce n’est ni l’endroit ni le
moment..
Balance : (23 Septembre - 23 Octobre)
Humeur : Votre moitié n’est pas en reste car vous êtes disposé à multiplier
les attentions pour le combler.
Amour : Spéciale journée tendresse qui infuse votre planning et votre partenaire
saura parfaitement faire écho à vos élans, votre chaleur, votre ardeur à aimer.
Argent : Vous aurez besoin de reconsidérer de près les accords commerciaux ou financiers que vous avez avec d’autres personnes.
Travail : Vous êtes souriant et c’est la meilleure façon de donner envie aux
autres de profiter de votre compagnie.
SCORPION : (23 Septembre - 23 Octobre)
Humeur : Le hasard (ou le Ciel) fait bien les choses, la nouveauté arrive par
la grande porte et ce mouvement plein de dynamisme vous est favorable.
Amour : Agréable journée sous les influences d’aspects venant secouer
votre émotivité avec panache et emphase !
Argent : Si actuellement la période est favorable, pensez tout de même à
améliorer votre cadre de vie avant de faire des folies.
Travail : Rien ne s’oppose à votre évolution, sinon quelques tensions dans
vos échanges.
Sagittaire : (23 Novembre - 21 Decembre)
Humeur : Votre esprit fantaisiste va permettre de semer une agréable ambiance autour de vous et de vous amuser.
Amour : Vous assurez sentimentalement comme vous savez si bien le faire
quand vous êtes en pleine forme.
Argent : depuis quelques mois votre situation financière paraissait un peu
bloquée, les astres vous permettent de vous refaire une santé financière.
Travail : Vous avez beaucoup de responsabilités, mais cela ne doit pas pour
autant, vous rendre corvéable à merci.
Capricorne : (21 octobre - 22 novembre)
Humeur : Vous aurez plus de facilités à donner votre attention et votre
écoute à vos interlocuteurs.
Amour : En pleine forme, vous vous montrez volontaire et très tenace dans
la course au bonheur.
Argent : Vous être largement bénéficiaire sur le chapitre du confort matériel
et de la tranquillité financière.
Travail : Pourtant vous avez pleinement conscience de ce qui vous attend.
Outre vos obligations habituelles, vous lancez un chantier important.
Verseau : (21 Janvier - 19 Fevrier)
Humeur : Ne vous forcez pas à jouer un rôle quelconque. Votre authenticité
est votre meilleure carte.
Amour : Si vous avez une remarque à faire à la personne que vous aimez,
n’hésitez pas, les astres vous protègent des mauvaises réactions.
Argent : Vous ne pouvez pas vous permettre le meilleur donc vous préférez
ne rien acquérir pour l’instant.
Travail : De toute façon vous avez des impératifs pour lesquels vous devrez
renoncer à une totale indépendance.
Poisson : (20 Fevrier - 20 Mars)
Humeur : Le climat actuel vous offre des appuis, des faveurs, des amitiés
et resserre les liens existants.
Amour : Si vous envisagez de déménager, de changer de région ou de pays,
la période est defavorable pour ce genre de projets.
Argent : Votre audace dynamise votre vie financière, vous serez bien inspiré dans vos actions.
Travail : Malgré les quelques difficultés que vous rencontrez pour réaliser
un travail : bricolage, remise en état ou autre, vous allez trouver une aide
précieuse auprès d’un proche.
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الملحق الرياضي

البطولة االحرتافية :

احتاد طنجة يُ�ضيف �أ�سفي �إلى �ضحاياه
وامل .التطواين يهدي فوزه على اجلي�ش لروح �أبرهون
حقق فريق اتحاد طنجة انتصاره الثاني هذا
الموسم ليؤكد انطالقته اإليجابية هذا الموسم ،حيث
فاز بالملعب الكبير بطنجة على ضيفه أولمبيك أسفي
في الجولة الثانية من البطولة الوطنية االحترافية
لكرة القدم .ومنح توفيق إجروتن هدف الفوز لفريقه
في الدقيقة  39من تمريرة عرضية من زميله محمد
الشيبي .وكان بإمكان اتحاد طنجة أن يخرج منتصرا
بأكثر من هدف في الشوط األول لولى تسرع مهاجميه
وغياب التركيز .بالمقابل لم يخلق الفريق المسفيوي
فرصا حقيقية للتسجيل باستثناء تسدية لزكرياء
لهاللي تصدى لها بنجاح الحارس هشام المجهد.
واعتمد المدرب ادريس المرابط على نفس التركيبة
التي بدأ بها مباراة الجولة األولى أمام حسنية أكادير،
باستثناء أنس االصباحي ويوسف أنوار المصابان،
حيث عوضهما بأنور جيد وتوفيق إجروتن .في حين
يتواصل غياب ابراهيم البزغودي والعميد نعمان اعراب
الذي تلقى الضوء االخضر من طبيب الفريق الستئناف
التداريب بعد غيابه منذ  3اسابيع بسبب اصابته في
تربص اكادير .بينما بدا المدرب عبد الهادي السكتيوي
المباراة بالحارس احمد بساك ،المهدي عطوشي،
زكرياء لهاللي ،خمزة خابا ،المهدي زاية ،وليد الصبار،
منصف العماري ،كاسي مارسيال ،هشام الغروي ،كريم
البونكات و صالح الدين بن يشو .و قاد المباراة الحكم
حمزة الفارق بمساعدة لحسن ازكاو حكما مساعدا
اول و يحيى نوالي حكما مساعدا ثاني .وسمير الكزاز
حكما رابعا ،ونور الدين الجعفري ومحمد رباني حكمي
الفار .وشهدت المباراة توزيع  6إنذارات ،لطارق أستاتي
وتوفيق إجروتن و يوسوفا كوناطي ومحمد على با
معمر من اتحاد طنجة ،و وليد الصبار و يوسف ميشط
من أولمبيك أسفي.
وبهذا الفوز رفع الفريق الطنجاوي رصيده رصيدها
الى  6نقاط في المركز األول مناصفة مع الوداد
الرياضي وشباب المحمدية .وسيحل ضيفا على الفتح
الرياضي لحساب الجولة الثالثة بملعب موالي الحسن،
يوم األحد.
من ناحية أخرى ،عوض المغرب التطواني خسارته
بميدانه أمام شباب المحمدية في افتتاح البطولة،
بفوز ثمين ومثير عاد به من الرباط على حساب فريق
الجيش الملكي لحساب الجولة الثانية .وافتتح أصحاب
األرض التسجيل منذ الدقيقة الـ 29بواسطة المدافع
أيمن الشباني ،قبل أن يدرك الفريق التطواني التعادل
في الدقيقة الـ 40بواسطة هشام الخلوة .وخالل الجولة
الثانية ،عاد الجيش ليزور مرمى يحيى الفياللي وتوقيع
الهدف الثاني من طرف رضا سليم من ضربة جزاء في
الدقيقة الـ ،58قبل أن ينجح الضيوف في إدراك التعادل
مرة أخرى في الدقيقة الـ 70عبر المهاجم طوني
إدجوماريجوي ،نجم المباراة والذي استطاع كذلك
تسجيل هدف الفوز من ضربة جزاء في آخر أنفاس
المباراة .وبهذا االنتصار الذي أهداه العبو الفريق لروح
المرحوم محمد أبرهون ،رفع المغرب التطواني رصيده
إلى ثالث نقاط .ويستقبل الفريق غدا األحد الدفاع
الحسني الجديدي لحساب الجولة الثالثة من البطولة
في الساعة الخامسة والنصف مساء.
نتائج الدورة :1
سريع وادي زم  /مولودية وجدة1 – 1 :
الوداد الرياضي  /يوسفية برشيد0 – 2 :
أولمبيك أسفي  /د .الحسني الجديدي3 – 4 :
حسنية أكادير  /اتحاد طنجة1 0- :

واص����ل ال��م��ه��اج��م ال��م��غ��رب��ي
يوسف النصيري ،تألقــه مع فريقــه
إشبيليــة اإلسبانـي ،وسجل هدفين
ليقود الفريق إلى الفــوز  3-1على
مضيفه رين الفرنسي في ختام دور
المجموعـات ل��دوري أبطـال أوروب��ا.
ورفع إشبيلية رصيده إلى  13نقطة
في وصافة المجموعة ،مقابل نقطة
وحيدة في جعبة رين بذيل الترتيب.
وأن��ه��ى إشبيليــة ،ال��ش��وط األول
لصالحه بهدفين نظيفين سجلهمــا
جوليوس كوندي ويوسف النصيري في
الدقيقتين  32و( .)45+2وفي الشوط
الثاني ،سجل النصيري هدفه الثاني في
الدقيقة  ،81فيما سجل جورجينيو روتر
هدف حفظ ماء الوجه لرين ،من ضربة جزاء في الدقيقة .86

الدوري اإلسباني
�أالفي�س يهدي ال�صدارة لأتلتيكو
وهدية بونو ُتعيد ريال مدريد
ل�سكة االنت�صارات

المغرب الفاسي /الجيش الملكي1 – 2 :
المغرب التطواني  /شباب المحمدية2 – 0 :
الفتح الرباطي  /الرجاء الرياضي3 – 3 :
نهضة الزمامرة  /نهضة بركان2 – 0 :
نتائج الدورة :2
نهضة بركان  /المغرب الفاسي1 – 1 :
شباب المحمدية /نهضة الزمامرة0 – 1 :
الجيش الملكي  /المغرب التطواني3 – 2 :
يوسفية برشيد /حسنية أكادير0 – 0 :
اتحاد طنجة  /أولمبيك أسفي0 – 1 :
د .الحسني الجديدي  /الوداد الرياضي1 – 0 :
الرجاء الرياضي  /سريع وادي زم2 – 3 :
مولودية وجدة  /الفتح الرباطي1 – 0 :
الموعد المقبل:
أمس الجمعة:
نهضة الزمامرة  /الجيش الملكي (على الساعة
السابعة والنصف مساء)
اليوم السبت:
المغرب الفاسي  /يوسفية برشيد (على الساعة
الثالثة والنصف مساء)
أولمبيك أسفي  /الوداد الرياضي (على الساعة
الخامسة والنصف مساء)
حسنية أكادير  /شباب المحمدية (على الساعة
السابعة والنصف مساء)
غدا األحد:
سريع وادي زم  /نهضة بركان (على الساعة الثالثة

والنصف مساء).
المغرب التطواني  /د .الحسني الجديدي (على
الساعة الخامسة والنصف مساء)
الفتح الرباطي  /اتحاد طنجة (على الساعة السابعة
والنصف مساء)
الرجاء الرياضي  /مولودية وجدة (على الساعة
السابعة والنصف مساء)
الترتيب العام:
 - 1الوداد الرياضي 6 :نقط
 - 2شباب المحمدية// 6 :
 - 3اتحاد طنجة// 6 :
 - 4الرجاء الرياضي// 4 :
 - 5الفتح الرباطي// 4 :
 - 6نهضة بركان// 4 :
 - 7المغرب الفاسي// 4 :
 - 8أولمبيك أسفي// 3 :
 - 9المغرب التطواني// 3 :
 - 10سريع وادي زم// 1 :
 - 11مولودية وجدة// 1 :
 - 12حسنية أكادير// 1 :
 - 13يوسفية برشيد// 1 :
 - 14د .الحسني الجديدي// 0 :
 - 15الجيش الملكي// 0 :
 - 16نهضة الزمامرة// 0 :

منتخبي ال�صغار والفتيان لع�صبة ال�شمال يت�ألق يف الدوري
الوطني ملنتخبات الع�صب مبكنا�س
تألق منتخبي عصبة الشمال لكرة القدم لفئتي الصغار لمواليد  2006والفتيان
لمواليد  ،2004في الدوري الوطني لمنتخبات العصب الذي دارت رحاه بالعاصمة
اإلسماعلية ،مكناس من خالل النتائج التي حققاها.
ويهدف هذا الدوري الى انتقاء أبرز العناصر للدخول للمركز الوطني محمد
السادس في إطار برنامج دراسة ورياضة وايضا من اجل تعزيز تركيبة المنتخبات
الوطنية .حيث ظهرت العناصر الشمالية بمستوى جيد رغم سوء االحوال الجوية الذي
أثر سلبا على المردود التقني لالعبين خالل المباراة الثانية التي فصلتها ساعتين عن
المباراة األولى .وخالل هذه المشاركة ،تم انتقاء عدد من الالعبين في الفئتين معا
من طرف أطر االدارة التقنية الوطنية في إنتظار االعالن عن أسمائها .ورافقت منتخبي
عصبة الشمال خالل هذا الدوري الوطني األطر التقنية للعصبة ،عمر الرايس ومحمد
بنطالب وحكيم الداودي وحكيم بن الصديق .وكانت النتائج كالتالي:
فئة الصغار (مواليد )2006
عصبة الشمال صغار  /عصبة الجنوب صغار0 – 2 :
عصبة الشمال صغار  /عصبة مكناس تافياللت صغار0 – 3 :
فئة الفتيان (مواليد )2004
عصبة الشمال فتيان  /عصبة الجنوب فتيان0 – 1 :
عصبة الشمال فتيان  /عصبة مكناس تافياللت فتيان1 – 1 :

جريدة طنجـة

خبر األسبوع
الن�صريي يقود �إ�شبيلية
لتحطيم رين

• عـدد  • 4136ال�سبـت  12دي�سمبـر 2020

أسدى أالفيس خدمة ألتلتيكو مدريد ومنحه االنفراد بريادة الليغا بعدما
أرغم ريال سوسييداد على التعادل في قمة إقليم الباسك في الجولة الـ 12من
الدوري اإلسباني .وخاض أالفيس المباراة بعشرة العبين بعدما حصل رودريجو
باتاليا العب وسط أالفيس على بطاقة حمراء مباشرة ،في الدقيقة  .61التعادل
أعاد سوسييداد إلى المركز الثاني ،برصيد  25نقطة بينما صعد أتلتيكو مدريد
إلى الصدارة برصيد  26نقطة عقب فوزه على ضيفه بلد الوليد ،بهدفين دون رد،
على ملعبه (واندا ميتروبوليتانو) .وانتظر الفريق المدريدي حتى الدقيقة  ،56ليفك
شفرة شباك الضيوف ،بفضل الفرنسي توماس ليمار .وفي الدقيقة  ،72عزز البديل
ماركوس يورينتي تقدم األتلتي ،بهدف ثاني .ورغم أنه لم يتمكن من الخروج من
دوامة التعادالت في الليجا مؤخرا ،حافظ فياريال على مركزه الثالث بإضافة نقطة
جعلت رصيده  21نقطة ،بعدما فرض عليه ضيفه إلتشي تعادال سلبيا .وتعد هذه
هي المباراة الثالثة على التوالي التي يكتفي فيها فياريال بنتيجة التعادل .وخرج
بتعادل إيجابي بهدف في المباراتين السابقتين أمام ريال مدريد ثم سوسييداد
على الترتيب ،قبل أن يخرج بتعادل سلبي أمام إلتشي .وعاد ريال مدريد لطريق
االنتصارات مرة أخرى ،بالفوز بهدف نظيف ،خالل مواجهة إشبيلية .وسجل ياسين
بونو حارس إشبيلية بالخطأ في مرماه هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة .56
وبهذا االنتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى  20نقطة في المركز الرابع  ،بينما
يتجمد إشبيلية عند  16نقطة في المركز السادس .وتلقى برشلونة الهزيمة
الرابعة محليًا ،بنتيجة ( )1-2خالل مواجهة قادش الذي سجل بواسطة ألفارو
خيمينيز في الدقيقة  ،8وألفارو نيجريدو في الدقيقة  ،63بينما سجل لبرشلونة
بيدرو ألكاال العب قادش بالخطأ في مرماه في الدقيقة  .57وبهذه الخسارة يتجمد
رصيد برشلونة عند  14نقطة في المركز التاسع ،بينما يرتفع رصيد قادش إلى 18
نقطة في المركز الخامس .وأوقف ريال بيتيس مسلسل نزيف النقاط في الليجا
خالل الجوالت الثالث األخيرة ،بعد أن حقق فوزا صعبا خارج قواعده على حساب
أوساسونا ،بهدفين نظيفين  .ويدين الفريق األندلسي بالفضل في هذا االنتصار
الذي تأخر حتى الدقيقة ( ،)76لكل من بورخا إجليسياس وخوان ميراندا ،صاحبا
الهدفين في الدقيقتين ( 76و ،)90وبعد أن تكبد  3خسائر متتالية ،استعاد ريال
بيتيس ذاكرة االنتصارات في الليجا مجددا ،ليرفع رصيده إلى  15نقطة في المركز
الثامن.
نتائج الدورة :12
أ.بلباو  /سلطا2 – 0 :
ليفانطي  /خيطافي0 – 3 :
إشبيلية  /ريال مدريد1 – 0 :
أ.مدريد  /بلد الوليد0 – 2 :
قاديس  /برشلونة1 – 2 :
غرناطة  /ويسكا3 – 3 :
أوصاصونة  /بيتيس2 – 0 :
فيا الريال  /إلتشي0 – 0 :
أالفيس  /ريال صوصيداد0 – 0 :
إيبار /فالينسيا0 – 0 :
برنامج الدورة :12
أمس الجمعة:
بلد الوليد  /أوصاصونة( :الساعة
التاسعة ليال)
اليوم السبت:
فالينسيا  /أ.بلباو(الساعة الثانية
ظهرا)
خيطـــافـــي  /إشبيليـــة (الساعة
الرابعة والربع مساء)
ويسكـــــا  /أالفيـــس (الساعة
السادسة والنصف مساء)
ريال مدريد  /أ.مدريد ( :الساعة
التاسعة ليال)
غدا األحد:
ريال صوصيداد  /إيبــــار (الساعة
الثانية ظهرا)
بيتيس  /فيا الريـــال (الساعة الرابعة
والربع مساء)

إلتشـــي  /غرناطـــة (الساعــــة
السادسة والنصف مساء)
برشلونة  /ليفانطـــي (الساعة
التاسعة ليال)
بعد غد اإلثنين:
سلطا  /قاديس (الساعة التاسعة
ليال)
الترتيب العام
 - 1أ.مدريد 26 :نقطة
 - 2ريال صوصيداد// 25 :
 - 3فيا الريال// 21 :
 - 4ريال مدريد// 20 :
 - 5قاديس//18 :
 - 6اشبيلية//16 :
 - 7غرناطة//15 :
 - 8بيتيس// 15 :
 - 9برشلونة//14 :
 - 10إلتشي/ 14 :
 - 11إيبار// 14 :
 - 12أالفيس// 14 :
 - 13فالينسيا// 13 :
 - 14أ.بلباو// 13 :
 - 15خيطافي// 13 :
 - 16سلطا// 13 :
 - 17ليفانتي// 11 :
 - 18أوصاصونة// 11 :
 - 19بلد الوليد// 10 :
 - 20ويسكا// 8 :

8
15

الملحق الرياضي

ـة

اختتم برشلونة مرحلة المجموعات لدوري
أبطال أوروبا ،في المركز الثاني ،بعد هزيمته
أمام يوفنتوس على ملعب كامــب نو ،بثالثية
نظيفــــة ،مســــاء الثـــالثـــاء .وبـذلك ،تأهـــل
البيانكونيري على رأس المجموعة السابعة،
برصيد  15نقطة ،بفضل تفوقه في المواجهات
المباشرة على البارسا ،الذي فــاز في تورينــو
( .)2-0وستكلف الوصافة برشلونة اللعب ضد
أحد المتصدرين ،في الدور ثمــن النهائــي،
حيـــث سيواجه أحد الفرق التالية «تشيلسي،
بايرن ميونخ ،ليفربول ،مانشستر سيتي،
بوروسيا دورتموند» ..وال يمكــن للبلوجرانا
مواجهة ريال مدريد في الدور المقبل ،إلنهما
من نفس الدولة ،كما لن يستطيع إنتر ميالن
العبور كمتصدر ،وهو ما يحصـر منافسي
برشلونة المحتملين من هذه المجموعــة في
شاختار ومونشنجالدباخ .ومن المقرر سحب
قرعة دور الـ 16لدوري األبطال ،االثنين المقبل،
في مدينة نيون السويسرية.

بايرن ميونخ يرغب في ضم
دي يونج
كشـــف تقـــريـــر صحيفـــة «مونـــــدو
ديبورتيفو» يوم األربعاء الماضي ،عن استهداف
بايرن ميونخ نجم وسط برشلونة ،خالل الفترة
المقبلة .وقام برشلونة بتمديد عقد الهولندي
فرينكي دي يونج ( 23عاما) حتى صيف ،2026
علمًا بأنه انضم للفريق في صيف .2019
ويتواصل بايرن مع علي دورسون ،وكيل دي
يونج ،إلبالغه بأنه إذا كانت هناك إمكانية
للتفاوض بشأن الالعب ،فإنه على استعداد
للتحدث .وأضافت الصحيفة ،أن بايرن لن يدفع
قيمة الشرط الجزائي في العقد لضمه من
برشلونة ( 400مليون يورو) ،وإنما سيتحدث
وف ًقا ألسعار السوق ،وبرقم أعلى قليلاً مما دفعه
البارسا لضمه من أياكس ( 75مليون يورو 11 +
كمتغيرات) .وأشارت ،إلى أن بايرن حاول ضم
الثنائي دي يونج ودي ليخت من أياكس ،في
صيف  ،2019قبل أن يقررا مصيرهما ،ويرحالن
إلى برشلونة ويوفنتوس على الترتيب .ويعتبر
برشلونة العبه دي يونج مستقبل وسط الملعب
في الفريق.

كوتينيو يعترف بتواضع أدائه
شدد كوتينيو ،العب برشلونة أن الفريق
بحاجة إلى الصبر عليه ،في ظل عملية التجديد
التي يمر بها مؤخرا .وعما إذا كانت الصحافة
الكتالونية غير عادلة بالنسبة له ،صرح« :أنا
أول من ينتقد نفسي ،أعلم أن أدائي ليس كما
توقع الجميع ..لكن يمكنني القول إنني أعمل
بجد ،لتقديم أفضل ما لدي ..الجميع يريد اللعب
ألقصى الحدود» .وتابع البرازيلي« :نحن في
عملية تغيير ..تم تغيير مدربين ،وهناك حاجة
للصبر ..نحاول التأكد من سير األمور سريعا،
هناك أشياء يجب تحسينها ،وهو ما سنفعله
داخليًا» .وأردف نجم بايرن ميونخ وليفربول
السابق« :عندما تخسر مباراة مهمة ،البيئة
حولك تكون محبطة بعض الشيء ،لكن هناك
رغبة في تغيير اللحظة التي نعيشها ..من
الناحية الذهنية أشعر أنني أقوى ،وينطبق نفس
األمر على الفريق» .وعن مكانه بأرض الملعب،
قال كوتينيو« :هذه مسؤولية المدرب ،فقط
عليّ أن أبذل قصارى جهدي ،بغض النظر عن
المركز الذي يوظفني فيه ..لدي مكان مفضل،
لكن المدرب هو من يقرر».

جريدة طنجـة
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قرعة صعبة تنتظر برشلونة
في دوري األبطال
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تطوان تلتم�س �إ�سم املرحوم «�أبرهون»
بدي ًال ل�سانية الرمل
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أعلن برشلونـــة ،مـ بنزيما يقود
ريال مدريد لثمن نهائي دوري
األبطال

رفع رضوان غازي ،رئيس المغرب التطواني لكرة القدم
ملتمسا إلى محمد ادعمار ،رئيس الجماعة الحضرية لتطوان،
لتغيير تسمية ملعب سانية الرمل باسم المرحوم محمد أبرهون
بعد إتمام عملية تكسيته بالعشب الطبيعي ،باعتبار الفقيد
نموذجا يحتدى به من جميع مناحي حياته األخالقية واإلنسانية
والرياضية.
وكانت مدينة تطوان استيقظت األسبوع الماضي على خبر
مفجع ،إثر وفاة عميده السابق ،المحترف بالدوري التركي محمد
أبرهون ،بعد صراع مع مرض عضال .وتلقى المرحوم تضامنا
واسعا من قبل مجموعة من الالعبين الدوليين ،ضمنهم أشرف
حكيمي الذي أهدى الهدف الذي سجله هذا األسبوع لروح
الفقيد بعدما أبرز اسم المرحوم على قميصه.

وكان الالعب الدولي السابق وعميد المنتخب الوطني
المغربي ،الحسين خرجة تكلف بجميع ترتيبات نقل جثمان
المرحوم محمد أبرهون من المستشفى بتركيا الى مدينة
تطوان ،حيث ووري جثمانه الطاهر الثرى بإحدى مقابر المدينة.
كما التمست جماهير المغرب التطواني من المكتب
المسير حجب الرقم  3من اقمصة الفريق تكريما للمرحوم ،إسوة
بجماهير ريزاسبور التركي الذي كان يلعب له المرحوم أبرهون،
حيث أطلقت جماهيره حملة واسعة من أجل حجب الرقم  3من
قمصان النادي تكريما للراحل الذي قدم عطاء مميزا خالل فترة
وجوده في تركيا وشد إليه أنظار جماهير ريزاسبور رغم المدة
القصيرة التي قضاها بالنادي.

تنظيم مهرجان كروي للفتيات من � 10إلى 15
�سنة للأطفال من � 10إلى � 12سنة

تنفيذا للبرنامج السنوي المسطر من طرف اللجنة التقنية
والمديرين التقنيين لعصبة الشمال لكرة القدم ،و الهادف
الى تطوير وتشجيع ممارسة كرة القدم النسوية وكرة القدم
القاعدية بالعصبة ،وبتنسيق مع مدرسة المغرب التطواني
وبمشاركة وجمعيات واندية رياضية من مدينة تطوان واندية
كرة القدم النسوية بامسا والمضيق وتطوان ،نظم مهرجان
كروي للفتيات من  10الى  15سنة و لألطفال من  10الى
 12سنة ،تحت اشراف وتاطير المسؤولين التقنيين بالعصبة،
محمد بنطالب المسؤول التقني على تطوير ممارسة كرة القدم
النسوية وعبد الحكيم بن الصديق المسؤول التقني على كرة
القدم القاعدية.

المهرجان الكروي يدخل في إطار فعاليات الدورة التكوينية
للمدربين المنظمة بتطوان ،لنيل دبلوم (د) التي أطرها عمر
الرايس ،المدير التقني المكلف بالتكوين ،من اجل تلقين
المدربين كيفية تنظيم مثل هذه التظاهرات التي تهدف الى
تلقين كرة القدم ألكبر عدد ممكن من الصغار من  09الى 12
سنة والصغيرات من  09الى  15سنة ،من خالل أنشطة مختلفة
في يوم واحد يقوم فيه االطفال بتمارين متنوعة وخوض
مباريات مصغرة.
ومر المهرجان في أجواء احترمت فيها القواعد االحترازية
بسبب انتشار وباء مورونا ،حيث تم االكتفاء بعدد محدود من
الالعبينوالالعبات.

�أزنابط يخ�ضع لعملية جراحية
ويغيب عن ديربي ال�شمال
سيفتقد المغرب التطواني لخدمات العبه سفيان أزنابط
لفترة طويلة بعد إصابته في الشوط الثاني من المباراة التي
فاز فيها فريق الحمامة البيضاء على مضيفه الجيش الملكي
بثالثة أهداف لهدفين .ونقل الالعب مباشرة بعد اإلصابة إلى
إحدى المصحات الخاصة بمدينة الرباط وخضع للفحص بالرنين
المغناطيسي على مستوى الركبة اليمنى ،أكد إصابته بتمزق على
مستوى الرباط اإلنسي .ومن المنتظر أن يكون أزنابط قد خضع
لعملية جراحية أول أمس الخميس وفقا لمصدر مقرب من ادارة
النادي .وسيكون الالعب من أبرز الغائبين عن ديربي الشمال
يوم األحد  20دجنبر بالملعب الكبير بطنجة لحساب الجولة
الرابعة من البطولة انطالقا من السابعة والنصف مساء.
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حسم ريال مدريد ،عبوره لثمن نهائي دوري
أبطال أوروبا ،بالفوز ( )2-0على مونشنجالدباخ،
مساء األربعاء .ووقع بنزيمة ثنائية الريال في
الدقيقتين  9و .32وبهذا االنتصار ،رفع الفريق
رصيده إلى  10نقاط في صدارة المجموعة
الثانية ،و تجمد رصيد مونشنجالدباخ عند 8
نقاط في المركز الثاني .بدأ الريال ،المباراة
بضغط مبكر .ونجح بنزيما في تسجيل هدف
التقدم في الدقيقة  ،9حيث قام كاسيميرو بقطع
الكرة في منتصف الملعب ،ومرر الكرة لفاسكيز
على الطرف األيمن الذي أرسل عرضية متقنة
داخل المنطقة ،نجح بنزيما في تسديدها بقوة
على يمين زومر .وجاء الرد من الحسن بيليا
مهاجم بوروسيا مونشنجالدباخ في الدقيقة ،24
والذي انفرد بالحارس كورتوا ،لكنه سدد الكرة
بجانب القائم األيسر ،ليُهدر فرصة التعادل.
وعاد بنزيما لتسجيل الهدف الثاني لريال مدريد
في الدقيقة  ،32بسيناريو مُشابه للهدف األول،
حيث تلقى كرة عرضية من رودريجو داخل
المنطقة وسدد رأسية قوية على يمين زومر.

الفرنسي كامافينجا يشعل حربا
بين الريال وبايرن
أفادت مجلة «فرانس فوتبول» يوم الثالثاء
الماضي ،بأن بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع
هدف ريال مدريد المؤجل ،إدواردو كامافينجا،
العب وسط رين .وكان كامافينجا ( 18عامًا)
ضمن خطط ريال مدريد في الميركاتو الصيفي
األخير ،قبل قرار النادي بعدم إبرام أي صفقات
وتأجيلها لصيف  ،2021بسبب األزمة المالية
التي أحدثها فيروس كورونا .وبحسب المجلة»،
فإن بايرن ميونخ يتطلع لتعزيز وسط ميدانه
في الصيف المقبل ،خصوصا بعد رحيل تياجو
ألكانتارا إلى ليفربول في الصيف الماضي،
ورحيل خافي مارتينيز بنهاية الموسم الجاري.
وأوضحت الصيحفة ،أن حسن صالح حميديتش،
المدير الرياضي للنادي ،يعتبر من أشد
المعجبين بكامافينجا ،ويرى أنه يناسب أسلوب
بايرن .ومع ذلك ،أشارت الصحيفة ،إلى أن بايرن
سيلقى صعوبة في إتمام الصفقة ،في ظل رغبة
 3من عمالقة أوروبا في ضم الالعب ،يتصدرهم
ريال مدريد وسان جيرمان ويونايتد.

ريال مدريد يقرر استعادة
ريغيلون
أكدت تقارير صحفية إسبانية ،يوم الثالثاء
الماضي نية ريال مدريد ،استعادة أحد العبيه
الذين رحلوا عنه الصيف الماضي .وقال برنامج
«الشيرنجيتو» ،إن الريال ،قرر استعادة سيرجيو
ريجيلون ،الذي رحل إلى توتنهام ،الصيف
الماضي .كان ريجيلون ،العبا في فرق الشباب
بريال مدريد منذ عام  ،2013قبل بيعه إلى
توتنهام ،نظير  30مليون يورو .وزعمت العديد
من التقارير الصحفيةَّ ،
أن العقد المبرم بين
الريال وتوتنهام في صفقة ريجيلون ،يمنح
ريال مدريد ،الحق في استعادته خالل أول
عامين ،مقابل  35أو  40مليون يورو .ويذكر
أن ريجيلون يحتل مقعدًا أساسيًا في تشكيلة
البرتغالي جوزيه مورينيو ،مدرب توتنهام ،هذا
الموسم ،وساهم في تصدر الفريق اللندني،
ترتيب فرق البريميرليج بعد مرور  11جولة.
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بطولة بنكهة
خا�صة
 25هــدف كانــت حصيلة األهداف
المسجلـــة في أول دورة من البطولــة
االحترافية ألنــديـــة القســم الوطني
األول...ثالثة فرق تمكنـت من العـودة
بفوز ثميــن من خـارج قواعدها ،الفريق
الصاعد شبـــاب المحمدية على حسـاب
المغرب التطواني ،ونهضة بركان أمام
نهضـة الزمامــرة ،واتحاد طنجــة من
أكادير على حسـاب الحسنية بعد موسم
سابق للنسيـــان .فــوز الفريق الصاعــد
الثاني ،المغــرب الفاســي على فريـــق
الجيش الملكي ...مهرجان األهداف في
مباراة أولمبيك أسفــي وحســاب الدفـاع
الحسني الجديـدي التي انتهت بأربعة
أهداف مقابل ثالثة للفريق المسفيوي،
مع تسجيل العب ناشئ لسوبير هاتريك.
إشهار  31بطاقــة صفراء مقابل 3
بطاقات حمـراء .كلها مؤشــرات رائعـــة
يرشح الموسم لمنافسة قوية ال مجال
فيها للتهــاون .ولبطولة بنكهـة خاصة
وبوجه جديد وبتشويق كبير.
لعل أبرز العوامل األخرى التي تبرز
بداية بطولة استثنائية وبنكهة خاصة
نحو مستقبل أفضــــل الصرامـــة التي
اتخذتها الجامعـــة في البرمجة ،حيـــث
قدمت مواعيـــد الخمــس دورات األولى
بالموعد والتوقيت .وال مجال لمحابات
أي فريق على حساب اآلخر بعدما كانت
تدبدب البرمجــة يثيــر مشاكـــل بين
األندية من خالل تفضيل فريق على آخر
حسب قوة المضلة التي يحتمي بها في
مناصب القرار.
وإذا استمــر الحال على ما هو عليــه
اليوم يمكننا التنبــؤ برقي كرة القدم
المغربية نحو األفضـــل ،بعدما عرفـــت
البنيات التحتية تطورا كبيرا على مستوى
المالعب المتوفرة حاليا ،سيما بعد قرار
الجامعة بالقطع مع أرضيات ذات عشب
اصطناعـــي والعــودة العتمــاد العشـب
الطبيعي من خالل برمجة عملية كسو
ثالثة مالعب بهذا العشب الطبيعي مع
استمرار العمليـة لتشمـل مالعــب أخرى
مستقبال.

حوار السبت

إدريس املرابط

“قطعنا مع فو�ضى االنتدابات الع�شوائية”
بعد إقالته المفاجئة ،كمدرب حائز
على البطولة يستغنى عنه مع بداية
الموسم الموالي .شكلت عودة ادريس
المرابط لإلشراف على تدريب اتحاد
طنجة من جديد مفاجأة كذلك ،سيما
انه تعاقد مع الفريق كمشرف عام
ليعود ليغير مهامه بعد خالف المكتب
المديري مع المدرب بيدرو بنعلي الذي
لم يشفع له إنقاذ الفريق من النزول
لالستمرار في عمله.
المرابط اعتبر عودته لإلشراف على
تدريب الفريق من جديد أمر عادي،
ونفى عالقته باستغناء إدارة الفريق عن
بنعلي كما أكد في (حوار السبت) وهذا
نصه :
بداية ،بالنسبة للجيل الحالي بمدينة طنجة،
ال يعرف الكثير عن المرابط الالعب والمدرب،
ماذا يمكنك أن تقول له؟
مررت عبر المالعب المغربية .كالعب من فرق
األحياء ،من حي موح باكو ببني مكادة الشهير ،في
سن  12سنة .التحقت في سن  16سنة ،بفئة الشبان
لفريق حسنية طنجة ،وبعد موسم واحد ،ألتحقت بفئة
الكبار للفريق بالقسم الوطني الثاني في موسم 1983
 .1984 /ثم انتقلت بعد ذلك لفريق اتحاد طنجة الذي
شاركت معه في إنجاز حلم الربع قرن ،بالصعود إلى
القسم األول في موسم  .1986 / 1985في سنة
 1995خضت أول تجربة احترافية في القسم الثاني
من الدوري البرتغالي ،مع نادي توريينسي الذي كان
قد نزل من القسم األول .ثم عدت التحاد طنجة
لموسم واحد ،التحقت بعده بوداد فاس بالقسم األول
لموسمين .وعدت لخوض تجربة احترافية جديدة،
بالخليج ،بنادي العروبة بسلطنة عمان خالل موسم
 ،1999 / 1998وانتقلت بعده إلى نادي الفجيرة
الدوري ،ومعه توقفت مسيرتي الرياضية كالعب
بعدما خضعت لعملية جراحية وعمري  30سنة .بعد
ذلك ولجت عالم التدريب بعد طرق باب التكوين في
المجال ،ونلت شهادة التدريب من معهد كلير فونتين
بفرنسا .في البداية عملت مدربا مدربا مساعدا لعمر
الرايس مع اتحاد طنجة في الموسم الرياضي 2000
 ،2001 /وشاركته فرحة تحقيق عودة الفريق إلى
القسم األول بعد نزوله .دربت تحاد شفشاون في
بطولة الهواة .ثم انتقلت لخوض تجربة في الخليج.
كانت بداية موفقة بنادي العروبة العماني ،أحرزت
معه لقب البطولة ،ثم لقب وصيف البطولة وبطل
الكاس في الموسم الموالي .شاركت معه في دوري
أبطال العرب ،تجاوزنا في دور سدس عشر النهائي
لنادي المونستير التونسي  ،ثم خرجنا في دور الثمن
أمام الوداد البيضاوي بصعوبة .أشرفت فيها كذلك
على تدريب أندية النصر ،صحم ومسقط ،و الشباب
العماني بالقسم األول ،واتحاد صالل بالقسم الثاني

الذي حققت معه الصعود إلى القسم األول .وتبقى
أبرز ذكرى تحقيق البطولة االحترافية مع اتحاد طنجة
كمدرب منذ موسمين.
كيف جاءت العودة من جديد لتدريب اتحاد
طنجة فعدما غادرته في السابق غاضبا؟
أعتبر نفسي عائدا الى بيتي وفريقي الذي تربطني
به عالقة قوية وكذلك بالمكتب المسير وعلى راسه
عبد الحميد ابرشان ،رغم سوء تفاهم حصل بيننا
سابقا حتم مغادرتي للفريق ،وهي أمور عادية تحدث
الي مدرب .وبعدما اتصل بي الرئيس لتسلم مهام
المشرف العام والمدير التقني لم اتردد في العودة
لتقديم الدعم لفريقي في اي منصب كان .بالرغم أنني
كنت بصدد دراسة عروض في بداية هذا الموسم،
فضلت ان اشتغل بفريقي وهذا شرف لي.
البعض اعتـبــر عــودتـك للفريـق بمهام
المشرف العام مجرد مناورة لطرد المدرب بنعلي
ثوم تنصيبك كمدرب ،ما رايك؟
كما قلت ،لست غريبا على الفريق ،أنا ابن الدار،
فعال كان هناك حرج لي في تغيير مهمتي من مشرف
عام الى مدرب للفريق األول .وطبيعي جدا ان يفهم
انني جئت من البداية لتدريب الفريق ،لكن هذا األمر
لم يكن مطروح اطالقا في البداية.
كان مخططي التنسيق مع المدرب على اختيار
االنسب للفريق وفق الموارد المالية المتاحة لالنتدابات
والقطع مع سياسة االنتدابات العشوائية ،وتجديد
عقود ركائز الفريق وتسريح العبين لم يعد الفريق يف
حاجة إليهم ،واعتمدنا شعار ،تفادي السقوط في أخطاء
المواسم السابقة .وفي نهاية المطاف ،وبعد مغادرة
المدرب بيدرو بنعلي ،اقترح المكتب المديري للفريق
علي مهمة المدرب االول ومنحني كل الصالحيات
وبدون شروط الشتغل بأريحية وبدون ضغوط.
وأسير حاليا وفق نفس المخطط .قمنا بانتدابات على
المقاس وألحقنا العبين من فريق االمل بالفريق األول،
أعتبرهم نواة المستقبل.

البعــض يتــحدث عن خــالف بن علي
مـــع المكتب بسبب خيارات الطاقم التقني،
بمعنى أن لـك يد في الموضوع ،أليس كذلك؟
كما قلت ،كنت بصدد التحضير كمشرف عام
وكمدير تقني للعمل مع أي مدرب كان سيشرف على
تدريب الفريق ،وكانت األمور تسير في اتجاه التنسيق
مع بيدرو بنعلي في البداية .ما علمته من المكتب
المسير بخصوص مساعدي بنعلي ،اإلسبانيين،
فقد استحال قبول ملفيهما من طرف الجامعة منذ
شهر فبراير الماضي ،ولم يسمح لها بالجلوس في
مقاعد البدالء .المشكلة نالت أكثر من حجمها وكان
باإلمكان حلها داخليا بدون ضجيج .ربما هذه النقطة
التي أفاضت الكاس»
هي األولويات التي بنيت عليهـا عملـك
كمدرب على مع الفريق؟
على المستوى الفني ،األولوية كانت البحث عن
توليفة قادرة على تخطي ضغوط الموسم الماضي.
حصرنا الالئحة بالحفاظ على الركائز األساسية من
خالل تجديد عقود العبين نرى فيهم القدرة على
إنجاح مشروعنا .قمنا بانتدابات على المقاس .عدد
محدود وبالعبين يمكنهم مأل الخصاص ويمنحون
قيمة مضافة للمجموعة .ال يمكننا القول أننا حصلنا
على التركيبة التي نتوخاها ،لكننا تعاملنا مع العملية
وفق اإلمكانات المالية للفريق كما ذكرت في السابق.
هل الفريق جاهز لتفادي مشاكل الموسم
الماضي على مستوى النتائج؟
على مستوى التحضير ،انطلقنا في ظروف مواتية،
كانت بداية االستعدادات بمدينة طنجة .تالها تربص
مغلق بمدينة أكادير ،كان مفيدا جدا بالنسبة إلينا،
خضنا مباريات ودية وقفنا من خاللها على مدى
جاهزية الالعبين ومكامن الخلل.
ما هي عقـدة األهداف التي اتفقت عليها
مع المكتب المسير؟
اهدافنا واضحة في بطولة الموسم الحالي،
اللعب على احتالل أحد المراكز السبعة األوائل ،وإعادة
واعادة بناء فريق يمكنه المنافسة على األلقاب في
المواسم المقبلة.
كيف استقبلت الفوز في أول مباراة في
البطولــة وكيــف ترى المواجهات المقبلة
استنادا إلى البرنامج العام؟
الفوز في أول مباراة في البطولة يمنحك دعما
كبيرا وطاقة إيجابية في مسايرة منافسات البطولة
بنوع من االرتياح .اشكر الالعبين على روح القتالية
التي أبانوا عنها أمام فريق منظم من حجم حسنية
أكادير .العودة بالفوز من ملعب أدرار ليس بالسهل،
حققنا ذلك ،سنحاول استثمار الفوز في المباريات
المقبلة .وفق البرنامج العام يتبين أن حظوظ جل
األندية متساوية ،المستوى متقارب بين اغلب
األندية .سنحاول تدبير مباراة بمباراة ولكل مباراة
طابعها الخاص.
سنستقبل بملعبنا وهذا خبر مفرح بعدما أصبحت
أرضية الملعب الكبير بطنجة جاهزة ،ألن مشكلة
الملعب كانت ستؤرقنا بعدما كان خيار االستقبال
خارج ملعبنا مطروحا منذ أسابيع .سنحاول االشتغال
على تصحيح األخطاء ،ينتظرنا عمل كبير.

13

�إعالنات قانونية و�إدارية � -إعالنات قانونية و�إدارية � -إعالنات
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت حصة في أصل تجاري
عن طريق البيع
ملف عدد 2020/392:
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في:
 ،2020/11/19باع السيد محمد ابجيــو الساكــن
بطنجة حي الشرف زنقة  21رقم  1والحامل لبطاقة
التعريف الوطنيــة عدد  K297300و المسجـــل
بالسجل التجاري بطنجة تحت عدد  ،58214حصته
في األصل التجاري الذي هو عبارة عن صالون الحالقة
والكائن بطنجة شارع ولي العهد  47لفائدة شريكه
السيد محمد اقلعي النوينو الحامل لبطاقة التعريف
الوطنيــة رقـم  ،K309604وحددت قيمــة حصــة
األصل التجاري موضوع البيع في مبلغ إجمالي قدره
( 300.000ثالثمائة ألف) درهم.
وعليه فإن جميع التعرضات تقدم بكتابة
الضبط بهذه المحكمة داخل أجل  15يوما ابتداء
من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل  84وما يليه من
مدونة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
خديجة أقشور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بأصيلة
مكتب التنفيذات القضائية المدنية
إعالن عن بيع قضائي
ملف تنفيذ عدد96/384 :
لفائدة  :ورثة الحاج السباعي الحناط السوسي
ينوب عنهم ذ /سعيد الخمليشي المحامي
بهيئةطنجة.
ضد :السيد عبد القادر الحاج أحمد السباعي الحناط
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
االبتدائية بأصيلة للعموم بأن بيعا قضائيا سيتم
بهذه المحكمة بتاريخ  2020/12/31على الساعة
 10:00صباحا بقاعة البيوعات بهذه المحكمة للعقار
التالي:
قطعة أرضية فالحية
بدوار عين حلوفة قيادة أحد الغربية
دائرة أصيلة.
* مواصفاتها  :أرض فالحية
* مساحتها  11 :هكتار و  22.5آر
* مرافقها  :بها بنايات سكنية
حدد الثمن االفتتاحـي في مبلــغ  40 :درهما
للمتر الواحد.
ولمن رسا عليه المزاد أداء الثمن حاال ناجزا مع
زيادة  03في المائة لفائدة الخزينة العامة وللمزيد
من المعلومات االتصال بقسم التنفيذ المدني بهذه
المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
ملف تنفيذ عدد 2019/6101/333:
إعالن عن بيع قضائي
لفائدة  :ورثة أنيسة العلمي أخريف
ينوب عنهم ذ /عبد اهلل الحسوني المحامي
بهيئة طنجة
ضد  :رشيدة العلمي أخريف ومن معه
الساكن بشارع المهدي بن تومرت أصيلة
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
اإلبتدائية بأصيلة للعموم بأن بيعا قضائيا سيتم
بهذه المحكمة بتاريخ  2020/12/31على الساعة
 10:00صباحا بقاعة البيوعات بهذه المحكمة للعقار
التالي :جميع الدار الكائنة بشارع موريطانيا رقم 34
أصيلة
* مساحتها  231.88:متر مربع.
* حدودها :شماال شارع موريطانيا ،شرقا شارع
المهدي بن تومرت ،غربا وجنوبا تطالن على الحديقة
الموجودة بالطابق األرضي.
* مكوناتها - :الطابق األول  :يشتمل على
صالة كبيرة وثالث بيوت وحمام
 الطابق الثاني  :يشتمل على بيتين وحمامومطبخ.
 السطح بهوائه.حـــدد الثمــن االفتتاحـــي فـــي مبلــــغ :
 1.510.000.00درهم( .مليون وخمسمائة وعشرة
اآلف درهم)
ولمن رسا عليه المزاد أداء الثمن حاال ناجزا مع
زيادة  3في المائة لفائدة الخزينة العامة ،وللمزيد
من المعلومات االتصال بقسم التنفيذ المدني بهذه
المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيــع عقـــار
ملف تنفيذي عدد6201/19-404 :

بطلب من ورثة المرحوم محمد بن عبد السالم
اكريش.
ضد  :السيد احمد اكريش ومن معه.
في يوم الثالثاء  2021-02-09على الساعة
العاشرة والنصف ( )10.30صباحا بقاعة البيوعات
بالمقر الرئيسي للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى
البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار
الكائن بمدينة طنجة :القطعة رقم  632تجزئة الدولة
الركايع  03رقم  11زنقة  05بني مكادة الغير محفظ،
مساحته  78متر مربع ،عبارة عن منزل متكون من
طابق أرضي به دكان وسكنى وطابق نازل عليه.
حدد الثمن الٳفتتاحي في مبلغ 600.000.00 :
درهما.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ
النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.
وعلى كل من يريد معلومات إضافية في
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر
االلتزامات ومستندات اإلجراءات.
ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء مع
زيادة .% 3
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهامبوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة اإلبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات و التنفيذات القضائية
بيـع أصـل تـجـاري
ملف تنفيذي عدد6201/16-4344 :
بطلب من  :السيد صالح المخلوقي
ضد :السيد عيسى بروحو.
في يوم الثالثاء  2021-02-09على الساعة
العاشرة والنصف صباحا ( )10.30بقاعة البيوعات
بالمقر الرئيسي للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى
البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد .
 -1األصل التجاري المملوك للسيد عيسى
بروحو ،الواقع بحي لالشافية زنقة  29رقم  02طنجة
بجميع عناصره المادية والمعنوية ،الحامل للسجل
التجاري رقم .69216
بثمن افتتاحي قدره  207.680.00 :درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ
النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.
وعلى كل من يريد معلومات إضافية في
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر
الٳلتزامات ومستندات اإلجراءات.
ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء مع
زيادة . %10
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهامبوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق البيع
ملف عدد2020/396:
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة ،أنه بمقتضى عقد موثق مؤرخ
في 10/05و  ،2020/11/10باع السيد فريد
العربيتي ،الساكن بطنجة تجزئة رياض أهال 2
زنقة  39رقم  18والحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  L419374والمسجل بالسجل التجاري بطنجة
تحت عدد  ،152810مجموع األصل التجاري الكائن
بطنجة  25شارع عالل بن عبد اهلل لفائدة السيد
طارق البشاري ،الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم
 ،BX837757وحددت قيمة األصل التجاري موضوع
البيع في مبلغ إجمالي قدره ( 800.000ثمانمائة
ألف درهم) وعليه فإن جميع التعرضات تقدم بكتابة
الضبط بهذه المحكمة داخل أجل  15يوما ابتداء
من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل  84و ما يليه من
مدونة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
خديجة أقشور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ
ملف عدد2019/8516/62 :
إعــالن بيــع عقــار
لفائدة :شركة وفا ايموبيليي ش.م.
ضد :السيدة خديجة احميمد،عنوانها ب  40شارع
مهاتما غاندي إقامة مليكة الطابق 8
رقم  73طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/01/13على الساعة
الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة
بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو ( )12PO17ذي
الرسم العقاري  06/104818الكائن بطنجة شارع
فيصل ابن عبد العزيز ،وهو عبارة عن شقة بالطابق

الثاني ،مساحته  87سنتيار.
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقــار في مبلـــغ
 594.000درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن .يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة
 3في المائة ،وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال
بمكتب تنفيذ هذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
ملف تنفيذ عدد 25/2010/229 :
طالب التنفيذ  :البنك الشعبي لطنجة تطوان
منفذ عليه  :شركة البالية للنقل
إعالن عن بيع أصل تجاري بالمزاد العلني
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/01/14على
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني لألصل التجاري
المملوك للمنفذ عليها المذكورة أعاله الكائن بشارع
موالي إسماعيل عمارة أسامة درج أ الطابق الرابع
رقم  16طنجة ،والمقيد بالسجل التجاري بالمحكمة
التجارية بطنجة تحت عدد .13083
حدد الثمن االفتتاحي لبيع األصل التجاري في
مبلغ  900.000درهم.
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 كتابة الضيط
مصطفىالسرغيني
منتدب قضائي من الدرجة الثانية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
ملف تنفيذ عدد 25/2010/171 :
طالب التنفيذ  :البنك الشعبي لطنجة تطوان
منفذ عليه  :السيدة فاطمة خاوا
إعالن عن بيع أصل تجاري بالمزاد العلني
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/01/14على الساعة
الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات بهذه
المحكمة بيع بالمزاد العلني لألصل التجاري المملوك
للمنفذ عليها المذكورة أعاله «خياطة اليسر» الكائن
بفال فلوري زنقة احمد بن القاضي عمارة تالغزا
رقم  1و 2طنجة ،المقيد بالسجل التجاري بالمحكمة
التجارية بطنجة تحت عدد .32550
حدد الثمن االفتتاحي لبيع األصل التجاري في
مبلغ  90.000درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن .يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة
 10في المائة.
وللمزيد من المعلومات يمكن االتصال بمكتب
التنفيذ بهذه المحكمة
عن رئيس كتابة الضبط
مصطفىالسرغيني
منتدب قضائي من الدرجة الثانية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
ملف تنفيذ عدد 25/2008/184 :
طالب التنفيذ  :البنك الشعبي لطنجة تطوان
منفذ عليه  :شركة القاسمي كار ش م م
إعالن عن بيع أصل تجاري بالمزاد العلني
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/01/14على
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني لألصل التجاري
المملوك للمنفذ عليها المذكورة أعاله الكائن بشارع
االمام الغزالي رقم  8الطابق السفلي طنجة ،والمقيد
بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بطنجة تحت عدد
.17721
حدد الثمن االفتتاحي لبيع األصل التجاري في
مبلغ  50.000.00درهم.
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 كتابة الضبط
مصطفىالسرغيني
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

اعتداء على مواطنة مكفوفة

تعرضت مواطنة مكفوفة في وقت سابق إلى
اعتداء بالضرب من طرف ثالثة من أعوان السلطة،
تابعين لملحقة إدارية ببني مكادة ـ ادريس ،أحدهم
تجرأ على تحسس صدرها بيده من أجل سلبها
هاتفها النقال ،مع تلفظهم بكلمات نابية في حقها،
حاطة من كرامتها ولم يهدأ األمر ،إال بعد تدخل
دورية لألمن.
وحسب شكاية المواطنة فدوى عمور ،موجهة
إلى الوكيل العام للملك ،تتوفرالجريدة على نسخة
منها ،فإن الضحية كانت تريد استرجاع سلعتها التي
تعرضها للبيع ،علما أن الميزموجود بين التجار،
غير المهيكلين ،فتعرضت لالستفزاز والضرب ،بيد
أنه كان بإمكان المعتدين أن يبعدوها عن المكان،
بلباقة وكياسة ،إذ يكفي أنها مكفوفة ،وليعلموا كذلك أنها مصابة بمرض السكري
المزمن وبقصوركلوي ،اطلعت الجريدة على ملفها الطبي ،فضال عن انتمائها إلى أسرة
معوزة ،حيث أن والدها بدوره مكفوف .
خالصة القول ،أن شكاية «فدوى» لم يتم تفعيلها حتى نهاية مراحلها ،ألن
الضحية مجرد فتاة مكفوفة ،ضعيفة الحال ،بعد أن أجهدت نفسها بطرق األبواب ،طلبا
إلنصافها وبعد أن أشعرت بكونها ليس لها إثبات ،حيث ذرفت بمقرالجريدة دموعا
غزيرة ورفعت كفي الضراعة إلى الخالق عزوجل ،لكي يأخذ لها حقها ،قبل أن تنصرف
بخطوات متثاقلة.

م.إمغران

من ين�صف هذا املواطن ؟

زارنا بمقر الجريدة المواطن ،المسمى عبد
العزيز البوحسيني ،راغبا في نشر شكايته التي
مفادها أنه ولمدة حوالي خمس سنوات لم
يشعربطعم الراحة والهدوء ولم يستطع مزاولة
عمله في فن الجبص ،وخاصة خالل السنتين
األخيرتين ،نتيجة االعتداءات المتكررة التي
يتعرض لها من فترة إلى أخرى من طرف أحد
أفراد أسرته الذي يتاجر في بيع الممنوعات من
نافذة المنزل الذي يسكنان فيه والكائن بحي بني
ورياغل ببني مكادة ،حيث استطاع هذا األخيرأن
يلفق له تهمة ارتكاب العنف ضد األصول ،مع
إحضاره لوالدهما البالغ من العمر 84سنة ،لكي
يدلي بشهادته ،علما أن أباهما يعاني من الخرف
وال يميزبين أبسط األموروصوته مبحوح اليكاد يسمع.
وهذه التهمة كثيرا ما تؤدي به إلى االعتقال لساعات كثيرة وأحيانا تزج به في
السجن ،ظلما وعدوانا.
وحتى وهو محروم من حريته بداخل السجن ،تعرض العتداء من طرف أحد
السجناء الذي حرضه نفس الشخص الذي له معه عداوة ،نتجت عنه إصابته بكسر على
مستوى أنفه ،حيث اطلعت الجريدة على ملفه الطبي.وحسب المشتكي ،فإنه بريء من
التهم التي توجه إليه ،من حين آلخر ،بل وتؤثرعليه هذه التهم ،كلما تعرض العتداء
وذهب إلى الدائرة األمنية بالمنطقة ،لكي يقدم شكاية في الموضوع ،حيث اليتم
التفاعل معه ،إطالقا.
ويلتمس الضحية عبد العزيز البوحسيني من الجهات المسؤولة إنصافه ،فالظلم
اليحبه أي أحد ،ذو ضمير على وجه األرض.

م.إ

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  05يناير  2021على الساعة الواحدة والنصف 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

جريدة طنجـة
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(�صدق اهلل العظيم)

لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل ،المرحوم

محمد التم�سماين النجار
من قدماء المرشدين السياحيين
على الصعيد الوطني

وذلـك يــوم الخميــس 24
ربيع الثاني 1442هـ الموافــق
 10دجنبر  2020وشيع جثمانـه
الطاهر ،بحضور األهل واألحباب
ودفن بمقبرة المجاهديـن ،بعـد
صالة الظهر.
وبهذا المصـــاب الجلـــل،
نتقدم بأحر التعـازي إلى أبنــــاء
الفقيـد ،حسن ،محســـن ،عمـــر،
حنان ،إيمان ،سعاد ،وفريدة وكذا
إلى إخوته ،عبد السالم ،عبد الواحد ،نفيسة ،رفيعة ،كنزة،
وعشوشة ،باإلضافة إلى جميع أفراد عائلة التمسماني النجار،
راجين لهم الصبر والسلوان وللفقيد عظيم األجر والغفران،
تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع النبيين
والصديقين والشهداء والصالحين ،وحسن أولئك رفيقا.

اعرتا�ض �سبيل مواطن
�شاب واالعتداء عليه
جزاء لفعل اخلري
تعــــرض ،مـؤخـــرا ،شـــاب
في العشرينـــات من عمــــره
العتــــداء فظيع بحومة الشياطين
من طرف مجموعة من األشخاص،
حيث أحاطــوا به وعنفــوه بقـــوة،
متسببين له في جروح على مستوى
وجهه وباقي أطراف جسمه ،إلى أن
أغمي عليه .وحسب شكاية موجهــة
إلى وكيل الملك بابتدائية طنجة ،فإن الضحية المسمى أيوب
الصروخ سبق ألخيه أن سمح لسيدة أن تسكن بمنزل في سبيل
البرواإلحسان ،بعدما ادعت بأنه ليس لها مأوى وخاصة خالل
الطوارئ الصحية التي عرفتها وتعرفها بالدنا ،ملتزمة بأنها
ستفرغ المنزل المذكور في ظرف شهر ،غيرأنها لم توف بذلك.
وأثناء ذهاب الشاب ،إلشعارالشرطة أو توجيهه فيما يجب فعله،
اعترض المشتكى بهم طريقه ،ضمنهم ثالثة أفراد من أسرة
السيدة ،باإلضافة إلى أربعة أشخاص كانوا معهم ،حيث ألحقوا
به أضرارا جسيمة ،اطلعت الجريدة على ملفه الطبي ،بما فيه
صوراألشعة ،صورفوتوغرافية لحالة وجهه وشهادة طبية ،مدة
العجز فيها 22 ،يوما.كما سلبوا منه هاتفه النقال من النوع
الجيد ،باإلضافة إلى نظاراته الطبية.وتضيف الشكاية ذاتها
أن «كاميرات» المراقبة المثبتة بحومة الشياطين سجلت
تفاصيل هذا االعتداء ،ملتمسة االطالع عليها من قبل الجهات
المختصة ،مع فتح تحقيق في الموضوع وتقديم الجناة على
أنظار العدالة ،للفصل في هذا العمل اإلجرامي.

أحمد صدقي

ين
ال�صاب ِِر َ
�ش َّ
} َو َب رِّ ِ
�أُو َلئ َ
ِك َع َل ْيهِ ْم

�صا َب ْت ُه ْم ُم ِ
يب ٌة َقا ُلوا ِ�إ َّنا للِهَّ ِ
ين ِ�إ َذا �أَ َ
ا َّلذِ َ
�ص َ
�ص َل َو ٌ
ِن َر ِّبهِ ْم َو َر ْح َم ٌة َو ُ�أو َلئ َ
ِك هُ ُم
َ
ات م ْ

ون
َو ِ�إ َّنا ِ�إ َل ْي ِه َر ِ
اج ُع َ
ون {
المْ ُ ْهت َُد َ

(�صدق اهلل العظيم)

لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل ،المرحوم

�أحمد بن عزايز

الذي وافته المنية يوم األربعاء  2دجنبر  2020وشيع جثمانه الطاهر،
بحضوراألهل واألحباب ،بعد صالة الظهر بمسجد فال فلوري.
وبهذا المصاب الجلل ،نتقدم بأحر التعازي إلى أرملة الفقيد السيدة نزهة
بولوان وإلى أبنائهما ،محمد وحكيمة وهاجر وإلى جميع أفراد عائلتي بن عزايز
وبولوان ،باإلضافة إلى أقاربهم وأصهارهم ،راجين لهم الصبر والسلوان
وللفقيدعظيم األجروالغفران ،تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء
والصالحين ،وحسن أولئك رفيقا.

�أ�صحاب بع�ض املطاعم
بحي ال�سواين ي�شتكون
يعاني بعض أصحاب المطاعم بحي السواني من الميز والتفرقة
في التعاطي مع ظروف جائحة «كورونا» من طرف بعض المسؤولين
المحليين.وورد في شكاية المتضررين ،تتوفر الجريدة على نسخة منها،
أنه فرض عليهم إغالق «محالتهم» على الساعة  11ليال ،في الوقت الذي
تفتح أبواب مطعمين على الساعة الواحدة والنصف ليال،كائنين بكل من
شارع «حسن الداخل» وشارع «أنفا» ،مع قيام أصحاب هذين المطعمين
بالتستر عن ذلك شيئا ما.أما مطعم ثالث ،كائن بشارع «هارون الرشيد»،
فتفتح أبوابه عالنية ،خارج األوقات المسموح بها قانونا ،على الرغم من
الدوريات األمنية التي تجوب شوارع الحي المذكور.
ويتساءل أصحاب المطاعم المتضررون هل هذه التصرفات مسموح
بها للبعض وممنوع لهم القيام  ،هم بالذات ؟ وأضافوا أنهم وجهوا
شكايتهم إلى كل من وزير الداخلية والمدير العام لألمن الوطني ووالي
جهة طنجة تطوان الحسيمة ووالي أمن والية هذه الجهة وقائد الملحقة
اإلدارية  ،14آملين فتح تحقيق في الموضوع ،ألن جميع أصحاب المطاعم
هم سواسية أمام القانون وباألحرى أمام استثناءات الجائحة.

ج.ط

ين َت َت َو ّ َفاهُ ُم المْ َ اَلئ َ
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(�صدق اهلل العظيم)
ْاد ُخ ُلوا جْ َال َّن َة بمِ َا ُك ْنت ُْم ت َْع َم ُلون {
عن عمر يناهز  52سنة ،لبى نداء ربه
المشمول بعفو اهلل ،المرحوم

محمد �سعيد
احلاج محند

وذلك يوم األحد  6دجنبر 2020وشيع جثمانه الطاهربحضوراألهل
واألحباب ودفن بمقبرة المجاهدين ،بعد صالةالظهر.
وبهذا المصاب الجلل ،نتقدم بأحر التعازي إلى أرملة الفقيد السيدة
حنان احديدش ،نجلة صديقنا األستاذ أحمد احديدش وإلى أبنائهما،
عبد اهلل وعبد الرحمان وطه وفاطمة الزهراء وإلى جميع أفراد عائلتي
الحاج محند واحديدش ،راجين لهم الصبر والسلوان وللفقيد عظيم
األجروالغفران ،تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع النبيين
والصديقين والشهداء والصالحين ،وحسن أولئك رفيقا.

(�صدق اهلل العظيم)
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�ض ّ َي ًة َف ْ
اد ُخلِي َج ّ َنتِي
يِف عِ َبادِ ي َو ْ

{

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل و قدره و مليئة بالحزن و األسى،
تعلن عائلة الجعباق عن وفاة أخينا و عمنا الحبيب

خليل اجلعباق

البالغ من العمر  69سنة ،و المتوفى يوم الثالثاء  1ديسمبر  2020بعد صراع
رهيب مع وباء كورونا الذي أصابه منتصف شهر نوفمبر.
و قد شيع جثمانه الطاهر إلى مثواه األخير بمقبرة المجاهدين في جنازة مهيبة
و في ظروف عصيبة غير الئقة ،وسط حشد محدود من األهل واألحباب.
و بهذه المناسبة األليمـة ،يتقـدم ابن أخيـه ،نهاد الجعباق ،أصالة عن نفسه
ونيابة عن العائلة جمعــاء ،بجزيــل الشكر و االمتنان لكل من قدموا لنـا العزاء
والمواساة ،مشكورين بجزاء اهلل وحفظه.
ندعو الرحمان الرحيم ،أن يتغمد فقيدنا العزيز بواسع الرحمة و المغفرة و يسكنه جنة الفردوس.

جريدة طنجـة
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عن عمر يناهز  59سنة ،فارق الحياة
المشمول بعفو اهلل ،المرحوم

�صالح ال�سكوري

وذلــك يــوم الســبــت  5دجنـبــــر
 2020وفي اليوم الموالي ،شيـع جثمانه
الطاهربحضور األهل واألحباب وحشد من
زمالئه في سلــك التعليم ودفن بمقبـرة
طنجة البالية ،بعد صالةالظهر.
الراحل كان ،قيد حياته ،أستاذا في مادة العلوم الرياضية ،حيث عمل
بكل من ثانوية «موالي يوسف التقنية» وثانوية «زينب النفزاوية» ،قبل
أن يحال على التقاعد النسبي .وتميز المرحوم بطيبوبته الالفتة وبشاشته
الدائمة ،باإلضافة إلى اتصافه بالتقوى والورع ،مما جعله يكسب تقدير
الناس وحبهم له ،فاللهم اجعل هذا في ميزان صالح أعماله.
وبهذا المصاب الجلل ،نتقدم بأحر التعازي إلى والدة الفقيد ،السيدة
فريدة الشاط وإلى إخوته ،فؤاد ووفاء وسعاد وكذا إلى جميع أفراد
عائلتي السكوري والشاط وأقاربهم ،راجين لهم الصبر والسلوان وللفقيد
عظيم األجر والغفران ،تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ،وحسن أولئك رفيقا.
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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 ُ
ومن قول أحد العققة( )147في أمه(: )148
يا ليت ما أمنا شالت نعامتهــــا
تلتهم الوسق مشدودا أشظتـه
ليست بشعبي ولو أنزلتها هجرا
خرقاء بالخير ال تهدى لوجهتــه

أما إلى جنة أو ما إلى نــار()149
كأنما وجهها قد سفع بالقار()150
وال بريا ولو حلت بذي قــــار()151
وهي صناع األذى في األهل والجار()152

قلت :
قارن بين هذه العقوق وبين هذا البر الذي كان ابن عمر رضي اهلل عنهما شاهد عيان
عليه ...فقد روي أنه رأى رجال يمانيا يطوف بالبيت ،حمل أمه وراء ظهره يقول :
إني لها بعيرها المذلل

إن أذعرت ركابها لم أذعر()153

ثم قال  :يا ابن عمر ...أتراني جزيتها؟ قال :ال ...وال بزفرة واحدة!()154
قال :
بر وأي بر! ..وهذا أبو هريرة ،راوية اإلسالم ،رضي اهلل عنه ،كان من أبر الناس بأمه ،الزمها
وخدمها وصاحبها بالمعروف ،ولم يحج حتى ماتت!()155
ثم تنهد وأضاف :
وأويس القرني رضي اهلل عنه ...سيد التابعين ...القدوة الزاهد ..أخبر النبي صلى اهلل عليه
وسلم بظهوره ،وكشف عن سناء منزلته عند اهلل ورسوله ،وأخذ خيار الصحابة يستقرئون أهل
اليمن عنه في مواسم الحج التماسا لدعوته وابتغاء القربى إلى اهلل عز وجل ...وما كانت آيته
إال بره بأمه! «كان عمر رضي اهلل عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم  :أفيكم أويس بن
عامر؟ حتى أتى على أويس بن عامر ،فقال  :أنت أويس بن عامر؟ قال  :نعم ،من مراد؟ قال :
نعم ،قال  :بك برص فبرأت منه إال موضع درهم ،قال  :نعم ،قال  :لك والدة؟ قال  :نعم ،سمعت
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول « :يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من
مراد ثم من قرن ،كان به أثر برص فتبرأ منه إال موضع درهم ،له والدة هو بار بها ،لو أقسم
على اهلل ألبره ،فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل «فاستغفر لي ،فاستغفر له ،فقال له عمر :
أين تريد؟ قال  :الكوفة ..قال  :أال أكتب لك إلى عاملها؟
قال  :أكون في غبراء الناس أحب إلي!»()156
ثم زاد قائال :
وابن سيرين التابعي الجليل ،رضي اهلل عنه ...ما كلم أمه قط وال هو يتضرع! يحكى أن
رجال دخل عليه وهو عند أمه ،فقال  :ما شأن محمد ،أيشتكي شيئا؟ قالوا  :ال ولكن هكذا يكون
إذا كان عند أمه!(.)157
قلت :
وسيدنا زين العابدين ،رضي اهلل عنه ...ما أكل مع أمه قط ،فقيل له  :إنك من أبر الناس
بأمك ،ولسنا نراك تأكل معها في صحفة؟ فقال  :أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها،
فأكون قد عققتها!( )158يا سبحان اهلل ...إنها تربية البيت النبوي الطاهر في أسمى مدارج البر!
وأحسست بغصة تعصف بصدري وتنهدت وقلت :
موالي الشريف ،لم تر عيني قط رجال أبر بوالدته من صديقنا العزيز سيدي العربي الحساني
البخاري رحمه اهلل وأثابه الجنة ...تعلم أنه ما تزوج حتى ماتت أمه ،فقد كان يخشى أن يصيبها
سوء من امرأته فيقع في عقوق! أمه العجوز تلك الفاضلة القانتة الوديعة ..كان يشدني إليها
رحمة اهلل عليها -حديثها اللين األنيق في كلماته ،البليغ الجزل في بيانه ..سارتني غير مامرة بأنها تتمنى أن «يجمع سيدي العربي نفسه» على حد تعبيرها الطريف ...أن يكون لها
حفدة تنعم بهم كما تنعم بولدها ،فكم أصرت عليه في تحقيق رغبة أمه ،فكان يراوغ تارة
ويرفض تارة أخرى في رقق وتؤدة! ..ولما ألحت عليه ذات يوم دوارته سألني  :أو تريد حقا
سعادتي؟ ..فأسرعت في انشراح  :نعم! فقال  :يا أخي العزيز ،سعادتي في حجر أمي ..وجنتني،
كل جنتي ،تحت قدميها أقبلهما صباح مساء ،كما أقبل رأسها كلما دخلت عليها ،وأخاف أن
تشغلني مسؤولية بيت الزوجية عن هذا األمر!..
فقال صاحبي :
رحم اهلل سيدي العربي ..حقا إن بره بأمه لمثال تقتدى به !..إخالصه ألمه ،وانشغاله بها،
وتفانيه في خدمتها ذكرني اإلمام كهمس المحدث الثقة الورع البكاء ..إيه ..كان كثير البر
بأمه ..لم يحج -كأبي هريرة -حتى ماتت ،فأقام بمكة ،وفيها أدركته المنية ،يحكى أن عقربا
دخلت بيته ،فرآها ،فأراد أن يقتلها -أو يأخذها -فسبقته إلى جحر ،فأدخل يده في الجحر يأخذها
وجعلت تضربه ،فقيل له  :ما أردت إلى هذا؟ لم أدخلت يدك في جحرها؟ قال  :إني أحمد()159
وفا أن تخرج من الجحر فتأتي إلى أمي فتلدغها!(.)160

ثم أضاف :
كهمس ،رضي اهلل عنه ،كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة ..نعم ألف ركعة ..فإذا مل
قال  :قومي مأوى كل سوء! فو اهلل ما رضيتك هلل ساعة! ..ثم يتوجه إلى اهلل فيقول  :أتراك
معذبي وأنت قرة عيني يا حبيب قلباه!()161
وحرك رأسه وسألني :
أوتدري ما كان عمله؟ كان جصاصا ..أجرته دانقان( )162يشتري بهما فاكهة فيأتي بها
إل|ى أمه! ( )163رحمه اهلل ورضي عنه..
وارتشف شايه في هدوء ثم قال :
إن أصابني داء النسيان وجمد ذاكرتي فما كان لينسيني رثاء الشريف الرضي ألمه ..رثاء
فيه عاطفة حارة ورقة فياضة ،وحنان جياش ..فيه جالل بره ،وصدق وفائه ورعاية اعترافه بحق
فضلها وإنعامها عليه ...يقول في تحرق :
رزءان يــزدادان تـــــــجـــــــــدد
قد كنت آمل أن يكون أمامهـــا
ويقول في شجن وجزع :
لو كان يبلغك الصفيح رسائلـي
لسمعت طول تأوهي وتفجعــي
كان ارتكاضي في حشاك مسببا

أبد الزمان  :فناؤها وبقـــائــي
يومي وتشفق أن تكوني ورائي
لو كان يسمعـك التــــراب ندائـــي()164
وعلمت حسن رعايتـــي ووفـائـــي
ركض الغليل عليـك في أحشائــي

وتعجبني -يا شريف -بل تطربني هذه اإلشارة الدقيقة النبيلة إلى أن حياة اإلبن -وهو
يركض في أحشاء أمه -لدين يجب الوفاء به وأداؤه بإحسان! وهل أوفى من لطف البر قضاء
لهذا الدين الذي ال يستوفي بقاء الحياة!
ثم أضاف :
زكي مبارك قد حلل جوانب ضافية من «عبقرية الشريف الرضى»( )165وكشف بدقيق
تنقيبه وعميق غوره من سرائر وأسرار من حياة هذا الشاعر اإلنساني الفحل الذي كان يوفي
على شعراء عصره ...أتذكر أنه قال بصدد االعتراف الجميل بمنن األمومة ومنائحها ..« :نحن
نعرف أن أيام البؤس في حياة الشريف مضت وهو في رعاية أمه الرؤوم التي باعت أمالكها
وحليها لتقيه وتقي أخاه ذل العوز واالحتياج ...فهو يصرح بأن أمه كانت تقية النوائب وتنفق
عليه وتواسيه يقول :
ـــــــــــــــــــــ
الهوامش :

( )147قال التبريزي  :هو سعد بن قرض ،أحد بني جذيمة ،كان تزوج امرأة نهته أمه عنها« .شرح الحماسة» المرزوقي
2/1862ح.
( )148هي أم النحيف ،شاعرة من شواعر الجاهلية ،قالت البنها سعد لما أراد أن يطلق زوجته :لعمري لقد أخلفت ظني
وسؤتني فحرتَ بعصياني الندامة فاصبر وال تك مطلقا ملوك وسامج القرينة وافعل َ
فعل حرٍّ مشهّ ِر ،والقصيدة
في تسعة أبيات ذكرها المرزوقي في «شرح الحماسة»  2/1862ح وانظر أيضا «معجم النساء الشاعرات»310
و«خزانة األدب» البغدادي ج .11/87
( )149شالت  :ارتفعت  -النعامة  :باطن القدم أو عظم الساق .وقولهم  :شالت نعامته :كناية عن الموت والهالك،
فإن من مات ظهرت نعامة قدمه شائلة .وقيل معناه  :ارتفعت جنازته .ويقال للقوم إذا اترحلوا عن منهلهم أو
تفرقوا :شالت نعامتهم.
( )150الوسى  :حمل البعير  -األشظة ج شِظاظ :العود الذي يُدخل في عروة الجوالق أي الوعاء الواسع الكبير -سُفع
بسكون الفاء  :لغة في سُفِع بكسرها مبني للمجهول ،يقال  :سفعته النار والشمس والسموم أي لفحته فغيرت
لون بشرته وسودته  -القار  :الزفت.
( )151هجر  :قرية بالحجاز معروفة بكثرة التمر  -ذي قار  :موضع.
( )152الصناع  :المرأة الحاذقة بعمل اليدين وتحسن كل شيء« .خزانة األدب» ج  11/88و«نوادر المخطوطات» ح
 2/364و«رثاء األبناء في الشعر العربي» مخير صالح .218
( )153وبعده حسب ما ذكره الشيخ فضل اهلل الجيالني شارح «أدب المفرب» للبخاري ج  1/55اهلل ربي ذو الجالل األكبر
حملتها أكثر مما حملت فها ترى جازيتُها يا ابن عمر.
(« )154أدب المفرد» ج  .1/54أراد بالزفرة تردد النفس حتى تختلف األضالع ،وهو ما يعرض للمرأة عند الوضع.
(« )155عودة الحجاب» ق .2/126
(« )156صحيح مسلم» حديث رقم  2542و«سير أعالم النبالء» ج  4/20و«عودة الحجاب» ق  2/126وغبراء الناس هم
البقايا المتأخرون ال المتقدمون المشهورون ،وفي رواية ُ :غبَّرات مفردها ُغبّر.
(« )157حلية األولياء» ج .2/273
( )158المصدر السابق ج 3/39
( )159كان هذا يمينه الذي يحلف به  :إني أحمد ،إني أحمد!
(« )160حلية األولياء» ج  8/211و«سير أعالم» ج  6/317و«عودة الحجاب» ق .1/126
(« )161سير أعالم» ج .6/317
( )162الدانق يساوي سدس الدرهم!
(« )163حلية األولياء» ج 6/211
( )164الصفيح هنا القبر.

(يتبع)
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احلداثة بعقلية متحررة
طريقنا للخروج من التخلف
كثيرا ما يتحدث الناس عن الحداثة وقد أصبحت الحداثة مجبرة للتعاطي معها ،وقد اختلف هذا
التعاطي من مجتمع آلخر عبر القارات ،فالمجتمعات المتقدمة تحث على التطوير وأخرى ما زالت
تحاول التكيف مع ما هو حاصل من مستحدثات أرضا وبحرا وجوا.
الفروق الفردية وعقلية المجتمع والعقائد الروحية مازالت في حيرة للتعامل معها ،وما زالت
هناك تحفظات حتى ال ننجرف معها خوفا من االنحراف ،من االعتماد عليها وتناسي تراث اآلباء
واألجداد.
نعود إلى توالد العقليـات والبيئـة التي تحتضنها والخلفيات التي ورثتها ونتساءل هنا ،هل
هنـاك مجتمـعــات متخلفـة؟ أكيــــد
نعـم ولماذا؟ ومـا هي األسبـاب؟ هل
العقليـة القبائلية كما في محيطنـــا
العربي ،أم أن هـذه العقلية القبائلية
امتدت بالتـدرج إلى الحاكميــن؟ هل
التــراث الفكري الموروث وتشبعنـا
به مـدى عمرنــا وعمـر آبائنا نصفها
أو البعض من كليتهــا مكـــذوب؟
وهنـا نطــرح تساؤالت منها :كيــف
بعلمائنـــا ممن قدسناهـــم طيلــة
المئــات من السنين ما تركــوه لنا
يشوبه الريبة والشك.
كان حديثـا أو شعـرا أو أدبا ،وهنا
تتضارب األقوال وتعـــود التهم كلها
إلى الرواة.
مشكلتنــا فـي العــالم العربـــي
أن جغرافيتنــا منفتحـة على العالـم
المتقـــدم منذ عصـور خلـت مما أدى
بالغرب إلى استعمارنا.
اإلنسان مجبول على التطوير في حياته الجمعية ،فقد تأمل فيما حوله وغاص في دواخله
وأعطى بعد نظر إلى الكون فتفلسف وجعل من التجربة نجاحات تتدرج عبر الزمن ،فكانت له
إنجازات حيرت علماء الحاضر مهما استحدثت من تقنيات.
ونخلص هنا إلى أن العقل هو العقل نفسه وكانت من العوارض الطقوس ،فكان العلم إلى
جانب الشعوب بمفاهيم تختلف من حضارة إلى أخرى أو تستنسخها وتضيف إليها أو تنقرض ويظل
الفكر دائما يدعو إلى التطوير.
نابع هذا الكل في الحوار الذي خلده فالسفة اليونان إلى حاضرنا فتولدت األفكار التي أنبتت

• عبد العزيز الحليمي

على أساسها كل الحضارات ،وما زالت مجتمعات في عالمنا المتخلف تتأرجح بين ثقافة الحوار
وثقافات الحاكمين فيها إلى إقبار كل فكر متحرر.

من نحن وماذا نريد وإلى أين نتجه؟ وما هي موروثات أفكارنا؟ قد ال نختلف فوق هذه البسيطة
أن تكويننا هو اإلنسان وأن العقل هو واحد لكن البيئة تختلف من خروج اإلنسان من طور القبيلة
إلى تأسيس المدن من الخوف من هذه الطبيعة.

إننا في مجتمعنا المتخلف نعيش انفصاما في الشخصية ،نعيش بشخصية موروثة عبر أجيال
تصنف الجن إلى المؤمــن والكافــر،
والتداوي بالرقية الشرعية وما نعيشه
حاضرا من مستحدثــات عالميــــة في
الطب.

طريقنا للخــروج مـن التخلـــف

يعود رسمها إلى مفكرينا وإلى
جعــل الثقافـة فكريـة نعيد بها بناء
فكرنا وإنسانيتنـــا فالعقالنيــة هي
طريق التحرر من موروثــات سلبيـــة
تراكمــت عبر األجيال وأسقطت على
حاضرنا سلبياتها وإيجابيتها ،فلنترك
التضليل ونتجـه إلى التحليـل ولنتجـه
إلى العالم المتقدم بإعادة قراءة فكره
وتاريخه ولننزع من موروثنـــا ما هو
قمعي وخيالي وجد في زمنه ال يتوافق
مع زمننا باختيـار الطريــق وتحقيق
الذات وتحقـيـق التــراث بعقالنيـــة
طريقنا للتحرر من االستالب.

المطلوب من طالبنا مهما بلغوا
من درجات علمية أن يعمقوا من تخصصاتهم عبر الوسائط اإللكترونية والمكتبات المفتوحة عبر
العالم ،ونعود إلى قولة نستنتجها من ممارستنا أننا إذا اكتسبنا معلومة فإننا نفوت اآلخر ،لذا يجب
أن يكون العلم هو هاجسنا ،فإذا سلم الجميع بأن هذا العالم أصبح قرية ونعيش نحن تحت سقفها
فليتنافس المتنافسون.

المطلوب إذن ندوة وطنية حول التحديث وطرقه ألن جغرافية وجودنا تحتم علينا ليس
المواكبة فقط بل االمتزاج مع عالم نطل عليه .و بإرسالنا بعثات الطالبية إلى جميع معاهد العالم
في العلوم والفنون الغير المتوفرة لدينا.

حديث الناس
الناس
حديث
٭ استقبل الناخبون وساكنة طنجة بامتعاض شديد نبأ تحالف حزب األصالة
والمعاصرة وحـزب العدالـة والتنميـة في االستحقاقات المقبلة مما أثار
دهشة وسط قواعد «البام» واستنكارا من بعض قيادييه.
٭ سينما «الكازار» طال زمن ترميمها ،وهل السبب يعود إلى قلة العمال؟ أم
أن هناك خالف مع مالكيها األصليين؟
٭ التصالح الخليجي أعطى تصورا هو اإلعداد لحرب مدمرة بتحالف مع حكومة
إسرائيل بتغطية أمريكية ضد إيران.
٭ ماكـرون الرئيس الفرنسـي ،وكأنـه ليس فرنسيـا ،فكيف يفـرض قوانيـن
فوقية ،قوانين تطبق في ظل شعار :حرية ـ إخاء ـ مساواة ،أهرقت أنهار
من الدماء في الثورة الفرنسية  1789في سبيله وكانت فرنسا إشعاعا
للديمقراطية في العالم.
٭ األستاذ محمد زيان ابن طنجة البار ،وزعيم حزب سياسي ،ووزير حقوق
اإلنسان سابقا ،المطلوب منه أن يتوازن مع تصريحاته رغم أنه رجل قانون
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لكن هناك من أعتى منه قانونا ،فهذا خيفة عليه والوطن في حاجة إليه.
٭ مديرة مدرسة حرة تقاضي نادل مقهى بتأديتها  3700درهم ،بينما
المدرسة كانت مقفلة بسبب جائحة كورونا.
٭ القطط بأبواب المتاجر ،والكالب بين الراجلين في طمأنينة مما ينم على
أن ساكنة طنجة تعطف على الحيوانات وهذا مظهر حضاري.
٭ العنـف ضـد المرأة والسـؤال الذي يطرح نفسـه ،كم هو عدد الشكايات
المسجلة بتعنيف المرأة في مدينة طنجة بالنسبة لعدد سكانها ...هذه
سياسة خفية عالمية لخلق الكراهية بين الرجل والمرأة.
٭ يلتقط من مصادر قيادية حزبية أنه سيتم زرع الروح في بعض األحزاب
الصغيرة لتطعم قواعدها من أحزاب كبيرة فاشلة في االستحقاقات المقبلة
حتى تتبدل الوجوه ويعطى لها نفس جديد.

ع.ح
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ور�شة تفاعلية نظمها احتاد اجلمعيات العاملة
يف جمال الإعاقة بوالية طنجة
تحت شعار :

مهنيو النقل الدويل ي�ستعدون
ل�شن �إ�ضراب عام!...

«لنجعل من ثقافة الولوجيات مدخال للتمتع بكل احلقوق»

يواصل اتحـــاد الجمعيـــات العاملــة في مجــال اإلعاقــة
بوالية طنجة ،تنزيــل فعاليــات مشروع المبــادرة الترافعيـــة
«فاعلون محليون منفتحون ومجتمع مدني يقظ إلدماج بعد
اإلعاقة في السياسات العمومية المحلية» الذي ينجزه االتحاد
بتمويل من «جمعية الحمامة البيضاء لحقوق األشخاص في
وضعية إعاقة بالمغرب» ،حيث نظم اتحاد الجمعيات العاملة
في مجال اإلعاقة بوالية طنجة ،ورشة تفاعلية يوم األربعاء 25
نونبر  2020تحت شعار «لنجعل من ثقافة الولوجيات مدخال
للتمتع بكل الحقوق» .حضر هذا النشاط كل من ممثلي عمالة
طنجة أصيلة وجماعة طنجة ومقاطعتي السواني وبني مكادة
وممثلي بعض المصالح الخارجية وأعضاء من مكتب االتحاد.
افتتـح اللقــاء بعــرض السيد محسن الراشـــدي رئيـس
االت��ح��اد ،ال��ذي ق��دم موضوع ال��ورش��ة ،المتمثل في عرض
ومناقشة ورقة «مشروع الميثاق التنظيمي للفضاء التشاوري»،
حيث اعتبر هذه المحطة من أهم المحطات في هذا المشروع
الواعد بالنسبة لقضايا األشخاص في مختلف وضعيات اإلعاقة،
وخاصة في مجال الولوجيات ،باعتبارها مدخال أساسيا للتمتع
بجميع الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية ومضامين
الدستور المغربي .كما أكد رئيس االتحاد في كلمته أنه يعول
على هذه اآللية لتكون فضاء تالقي وتقاسم وتشاور حول

كل قضايا اإلعاقة ومدى انعكاسها على السياسات العمومية
المحلية.
كما عبر ممثلو القطاعات الحاضرة عن تثمينهم للمبادرة
وعن رغبتهم االنخراط فيها.
وبعدها قــدم األستـاذ عبد المالــك أصريح مشـــروع
الميثـــاق األخالقي للفضاء التشــاوري ،مع قراءة عميقة في
مكوناتــه ،وبين بالملمــوس ،كونه ميثاق أخالقــي بامتياز،
وغيــر مهيكــل في مراحلــه األول��ى ،وكونه إطار للتفكير
والتشاور وتبادل الخبرات في سياقات متعددة .كما قام بإبراز
أهمية مكونات هذا المشروع ،وذلك بالتفاعل مع مالحظات
واقتراحات المتدخلين .وفي الختام أكد الخبير في اإلعاقة
السيد عبد المالك أصريح على األخ��د بعين االعتبار لكل
المالحظات ،وإدراج كل التغييرات المتفق عليها على الوثيقة،
لعرضها الحقا والمصادقة عليها.
واختتم اللقــاء بكلمــة رئيس االتحاد الذي التمـس من
الحضور المساهمة ،كل من موقعه ،إلنجاح هذه المبادرة
التي ستساهم ،ال محالة ،في تجــويــد حيـاة األشخاص ذوي
اإلعاقة وأسرهم ،وبالتالي المساهمة في التنمية المحلية
المستدامة.

محمد العربي املرابط يلم �شتات البام مبرتيل
ويدعو لر�ص ال�صفوف لال�ستعداد خلو�ض غمار
االنتخابات املقبلة بنف�س قوي
ضحايا فيروس كورونا .ثم تمت مناقشــة
الوضع السياســي بمدينة مرتيل والتطرق
لعملية التسجيل في اإلنتخابات.
وفي مداخلته ،شــدد محمد العربي
المرابط أن األمانـــة اإلقليمية والمحلية
لحزب األصالة والمعاصرة رهن إشارة جميع
المناضلين والمناضالت من أجل االشتغال
بنفس وحدوي لتحقيــق مبتغى الحــزب
والمواطنين المغاربة في اإلستحقاقــــات
اإلنتخابية المقبلة ،مطالبا باإلنخراط في
الدينامية التي أطلقتها المملكــة الخاصة
بحث المواطنيــن بالتسجيـــل في اللوائح
اإلنتخابية.
احتضن مقر األمانــة المحلية لحزب األصالة والمعاصرة
بمرتيل ،يوم اإلثنين  07دجنبر  ،2020اجتماعا بين أعضاء
األمانة المحلية ،حيـــث ترأس أشغالــه السيد محمد العربي
المرابط األمين اإلقليمي للحزب بعمالة المضيق الفنيدق.
ويأتي هذا اإلجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات التواصلية
التي أطلقها األمين اإلقليمي على مستوى العمالة.
وفي بداية اللقــاء تمت قرائة الفاتحــة ترحما على أرواح

ومن جهتهــم ،عبر المجتمعون عن
ارتياحهم للدينامية المتجددة التي أطلقتها األمانة اإلقليمية
و المحلية لحزب األصالة والمعاصرة.
وفي نفس السياق توضح األمانة المحلية أن البام قوي
محليا وإقليميا ومناظالت ومناضلي الحزب متحدين ومجتمعين
وأن الحزب ال يعرف انشقاقات بل يعرف نقاشات صحية تخدم
الصالح العام والشأن السياسي بمرتيل.

بعد حرب الوقود التي اندلعت بين المغرب
وإسبانيا ،مؤخرا ،بسبب منع هذه األخيرة سائقي
شاحنات النقل الدولي من ملء خزاناتهم بأكثر
من  200لتر ،وبعد نهج الحكومة أسلوب اآلذان
الصماء ،قرر المهنيون خوض إضراب لمدة 48
ساعة قابلة للتمديد ،وذلك يوم اإلثنين  21من
الشهر الجاري.
وحسب بالغ مشترك لجمعيــات النقــل
الدولي ،فإن هذه اإلضرابات جاءت نتيجة لعدم
تجاوب وتفاعل مديرية النقل الطرقي بوزارة
التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لمطالب
مهنيي القطـاع ،رغم االجتـماعــات العديـــدة
والمنعقدة مع مدير النقل عبر الطرق والسالمة
الطرقية والتي تنصب نحـو تعديل االتفاقية

الثنائية بين البلدين والمتعلقة بقطاع النقل
الدولي للبضائع والموقعة بمدريد سنة ،2012
المتسمة بمبدأ عدم التكافؤ وال تتوفر على مبدأ
المعاملة بالمثل ،عالوة على «التأثير السلبي
للشروط المجحفــة الموضوعة من الجانب
اإلسباني والتي تشكــل خطــرا على الشركات
المغربية وعلى تنافسية المنتوج المغربي».
ولإلشــارة ،فإن هـذا اإلضــراب كــان من
المقرر له أن يكون يوم الخميس  17دجنبر ،قبل
أن يؤجل إلى تاريخ  21من الشهر ذاته بسبب
تزامنه مع الزيارة الرسمية المرتقبة لرئيس
الوزراء اإلسباني «بيدرو سانشيز».

رميساء

هذا إلى المعنيين باألمر

زنقة �شهرية
تبكي ظالمها !

هل قدر لهذه الزنقـة الشهيـرة أن تظل عرضة للظالم الدامس،
بين الفينة واألخرى ؟ والجميـع يعلـم أن الظالم يفتـح شهية األفعال
اإلجراميـة لـدى المنحرفيـن وقطاع الطرق الذين يتحينون الفرص،
الرتكاب جرائمهم عند أول منعطف ،تحت رحمة هذا الظـالم! يضاف
إلى هذا ما يعانيه كبار السن وضعاف البصر في تحركاتهم ،فضال
عن خـوف األطفـال ،بــل والخـوف عليهـم مــن خطــر محـدق بهـم
في حركاتهم وسكناتهم.
إنه نـداء استغاثـة من توقيـع زنقـة «بنعلييم» ،الذائعـة
الصيـت والكائنة بحي القصبة العتيق ،إلى من يعنيهم األمر ،بغية
رفع الضرر عن سكانها ،بتزويدهم باإلنارة العمومية التي هي من
حقوقهم المشروعة.

محمد إمغران

كالب �ضالة ت�شكل خطرا على املارة
كالب كثيرة ضالـة كأنهــا أقسمــت على
أن تعض كل من يمر بجانبها...إنها ترابض ب:
«مون مرقالة» وتتخذ بالقرب من مرآب للسيارات
مقرا دائما لها ،حيث أثارت وتثير اهتمام وفضول
المارة الذين أضحوا يتوجسون منها ،كلما وصلوا
إلى «معقلهـــا» ورأوا أحد هــذه الكــالب ،متزعــم
المجموعة والذي ينعتونه ب« :المسيخط».
وحســـب مصدرنـــا ،فـــإن مــواطنــا كـان،
مؤخرا ،يتجـول بهذه المنطقة ،بعـد صــالة الفجر،
فإذا به يتفاجأ بهجـوم رهيـب من طـرف الكـالب
المذكورة ولوال دفاعه عن نفسه ،بواسطة مظلة
المسيخط
كان يمسك بهـا ،لتعرض لنهش عظيم .وعندما
استفسر مستخدمة ،ربما تعمـل بالمرآب نفسـه،
أكدت له خطورة هذه الكالب ،بزعامة «المسيخط».
والسؤال المطروح هو إلى متى سيظل خطر هذه الكالب الضالة محدقا بالمارة ؟

م.إ
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كم من مبكوم فر�ض عليه البكم
الفتاة الجميلــة ،ذات الظفائــر الصفراء ،البشوشـــة،
المشرقة حبا وعطاء ،تصاحب التلميذات داخل المدرسة
والقسم ،وتحصل دائما على أحسن النقط .نبيهة مجدة،
حاضرة في جميع أنشطة األندية المدرسية.
إنهـــا وردة .وردة التي أصبحــت ذابلــة واصفـــرت
أوراقها وتساقطت! لم ييق منها إال الهيكل !
وردة انقطعت عن الدراسة ألزيـد من سنة .لم تعد
تحب المدرسة وال أصدقاءها ...هوايتها الوحيدة والجديدة
صارت« :قص األظافر» والركـون في زاويـــة من الغرفــة
لوحدها.
بعد إصرار األم عادت وردة لمتابعة دراستها .لحسن
حظها معلمتها المفضلة سابقا هي من ستدرسها هذه
السنة.نقطة إيجابية كبداية جديدة بالنسبة لوردة .يوما
تلو آخر ،تالحظ معلمتها بأن سلوك وردة قد تغير .فبالرغم
من جميع المحاوالت التشجيعية،والمبادرات الذاتية من
أجل الوصول بوردة لمستواها السابق يبقى كل ذلك بدون
نتيجة.
وردة ال مبالية ...وردة مهملة ...وردة عدوانية...
ماذا حدث لوردة؟ ما الذي غيرها؟
تقرر المعلمة التدخل لمساعدة وردة التي تعزها كثيرا.
في فترة اإلستراحة ،تطلب المعلمة من وردة عدم
الخروج ،وتغلق باب القسم،وتجلس إلى جانب وردة ،وبكل
حب تقول لها:
«وردة عزيزتي ما بك؟».
فترد وردة بصخب:
« الشيء  ،دعوني أخرج».
تأخذ المعلمة بيدها بحنان  ،وتقول لها:
« ال يمكـــن أن أتركــك تخرجيــن وأنت في هــــذه
الحال،تعرفين كم أحبك،وانا جد متضايقة لما يحدث لك ،
اعلم أن هناك أمرا معينا ،ولكنني ال أعرفه...حبيبتي ،لذلك
اخبريني ما يقلقك .يمكنني مساعدتك»...
في هذه اللحظة ترتمي وردة في أحضان معلمتها :
« ال ،ال يمكنك ،ال يمكنك»...
فتجيبها المعلمة« :بلى ،سأحاول ،فقط أخبريني وال
تخافي .»...
فتنهال وردة بالبكاء قائلة:
«لهـذا لم اكـن أريــد الرجــوع للمدرسـة ...إن أخبرتك
فسوف تخبرين أمي »....دموع غزيرة ،تنهمر حارة على
خدود وردة  ،وردة الذابلة ،وردة البائسة...
تعود إليها المعلمة لتؤكد أنها لن تخبر أمها ولن تخبر
أحدا  ،بل ستحاور أن تساعدها قدر المستطاع.
تقترب وردة أكثر فأكثر من معلمتها واضعة رأسها
الصغير فوق قلبها ،ودموعها ال تتوقف ،وهنا تبدأ القصة...
مات الوالد ،واضطرت األم مع أبنائها الخمسة لمغادرة
السكن المأجور  ،لتستقر مع أمها ،في منزل كبير ،يعيش
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فيه األخوال وأسرهم ،والخاالت مع أبنائهن  ،وأفراد من
العائلة...
األم ال تتوفر على معيل ،وليس لديها أي عمل ،بل
أبناؤها مازال ثالثة منهم صغـاراً !
ليس لديهـا إذن إال هـذا البيـت ،وهـذه األم وهـذه
العائلة التي تحنو عليها وتضمن لها السقف والقوت...وردة
الجميلة يستدرجها أحد األقارب من هذا البيت العائلي .ثم
يتمكن منها ،ويستغلها ،ويهتك عرضها ....ويهددها إن
هي أخبرت شخصا آخر بأنهم سوف يلقون بها وبأسرتها
في الشارع!...
يستمر االبتزاز ،واالستغــالل ،وفي أحد األيام ،بعدما
أصابت وردة وعكة صحية ،أخبرت أمها بما حدث.
في أول األمر استبعــدت األم الفكرة بتاتــا بحكم أن
المدعى «جانيا» شخص متزوج ،ووردة في مقام ابنته ،وهو
قريبها الشرعي!!!
ولكن أمام إصرار وردة ،وتأكيدهـا للفعل ،بكت األم
صامتة !
دموعها تحولت إلى دمــاء تغـذي الروح التي تحتاجـها
الخمسة أطفال..ماذا تفعل؟ ماذا تقول؟؟؟
قالت لوردة« :نامي يا ابنتي واصمتي ،والصباح رباح».
طبعا أم وردة لم تنم تلك الليلة ،وصارت تضع برنامجا
تلو آخر لتقوم بهدم كل البرامج والمخططات...فتخلص
للنتيجة التالية:
«صباح الخير عزيزتي ،ال تخبري أحدا بما حدث،فليس
لدينا مكان لنعيش فيه ! لننتظـــر أن تصبحــوا كبارا،
ونستطيع العمل وتحمل مسؤولياتنا .اآلن إذا قلت شيئا
لن يصدقوك ،وسوف نطرد خارج المنزل .وال مأوى
لنا غيره  ،وال من يغذينا! وال من يعتني بك وبإخوتك ،
المدرسة ،المالبس ....،أرجوك حبيبتي إلزمي الصمت.
سوف تكبرين وتنسين ما حدث»...
فتصيح وردة« :ولكن أمي مازا ل الفعل مستمرا ،ولن
يتوقف إذا لم تتكلمي،انت أمي دافعي عني!!!»
فتعود األم لتقول« :ال أستطيع حمايتك منه،وال الدفاع
عنك،هناك أربعة إخوة وأخوات ينتظرون ! ما يمكن أن
نقوم به هو عدم تركك وحدك.سوف تكونين دائما إلى
جانبي.»....
فتقول لها وردة بكل يأس وأسف« :وأخواتي؟؟؟»....
كم من مبكوم فرض عليه البكم واعتبره الناس أبكم !
لنتعمق داخل صفحات الحياة ،ما يمثله الوجه ليس إال
ممرات الزقاق .فال نحكم ! ال نحكم!
الناس معادن والمعدن قابل للتغيير ،حسب الوسط
البيئي  ،وأنواع التفاعالت الكيميائية ...
إذن ال نساهم في صنع المبكوم!

األستاذة وفاء بن عبد القادر

رئيسة جمعية كرامة لتنمية المرأة بطنجة

قافلة حت�سي�سية ملناه�ضة العنف �ضد الن�ساء...

ال�صحافـي النبـا�ش
من املـهـد �إلى املـعـا�ش

محمد وطا�ش

كنت أعتقد اعتقادا راسخا بأن التحاقـي بالمدرسة وانضمامــي إلى
صفوف التالميذ سيعفيني من رتابة الذهاب إلى المسيد،لكن ذلك لم
يكن واردا والمقبوال من لدن السيد الوالد ،إذ كنت ملزما ،بل ومجبرا
على مواصلة التعليم األصيل في المسيد ،موازاة مع التعليم الحديث
بمدرسة الزرقطوني ،وفق توقيت زمني صارم الأخلد فيه للراحة إال أيام
األحد،بينما سائرالعطل المدرسية أقضيها في المسيد .
وكانت جدة والدتي المقيمة عندنا الملقبة ب«تابكيت»هي الحريصة
على إيقاظي من النوم كلما تيممت وأدت صالة الفجرمع حفيدتها/
والدتي التي تتعهدني باالستحمام وارتداء المالبس وإعداد وجبة الفطور
التي التخلو من حساء «الدشيشة» الذي التطيب دونه لجدتها الشريفة
نعمة المعيشة.
وبعد تناول الفطور يقلني والدي إلى المسيد على متن سيـارتــه
الصغيــرة الشبيهــة بسلحفـــاة ذات عجالت ..وعلى يد الفقيه أحفظ ما
«حنشه»حضرته في لوحي من كالم مسطور فأستظهره على مسامعه
بصوت منبور ..وهكذا كانت األمور على التوالي تدور ..وتلبية لطلب
الوالد تكلف الفقيه السي محماد بإيصالي إلى المدرسة بدراجتــه النارية
«السبــور» وأنا في غاية االنشراح والسرور مستمتعا بشقشقة الطيور ،
وهي تزقزق فرحانة بالنور.
وبنفس الوتيرة والشعـور توالت األيام والشهور إلى أن أصابنـي
مكروه من الجدة الكبيرة الوقور ،التي دأبت على إيقاظي كل يوم اللتحاق
بالمسيد مع طلوع الشمس إذ قرصتني في فخذي فأستيقظت وأنا مذعور
مشلول وكأنه لسعني زنبور ..

فصرخت صرخة أيقظت والدتي التي هرعــت الحتضاني مهدئــة
من روعي فلحق بها والدي الذي شك في أمري حينما رأني متسمرا في
فراشي ال أقوى على الخطو ،فشرع في توبيخي معتبراً أنني أتقمص
«موتة حمار» للتقاعس عن الدراسة والظفر بالراحة ..وبدون رحمة
والشفقة قرر إيصالي إلى المسيد وأنا في حالة إعاقة والتمس من الفقيه
الذي أشفق من حالي ،أن يقوم بإيصالي إلى المدرسة كما جرت العادة.
دامت الحالة على ما أنا عليه من إعاقة أليام ..كنت أحظى خاللها
بعطف المعلمين الذين يخرجون الكرسي المخصص لهم من الفصل
ألجلس عليه في فترة االستراحة ،كما كنت مثار حنان ثلة من رفيقاتي
في الفصل اللواتي كن يحاولن مساعدتي على المشي ،لكن دون جدوى،
وكريمات منهن كن يتقاسمن معي ما بحوزتهن من حلويات وشكالطة.

تحت شعار «مهما اختلفنا  ..مناهضة العنف ضد النساء
تجمعنا» نظمت جمعية كرامة لتنمية المرأة قافلة تحسيسية
لمناهضة العنف ضد النساء ،وذلــك من  26نونبــر إلى يوم
الخميس  10من الشهــر الجـــاري ،وبتعاون مع وزارة العدل
ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية ،ومنظمة كيو البلجيكية.
وتأتي هذه القافلة تزامنا مع الحملة  18التي أطلقتها
وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة من
أجل وقف العنف ضد النساء ،وكذا نتيجة للتزايد المستمر
لنسب العنف الممارس ضد النساء ،وتنوع تمظهراته التي
تضرب عرض الحائــط كل القيــم اإلنسانيــــة الكونيـــة
والوطنية.
وقد تضمن برنامج هذه القافلة مجموعة من األنشطة
المتنوعة ،من ورشات وفيديوهــات تحسيسية والتي كانت

جريدة طنجـة

تبث بشكل يومي عبر موقع التواصل االجتماعي «فيسبوك»،
خرجات ميدانية ،لقاءات عبر األثير ،ومسابقات تحفيزية.
وتجدر اإلشارة ،أن هذه المبادرة ستعمل على تنزيل برنامج
ترافعي حول مناهضة جميع أشكال العنف الممارس ضد النساء،
والذي يدعم النهوض بالحقوق اإلنسانية للنساء ،والمبادرات
النوعية في مجال حماية النساء من العنف بكل أنواعه.
يذكر أن جمعية كرامة لتنمية المرأة حرصت على مشاركة
أصوات وشهادات العديد من الفاعلين المحليين في حماية
حقوق النساء ،من خالل دعوة المجتمع المدني للمشاركة في
القافلة ،باإلضافة إلى الصحافة واإلعالم والفاعلين في مجال
اإلرشاد الديني ،باإلضافة إلى الفاعلين المؤسساتيين ،بغية
النهوض بحقوق النساء والرفع من وعي الجمهور حولها.
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رميساء

كانت إعاقتي ستدوم لشهور وألعوام وربما كانت ستالزمني العمر
كلــه ،لوال «بركــة» الفقيــه السي محماد ،الذي أعد لعالجي خلطة من
العشوب ممزوجة بزيت الزيتون ونصح والدي بأن يدهن لي بها رجلي
من الكوعين حتى الركبتين فالفخذين والوركين ..وذلك كل ليلة قبل
االستسالم للنوم لمدة أسبوع.
وكذلك كان ،ولم تمض بضع ليال من الدهن والدلك بإتقان حتى
تحركت الرجالن المتخشبتان بمشيئة الرحمان وببركة السي محماد
المفعم قلبه باإليمان ،الذي أكرمه والدي بوليمة «زردة» فيها أطعمة
وفواكه ومشروبات متنوعة األصناف واأللوان ..حضرها ثلة من الجيران
وكان الختم بالدعاء الصالح وتالوة آيات من القرآن.
لم يغمض لي جفن تلك الليلة التي خطوت فيها خطواتي األولى
بعد شلل شل حركتي ألسابيع ،فأمسيت أتقلب في مضجعي على أحر من
الجمر في انتظار إطاللة الصباح وأملي كله أن أركض وأركض مسابقا
الريح كفارس من الفرسان مضاهيا األقران من الصبيان.

7
من صميم المجتمع
على هام�ش اليوم العاملي للق�ضاء

بــالغ

�إطالق املجل�س اجلهوي لل�سياحة
لطنجة  -تطوان  -احل�سيمة لنظامه الرقمي  ،امل�شارك
يف نهائيات م�سابقة Skift IDEA Awards 2020

أطلق المجلس الجهوي للسياحة لطنجة  -تطوان  -الحسيمة ،بالشراكة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة ،نظامه
الرقمي للترويج السياحي .يعد هذا المشروع الكبير أداة مركزية لمشاركة المعلومات السياحية وتعزيز البيانات.
سيسمح هذا النظام من جهة للمسافرين بالحصول على المعلومات وطلب المساعدة قبل وأثناء رحلتهم ،وسيسمح من
جهة أخرى للفاعلين بالوصول إلى بيانات دقيقة وحصرية حول انتظارات وتصورات وسلوكيات السياح المغاربة واألجانب.
يقدم هذا النظام  ،الذي يعد نموذجاً من حيث التنظيم الرقمي واستخدام البيانات ،نهجاً فريداً ومتكام ًال يغطي جميع
الجوانب  ،ويلبي احتياجات العموم والمهنيين على حد سواء.
تم إنجاز هذا المشروع وفق  4مبادئ  / 1 :التفرد التكنولوجي واالبتكار / 2 .المنفعة ،من خالل تقديم حلول كفيلة بجعل
الحياة اليومية لجميع األطراف المعنية أسهل ؛  / 3االستدامة ،مع التركيز على األدوات التي يمكن أن تتطور بمرور الوقت؛
 / 4البيانات المفتوحة سواء عن طريق االستغالل المباشر الغير الخاضع للحقوق أو عبر تقنية « »APIلجعل هذا االستغالل
أتوماتيكي.
يدمج النظام في نسخته التي تم إطالقها ،مجموعة من المكونات التي تم إنشاؤها وف ًقا الحتياجات محددة ومعينة  :نظام
إدارة المحتوى ( )CMSخاص بالمجلس ،و الذي يسمح بتجميع كل البيانات السياحية للجهة ؛ ( APIواجهة برمجة التطبيقات)
لجعل توزيع المعلومات على مختلف المنصات يتم بشكل اتوماتيكي ؛ موقع إلكتروني تفاعلي جديد وقابل للتخصيص بالكامل،
مع محرك لخلق تجارب سياحية جهوية ؛ روبوت محادثة على فيسبوك مسنجر يقوم بمساعدة المستخدم على تنظيم زيارته
للمنطقة ،باإلضافة إلى  4تطبيقات للهاتف النقال لوجهات إقليمية مختلفة  ،تسمح بالعثور على المعالم واألماكن القريبة،
زيارة المدن بدون إنترنت وبدون خريطة ،استخدام الكاميرا لمعرفة ما يوفره كل مسار يسلكه السائح من خدمات ومرافق.
يدفع المجلس الجهوي للسياحة نظامه الرقمي أبعد من ذلك ،من خالل إنشاء أداة ذكاء األعمال الخاصة به ،مما يتيح
الوصول إلى العديد من الوظائف اإلستراتيجية:
 مراقبة سياسات التسعير لوجهات الجهة السياحية ومقارنتها مع الوجهات المنافسة ،بشكل أوتوماتيكي ومتواصل؛ تنبؤ أدق للبيانات اإلحصائية (عدد الوافدين ،وليالي المبيت ،ونسبة ملء الرحالت الجوية أو البحرية) ،من خالل االستفادةمن تقنيات الذكاء االصطناعي والسالسل الزمنية ؛
 المراقبة المستمرة من خالل تحليل «مشاعر» السائحين ،من خالل جمع ومعالجة ضخمة للبيانات ،مما يجعل منالممكن الكشف بشكل أفضل عن نقاط القوة والضعف لكل وجهة سياحية إقليمية وإعداد استجابة مناسبة من حيث التدريب
والتكوين المستمر.
في األخير ،وبفضل االنتعاش التدريجي المأمول في عام  ، 2021سيسمح المشروع للمجلس الجهوي للسياحة بالتعرف
بدقة أكبر على رغبات وتوقعات المسافرين  ،على مكونات كل مجموعة ،على مدد اإلقامة ،وعلى مدة التحضير باالضافة إلى
موسمية كل سوق.
يدخل المشروع حاليًا مرحلته الثانية من التطوير ،والتي من المفترض أن تكون جاهزة اعتبارًا من فبراير .2021
وستشهد هذه المرحلة إطالق أول برنامج مصغر « »WeChatلوجهة سياحية في المغرب باإلضافة إلى تكييف وإطالق
تطبيقات الهاتف المحمول في السوق الصينية .كما سيشهد إنشاء جيل جديد من المحتوى البصري والكتابي ،يركز على سرد
القصص وتثمين التجارب.
كمرشح لجوائز  ،Skift IDEA Awards 2020أحد أهم األحداث العالمية المخصصة لتتويج أفضل المبادرات الهادفة
لتطوير تجربة السفر ،فقد تألق هذا النظام الرقمي وسط بعض من أهم الوجهات في العالم  .
مدعوماً من المجلس الجهوي للسياحة لطنجة  -تطوان  -الحسيمة والمكتب الوطني المغربي للسياحة  ،وصل المشروع
إلى المرحلة النهائية في فئة «أفضل ابتكار وجهة» .فئة شملت مجلس السياحة بالواليات المتحدة ،ومجلس السياحة في
كاليفورنيا ،ومكتب ميامي للسياحة واألعمال ،والجمعية السياحة في كيوطو.
تقول السيدة رقية العلوي ،رئيسة المجلس الجهوي للسياحة « :لقد جعلت جهة الشمال من التواجد الرقمي واالبتكار في
مقدمة أولوياتها .ونحن فخورون جدًا باختيارنا بين هذه المؤسسات العالمية الكبيرة .هذا يدل على أننا نسير على الطريق
الصحيح لفهم تطور إحتياجات السوق ،والتأقلم معها».
يجعل المجلس الجهوي للسياحة طنجة  -تطوان  -الحسيمة من تواجده الرقمي رافعة مهمة للعمل والتنمية .إذ يواصل
تنفيذ جميع المبادرات التي تعزز النهوض بالقطاع على المستوى المحلي وتقوية قدراته على اإلنتعاش ،بدعم من الشركاء
الجهويين والمكتب الوطني المغربي للسياحة.

على العنف �ضد املر�أة..

هل �أتاكم حديث تعنيف
الن�ساء للرجال؟!

• إدريس كردود

فاتنا أن نتوقف عند محطة الخامس والعشرين من نونبر التي أقرها المنتظم
الدولي يوما عالميا لمناهضة العنف ضد المرأة ،وذلك بسبب انشغالنا في األسبوعين
الماضيين ،كما هو معلوم ،بموضوع يهم بشكل أساسي اإلدارات العمومية
بنقائصها واختالالتها وتراكماتها السلبية وإكراهاتها المطروحة على مستوى
التسيير والتدبير والتأطير ..وذكرنا بما ورد في خطاب جاللة الملك أمام البرلمان
بغرفتيه من إشارات وانتقادات ومبادئ توجيهية هادفة ترمي إلى ضرورة النهوض
باإلدارة العمومية حتى تكون في مستوى آمال وتطلعات المواطن المغربي ..انتهينا
من هذا الموضوع فيما يبدو ،لكن قد نعود إليه في القادم من األيام لتسليط الضوء
على بعض جوانب المشكلة..
ال أريد إذن أن أفوت فرصة اليوم األممي لمناهضة العنف ضد المرأة التي
تنظم بشأنها حمالت واسعة النطاق من طرف جمعيات نسائية على اختالف
توجهاتها ومشاربها ..تجمع كلها على ممارسات الرجل العنيفة للمرأة وكأن هذا
الرجل كائن وحشي اليتقن من األعمال سوى مطاردة المرأة وطرحها أرضا وإذاللها
والحط من كرامتها وممارسة كل أصناف العنف ضدها آناء الليل وأطراف النهار!..؟
وحتى نكون منصفين نبادر إلى القول أن هناك جملة مغالطات تجعل الكثير من
الناس يرفضون مناقشة حقوق المرأة ألنها استوفت جوانب مهمة من حقوقها
التي تقام حولها الدنيا ..وليس هناك من يتنكر أو ينكر الجهود المبذولة على أكثر
من صعيد لتعزيز مكانة المرأة وحماية مكتسباتها وإرساء دورها الفاعل وبفضل
نضالها عقودا من الزمن حققت الكثير من األمور اإليجابية جعلتها تحظى بمكانة
الئقة في المجتمع بل وداخل مراكز القرار السياسي ..وحتى أكون دقيقا في كالمي
قدر اإلمكان ،فإن المنظمات الحقوقية المهتمة بشؤون وقضايا المرأة مدعوة اليوم
أكثر من أي وقت مضى إلى االهتمام بمشاكل المرأة القروية ومعاناتها ومشكالتها
االجتماعية والتعليمية وظروفها القاسية جدا جدا ..فالجمعيات النسائية قلما تتحدث
عن هذا الصنف من النساء المهمشات المعزوالت الهائمات على وجوههن هناك
في أعالي الجبال اللواتي يعانين في صمت من أبسط شروط ومقومات العيش..
نساء محرومات من حقهن في التعلم والتمدرس ومن االندماج في حياة عصرية
بمتطلبات تقتضيها ظروف وتطورات المرحلة ..على الجمعيات النسائية أن تلتفت
إلى حقوق هذه الفئة وإسماع صوتها عاليا سعيا إلى تحقيق آمالها وتطلعاتها نحو غد
أفضل وعيش كريم ..وأن نتجاوز االجترار والصور النمطية في تناولنا لقضايا المرأة
المخملية المنفصمة عن الواقع !!..هذه مالحظاتي أخص بها بعض الجمعيات
البعيدة جدا عن واقع المرأة القروية التي تعيش في أبعد نقطة من المغرب العميق،
نأمل صادقين أن يكون حضور هذه الفئة من النساء المهمشات في صلب اهتمامات
وبرامج الجمعيات المذكورة..
نعـود لنكمل ما بدأنـاه  ..أقـول يجب أن النلغي من أذهاننـا حقيقـة واضحة
ال نختلف حولها ،هو كون ظاهرة العنف ضد النساء أو النساء المعنفات أصبحت
حالة عامة ،حتى في أمريكا راعية السالم «والداعية حسب زعمها إلى احترام حقوق
اإلنسان في العالم» يمارس فيها العنف ضد النساء بشكل فظيع يتجاوز حاالت العنف
عندنا نحن العرب! ال أريد الخوض أكثر في هذا الموضوع ،فمن فرط تكراره على
مسامعنا في القنوات الفضائية والمحطات اإلذاعية وعبر مواقع التواصل االجتماعي
وعلى صدر صفحات الجرائد الوطنية ولسان حالها ينطق «ال للعنف ضد النساء» أقول
لشدة تكرار هذا الموضوع فقد أصبح عاديا ومألوفا إن لم أقل ممال ومبتذال يكاد
اليحرك في دواخلنا أية مشاعر ،ومع ذلك سنظل نردد ونشجب ونستنكر كل مظاهر
العنف ضد المرأة أيا كان شكله اقتصاديا أو ماديا أو نفسيا ،وألنه ممارسة غير مقبولة
وسلوك أرعن ومرضي وغير أخالقي فال أحد منا يقبل بهكذا واقع !!..وحينما نتحدث
عن العنف الزوجي يتبادر إلى أذهاننا أن الرجل هو من يمارس العنف على المرأة غير
أن آالف الرجال يخضعون للعنف من طرف زوجاتهم ،وليس للعنف في نهاية المطاف
إال وجه واحد  ..هذه المرأة الضحية في نظر الكثيرين تقوم بنفس الممارسات
المشينة فتعنف هي األخرى زوجها لفظيا بالسب والشتم وجسديا بالضرب ونفسيا
بالشعوذة !!..المؤكد أن هؤالء الرجال أو أشباه رجال ينتمون إلى فئات اجتماعية
مختلفة ومستويات تعليمية متفاوتة ،منهم المتعلمون واألميون والعاطلون وهلم
جرا ..ذلك ما تكشف عنه الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال -ضحايا العنف
النسوي !-بإختصار شديد دعوني اطلعكم على تقرير أعدته الشبكة المغربية للدفاع
عن حقوق الرجال يفيد بأن عدد الرجال المعنفين من قبل زوجاتهم بلغ  1700رجل
حصل هذا خالل السنتين الماضيتين وأن  350رجال من أصل 1700حالة المشار
إليها سالفا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة بفعل استعمال زوجاتهم لسكاكين
وأدوات حادة وأواني مطبخية كوسائل للتعنيف كما يفيد التقرير سالف الذكر
بأن الكثير من الزوجات يلجأن إلى االستعانة بأقاربهن لطرح «األزواج المساكين
المغلوبين على أمرهم» أرضا ،يحدث هذا في الحواضر والقرى وبنسبة مرتفعة في
المدن !!..وفي رفوف المحاكم وداخل «الكوميساريات» (مفوضيات الشرطة) تجدون
الخبر اليقين لمن أراد االطالع على واقع الرجال المعنفين !..ومن المفارقات الغريبة
أن الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال تعقد جلسات استماع لألزواج المعنفين
من طرف زوجاتهم من أجل إرشادهم وتقديم الدعم النفسي لهم «كان اهلل في
عونهم» هذه الممارسات المقيتة تتسبب فيه شريكات الحياة وما أدراك ماشريكات
الحياة ،وحين تهدأ العاصفة وتنتهي المعارك التي الينبس فيها الرجل المسكين
«ببنت شفة» تتناهى إلى أسماعنا أخبار تشريد األطفال وضياعهم في الشوارع أو
دخولهم في متاهات صعبة بسبب حاالت التشرذم والتفكك األسري وتنتهي الحكاية
لتبدأ فصول حكايات جديدة ./.

جريدة طنجـة
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اللفظ املفيد
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بخط اليد

«املُتح ِّك ُم
الأ َّول» !

atlati.mohammed@gmail.com

 -محمد �إمغران

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

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

(�صدق اهلل العظيم)

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

جريدة طنجـة
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محمد العطالتي
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ــ أحمد الطريبق اليــدري  :عضواً
ــ محمـد البقالـي الطاهـري  :عضواً
 :عضواً
ــ عبد اللطيف شهبـون
 :عضواً
ــ عبد الجليل بادو
 :عضواً
ــ عمـر الريسونـي

ال �شـك �أن التغيريات والتحوالت التي �أ�صابت ،وما زالـت ت�صيـب
احلياة الب�شرية ،هي يف الواقع حتوالت فعلية وثابتة� ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن
التغريات التي رافقت م�سرية الإن�سان على الأر�ض لآالف ال�سنني منذ
اللحظة الأولى لظهوره على �سطح هذا الكوكب احلي.
التحوالت التي �شهدها تاريخ الب�شرية ،مل تكن ،منذ الأزل� ،سريعة
ومت�سارعة ،بل كانت بطيئة ومتثاقلة بح�سب نظرتنا ملفهوم ال�سرعة
والت�سارع ،ورمبا لذلك مل يتمكن الإن�سان «العامل» من ر�صد تلك التحوالت
وتوثيقها �إال بعد مرور �أزمنة مديدة وع�صور طويلة على حدوثها ،فهل ما
تزال تلك التحوالت التي �أ�صابت منط وقواعد حياة الإن�سان االجتماعية
على �سطح كوكبه قائمة؟ وماهي عالمات هذا التحول الطارئ و�أ�سبابه
املو�ضوعية ؟
لقـــد عـرف العـالـم احلديـث ،يف العقد الأخيـر من الزمن ،طفـرة
تكنولوجية عارمة ،م�ست مختلف مناحي حياة الكائن الب�شري ،كما �أن
الطفرة ذاتها ،يف نف�س الآن ،كان مو�ضوعها الرئي�س ،يف املقام الأول ،هو
الإن�سان نف�سه ،ومادام الإن�سان «مو�ضوعا» محوريا لهذا التطور التقني
وجماال وا�سعا ل�سلطته غري املح�سو�سة ،فال بد �أن يت�أثر به وينعك�س ذلك
الت�أثري على �سلوكه وطريقة ر�ؤيته للأ�شياء.
ْ
ُ
ْ
وحتى ال يظل فهم املو�ضوع غاية غري مُد َركة ،فلنعْ ِط مثاال ب�سيطا
تي�سر فيه �سبل تداول اخلرب ،مع حتقق طفرة
على ذلك ،ففي مناخ ّ
تكنولوجية هائلة ،بف�ضل الأدوات والو�سائط املعلوماتية املب�سوطة �أمام
عموم النا�س ،و�أمام انبثاق واقع جديد َ�سهُلت فيه عمليات �إنتاج «املعلومة»
ون�شرها يف ملح الب�صر� ،أمام كل هذا ،ي�ستطيع املرء ،من خالل ر�صد محايد
ل�سلوك الإن�سان� ،أن يعاين الت�أثريات الناجتة عن واقع ما تعارف اجلمهور
«ف�ضاء افرتا�ضيا»؛ ففي املا�ضي القريب ،مثال ،كانت �أخبار
على ت�سميته
َ
النعي ال تذاع وتنت�شر بني النا�س �إال بعد زمن لي�س بالق�صري ،لكنها الآن
�أ�صبحت �أخبارا تنت�شر ب�سرعة مماثلة ل�سرعة ال�صبيب املعتمد يف جهاز
الهاتف الذكي .يف ال�سابق ،كانت للعزاء طقو�س مادية ومرا�سيم معلومة
لدى اجلمهور واخلا�صة ،لكنها الآن حتولت �إلى جمرد نقرة على زر من
�أزرار �شا�شة الهاتف املحمول !
ارتباط الكائن الب�شري املعا�صر بتقنيات الهاتف الذكي احلديثة،
وبتطبيقات متعددة ،تعتمد ال�صورة وال�صوت يف نقل املعلومة ،ب�صرف
النظر عما �إذا كانت �صحيحــة �أم كـاذبــة ،طبيعية �أو م�صطنعة ،هذا
االرتباط املتزايد ،عاما بعد �آخر ،جعل الإن�سان كائنا يتقدم �شيئا ف�شيئا
لي�صبح ،مع االعتياد والتعود ،جمرد كتلة ع�ضلية تقوم بوظائف ت�شبه
�أية حركة ميكانيكية تقوم بها �آلة من الآالت التي اخرتعها ويخرتعها
الب�شر ،كتلة منزوعة الت�صرف ومقيدة با�سم احلرية !
لكن ال�س�ؤال الذي يغيب عن ذهن الإن�سان ،رمبا لكونه �س�ؤاال حادا
رغم ب�ساطته ،هو ال�س�ؤال الذي ال يكف عن طرح ال�س�ؤال املركزي  :كيف
يتم ا�ستعباد النا�س يف ع�صر احلرية؟ ومن ميلك القوة لإتيان ذلك ؟
الثابت ،بح�سب علمنا طبعا� ،أن دول العامل العظمى هي من مي�سك
بزمام العامل وبتالبيبه ،فهي قوى ع�سكرية ،اقت�صادية ،علمية ،يف �آن
واحد ،لكن هذه القوى العظمى ،رغم ما بلغته من علو� ،إال �أنها مل تركن
�أبدا �إلى الراحة ،فهي دائمة البحث عن و�سائل حديثة متنحها مزيدا من
القدرة على التحكم يف �ضبط حياة الإن�سان على �إيقاعها املنفعي.
ال �شك �أن م�ستعملي و�سائط التوا�صل امل�سماة « اجتماعية» ،رغم
تناق�ضها مع مفهوم االجتماع كما �صاغه ابن خلدون ،يعددون مزايا
هذه اخلدمات « ال�سيربانية» بل ي�سبحون بحمد اهلل لأن العلم مكنهم
من احل�صول على ذلك ،لكن ه�ؤالء املغرمني ،ونحن منهم بالطبع ،ال
يدركون �شيئا عن كيفية ا�شتغال هذه الو�سائط وال عن كيفية �إدارتها �أو
راع ال يعلمون
عن ال�شخ�ص املتحكم فيها ،بل ينقادون انقياد القطيع �أمام ٍ
من يكون !
الأزرار واخلا�صيات والتطبيقات التي تظهر بني الفينة والأخرى ،يف
طبيعتها عمل هند�سي بارع �أنتجه مهند�سون بارعون يف عامل الت�صنيع
املعلوماتي .واال�ستثمار يف �إنتاج وت�شغيل موقع مثل «فاي�سبوك» ثم
ا�ستقبال ماليني امل�شرتكني فيه ،وكذلك احلال بالن�سبة لتطبيق يحمل
ا�سم « وات�س�آب» ،هو عمل معقد ويتطلب تكاليف �ضخمة ،لكن رغم ذلك،
فمالك املوقع الأزرق و�صاحب التطبيق الأخ�ضر ،مل يطالبا �أحدا بدفع
حقوق اال�شرتاك ،وتعهدا معا با�ستمرار خدمتهما جمانا للعموم.
ملاذا يا ترى؟
ل�سبب ب�سيط  :ال�شركتان معا ،عرب تقدميهما هذه اخلدمات ،حت�صالن
ب�شكل يومي على ماليني املعلومات واملعطيات عن هذا الإن�سان ،وهي
معلومات وفرية �إلى درجة �أنها ت�صلح لتكون قاعدة بيانات عن العامل
ب�أ�سره ،وحني تكون ال�سباق لتح�صيل املعلومة ،فحتما �ستكون املتحكم
الأول.

رويبضة الكذاب
ُ
«رويبضة» زمــانــه ب «رزمة» من أوراق توافـــه ،يدعو بها «أهل طنجــة
طلــع علينــا
وعشاقهــا» إلى «التحرك» من أجل «التنديد» بأشغال «التجديد» وليس «الترميم واإلصالح»
التي تشهدها المدينة العتيقة.

وما الرويبضة؟

سئل الرسول صلى اهلل عليه وسلمّ :وما الرويبضة؟ قال :الرجل التافه ينطق في أمر
العامة» .وقيل  :السفيه يخوض في األمور الحاسمة والكبيرة ،والذي ال يملك من األمر
شيئا ،وال يؤبه له  .

وما المناسبة؟

ٌ
رجل يظنّ أنه يفهمُ فوق الفهم ،ويتحدث بما ال يعلم ،ويخلط األمور ألن في عقله
خلط ٌة وجلطة ٌ ،وفي تصوراته التباسٌ وارتباكٌ ،وغموضٌ ،وفي دواخله طموحٌ إلى «بوز»
دائم يجعل منه «نجما من نجوم المجتمع الراقي بطنجة» ،وفي نفسه شكل من أشكال «عقد
التفوق» التي ال تدفع صاحبها إال لهالك محقق.
ذلك هو «الكاتب» «الباحث» «المؤرخ» الرئيس الجمعوي «الغيور» على طنجة « ،المدافع»
عن خصوصيــات هذه المدينة «المتعددة الثقافات» واللغات ،وعن «روحها» و«هويتها»
«وتنوعها الثقافي» و»قيمتها العالمية المتميزة» و «ألوان جدرانها» وبالط طرقها
وساحاتها ،وخشب أبوابها ،ويعلن لمن يظن ،عبثا ،أنه ال زال يقبل أن يسمعه ،أنه «أصيب
بصدمة رهيبة» بسبب «التغييرات» التي تلحق حاليا المدينة العتيقة ،والتي شابت أبواب
الدور والدكاكين ،وألوان بعض العمارات ،في الوقت الذي كانت المدينة «تهدينا نمطا خاصا
ألبواب دور ودكاكين «طنجاوية أصيلة».
أما تجديد الواجهات فإنه يعني ،بنظره
السخيف« ،تجريد الجدران» بالكامل
حتى يظهر الحجَر !....
كالم إنشائي مبتذل ،الغرضُ منه
«البوز» والتظاهر بالمعرفة والغيرة
على طنجة ومحاولة إبراز قدراته على
خلق وتوجيــه «تيارات» رافضـة لكل
إصالح وتجديد ،تشكل ،الشك ،هاجسا
من هواجسه ،وبعضا من تصوراته
وطموحاته وأحالمه الواهية  ...!  
وحتـى قبـل أن يحقـــق أحالمــه
الرخيصـة ،تلك ،ولن يحققهـا أبــدا،
ألن مـن يعـرفـه ال يثـق بــه وال يأمن
جانبه وال سالمة نيتـه وطويتـه.....،
وجــــه نــــداء إلـى «الطنجــاوييـــن
والطنجـاويــــات وإلى كـــل عشـــاق
طنــجــة ،يدعوهـــم إلى مواجهــــة
«االعتــداء» على طنجـة ويطالبــهـم
بالعمل جميعـــا على «الحفـــاظ على
تنوع هوية مدينتنا وهويتنا»....
مــــا هـــذا الـهـــراء والغــبــــاء
والتـفاهـة التـي طـلــع بها «بيـان» البــاحــث التـــافـــه ،على مجموعة
أوراق تعافهـــا المزابـــل ،بكل تأكيد ،ينتقد فيها بال أدب وال توقير وال
احترام ،سير األشغال في برنامج ملكي يهــدف إلى ترميـــم وصيانة المدن
العتيقة ،التي تعتبـر عنوانا للهويـة المغربيــة ،وللذكاء المغربي ،وللنبوغ
المغربي ،ولقدرة المغاربة ،عبر مئات السنين ،على إبداع نمط للحياة في
مدن مكتملة األركان ،شيقة البنيان ،تشكل إطارا متميزا للحياة الجماعية،
بكل مكوناتها وأغراضها وضرورياتها.
الباحث التافه «الرويبضة» يعلمُ أن مدينة طنجة من أقدم مدن المغرب،
لعلها أقدمها إطالقا ،وبالتالي فإنها لم تنج من أثار الزمن وعوامله البشرية
والطبيعية ما تسبب في إلحاق العديد من األضرار بمنشآتها وبنياتها ومآثرها
أيضا .وحتى يعود لها بعضٌ من بهائها ورونقها وجمالها ووهجها ،أمر جاللة الملك بتجديد
«شباب» هذه المدينة ،عبر مخططات شاملة متكاملة ،وهو ما يُسار إليه حاليا ،حيث إن أوراش
الترميم واإلصالح تغطي فضاء المدينة العتيقة بالكامل ،وفق مخطط يهدف إلى المحافظة
على المآثر التاريخية وكل ما يشكل عناصر الهوية التاريخية لطنجة.
ولعل الرجل لم يستوعب ،بعدُ ،أهمية وأبعاد األوراش المفتوحة بالمدينة العتيقة ،ليطلع
بأوراقه التي قد ال يقبل مواطنٌ صادقٌ استعمالها ولو كقماشة صحون ،في محاولة لدغدغة
عواطف من وصلهم خبرها من العامة ،بمجموعة من «الكلمات» والتعابير المستهلكة ،والتي ال
يحفظ غيرها ،من قبيل «طنجة مجردة من روحها» و «خصوصياتها» ،طنجة متعددة الثقافات،
ومتسامحة» .إلى أخره مما يبعث على الغثيان ،والحال أن أشغال الترميم الحالية تستجيب
لخصوصيات هذه المدينة التاريخية وتعزز وضعها المتميز كمدينة متعددة الثقافات ومنابع
الحضارات  ،وتعمل على استدامة تلك الخصوصيات التي تشكل الطابع المميز لهذه المدينة
الفريدة في نمطها وعمرانها وملكاتها ما هيأها عبر تاريخها آلالف السنين ،لتضطلع بأدوار
هامة في تاريخ البشرية وتشكل بذلك رصيدا كبيرا وهاما من الملكات والمواهب ،عبر اتصالها
بحضارات وثقافات شعوب عديدة عايشتها وتفاعلت معها وتأثرت بها وأثرت فيها لتصبح «وطنا
لإلنسانية» !....
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وحتى يقنعنا ،إن كان البدّ ،أن «ما في راسه شيء» ،أضاف إلى «بيانه» الذي قد ال يجد،
يوما ،من يقرأه ،أو يهتم به ،أو يلتفت إليه 24 ،ورقة تحدث فيها عن «طنجته» وأسباب
«استيائه» ومحنته وحيرته ،لينصرف إلى التغييرات التي طرأت ،على بعض مباني المدينة
الحديثة ،ومنها قصر «بيرديكاريس»« ،وفيال هاريس» ،وبنايات البريد البريطاني واالسباني
والجامع الكبير ،ودار البارود ،وعمارات «رينشهاوسن» وبعض الفنادق القديمة ،والكنائس
والبيع ،ومسرح سيرفانتيس ،و «يزين» سلطته الروسية بصورالميناء المتوسط والقطار
السريع والمحطة الطرقية الجديدة  ،وجلها ال يدخل في نطاق برنامج ترميم وإصالح وصيانة
المدينة العتيقة!!!  .....
والرجل ال يجهل أن المباني التي يتحسر عليها ،وهي مبان قديمة ،أصابها ما يصيب كل
المباني التي تنتقل ملكيتها عبر عشرات السنين ،من مالك آلخر ،وتبقى مسؤولية الترخيص
بالتغيير من مسؤوليات البلديات ،وال عالقة لها أصال ببرنامج ترميم المدينة القديمة  .
ُ
الخلط الفظيع ،الحاصل في دماغ «األديب الباحث» الذي يتحدث ،في أن
ومن هنا يظهر
واحد ،عن برنامج محدد في طبيعته ومكانه وزمانه ،يخص المدينة القديمة ،وعن ما أصاب
العديد من بنايات المدينة الجديدة ،منذ بداية القرن الماضي من تغيير في الشكل وفي غرض
االستعمال  ،وهذا أمر طبيعي يسري على كل البنايات في المدن النشيطة ،بفعل المعامالت
العقارية والتجارية  .
إال أن ثالث فقرات في «خاتمة الكتاب» تخون الكاتب ،إذ تفضح أسباب هذا التحامل
الغير مبرر ،على برنامج صيـغ بحسن نية ،وتمت انطالقته بصدق وعزم وحمية  ،تحت إشراف
والي الجهة ،من أجل ترميم وتصحيح
وإصالح ما تآكل من مآثر وعمران
بالمدينة العتيقة ،في إطار االحترام
التام لهويــة المدينــة التاريخيـــة
والثقافية وصيانـة مآثرهــا التي تدل
عليها وعلى ماضيهــا ونبوغ أهلهــا
وحذقهم ومهارتهم.
وقبل الختام ،يضع هذا السؤال
على نفسه بطبيعة الحال !
واآلن ما العمل ؟
ويــرد أنـه ،بصفتــه الشخصية،
يشتغـل على موضوع كتاب يتعلــق
ب «خصــوصـيــات طنجــة ومعالـم
هويتهــا» وهو يتمنى الحصول على
«تمويل» لنشره.
أما على مستــوى الجمعية التي
يرأسها  ،وبسبب الجائحة ،والصعوبات
التي واجهوها (في الجمعيـــة) خـالل
السنـــوات الماضيــة ،للحصول على
التمويل الالزم لتنظيـــم مناظـــرات
ونــــدوات «ذات مصـــداقــــيــــة»
بمشاركة خبـــراء ومتخصصيـن في
مجال ترميم المآثر التاريخية.
المشكـــل إذا مشكــل تمويــــل الكتاب الذي يشتغــل عليه الكاتب
المحقق ،وتمويــل أنشطة الجمعية التي تشتغل منذ ثالثين سنة ،ليس
«بيليكيا» ،طبعــا ،في مجال التعريف ب «هوية» طنجة و«خصوصيات
هويتها» وهي أمور ال يرقى إليها علم العامة ،بل ينفرد باإلحاطة بها ،هو،
وبالتالي ،فال ترميم وال إصالح وال تجديد في كل ما يتصل بطنجة ال يجب
أن يتم إال باستشارته واألخذ برأيه !......
ومن أجل «تغيير المنكر» ،سمح األديب الباحث لنفسه بحرية
توجيه نــداء إلى «كـــل الطنجاويين وكل عشاق طنجة» ،من أجل
العمل للعمل على الحفاظ على تنوع هوية «مدينتنا وهويتنا» «أمام االعتداء على «هذه
القيمة العالمية المتميزة» .متخيال نفسه «دوغول ونداء لندن ( )1940أو عالل الفاسي
و»نداء القاهرة ( .)1953ولذا ،يقول« ،فقد وجد نفسه مضطرا إلى البوح بما يشعر به  ،سواء
بصفته الشخصية ،أو كرئيس لجمعيته التي تنشط على الورق أكثر من تحركها على أرض
الواقع ،في «نداء» من أجل طنجة «التي هي بحاجة إلينا ،نحن الذين نحبها» والذين يتوجب
علينا المساهمة في بناء طنجة القرن  21حتى نترك ألبنائنا مدينة لم تضيع هويتها وروحها»  .
أبهذه «الشعارات» الفارغة ،السخيفة ،ننجح في ترميم طنجة ومآثرها وصيانة هويتها
وتحقيق إشعاعها وتألقها في فضاء المتوسط وعبر العالم؟ أو بالبيانات والخطب التي تالمس
العواطف وال تنفذ إلى القلب والنهى وال تسمو إلى الهمم التي تتحدى القمم...؟!
قد تكون «زلة» المشرفين على المخطط أنهم لم يستشيروا األستاذ الباحث ليستفيدوا
من خبرته الواسعة في عالم ترميم اآلثار ،وصيانة المعالم والذخائر التاريخية ،والبد أن
أصحاب المشروع ال يميلون كثيرا إلى أنصار «القول وما اشتق منه» وإلى أهل التظاهر واإلداء
والسفسطة .وعلى أيّ ،فإن القافلة تسير ،والمخطط الذي يرفضه األستاذ األديب الباحث ،ينجز
وفق ما هو مرسوم له ومنتظر ،وال بأس من أن يواصل صاحب «النداء» ترديـد نــدائه على
الفضاء ،أمال في أن يصل يومـا إلى أذن صاغيــة ...وذاك من سابع المستحيالت!!! .....

جريدة طنجـة
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التلقيح ...
بني الت�أييد والت�شكيك

�أوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

• رميساء بن راشد
الحديـث في مغرب اليوم إال وينصب نحــو لقــاح
فيروس كورونا المستجد ،خاصة مع انتشار موجة
األخبار الزائفة ،فمنذ إعالن البالد عن إطالق حملة تلقيح
شاملة بمختلف أنحاء المعمور ضد الفيروس ،أصبح جل
المواطنين يعيشون على واقع انتظار موعد بدأ التلقيح
الذي لم يتم اإلعالن عنه بعد ،بين أمل وحيرة .وبالرغم
من اآلثار الوخيمة والضغوطات النفسية واالجتماعية
واالقتصادية التي تعيشها الساكنة جراء انتشار الوباء،
الزال هنـاك من يشـك في وجوده من األساس ،رغـم
االرتفاع الصاروخي للحاالت المسجلة .فبعد مرور ثمان
أشهر على انتشار الوبـاء في البالد وإطالق حالة
الطوارئ الصحية ،وبعد التجـارب السريرية
التـي أجـراهـا المغـــرب على مئـــات
المتطوعين ،وبعــد اقترابـــه أخيــرا
من نهاية النفق ،انقسم السكان
إلى قسمين ،قسم ينتظر اللقاح
وقسم يشكك فيه.
اللقاح والتشكيك:
عـــمـــــد المغـــــرب إلى
تنـويـــع مستـورديــه عــبـــر
توقـــيـــع اتفاقية مع شــركـة
«سينوفـارم» و «أسترازينيكــا»
لتفـادي نفـــاد المخزون ولعدم
عجــز الدولـــة بعــد الشــروع في
حملــة التلقيـــح .هذا األخيـــر الذي
ستصل دفعته األولى إلى  10ماليين
جرعة وبمعــــدل حقنتيــن لكل شخص
بفارق زمني يصل إلى  21يوما ،وسيطلق في
غضون األسابيع المقبلة عبر إعطــاء األولوية للعاملين
بمجال الصحة والسلطات العمومية والقوات األمنية
وكذا العاملين بقطاع التربية الوطنية ،ثم األشخاص
المسنين والفئات الضعيفة والهشة جسديا المعرضة
أكثر لإلصابة بالفيروس ،ثم بعد ذلك يأتي تعميمه
على مختلف المواطنين كافة .وسيستفيد كل منخرط
في هـذه العمليـة من رمز خاص وبطاقة إلكترونية
تعوض رخصة التنقل االستثنائية ،وستخول لحامليها
السفر داخل وخارج أرض الوطن.
ومنذ اإلعالن عن هذا التلقيـح والسلطـات تحــاول

جاهدة هدم أسوار التخوفات والشكوكات عبر طمأنة
مواطنيها بفاعلية هذا اللقاح وضرورة االنخراط فيه،
وحرصها على سالمتهم وصحتهـــم ،إال أن األخبـــار
«الزائفة» التي تروج حول هذا األخير شوشت على
أذهان البعض ،إذ شككت فئة مهمة منهم في سالمة
اللقاح معتبرة أن له أعراضا جانبية خطيرة تظهر على
الفرد فيما بعد.
اكتساب مناعة جماعية وإجبارية التلقيح:
يطمح المغرب عبر هذا التلقيح الى اكتساب مناعة
جماعية تقدرب 80في المائة للحد من انتشار الوباء.
وقد عملت السلطات والزالت ،على تشجيع
الجميــع في االنخــراط واالندماج في
هذه العملية .وفي هذا الصدد أعطى
جاللة الملك محمــد الســــادس
تعليماتـــه الساميـــة العتمـــاد
مجانية اللقاح لجميع المواطنين
بعدما كانت ستتكلف الدولة
باألسر الهشة والمعوزة فقط.
أما فيمـــا يخص إجبارية
التلـقــيـــح فمـن المقــرر أن
يكون اختياريــا وتطوعيـــا ال
إجبـــاريا ،لكنــه في الحقيـقـة
يبقى إجبــاريا بطريقة مبطنـــة
وغيــر مباشرة ،ألنــه في حـــالـة
عدم االستفــــادة مــن التلقيــــح
سيــــجــد المــواطـن صعـــوبـــات
وعراقيل عديدة في حياتــه اليوميـــة،
كالتطبيـــب وطلــب وسحــب الرخــــص،
والتنقل في داخل وخارج البالد ...أي وبوضوح
أكثر لن تعود حياته إلى طبيعتها العادية مالم ينخرط
في العملية.
ال يجادل اثنان في أن الوباء بات يتربص بنا في
كل وقت وحين ،وأنه قد استنزف جل طاقتنا ،فضال عن
عدم قدرة واتساع البالد لمزيد من اإلصابات الجديدة
والحرجة لما تشهده مستشفياتنا من اكتظاظ ،إذ
أصبح من الضروري أن نعلـن انخراطنا ودعمنا التام
لهذه العملية للحد من هذا الوباء القاتـل ،حيث يكفي
ما أصبحنـا نعيشــه ونراه بشكل يومي من احترازات
ووقايات وإصابات ووفيات.

جمل�س اجلهة
يوقع على خطة عمل جديدة..

قامت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة
بالتوقيع على خطة عمل  2022-2021مع
جهة «بروفانس ألب كوت دازور» الفرنسية.
وحسب بالغ لمجلس جهــة طنجة ـ
تطوان ـ الحسيمة ،فإن التوقيع الذي تم
عن طريق تقنية التواصل عن بعد ،بين
رئيسي الجهتين ،فاطمة الحساني ،ورينو
موزيليي ،ومساعديهما وبحضور القنصل
العام للمملكة المغربية بمدينة مرسيليا
الفرنسية ،سعيد بخار ،يندرج ضمن إطار
التعاون المركزي القائم بين الجهتين ،منذ
سنة .2002
وجديـــر بالذكر ،أن االجتمــاع قــد
استعرض متــانة العالقـــات المغربيـــة
الفرنسية في مختلف المجاالت االقتصادية
والثقافية وكذا البيئيــة التي يعكسهــا
التراكم العام المسجــل بين الجهتين،
في مايخص مستوى تعاونهما المركزي
المتميز.
هذا وقــد أشادت فاطمة الحسانـي،
رئيسة الجهة ،بالتعاون المشتــرك بين
الجهتين المغربية والفرنسية والذي يمتد

جريدة طنجـة

ال �ضرائب
على تربية اخليول

نحو عقديــن ،ويشمل مختلف المجاالت
التنموية الحيـــويـة ،خاصــة في مجالـــي
المنـــاخ والبيئــة .في حين أوضــح رئيس
مجلس جنوب بروفانس ألب كوت دازور،
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رينو موزيليــي ،أن هذا التعـاون يعتبـــر
نموذجا يحتذى به على الصعيــد الدولي
واألورومتوسطي.

رميساء

وأخيرا ،ال شيء بعد يفاجئنا في ما يدور في كواليس السلطة
التشريعية ،حيث تلعب المصالح الشخصية والحزبية لصالح لوبيات
معينة ،من باب «اعطني نعطيك» ....واألمر ال يغيب عن فهم لبيب
فهيم !
تصوروا أن يسعى مجلس المستشارين إلى «زرع» تعديل
في ميزانية العام القادم ،بهدف «حماية» أرباب مهنة مدرة للخير
الكثير ،من فـــك «الضرائب» بوسيلــة ملتويــة  ،مدسوسة ،خالها
أصحابها كافية لتمر تحت أنف وزير االقتصاد والمالية ،بنشعبون،
الذي واجه مشكلة مشابهة بمجلس النــواب في قضيــة حمايــة
جمركية كذلك ،لفائدة شركة حديثة النشأة يوجد من بين شركائها
الخمسة ،وزير و «زعيم» سابق !
التعديل اإلضافي بواسطة مجلس المستشارين أهــم المـــادة
المتعلقة باإلعفاء الضريبي لمربي الدواجن حيث تم «زرع» مربي
الخيول ،أيضا ،في هذه المادة اعتمادا على كون مربي الدواجن
يوفرون اللحوم البيضـــاء التي تعد مادة استهالكيــة أساسيـــة
للمواطنين ،وهو ما ال ينطبق على مربي الخيول.
إال أن الوزير اعتبر أن األمر يتعلق فقط بمالءمة تلك المادة مع
المرسوم الذي يعرف األنشطة الفالحية و مقتضيات المدونة العامة
للضرائب ،ليتم التصويت على التعديل باإليجاب.
غيـر أن النائب البرلماني محمد خيـي ،عن «بيجيـدي» طنجـة
عاد للتذكير بنص المادة  46من مدونة الضرائــب ليستنتج أن
األمر يتعلق بدورة اإلنتاج النباتية والحيوانية التي تكون منتجاتها
مُعَدَة لتغذية اإلنسان والحيوان ،بما يشمــل تربيــة األبقـــار
ّ
واألكباش والماعز والجمال ،حيث يستفيد  الفالحــون الذين يقـــل
دخلهم السنـوي الصافي عن  5ماليين درهم من اإلعفاء الدائم عن
الضريبة ،وهو ما ال ينطبق على مربي الخيول   .
وبالرغم من إقـرار الوزير بوجــود لبس وارتباك في توضيح
مضمون التعديل ،فقد تم اعتماد مشروع المالية والتصريح بأن
مربي الخيول  ،من «الثلث الناجي» من نار الضرائب.
وكما نجا بنشعبون من قضية «الخيول» المعفية من الضرائب،
استطاع أيضا أن ينجو من «فـخ» تعديل جديــد قادم من مجلس
المستشارين ،كان يهدف إلى «حماية شركة مغربية حديثة النشأة
متخصصة في صناعة ألياف «البوليستر» المستخدمة في النسيج،
من المنافسة الخارجية ،وهي الشركة التي يعد وزير و «زعيم»
سابق ،أحد المساهمين فيها  .
ونجح بنشعبون في إلغاء التعديل الذي فهم منه أنه يهدف إلى
حماية لوبيات اقتصادية معينة  .وكان ما كان يجب أن يكون ،في
مغرب «كل شيء ممكن» .يكفي أن  ! .......
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ب�إ�شراف الوايل مهيدية
�أ�شغال الرتميم والإ�صالح تغطي بالكامل
ف�ضاء مدينة طنجة العتيقة
(تتمة ص)1

عملية اإلصالح الحالية ،تبدو أكثر جدية
ورصانة وشموال من كل ما سبق ،يتم إنجازها
في إطار شراكة بين مجموعة من القطاعات
الحكومية والجماعات المحلية وتهدف ،كما
أعلن عن ذلك من طرف الوكالة المكلفة
بالمشروع ،إلى إنجاز مجموعة من األوراش التي
من المؤمل أن تعيد للمدينة العتيقة وهجها
التاريخي والثقافي والحضاري ،وتحافظ على
هويتها التاريخية والعمرانية التي تميزت بها
عبر حقب التاريخ المتعاقبـة وتأثيــر حضــارات
عالميــة ،انصهرت فيهـــا وتفاعـــلت معهـــا،
فينيقية ،وقرطاجية ورومانية إلى الفتح العربي
اإلسالمي الذي مهد لفتح األندلس بداية القرن
الثامن الميالدي.
ونظرا لتاريخها وموقعهـــا وأهميتهـــا
االقتصادية والعسكرية فقد تهافتت عليها جل
دول أوروبا الناشئة ،وخططت الحتاللها منذ
نهاية القرن  ،19ليتم استيالء البرتغال عليها
ثم اإلسبان ثم اإلنجليز الذين تم طردهم على
يد السلطان موالي اسماعيل.)1678( ،

طنجة نموذج حضاري فريد ورائع

هـــذا المزيــج من الشعـــوب والثقافــات
والحضارات ترك بصماته على كل جوانب
الحياة بطنجة ،وشكل منها نموذجا فريدا ورائعا
لطابعها المعماري ،ونمط هيكلتها كمدينة
كبيرة ببعد عالمي ،وهيأها لتصبح عاصمة
دبلوماسية للمغرب أواخر القرن التاسع عشر.
التذكير بهذه المراحل التي قطعتها مدينة
طنجة ،في تاريخها الممتد آلالف السنين ،إنما
لتأكيد األهمية التاريخية والحضارية لما تختزنه
من مآثر وذخائر ،العديد منها لم يكتشف بعدُ،
بسبب اإلهمال الذي يلحق بها وبغيرها من
المدن التاريخية المغربية ،ألن مجال صيانة
المآثر التاريخية والمحافظة عليها لم يكن
يشكل مجاال محددا من مجاالت اهتمام حكامنا
منذ االستقالل.
مخطط ترميم وصيانة المدينة العتيقة،
يشمل إصالح وإبراز أســوار المدينــة ،خاصة
السور البرتغالي الذي شيد على نفس نمط
السور المحيط بمدينة لشبونة البرتغالية،
وسور موالي إسماعيل ،وإصالح مجموعة من
بنايات المدينة خاصة اآليلة للسقوط ،بعد أن
شهدت طنجة سقوط دور بدار البارود ،على
سبيل المثال وهــو من األحياء القديمة جدا
بطنجة ،وصيانة واجهات المدينة ،انطالقا من
ميناء طنجة ،وإعادة ترصيف األزقة والشوارع
والساحات المتآكلة رغم العديد من عمليات
الترقيع الفاشلة ،وتوسيع وتقوية شبكة اإلنارة
العمومية ،وإحداث ساحات خضراء ومرافق
ترفيهية للمواطنين ،ومراكز ثقافية للشباب
واألطفال والفتيات وأندية نسوية ،ومقرات
إدارية جديدة ،والكل يدخل في نطاق برنامج
واسع للتهيئــة العمرانيــة وتجهيزات أخرى
تندرج في إطار الحاجيات األساسية للمواطنين
وتستجيبلها..
كما نالحظ أن هذا المخطط يشمل أهم
جوانب مشروع إصالح وترميم المدينة العتيقة،
التي تريد بعض الكتابات الصحافية أن تعطيه
طابعا سياحيا ،بأن تجعل من التنشيط السياحي
غاية هذه العملية ،والواقع أن هذا المخطط
جـــاء لخدمــة المواطنيـــن بالدرجــة األولى،
ووضع منشآت المدينة التاريخية والعمرانية
والتجهيزية في خدمتهم وخلق فضاء خارجي
يستجيب لحاجياتهم .أما السياحة فهي وظيفة
من وظائف المدينة ،يتولى المواطنون رعايتها
وصيانتها وتطويرها .هذا ،بطبيعة الحال ،في
إطار مخططات سياحية عملية ،وليست فقط
«خطابية» من باب «المواثيـق» والشراكات
التي توقع أمام الكاميرات وتؤثث بالتصريحات
و«الوعودات» التي تنتهي مع نهاية نشرة
األخبارالمسائية.

مطلوبٌ خبراء في ترميم اآلثار

ويجب أن ال نغفل اإلشارة إلى قلقنا من
أن يتم إنجاز مشاريع الترميم بالنسبة للمآثر
التاريخية ،على أيدي «بنائين» مياومين ،دون
االعتماد ،من جهة ،على باحثين محليين في
تاريخ هذه المدينة ،ومن أبرزهم األستاذ رشيد
العفاقي ،ومن جهة أخرى ،على خبراء في علم
ترميم المآثر التاريخية ،كما حصل في مدن
أخرى عتيقة ،األمر الذي أثار غضب المتبصرين
من سكان تلك المدن.

ولقد سرّنا كثيرا الشروع في ترميم سينما
«الكزار» الشهير بطنجة ،وكان ذلك مطلبا
ملحا لسكان المدينة العتيقة نظرا لمكانته في
ذاكرة ووجدان أهل طنجة ،بعد أن تحول سينما
«كابيطول» المقابل ،إلى «قيسارية» وهي
«قمة» ما يشكل اهتمام «الفوراسطيروس»
الوافديــــن على طنجـــة «لالسترزاق» والبيع
والشراء في كل ما هو تاريخي أصيل وجميل،
ومن ذلك المباني التاريخية ،والمناطق الخضراء،
وبطبيعة الحال ،الغابات ،كما حصل ويحصل،
والحراس غافلون !...

حـــدائـق المنـــدوبيــة والســوق
الداخــل والقصبة واألبراج واألسوار
وال نشك أن «فضائــل» هذا المخطــط
ستعم حدائق «المندوبيــــة» بعـــد تحويـــل
المحكمة التجارية ،إن شاء اهلل ،إلى مجمع بنايات
وزارة العدل ،وأيضا القصبة ،التي هي قمة
المآثر التاريخية ،بقصرها ورياضها و «بيت
المال» الذي جعل بداخل ذاك القصر البديع،
وسورها وأبوابها والمدخل الموصــل إليهــا
سواء من «برج الشروق» أو من جنان قبطان
ووادي أحرضان ،كما نرجو أن تعم أيضا فضائل
المخطط ،أبراج المدينة وأسوارها الداخلية
وساحة دار الدباغ بعد أن شهد السوق الداخل
والمحيط ،بداية أشغال الترميم وقد شكل هذا
الفضاء ولعشرات السنين ،قلب طنجة النابض
وملتقى كبار زوار طنجة وعشاقها من سياسيين
وأدباء وشعراء وكتاب مغاربة وأجانب .كما أن
ساحة  9أبريل( ،المشوهة) تحتاج ،في نظرنا،
إلى تنظيم «مسابقة أفكار» وطنية ودولية،
تخص وضع تصميم مبتكر إلصالحها وجعلها
مركز التجمعات الترفيهية للمواطنين والسياح
والزائرين.
وال يجب أن ننسى «السوق المركزية»
(البالصا) بساحة  9أبريل ،التي لم يتغير شكلها
من بداية القرن الماضي ،بل زادتها األيام
بشاعة وتشوها وانعـــدام شــروط النظافــة،
والمؤســف أن جحافـل السيـاح «تلـــح» على
زيارتها للتمتع برؤيـة «خيرات اهلل» ،ولكـن
سرعــان ما يضعـون منادلهـم على أنوفـهــم،
والسبـب ال يخفى على لبيب! .
أما منطقة الباليا ،بمبانيها التي تسجل
بداية تدخل المعمار األوروبي الحديــث في
طنجة ،فإنها أيضا تتطلــب عنــاية خاصة حتى
ال «تتبخر» تلك البنايات كما «تبخــر» رياض
«محطة القطار» طنجة-فاس ،وهو أول خط
سكة حديد بالمغرب ،هذا الرياض الذي كان
آية في الجمال ،يوم كان يوجد في هذه المدينة
من يعشق «الماء والخضرة» الورد والجمال،
وصهاريج األسماك الذهبية التي كانت تتوسط
الحديقة وتضفي عليها جماال وبهاء.

دار النيـابـة

وتبقـى «دار النيابـة» غصـة في حلقنــا،
جميعنا ،في طنجـة ،بسبب ما تشهـده ،منذ
سنــوات ،من إهمال وترد متسارع ،يهددها
باالنهيار في أي لحظة ،إذا لم تتداركها األلطاف
الربانية ،حيث تحولت اليوم إلى «خربــة» وقد
كانت ،ذات يوم ،مركزا ألعلى سلطة سياسية
وإدارية بمنطقــة طنجــة ،وكانت ،منذ 1860
تضطلع بالدور الذي يقـوم به اليوم «لو كي
دورسي» الفرنسـي أو «ذو فورينغ أوفيس»
البريطاني.

«Le Quai d’Orsay ou the Foreign
Office».
بحيث إنها كانت واسطة بين سلطان
المغرب ورجال السلك الدبلوماسي المعتمدين
بالمغرب ،المقيمين بطنجة ،العاصمة
الدبلوماسية للمغرب ،كما كانت مقرا للعديد
من المفاوضات التي أجراها المغرب مع السفراء
في ما يخص عالقات المغرب بتلك الدول.
وقد سبق وأن اقترحتُ على السفيرالراحل
الدكتور عبد الهادي التازي صاحب الموسوعة
الشهيرة في تاريخ الدبلوماسية المغربية،
وأيضا على وزير الخارجية المثقف واألديب
والدبلوماسي الكبير األستاذ محمد بن عيسى
إصالح بناية دار النيابة «السعيدة» كما كانت
تسمى في البروتوكول المغربي ،وتحويلها
إلى متحف للدبلوماسية المغربية ,وفعال فقــد
تم اتخاذ مبادرات في هذا الشأن ،إال أن هذا
المشروع تنطبــق عليــه المقولــة اإلسبانية
الشهيرة:
Las cosas del palacio van
despacio
ومعناها أن البيروقراطية تتسبب في بطء
وتأخير الملفات اإلدارية !!!.....

األمــــل معــقـــودٌ علـــى هــمـة
الوالي مهيدية
يبقى ،فقط ،أن نضيف أمرا هاما ،وهو أننا
بهده المدينة ،راكمنا العديد من خيبات األمل،
في وعود انطلقت ،بداية الستينات ،مع ميثاق
الراحل محمد الخامس لطنجة ( ،فضالة )1958
بخصوص اإللغاء التدريجي للنظام االقتصادي
والمالي لطنجــة ،بعد إلغاء النظــام الدولي،
ومشاريع إنعاش طنجة بداية  ،1973وما تال
ذلك من قرارات ووعود ،إلى أن تكرم جاللة
الملك محمد السادس على طنجة وأهلها سنة
 2013بمخطط كبير لبناء «طنجة الكبرى»
وفر لهذه المدينة مجموعة من آليات التنمية
التي جعلت اليوم من طنجة قطبا اقتصاديا
من الدرجة األولى على المستـــوى الوطنــي
والمتوسطي.
كما أن مخطط ترميم وإصالح المدينة
العتيقة الذي جاء أيضا في إطار العناية الملكية
بالمدن العتيقة بالمغرب ،سوف يضفي على
طنجة حلة جديدة ووهجا براقا ،وإشعاعا متجددا.
ولكن األمل معقـــود على والي الجهــة،
السيد محمد مهيدية ،في تتبع تنفيذ مختلف
مشاريع هذا المخطط ،ونحن واثقون من أنه،
بما عرف عنه من جدية ونزاهة وجرأة ووضوح،
سوف يضمن نجاح هذه التجربة الجديدة في
أحسن الظروف .
نحن ،بالفعل ،مطمئنون إلى قدرة السيد
الوالــي على التدخـــل المناســب في الوقـت
المناسب ،لتصحيح األوضاع ،وتفادي االختالالت،
ومنع أي تصرف ،إن عمدا أو سهوا ،ال يليق بما
يحمله أهالي طنجة من آمال على هذا المخطط،
ونعلم أنه منذ شهر يونيه الماضي وهو يقوم
بجوالت تفقدية بالمدينة العتيقة ليتأكد من
تقدم األشغال وفق المخطط المرسوم .وال
نملك إال أن ندعو له بالتوفيق.

عزيز كنوني

فضاءاألنثـى:

العنف

�ضد الن�ساء
ٌ
ٌ
وطنية
ق�ضية

 • -سميـة أمغـار

قانون محاربة العنف ضد النساء كان حاضرا ،بقوة ،في مختلف اللقاءات
والندوات المنظمة تخليدا لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء ،الذي
تمت المصادقة عليه سنة  ،2018والذي يصادف الخامس والعشرين
من شهر نوفمبر ،كل عام  .
ورغم أهمية هذا القانون الذي اعتبر خطوة إيجابية على الطريق الصحيح،
اعتبارا ألنه حدد مفاهيم جديدة للعنف ضد المرأة ،سواء الجسدي أو الجنسي
أو االقتصادي أو النفسي ،وجعل لكل هذه األشكال عقوبات جنائية واضحة،
خاصة في حالة كل فعل مادي أو معنوي يترتب عنه ضرر جسدي أو
نفسي أو جنسي أو اقتصادي ،سواء باللفظ أو اإلكراه أو التهديد أو الحرمان
أو اإلهمال ،من شأنه المساسُ بسالمة المرأة وحرمة جسدها ،لغرض
جنسي أو تجاري.
ومنذ صدور هـــذا القانون ،وهو يشكل موضوعا عاما للنقـــاش
على مستوى المنظمات النسائيــة والحقوقية واألهلية ،بين مؤيديــن،
بالمطلق ،ومتحفظين بحذر كبير ،ومتفائلين أن يكون صدور هذا القانون،
بداية طريق التغيير ،ليس فحسب ،على مستوى المقتضيات القانونية،
بل ،وأيضا ،بالنسبة إلذكاء الوعي داخل المجتمع باالحترام الواجب للمرأة
ورفض كل أشكال التمييز ضدها على أساس الجنس أو النوع  .
ومن حسنات هذا القانون ،أنه جرّم عددا من أشكال المس بالحياة
الخاصة للمرأة ،سواء في الفضاء العمومي أو الفضاء اإللكتروني   ،بأن سنّ
عقوبات بالحبس والغرامة أو كلتيهما   ،لكل من قام عمدا وبأي وسيلة بما
فيها األنظمة اإللكترونية ،ببث أو توزيع معلومات دون موافقة أصحابها أو
بالتشهير بالحياة الخاصة لألشخاص من خالل صور غير حقيقية أو وقائع
كاذبة ،خاصة إذا كان من ارتكب هذا الفعل المجرم ،الزوج أو الطليق أو
الخطيب أو أحد األصول أو الفروع.
المتحفظون على هذا القانون الذي وضعت النسخة األولى منه سنة
 ،2013لتتم المصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية ،خمس سنوات من
التنقل بين األمانة العامة للحكومة وغرفتي البرلمان ،يرون أن هذا القانون
حصر أشكال العنف في حاالت معينة ،ووضع عقوبات زجرية للمخالفين
دون استحضار عقوبات بديلة ،كما أنه وضع بعض آليات الحماية للنساء
المعنفات ،يصعــب عليهن الوصول إليها ،بشهادة الجميع ،ومنها انطالق
المتابعة في حق ضحايا العنف  ،على أساس «الشكاية» ،ومنها كذلك ضعف
مؤسسات التتبع واالستقبال واإليواء للمتضررات من العنف ،وصعوبة الولوج
إلى العدالة ،وغياب أي نوع من أنواع التعويض للمعنفات عن الضرر ،ما
يفرض متابعة عمل األوراش المتصلة بحماية المرأة ،سواء على المستوى
المدني ،أو المعنوي ،أو التشريعي ،أو القضائي ،أو اإلداري    ،
تجدر اإلشارة بالمناسبة ،إلى أن «اتحاد العمل النسائي» نظم ،بمناسبة
اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء ،ملتقى دراسيا حول موضوع:
«عدالة النوع وتيسير سبل انتصاف النساء ضحايا العنف» ،لفائدة قاضيات
وقضاة ومحاميات ومحامين وضابطات وضباط الشرطة القضائية ومهنيي
منظومة العدالة من الجنسين  .
اللقاء كان بشراكة مع «شبكة مبادرات نسائية أورومتوسطية» وبدعم
من «االتحاد األوروبي» ،حيث تم التأكيد ،بالمناسبة ،على أن موضوع اللقاء
يأتي في إطار برنامج يعمل عليه االتحاد  ،تحت شعار «ال تسامح مطلقا
مع العنف ضد النساء والفتيات» ،ويهدف هذا اللقاء أيضا ،إلى دعم حقوق
النساء والمساهمة في القضاء على جميع أشكــال العنــف ضــد المرأة،
بغاية الوصول إلى تحسين السلوك العام تجاه النساء داخل المجتمع.
  وخالل هذا اللقــاء قدمـــت عروضٌ هامــة تخص وضع النســـاء في
مواجهتهن ألشكال مختلفة من العنف المادي والمعنوي ،كما تمحورت حول
القانون  103 - 13ومدى قدرته على تحقيق الحماية للنساء ،وأيضا حول
«قانون محاربة العنف ضد النساء ، ،بين آلية الزجر وتدابير الحماية».
أشغال هذا للقاء العلمي الهام وقفت على مجموعة من الثغــرات فيما
يخص أفعاال لم يتم تجريمها  ،كاالغتصاب الزوجي ،مثال ،والصعوبات
المتعلقة بالولوج إلى العدالة بالنسبة للمعنفات  ،وسبل االنتصاف لضحايا
العنف ،وضعف عدد مراكز االستقبال واإليواء لفائدة النساء الناجيات من
العنف ،إضافة إلى اإلجماع على اعتبار قضايا العنف ضد النساء قضايا تهم
جميع المواطنين ما يستوجب مواصلة التعبئة الشاملة لمواجهتها.
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املغرب و�إ�سبانيا ي�ستعيدان عمل اللجان
امل�شرتكة العليا   

يستعد المغرب وإسبانيا الستئناف العمل
باللجان المشتركة العليا التي توقفت مند ما
يربو عن خمس سنين .وسوف تلتئم هذه
اللجنة يوم  17من شهر دجنبر الجاري بالرباط
بمشاركة رئيسي حكومتي البلدين ،وعدد من
الوزراء في الحكومتين وحضور وفد هام من
رجال األعمال األسبان.
وحسب وكالة األنباء اإلسبانية الرسمية
«إيفــي» فإن لقـاءات اللجنــة العليا المغربية
اإلسبانية كانت قد انطلقت سنة  1993لتليها
 11دورة آخرها دورة  2015ثم توقفت ،ليس
بسبب مشاكل في االتصال الثنائي ،بل بسبـب
ظروف ناتجة عن الوضع السياسي في اسبانيا
حيث أجريت أربع عمليات انتخابات عامة ،إضافة
إلى انتشار وباء كورونا انطالقا من شهر مارس
الماضي ،األمـر الذي تطلـب إجراءات صحيـة
متشددة.
ويرى الجانب اإلسباني أنه من بين أسباب
تأخر موعد لقاء اللجنة المشتركة العليا ،إغالق
المعابر إلى سبتــة ومليليــة منـــذ  13مارس
الماضي.
وأضافـــت الوكالــة أن مسألـة الهجــرة
الالقانونية إإلى جزر الكناري ستكون من بين
المسائل المعروضة على اللجنة المشتركة
العليا ،حيث يعتبر الجانب اإلسباني أن تعاون
المغرب ضروري لمواجهة هذه القضية.

ومعلوم أن هذا الموضوع تصدر المحادثات
األخيرة لوزير الداخلية اإلسباني فرناندو غراندي
مارالسكا   ،بالرباط ،منذ بضعة أيام ،مع نظيره
المغربي عبد الوافي لفتيت.
وحســب نفــس المصادر ،فإن الحكومة
اإلسبانية تعتزم المصادقة ،خالل لقاء الرباط،
على اتفاقيات جديدة للتعــاون مع المغرب
وبصفة خاصة ،في مجال الهجرة الغير شرعية
ومطالبة االتحاد األوروبي بدعم جهود المغرب،
ماليا ،في تدبيرهذا الموضوع.
وعلى الرغم من أن سانشيز قد زار المغرب،
كرئيس للحكومة االسبانية ،وتم استقباله من
طرف الملك محمد السادس ،إال أنه سيكون
أول رئيس حكومة إسبانية ائتالفيــة ،تسبب
أحد شركائه في الحكم ،في خلق وضع غير مريح
بالنسبة للعالقات الدبلوماسية مع المغرب،
بسبب قضية الصحراء ،في حين اعادت وزيرة
الشؤون الخارجية في الحكومة االسبانية ،أرانسا
غونزاليس اليا ،التأكيد على أن موقف الحكومة
االسبانية في هذا الصدد ثابتٌ وواضحٌ للغاية ،
ولم يتغير وأن الحكومة اإلسبانية تدعم بالكامل
جهود األمين العام لألمم المتحدة ،لتحقيق حل
سياسي تفاوضي وعادل ودائم.

وتصحيحا لموقف مكـون من مكونـــات
الحكومة االئتالفية ،الخارج عن المبدأ الذي
تتعامل به الحكومة اإلسبانية في هذه القضية،
أكدت الوزيرة أنه في حكومة ائتالفيـة مثل
الحكومة اإلسبانية الحالية ، ،قد تكون هناك آراء
مختلفة وحساسيات مختلفة .لكن موقفنا من
قضية الصحراء لم يتغير .هذه سياسة دولة».
وأكدت السيدة سانشيز اليا في حديث لالذاعة
الوطنيــة اإلسبانيــة ،أن «السياسة الخارجية
اإلسبانية ترسمها وزارة الخارجية بالتنسيق مع
رئيس الحكومة»  ،مشيرة إلى أن موقف بالدها
من قضية الصحراء «ثابت .ولم يطرأ عليه أي
تغيير ».
وأعـادت الوزيرة اإلسبانية التذكيــــر بأن
بالدها تطالب «بالدعم الكامل» لألمين العام
لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حتى يتمكن
من «ضمان الحفاظ على وقف إطالق النار» في
الصحراء والتقدم في «مفاوضات تسمح بإيجاد
حل سياسي تفاوضي وعادل ودائم وفقا لقرارات
مجلس األمن في هذا الشأن .وأوضحت أنها
نقلت هذا الموقف بنفسها خالل «االتصاالت
العديـــدة التي جـــرت في األيام األخيرة مــع
المغرب وموريتانيا والجزائر واألمين العام لألمم
المتحدة ،لتعزيز مسار الحوار بشأن الصحراء».

ع.ك

قيامة  2021بطنجة :

بلخي�ضـر ميتطـي ح�صان الزمـوري و موالون
لبوهريز يهددون بالنزول من احلمامـة
الزالت الصورة وسط المشهد السياسي
بطنجــة مبهمــة لحـــد ما ،مع دنو موعـــد
االستحقاقات االنتخابية المقبلة لسنة ،2021
في ظل تكتم جل األحزاب عن خططها لهذه
المعركة ،التي من المرتقب أن تفرز خريطة
سياسية جديدة بطنجة بعد انفراد حزب العدالة
والتنمية بدواليــب التسييـــر خالل السنوات
الخمسالماضية.
مصــادر من جـــل األحـزاب بالمدينة،
كشفت لنا أن المرحلة تتطلب نوعا من الحذر
في التعامل بين كل الفرقاء ،نظرا لحساسية
المرحلة وصعوبتها من جهة ،و كذلك جراء
التغييرات التي طرأت على الهياكل التنظيمية
لبعض األحزاب من جهة أخرى.
بالمقابـل ،بـدأت المالمــح تتضح لخطط
األحزاب من خالل ظهــور بعــض اإللتحاقات
هنا وهناك ،فعلى سبيل المثال عودة يونس
الشرقاوي المتطاء حصان الزموري بعد مغادرته
خالل الوالية السابقــة ،وكذلك ظهور حسن
بلخيضر ،وصيف الئحــة العمدة السابق فؤاد
العماري ،في بيت االتحاد الدستوري في اشارة
إلى قيادته الئحة الحزب بمقاطعة امغوغة.
و تم الحسم بشكل نهائي في مصير الئحة
مقاطعة السواني ،بتزكية عبدالحميد أبرشان
القيادي في الحــزب ،ورئيس مجلس عمالــة
طنجة أصيلة ،باإلضافة إلى استمرار عبدالسالم
العيدوني نائب العمدة الحالي في ترأس الئحة
مقاطعة بني مكادة ،مع وجود أخبار تفيد بعودة
أحد الوجوه اإلنتخابية القوية بتراب المقاطعة
إلى حضن اإلتحاد الدستوري وهو محمد غيالن
الغزواني المغادر لجرار وهبي.
بالنسبة لحزب التجمع الوطني لألحرار،
فحرب التموقعات داخل الحمامة على اشدها
في اآلونة األخيرة ،بين الساهرين على تدبير
شؤونه باإلقليم من جهة واألعضاء الموالين
لمؤسس الحــزب بالشمــال وعضو مكتبـــه
السياسي محمد بوهريز ،الذي بدأ يتعرض
لضغوطات كبيرة في اآلونة األخيرة من طرف
عدد كبير من األعضاء المحسوبين عليه ،بعد
انتشار أخبار تفيد بإقصاءهم من الترشح خالل
اإلستحقاقاتالمقبلة.
فالصورة داخل دهاليز حمامـة طنجــة
مظلمة ،وزادتها قتامة مغادرة بعض الوجوه
الرئيسية ،والتحاقها بأحزاب أخرى ،وما يزيد
الطين بلة ،تهديد أعضاء أخرين ،لهم نصيب
كبير من الشرعيــة التاريخيــة والنضاليـــة،
ومعروفين بدعمهــم الكبير للقيادي محمد
بوهريز ،بالمغادرة صوب وجهات أخرى ،اذا ما
استمر تعنت اإلدارة الحالية التي تعمل منذ
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مدة (حسب رأيهم) على التخلص منهم خالل
اإلستحقاقات المقبلة ،وابرزهم نائب العمدة
السابق حسن السماللي ،ونائبة رئيسة الجهة
سلوى الدمناتي ،فيما الزال مصير البرلماني
السابق ،وأحد كفاءات الحزب حسن بوهريز غير
واضح لحد الساعة ،حيث لم اليعرف ما إذا كان
الحزب سيزكيه بمقاطعة بني مكادة أم ال.
فيما يــرى المســؤول األول عن التجمع
الوطني لألحرار بطنجة ،أن الحزب بدأ مرحلة
جديدة من التعاطي مع مناضليه ومناضالته،
حيث أرجع «اإلستحقاق» إلى مدى فعالية
ونشاط العضو داخل الحزب ،وأن لوائح الحمامة
خالل معركة  2021ستشكل بناء على هذا
المبدأ ،مع فتح المجال لوجوه جديدة يمكن
أن تقدم اإلضافة للمدينة .وهو ما يراه الطرف
المقابل مجرد مرواغات على اعتبار أن النضال
يكون في الميدان عبر األزقة والشوارع وبالقرب
من المواطنين ،وليس في كثرة االجتماعات
والندوات داخل مقر الحزب.
حزب االصالة والمعاصرة ،وحسب العديد
من المتتبعين ،لم يعد بتلك القوة التي كان
عليها في السابق ،خصوصا بعد مغادرة فؤاد
العماري ،وتبعته بعد ذلك أسماء وازنة لها صيت
وثقل انتخابي كبيرين ،أبرزهم أحمد اإلدريسي
القيادي البارز في البام ،الذي بات في حكم
المؤكد نزوله من «التراكتور» واإللتحاق بحزب
أخر سيكشف عن اسمه في االسابيع المقبلة،
حسب مصدر مقرب من اإلدريسي.
لكن المفاجأة المدوية والصدمة الغير
منتظرة هي قرب إعالن المستشار البرلماني
محمد الحمامي مغادرته للحزب ،بعد تزايد حدة
الخالفات بينه وبين بعض القياديين ،وهو ما
تأكد بتفاوضه مع أحد األحزاب الوطنية قصد
العودة إليه مجددا بعدما كان قد خاض إحدى
اإلنتخاباتالتشريعيةبإسمها.
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ومع ذلك ،يعمل المسؤولين على الحزب
بطنجة جاهدين ،على تدارك اإلختالالت ،ورص
الصفوف ،وتقوية التنظيم لمواجهة التحديات
وخوض معركة اإلنتخابات بشكل يضمن مكانة
الحزب وهيبته في المدينة ،وعلى هذا األساس
فقد تم الحسم ولو بشكل غير رسمي في بعض
اللوائح ،كمقاطعة امغوغة التي سيخوض فيها
السباق بإسم البام ،عبدالعزيز بنعزوز ،الرئيس
السابق لمجلس مقاطعة امغوغة ،ومقاطعة
السواني التي ستعطى فيها الفرصة لوجه
جديد ذو كفاءة ويخطو بثبات نحو بناء مسيرة
سياسية قوية ويتعلق األمر باألمين اإلقليمي
منير ليموري الذي تجمعه عالقة متينة مع كافة
مناضلي الحزب باالقليم.
فيما تظل مقاطعتي بني مكاد والمدينة
محط نقاش داخل الجرار ،بسبب مشاكل
األعضاء في األولى وهو ما يعتبره قادة البام
باألمر الطبيعي مادامت المؤسسة تنعم بالحياة،
واستقدام بعض الوجوه اإلنتخابية الجديدة في
المقاطعة الثانية ،مع العلم ان الحزب تمكن من
اقناع حميد بليطو من ركوب التراكتور خالل
االيام القليلة الماضية.
وأخيرا حزب العدالة والتنمية الذي يعمل
في صمت خالل هذه الفترة ،حيث كشفت
مصادرنا ،أن البشير العبدالوي العمدة الحالي
لطنجة ،يقوم بتحركات خفية ،بلقائه بعض
القيادات السياسية بالمدينة ،لفتح نقاش واسع
حول كيفية تقسيم «كعكة اإلنتخابات» بشكل
قبلي ،خاصة مع حصان أبرشان وحمامة بوهريز،
في ظل يقين البيجيديين باحتاللهم المرتبة
األولى خالل قيامة  ،2021وهو ما يؤكده الواقع
السياسي بعاصمة البوغاز.

نصرو العبدالوي

الت�أكيد الأمريكي ملغربية ال�صحراء
يكتم �أ�صوات النظام يف اجلزائر

اختارت الجزائر نهج سياسة الصمت أمام إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب االعتراف
التاريخي بمغربية الصحراء ،إذ لم تصدر وزارة الخارجية الجزائرية أيّ بيان في الموضوع بشأن افتتاح
قنصلية واشنطن في مدينة الداخلة.
وكانت الخارجية الجزائرية تحرص على إصدار بيانات تنديدية كلما قرّرت دولة إفريقية افتتاح
قنصلية لها بالصحراء المغربية؛ بل وصل بها األمر إلى استدعاء سفراء لها لدى دول القارة التي
استقرت بعثاتها الدبلوماسية باألقاليم الجنوبية.
واكتفت وكالة األنباء الجزائرية بإعادة نشر ردود فعل جبهة «البوليساريو» االنفصالية بخصوص
االعتراف األمريكي بمغربية الصحراء؛ فيما حاول اإلعالم الجزائري المقرب من السلطة ربط القرار
بتخلي المملكة عن القضية الفلسطينية ،على الرغم من أن الملك محمد السادس كان واضحاً في
اتصاله مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بشأن موقف الرباط الثابت والداعم للفلسطينيين.
وشكل القرار األمريكي صدمة ألعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية ،إذ في وقت روّجت فيه
تقارير إعالمية معادية أن المغرب ينفق أموا ًال طائلة من أجل دفع دول إفريقية إلى افتتاح قنصليات
بالصحراء وجاء قرار افتتاح القنصلية األمريكية بالداخلة مكذباً لكل هذه المزاعم .وتساءل أحد
المعلقين ساخرا من هذه التقارير« :هل تحتاج أمريكا إلى أموال مغربية من أجل االعتراف بمغربية
الصحراء؟».
وفشل النظام الجزائري في التأثير على دبلوماسية القنصليات التي نهجتها المملكة في الفترة
األخيرة ،إذ توجد اليوم  3قنصليات عربية و 16قنصلية إفريقية إضافة إلى القنصلية األمريكية في
الصحراءالمغربية.
وأكد اإلعالن الرئاسي لترامب ،الذي نشره الموقع الرسمي للبيت األبيض ،أن «الواليات المتحدة،
كما ذكرت اإلدارات السابقة ،تؤكد دعمها القتراح المغرب للحكم الذاتي باعتباره األساس الوحيد لحل
عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية».
وأضاف البيت األبيض أنه «اعتبارًا من اليوم ،تعترف الواليات المتحدة بالسيادة المغربية على
كامل أراضي الصحراء الغربية وتعيد تأكيد دعمها القتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي للحكم
الذاتي باعتباره األساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية».
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن الواليات المتحدة تعتقد أن «قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خيارًا
واقعيًا لحل النزاع وأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن»،
مشيرة إلى أن القنصلية األمريكية بالداخلة ستعزز الفرص االقتصادية والتجارية للمغرب بالمنطقة.

*عن هسبريس

تنفيذ عملية تهريب مخدرات
بنجاح والعثور على جثة شاب

لفظت ،مؤخرا ،مياه البحر وتحديدا بين منطقة القصر الصغير ووادأليان جثة
شاب (أ.ش) حيث تم العثور عليها في ظروف غامضة ،إذ لم تتضح بعد مالبسات
وحيثيات الحادث الذي شهد في ذات الوقت عملية ناجحة استهدفت تهريب
كمية من المخدرات على متن قوارب سريعة.وحسب مصدرنا ،فإن هذه العملية
التهريبية تمت أمام عيون المراقبة البرية والبحرية ،دون ضبطها وإيقافها.
ومعلوم أن هذه المنطقة تخضع لسيطرة أكبر أباطرة المخدرات في الشمال
وأشهرهم «ميسي» و «رونالدو».
ولنا عودة إلى الموضوع بأدق التفاصيل والمعطيات.

أحمد .ص

يقول «المجذوب»:
َا�س َر ِ
يت ْج َر ِ
احي
َداوِ ْ
احي ْبك ْ
يت ْو َرا َيا...
يت ا ْل َه ّْم ا ِّللي َه ِّز ْ
ْو ْرمِ ْ
ِيت ن ْْق َرا ْونْكْ ّْم ْد ْف ْج َر ِ
احي
ْعي ْ
وم ْق َرا َيا...
َما ْن ْف ْع ْت ْم َع َه ْاد ا ْل ُق ْ

وه
وج ْو ُج ْ
ْبن َْاد ْم ْب ُج ْ
ين ال ْم َّلة...
ال دِ ْ
ُم ْ
ـوه
ول ال ِّن َّية ْي َع ّْو ُج ْ
الر ْم َلـة...
وِ ْح ْر ُثـو بِهْ ْف ّْ
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ب�إ�شراف الوايل مهيدية
�أ�شغال الرتميم والإ�صالح تغطي بالكامل ف�ضاء
مدينة طنجة العتيقة
تشهد طنجة حاليا عملية واسعة لترميم
المدينة العتيقة ،في إطار مخطط صمم
لفترة  ،2024-2020يهدف فيما يهدف إليه،
إصالح البنية العمرانية والمرافق العمومية
وشبكة الطرق بعد انطالق مخطط «طنجة
الكبرى» في  26سبتمبر  2013والذي رصدت
له اعتمادات مالية تقارب  8مليارات درهم،
وحددت مدة إنجازه بالكامل في خمس
سنوات.2017 – 2013 ،
برنامج إصالح وترميم المدينة العتيقة،
وليس «تأهيل» هذه المدينة التي هي
مؤهلة منذ مئات السنين ،للقيام بوظائفها
كمدينة «كاملة األوصاف» متعددة المرافق
واالستعماالت ،قابلة للنموّ والتطور ،لتشكل
فضاء متميزا لحياة اإلنسان اجتماعي ًا
وحضاري ًا واقتصادي ًا.

مطلـب أهلـي :

إصالح المدينة العتيقة جاء تلبية لمطلب
أهالي هذه المدينة ،ومنذ عشرات السنين،
نظرا لقدم المباني األصيلة والمنشآت
العمرانية والمآثر التاريخية بفعل التقادم
والتداعي وقلة بل وانعدام الصيانة
والتجديد ،بل إن المدينة سواء العتيقة أو
العصرية ،تعيش منذ االستقالل والوحدة
على عمليات «ترقيع» تنجز بدون عناية أو
إتقان ،وفي إطار عمليات ال تخلو ،غالبا ،من
«إن»! ...

(البقية ص)3

املغرب و�إ�سبانيا ي�ستعيدان عمل اللجان امل�شرتكة العليا   
يستعد المغرب وإسبانيا الستئناف العمل باللجان
المشتركة العليـا التي توقفت مند ما يربو عن خمـس
سنين .وسوف تلتئم هذه اللجنة يوم  17ديسمبــر من
شهر دجنبر الجاري بالرباط بمشاركة رئيسي حكومتي
البلدين ،وعدد من الوزراء في الحكومتين وحضور وفد
هام من رجال األعمال اإلسبان.
وحسب وكالة األنبـاء اإلسبانية الرسمية «إيفي»
فإن لقاءات اللجنة العليا المغربية اإلسبانية كانت قد
انطلقت سنـــة  1993لتليهـــا  11دورة آخـــرهــا دورة
 2015ثم توقفــت ،ليس بسبب مشاكــل في االتصال
الثنائي ،بل بسبب ظروف ناتجة عن الوضع السياسي في
إسبانيا حيث أجريت أربع عمليات انتخابات عامة ،إضافة
إلى انتشار وباء كورونا انطالقا من شهر مارس الماضي،
األمر الذي تطلب إجراءات صحية متشددة.

(البقية ص)2

direct@lejournaldetanger.com
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“ذاكرة للن�سيان”
يعتبر بعض المسؤولين عندنا ،أن موضوع
الترسيخ الهوياتـــي للمدينة ،بإعــادة االعتبـــار
المعنوي لألسماء التي أسهمـــت في بنائهـــا
الحضـاري ،أمرا ال يستحــق كل االهتمام الذي
يراه أبناؤها ومثقفوها والغيورون على رصيدها
الذي تجاوز بعده المحلي والوطني ليعانق البعد
المتوسطي والكوني في مختلف مراحل تاريخها
الحافل باألحـداث واألمجاد ،فكانت بذلك محطة
للتسامح والتعايش والتالقح الثقافــي والفني،
وفضاء إلبداعــات عالميــة في الشعـر والروايــة
والمسرح والسينما.
وال نـــرى في اللجنة التي تحسم في األسماء
التي تليــق لبعــض المؤسســـات التعليمية ،أو
الشوارع والساحات ،وما تبقى من فضاءات خضراء
لم يحن بعدُ أوان استئصالهــا ،مصداقي ًة تثلج
صدورنا إال في النــادر من الحاالت ،ألن الذين
يقررون في هذا األمــر يعتبــرونه هامشيــا وال
جدوى من التمحيص والتدقيق فيه،أو يعملون
على تلبية رغبات رعناء لمتخلفين متعصبين ،ما
زالت عقلياتهم مقيدة بأسماء ال ترتبط بأية صلة
بخصوصية طنجة التاريخية والحضارية.
والذي يحفـزنــا على إثــارة هذا الموضوع،
ما نعاينـه من أوراش إعادةِ تأهيــل ضخمـــة
لم تعرف المدينـة مثيال لها ،شملـت معظــم
فضاءاتها العتيقة وبعــض معالمها التي كانت
مهـــددة باالندثار والنسيــان ،مثـل دار النيابة
وسجن القصبة وبرج الحمام وسينما ألكازار وفيال
هاريس والجامع الجديدة..الخ ..رغم النسيان الذي
طال معالم أخرى ال ندري كيف سيكون مصيرها
وإلى أين سيقذف بها حظها العاثر ،وأقصد هنا
فندق سيسيل المتأمل بانكسار وحسرة زرقة بحر
الشاطيء البلدي الذي كان موجه الهاديء يغازل
شرفاته الجميلة البهية ،مسترجعا ذكريات مجده
الذهبي حين استراح لفترة قصيرة بغرفته التي
تحمل رقم 12جاللة المغفور له محمد الخامس
بمناسبة الخطاب التاريخي الحاسم يوم  9أبريل
 ،1947وقبلـــه أقــام به تشيرشيل وموسوليني
وأسمــاء بارزة أخــرى من رجــال السياسة واألدب
والفن العالميين ،ومازالت اللوحة المعلقة على
سور هيكله اإلسمنتــي المتداعي تعدنــا بشروع
قادم طال أمده بترميمه وإعادة تأهيله.
وما أتمناه قبل أن ترحل بنا سفينــة العمر
إلى مصيرنا المحتــوم ،أن ينتبه المسؤولون
في هذه اللجنة متعددة األطراف التي تنتقي
أسماء األعالم الذين َّ
تجذروا في التربة الطيبة
المباركة لهذه المدينة ،وأسهمـــوا بعطاءاتهم
ترسيخا لهويتهــا الثقافية والفنية والتربوية،
بتنسيــق واستشارة مع الذين لهم إلمام بهذا
الشــأن ،والذين ال أظنهـــم سيغفلون أسمــاء
كان أعضـــاء اللجنة المعنية عنها غافلين ،نذكر
من بينهم رائد الحركــة التشكيليـة المغربيــة
المعاصرة محمد شبعة ،والمسرحي المبدع دفين
مقبـــرة المجاهدين محمــد تيمــود ،والمــؤرخ
عبد الصمـد العشــاب ،ورجال التربية والتعليم
األفذاذ :عبد القادر جعفـــر وعبد الحميد بوزيد
وأحمد بولعيش ..والكاتب عبد القادر السميحي..
وأسماء أخرى يصعب في هذا المقام حصرها.
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