
Pour voyager hors 
du Maroc, les per-
sonnes vaccinées 
contre le Covid-19 
devront présenter 
un passeport sa-
nitaire, document 
désormais obliga-
toire qui permettra 
aux voyageurs de 
se rendre à l’étran-
ger, sans qu’il leur 
soit exigé un test 
PCR négatif.
C’est la vaccina-
tion contre le Covid-19, qui donne droit à la délivrance de ce passe-
port spécial, permettant d’espérer une ouverture normale progres-
sive des frontières.

Une terrible catastrophe s’est produite dans la matinée de lundi 8 fé-
vrier 2021, lorsque 29 personnes, en majorité des femmes âgées 

de 18 à 40 ans, sont mortes noyées à l’intérieur d’une cave transformée en usine 
« clandestine » de textile, située dans le sous-sol d’une villa, à Hay Alinas, dans 
la zone d’El Mers à Tanger, suite à une forte inondation par les eaux pluviales, 
sachant que 50 mm d’eau se sont ébattues sur la ville en une heure.
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Réunion de travail présidée, la semaine dernière, par la wali de la région, 
Mohamed M’hidia, dans la préfecture de M’diq-Fnideq
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Avis de perte
M. Mohamed HAOUZI

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

Titre foncier nº61 / 51537
Prière à toute personne ayant retrouvé ce document 

de bien vouloir le rapporter à la Conservation foncière.

La façade de l’hôtel Cecil, situé en face de l’ancienne gare 
ferroviaire de la place de la Marche Verte, à la sortie du 

port de Tanger-ville, s’est effondrée, lundi dernier, par le fait des 
fortes intempéries.

Cet hôtel construit il y a près de 130 années par une famille 
britannique, et depuis longtemps abandonné, partait progressi-
vement en ruines, quoique classé au patrimoine culturel en 2017, 
ce qui nous confirme la vision myope de ceux qui se disent pro-
tecteurs du patrimoine historique de Tanger et qui proposent des 
classements, à tour de bras, sans aucune stratégie de restaura-
tion ni de conservation.

Le président de la commune de 
Gzenaya, Ahmed Idrissi, du 

PAM, aurait été relevé de ses fonctions 
avec cinq de ses conseillers, sur ins-
tructions du département de l’Intérieur. 

On explique,  sans plus, que cette 
mesure est prise après une série 
d’inspections au niveau de cette com-
mune où on aurait  relevé plusieurs 
dysfonctionnements.

Ph : DR

Avenue Mohammed VI
Effondrement de la façade 

de l’hôtel Cécil

Le Port Tanger Med 

accueille le plus grand 
porte-conteneurs au monde

Le plus grand porte-conte-
neurs au monde « CMA 

CGM JACQUES SAADE », a jeté 
l’ancre, lundi 8 février 2021, au 
complexe portuaire Tanger Med, 
où il fait escale lors de sa pre-
mière visite au Maroc.

« Ce géant porte-conteneurs 
d’une capacité de 23.000 EVP 
(équivalent vingt pieds) propulsé 
au gaz naturel liquéfié (GNL).

Son armateur, le Groupe CMA 
CGM a fait le choix symbolique 
de donner le nom de son fon-

La mort accidentelle, col-
lective et subite de 29 

ouvriers dans une usine, dite 
clandestine, n’est pas une tragé-
die simple. Sur le plan humain, 
c’est une atroce catastrophe 
qui ne peut laisser personne 
indifférent et il est légitime que 
des citoyennes, des citoyens et 
des observateurs de tous bords 
émettent des remarques, des 
avis, voire des critiques, la fibre 
de compassion prenant le des-
sus sur toute autre considération. 

Jusque-là cette situation s’ins-
crit dans l’ordre logique de choses 
affligeantes ! 

Mais, là où le bât blesse, 
c’est lorsque certains, sou-
vent profanes, se constituent 
en techniciens, en ingénieurs, 
en architectes; en juristes, bref 
en experts-défenseurs de tous 
bords, déformant les réalités ; 
émettant des avis, sans connais-
sances ni des normes de la 
technicité, ni de la légitimité des 
règlements, et encore moins du 
droit, prononçant délibérément 
des condamnations anarchiques, 
sans droit de défense. 

Ainsi, on a vu circuler de nom-
breuses informations, fuser des 
versions et allégations de toutes 
parts, relayées par des réseaux 
sociaux, des rumeurs répandues 
comme par exemple celle faisant 
état d’un « atelier clandestin ou 
encore celle de 130 ouvriers sous-
payés et sans prestations sociales 
travaillant dans le noir !». Des ver-
dicts sans appel !

Si certaines informations restent 

dateur « Jacques Saadé » à ce 
«navire amiral», sachant que cet 
entrepreneur visionnaire aura 

à vérifier par des commissions 
d’enquête légitimes, ce qui est en 
cours d’ailleurs, d’autres s’avèrent 
erronées dès le départ. 

On ne peut ignorer que le 
nombre ascendant des ateliers 
de confection à Tanger est une 
réalité issue d’une époque où 
la ville du détroit était ciblée par 
un exode rural débordant, en-
gendrant un besoin d’emploi 
exorbitant pour des jeunes qui 
risquaient de devenir une charge 
pour la société, Ce constat ne 
date pas d’hier. Au contraire il 
s’agit d’une situation héritée par 
les autorités aujourd’hui en place. 

Le plus déplorable, c’est que 
la tragédie de Tanger survient au 
début d’une année législative où 
une campagne électorale préma-
turée a démarré très tôt. Certains 
profitent de toutes les occasions 
pour se faire une place au soleil 
en tirant sur tout ce qui bouge. 

marqué de son empreinte l’in-
dustrie entière du transport ma-
ritime.

Cette fois les autorités locales, 
proie facile, constituent la cible 
privilégiée. C’est dans ce sens 
que la tragédie de l’atelier de 
Tanger est devenue un cheval de 
bataille à des fins politiques. Des 
fins électorales.

Il s’agit donc de voir la réalité 
en face ! 

En considérant, par exemple, 
le wali de la région Tanger-Té-
touan-Al Hoceima, ou autres 
responsables en place, comme 
causes de l’existence d’ateliers 
non réglementaires à Tanger se-
rait une erreur monumentale et la 
meilleure façon de masquer la vé-
rité et détourner la réalité. C’est-à-
dire passer à côté de la vérité et 
des vrais remèdes.

Parce qu’il s’agit de chercher 
ailleurs la véritable cause des pro-
blèmes de la ville, dont celui de 
l’atelier de confection sinistré qui 
date d’une vingtaine d’années… !

La tragédie de Tanger, 
entre le vrai et le faux ! 

Qu’en est-il de la relève 
du président de Gzenaya ? 
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Le Théâtre Cervantès 
et la Plaza de Toros renaîtraient-ils 

enfin de leurs cendres ?

Une terrible catastrophe s’est produite 
dans la matinée de lundi 8 février 

2021, lorsque 29 personnes, en majorité des 
femmes âgées de 18 à 40 ans, sont mortes noyées 
à l’intérieur d’une cave transformée en usine 
«clandestine» de textile, située dans le sous-sol 
d’une villa, à Hay Alinas, dans la zone d’El Mers à 
Tanger, suite à une forte inondation par les eaux 
pluviales, sachant que 50 mm d’eau se sont ébat-
tues sur la ville en une heure. 

Les recherches se sont poursuivies pendant 
plusieurs heures pour sauver d’autres personnes 
piégées dans les eaux abondantes.

Pour un responsable local de la Protection ci-
vile, la vraie cause du drame, serait la fermeture des 
portes de l’atelier devant les ouvriers, qui ont tenté de se 

sauver mais en ont été empêchés par les portes cade-
nassées qu’ils n’ont pas réussi à forcer.

D’autre part, « l’électrocution due à un court-circuit, 
évoquée par certains médias, serait dénuée de tout fon-
dement », assure l’intéressé « Sinon, il n’y aurait eu au-
cun survivant y compris les sauveteurs qui s’activaient 
au milieu des eaux » conçoit-il, ajoutant : « Il ne fait au-
cun doute que toutes les victimes soient décédées par 
noyade, tant le volume des eaux ayant inondé l’atelier 
souterrain était considérable et les chances de s’en sor-
tir sains et saufs étaient minimes».

Il a fallu, en effet, attendre la fin de l’intervention de la 

Quoiqu’avec nos braves élus, on 
ne croit plus que ce que l’on voit, 

il semblerait que le conseil de la région 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima aurait  déblo-
qué un budget de 13 millions de dirhams 
pour l’élaboration d’études techniques 
et architecturales pour la restauration 
du Grand Théâtre Cervantès (5 millions) 
et de la Plaza de Toros (8 millions), deux 
sites emblématiques de la ville de Tanger.

La première question qui s’impose, se-
rait de savoir ce qui va se passer après 
cette phase d’études…mais passons !

De toutes manières, le doute continue-
rait à  planer sur la  restauration de ces 
deux sites historiques qui font partie 
de la mémoire de Tanger, et qui ont déjà 

fait l’objet de programmations et de pro-
messes volatiles comme celles faites par 
l’ancien président du conseil régional du 
tourisme, Mustapha Boucetta qui, à un 
moment donné, semblait résolu à réaliser 
la réhabilitation de la Plaza de Toros…
mais, en apparence seulement, car sa 
promesse s’est évaporée comme une 
peau de chagrin. 

D’ailleurs, nous l’avions déjà prédit, 
à l’époque, surtout que cela coïncidait 
avec une période électorale, comme c’est 
le cas aujourd’hui. Une période qui  peut 
nous cacher multiples promesses super-
ficielles. 

Cela nous a appris à ne croire que ce 
que l’on voit !

Protection civile pour extraire totalement dans la soirée, 
l’eau de la cave, afin de déterminer le nombre définitif 
de victimes. 

Outre les 29 morts, 17 ouvriers ont pu être secourus 
et évacués à l’hôpital. Une dizaine parmi eux seraient 
placés en réanimation médicale. 

Les dépouilles des victimes décédées ont été re-
mises, le jour même, à leurs familles à Tanger ou ail-
leurs, et enterrées dans la soirée. Une maman de Fès 
a déploré la perte de ses quatre filles décédées dans la 
catastrophe de Tanger. 

Par ailleurs, le patron de l’usine qui se trouvait sur les 
lieux, au moment du drame, a été mis sous surveillance 
médicale, sur instructions du parquet, en raison de son 
état de santé.

Dans la matinée de mardi, on apprendra qu’il 
était décédé dans une clinique de la ville, des 
suites d’une crise cardiaque. Néanmoins, cette 
nouvelle, aussitôt démentie, n’a pu être vérifiée. 

Cette unité de production qui est très ancienne, 
date d’une vingtaine d’années. Une enquête est 
ouverte pour savoir si son propriétaire disposait 
d’une autorisation pour son exploitation. A la 
Commune urbaine, on s’active à compulser les 
archives pour statuer sur la question. 

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes 
et acteurs de la société civile s’interrogent sur 
la « clandestinité » de cet atelier qui employait, 
apparemment, 130 personnes, ce qui a suscité 

l’incompréhension et la colère des internautes.
Une enquête aurait été ouverte par les autorités com-

pétentes sous la supervision du parquet pour élucider 
les circonstances de cette tragédie et déterminer les 
responsabilités.

A noter que la ville de Tanger est sillonnée par cinq 
oueds qui font partie du réseau des eaux pluviales, sous 
forme de canaux principaux. Depuis les inondations de 
2007, plus d’un milliard de dirhams a été investi dans 
la ville pour mettre fin à ce genre d’accidents, mais le 
problème persiste dans les zones de lotissements. 

La majorité des caves à Tanger ne sont pas exploitées 
vu la topographie de la ville. Les caves des villas sont 
quasiment interdites à l’exploitation. 

Les membres adhérents à la CGEM Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
sont convoqués à son Assemblée Générale Ordinaire, qui aura lieu 

Le MercredI 24 FéVrIer 2021 à 15H30, 
en visioconférence.

L’ordre du jour sera le suivant :
• Approbation du Procès-verbal de la dernière Assemblée Générale 

Ordinaire du 05/03/2020,
• Lecture et approbation du Rapport Moral de l’exercice 2020,
• Lecture et approbation de la Situation financière de l’exercice 2020,
• Questions diverses.

Peuvent assister à cette assemblée les membres à jour de leur cotisation 
pour l’année 2020 et les nouveaux membres de l’année 2021. 

Pour y participer, Le lien de la réunion vous sera transmis ultérieurement. 
Celle-ci sera ouverte à partir de 15h00.

La présence de tous les membres est souhaitable.

Dans l’impossibilité d’assister personnellement à cette Assemblée, nous 
vous prions de bien vouloir nous retourner par mail le pouvoir qui vous a 
été envoyé, dûment complété, signé et cacheté par vos soins.

cONVOcATION
ASSeMBLee GeNerALe OrdINAIre

Adil rAIS
Président

chaibia BALBZIOUI ALAOUI
Vice-Présidente Générale Régionale

Pluies torrentielles 

Drame à Tanger : 29 morts

Ph : DR

Ph : DRPh : DRPh : DR
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Plusieurs rumeurs ont circulé, selon lesquelles les per-
sonnes refusant de se faire 

vacciner seraient traduites 
en justice et écoperaient 
d’une peine de pri-
son assortie d’une 
amende.

Plusieurs pages 
sur les réseaux 
sociaux ont éga-
lement annoncé 
qu’un projet de 
loi serait en cours 
d’étude afin de sanc-
tionner toute personne 
s’opposant à la vaccination.

Néanmoins, d’aucuns estiment  que ces allégations sont 
dénuées de tout fondement, annonçant qu’aucun projet de loi 
concernant le refus de vaccination n’est à l’ordre du jour. « Il 
faut arrêter de croire à ce genre de rumeur. Toute communica-
tion autour de la vaccination se ferait via les canaux officiels», 
indique-t-on. 

Sur sa commande de 25,5 
millions de doses du vaccin 

britanico-suédois « Covishield / 
Astra Zenenca », le Maroc a reçu,  
jeudi dernier, un nouveau lot de 
4 millions de doses dudit vaccin 
en provenance de Bombay, en 
Inde, totalisant ainsi 6 millions de 
doses reçues à ce jour, outre 2 
millions de doses du même vac-
cin  et 500.000 doses du vaccin 
chinois  « Sinopharm » reçues en 
janvier 2021.

Cette nouvelle livraison va per-
mettre au royaume de faire vacci-
ner une seconde tranche de 2 mil-
lions de personnes, sachant que 
quelque 750 000 citoyens ont déjà 
bénéficié, à la cadence moyenne 
de 100.000 personnes par jour, de 
la première  campagne nationale 
de vaccination  consacrée essen-
tiellement aux plus de 75 ans,  
outre les professionnels de santé 
et de  sécurité  de plus de 40 ans 
s’activant aux premières lignes 
dans la lutte contre la pandémie 
du Coronavirus.

La deuxième phase concernera 
également  le personnel de santé 
et les autorités de moins de 40 
ans  impliquées dans la lutte du 
Covid 19, ainsi que les personnes 
âgées de 65 ans et plus. 

Plusieurs  centres de vaccina-

tion ont d’ores et déjà commencé 
à élargir leur cible, comme c’est le 
cas dans la région de Tanger-Té-
touan-Al Hoceima.

Rappelons que la procédure à 
suivre pour se faire vacciner re-
pose essentiellement  sur la prise 
de rendez-vous. 

Les personnes ciblées sont 
invitées à prendre rendez-vous 
en envoyant tout simplement  le 
numéro leur carte d’identité na-
tionale (ou celui de leur carte de 
résident pour les étrangers), soit 
par  SMS gratuit au numéro 1717, 
soit sur la plateforme «www.li-
qahcorona.ma» ou https://www.
liqahcorona.ma/fr). Ils devraient 
recevoir une réponse instantanée.

Cette procédure vous permet-

tra également de recevoir, au fi-
nal, votre certificat de vaccination 
(Passeport Santé), un document 
vous permettant de voyager à 
l’étranger.

En outre, le  numéro vert « 0800 
000 147 » est mis à la disposition 
du public  Il est accessible du lun-
di au samedi, de 08H à 18H pour 
répondre  à toutes les questions 
concernant la vaccination.

Une dernière recommanda-
tion : « Avant, pendant et après 
la vaccination, le citoyen doit 
absolument se soumettre de ma-
nière continue et régulière  aux 
mesures de protection sanitaire,  
désormais  classiques : port d’un 
masque ; hygiène des mains et 
distanciation, entre autres.  

2ème phase de la campagne de vaccination
Nouvel arrivage de 4 millions de doses 

du vaccin Astra Zeneca

Faute de composants électroniques

l’usine Renault de Tanger 
ralentit sa production

L’unité industrielle du Groupe 
Renault, à Melloussa, a ralenti sa 
production industrielle durant  la 
semaine du 8 au 14 février cou-
rant, à travers un ajustement de 3 
jours sur la ligne 2, évoquant une 
pénurie de composants électro-
niques chez les fournisseurs asia-
tiques, alors que la ligne 1 a conti-
nué à fonctionner normalement.

Ce contretemps  intervient à 
un moment où les commandes 
des véhicules « Sandero » et          
« Duster » explosent. 

Quel sort pour 
les personnes refusant 

le vaccin anti-covid

La décharge sauvage de la ville de Tanger sera bientôt 
fermée. Les deux points qui empêchaient cette ferme-

ture ont été réglés. 
Le premier est relatif aux déchets industriels qui continuaient 

à être acheminés vers cette  décharge, malgré l’entrée en ser-
vice du nouveau centre d’enfouissement et de valorisation 
(CEV) des déchets. 

En effet, d’une part, la convention de gestion déléguée qui lie 
le Groupement intercommunal d’Al Boughaz et Averda, déléga-
taire de la nouvelle décharge, ne prenait pas en charge ce type 
de déchets. D’un autre côté, pour ce faire, le Groupement a fixé 
«une redevance à la tonne de l’ordre de 105,6 DH TTC, contre un 
montant de 50 DH TTC payé dans l’ancienne décharge, en plus 
des frais de transport. Un prix qui devrait doubler lors de la se-
conde année d’exploitation de la nouvelle décharge, soit environ 
210 DH TTC/T, ce qui freinait les industriels.

Le second point qui retardait la fermeture de la décharge sau-
vage est relatif à l’appartenance au Groupement d’Al Boughaz 
qui est constitué de 11 communes, dont trois urbaines, à savoir 
Tanger, Assilah et Gzenaia, ainsi que 8 communes rurales.

Trois autres communes de la ville de Tanger, notamment Al 
Bahraoyine, Hjar Nhal et Jbel Lahbib, non-membres de ce Grou-
pement, continuaient ainsi à acheminer leurs déchets ménagers 
vers la décharge  de Moghogha, malgré l’ouverture du CEV.

Pour une fermeture définitive de celle-ci, trois conventions 
ont été signées entre chacune des trois communes et le Grou-
pement d’Al Boughaz. Ces communes seront soumises à la 
même redevance au tonnage que celle payée par les communes 
membres, en plus d’un forfait annuel de 60.000 DH.

La nouvelle décharge contrôlée «est ouverte depuis le mois 
de décembre 2020. Des tests pour bien maîtriser le monitoring 
y ont été effectués durant un mois. Entre 30% et 70%, voire 
jusqu’à 100% des déchets de la ville y étaient acheminés durant 
cette période, avant l’ouverture officielle le 4 janvier.  

Elle se situe  à Sguedla, à environ 25 km de Tanger et s’étale 
sur environ 150 ha ; sa gestion a été confiée à Averda à l’issue 
d’un appel d’offres, pour une durée de 20 ans. Cette décharge 
est dotée de techniques et équipements sophistiquées, d’un 
centre de tri et de valorisation des déchets ménager.

Fermeture de la 
décharge de Mghogha 
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qui devrait offrir des opportunités d’emploi direct 
et indirect, en plus des opportunités qui seront 
offertes par le projet “Tétouan Park” entre autres 
investissements.

Rappelons qu’une première tranche de 10 
ha lancée par l’Agence du Nord et Tanger Med 
Zones Commerces, industries de transformation 
légère, devrait entrer en service au cours de cette 
année 2021. Ce palliatif devrait éponger le chô-
mage établi depuis la suppression du commerce 
transfrontalier.

Rappelons que les travaux sont en cours pour 
la création, dans les environs de Fnideq, d’une 
première tranche de 10 hectares du projet de 
zone d’activités économiques qui s’étalera, au 
final, sur  90 hectares. 

Annoncé en février 2020, l’appel d’offres pour 
son aménagement avait été publié quelques semaines 
avant le démarrage du confinement pour le Covid-19.

Le projet a pour maître d’ouvrage l’Agence pour la pro-
motion et le développement du Nord, le maître d’ouvrage 
délégué étant Tanger Med Zones. 

Un budget de 91,5 millions de dirhams est débloqué 
pour les travaux de terrassement et de voirie. La pre-
mière tranche devrait entrer en service au cours de l’an-
née en cours. D’autres tranches suivront en fonction de 
la demande.

Il s’agira d’une zone qui sera dédiée au commerce 
mais aussi à des industries de transformation légères. 
Elle a pour objectif, entre autres, de créer des postes 
de travail afin d’éponger le chômage qui a augmenté en 
flèche avec le blocage du commerce transfrontalier, au 
niveau de Bab Sebta, une situation dont la gravité a été 
démultipliée avec la crise du Coronavirus.

En effet, plus aucun échange commercial formel 
ou informel ne traverse plus Bab Sebta, au grand dam 
des commerçants de Fnideq et de Tétouan où de nom-
breuses personnes, femmes et hommes, s’activaient 
dans la frontière. 

Le programme en cours de réalisation permettra d’of-
frir des débouchés et des alternatives appuyées par la 
mise en place d’un dispositif d’importation pour le tran-
sit de marchandises via le port de Tanger Med.

La région devrait connaître aussi la réalisation d’autres 
projets comme un centre commercial avec un outlet in-
cluant diverses grandes enseignes répandues dans le 
monde.

de dirhams, ce qui contribuera au renforcement et à la 
diversification de l’offre économique sur l’ensemble du 
territoire, outre la création d’emploi pour les habitants.

Pour sa part, le représentant de l’APDN a fait un ex-
posé sur une étude analytique de l’association “Assai-
da Al Horra”, avant de présenter le programme intégré 
d’impulsion de l’employabilité et de promotion de l’en-
trepreneuriat au profit des personnes en situation de 
précarité, notamment les femmes et les jeunes, détail-
lant les mesures prises dans le cadre de cette phase du 
programme consistant à améliorer l’employa-
bilité à travers des formations qualifiantes 
pour acquérir des compétences profession-
nelles afin d’occuper des postes disponibles 
ou potentiels et encourager l’entrepreneuriat 
à travers l’orientation, l’accompagnement 
technique et l’appui financier au profit des 
auto-entreprises, des coopératives et des très 
petites entreprises, avec mise en place de 

projets générateurs de revenus.
Pour ce faire, un comité tech-

nique, désigné par le Wali Mohamed 
M’hidia, se chargera d’accompagner 
l’ensemble des catégories victimes 
de la contrebande de subsistance 
pour créer des entreprises, des coopératives 
et des auto-entreprises, les intégrer au marché 
du travail à travers un programme de forma-
tion et renforcer leurs capacités profession-
nelles et personnelles. Le wali de la région a 
appelé l’ensemble des partenaires concernés 
à déployer davantage d’efforts pour adhérer 
à la mise en place des composantes du deu-
xième axe du programme relatif à la création 

et l’élaboration de mécanismes de stimulation financière 
pour attirer les investissements au niveau du projet «Té-
touan Park», et ce afin d’obtenir des revenus stables et 
garantir une vie décente aux catégories précaires de la 
population.

A l’issue de la réunion, le wali de la région, accompa-
gné des participants à la rencontre, s’est enquis, à pied 
d’œuvre, de l’état d’avancement des travaux du chantier 
de la zone d’activités économiques à Fnideq, momenta-
nément compromis pa la pandémie du Coronavirus, et 

Cette rencontre tenue au siège de la pré-
fecture de M’diq-Fnideq en présence du 

gouverneur de la préfecture de M’diq-Fnideq, 
du gouverneur de la province de Tétouan, du 
gouverneur de la province de Fahs-Anjra, du 
directeur général de l’Agence pour la promo-
tion et le développement du Nord (APDN), du 
directeur régional des douanes et impôts in-
directs, du directeur régional de l’Agence na-
tionale de promotion de l’emploi et des com-
pétences (ANAPEC), et des représentants de 
l’Office de la formation professionnelle et de la 
promotion du travail (OFPPT), de la direction 
régionale de l’Artisanat et de l’association « 
Assaida Al Horra (La femme libre) », ainsi que 
du président régional de la Confédération Gé-
nérale des Entreprises du Maroc (CGEM).

L’objectif de cette réunion s’articulait autour d’un pro-
gramme comportant trois axes relatifs à la création d’une 
zone d’activités économiques au niveau de la commune 
de Fnideq, la création et l’élaboration d’un mécanisme de 
stimulation financière pour attirer les investissements au 
niveau de la zone d’activités économiquesTétouan Park, 
la création d’initiatives incitatives pour accompagner le 
tissu entrepreneurial dans un cadre structuré et l’amé-
lioration de l’accès des jeunes et des femmes au marché 
du travail. 

Dans une allocution prononcée à l’occasion, le wali 
Mohamed M’Hidia a indiqué que cette réunion inter-
vient dans le cadre de la poursuite des efforts visant à 
améliorer les conditions des personnes en situation de 
précarité et qui s’inscrivent dans le sillage de la conven-
tion-cadre du programme intégré de développement 
économique et social dans la préfecture de M’diq-Fnideq 
et la province de Tétouan, financé par une convention 
portant sur ledit programme..

Des projets et des mesures alternatifs à la contrebande 
de subsistance, qui a causé durant les quatre dernières 
décennies différentes formes de souffrance des habi-
tants de la région et coûté à l’économie nationale des 
pertes importantes estimées annuellement à 7 milliards 
de dirhams au niveau du point de passage de Bab Sebta, 
ont été proposés et mis en œuvre, dira le wali de la ré-
gion, rappelant que la première phase du programme a 
été couronnée par le lancement de la mise en œuvre de 
la première tranche de la zone d’activités économiques 
à Fnideq, pour une enveloppe budgétaire de 200 millions 

En substitution au commerce transfrontalier atypique 

ActuAlités

Réunion de travail présidée, la semaine dernière, par la wali de la région, 
Mohamed M’hidia, dans la préfecture de M’diq-Fnideq

La contrebande de subsistance a causé différentes formes 
de souffrance aux habitants de la région et coûté à l’économie 
nationale des pertes importantes estimées annuellement 
à 7 milliards de dirhams.

Travaux en cours dans la première tranche de 10 hectares du pro-
jet de zone d’activités économiques, dans les environs de Fnideq.

@par le Dr Abdelhak BAKHAT 

La préfecture de M’diq-Fnideq (Rincón-Castillejos) a rendu public, dans la 
matinée de samedi dernier, un communiqué avertissant qu’ «un groupe de 
personnes a organisé une manifestation non autorisée sur le boulevard Mo-
hammed V, violant les dispositions de l’état d’urgence sanitaire. Des mani-
festants ont bloqué la voie publique, obligeant les autorités à intervenir pour 
disperser la foule dans le strict respect des réglementations et des disposi-
tions légales »

Le communiqué ajoute que « lors des affrontements pour disperser les 
manifestants, six membres de la force anti-émeute ont été blessés et 10 

manifestants ont été transportés à l’hôpital après s’être évanouis. Une en-
quête sur les événements a été ouverte sous la supervision du parquet com-
pétent », a conclu le communiqué. 

D’un autre côté, la veille, vendredi, le wali de la région de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, Mohamed Mhidia, a présidé une réunion de travail pour la relance 
d’un programme, compromis par la pandémie du Coronavirus, relatif à l’éla-
boration et la mise en œuvre de mécanismes d’appui et d’accompagnement 
visant à impulser l’employabilité et promouvoir l’entrepreneuriat au profit des 
personnes en situation de précarité, notamment les femmes et les jeunes.

Des solutions pour la crise de Fnideq,
en voie de mise en application 

Ph : DR

Ph : DR

Ph : Archives



6

Le Journal de Tanger  • N° 4145 •  Samedi 13 Février 2021

ECONOMIE SANTÉ SPORT TANGER PRATIQUE JEUX DIVERSTOURISME ActuAlités

Un repris de justice, âgé de 27 ans, armé d’un sabre, qui 
mettait en danger la vie et la sécurité des citoyens sur la 

voie publique, a été mis hors d’état de nuire, lundi dernier,  par 
deux policiers relevant de la police judiciaire de Tanger.

Cette arrestation a eu lieu après une collision de la voiture 
de l’intéressé avec un véhicule de police, à la suite de quoi, le 
conducteur s’apprêtait à prendre la fuite, mais il a été rattrapé et 
arrêté par les policiers, quoiqu’il  ait  manifesté une résistance 
violente,  menaçant les agents de l’ordre avec un sabre. 

Après une fouille corporelle, les enquêteurs sont tombés 
sur trois armes blanches, cinq comprimés psychotropes et une 
somme d’argent en devises et en monnaie nationale. 

Il s’est avéré que l’individu était  recherché par pour trafic de 
drogue.

Un accident 
de la circulation démasque 

un trafiquant de drogue

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

du décès survenu le 11 février 2021, à la suite d’une maladie rebelle, 
du très cher regretté Docteur Ahmed EL FILALI, ancien directeur de la clinique Tingis, réputé 
chirurgien du secteur privé, très considéré par ses confrères et ses patients, ainsi qu’en sa qualité 
de défenseur de la déontologie de la profession, d’acteur de la société civile, et de père de famille 
exemplaire. Le défunt et grand ami était un lecteur assidu du Journal de Tanger. 

La dépouille du regretté disparu a été inhumée, après Salat Addohr, au cimetière de Sidi Amar 
où elle a été convoyée au milieu d’un émouvant cortège funèbre restreint eu égard aux mesures de 
protection sanitaire, imposées par la pandémie du Covid 19, comptant des représentants du corps 
médical et de la société civile, ainsi que des 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, à ses enfants, à l’ensemble des membres de la famille EL FILALI et familles alliées, ainsi 
qu’à tous ses proches qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses et 
aimables personnes qui se sont associées à leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant 
par leur présence effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de soutien et 
de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.

Puisse Dieu le Tout Haut avoir le défunt en Sa Sainte miséricorde, l’accueillir en Son Vaste Para-
dis et apporter soutien et patience à sa famille et à tous ses proches afin de les aider à traverser 
cette dure épreuve et les protéger de tout malheur. Amine.

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

Le Docteur 
Ahmed EL FILALI  

rappelé à Dieu

Lu pour vous dans

Présentation du livre 
‘‘ Les drogues expliquées à mes enfants’’  

du dr Imane Kendili, 
psychiatre, addictologue et sexologue

Revue de presse

On a l’habitude de préjuger 
les ouvrages confec-

tionnés par les spécialistes, les 
médecins, les économistes, ou 
autres, en leur reprochant le 
manque de vulgarisation, le pé-
dantisme scientifique répugnant 
et sans doute leur style «hautain» 
qui pioche uniquement dans le 
lectorat élitiste.

Or, certaines exceptions contre-
disent notre «mauvaise foi» et 
nous apprennent à être humbles, 
modestes, à nous «rebiffer» de-
vant le savoir descendu sciem-
ment de sa tour d’Ivoire, sans pour 
autant se compromettre ! 

J’ai vécu cet état d’esprit, ce 
revirement, quand j’ai entamé, 
par pure curiosité, l’ouvrage de 
l’amie de mon ami, par hypal-
lage la mienne, Dr Imane ken-
dili, psychiatre, addictologue et 
sexologue : La drogue expliquée 
à mes enfants, paru chez Orion 
éditions. 

Un travail de grand calibre, une 
analyse minutieuse des cas vic-
times des méfaits des drogues. 
Une vision tout à fait différente! 
Une écriture ayant une syntaxe 
particulière : celle qui détruit 
l’érudition ésotérique des spécia-
lités. L’auteure nous parle et ins-
talle l’ambiance «psychiatrique» 
sans trop nous «perdre» dans 

le labyrinthe des séminaires re-
jetant le lecteur lambda à cause 
du ton ex cathedra ! Un sujet à ne 
pas prendre à la légère! Du lourd, 
du sérieux, emballé dans une 
langue qui ne fait pas peur, mais 
qui alerte; un texte qui nous fait 
comme un «éveil mental», nous 
rend lucides pour être à même 
d’appréhender un «trou noir» 
dont nous ignorons les rouages. 

Certes, le livre tait les indi-
cibles, et le lecteur averti voit 
précisément les strates cachés, 
car c’est un texte qui se lit en 
palimpsestes et culmine dans la 
mise en garde sincère et émou-
vante : l’addiction est un sort aux 
aguets !

Elle menace tous ceux qui la 
prennent pour le piège dans le-
quel seuls les autres tombent, 

sombrent, des fois sans retour, et 
tel un noyé combatif chercheront 
à s’accrocher à n’importe quel 
feuillet, en vain, quand c’est trop 
tard, que c’est irrévocable ! 

Imane kendili nous brusque 
et nous dit les choses (la réalité) 
cartes sur table pour dire que le 
mal de la drogue est tellement 
démocratisé qu’il n’épargne 
personne et qu’il ignore toute 
hiérarchie, toute appartenance. 
N’est-ce pas un livre sur l’humain 
? N’est-ce pas un message, bien 
que lancé comme une bouteille 
dans l’océan, finissant par arri-
ver à l’autre rive ! Il existe donc 
des livres sérieux aromatisés, 
pourvu qu’on ait l’oreille tendue ! 
À bon entendeur salut, à mauvais 
entendeur, pas de salut !

Nécrologie
La région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a abrité, en présentiel 

et à distance, le 9 février courant, une journée de sensibili-
sation à l’importance de l’évaluation des risques professionnels 
dans les lieux de travail, initiée par le ministère du Travail et de 
l’Insertion professionnelle, en partenariat avec l’Institut national 
des conditions de vie au travail.

Cette manifestation, placée sous le thème « Evaluation des 
risques professionnels: un pilier de prévention dans les lieux de 
travail -modèle de la Covid-19 », était destinée aux partenaires 
sociaux et économiques, aux consortiums et fédérations pro-
fessionnelles, aux entreprises, aux instituts et établissements 
scientifiques, à la société civile et aux départements gouverne-
mentaux et établissements publics concernés.

Dans ce cadre, des experts devaient animer des ateliers sur 
les techniques d’évaluation des risques professionnels et des 
mesures préventives en lien avec la gestion du risque de pro-
pagation de la Covid-19 dans les lieux de travail.

C’était aussi une occasion d’examiner les questions liées à 
la santé et à la sécurité dans le travail et les moyens de promou-
voir la culture de la prévention au niveau de l’entreprise.

Le Maroc s’ap-
prêterait-il à faire de 
nouvelles annonces 
concernant ses fron-
tières. D’après une 
source médiatique, 
le Royaume compte-
rait suspendre ses liaisons avec plusieurs autres pays qui enre-
gistrent des nombres importants de cas des nouvelles souches 
du covid. La décision serait prise dans le cadre des mesures de 
précaution pour endiguer le risque.

Sensibilisation 
sur les risques du travail 

Le Maroc va-t-il fermer,
de nouveau, ses frontières ?
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Malabata
Un commerçant 
violenté et tué

Dans la soirée de dimanche dernier, un commer-
çant ayant son magasin d’alimentation au quar-

tier de Malabata, non loin de l’hôtel Mövenpich, ne rentre 
pas chez lui vers 20h30, comme d’habitude.

Son épouse, inquiète, tente de le joindre plusieurs 
fois par téléphone, et finalement, à bout de patience, elle 
contacte une personne proche pour demander de l’aide. 
Cette dernière charge un ami, chauffeur de taxi, de faire 
un tour du côté du magasin pour voir s’il était toujours 
ouvert. La réponse ne tarde pas : le rideau du magasin 
est baissé mais pas entièrement et la lumière est allu-
mée à l’intérieur. Il est un peu moins de 23 heures.

Une fois informée de la situation, l’épouse de plus 
en plus inquiète, confie à une voisine la garde de ses 
trois enfants dont un nourrisson de 7 mois, et se rend au 
quartier Malabata où la situation est inchangée : maga-
sin toujours à moitié ouvert et lumière allumée ; aucun 
bruit à l’intérieur. Personne n’ose entrer… !

Une fois l’alerte donnée, la police se rend sur les lieux 
pour découvrir le corps inerte du commerçant à l’inté-
rieur du magasin, violenté et ligoté.

La première pensée qui vient à l’esprit, c’est la ven-
geance ou le règlement de compte. Or, l’épouse assure 
que son mari n’avait pas d’ennemi et ne trempait dans 
aucune activité irrégulière.

On pensera ensuite à un vol avec violence… entre 
autres suppositions.

La dépouille de la victime est évacuée à la morgue 
et le magasin est mis sous scellés. Une enquête est ou-
verte… Affaire à suivre !

uuuuuu

Martil

Usurpation de fonction 
et escroquerie 

Dimanche 7 février courant, deux militaires ont été 
interpelés à Martil, pour s’être fait passer pour 

des officiers de police dans le dessein d’escroquer des 
passants enfreignant le couvre-feu.

Munis d’un talkie-walkie, les deux militaires circulant 
à bord d’une voiture immatriculée à Casablanca, ont été 
pris en flagrant délit d’effectuer une ronde sur le bou-
levard Miramar à Martil, pour, disaient-ils, s’assurer du 
respect des mesures prises dans le cadre de l’état d’ur-
gence sanitaire.

Ils contraignaient leurs victimes à faire le choix entre 
le paiement immédiat d’une « amende »en espèces ou 
la garde à vue. 

Une fouille de leur voiture a donné lieu à la saisie de 
talkies-walkies, d’une somme de 1800 dirhams, d’armes 
blanches et d’une bouteille d’alcool.

Les deux mis en cause, accusés de constitution de 
bande criminelle, usurpation de fonction, ivresse sur 
la voie publique, escroquerie, chantage et possession 
d’armes blanches, ont été déférés jeudi dernier devant 
le parquet général. 

Lors de l’interrogatoire, ils ont reconnu les faits, 
avouant qu’ils ont fait chanter plusieurs personnes en 
veillant à éviter la rencontre avec de vrais éléments des 
forces de l’ordre.

Sidi driss 

Accident de chantier : 
mort tragique d’un maçon

Le quartier Hararine à Sidi Driss a été secoué, la 
semaine passée, par un accident dramatique qui a 

coûté la vie à un maçon de 40 ans, ayant accidentellement 
chuté, la tête la première, de l’échafaudage du chantier 
dressé au 4ème étage d’un immeuble en construction.

La dépouille de ce père de 4 enfants, mort sur le coup, 
a été évacuée à la morgue, alors que des policiers qui se 
sont déplacés sur le lieu de la tragédie, ont recueilli les 
témoignages de personnes qui ont assisté au drame.
Une enquête a été ordonnée par le Parquet général.

uuuuuu 

Aouama

Deux femmes 
mortellement renversées 

par un bus

Dans la matinée de lundi dernier, deux femmes 
ont trouvé la mort, après avoir été renversées par 

un autobus, alors qu’elles traversaient la chaussée au 
quartier d’Al Aouama, à Tanger.

Sous la violence du choc, les deux victimes ont ren-
du l’âme sur le lieu du drame. Leurs corps ont été éva-
cués à la morgue par les soins de la Protection civile, 
alors que des policiers ont procédé au constat d’usage 
sur le lieu de la tragédie.

uuuuuu 

Al Hoceïma : 

25 ans de prison 
pour un père incestueux
Le tribunal de première instance d’Al Hoceima a 

condamné, lundi dernier,à 25 ans de prison ferme, 
un père de famille pour le viol et le harcèlement sexuel 
de sa propre fille depuis l’âge de 8 ans.

Cette triste affaire a éclaté en août 2019, lorsque la 
ville d’Al Hoceima avait été secouée par un scandale, 
après que la fille mineure, accompagnée par sa mère, 
ait déposé une plainte contre son père au commissariat 
de police du quartier Imzouren, l’accusant de viol et de 
harcèlement sexuel, précisant que cela avait commencé 
en 2013 par des attouchements. La mère qui avait des 
doutes, a souffert longtemps en silence, se limitant à 
attirer l’attention de son mari sur ces pratiques répré-
hensibles,craignant un scandale et un éclatement de sa 
famille.

Dans sa déposition, la jeune victime aurait déclaré à 
la police que son père l’obligeait à le suivre dans une 
maison vide où il se déshabillait devant elle et l’obligeait 
à faire de même, pour assouvir ses sombres fantasmes. 
Cette pratique dura plusieurs années, avant que le père 
ne viole sa fille.

Interrogé par le juge, le père incestueux a reconnu les 
attouchements et les embrassades dépassant le seuil de 
la filiation, mais nié avoir violé sa fille. Il a expliqué qu’il 
s’agissait d’une vengeance de sa femme avec laquelle il 
vit une séparation de corps, depuis qu’il a refusé de l’em-
mener avec lui en Espagne, du temps où il y travaillait.

Il a prétendu que la fille et la mère ont décidé de por-
ter plainte contre lui dès qu’il a décidé de ne plus les 
laisser sortir de la maison et a privé sa fille de son télé-
phone portable.

Lundi dernier, face à des faits avérés, le père inces-
tueux a été condamné à 25 ans de prison ferme, avec 
obligation de consacrer une partie de ses avoirs à l’en-
tretien à vie de sa fille et de son épouse.

uuuuuu 

Nador

Interpellation de 16 
passeurs-trafiquants

La police judiciaire de Nador a procédé, mardi, à l’in-
terpellation de 16 individus, dontdeux recherchés 

au niveau national pour escroquerie et idées extrémistes, 
et un ressortissant Subsaharien, pour leur implication 
présumée dans un réseau d’immigration clandestine, 
traite humaine et trafic international de drogues, s’ac-
tivant à Selouane, Al-Aroui, Bouarg, Zghanghan et 
Nador où il a été procédé à la découverte de 5 dépôts 
de production de matériel logistique pour l’organisation 
d’opérations clandestines dont 10 embarcations pneu-
matiques de grande taille, 23 moteurs marins, 8 voitures, 
4 plaques d’immatriculation falsifiées, 7 jerricans d’es-
sence d’une capacité de 30 litres chacun, 6 boussoles, 
20 pompes à air, un millier de gilets de sauvetage, des 
huiles de moteurs, des plaques en bois, des tissus et 
des machines à coudre, 150 kilogrammes de chira et des 
armes blanches,,.

Les suspects interpellés sont soumis à une enquête ju-
diciaire afin de déterminer les ramifications de ce réseau 
criminel et l’instruction du dossier destiné à la justice.

uuuuuu 

Avenue Moulay rachid

Interpellation 
d’un jeune trafiquant 

de drogue 
Un jeune dealer, âgé de 22 ans, a été interpellé, 

dernièrement, à l’avenue Moulay Rachid à Tanger, 
avec en sa possession 48 capsules de cocaïne, deux 
Smartphones et une somme d’argent provenant assu-
rément de commerce illicite. 

Le mis en cause qui a été placé en garde à vue, puis 
déféré devant le parquet, fait l’objet d’une enquête ap-
profondie. 

Faits divers
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L’ACTUALITE EN CONTINU
LES + VUS LES + COMMENTES DE RACHID MADANI

SPORT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Le monde du football marocain est en deuil. Il vient de perdre 
tragiquement l’un des grands cadres des entraineurs : 
Abdelkhalak Louzani. Encore une victime du covid 19 qui 

a emporté cette année plusieurs personnalités sportives. Tous 
les amateurs de la balle ronde se souviennent de lui quand il était 
sélectionneur national avec l’équipe Maroc A. Sur le banc de touche, il 
avait beaucoup de personnalité et dans les vestiaires il ne tolérait jamais 
la présence des dirigeants. Quand un président du club intervenait 
dans son travail, il n’hésitait pas à démissionner renonçant aux 
nombreux avantages inscrits au contrat signé. Le système de jeu qu’il 
adorait et préférait était le 4-2-4.Son ami intime Abdelkader Youmir de 
l’amicale des managers disait : « Le football marocain a perdu un grand 
entraineur et un grand connaisseur ».Il y a une quarantaine d’années, 
en 1982,son nom figurait pour la première fois à la FRMF qui n’avait 
aucun renseignement sur lui. Le mérite de sa découverte revenait sans 
aucun doute au Moghreb Athlétic de Tétouan qui l’engageait comme 
premier responsable de son staff technique. A cette époque,des 
entraineurs célèbres et expérimentés travaillaient dans les formations 
marocaines : Benbarek, Bettache, Akesbi, Tibari,Lamari,Jebrane, 
Settati,Cluseau,Knayer……Il était difficile pour les dirigeants de faire 
confiance à un jeune homme de trente sept ans qui venait de Bruxelles 
mais avec une multitude de diplômes. Originaire d’Essaouira avec 
toute une vie de jeunesse et d’études en Belgique, lauréat de l’Institut 
Supérieur de Heyselles, il avait l’ambition de contribuer et d’œuvrer 
pour l’épanouissement et le développement du football au Maroc. Le 
premier président qui décidait de lui confier son club était bel et bien 
Haj Houcine Boudih qui devait prendre une décision difficile avec ses 
proches collaborateurs Allal Soussi et Ahmed Boulaich conseillés 
bien sûr par leur ami  Abdejlil Regragui l’ex président du Youssofia 
de Rabat. C’était l’idée de l’ancien grand entraineur Feu Ghanmi du 
MAS de Fès : « Engagez Louzani un jeune cadre de l’Institut où j’ai 
fait mes études. Il vous sera très utile ».Cinq années plus tard, il était 
aux commandes  dans une autre formation du nord l’IRT la première 
année après son retour en première division sous la tutelle du président 
Abdeslam Arbaine. Les années suivantes, il avait dirigé plusieurs 
équipes marocaines avant de prendre en mains la sélection nationale 
marocaine. Comme palmarès international, il avait obtenu en 1996 avec 
l’OC Khouribga le titre de champion de Coupe arabe des vainqueurs de 
coupes. En carrière de joueur professionnel pendant dix ans,, il était à 
Anderlecht et à Crossing. Dans une déclaration à la presse ,se référant 
à l’instabilité de son travail avec le changement des villes de résidence, 
il disait toujours qu’il apprenait la géographie du Maroc.  Adieu l’ami ! 
Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.

Tribune du Sport
Portrait

sportif

Le monde du sport et les médias sportifs avaient 
les yeux rivés sur l’Égypte. Le premier grand 

championnat du monde depuis le début de la pandémie 
mondiale de COVID-19 en 2020 vient de se disputer 
dans quatre villes égyptiennes dans des circonstances 
particulières. Trente-deux équipes de handball du monde 
entier s’affrontaient au 27e - et le plus grand jamais - 
Championnat du monde masculin de l’IHF dans le pays 
d’origine du président de l’IHF Hassan Moustafa.

Définir le pace
De nombreux avantages et inconvénients ont été 

débattus concernant l’organisation de l’événement 
avant que les organisateurs égyptiens, l’IHF et les 
experts de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) ne décident finalement de 
mettre en œuvre un protocole d’hygiène 
comprenant un «concept de bulle», qui a 
fonctionné avec succès à l’EURO féminin 
de l’EHF au Danemark en décembre. Par 
conséquent, le handball a donné le ton 
aux événements sportifs internationaux 
(d’équipe) pour le moment. Au Danemark, 
16 équipes ont joué dans deux villes, 
tandis que l’Égypte accueille 32 équipes. 
Avant le début du Championnat du 
monde, deux équipes se sont retirées 
en raison de plusieurs cas positifs de 
COVID-19 - la République tchèque et les 
États-Unis. Selon le règlement relatif au 
COVID-19 pour la compétition, ils ont été 
remplacés par la Macédoine du Nord et 
la Suisse, les deux premières équipes 
sur la «liste d’attente». Remarquablement, les Suisses 
sont arrivés pour leur premier match de championnat du 
monde en 26 ans directement de l’aéroport et ont battu 
leurs voisins autrichiens.  

Tests covid 19
Toutes les parties prenantes impliquées dans le 27e 

championnat du monde masculin de l’IHF ont été soumises 
à un test d’antigène à leur arrivée, suivi d’un test PCR 
à l’hôtel. L’IHF a rapporté que «plusieurs membres des 
équipes et des médias avaient des résultats positifs au 
test COVID-19 PCR lors du test à leur arrivée en Egypte». 
Les équipes concernées sont le Cap-Vert, la Slovénie, 
le Danemark et la Suisse. Et comme au Championnat 
d’Europe féminin en décembre, tous les cas positifs 

avaient été reconnus avant que les équipes entrent 
dans la «bulle». Tous les joueurs infectés sont isolés; 
leurs coéquipiers étaient séparés des autres équipes. 
Cependant, contrairement à l’événement féminin, les 
journalistes sur place en Égypte font également partie 
de la bulle. Alors que les joueurs et les officiels d’équipe 
sont testés tous les jours, les représentants des médias 
ont leurs tests toutes les 72 heures. Ils ne sont pas 
autorisés à quitter leurs hôtels sauf pour les matches.  
Le comité d’organisation égyptien a annulé son plan 
dit «d’accréditations virtuelles», qui aurait permis aux 
médias de suivre virtuellement les conférences de 
presse. À l’origine, l’accréditation virtuelle aurait permis 
à son détenteur d’entrer dans l’arène, mais pas les 

parties destinées aux médias avec «une 
accréditation complète». L’annulation 
des accréditations virtuelles a été faite 
après que les organisateurs et l’IHF ont 
décidé de ne pas avoir de spectateurs 
dans les quatre arènes. Le plan initial était 
d’utiliser 20% de la capacité totale, mais 
une lettre de protestation des capitaines 
d’équipe des 16 participants européens 
précédemment adressée au président 
de l’IHF a contraint les organisateurs à 
empêcher les spectateurs d’entrer. Le 
nombre de journalistes sur place est 
très faible, environ 10 à 15% du nombre 
régulier. 

Aucune infection supplémentaire
Après l’arrivée des équipes dans 

la bulle - hôtels des équipes avec des 
étages séparés pour les participants - aucune infection 
supplémentaire n’a été signalée jusqu’à présent. «Nous 
espérons tous que ce concept de bulle fonctionne, nous 
sommes sûrs que ce concept garantit la santé et la 
sécurité», a déclaré le capitaine de l’équipe allemande 
Uwe Gensheimer, tandis que la star norvégienne 
Sander Sagosen s’est sentie «un peu choquée» après 
son entrée dans la bulle hôtelière: «C’est comme Wild 
West, ce concept ne peut pas fonctionner comme ça 
», a-t-il déclaré. Du point de vue sportif, cet événement 
est le premier championnat du monde avec 32 équipes 
et Hassan Moustafa espère que ce tournoi élargi 
augmentera non seulement l’intérêt mondial pour le 
handball mais que «le handball marquera la lumière au 
bout du tunnel COVID-19 », comme l’a dit l’Egyptien lors 
de la cérémonie d’ouverture.
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CHAMPIONNAT DU MONDE DE 
HANDBALL SOUS LA PANDEMIEDISPARITION TRAGIQUE DE 

ABDELKHALAK LOUZANI

Cette fois-ci, le Cameroun a 
porté bonheur au Maroc. Pour 

la deuxième édition consécutive 
de la coupe d’Afrique des nations, 
l’équipe nationale des joueurs locaux 
a remporté le titre de champion en 
battant en finale la Guinée par 2-0 
(buts de Bouftini et de Kaabi).Selon 
la presse internationale, les poulains 
de l’entraineur Ammouta ,qui a fait un 
excellent travail ,étaient les meilleurs 
de la compétition. Dans cette formation 
marocaine, le nord était représenté 
par trois footballeurs l’arrière gauche Moussaoui du MAT de Tétouan ,le goal Mejhed et 
Bameamar de l’IRT de Tanger. Pour le meilleur goal et buteur du tournoi, Zniti et Rhimi se sont 
déclarés vainqueurs. Avec l’obtention du précieux trophée, la FRMF a montré aux nombreux 
observateurs et experts en football que la Botola professionnelle était bien supérieure à tous 
les championnats africains.

UN GRAND TITRE POUR LES MAROCAINS

Les trois joueurs du nord 
( Mejhed,Bameamar IRT et Moussaoui MAT)

sport
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CULTE
CHRÉTIEN

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

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

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

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

tAnger prAtique
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  Sam. 13 06:41 13:43 16:34 19:08 20:24 

 Dim. 14 06:40 13:43 16:34 19:09 20:25 

 Lun. 15 06:39 13:43 16:35 19:10 20:26 

 Mar. 16 06:39 13:43 16:36 19:11 20:27 

 Mer. 17 06:38 13:43 16:37 19:12 20:27 

 Jeu. 18 06:37 13:44 16:38 19:13 20:28 

 Ven. 19  06:36 13:44 16:38 19:14 20:29

HORAIRES DES PRIÈRES
du 13 Au 19 Fevrier 2021

CULTE
MUSULMAN

HORAIRE DES
PHARMACIES

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORAIRE NORMAL 
JOURNALIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00
HORAIRE DES PHARMACIES 

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

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

HORAIRE DE GARDE 
PENDANT LA JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - Tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

BÉLIER : (21 MARS - 20 AvRIL)
Humeur : Vous avez des amis, des admirateurs, des fidèles, des dévoués, des 
bienveillants dans votre entourage, alors sachez en profiter sans les exploiter !
Amour : Des amours passionnés au programme. Vous avez besoin de vous 
épanouir et vos proches le comprennent très bien.
Argent : L’équilibre de votre budget y est pour beaucoup et vous apporte 
confiance. La chance est avec vous pour faire valoir vos intérêts.
Travail : Vous avez un bon feeling, vous repérez tout de suite quelle direction 
prendre. Résultat, vos capacités d’anticipation soutiennent fortement vos activités. 

TAUREAU : (21 AvRIL - 20 MAI)
Humeur : Remettez vos envies de solitude à un autre jour et ne résistez pas 
à l’élan de convivialité qui vous porte chance.
Amour : Votre vie sentimentale vous préoccupe, vous doutez de l’impact 
que vous avez sur l’autre.
Argent : Vous voici complètement envahi par les autres. Il vous faut faire 
des compromis, ne vous lancez pas dans des calculs ardus.
Travail : Il est important que l’on n’ait pas de doute sur vos capacités. Votre 
réussite se trouve dans des actes concrets et courageux..

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur : Vous faites preuve d’indulgence, de compassion. Vous êtes 
prêt à pardonner aux autres et à les soutenir.
Amour : Vous pourriez faire des rencontres agréables en pratiquant une 
activité qui touche à l’art. Sur le plan des sentiments, un changement s’in-
vite chez vous.
Argent : Vous défendez vos intérêts et ne supportez guère qu’on se place en 
travers de votre route. Vous avez peut-être à défendre un projet sensible...
Travail : Davantage branché sur vos idéaux profonds, vous envisagez votre 
existence plus sereinement et plus de façon plus créative. . 

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Humeur : Un sentiment d’isolement bride votre expression ; ne restez pas 
dans votre coin, vos amis et connaissances seraient heureux de vous voir.
Amour : Autour de vous, les évènements se bousculent. Il se pourrait bien 
que vous ayez un peu de mal à suivre le rythme.
Argent : Vous aurez à coeur d’agir de façon constructive face à la réalité de 
vos finances mais un manque d’énergie combative vous freine.
Travail : Votre imagination est débordante et des idées audacieuses sur-
gissent de votre esprit en ébullition.

 LION : (24 JUILLET - 23 AOûT)
Humeur : C’est le moment de vous dégager de la pression du quotidien et 
de décrocher des soucis qui finalement ne sont pas importants !.
Amour : Votre vie est faite de plaisirs. Cette journée est une sorte d’apo-
théose car vous êtes résolu à ne plus faire semblant d’exister.
Argent : Vos interlocuteurs sont à l’écoute en ce moment, vous n’aurez aucun 
mal à convaincre des investisseurs de vous suivre dans des projets qui rapportent.
Travail : Que ce soit dans les moments de travail ou bien dans le temps que 
vous passez avec votre famille, vous aurez de belles satisfactions.

vIERGE : (24 AOûT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : Vous devez nettoyer le terrain en éliminant toutes les situations ou 
les personnes qui sont incompatibles avec vos valeurs.
Amour : Vous souhaitez être amoureux ? Alors imaginez-le et attirez à vous 
la personne de vos rêves ! Votre imagination créera votre souhait !
Argent : Des succès relationnels sont en vue, bénéfiques pour vos fi-
nances. Ne négligez pas les détails pour y arriver.
Travail : Les influences planétaires vous permettent de prendre de la hau-
teur et d’être plus réaliste.

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Vous avez le coeur en joie. Ainsi, vous chassez les nuages gris et 
la sinistrose ambiante en répandant votre bonne humeur autour de vous.
Amour : Si la personne que vous aimez a des doutes concernant la stabilité 
et la durée de votre relation, vous réussissez à les lui ôter.
Argent : Si vous tentez, vous aurez à portée de main des opportunités d’élé-
vation très favorables à long terme.
Travail : Vous prenez de judicieuses décisions, vous négociez habilement 
et vous vous adaptez avec enthousiasme aux situations.

SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Vos partenaires vous regardent en chiens de faïence et vous êtes 
obligé de clarifier vos intentions pour retrouver leur confiance.
Amour : Si ces derniers temps quelques négligences vous ont fait perdre du 
temps, vous pourrez toujours vous rattraper. Vos amours se portent bien.
Argent : En élargissant votre champ d’action, vous avez plus de chance 
pour négocier ou conclure une affaire.
Travail : À confondre repos et travail, vous finissez par ne plus pouvoir 
déconnecter de votre semaine. Faites la part des choses.

SAGITTAIRE : (23 NOvEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur : Il n’est pas nécessaire de tenir compte de l’avis de tout le monde, 
surtout des personnes peu objectives, mais ne les froissez pas pour autant. 
Amour : Pourquoi ne pas tenter de lâcher prise en vous laissant guider par 
vos émotions ? Vous ne risquez pas grand-chose.
Argent : Vous n’êtes pas rassuré par ceux qui sont au bord de la faillite et 
vous espérez que leur échec ne fera pas partie d’une réaction en chaîne 
dans laquelle vous serez.
Travail : Une invitation de dernière minute de la part de votre partenaire 
vous laisse perplexe. Ce n’est pas dans ses habitudes, ferait-il des efforts ?.

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOvEMBRE)
Humeur : Vous vous montrez audacieux, combatif, convaincant. Vous 
faites entendre votre voix en exposant vos opinions sans entrer en conflit. 
Amour : Vous rêvez d’une histoire folle et délirante pour vous donner un 
peu de baume au coeur et vivre un peu de folie.
Argent : Vous êtes dans un état de calme, de béatitude et de bien-être par-
fait pour entreprendre des projets financiers particulièrement complexes. 
Travail : Quel que soit votre secteur d’activité, vous bénéficiez d’une inspi-
ration renouvelée et d’une intuition infaillible.

vERSEAU : (21 JANvIER - 19 FEvRIER)
Humeur : Votre soif de vivre revient en force chasser vos vieilles nostalgies. 
Vous retrouvez le sourire et une bonne dose d’optimisme pour aller de l’avant.
Amour : C’est une semaine parfait pour échanger, pour passer du temps 
avec les personnes que vous aimez et pour déclarer vos sentiments.
Argent : Les événements positifs s’enchaînent et gonflent vos comptes. 
Vous êtes disponible et souriant.
Travail : C’est le bon moment pour prendre quelques initiatives qui porte-
ront leurs fruits, d’ici quelques jours.

POISSON : (20 FEvRIER - 20 MARS)
Humeur : Des échanges constructifs avec vos collègues, vos amis ou votre 
partenaire sont au programme !
Amour : Son énergie, la plus puissante pourrait matérialiser vos souhaits 
affectifs les plus tendres. Vous commencez quand ?
Argent : Sortir des sentiers battus vous permettra de trouver des moyens 
de sortir d’un problème qui freinait vos projets. Alors, agissez sans hésiter !
Travail : Vous élargissez votre horizon, vos idées et vous multipliez vos 
relations sociales. Vous commencez à réfléchir d’une façon plus efficace.

HOROSCOPE

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

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

TELEPHONES UTILES

• PHOTOGRAPHIES
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• CÉRÉMONIES FAMILIALES
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Tél : 06.62.87.22.56
E-mail : hamouda.press@gmail.com
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Rachid
Dfouf

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

GSM : 06.61.15.47.64
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Semaine du 15 au 19 
fevrier 2021

Lundi 15 fevrier 2021 
Pharmacie Hay Ouarda
Av. Mly Ali Chérif Rés. El Warda 
Tél. : 05.39.31.67.24
Pharmacie Al Balsam
Nouvelle rte entre marjane et mesnana
Tél. : 05.39.31.76.77 
Pharmacie Msallah
Av. Sidi Med Ben Abdellah n°45
Tél. : 05.39.93.25.64
Pharmacie Al Assil
Lot Al Assil Imran Rte de Tétouan
Tél. : 05.39.35.01.20 
Pharmacie La Gare Routière
4, résidence Saada derrière la Garre 
Tél.: 08.08.55.48.51
Pharmacie El Ghandouri
Bd Med 6 à côté café Cappuchino
Tél. : 05.39.30.13.88
MArdi 16 fevrier 2021
Pharmacie Ibn Batouta
Rue Ibn Ardoun n° 134 A Branes I
Tél.: 05.39.31.42.52
Pharmacie Sahat Al Oumam
Av Ibn Toumart derrière sahat oumam
Tél. : 05.39.34.33.91
Pharmacie Belkacem
74, Av B, Bis Jirari Béni makada
Tél. : 05.39.95.83.71
Pharmacie 6 Novembre
Rte de Rabat résidence Marjane 
Tél. : 05.39.31.20.07
Pharmacie Ward Laouama
Laouama 2 Khandeq Al Ward
Tél. : 06.24.44.70.86
Pharmacie Arreda
Tanja Balia doha lmenbet N°2
Tél. : 05.39.30.12.82
Mercredi 17 fevrier 2021 
Pharmacie Imam Malek
Avenue Cherif Sebti Casabarata
Tél. : 05.39.34.22.34
Pharmacie Chams Ahlen
Lot. Riad Ahlen 2, derrière hôtel Ahlen
Tél. : 05.39.42.44.95
Pharmacie Imam Nafie
Lot. Belkhairi rue n° 12 Béni Makada 
Tél. : 05.39.36.03.65      
Pharmacie Moderne
32, place du 9 Avril grand SOCCO
Tél. : 05.39.93.17.90
Pharmacie Bd Mohamed VI
Cplx Jardins Andalous Malabata
Tél. : 05.39.94.21.81
Pharmacie Ain Jdida
Rte de Tétouan Mghogha kbira
Tél.: 05.39.95.69.26
Jeudi 18 fevrier 2021
Pharmacie Place du Maroc
Bd Mly Abdelaziz, rés. Al Jawhara
Tél. : 05.39.32.50.11
Pharmacie Erradi
Rés. Amine Zemmouri 2 Rte de Rabat
Tél. : 05.39.31.77.44
Pharmacie Ain Hayyani
Ain Hayyani rue Imam Kastalani n°7
Tél. : 05.39.93.43.74
Pharmacie Hjar Sfar
Hjar Sfar, rte madchar Aouama
Tél. : 05.31.12.24.66
Pharmacie Zouitina
Quartier Farah n°52 Béni Makada
Tél. : 05.39.35.25.51
Pharmacie Al Madina Nord
Lot Al Maddina derict° Sté Coca Cola
Tél. : 05.39.38.05.50 
vendredi 19 fevrier 2021
Pharmacie Jade
Rue Ibn Ajroum rés. Jade local n°2
Tél. : 05.39.32.31.34
Pharmacie Jirari
77, Bd Aicha Al Moussafir Jirari III
Tél. : 05.39.95.44.23 
Pharmacie Abas Sebti
Rue Ibn Batouta prés Abass Sebti
Tél.: 05.39.31.30.72
Pharmacie Al Moustakbal
Cplx. Al Moustakbal Bloc A N°3 
Rte de Rabat 
Tél. : 05.39.31.31.42   
Pharmacie Mghogha
Mghogha Kbira rte de Tétouan km3 
Tél. : 05.39.36.30.94
Pharmacie Bait Al Makdiss
Sidi Driss rte principale entre école 
Achenad et lycée Hassan II
Tél. : 05.39.31.40.11

Samedi 13 et dimanche 14 
fevrier 2021

•  SAMedi
Pharmacie Masjid Mabrouka
Mabrouka 3 rue 3 n°52 Beni Makada
Tél.: 05.39.95.29.10  
Pharmacie Jnan Marjane
Derrière Marjan en face doha wafae
Tél. : 05.39.38.11.56
Pharmacie Tanmia
Rte de Tétouan Cplx Atanmia Mghogha
Tél. : 05.39.93.35.73
Pharmacie Maghreb
56, rue de la liberté 
Tél.: 05.39.93.35.73
Pharmacie Boukhalef
Av. mly Rchid cplx. EL Irfane Doha
Tél. : 05.39.39.53.05
Pharmacie Gibraltar
Sania Al Jadida N° 7/8 Rte Malabata
Tél. : 05.39.32.59.31
 •  diMAncHe
Grande Pharmacie Rif
17, Av Mly Ali Chérif Beni Makada 
Tél.: 05.39.95.69.51
Pharmacie Al Ghazali
73; Haroun Errachid Colonia Souani 
Tél. : 05.39.93.96.05
Pharmacie Chair
136 Hay Sania kdima 3 TR RDC L
Tél.: 05.39.30.26.52
Pharmacie Dhar El Mers
Rue plage walidia Tanja Balia
Tél.: 06.91.14.91.74
Pharmacie Aouama Charkia
Dakhla Bouhssaine Hay Loudaya 
Tél. : 05.39.95.56.33 
Pharmacie Route de Rabat
Rte principale de rabat Doha Irfane 
Tél.: 05.39.39.51.68

Samedi 13 et dimanche 14 
fevrier 2021

Pharmacie Dar Tounsi
Lot Annahda n°146 dar Tounsi
Tél. : 05.39.35.29.48 
Pharmacie Arrabie
Quartier Kherba Satfilage
Tél. : 05.39.31.84.48
Pharmacie La Plage
prés centre commerciale Ibn Batouta
Tél. : 05.39.94.09.74
Pharmacie Rabea Al Adaouia
Hay el Jadid Casabarata
Tél.: 05.39.31.08.96
Pharmacie San Francisco
Rue Habib Bourguiba en face consulat 
Tél. : 05.39.93.13.56
Pharmacie Bendahmane
Quartier Hadj Mokhtar quartier Seddam
Tél. : 05.39.31.81.52
Pharmacie Al Hambra
Av. Aicha Mousafir Houmat Haddad 
Tél. : 05.39.95.41.66
Pharmacie Mikou
Aouama, à côté bureau Doha
Tél.: 05.39.95.44.78
Pharmacie Al Faraj Rahrah
Hay Rahrah en face école Abi Horaïra
Tél.: 05.39.37.74.16
Pharmacie Ben Yaich
Branes kdima ront point grand stade
Tél. : 05.39.30.86.80      
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إعداد : عبد الرحيم ابن جلون 

سلسلة المجتهد
171

قال تعالى :
ُبُكْم ِعنَدَنا ُزْلَفى اإِلَّ َمْن اآَمَن َوَعِمَل  »َوَما اأَْمَواُلُكْم َوَل اأَْوَلُدُكم ِبالَِّتي ُتَقرِّ
ْعِف ِبَا َعِمُلوا َوُهْم ِف اْلُغُرَفاِت اآِمُنوَن« �شدق اهلل  اِلًا َفاأُوَلِئَك َلُهْم َجَزاُء الضشِّ �شَ

العظيم ]�س �شباإ 36[
دخلي  من  أقتني  أن  مكنني  إذ  وأعظمه،  أجله  ورعايته  وعنايته  تعالى  اهلل  بفضل 
البسيط كتب القرآن الكريم وأوزعها في المساجد التي تفتقر لها وعلى األندية التي 
المدن  من  وغيرها  والراشدية  وطنجة  ومراكش  بفاس  الكريم  القرآن  وتحفظ  تعلم 

والقرى المغربية..
)مسجد  وبلجيكا  النور(  )مسجد  سويسرا   : كـ  دول  عدة  إلى  بعضها  أرسل  كما 
حين  المهاجرين  إلخواني  أيضا  والفضل  بيك(..  )مسجد  وكندا  وهولندا  الموحدين( 

العودة إلى مقر عملهم يحملون معهم كتاب اهلل للتالوة والذكر.
ال  ودعــاء  عظيما،  صدى  الصالح  العمل  لهذا  وكان 
في  اهلل  كتاب  يُقرأ  أن  العظيم  اهلل  في  وأملي  ينقطع، 
اهلل  فمن  وجنوبها،  شمالها  ومغاربها،  األرض  مشارق 

العون والسداد.
وهنا أنوه بعون وفضل مكتبة المعارف بالبيضاء التي 
ال تبخل علي بالعدد بثمن أقل بكثير مما يوجد في السوق 
كـ )المصحف المحمدي أو مصحف الربع(. أؤدي ثمنها على 
حسن  على  الودغيري  أحمد  السيد  خيرا  اهلل  جزى  مهل، 

تعامله.
أنا ال أنتمي إلى جمعية بل أعتمد على دخلي وأبنائي 
كسورة  بعضها  وطباعة  الكتب  هذه  ثمن  تسديد  في 

واالستغفار،  والدعاء  الكرسي  كآية   : آيات  أو  الكهف 
كل عملـي هذا ما هـو إال: »كقطرة ماء في بحر ُلجي«، 
لفضيلة  )اليوتوب(  عبــر  به  توصلت  ما  أمـام  الذي 
الرحمن  عبد  السيد  بالمحنـــك  الطـبــيب  الشيــخ 
السميط من دولة الكويـت الذي كرّس شبابه على 
يصبح  أن  أمله  وكل  دول  عدة  في  والتطبيب  الطب 
داعيـا إلى اهلل وإلى دين اإلسالم بقارة إفريقيا والهند 
بما  تمده  التي  المباشر«  العون  »جمعيـــة  بمؤازرة 
أفاء الناس على الجمعية، لخدمة الفقراء واليتامى في 
أفقر قارة، وهو يصرخ عالنية : »طلقت مهنة الطب 
نشر  على  عملي  وكرست  »بالثالث«،  أي  بائنا  طالقا 
والتي  السمراء  إفريقيا  بربوع  اإلسالمية  الهداية 
بالنصرانية  للتبشير  الماليير  النصارى  عليها  أغدق 
وما فلحوا«، فسطع نجم عبد الرحمن السبيط أسلم 
دخلوا  نسمة،  10 ماليين  أزيد من  يد جمعيته  على 
مسجد   1200 بناء  في  وساهم  حب،  عن  اإلســالم 
بهم،  الطب  وترأس  مستوصفا   70 وشيد  للصالة، 
 1000 أكثر من  تبث  إذاعية  12 محطة  وتمكن من 
ساعة في تجويد القرآن وطريقة حفظه وقراءته، كما 
أنشأ 80 منشأة إليواء اليتامى وتكفل بهم، وبفضله 

نزع الشبان الصليب، اعتنقوا اإلسالم طواعية..
خدموا  شباب  الكليــات  من  يديـــه  على  تخرج 
وقد  بالدهم  ويخدمون  ميادين  عدة  في  أنفسهم 

تشبعوا بالهداية واإلسالم.
تخرج من كليته 30 طبيبا مختصا، مع العلم أنه كان مريض بعدة أمراض مزمنة، 
كالسكري. ولد سنة 1947م وتوفي هذا المحسن الجليل رحمه اهلل سنة 2013، حيث 
بَكت عليه مآذن مساجد إفريقيا وآسيا. وشيع جثمانه ماليين الناس من شتى البلدان 

والعواصم.
صرف في أعماله الخيرية أزيد من 350 مليار، بدأ عمله الخيري هو وأصحابه بشراء 

سيارة ينقل على متنها عمال المصانع مجانا.
وزع 7 ماليين مصحفا، وهو من قال : »السعادة ال تشتر بالفلوس«.

لهذا أتساءل ماذا عمل أغنياؤنا اليوم؟

قال تعالى :

ُبُكْم ِعنَدَنا ُزْلَفى اإِلَّ َمْن اآَمَن َوَعِمَل  »َوَما اأَْمَواُلُكْم َوَل اأَْوَلُدُكم ِبالَِّتي ُتَقرِّ
ْعِف ِبَا َعِمُلوا َوُهْم ِف اْلُغُرَفاِت اآِمُنوَن« �شدق اهلل  اِلًا َفاأُوَلِئَك َلُهْم َجَزاُء الضشِّ �شَ

العظيم ]�س �شباإ 37[.

وقال تعالى :

 ٰ ِفيَها  َخاِلِديَن  َو�َشَلًما  ًة  يَّ َتِ ِفيَها  ْوَن  َوُيَلقَّ وا  َبُ �شَ ِبَا  اْلُغْرَفَة  ُيْجَزْوَن  »اأُوَلِئَك 
ا َوُمَقاًما« )صدق اهلل العظيم( ]س الفرقان 76[. َح�ُشَنْت ُم�ْشَتَقرًّ

نـــداء :
واهلل ثم واهلل لن تنفعكم أموالكم وال أوالدكم يا أصحاب 
الماليين والماليير من األموال الرباوية، فهي نار ملتهبة في 

هشيم تحرق نفسها ونفس جامعها..

واهلل ثم واهلل لن تأخذوا معكم درهما واحدا.. تقبرون في 
المقابر بقطعة قماش فقط.

ويضاعفها  أكلها  تؤتى  اهلل  عند  الصالحة  األعمال  أما 
سبحانه أضعافا مضاعفة.

قال تعالى :

النور  َعليم« صدق اهلل العظيم ]س  �شيء  بكّل  »واهلل 
.]35

وقال تعالى :

اِعَفُه  ا َح�َشًنا َفُيضشَ َ َقْر�شً »مَّن َذا الَِّذي ُيْقِر�ُس اهللَّ
ُ َيْقِبضُس َوَيْب�ُشُط َواإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن«  َعاًفا َكِثرَيًة َواهللَّ َلُه اأَ�شْ

)�شدق اهلل العظيم( ]�س البقرة 243[.

قال تعالى :

ُل َعَلْيِهُم  ُ ُثمَّ ا�ْشَتَقاُموا َتَتَنزَّ َنا اهللَّ »اإِنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربُّ
الَِّتي  ِة  نَّ ِباجْلَ وا  ُ ُِ َواأَْب����� َزُنوا  َتْ َوَل  َتَخاُفوا  اأَلَّ  امْلََلِئَكُة 
ْنَيا َوِف  َياِة الدُّ ُكنُتْم ُتوَعُدوَن َنْحُن اأَْوِلَياوؤُُكْم ِف اْلَ
اْلآِخَرِة َوَلُكْم ِفيَها َما َت�ْشَتِهي اأَنُف�ُشُكْم َوَلُكْم ِفيَها 
ِحيٍم« �شدق اهلل العظيم  ُعوَن ُنُزًل مِّْن َغُفوٍر رَّ َما َتدَّ

]ف�شلت 32/30[

واهلل ثم واهلل، ال تأخذوا معكم فلة وال عمارة وال ضيعة 
إال من قال وعمل عمال صالحا.

قال تعالى :

ُ اْلأَْمَثاَل  ُِب اهللَّ ُ لُِنوِرِه َمن َي�َشاُءٰ  َوَيضُْ »َيْهِدي اهللَّ
ُ اأَن  ُ ِبُكلِّ �َشْيٍء َعِليٌم ِف ُبُيوٍت اأَِذَن اهللَّ ِللنَّا�ِس ٰ َواهللَّ
اِل  ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَها ا�ْشُمُه ُي�َشبُِّح َلُه ِفيَها ِباْلُغُدوِّ َواْلآ�شَ
َكاِة ٰ  َلِة َواإِيَتاِء الزَّ ِ َواإَِقاِم ال�شَّ اَرٌة َوَل َبْيٌع َعن ِذْكِر اهللَّ ِرَجاٌل لَّ ُتْلِهيِهْم ِتَ
ُ اأَْح�َشَن َما َعِمُلوا َوَيِزيَدُهم  اُر لَِيْجِزَيُهُم اهللَّ َيَخاُفوَن َيْوًما َتَتَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواْلأَْب�شَ
ُ َيْرُزُق َمن َي�َشاُء ِبَغرْيِ ِح�َشاٍب« صدق اهلل العظيم ]س النور 37/34[. ِلِهٰ  َواهللَّ مِّن َفضشْ

قال تعالى :

َ ِعنَدُه اأَْجٌر َعِظيٌم« صدق اهلل  َا اأَْمَواُلُكْم َواأَْوَلُدُكْم ِفْتَنٌة َواأَنَّ اهللَّ »َواْعَلُموا اأَنَّ
العظيم ]س األنفال 28[.

ّي ِ َقْطرٌة يف َبْحٍر لجُ
تفاوت العمل اإلنساني
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

قلت :
أنا أذكرك بأحاديثه »األربعائية« وقد سمعته يثرثر حول وجود شيء  - وها 
بعد:  ويدور...ويستنتج  ويطرح...  ويلتوي...  ويلف...  ويتمنطق...  اليمن،  وضاح 
زعموا، وقيل، وأظن، وأريد، وأعتقد- وهي دعاوي رتيبة ال تغني عن دوافع األدلة 
في شيء ليقر رأيه في آخر المطاف على حكم ال يقنع حدا ألنه حكم قائم على 

وهم متخرص، وتمكن مرجم، فقال وأذكرك بقوله :
»... أنا أشك في وجود هذا الشاعر شكا قويا. وحسبك أن رواته يختلفون فيه 
اختالفا كثيرا، فمنهم من يزعم أنه عربي حميري، ومنهم من يزعم أنه من ساللة 
الفرس الذين جاءوا اليمن مع سيف ذي يزن ليردوا عنها غارة الحبشة، ومنهم 
من يحاول التوفيق بين هاتين الروايتين. فيزعم أنه عربي ولكن أباه مات عنه 
»العميد«  »وهكيا يمضي«  الفرس..  رجال من ساللة هؤالء  أمه  فتزوجت  طفال 
في دندنته وتعنته وثرثرته، فيقول : »ثم ال يخالف الرواة في أمر وضاح وحده، 
بل يختلفون في أمر عشيقته األولى، فله عشيقتان، أفارسية أم عربية! فكل هذا 
آخر  شيئا  هناك  ولكن  وضاح!..  وجود  إلى  االطمئنان  على  يحمل  ال  االضطراب 
يحمل على الشك في وجود وضاح، وهو أن الغزلين الذين بعد صوتهم في القرن 
األول والثاني للهجرة مصريون كلهم أو أكثرهم سواء في ذلك منهم البادون 
والحاضرون!..« ويسترسل »العميد« في تحبيك هذه السخافة الفكرية، فيقول :

تحت  وأخذت  أمرها  عظم  قد  واليمانية  المصرية  بين  العصبية  وكانت   ..«
في الحياة السياسية العربية آثارها المنكرة المعروفة، فكانت المصرية ال تفخر 
بشيء إال حاولت اليمانية أن تفتخر بما يعدله أو يفضله! فغلت نفس صاحبي إذا 

انتفض وصاح:
- عجبا لهذا المعذار كيف يتلهى بترهاته ومططها ويعلكها مستخفا بعقل 

القارئ وبشعروه!
قلت :

- كل هذه المشاغبة، وهذا الخبط ليخلص إلى ما يريده فيقول :
».. وإذن فال بد أن يكون لليمانية شعراء غزليون تقفهم أمام الشعراء الغزلين 
من المصرية، وليس وضاح هذا -فيمما أرجح- إال تجربة من هؤالء الشعراء الذين 

كانوا اليمانيون يخترعونهم...
فضحك صاحبي وقال :

- لقد أكل »العميد« براغيثه! فمن مغيثي من البراغيث؟
فتبسمت وزدت قائال :

- يقول »العميد« :
»كان اليمانيون يخترعونهمن اختراعا في القرن الثاني للهجرة ليفاخروا بهم 
المصريين، اخترعت اليمانية وضاحا وشعره -فيما أعتبد- حتى ال يقال إنها خلت 
بالخلفاء،  واتصل  الشعر،  وقال  حقا،  وجد  قد  وهبه  اإلسالم.  في  غزل  من شاعر 
ووقعت له هذه األخبار المعروفة كلها أو بعضها، فلس من سبيل إلى الشك في 
أن الكثرة المطلقة من هذا الشعر الذي يضاف إليه منحولة مصنوعة لم يقلها 
ولم يعلم بها! ولماذا؟ ألن هذا الشعر الذي يضاف إلى وضاح ال يمكن أن يكون 

قد صدر عن شاعر مات قبل أن ينتهي القرن األول للهجرة«!)293(.
وتهانفت وقلت :

- أسمعت موالي الشريف! لقد أنكر وجود شاعر دخل دولة القريض من بابها 
الوسع، وظل غرة وضاحة في جبين الوجود نفسه، وأنكر أيضا أن يكون شعره 

من بنات فكره!
فقال :

- هو »العميد« الذي يسري مثل نبض العرق! فدعنا من هذره، ومن بقبقته 
التي يريد أن يتملح بها فيخلج سلكى األمور البينات الواضحات!

قلت بعد رشفات :
الطائيس  زبيد  أبو  الفحل  النصراني  الشاعر  بالجمال  أيضا  اشتهر  وممن   -
الذي كان إذا دخل مكة تنكر وتقنع لفرط حسنه! ولشعره ميزة خاصة، فأكثره في 

وصف السد حتى المه قومه وقالوا له : قد خفنا أن تسبنا العرب بوصفك له! قال 
ك لو رأيتم منه ما رأيت، أو لقيتم ما لقي اكدر لما لمتموني!)295( ومن شعره 

في وصفه قوله :
عبوس شموس مصلخد مكابد      جريء على األقران للقـــرن قاهــــر)296(

منيع ويحمي كل واد يرومـــــه      شديد أصول الماضغيــــن مكابـــد
براثنه شتن وعيناه في الدجـى      كجمر الغضى في وجهه الشر ظاهر)297(
يدل بأنيــاب حــــداد كأنهــــا       إذا قلص األشــــداق عنها خناجـــر)298(

وقوله :
فال يعلقنكم مهصر الناب عنبــس       عبوس له خل غيظ غضنفــــــر)299(
من بأعلى خل رمـــــــان مخـــــدر       عفرني مداكي األسد منه تحجر)300(
له زبر كالبـــــد طــــارت رعابــــال       وكتفان كالشر  خين عبل مصبر)301(
كأن غضــــونا من لهاه وحلقـــــه       مغار هيام عدملــــي منهــــــور)302(
يعرد منــه ذو الحفـــاظ مدججــــا       ويحبــق منه الحمــري المـــدور)303(
رحيب مشق الشدق أغضف ضيغـم      له لحظات مشرفــــات ومحجـــر)304(
وعينان كالوقبين في قبـل صخــرة      يرى فيهما كالجمرتين التبصــر)305(
من السد عـــادي تكـــاد لصوتــــه     رؤوس الجبال الراسيـــات تقعــر)306(
كأن اهتزام الرعـد خالـــط جوفـــه      إذا حن فيه الخيـزران المثجــــر)307(
يظل مغبا عنــــده من فرائـــــــس     رفات عظام أو غريض مشرشــر)308(
وخلقان درسـان حــــــواي عرينــــه     ورفض سالح أو قنــــان مقتـــر)309(

اقــــل فأقـــوى ذات يوم وخيبـــــة      ألول من يلقــى وغــي ميســــر
فأبصر ركبـــا رائحيـــــن عشيــــــة     فقالوا : أبغل مائل الجل أشقـر؟)310(
بل السبع! فاستنجوا، وأين نجاؤهم      فهذا، ورب الراقصات المزعفر!)311(
فولوا سراعا يندهـــون مطيهـــــم      وراح على آثـــارهم يتقـــمــــر)312(
فساراهم ما إن لحـــس حسيســــه      مدى الصوت ال يدنو وال يتأخر)313(

++++++++
الهوامش :

)293( »حديث األربعاء« ج1/233 فما بعد.
)294( ويذكر أنه كان أعور آدم طواال، عمّر مائة وخمسين سنة! استعمله سيدنا عمر بن الخطاب عى صدقات قومه 

ولم يستعمل نصرانيا غيره.
)295( »األغاني« ج12/133.

)296( المصلخد : المنتصب قائما متهيئ للشر.
)297( الشتن : الغليظة الخشنة

)298( »نهاية األرب..« النويري - ج9/236 -و- »الحيوان في األدب العربي« شاكر هادي شكر - ج1/87.
)299( علقه : تمكن منه - المهصر والعنبس والغضنفر : أسماء لألسد - المهصر الناب : شديد اعض به. وأراد الشاعر 

أن يقول : ال يعلقنكم ناب المصهر، فلم يستقم له الوزن فقلب اللفظ، والقلب كثير في الشعر.
)300( المبن : مقيم في مكان - الخل : الطريق ينفذ في الرمل - رمان :  جبل في بالد طيّء - العِفرّ : األسد القوي 

الخبيث.
)301( الزبرة : الشعر المجتمع بين كتفي األسد - الرعابل : القطع الممزقة من الثوب أي تفرقت كتال كتال - الشرخ : 

الحرف النناتئ من الشيء كالشرفة البارزة من البناء مثال - غبل : مكتنز، ممتلئ لحما - مصبر : شديد العضل.
)302( الغضون ج الغضن : التثنّي في جلد أو ثوب.. - الهيام : ما ال يتماسك من الرمل - العدملي : القديم - المنهور 

: الواسع.
)303( يعرد : يفر - يحبق : يضرط - األحمري : األحمر أي الذي ال سالح معه وهو نقيض المدجج،  والياء فيه زائدة 

للمبالغة - ويريد بالمدور الرجل السمين الذي ال يقدر على الهرب، أو المصاب بدوار الرأس من الخوف.
)304( رحيب مشق الشدق أي أن فتحة فمه واسعة - األغصف : األسد الذي جفنا عينيه األعليان مسترخيان من الغضب 

- الضيغم : الذي يعض عضّا شديدا قيقطع قطعة كبيرة - المحجر : التجويف العيني الذي تستقر فيه العين.
)305( الوقب : نقرة واسعة في الجبل أو الصخرة يجتمع فيها الماء - الُقبل : سفح الجبل.

)306( العادي : الظالم المفترس - تقعر : تتقعر أي تتقوض، تتزلزل وتسقط إلى القعر.
)307( اهتزاز الرعد : صوته - الخيزران : القصب - المثجر : ذو األنابيب أي المزمار المزدوج.

)308( اللحم الغاب : البائت المجفف - الغريض : اللحم الطري - المشرشر : المقطع، المشقق.
)309( الخلقان : األثواب البالية الممزقة - الدراسات ج الدرس : الخلق البالي من الثياب وغيرها - رفض السالح : ما 
تحطم منه وتفرق - الُقنان : كمّ القميص، والمراد هنا الردع - المقر : المزيّن بالقتير وهي رؤوس المسامير 

في الدرع.
)310( الجل : الجالل أي الرحل الذي يوضع في الدابة.

)311( الراقصات :  اإلبل - المزعفر : األسد الورد وهو شديد الضراوة.
)312( فده : زجر، ساق الغنم واإلبل وهو يصيح بها - تقمر األسد: خرج يطلب الصيد في القمر أي ليال.

)313( سارهم : عارضهم أي مشى محاديا لهم.

الجزء األول  ـ  جلسة 4

نواصل نشر حلقات بالتسلسل لكتاب »مع صاحبي«.. حوارات وأشتات في أفنان اآلداب والعلوم والحياة« لمؤلفه الكاتب 
واألديب المختار محمد التمسماني .

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

ني!. َخرُي حالَبْيكمِ تنَطحمِ

)يتبع(



4145 • ال�شبـت  13 فبـرايـر  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

16

اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات 
إعــــــــالن 

* القرار األول : بمقتضى عقـد توثيقـي يقضي 
الشركاء،  ألحد  االجتماعية  الحصص  جميع  بتفويت 
محرر بديوان األستاذ : »رشيد عياد«، موثق بمدينة 
طنجة، بتاريخ : 02 فبراير 2021، تم من خالله التوقيع 
على عقد يقضي بتفويت السيد: »عبد الرفيق شردال«، 
: »مكاسـب  المسمـاة  الشركـة  جميــع حصصـه في 
طرونسبور« ش.د.م.م، لفائدة شريكه السيد: »األزهر 
بمعدل  اجتماعيــة(  )50 خمسـون حصــة  العسـري« 
)100.00 مائة درهم( للحصة االجتماعية مقابل قيمة 
درهم(   50.000( درهم  ألف  خمسون   : قدرها  مالية 
في  وحيدا  شريكا  العسري«  »األزهر   : السيد  ليصبح 
مئة   100( إجمالية  بحصة  الذكـر  السالفة  الشركة 
حصة اجتماعية(، وبمساهمة في رأسمال الشركة بمبلغ 
عشرة ألف درهم ) 10.000.00 درهم (، ضمن الشركة 
المسماة : » مكاسب طرونسبور« ش.د.م.م، المسجلة 
بالسجل التجاري للمحكمة االبتدائية التجارية لمدينة 

طنجة تحت رقم 88979. 
* القـرار الثاني :  تغييـر الشكل القانوني للشركة 
»مكاسب طرونسبور« ش.د.م.م،ذ.ش.و،   : المسماة 
بدال ومكان الشركة المسماة : »مكاسب طرونسبور« 

ش.د.م.م.
* القرار الثالث : ملحق تعديلي للقانون األساسي 

للشركة ) تحيين القانون األساسي للشركة(.
النشر األول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
MAMOUN CONSULTING SARL AU

شارع المشيشي. الحي االداري ص.ب. رقم 193، 
CHEFCHAOUEN ،91000 المغرب

AUTOS EXCEPCIONALES شركة ذات 
المسؤولية  المحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع الحسن الثاني حي 
الخرازين 91000 شفشاون المغرب

تأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري : 1515

بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 06 أكتوبر 2020 
المسؤولية  ذات  لشركة  األساسي  القانون  إعداد  تم 

المحدودة بالمميزات التالية:
شكل الشركة : شركة ذات المسؤولية المحدودة.

تسمية الشركة متبوعة عند اإلقتضاء بمختصر 
.AUTOS EXCEPCIONALES : تسميتها

غرض الشركة بإيجاز : كراء السياراة بدون سائق.
عنوان المقر االجتماعي : شارع الحسن الثاني حي 

الخرازين 91000 شفشاون المغرب.
المدة التي تأسست من أجلها الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة: 100.000 درهم، مقسم 
كالتالي:

 100 بقيمة  500 حصة   : بوقال سراج  السيدة 
درهم للحصة .

: 500 حصة بقيمة 100  السيدة بنعلي سعاد 
درهم للحصة .

- األسماء الشخصية والعائلية وصفات ومواطن 
الشركاء :

السيد بوقال سراج عنوانه)ا( موالي عبد الرحمن 
الشريف حي الشرفاء 91000 شفشاون المغرب.

السيدة بنعلي سعاد عنوانه)ا( موالي عبد الرحمن 
الشريف حي الشرفاء 91000 شفشاون المغرب.

مسيري  ومواطن  والعائلية  الشخصية  األسماء 
الشركة:

السيدة بنعلي سعاد عنوانه)ا( موالي عبد الرحمن 
الشريف حي الشرفاء 91000 شفشاون المغرب

االبتدائية  بالمحكمـــة  القانوني  اإليــداع  تم 
رقـــم  تحت   2020 أكتوبــر   06 بتاريخ  بشفشــاون 

.2020/249
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد الحنودي موثق
3 شارع األندلس ط 1 ، 32000، الحسيمة المغرب

STATION BEN ALI JAMAL شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 49 شارع الخليج - 32000 
الحسيمة المغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 2471.

بمقتضى الجمع العام اإلستثنائي المؤرخ في 22 
يناير 2021 تم تعيين مسير جديد للشركة السيد)ة 

BOUDRA YASMINA )كمسير آخر.
االبتدائيــة  بالمحكمة  القانوني  اإليــداع  تم 

بالحسيمة بتاريخ 11 فبراير 2021 تحت رقم 49.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية بفاس  
المحكمة التجارية بطنجة 

ملف تفويت أصل تجاري عن طريق البيع 
ملف عدد : 2021/06

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

30.000.00 )ثالثون ألف( درهم. 

 وعليه فإن جميع التعرضات تقدم بكتابة الضبط 
تاريخ  ابتداء من  المحكمة داخل أجل 15 يوما  بهذه 
مدونة  من  يليه  وما   84 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
خديجة أقشور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل

المحكمة االبتدائية بطنجة
قسم التبليغ 

إعذار :2016/5101/4793
إشهار حكم قضائي طبقا لمقتضيات الفصل 

441 من ق م م
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة 
االبتدائية بطنجة بأن هذه المحكمة أصدرت حكمها 
بتاريخ 2016/03/24 تحت عدد 1275 في الملف عدد 

  2011/1201/715 :
الشعبي لطنجة تطوان، ينوب عنه  البنك  بين: 
ذان/نبيل المرابط ومحمد الحمليلي المحاميان بهيئة 

طنجة.
عين  عنوانه  المختـار،  الحبيـب  السيد   : وبيـن 

الحياني، زنقة روزسة 2 رقم 26 طنجة.
والسيد البقالي الحسني هشام، عنوانه 33 مكرر 

زنقة ابي حنيفة طنجة.
اآلتي نصه : ابتدائيا وغيابيا.

- في الشكل : بقبول الدعوى.
عليه  المدعى  على  الحكم   : الموضوع  في   -
تطوان،  لطنجة  الشعبي  البنك  للمدعي  بأدائه  األول 
في شخص ممثله القانوني مبلغ )9908.18( درهما، 
المضافة  القيمة  على  والضريبة  الدين  أصل  شاملة 
لغاية تاريخ 2009/07/19 وكذا مبلغ 990.81 درهم 
من قبل الغرامة العقدية 10 في المائة، مع تعويض 
التماطل قدره 1000 درهم، والحكم على المدعى عليه 
الثاني بوصفه كفيال بأداء ما حكم به على المدعى عليه 
األول وفي حالة امتناعه عن التنفيذ أو استحالة التنفيذ 
المحكوم عليهما أصيال  لكال  األقصى  اإلجبار في  مع 

وكفيال والصادر تضامنا ورفض باقي الطلبات.
وقابال  نهائيا  سيصبح  الحكم  هذا  فإن  وعليه 
للتنفيذ بعد مضي 30 يوما من تاريخ تعليقه بلوحة 
441 من  للفصل  وإشهاره طبقا  القضائية  اإلعالنات 

قانون المسطرة المدنية. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة

مكتب التصفية و التسوية القضائية
إشــعـــار 

بالمصادقة على مشروع توزيع شركة فيزيم المغرب، 
في شخص ممثلها القانوني

المنتدب  القاضي  عن  الصادر  األمر  بمقتضى 
 2021  /02/10 بتاريخ  بطنجة  التجارية  بالمحكمة 
 2021/3 األمر  رقم   2021/8304/6 عدد  الملف  في 
بيع  منتوج  توزيع  مشروع  على  بالمصادقة  والقاضي 

شركة فيزيم المغرب.
شركة  دائني  كافة  يشعر  المنتدب  القاضي  إن 
فيزيم المغرب بأنه أصدر أمرا بالتوزيع بالمحاصة على 
الدائنين بتاريخ 2021/02/10 والمودع بكتابة الضبط 
وبأن من حق األطراف الطعن باالستئناف داخل أجل 
خمسة عشرة يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية 

طبقا للمادة 668 من مدونة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
خديجة  النعيمي.
منتدبة قضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

ملف عدد: 2017/8516/236 
إعالن عن بيع عقار

لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م.
ضد : شركة أوسيبيليا، في ش م ق، مقرها االجتماعي 

طريق ماالباطا، اإلقامة الملكية أوف شور انترصول 
رقم 6 طنجة.

بالمحكمة  يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2021/03/17 على الساعة 
الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )أطلنتك - 63( ذي 
للشركة  المملوك  عدد 06/111589  العقاري  الرسم 
المنفذ عليها المذكورة أعاله الكائن بمدشر مديونة 
طنجة،  والعقار عبارة عن شقة بالطابق الثاني 11 س 
 BLOC من مساحتها تمثل السطح من العمارة رقم
9 رقم 63 مساحتها 170 م 2 وموقف للسيارات رقم  
63A مساحته 75 م 2 بالطابق التحت أرضي وبوكس 

. BLOC 9 من العمارة رقم
العقــار في مبلــغ  الثمن االفتتاحي لبيــع  حدد 
قـدرها  زيـادة  عــرف  وقــد  درهم.   1.000.000.00
50.000 درهم، كما عرف زيادة بالسدس على الثمن 
االفتتاحي أعاله أن ينطلق المزاد بثمن افتتاحي قدره 

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

التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ 

ملف عدد: 26/2013/70   
إعـالن عـن بيـع عقـار

لفائدة: شركة مصرف المغرب، في شخص ممثلها 
القانوني.

ضد: السيد عبد المولى عبد العالي، عنوانه بزاوية 
محج الجيش الملكي وزنقة مارساي طنجة أو بطريق 

الجبل، فيال عبد المولى، زنقة ياسمين- طنجة.
بالمحكمة  يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2021/03/17 على الساعة 
بهذه  البيوعات  بقاعة  سيجرى  الزوال  بعد  الثالثة 
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )المنارة( ذي 
العقاري عدد G/1308 المملوك للمنفذ عليه  الرسم 
المذكور أعاله الكائن بطنجة طريق الجبل، وهو عبارة 
عن قطعة أرضية بها بناية مكونة من سفلي وطابق 

واحد ومرافق وحديقة وبئر، مساحته 2277 متر.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 2018/8516/411

إعالن عن بيع عقار   
لفائدة: شركة وفا ايموبيلي.

ضد: السيد مصطفى العمراني، عنوانه طريق الرباط، 
بني توزين، مركب بيتي، العمارة 6-7 رقم 192 طنجة.

بالمحكمة  يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2021/03/17 على الساعة 
الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
ذي  بيتي 182-6  المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع 
الرسم العقاري عدد 61/27475 المملوك للمنفذ عليه 
بالعمارة وهو  البحراويين  والكائن بطنجة دوار  أعاله 
عبارة عن شقة بالطابق الثامن مساحتها 62 متر مربع. 
 280.000.00 مبلغ  في  االفتتاحي  الثمن  حدد 

درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن. 
يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 3 في المائة، وللمزيد 
بهذه  التنفيذ  بمكتب  االتصال  يمكن  االيضاح  من 

المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

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

الصحية والمادية، واهلل اليضيع أجر  المحسنين.

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

األستـاذ أحمـــد بوربــــاع
خبير محاسب قضائي

ملف التصفية القضائية عدد 2020/8306/46
»حسناء األندلسي دحمان«

إعالن عن بيع األصل التجاري
بصفتنا سنديك التصفية القضائية في حق حسناء األندلسي دحمان الكائن 
مقرها اإلجتماعي بطنجة 8 زنقة رقم 13 حي لالشافية، نشعركم أنه يوم الثالثاء 
09 مارس 2021 و على الساعة الواحدة بعد الزوال بقاعة البيوعات بالمحكمة 
عدد  التجاري  لألصل  العلني  بالمزاد  البيع  عملية  على  سنعمل  بطنجة  التجارية 
70658 بجميع عناصره المادية و المعنوية و قد حدد الثمن اإلفتتاحي في مبلغ 

50.500,00 درهم.   

و للمزيد من المعلومات المرجــو االتصال باألستـــاذ أحمد بوربــاع سنديك 
التصفية القضائية بعنوانه المذكور أسفله :

شارع الحسن الثاني عمارة مورامونطي الطابق األول رقم 12 - طنجة
05 شارع ابن خلدون – العرائش

الهاتف: طنجـــــة: 05.39.93.14.98  /  العرائش: 05.39.91.21.02
فاكس : طنجـــــة: 05.39.93.55.12  /  العرائش: 05.39.91.49.64 

سنديك التصفية القضائية:
األستاذ أحمد بورباع

انطالق الدورة التا�شعة من مهرجان تطوان 
املدر�شي حتت �شعار “من اأجل مدر�شة 
متجددة ومن�شفة ومواطنة وداجمة”

الدورة  انطالقة  الخميس،  أمس  أعطيت، 
التاسعة من مهرجان تطوان المدرسي المنظمة 
تحت شعار “من أجل مدرسة متجددة ومنصفة 
ومواطنة ودامجة”، والذي يعتبر مناسبة لتشجيع 

التالميذ على اإلبداع ونشر ثقافة التميز.
وتروم هذه الدورة، التي تنظمها المديرية 
اإلقليمية للتربية الوطنية بتطوان إلى غاية 30 
الفعل  وترسيخ  المنجز  ترصيد  المقبل،  أبريل 
العمومية  بالمؤسسات  الهادف  التنشيطي 

والخصوصية بإقليم تطوان.
كما تسعى ألن تجعل فضاءات المؤسسات 
التعليمية مشاتل لتربية بذور اإلبداع واالبتكار، 
لتحقيق  التالميذ  طاقات  أمام  المجـال  وفتـح 
وتمكين  مدرسيا،  دائما  يكون  ال  الذي  التميز، 
مشاريعها  تنفيــذ  من  التعليمية  المؤسسات 
التنشيطية المتنوعة، وتشجيع االبتكار والتميز 
المؤسسات  وجعل  المواطنة،  المبادرات  وروح 

التعليمية منارات إشعاع ثقافي وعلمي وبيئي.
من  عدد  بتنظيــم  المهرجــان  ويتميز 
المسابقات في مجاالت التجويد والترتيل والقصة 
المصورة والربورتاج الصحفي والصورة الصحفية 
جانب  إلى  والمونودراما،  المدرسي  واإلعــالم 
وتطوير  والتقنيات  العلوم  قافلة  في  مسابقات 
نموذج الدمج التربوي والمبادرات اإليكولوجية 
ومشروع التلميذ المبتكر والنادي الفعال والقسم 

النموذجي ومؤسسة التميز.
الوطنية  للتربية  اإلقليمي  المدير  وأشار 
لوكالــة  تصريـح  في  الراوضي،  فؤاد  بتطوان، 
المبادرة  هذه  أن  إلى  لألنباء،  العربي  المغرب 
تأتي تفعيال لمقتضيات القانون اإلطار 51.17 
والتكوين  التربية  بمنظومة  االرتقاء  مجال  في 
على  منفتحة  مدرسية  حياة  دعامات  وتثبيت 
التربوي،  والتجديد  واالبتكار  اإلبــداع  مجاالت 
من خالل دعم المهارات الحياتية وترسيخ قيم 
المواطنة والسلوك المدني واالنفتاح والتعايش 
التنموي  النموذج  بناء  مسلسل  في  واالنخراط 

الجديد بالمغرب.

المهرجان  هذا  أن  الرواضي  السيد  وتابع 
والمجهودات  المبــادرات  تثميـن  في  ساهم 
المدرسية  الحيــاة  بأنشطة  لالرتقاء  المبذولة 
العموميــة  التعليميـــة  المؤسســات  بمختلف 
وتعزيــز  والقرويــة،  الحضرية  والخصوصية، 
انفتاح التالميذ على المجاالت الفنية والرياضية 
والعلمية والثقافية، بغاية مساعدتهم على بناء 
شخصيتهم، الفتا إلى أن الدورة ستتميز بتنظيم 
المندمجة، بمشاركة  المسابقــات  سلسلة من 
االحتياجـــات  ذوي  فيهم  بمن  التالميذ،  كافة 

الخاصة.
المهرجــان  فعاليــات  أن  المسؤول  وأبرز 
ستشهد مشاركـة حــوالــي 35 ألف تلميذ من 
المدرسيــة  التعليميـــة  المؤسســات  مختلف 
للمديريــة  التابعــة  والخصوصيــة  العمومية 
اإلقليمية بتطوان، داعيا األطر التربوية واإلدارية 
المشاركين،  وكافة  المسابقات،  على  المشرفة 
المنظمة،  الورشـات  كافـة  فـي  االنخـراط  إلى 
والتدابير  الصحي  للبروتوكول  تام  احترام  في 
فيروس  انتشـار  للحــد من  الراميـة  االحترازية 

كورونا المستجد.
وتميز حفل انطالق المهرجان، الذي جرى 
السارية،  الوقائية  لإلجراءات  تــام  احتــرام  في 
بتوزيع جوائز الدورة الثامنة التي شهدت تنظيم 
17 مسابقة بشكل حضوري وافتراضي، شملت 
مجاالت الثقافة والفن والعلوم والبيئة والتنمية 
المستدامة والصحافة المدرسية بمشاركة أزيد 

من 25 تلميذ من مختلف المؤسسات.
إلى  االستحقاق  جائــزة  تسليم  تم  كما 
التلميذة ريما درازي، العضو في برلمان الطفل 
وتحالف الجمعيات العاملـــة في مجال إعاقـــة 
تقديرية  جوائز  جانب  إلى  بالمغـرب،  التوحد 
لجهودها  مدرسية  ومؤسسات  التربوية  لألطر 
في النهوض بالحياة المدرسية وتشجيع انفتاح 

التالميذ.
و.م.ع

تطوان :
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فاز المنتخب الوطني يوم السبت الماضي، 7 فبراير 2021 بكأس إفريقيا 
لالعبين المحليين، بعدما انتصر بنتيجة هدفين لصفر في المباراة النهائية 
التي جمعته بمنتخب مالي. وسجل أهداف النخبة الوطنية في هذه المباراة 
التي أقيمت على أرضية ملعب أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرون ياوندي 
 .80 الدقيقة  الكعبي في  69 وأيوب  الدقيقة  البوفتيني في  كل من سفيان 
ويعد هذا اللقب الثاني من نوعه بالنسبة للكرة المغربية إذ سبق للمنتخب 
أقيمت  التي  النسخة  في  المحليين  لالعبين  إفريقيا  بكأس  فاز  أن  الوطني 

بالمغرب عام 2018.
التقنية  اللجنة  اختارت  فقد  الهام،  القاري  التتويج  هذا  إلى  وباإلضافة 
التابعة لالتحاد اإلفريقي لكرة القدم المغربي سفيان الراحيمي أحسن العب 
في هذه البطولة، بعد المستوى الذي قدمه في جميع المباريات التي لعبها 
أسود األطلس في جميع المواجهات. وتُوج الراحيمي أيضا هدافا للبطولة، 
أنس  ذاتها  اللجنة  اختارت  كما  أهداف.  خمسة  تسجيل  من  تمكن  بعدما 
الزنيتي أحسن حارس في البطولة، حيث برز الزنيتي بشكل جيد خالل هذه 
البطولة اإلفريقية، ولم  تدخل شباكه سوى 3 أهداف. كما اختار الكاف أيضا 

الحارس أنس الزنيتي أحسن العب في مباراة مالي النهائية.
محمد  الملك  الجاللة  صاحب  بعث  الهام،  القاري  الفوز  هذا  إثر  وعلى 
السادس برقية تهنئة ألعضاء المنتخـب الوطني المغربي لالعبين المحليين 
كأس  بلقب  فوزكم  »فبمناسبة  جاللته  برقية  في  جاء  ومما  القدم.  لكرة 
التي احتضنتها   ،)2021 )الشان  القدم  المحليين لكرة  إفريقيا لالعبين  أمم 
التتويج  بهذا  التهاني  بأحر  إليكم  نتوجه  أن  يسرنا  الشقيقة،  الكاميرون 
هذا  تحقيق  في  ساهم  من  »بكل  الملك  جاللة  وأشاد  المستحق«.  القاري 
التوالي، من العبين ومدربين وأطر  الثاني من نوعه على  اإلفريقي  اإلنجاز 
لكرة  المغربية  الملكية  والجامعة  المسيرين  وكذا  وإدارية،  وتقنية  طبية 
إرادة قوية مطبوعة بروح رياضية عالية،  أبنتم عنه من  القدم، مقدرين ما 
وأداء تقني رفيع طيلة أطوار هذه البطولة التي برهنتم خاللها، بحق، على 
ذلكم الحضور القاري القوي لكرة القدم الوطنية«.  وأضاف جاللته »إذ نجدد 
لكم اعتزازنا بهذا اإلنجاز الرياضي المشرف لكرة القدم المغربية، لنرجو لكم 
الملتقيات  مختلف  في  األلقاب  من  المزيد  لتحقيق  والنجاح  التوفيق  كامل 

الجهوية والقارية والدولية«. 
هاتفي،  اتصال  في  هنأ  السادس،  محمد  الملك  الجاللة  صاحب  وكان 
المدرب الحسين عموتة على هذا اإلنجاز الرائع للفريق الوطني. وكلف جاللة 
الملك، خالل هذا االتصال الهاتفي، السيد عموتة بإبالغ أحر تهانئه إلى كافة 
أعرب  كما  الوطني.  للفريق  واالداري  التقني  الطاقم  أعضاء  وإلى  الالعبين 

جاللة الملك عن اعتزازه بهذا اإلنجاز الرائع لفائدة الرياضة الوطنية.
تذكير نتائج الدور األول للمنتخب الوطني في المجموعة الثالثة:

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

ترتيب المجموعة الثالثة:
1 - المغرب: 7 نقط

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

باقي نتائج المجموعات خالل الدور األول:
المجموعة األولى 

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

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

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

المجموعة الثانية
النيجر ـ ليبيا: 0 ـ 0

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

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

جمهورية الكونغو ـ النيجر: 2 ـ 1
المجموعة الرابعة 

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

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

زامبيا ـ ناميبيا: 0 ـ 0
نتائج مباريات دور ربع النهائي:

المغرب / زامبيا: 3 – 1 
مالي / الكونغو: 0 – 0 )5 – 4 بالضربات الترجيحية(

جمهورية الكونغو / الكاميرون: 1 – 2 
غينيا / رواندا: 1 – 0 

مبارتي دور نصف النهائي:
مالي / غينيا: 0 – 0 )5 – 4 بالضربات الترجيحية(

الكاميرون / المغرب: 0 – 4 
مباراة الترتيب:

الكاميرون / غينيا: 0 – 2 
مباراة النهائي:

المغرب / مالي: 2 – 0 

خبر األسبوع

القدم،  لكرة  اإلسباني  االتحاد  رئيس  إلى  باحتجاج  قادس  تقدم 
الفيديو  حكم  نظام  على  تغييرات  بإجراء  وطالبه  روبياليس،  لويس 
مانويل  الغاضبة،  الرسالة  الفريق«. ووقع  بعد »قرارات ضد  المساعد، 
بعد  موقعه  على  ونُشرت  قــادس،  نادي  رئيس  فرنانديز،  فيزكاينو 
الهزيمة أمام سوسيداد. وقال النادي إن قرارات حكم الفيديو المساعد 
»ال تستند إلى أي معايير«، بينما »يحتسب شيء في مباراة، وال يحتسب 
في أخرى«. وأضافت رسالة االحتجاج »شق قادش طريقه من القاع، وال 
نهتم بوسائل اإلعالم، التي تقول إننا مدينون بمزيد من النقاط، بسبب 
أخطاء حكم الفيديو المساعد.. نسعى للحصول على ما نستحقه على 
أرض الملعب«. وواصل قادس »ال نستحق أن تكون التقنية دائما ضد 
مصالحنا، ال يمكننا رفع أصواتنا ألننا سنعاقب.. لذلك نلتزم الصمت ضد 
الفيديو  آخر، بسبب أخطاء حكم  الذي نعاني منه أسبوعا بعد  الظلم، 
المساعد«. وتابع »لذا أيها الرئيس، يرجى إصالح تقنية حكم الفيديو 
ولصالح  اإلسباني،  االتحاد  ولصالح  القدم  كرة  أجل  من  المساعد، 

الجميع«.

الدوري اإلسباني
�شيلتا يوقف �شل�شلة انت�شارات 

اتلتيكو ومي�شي وترينكاو 
يفجران انتفا�شة بر�شلونة

�شد بيتي�س

قاد�س يثور �شد التحكيم الإ�شباين

أوقف سيلتا فيجو، مسلسل انتصارات أتلتيكو مدريد، بعدما فرض 
عليه تعاداًل قاتاًل )2-2( يوم اإلثنين على ملعب واندا ميتروبوليتانو في 
وباغت  القدم.  لكرة  اإلسباني  الدوري  من  الـ22  الجولة  مباريات  ختام 
منذ  مبكر  بهدف  النتيجة  في  وتقدم  األرض  أصحاب  الضيف،  الفريق 
الدقيقة )13( بتوقيع نجمه الشاب سانتي مينا، لكن مع نهاية الشوط 
 5 وبعد  لويس سواريز.  المخضرم  النجم  بفضل  التعادل  األتلتي  أدرك 
دقائق من بداية النصف الثاني، واصل الـ«بيستوليرو« مسلسل هز الشباك 
بهدفه الشخصي الثاني ولفريقه أيضًا، ليرفع رصيده إلى 16 هدفا يحلق 
بها منفردًا في صدارة هدافي الليجا. وفي الوقت الذي كان يستعد فيه 
أصحاب األرض للخروج بالنقاط الثالث لالبتعاد أكثر بصدارة الليجا بعيدًا 
عن الغريمين برشلونة وريال مدريد، فاجأ سيلتا الجميع، وسجل هدف 
التعادل القاتل قبل دقيقة من نهاية الوقت األصلي عن طريق فاكوندو 
فيريرا. وبهذا يفقد »الروخيبالنكوس« أول نقطتين لهم بعد 8 انتصارات 
متتالية، ليكتفوا بإضافة نقطة جعلت رصيدهم 51 بالصدارة، ولكن الفارق 
يتقلص مع البارسا والريال إلى 8 نقاط، مع مباراتين مؤجلتين لألتلتي، 
وواحدة لكال من البارسا والريال. و حقق برشلونة انتصارًا صعبًا )3-2( 
على مضيفه ريال بيتيس. وسجل لبرشلونة كل من، ليونيل ميسي في 
الدقيقة 59، وفيكتور رويز، مدافع بيتيس بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 
68، وترينكاو في الدقيقة 87. وأحرز لريال بيتيس، بورخا إيجليسياس في 
الدقيقة 38، وفيكتور رويز في الدقيقة 75. وبهذا االنتصار، رفع البلوجرانا 
رصيده إلى 43 نقطة، في الوصافة، بينما تجمد رصيد بيتيس عند 30 
نقطة، في المركز السابع. وقاد فاران مدافع ريال مدريد، فريقه لالنتصار 
بنتيجة )1-2( خالل مواجهة هويسكا، وسجل هدفي الريال في الدقائق 
55 و84، بينما سجل خافي جاالن هدف هويسكا الوحيد في الدقيقة 48. 

وبهذا االنتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثلث.

نتائج الدورة 22: 
أالفيس / بلد الوليد: 1 – 0  

ليفانطي / غرناطة: 2 – 2 
ويسكا / ريال مدريد: 1 – 2 

إلتشي/ فيا الريال: 2 – 2 
إشبيلية / خيطافي: 3 – 0 

قاديس:   / صوصيداد  ريال 
 1 – 4

أ.بلباو / فالينسيا: 1 – 1 
أوصاصونة / إيبار: 2 – 1 
بيتيس / برشلونة: 2 – 3 

أ.مدريد / سلطا: 2 – 2 
برنامج الدورة 23: 

أمس الجمعة:
)الساعة  إلتشي   / سلطا 

التاسعة ليال(
اليوم السبت:  

)الساعة  أ.مدريد   / غرناطة 
الثانية ظهرا(

)الساعة  ويسكا   / إشبيلية 
الرابعة والربع مساء(

)الساعة  الوليد  بلد   / إيبار 
السادسة والنصف مساء(

)الساعة  أالفيس   / برشلونة 
التاسعة ليال(

غدا األحد: 
صوصيداد  ريال   / خيطافي 

)الساعة الثانية ظهرا(
فالينسيا   / مدريد  ريال 
)الساعة الرابعة والربع مساء(

أوصاصونـــة   / ليفانطـــــي 
والنصف  السادســة  )الساعة 

مساء( 
)الساعة  بيتيس   / الريال  فيا 

التاسعة ليال( 
بعد غد اإلثنين

)الساعة  بلبــاو  أ.   / قاديس 
التاسعة ليال(

الترتيب العام
1 - أ. مدريد: 51 نقطة
2 - ريال مدريد: 46 //

3 - برشلونة: 43//
4 - اشبيلية: 42//

5 - فيا الريال: 36 //
6 - ريال صوصيداد: 35 //

7 -  بيتيس: 30 //
8 -  غرناطة: 30//  
9 - ليفانتي: 27 //
10 - سلطا: 26 //
11 - أ.بلباو: 25 //

12 -  فالينسيا: 24 //
13 -  خيطافي: 24 //

14 - قاديس: 24//
15 - أوصاصونة: 22 // 

16 - أالفيس: 22 //
17 - إيبار: 20 //

18 - بلد الوليد: 20 //
19 - إلتشي: 18 /

20 - ويسكا: 16 //

كاأ�س الأمم الأفريقية للمحليني:

اأ�شود املغرب يت�شبثون بالعر�س الإفريقي لالعبني 
املحليني وينالون تهنئة خا�شة من جاللة امللك 

الراحيمي يتوج اأح�شن لعب وهداف البطولة والزنيتي اأح�شن حار�س

لكرة  االحترافيــة  الوطنيـــة  بالعصبة  البرمجة  للجنة  وفقا 
أطلس  شباب  فريق  لمواجهة  التطواني  المغرب  سيرحل  القدم، 
الثانية  الساعة  على  المقبل  مارس   2 الثالثاء  يوم  خنيفرة 
القدم  لكرة  العرش  نهاية كأس  ثمن  دور  إطار  في  زواال،  والنصف 

المؤهلة. الفرق  على   2019/2020 الرياضي  بالموسم  الخاص 
فريق  على  فوزه  بعد  الثمن  دور  بلغ  التطواني  الفريق  وبلغ 
فيما  الترجيح،  بضربات  العشر  سدس  دور  في  الرباطي  الفتح 
أهداف  بثالثة  سال  جمعية  عقبة  خنيفرة  أطلس  شباب  فريق  تجاوز 

لواحد.

املغرب التطواين يواجه �شباب اأطل�س خنيفرة يف الكاأ�س
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نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

راموس لم يكن أمامه أي خيار 
غير العملية

كتــب رامــوس على حسابــه بموقــع 
إجرائه  عقب  تويتر  االجتماعي  التواصل 
في  إلصابة  تعرضه  إثر  جراحية،  لعملية 
يسير  شيء  كل  بالجميع!  »مرحبًا  الركبة 
مثلما خُطط له. أفكر بالفعل في العودة إلى 
العمل وإلى الملعب في أسرع وقت ممكن. 
والدعم«.  الرسائل  كل  على  جزيال  شكرا 
إلجراء  اضطررت  النهاية،  »في  وأضاف: 
في  يكون  أن  يحب  أحد  ال  جراحية.  عملية 
هذا الموقف، لكن كل شيء أصبح اآلن رائعا 
بفضل اهلل. كانت العملية بناء على نصيحة 
طبية ولم يكن لدي أي خيار آخر. أردت فقط 
األمور  تحول  بكيفية  سعيد  إنني  أقول  أن 
ممكن  وقت  أقرب  في  العودة  وسأحاول 
وقت  هناك  يزال  ال  ألنه  الفريق،  لمساعدة 
الحالي«. وواصل: »أود  طويل في الموسم 
على  وفريقه  اليز  الدكتور  أشكر  أن  أيضا 
المعاملة الرائعة والعمل الذي قاموا به أثناء 
الجراحة«. وأتم: »كيف أستطيع أال أشكركم 
جميعا على رسائل المودة التي لمست قلبي 

وتدفعني نحو العودة بقوة«.
كلوب يطمع في صفقة

من ريال مدريد
بأن  »إكسبريس«  صحيفـــة  أفـــادت 
يضغط  ليفربول،  مدرب  كلوب،  األلماني 
مع  التعاقــد  أجل  من  ناديه  إدارة  على 
مدريد.  ريال  العب  جونيـــور  فينيسيوس 
األمامي  الخط  لتدعيم  كلوب  ويسعى 
النتائج  تراجع  ظل  في  الريدز،  صفوف  في 
البريميرليج.   في  وخصوصا  الموسم،  هذا 
كلوب  فإن  البريطانية،  الصحيفة  وبحسب 
يرغب في ضم البرازيلي في الصيف، مشيرة 
االنتقال  هذا  على  الريال  إدارة  موافقة  أن 
مرهونة بالنجاح في التعاقد مع مبابي، نجم 
سان جيرمان. ولفتت إلى أن فينيسيوس لم 
ويحرص  زيدان.  حسابات  في  أساسيا  يعد 
في  مبابي  إحضار  على  بقوة  مدريد  ريال 
الصيف، خاصة أن عقده ينتهي في حديقة 
قد  وبالتالي   ،2022 صيف  بحلول  األمراء، 
الصيف  في  لبيعه  جيرمان  سان  يضطر 
وأوضح  مجانا.  رحيلــه  لتجــنب  المقبل، 
بشأن  القبول  مدريد  ريال  لدى  أن  التقرير 
لكنهم  ليفربول،  إلى  فينيسيوس  رحيل 
بند  وضع  بيعه،  حالة  في  سيشترطون 
إلعادة شرائه مرة أخرى، مثلما هو الحال في 

عقد ريجيلون مع توتنهام.
حكيمي يحسم موقفه من العودة 

إلى ريال مدريد
كشف تقرير صحفي إيطالي، يوم األحد 
الماضي عن موقف الدولي المغربي أشرف 
حكيمي، ظهير إنتر ميالن، من العودة إلى 
حكيمي  وكان  مدريد.  ريال  السابق  ناديه 
في  ميالن  إنتر  إلى  مدريد  ريال  من  انتقل 
يورو،  مليون   40 نظير  الماضي  الصيف 
قد  الالعب  أن  التقارير  بعض  وذكرت 
لموقع  ووفًقا  المدريدي.  ناديه  إلى  يعود 
أشرف  فإن  اإليطالي،  ميركاتو«  »كالتشيو 
حكيمي ووكيله ال يساورهما أي قلق بشأن 
أن  سيما  ال  ميالن،  إنتر  عن  الرحيل  أنباء 
الالعب سعيد مع النيراتزوري. وأشار الموقع 
اإليطالي إلى أن حكيمي ليست لديه أي نية 
الصيفي  الميركاتو  إنتر ميالن في  لمغادرة 
المقبل. وأوضح »كالتشيو ميركاتو« أن إنتر 
يعتبر النجم المغربي حكيمي أحد الالعبين 
جانب  إلى  النادي،  مشروع  في  الرئيسين 
أن  وذكر  باريال.  ونيكولو  لوكاكو  روميلو 
حكيمي  صفقة  أموال  تسديد  سيبدأ  إنتر 
مع  باالتفاق  مارس،  مدريد في شهر  لريال 

فلورنتينو بيريز، رئيس النادي.

صورة ميسي تثير غضب برشلونة 
قبل لقاء سان جيرمان

الغضب  من  حالــة  برشلونـــة  يعيش 
جيرمـــان،  سان  باريس  مواجهــة  قبل 
بسبب  األبطال،  دوري  نهائــي  ثمــن  في 
»ماركا«،  لصحيفة  ووفًقا  ميسي.  مستقبل 
جيرمان  بسان  ارتباط ميسي  مسألة  فإن 
جعل  ما  األخيرة،  باألشهر  منتشرة  كانت 
التعليقات  استيائه من  برشلونة يعرب عن 
الفرنسية  العاصمة  من  القادمة  المستمرة 
حدثت  أنه  إلى  وأشارت  البرغوث.  حول 
واحد  أسبــوع  قبل  لبرشلونة  جديدة  إثارة 
بدوري  جيرمان  سان  مواجهة  من  فقط 
»فرانس  مجلــة  نشــرت  حيث  األبطال، 
صورة  يحمل  غالًفا  الفرنسية  فوتبول« 
المزيد  أضاف  ما  باريس،  بقميص  ميسي 
النار. وتضمن عدد المجلة  من الوقود إلى 
من  العديد  آراء  يتضمن  تقريرًا  الفرنسية، 
الخبراء حول كيفية مالئمة ميسي ألسلوب 
بوكيتينو  وكان  جيرمان.  سان  في  اللعب 
ماريا  دي  والعبوه  جيرمان  سان  مدرب 
ولياندرو ونيمار تحدثوا في األسابيع األخيرة 
بارس.  إلى  المحتمل  ميسي  وصول  عن 
من  غاضبة  تصريحات  في  هذا  وتسبب 
مدرب برشلونة كومان، الذي قال »إنه أمر 
إنه  ليو.  عن  كثيرا  محترم.. يتحدثون  غير 
العب في برشلونة ولدينا مباراة ضدهم«. 
وأتمت الصحيفة اإلسبانية تقريرها بالتأكيد 
التكهنات  من  سئم  نفسه  ميسي  أن  على 
المستمرة حول مستقبله، وأنه حتى اآلن لم 
يتخذ أي قرار بشأن النادي الذي سيلعب له 

خالل الموسم المقبل.
برشلونة يكشف عن التشخيص 

النهائي ألراوخو
يوم  رسميــا،  بيانــا  برشلونــة  أصدر 
النهائي  التشخيـص  عن  للكشف  اإلثنين، 
تعــــرض  الذي  أراوخـــو  مدافعــه  إلصابة 
في  وخرج  بيتيـس  مبــاراة  خـالل  لإلصابـة 
عقب  أعلن  برشلونة  وكان   .11 الدقيقة 
إلصابة  المبدئي  التشخيص  أن  المباراة، 
أراوخو هو التواء في الكاحل األيسر. ولكن 
والتي  النهائية،  االختبارات  أجرى  الالعب، 
لبرشلونة.  الطبـي  الجهاز  تصورات  أكدت 
وقال برشلونة في بيانه: »أكدت االختبارات 
ألراوخو،  اليوم  أجريت صباح  التي  النهائية 
وبات  األيسر«.  الكاحل  في  بالتواء  إصابته 
في حكم المؤكد، غياب المدافع عن مباراة 
نصف  ذهاب  في  المقبل،  األربعاء  إشبيلية 
نهائي كأس إسبانيا. وفي حالة غيابه لمدة 
عن  كذلك  سيغيب  فإنه  شهر،  إلى  وصلت 
مواجهة سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

سر رفض العب برشلونة االنتقال
إلى ميالن

كشــف موقــع »كالتشيــو ميركاتـــو« 
االنتقال  فيربو  جونيور  رفض  اإليطالي سر 
إلى ميالن في الميركاتو الشتوي الماضي. 
في  بالرحيل  برشلونة،  ظهير  اسم  وارتبط 
يناير الماضي، من أجل الحصول على دقائق 
أكثر للمشاركة، في ظل ابتعاده عن حسابات 
المدرب كومان.  ووفًقا للموقع، فإن ميالن 
على  الماضي  الشتاء  في  فيربو  ضم  حاول 
سبيل اإلعارة مع أحقية الشراء، لكن فشلت 
مغادرة  رفض  فيربو  إلى  وأشار  الصفقة. 
كما  شخصية،  ألسباب  عام  بشكل  إسبانيا 
أنه لن  أن برشلونة رفض الصفقة، بسبب 
في  آخر  بالعب  تعويضه  على  قادرًا  يكون 
الميركاتو الشتوي. وأوضح أن فيربو حصل 
على عرض آخر من آرسنال في الشتاء، لكنه 
منح الجانرز نفس الرد، ما يعني أنه صادق، 
ألسباب  لكن  كفريق  ميالن  يرفض  ولم 
للرحيل  يتطلع  فيربو  أن  وأضاف  شخصية. 
اللعب  المقبل بهدف  الصيف  برشلونة  عن 

بشكل أساسي. 

برنامج الدورات اخلم�س املقبلة لبطولة
الق�شم الأول ودور ثمن نهائي كا�س العر�س 

الع�شبة الحرتافية تت�شامن مع مو�شى نداو
وحتيل ق�شيته على جلنة الأخالقيات

والعصبة  القدم  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  كشفت 
البطولة  منافسات  استئناف  موعد  عن  االحترافية،  الوطنية 
2 و3 و4  أيام  السبت. فيما حددت  اليوم  ابتداء من  االحترافية 
العرش  كأس  نهائي  ثمن  دور  إلجراء  كموعد   2021 مارس 
الدورات  برنامج  عن  الجامعة  وأعلنت   .2020  /  2019 لموسم 
الخمس المقبلة لمنافسات البطولة االحترافية للقسم األول )6، 
7، 8، 9 و10(. وسيكون برنامج هذه الدورات ودور ثمن نهائي 

كاس العرش كالتالي:
برنامج الدورة السادسة:

اليوم السبت:
الثالثة  الساعة  )على  التطواني  المغرب  أكادير/  حسنية 

والنصف مساء(
اتحاد طنجة / سريع وادي زم )على الساعة الخامسة والربع 

مساء(
د. الحسني الجديدي / نهضة الزمامرة )على الساعة السابعة 

والنصف مساء(
غـدا األحـد:

الثالثة  الساعة  )على  وجدة  مولودية   / المحمدية  شباب 
والنصف مساء(

الخامسة  الساعة  )على  الفاسي  المغرب   / أسفي  أولمبيك 
والربع مساء(

السابعة  الساعة  )على  بركان  نهضة   / برشيد  يوسفية 
والنصف مساء( 

الثالثاء 16 فبراير:
السابعة  الساعة  )على  الرباطي  الفتح   / الرياضي  الوداد 

والنصف مساء(
السابعة  الساعة  )على  الرياضي  الرجاء   / الملكي  الجيش 

والنصف مساء(
برنامج الدورة السابعة:

الجمعة 19 فبراير: 
نهضة الزمامرة / الوداد الرياضي )على الساعة الثالثة مساء(

السبت 20 فبراير:
الثالثة  الساعة  )على  أسفي  أولمبيــك   / التطواني  المغرب 

مساء(
الخامسة  الساعة  )على  برشيد  يوسفية   / الرباطي  الفتح 

والربع مساء(
السابعة  الساعة  )على  الملكي  الجيش   / وجدة  مولودية   

والنصف مساء(
األحد 21 فبراير:

نهضة بركان / شباب المحمدية )على الساعة الثالثة مساء(
 سريع وادي زم / د. الحسني الجديدي )على الساعة الخامسة 

والربع مساء(
السابعة  الساعة  )على  أكادير  حسنية   / الفاسي  المغرب   

والنصف مساء( 
الخميس 25 فبراير:

 الرجاء الرياضي / اتحاد طنجة )على الساعة السابعة والنصف 
مساء(

برنامج الدورة الثامنة:
الجمعة 26 فبراير

الخامسة  الساعة  )على  المحمدية  / شباب  الملكي  الجيش 
والربع مساء(

 المغرب الفاسي / المغرب التطواني )على الساعة السابعة 
والنصف مساء(

السبت 27 فبراير:
حسنية أكادير / نهضة الزمامرة )على الساعة الثالثة مساء(

الخامسة  الساعة  )على  بركان  نهضة   / الرياضي  الوداد   
والربع مساء(

السابعة  الساعة  )على  زم  وادي  سريع   / برشيد  يوسفية   
والنصف مساء( 

األحد 28 فبراير:
أولمبيك أسفي / الفتح الرباطي )على الساعة الثالثة مساء(

 اتحاد طنجة / مولودية وجدة )على الساعة الخامسة والربع 
مساء(.

 د. الحسني الجديدي / الرجاء الرياضي )على الساعة السابعة 
والنصف مساء( 

برنامج الدورة التاسعة:
السبت: 6 مارس:

الخامسة  الساعة  )على  الملكي  الجيش   / بركان  نهضة   
والربع مساء(

السابعة  الساعة  )على  برشيد  يوسفية   / الرياضي  الرجاء   
والنصف مساء( 

الخميس 11 مارس:
المغرب التطواني / الوداد الرياضي )على الساعة السابعة 

والنصف مساء( 
السبت: 13 مارس:

الخامسة  الساعة  )على  أسفي  أولمبيك   / الزمامرة  نهضة 
والربع مساء(

السابعة  الساعة  )على  أكادير  حسنية   / الرباطي  الفتح 
والنصف مساء( 

األحد 14 مارس:
مولودية وجدة / د. الحسني الجديدي )على الساعة الثالثة 

مساء(
 شباب المحمدية / اتحاد طنجة )على الساعة الخامسة والربع 

مساء(
السابعة  الساعة  )على  الفاسي  المغرب   / زم  وادي  سريع   

والنصف مساء( 
برنامج الدورة العاشرة:

األحد 21 مارس:
أولمبيك أسفي/ نهضة بركان )على الساعة الثالثة مساء(

الخامسة  الساعة  )على  الرياضي  الرجاء   / الرياضي  الوداد 
مساء(

السبت 3 أبريل:
د. الحسني الجديدي / شباب المحمدية )على الساعة الثالثة 

مساء(
اتحاد طنجة / الجيش الملكي )على الساعة الخامسة والربع 

مساء(
المغرب التطواني / نهضة الزمامرة )على الساعة السابعة 

والنصف مساء(
األحد 4 أبريل:

المغرب الفاسي / الفتح الرباطي )على الساعة الثالثة مساء(
حسنية أكادير/ سريع وادي زم )على الساعة الخامسة والربع 

مساء(
السابعة  الساعة  )على  وجدة  مولودية   / برشيد  يوسفية 

والنصف مساء( 
برنامج دور ثمن النهائي من كأس العرش:

الثالثاء 2 مارس:
الثانية  الساعة  )على  التطواني  المغرب   - خنيفرة  شباب 

والنصف ظهرا(
نهضة بركان - المغرب الفاسي )على الساعة الخامسة مساء(

السابعة  الساعة  )على  البيضاوي  الوداد   - زم  وادي  سريع 
والنصف مساء(

األربعاء 3 مارس:
الثانية  الساعة  )على  أكادير  حسنية   - المراكشي  الكوكب 

والنصف ظهرا(
الرجاء البيضاوي - اإلتحاد القاسمي )على الساعة الخامسة 

مساء(
اتحاد طنجة - الجيش الملكي )على الساعة السابعة والنصف 

مساء(
الخميس 4 مارس:

شباب المحمدية – د. الحسني الجديدي )على الساعة الثانية 
والنصف ظهرا(

وداد قلعة السراغنة - رجاء بني مالل )على الساعة السابعة 
مساء(.

على إثر األحداث التي عرفتها مباراة نادي الرسينغ الرياضي 
والجمعية الرياضية السالوية والتي جرت اطوارها بملعب “األب 
جيكو ” يومه السبت 6 فبراير 2021، حيث تعرض مدرب الفريق 
الزائر السيد موسى نداو للسب بعبارات ال تمت بصلة لمبادئ 
الروح الرياضية التي يجب أن تسود مباريات كرة القدم، تعلن 
العصبة الوطنية لكرة القدم االحترافية انها سترفع تقريري كل 
قصد  المختصة  االخالقيات  للجنة  المباراة  حكم  و  مندوب  من 
غير  العمل  هذا  عن  المسؤول  حق  في  مناسبا  تراه  ما  اتخاذ 

األخالقي.

البطولة الحرتافية :
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أهمية وجود العب أي نادي بالمنتخب الوطني 
حالة  وإشعاعا، سيما في  النادي شرفا  يمنح هذا 
عالمية،  أو  قارية  أية منافسة  المنتخب في  تألق 
واألكثر من ذلك حين يتوج بها. نظير ما حدث في 
بها  ظفر  التي  المحليين  لالعبين  إفريقيا  كاس 
العبان  يتواجد  المغربي، حيث  الوطني  المنتخب 
من اتحاد طنجة، الحارس هشام المجهد الذي كان 
أحد  الذي شكل  امعمر  با  احتياطيا، ومحمد علي 
للبطل  الرسمية  التركيبة  في  األساسية  الركائز 
حيث تألق وسجل كذلك. ومن خاللهما يسمع إسم 

اتحاد طنجة الفريق وكذلك إسم مدينة طنجة... 

المغربي  الوطني  المنتخب  أن  بالذكر  جدير 
أحرز   ،2018 نسخة  في  أرضه  على  تتويجه  بعد 
إفريقيا  بطولة  لقب  التوالي  على  الثانية  للمرة 
لالعبين المحليين، حيث فاز أسود األطلس على 
 2021 فبراير   7 األحد  نهائي  في   )2-0( مالي 
بالكاميرون. وأصبح المغرب أول بلد يتمكن من 
االحتفاظ بلقبه في تاريخ هذه المسابقة. وباستثناء 
التعادل السلبي مع رواندا في المباراة الثانية من 
دور المجموعات، كان مشوار أسود األطلس مثاليًا 
عرينهم  استقبل  حيث  نهايته،  إلى  بدايته  من 
ثالثة أهداف فقط، بينما كان هجومه فتاكًا أمام 
رحيمي،  سفيان  المتألق  بقيادة  الخصوم،  شباك 
اختير  كما  الهدافين  صدارة  على  تربع  الذي 
أفضل العب في البطولة، كما تألق الحارس أنس 
الزنيتي، وحصل على جائزة رجل المباراة النهائية 
عن جدارة واستحقاق. وبإضافة هذا اللقب الثاني 
إلى سجله، عادل المغرب سجل جمهورية الكونغو 
األكثر  هو  منتخبها  كان  التي  الديمقراطية 
الكاميرون،  واكتفى  البطولة.  عرش  على  تربعًا 
البلد المنظم، والمنهزم في نصف النهائي أمام 
المنتخب المغربي بأربعة أهداف لصفر، بالمركز 
الرابع بعد خسارته في مباراة الترتيب أمام غينيا 

اليت أحرز الميدالية البرونزية.

يوسف النصرييحوار السبت

احتـاد طنجـة يحـرز 
»�شــان 2012«

رغم صغر سنه )23 عاما( إال أن المهاجم 
المغربي يوسف النصيري الذي يلعب في 

فريق إشبيلية بات يتألق يوما بعد يوم إلى 
درجة أنه أصبح من بين العناصر األساسية 
للفريق بعدما سجل ثالثيتين. األولى ضد 

ريال سوسييداد في المرحلة الثامنة عشرة 
والثانية ضد فريق قادس في المرحلة 

العشرين. أكثر من ذلك أصبحت العروض 
تنهال عليه من فرق أوروبية كبيرة 

كاإلنكليزي وست هام. لكن رغم ذلك فإنه 
قرر البقاء في إشبيلية.

أهداف حتى صيف 2018، عندما شارك مع منتخب بالده 
في سن الـ21 في مونديال روسيا وتألق بشكل الفت في 
المباراة األخيرة في الدور األول ضد إسبانيا عندما منح 
أن  قبل   )81( رائعة  رأسية  التقدم 1-2 بضربة  المغرب 
تدرك األخيرة التعادل في الوقت بدل الضائع عبر ياغو 

إسباس.
رابع أفضل هداف مغربي في تاريخ الدوري اإلسباني. 
العالمي  العرس  عقب  ليغانيس  إلى  النصيري  انتقل 
وسجل له 15 هدفا في 53 مباراة. تعاقد معه إشبيلية 
في يناير الماضي، ولعب أغلب المباريات احتياطيا للدولي 
نفسه  فرض  النصيري  لكن  يونغ.  دي  لوك  الهولندي 
إلى  لوبيتيغي  جولن  مدربه  دفع  ما  الموسم  هذا  بقوة 
الدفع به أساسيا وكان عند حسن ظنه بتسجيله 13 هدفا 
حتى اآلن في الليغا 17 هدفا في مختلف المسابقات بعد 
ثنائيتيه في مرمى كراسنودار الروسي ورين الفرنسي في 

دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
 35 إلى  الليغا  في  التهديفية  غلته  النصيري  رفع 
الدوري  تاريخ  في  مغربي  هداف  أفضل  كرابع  هدفا، 
اإلسباني، وهو يمني النفس بالسير على خطى مواطنيه 
الليغا في مقدمتهم  الذين تركوا بصمة في  السابقين 
أتلتيكو  قاد  الذي  هدفا(   58( مبارك  بن  العربي  الراحل 
1949-( الدوري  في  متتاليين  بلقبين  للتتويج  مدريد 

لغرناطة  التاريخي  والهداف  و1950-1951(،   1950
لديبورتيفو  السابق  والنجم  هدفا(،   43( العربي  يوسف 
كورونيا مساعد مدرب المنتخب المغربي حاليا مصطفى 

حجي )40 هدفا(.
تألق النصيري لم يخطف األنظار داخل الليغا فحسب، 
لكن العروض بدأت تنهال عليه، وأبرزها من وست هام 
يونايتد اإلنكليزي الذي ذكرت تقارير صحافية أنه عرض 
لكن  الشاب،  المغربي  المهاجم  لضم  يورو  مليون   30
لوبيتيغي  مدربه  وجد  بعدما  رفضه  األندلسي  الفريق 
ضالته التهديفية في النصيري، خصوصا وأنه يتوقع منه 

المزيد من التألق في الفترة المقبلة.
»على الطريق الصحيح« :

 وعلق النصيري على االهتمام بالتعاقد قائال »اآلن 

من تألق إلى آخر:
النصيري  يوسف  الدولي المغربي  وضع  أن  منذ 
االنتصارات  تحقيق  يتوقف عن  فلم  إسبانيا،  في  قدميه 
إلى  ليتحول  إشبيلية،  فريقه  مع  الرياضية  واإلنجازات 
»ماكينة« لتسجيل األهداف.  فيما بات يتسلق المراتب 
بتأن متسلحا بالتركيز والعمل الجاد حتى أصبح، بفضل 
أهدافه وجهده في المالعب، عنصرا أساسيا في تشكيلة 
في  األندية  من  العديد  اهتمام  ومحط  إشبيلية  فريقه 

القارة العجوز.
خريج أكاديمية محمد السادس :

سال  مدينة  في  السادس  محمد  أكاديمية  خريج 
التي تعني بالمواهب الصغيرة، ضرب بقوة في مباراتيه 
األخيرتين على ملعب »رامون سانشيس بيسخوان« في 
إشبيلية بتسجيله ثالثيتين. األولى ضد ريال سوسييداد 
في المرحلة الثامنة عشرة في التاسع من يناير الحالي، 
الثالثة  الثالثية  العشرين. وهي  المرحلة  في  قادس  ثم 
)23 عاما( في مسيرته االحترافية، بعد األولى  للنصيري 
في مرمى ريال بيتيس في فبراير 2019 عندما كان يدافع 
عن ألوان ليغانيس. وأصبح ابن مدينة فاس )وسط(، أول 
العب في تاريخ النادي االندلسي، يسجل »هاتريك« في 
مباراتين متتاليتين على ملعب الفريق بالليغا منذ غييرمو 

كامبانال في سبتمبر وأكتوبر 1940.

»العمل الجاد والتركيز«:
الئحة  صدارة  على  يتنافس  الذي  النصيري  عّلق 
الهدافين في الليغا برصيد 13 هدفا مع مهاجم أتلتيكو 
على  سواريس،  لويس  األوروغوياني  الدولي  مدريد 
ثالثيته عقب المباراة قائال »أنا سعيد جدا بهذه الثالثية، 
وسعيد أيضا بالعمل الذي قدمه الالعبون وسأواصل في 
هذا الطريق إلحراز األهداف، وسنحاول كسب أكبر عدد 
من النقاط حتى النهاية ولن نستسلم«. وأضاف »أعتقد 
مسيرتي  بدأت  منذ  لي  بالنسبة  تتغير  لم  األمور  أن 
الجاد  للعمل  نتيجة  اآلن هو  أحققه  ما  فكل  االحترافية، 
بتسجيل  األمر  يتعلق  عندما  المفتاح  هما  والتركيز، 

األهداف«.
 وتسّلق النصيري للمراتب في الليغا جاء في صمت، 
الفريق  مع   2016-2017 موسم  مشواره  بداية  فبعد 
تشكيلة  في  أساسيا  مركزا  لنفسه  حجز  لملقة،  الرديف 
 5 خاللها  سجل  مباراة   39 معه  وخاض  األول  الفريق 

اإ�شبيلية” اأفراح جماهري  “هداف على طريق الكبار ي�شنع 

مع  الموسم  هذا  أنهي  أن  إشبيلية وأود  مع  سأبقى 
إشبيلية. إشبيلية ناد كبير وأنا أحب أن أكون هنا«. كما 
أن إنجاز النصيري لم يمر مرور الكرام على مدرب منتخب 
بالده البوسني وحيد خليلودزيتش ومساعده حجي. وهنأ 
أكثر من  المقبل بعد  خليلودزيتش قلب هجوم فريقه، 
شهر على مواجهة جمهورية إفريقيا الوسطى وموريتانيا 
في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس األمم األفريقية 
رسالة  في  المقبل،  العام  الكاميرون مطلع  في  المقررة 
»مرحبا يوسف، أهنئك على الثالثية، لقد قدمت مباراة 
المباريات  في  سعيدا  حظا  المزيد.  تستحق  جدا،  جيدة 
قدمه  الذي  باألداء  حجي  أشاد  جهته،  من  المقبلة«. 
أجلك  رائع، سعيد من  مهاجم إشبيلية، وقال »هاتريك 
يوسف، أنت على الطريق الصحيح، استمر، نحن سعداء 
حظي  كما  المغربي«.  للمنتخب  الفني  الجهاز  في  لك 
بالقارة  اإلعالم  وسائل  في  واسعة  بإشادات  النصيري 
العجوز. ففي إسبانيا، عنونت »موندو ديبورتيفو« مقالها 
أن  »آس«  صحيفة  كتبت  فيما  الناري«،  »النصيري  بـ 
النصيري«  »)ملعب( سانشيس بيسخوان أصبح حديقة 

في إشارة إلى ملعب إشبيلية.

»أسد األطلس ال يتوقف أبدا عن اإلبداع في 
إشبيلية« :

أن  الفرنسية  الرياضية  »ليكيب«  صحيفة  وأكدت 
»أسد األطلس ال يتوقف أبدا عن اإلبداع في إشبيلية«، 
»يوسف  أن  الفرنسي  فوت«  »سو  موقع  اعتبر  فيما 
النصيري قرر عدم إضاعة الوقت في عام 2021«، حتى 
وفي  إشبيلية«.  لنادي  المغربي  »الزناد  بـ  لقبته  أنها 
بلجيكا أيضا، أوضحت صحيفة »والفوت« أن »األندلسيين 
سلموا مفاتيح الشاحنة ليوسف النصيري«، فيما منحته 
التي  »بيتشيتشي«  جائزة  البرتغالية  »أبوال«  صحيفة 
تعاملت  هولندا،  وفي  الليغا.  في  هداف  ألفضل  تمنح 
وكتبت  أخرى.  زاوية  من  الموضوع  مع  اإلعالم  وسائل 
صحيفة »ألخمين داخبالد« أن »منافس دي يونغ يسجل 
ثالثيته الثانية هذا الشهر في إشبيلية« في إشارة إلى 
مواطنها لوك الذي كان النصيري بديال له عندما انضم 

إلى صفوف إشبيلية. 
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الطبائع  تختلف  الدنيوية  الحياة  مراحل  خالل  أن  العلماء  السادة  أكد  أخرى  جهة  من  و 
جعل  تعالى  اهلل  إرادة  هذه  وأخرى،  أمة  وبين  وآخر  مجتمع  وبين  آخر  إلى  فرد  من  البشرية 
الحياة مواطن للصراع المحمود وآخر المنبوذ، يختلفان بين حق وباطل وهداية وضالل وامتثال 
وعواقبها،  والرذيلة  وأخالقها  والفضيلة  خاصة  ومصلحة  عامة  ومصلحة  وشر  وخير  وعصيان 

وحسن التدبير والتسيير وسوئهما ويحول بينهما الشيطان في طغيانه وضالله وغوايته.
االعتناء بالناشئة مبكرا :      

األحداث  مسايرة  في  ويتميز  حداثته  في  يلمع  أن  لإلنسان  يمكن  الحياة  مراحل  في 
االجتماعية وهو مقتنع بقيمة اإلنسان وقيمة نفسه أيضا. ففي إطار قواعد التربية والتكوين 
والتهييء، يستحسن االهتمام بالناشئة ورعايتها وتعزيزها وتكوينها وتهييئها بشحن ذاكرتها 
بأسمى األخالق وأرقى الحياء وأجمل توجيه وأنفعه، وجعل قلب هذه الناشئة الصاعدة وعاء خير 

ورشاد ومحبة وحكمة قبل عنفوانها ونضجها.
فهذا المنهج النموذجي يؤهل الناشئة إلى اكتساب طاقة قوية ومؤهالت مدهشة وقدرات 
متينة واستعدادات اندفاعية لالنتقال إلى مرحلة الجد واالجتهاد، حياة الصراعات والتنافسات 
والتسابقات وقد استوعبت مفهوم معنى عزة النفس واحترام إنسانية الغير وتقديرها لتنال ثقة 
الناس ومحبتهم ودعامتهم ليتذوقوا جميعا حالوة الفضيلة وما تحتوي من المساواة والصدق 

لبناء  والتضامن  والتعاون  والعدل 
مجتمع قوي سليم متقدم.

المبكــر  واالهتمـــام  العناية  إن 
بالناشئة ينمي طفولتها منذ نشأتها 
ويزكي ذكاءها ويقويه بتدرج إلى أن 
يؤهلها  والرشد  النضج  مرحلة  تبلغ 
إلى تنظيم وتسييـر شؤونها بمنهج 
يمكنها  وإصالحي  وتوجيهي  صحيح 
وتفاؤالتهـا  طموحاتها  تحقيق  من 
مرتـــاح  وبضميـر  واطمئنان  بيقظة 
مستوعبة  ناضج  وذكاء  سليم  وعقل 
نظامهـــا  الحيـــاة،  من  جــزء  معنى 
عاداتهـــا،  تقاليـدهــا،  تشريعاتهــا، 
القيـــم  من  وشــىء  االجتماعيـــة، 
االجتماعي  ومضمونها  اإلسالميـــة 
والدينــي، وهـي محاطــة بثـروة من 
وبأرفـع  الراقيـة  والسلوكات  األخالق 
تربية توجيهية، حاملة معها وبشرف 
وكريمة  جليلة  وأدبية  خلقية  مزايا 
ورفعت  نفسها  منها  تروّت  نظيفة، 
من شخصيتها وكيانها وقد اكتملت 

نبتتها ونضجت. ) وحان قطافها(.
أتمنــى أن يكون هــذا المنهـــج 
التربوي فيه تدبــر وتذكــر وتأمالت 

وازنة لضمان حكمة العالقات بين تلك الناشئة والمسؤول عنها في حدودها وحقوقها وتشجيع 
كل استعداد وتطور وتجديد ظروف تلك العناية واالهتمام وحماية ناشئتنا، فهي األمل والرجاء 

والنور الوهاج للمجتمعات.
نعم إنها براعم المستقبل ولبنة جيدة لكل بناء وتنمية ولكل تقدم وازدهار ورقي، تستحق 

كل رعاية واهتمام والحماية والوقاية.
والثوابت اإلسالمية  الضوابط  إلى قدسية  أن توجهها  المسؤولة عنها  الجهة  فال تنسى 
العالية وتمسكها بالتوحيد والعقيدة واإليمان واليقين والقناعة المطلقة، ومدلوالتها الدينية 
كل  من  وستر  حجاب  فهي  واآلخرة،  الدنيا  الحياة  بين  يجمع  فهذا  والتقويمية،  والتوجيهية 
وإلى  المستقيم  الطريق  إلى  به  تؤدي  والمجتمع  اإلنسان  على  وآثارهما  والغواية  اإلغراءات 

النهج اإلسالمي المبارك العتيد.
اإلسالم واحترام اإلنسان :

إن اإلسالم دعا إلى احترام الفـرد والحفـاظ على قيمته وكرامتـه في حظيرة المجتمعات 
اإلنسانية ككائن حي وأوصى باحترام حياته الخاصة وتفكيره ومعيشته وعقائده، وأكدّ على 
الوحـدة  إطار  والتقارب معـه في  والتبادل  والترابـط  والتفاعـالت  والمعامالت  العالقات  حسن 

الخير  إلى  والدعوة  والمساواة  الحقوق  واحترام  والتضامن  التعاون  إلى  تدعو  التي  اإلنسانية 
واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه الصفات الحميدة هي من أصول الحياة االجتماعية 
واإلنسانية لما تحمل من أخالق وسلوكات وكرامة وصفاء وتضحية أرادها اإلسالم للفرد في 

حظيرة المجتمعات البشرية.
قال تعالى:

َوَقَباِئَل  �ُشُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم  َواأُنَثىٰ  َذَكٍر  مِّن  َخَلْقَناُكم  اإِنَّا  النَّا�ُس  َها  اأَيُّ »َيا 
ِ اأَْتَقاُكم« سورة الحجرات. ِلَتَعاَرُفوا ٰ اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعنَد اهللَّ

قال األديب الجليل الدكتور محمد البيهي:
»إن اإلسالم نظام حياة يكفل لإلنسانية األمن واالستقرار كما يكفل لها العزة والمتعة، إذ 
اإلسالم دعوة إلى الحق وإلى الهداية واإليمان وإلى ميزة الصراط المستقيم، خال من ضغط 
االهتمام  إلى  اإلنسان  تدعو  التي  القيمة  وتوجيهاته  وتوصياته  تعليماته  لممارسة  إكراه  أو 
بنفسه وحسن تدبير وتسيير شؤون المجتمع اإلنساني بمنهج سليم دعائمه حسن العالقات 
والترابط بين األفراد والجماعة بأسلوب رفيع متقدم وقلب نابض وضمير مرتاح وإرادة قوية«.

ودعا اإلسالم أيضا إلى التهذيب والتربية والسلوك الخلقي اإلسالمي السامي وإلى دعامة 
التفوق اإلنساني والرفع من مستواه، 
المجتمعـــات  أركــان  تعـزيــز  وإلى 
مصارعـات  من  ووقايتهـــا  وكيانهـا 
والمجتمعـات  الكتـــل  بيـن  عنيفــة 
الحوار  وبجدية  بالمساواة  والتمسك 
إطــار  في  والتصرفــات  وبالمعامالت 
الوحدة اإلنسانية وقواعدها ومبادئها 
في  تتجســـد  الرفيعــة  االجتماعية 
والتعارف  والتعاون  والتضامن  األلفة 
والتسامـح  النقـي  النظيــف  والتقارب 

والمعاشرة الطيبة.
كما يدعو اإلسالم من جهة أخرى 
الخصومـات  طــرد  بإلحــاح  ويوصي 
تفاضل  أو  تنافر  كل  وإنكار  وإهمالها 

عشوائي وتحيزاته الخاطئة الفانية.
متماسكة  إنسانية  وحدة  فالحياة 
الحلقـــات تــورث من جيل إلى آخــر 
الحضارات  بتطــور  وتجــدد  وتتغير 
والمدنيات المتتالية والمتعاقبة، فكل 
الحاضر  الصنف  أو  األمس  صنف  من 
أو صنف الغد يتداولونها ويتوارثونها 
بجمالها وبهائها ومحاسنها وبأتعابها 

وشدائدها وخشونة ظروفها.
أماني  له  األجيال  فكل صنف من 
وتفاؤل وأحالم وطموحات وميوالت والرغبة في اكتشاف أسرار وخفايا الحياة تتعلق باالبتكارات 
الحضارات  عبـر  ومجاالتهــا  فضاءاتهـــا  شهدتها  التي  والمدارك  واإلبداعات  وباالختراعات 
وتشريعاتها  وقوانينها  نظامها  استيعاب  مع  وازدهارها  تقدمها  ومواطن  العابرة  والمدنيات 

ومضمونها االجتماعي.
وإنتاجي  انمائي  غاية وهدف  وإنما هي  وليالي وظواهرها فقط  أياما  إذن  ليست  فالحياة 
بإصدار  وذلك  واالجتماعية  اإلدارية  هياكلها  وتطوير  وإحياء  المجتمعات  لتطوير  وإصالحي 
قوانين اجتماعية وتحديد نظم ومناهج اجتماعية وإنسانية لعالج وتصحيح العادات والتقاليد 
والطقوس  التقاليد  أن  حيث  واألمة  والمجتمع  األسرة  شؤون  لتستقيم  االجتماعي  والعرف 
والمذاهب الدينية تختلف من حضارة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر تدعو إلى تقويمها وتداول 

أصلحها  وما يساير المجتمعات المتالحقة والمتعاقبة إلسعادها واستقرارها واطمئنانها.
موعدنا بحول اهلل وقوته وقدرته في الجزء الثاني من الباب األول للبحث »الحياة 

صراع بين المحمود والمنبوذ«.
فقراءة ممتعة.

)انتهى الجزء األول(

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

احلياة �رصاع
بني  املحمود  و املنبوذ

احلياة م�شوؤولية �شريفة و اأمانة م�شتمرة

)2/2(

�صراع

احلياة
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n    اللقاح وتناول الدواء
المصاب  هل  منهم:  السن  كبار  وخصوصا  يتساءلون  الناس 
يتناول  يظل  والضغط،  والقلب،  السكر،  كمرض  مزمنة  بأمراض 

دواءه العادي؟

ننتظر من وزارة الصحة أن تعطي توضيحا في الموضوع

n   الطائفية والمذهبية

في  كتمييز  الطائفية  ضـد  شعبيـة  انتفاضـة  العـراق  في  تقـوم 
الشيعة  بين  التاريخ  في  نتيجة ضغينة موغلة  العامة،  المعامالت 
أحد  العراق في تصريح  أصبح  إذ  اإليراني،  التدخل  وكذا  والسنة، 
المعارضين والية إيرانية، وكذا في لبنان، فالجيش اللبناني محرم 

عليه دخول مناطق نفوذ حزب اهلل، مما يؤكد أن حزب اهلل دولة 
داخل دولة في لبنان.

حفظ اهلل شعبنا من العنصرية والطائفية والمذهبية.

n   الرئيس بايدن سيضعف أمريكا
الرئيس بايدن سيضعف أمريكا أمام القوات االقتصادية العالمية 
من  وبشواذ  الجنسية،  بإعطائهم  مهاجر  مليون   11 بتعويمه 
على  السن  في  طاعنة  سيدة  وفي  حكومته،  في  األعمار  مختلف 
الخزينة بما أراد به جمع هذه األقليات مظهر بالدوام حكم الحزب 

الديمقراطي.

n   حميمية يهودية
»دافيد  المغـــرب  في  المعتمــد  اإلسرائيلــــي  الدبلوماسي  قال 

المسبوق  غيــر  والترحيب  باالحتفاء  االستقبال  واصفا  غوفرين« 
السيــاح  ومن  المغاربـة  اليهــود  من  اآلالف  إن   : قائـال  وأضـاف 
الرحاالت  انطالق  بمجـرد  المغرب  على  سيتدفقون  اإلسرائليين 

الجوية بين البلدين.

n  قيادة األحزاب مسؤولة عن العزوف
االستحقاقات  في  االنتخابية  الصناديق  على  مشرفا  إقباال  نريد 
المقبلة، وهذا راجع للقيادات الحزبية بعدم تمكينها من التزكيات 

ألباطرة االنتخابات.

n  أحزاب قادة بدون قواعد
التي  الصغيرة  التشكيالت  هذه  في  النظر  إلعـادة  الوقت  حان 

تستنزف أموال الدولة وهي بدون هياكل وال قواعد.

اإلعالم له عالقة دائمة بالتاريخ، فمنذ العصر الحجري عندما كان الزوج يخرج للصيد، يرسم سهمًا على جدار الغار 
إعالما لزوجته ك،نه توجه للصيد.

الحياة  بأطوار  الالحقين  تخبر  ملونة،  رسومات  األهرام  جدران  على  ورسم  حضارات،  فبنى  حضاريا،  اإلنسان  تطور 
االجتماعية لتلك الحقبة، كما أن اتساع اإلمبراطوريات اإلسالمية. عند رؤية هالل رمضان في بغداد، أو دمشق، كان العالم 
اإلسالمي يعلن عن طريق إشعال النار فوق قمم الجبال، حتى يصل خبر حلول شهر رمضان إلى كافة األقطار اإلسالمية، 
وقبل استعمال المنبه، كان الطبال يطوف بين األحياء في المدن ينقر طبله، ليوقظ النائمين لتناول سحورهم في خذا 

الشهر الكريم، وظلت العادة سارية كإحدى طقوس رمضان.
وفي كافة الحروب كانت الطالئع األولى للجيوش تستطلع قوة الخصم، وعدد أفراد الجيش المقابل وتجهيزه.

إذن ظل اإلعالم لصيقا بالبشرية، لتعرف اإلنسان على ما يجري حوله ويصبح تحريكا آليا تلقائيا لألسر والمجتمعات 
إلى قراءات  السبيل  السابقين بمذكرات وحوليات ومخطوطات ظلت  الالحقين من بني اإلنسان من طرف  وكذا اطالع 
واآلداب  والفلسفة  العلوم  فتقدمت  مكنوناتها  إلى  وباإلضافة  طياتها  بين  واالستنتاج  واإلدراك  للتمعن  استكشافيه 

واكتشف اإلنسان بموجبها المنهج.
هكذا بنــت أمم حضـــارات تلـو األخــرى 
إلى  فالمطبعـــة  الورق  ظهــور  إلى  وصـوال 
صدور الجريـدة، وتداول المذيــاع، فالتلفــزة، 
الوسائــط  مـــع  بالتعامـــل  المرئيات  وكافة 
أقصى  من  الخبــر  على  لإلطـالع  االجتماعية 
جهات العالم إلى أقصاه، مما حول العالم إلى 
اإلعالم  أجهزة  بواسطة  نتابع  صغيرة،  قرية 
حينه  في  والمرئيــة  والمسموعة  المكتوبة، 
تعجبــا  فرحـا،  أو  ألمـا  األحداث  مـع  ونتفاعـل 

كان، أو توقعا.
مجــرى  في  الخبــر  تلقــي  مــع  التعامل 
االجتماعية  الشرائـــح  بين  يختلف  األحداث، 
واهتماماتها، ومستوى ثقافتها، ودرجة وعيها.

جنـــس  إلى  الخبــر  تلقــف  أنـواع  تعود 
صدوره، ومصدر إذاعته، فهنـاك الخبر الطائر 
يصاحبه  االجتماعية  والوسائط  اإلذاعة  من 
التلفـزة، وهنا نقف  المصــور عبـر  االستطالع 
عند نشر الخبر من مصدره، فإن كان من جهة 
إذ  المعارضة  في  جهات  من  يخالفه  رسمية 

يكون الخبر واحد لكن بصيغ مختلفة.
الستينيات  في  الوطنيــة  اإلذاعــة  كانت 
تتحف السامــع في ختـــام إذاعتهــا لألخبــار 

بالتعليق على الخبـــر مجمــال أو تناول قضايا وطنية.
تفردت »قناة الجزيرة« كسبق صحفي بلقطة »خبر عاجل« من أي منطقة في العالم، لتأتي تفاصيله بعد ذلك.

تأتي الجريدة إلى صياغة نفس الخبر لكن حسب حنكة محرريه، انطالقا من تصدر العنوان، ومكان حيزه في مساحة 
الجريدة.

مدينة طنجة لها سبق في الخبر والتعليق
ـ جريدة طنجة نموذجًا ـ

بحكم موقع طنجة االستراتيجي وتساكن األجناس بها من مختلف األعراق والقارات وملتقى البحرين عاش في كنفها 
إلى فرنسية  ألمانية  العمارة بها من  الحديث تنوعت  التاريخ  الدولي في  أقوام متنافسة خارج حدودها وبحكم نظامها 
فإسبانية وبرتغالية وإيطالية مما أضفى على مدينة طنجة طابعا خاصا من الجمال وتفردت بين أقطار العالم بنكهتها 

الخاصة وأريجها المميز.

في إطار تفرد مدينة طنجة بخصوصيتها أصدرت منذ 115 سنة جريدتها »جريدة طنجة« فعالجتها أقالم بمختلف 
اللغات الحية وتلقفتها أجناس، وما زالت في انضباطها األسبوعي يطلع على محتواها كل من قطن بها و كانت مسقط 
رأسه من اليهود الطنجويين في البرازيل واألرجنتين بواسطة الشبكات اإللكترونية والوسائط االجتماعية لإلطالع على 

أحوال مدينتهم.

اإلعالمي  الحقل  في  التحكم  فتم   ،1956 عام  المغرب  استقالل  منذ  المكتوب  اإلعالم  إطار  في  الجدل حاضرا  كان 
من طرف وزارة الداخلية، فخضعت صحف المعارضة للرقابة المنهجية، وصار حظر الصحف واعتقال الصحفيين ممارسة 

متكررة.

للمجال  اإلدارة  احتكار  مقابل  المكتوبة  للصحافة  األحزاب  »احتكار  المغربي  اإلعالمي  الحقل  بها  تميز  خصوصية 
السمعي البصري« مما أدى إلى ظهور صحافة مستقلة، تلقفها الجمهور بشكل واسع هروبا من الصراعات اإليديولوجية 

عند البعض وتظل الجريدة وثيقة يحتفظ بها حسب الميول.

ظاهرة مميزة حظي بها المغرب في عدد إصداراته، فهناك 618 صحيفة وطنية »الرقم الرسمي لسنة 2004« من 
بينها 26 جريدة يومية و13 أسبوعية تسعى في اتجاه ديمقراطية بنيوية للدولة والمجتمع.

لباقي  بالنسبة  ونفتخـر  ونسمـق  نسمـو 
نسجل  كما  وجنوبا  مشرقا  واألوطان  الشعوب 
على  تعـوده  حسـب  كل  القـراء  مـع  التعاطـي 
جريدته رغم ما سجل مع جائحة كورونا من فتور 
المجهولين  الجنود  بحرارة  نحيي  كما  نسبي، 
وتصحيحا  وتقنيـا  إداريا  المهنة  مزاولـة  في 
وتحريرا، كما أن توقعات محررينا يصل صداها 

خارج الحدود وهذا مكسب إعالمي.

ونحن مقبلون على استحقاقاتنا االنتخابية 
ركود  من  والمتتبعون  القراء  سجله  ما  نسجل 
راجـع  وهذا  الحزبيـــة،  الصحافـــة  منـه  تعاني 
والتي  األحـزاب،  هـذه  قيـادة  إلى  باألســاس 
لها،  السياســي  الموت  ركودهــا  من  جعلــت 
موسمية  أحزابه  من  يجعل  منها  حيا  مازال  أو 
فاألحزاب  كورونا،  بجائحة  أي حزب  يتضرع  وال 
تعيش  المتقدم  العالـم  وفي  حدودنــا  خارج 
والتجمعـات  بالمسيــرات  العادية  أنشطتهــا 
والنــدوات والمحاضرات كما نطالب أحزابنا في 
االستحقاقات المقبلة استقطاب أطر متخصصة 

ومفكرين.

في  لكن  لكن،  والتقدير  االحترام  كل   : نقـول  مكاتبهـــن  وراء  وهن  »المناصفة«  حول  يجهدن  ممن  نساءنا  أما 
الميدان.

كل ما وصلنا إليه من نتائج إال بواسطة اإلعالم بأنواعه وخصوصا المكتوب لذا فسح لنا مجال الجدل.
راهن العديد على انتهاء عهد الجريدة، بظهور الوسائـــط االجتماعيــة والجرائــــد اإللكترونية، والكل ينتسب إلى 

اإلعالم دون الورق، ودامت الجريدة.
والتحليل،  والسبق  العرض  في  أخواتها  تنافس  األبواب،  متعددة  بكونها  للجريدة  مميزات  عدة  في  يكمن  السر 
ومصدرا لبعض المرئيات ثم امتالكها في األخير عند شرائها، تقرأ موادها حسب زمن اختيارك بالنسبة لإلعالم المرئي 

والمسموع.
عموما فالمتتبع في حاجة إلى جميع منابع المعرفة لتطوير مداركه إذ أصبح العالم بموجبه قرية، لذا يجب أن نحسن 

من أدائنا.

حديث الناسحديث الناس

الإعالم نب�س الأمـة ورجالـه ر�شـولـها
التنمية م�شروطة بحرية التعبري

• عبد العزيز الحليمي
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وتلح األنا الشعرية عند بنيحيى على السعي وراء التوحد )االتحاد( والفناء في المحبوبة 
لكي تقوم فيها قياما ينفي اإلثنينية حين تبدأ بها لكي تنهيها بالواحدية:

ْت عنُي ماِئْك »ارتويُت حني جفَّ
ْت عني مائي وظِماأَْت حني فا�سَ

فكن يا حبيبي
غيمة يف �سمائي
لتخرَج من داِئْك

وتدخَل م�ستعال يف دائي«.
ها هنا نشهد مفهوما متطورًا لمعنى التطهر الذي يتم عادة إما بالماء وإما بالنار 
عن طريق إحراق الصفات واإلبقاء على الذات،  انه تطهر بالنار وهو مفهوم تاريخي متبع 
وسائد في بعض ديانات دول الشرق حيث يتم إحراق الجسد بعد الموت لتطهيره من 
آثام الدنيا . لكن األنا عند بنيحيى تحرص على سرد ما تراه في مرآة معاناتها،  ألن ذاته 

في وضعية من المعاناة بسبب 
ما علق بها من صفات بشرية،  
صفاتهــا  الذات  هـذه  فتحـرق 
نقاء وطهرها لكي  لتبقي على 

تكشف عن جوهر وجودها.
على  بنيحيـــى  ويــــداوم 
في  والماء  النار  ثنائية  توظيف 
التائهة  األنا  معاناة هذه  سرد 
وضياعها ووجودها الدائم على 
الحدّ الفاصل بينهمـا،  إلبــراز 
يعتـريــا  اللـذان  الحيرة واأللم 
الصوفي في سفره الدائم بحثا 

عن حقيقة الوجود :
»اأنا واجلنون تواأمان

فهل �ستكملني رق�سة النار
حني ي�سقط يف املاء

قو�س الكمان ؟«.
إن الشاعر هنا حينما يخاطب اآلخر: )المحبوبة( فإنه في الواقع يخاطب أناه الشاعرة 
في المرآة،  لكنها ليست مرآة واحدة هذه التي تتجلى األنا من خاللها إنما عبر مرآتين:

مراآة احلقيقة )اخلالق(.
مراآة نف�سها )املريد(.

وتكون األنا في الوقت نفسه ناظرة ومنظور إليها على وفق نحو جدلي يضمن لها 
كشــف الحجاب عــن حقيقتها والتعرف على دواخلها عبر هاتين المرأتين مرآة )الحقيقة( 
تـــارة،  ومـــرآة )المريد( تارة أخرى وها نحن نرى األنا عند بنيحيى تحرص على نفسها 
من خالل اآلخر : إما اآلخر المحبوبة )الحقيقة( وإما اآلخر المريد . وهذا من خالل خطاب 
حواري قائم بين األنا وبين اآلخر،  ألن الحوار هو الذي يضمن لها ولآلخر حضورهما 

المتبادل لكن الحوار قد يظهر بشكلين إثنين :
»�ساأو�سد تابوتي عليَّ

واأنت�سي
بوجع النايات يف �سراييني

اأنا العائد من منفاي
منذ بدء اخلليقة

اإلى ا�ستعال النار يف يقيني«.
انه مونولوغ . وهو األكثر تناسقا مع األنا في مرآة )المريد(.ومما يلفت االنتباه هنا 
في الوحدة الحوارية انها تبدأ بضمير المتكلم وتنتهي به لتوافق بنية النص الدائرية،  

ودائرة البنية هنا تشكل إلحاجًا على مركزية األنا باعتبارها هي البداية وهي النهاية. 
هذه البنية الدائرية توحي بانغالق األنا على ذاتها،  انها ) أنا ( تقف بين آخر هو)حقيقة( 
تريد أن تكونه،  وبين آخر )هو مريد( يريد أن يكونها لذا تتحول االنا الى انا سردية عبر 
راٍو هو إياها وتستدعي )المريد( كمرآة لها تشاهد فيها تجربتها ومعاناتها وتتحول عبر 
هذه المرآة إلى أصل في الوقت الذي يكون فيه المريد هو الصورة وهذا المريد يشكل 
منطقة الال وعي الماثل في األنا،  الن المريد ال يعرف نفسه وال يدرك ما يمر به إال من 

خالل رؤيته في مرآة قول األنا،  هكذا تتعرى تجربة األنا أمام اآلخر المريد:
»ماذا كنُت �ساأكون لو اأنِك مل تكوين

وكيف كان �سيكون طعم اجلنون لو مل
تكوين جنوين؟

وهل كنت �ساأزهد يف كلي
لتزهدي اأنِت يف كلْك

لبع�س كلي؟«.
)بالحقيقـة(  األنــا  فعالقـة 
من  فيه  تتحـول  حـوار  عالقـة 
ويكـون  التوحـد  إلى  اإلثنينية 
هنالك دور إيجابي للمحاورَين 
له  ديالوغ  حـوار  وهـو  اإلثنين 
بينهما  فيما  يقيمـان  طرفين 
او  اللفظـي  التفاعـل  من  نوعا 
اللفظي، هدفـــه في  التواصل 
النهاية )االتحاد والفناء(،  لكن 
عالقة األنا بالمريد تتجلى من 
األنا  تكـون  سلبي  حوار  خالل 
فيه هي المتكلم الوحيد بينما 
السلبي ال  المتلقي  المريد هو 
أو  قبوال  الحوار  يظهر في هذا 
هدفه  مونولـوغ  إنه  اعتراضا، 
الصوفية  األنـا  معـانــاة  سرد 

الشاعرة :
»ل�سَت اأنَت من يرى
اأنا عينَك التي ترى

فاجعل وهمَك مفتاح يقينك
وال جتعل يقيَنَك مفتاح وهمك«.

إنه حوار بين طرفين يقود في نهاية المطاف الى االتحاد كما يتجلى بوح األنا في 
مرآة )الحقيقة(.

»اأق�سى حاالت الع�سق
اأن يتيه بك ال�سبيل

بحثا عن املع�سوق
واملع�سوق يف قلبك«.

هكـــذا تتجلــى لنا تجربـــة شعرية صوفية من خالل تأمالت في نصوص الشاعر 
عبد اللطيف بنيحيى،  الشاعر البديع واإلعالمي الرفيع الذي اتخــذ من الفــن والحرف 
وعــاء ومن اإلبداع وقاء. في التعبير عن تجربته الذوقية وما يعتــري عوالمــه الداخليــة،  
وثراءها،   تنوعها وغناها  رغم  آليــات متكررة  الصوفية تجربة ذات  الشعـريـة  فالتجربة 
لكنهــــا تحرص دومًا على تأكيد حضورها، وذلك لتأكيد هذا البعد المعرفي والوجودي 
من خالل المواضيع الصوفيــــة ورموزهـــا واحوالها ومقاماتها. كما ان خصوصية كل 
تجربة وفرديتها تقابلها من ناحية أخرى خصوصية القراءة وفرديتها ألن القراءة تتصف 
الذاتية  طريقته  على  الشعرية  التجربة  مع  يتفاعل  الذي  المتلقي  القارئ  بخصوصية 

الخاصة والمحكومة لثقافته ومرجعيته التي تحدد له سمات التجربة.
)انتهى(

عبد اللطيف بنيحيى
الشاعر المقيم في حال الشوق

اضطرام تحت 
ظل الياقوت

شادية حامد
شاعرة من فلسطين 3/3
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استكماال لمواضيع سابقة حول أزمة اإلدارة المغربية، وكيف 
مجددا   نعود  أخطائها،  وتصحيح  اختالالتها  معالجة  إلى  السبيل 
السيئة  والطباع  السلبية  السلوكية  الجوانب  بعض  عن  للكشف 
لنماذج من موظفي اإلدارات العمومية.. ونحن بذلك النسعى إلى 
تقويم أو تصحيح هذه السلوكات الخاطئة، باعتبارها جزءا متصال 
بالوهن الذي أصاب وظائف الجسم اإلداري فبات عاجزا عن القيام بما 
يجب القيام به من أدوار ومسؤوليات تتماشى ومتطلبات المرحلة 
الراهنة.. هي محاولة فقط لرصد وتبيين بعض العتمات التي مازالت 
مظلمة، والتساعد مع األسف على تخليق المرفق العام.. أعود ألكمل 
الحديث في سياق متصل بالمالحظات واالنتقادات التي أشرت إليها 

ضمن مواضيع سابقة..
اليسعني بداية إال أن أسجل بغير قليل من األسف )أي بأسف 
هنا  أشير  أن  وأود  العمومية،  اإلدارات  في  مايجري  وزيادة(  شديد 
أكثر  القطاعات االجتماعية كنموذج، وبصيغة  إلى بعض  تحديدا، 
وضوحا، فإن األمر يستوجب تشخيصا للحالة في بعدها األخالقي 
مع عالج صارم وتتبع منتظم الستنتاج الخالصات والنتائج السلبية، 
أن  ذلك  العموميين،  الموظفين  أشباه  بعض  عينة من  مصدرها 
مايسترعي االنتباه داخل بعض المرافق االجتماعية يعود باألساس 
إلى  بعض التصرفات الغريبة والسلوكات الشاذة المنسوبة لبعض 
المخلوقات اآلدمية !! من طبيعة الحال هم أشخاص يحملون صفة 
»موظفين« يبرعون في أمور الصلة لها باختصاصاتهم والعالقة 
لها إطالقا بشيء اسمه المهنة، والرابط بينها وبين ما قد نسميه 
إلى  تنتهي  وقد  القبيل..  هذا  أشياء من  أو  اجتهادات  أو  مبادرات 
خالصة على وجه االحتمال، مفادها أن األمر قد يكتسي صبغة ظرفية 
استثنائية )عابرة(، في انتظار أن تتبدل األحوال، قد يعجل اهلل فيها 

برحيل هذا المسوؤل أو ذاك إلى غير رجعة..
ليست  الموضوع  هذا  سياق  في  لها  نعرض  التي  والظاهرة 
غريبة على المؤسسات العمومية، لكن األمر يستفزنا ويدفعنا إلى 
التساؤل وبامتعاض شديد عن ممارسات بعض هؤالء الموظفين 
المنجزات سوى تلك  الذين اليتقنون من جالئل األعمال وعظيم 
التي تضعف كرامتهم وتمرغ شخصيتهم في الوحل وتحدث ندوبا 
عميقة في دواخلهم فيتحول المشهد إلى حالة من المعاناة والقلق 
واالضطراب النفسي.. والعتبارات إنسانية تأخذك الرأفة  واإلشفاق 
هذه  باعتبار  فوري  سؤال  طرح  في  التتردد  وقد  هؤالء..  حال  من 
المتعارف  والمبادئ  والمثل  القيم  منظومة  خارجة عن  السلوكات 
عليها داخل إدارات الدولة العمومية وشبه العمومية..! وال تملك إال 
أن تسأل أو تتساءل في قرارة نفسك حول من جاء بهذه المخلوقات 
إلى قطاع الوظيفة العمومية...؟ وهم في ذلك يسعون جاهدين بكل 
األساليب الحاطة بكرامتهم إلى تحقيق مصالحهم الذاتية باعتماد 
فاهتمامهم  الوسائل..  بشتى  والتقرب  والمحاباة  النفاق  أسلوب 
أو  المسوؤل  إرضاء  إلى  الوصول  هو  اليومي  وانشغالهم  األكبر 
الرئيس الواحد )األوحد( مايرضيه وما يغضبه؟ مايريحه وما يقلقه؟؟ 
مايضحكه وما يزعجه، مايسره وما يحزنه؟ وبالجملة ما يعجبه وما 
بال  يشغل  الذي  )االستثنائي(  المسوؤل  هذا  تجد  وقد  اليعجبه، 
-اإلداري  الفساد  في  غارقا  النفوس  ضعاف  من  الموظفين  هؤالء 
والمالي-حتى أذنيه بسبب تجاوزاته المنافية للقانون وممارساته 
الخاطئة وسوء تصرفاته وسلوكاته غير المنضبطة، وأنانيته وعدم 
احترامه لآلخرين من زمالئه الموظفين وهو عديم الكفاءة والتجربة 
واألخالق متنكرا لماضيه وهجره ألصدقائه.. وقد تجد هذا الماضي 
في أسوأ الحاالت حافال بسجل من السوابق والملفات التي تستوجب 
بالضرورة المساءلة  القانونية..! -ومع كل هذا يستجوفه الكبرياء 
والجهل واألنانية الزائدة عن اللزوم، والعنجهية الفارغة، مسكونا 
أطول  والقائمة  األموال  ومراكمة  االختالس  من  المزيد  بهاجس 
مما تتصورون.. وهو في كل هذا يعجز عن كتابة جملة مفيدة..  
تكن  ولم  المفيدة..  الجمل  كتابة  السابق  في  يألف  لم  ألنه  ربما 
لتفيده في شيء على اإلطالق طالما أنه لم يكن يحلم بأن يصبح 
ذات صباح  مسؤوال..! على قاعدة »كيف تصبح مديرا في خمسة 
الهامش  على  النماذج  هؤالء  ببعض  المطاف  انتهى  وقد  أيام«.. 
منفردين في تجاهل كلي من زمالئهم يبكون ماضيهم ويجترون 
مآسيهم، اليلتفت إليهم أحد بعد أن توقف زعيقهم وصراخهم، وقد 
استسلموا لنزواتهم وأهوائهم وانتهوا في وضعية اليحسد عليها..!!  
صدقوني وليس في األمر مبالغة - هذا نموذج من بين نماذج كثيرة 
ابتليت بها اإلدارة المغربية - كيف يمكن إذن والحالة هذه  تفسير 
تصرفات بعض أشباه الموظفين )المنبطحين( أمام  أشباه مسوؤلين 
هذا  من  البشرية  النماذج  أن  المؤكد  من  مفسدين..!؟  فاسدين 
النمط القابلة لكل أشكال التمطيط والتنميط والتحول السريع في 
التوجهات والمواقف التؤمن بقيم السلوك وأخالقيات المهنة التي 

تعلم اإلنسان كيف يتحلى بفضيلة المروءة واالعتزاز بالنفس والعفة 
والترفع عن الدناءة في ممارسته وسلوكه اليومي.. - كيف اليخجل 
الكرامة  المرء من نفسه وهو يقدم تنازالت بالجملة على حساب 
وشموخ النفس وكبرياء الذات.. وال يألو جهدا في تكريس سلوك 
الهمام  الرئيس  مرضاة  ابتغاء  أرضا  واالنبطاح  والنفاق  المحاباة 
في  والفضائل..!!(.  هل  النعم  ولي  في كل شيء  األعلى  )المرجع 
قاموس التحليالت البسيكولوجية ما يفيد من تفسير لسلوك هذه 
المخلوقات اآلدمية والمومياءات الغريبة..؟ هل المنظومة األخالقية 
بأدبياتها الواسعة في قانون الوظيفة العمومية تلزم الموظف -أيا 
كان هذا الموظف- بالتقيد بسلوك غير حضاري، بل وغير أخالقي 
يصنف ضمن ثقافة الخنوع واالستسالم واالمتثال األعمى.. هل هي 
سلوكات تفرضها بالضرورة سلطة اإلدارة..؟ أم أنها تربية خاطئة 
واضطراب في السلوك وعدم التوازن في الشخصية..؟؟ إلى متى تظل 
اإلدارة المغربية مجاال يكرس فيه بعض المسوؤلين المصابين في 
عقولهم سياسة الترهيب وفرض قرارات مزاجية عشوائية، ما أنزل 
اهلل بها من سلطان، ونهج أسلوب  مزاجي أناني صادر عن عقلية  
سادية مريضة، وإنشاء أحالف من ضعاف النفوس وعديمي الضمائر، 
ومن ثمة إشهار ورقة، من يقف معنا ومن هو ضدنا..!؟ كل هذا يتم 
خارج مقتضيات القانون، وأعني به من طبيعة الحال النظام األساسي 
العام للوظيفة العمومية.. أال ترون بأن هذه الممارسات تمثل أزمة  
أخالق بكل المقاييس داخل اإلدارة المغربية..!؟  كيف السبيل إلى 

تجاوز إشكاليات ومعضالت أخالقية من هذا القبيل..!؟
اإلدارات على مستوى  التي تعيق سير  ولعل من اإلشكاليات 
التدبير والممارسة تتمثل في تعطيل أو تعطل لغة الكالم، ألنك 
الثقيل يملك من  العيار  إدارتك مخاطبا مسوؤال من  التجد داخل 
الوعي بالمسوؤلية والقدرات المهنية  والتواصلية مايجعله قادرا 
التدبير والتسيير والتحكم في زمام األمور بحكمة وعقالنية  على 
واقتدار  وحسن تصرف عن جدارة واستحقاق.. -والمؤكد أن ما بني 
على باطل فهو باطل!! من المسؤول إذن عن اللخبطة في عقلية 
وممارسات المسؤولين اإلداريين..؟ ما السبيل إلى إصالح ما يمكن 
إصالحه من عيوب واختالالت والحفاظ على األخالقيات سعيا إلى 

صون كرامة البشر..؟
دعوني أقول لكم أن االختالالت مصدرها المركز الذي اليعير 
وزنا للمعايير المعتمدة في تعيينات مشبوهة لبعض المسؤولين 
اإلقليميين، بل هو فعل متعمد تحكمه نية  مقصودة لغرض في 
نفس يعقوب، بصيغة أوضح لهم في هذه التعيينات مآرب أخرى..!! 
هذا عمل دنيء وسيء مازال العمل جاريا به إلى اآلن..!  الفاسدون 
في )البنية الفوقية( لإلدارات المعنية -مركزيا- يعرفون جيدا من 
أين تؤكل الكتف، لذلك فهم يصنعون أو يختارون نماذج فاسدة 
في )البنية التحتية- إقليميا وجهويا (، وهؤالء يسعون جاهدين لرد 
الجميل وإرضاء أولياء الفضل والنعمة بالهدايا والعطايا والمكافآت 
-ثم زده ألف دينار!! وهكذا دواليك- بنية فوقية فاسدة وأخرى تحتية 
التقل فسادا عن األولى.. وبين البنيتين روايات  وشخوص وحكايات 
يطول شرحها..!! وال أجد في ختام كالمي المستوحى من مشاهد 
واقعية ملموسة  وحقائق معاشة داخل بعض القطاعات الحكومية 
كانت وما تزال مرتعا للفساد والمفسدين  لنماذج من مسؤولي 
الدولة »ياحسرة« يتملكهم الجشع وتستجوفهم النوايا السيئة سعيا 
الدولة والسطو على مداخيل مؤسساتهم  إلى اختالس ميزانيات 
وأكل أموال الناس بالباطل!! ويبدو واضحا لكل من تمرس بالعمل 
لمختلف  ممارستها  في  المغربية  اإلدارة  أداء  ضعف  أن  اإلداري 
وظائفها هو ناتج بالدرجة األولى عن ضعف الكفاءات ومحدوديتها 
دون الحديث عن االستقامة والنزاهة والمثابرة وروح الجدية وبعض 
رفع  إلى  ترى  يا  السبيل  فكيف  -نموذجا-  االجتماعية  القطاعات 
مستوى أداء اإلدارة لتحقيق الكفاءة والفعالية المطلوبتين بعيدا عن 
أجواء البهرجة واالحتفاليات المظهرية وسياسة تلميع الصورة من 
أجل الشهرة أو ما يسمى »بالبوز« في لغة الحاضر..؟!  وعلى الجانب 
التنويه واإلشادة بخصال  اآلخر حتى نكون أكثر إنصافا، البد من 
ومميزات وعطاءات مبهرة لكثير من المسؤولين الجادين والفاعلين 
الميدان عن  أرض  على  أبانوا  والذين  الحكومية  القطاعات  داخل 

جديتهم ومثابرتهم وجميل أدائهم وحسن نواياهم..
الصور  بعض  نقل  في  وفقنا  قد  نكون  أن  صادقين  نتمنى 
باألبيض واألسود والكشف عن بعض المظاهر واالختالالت السلبية 
أبلغ  الدولة!! وال أجد  إدارات  الكثير من  التي مازالت تهيمن على 
من قوله تعالى: »فاأما الزبد فيذهب جفاء واأم��ا ماينفع النا�س 

فيمكث ف الر�س« صدق اهلل العظيم.

• إدريس كردود

�شلوك املحاباة والنفاق .. واجب اأم اجتهاد 
اأم حالة مر�شية ؟؟

قـراءة فـي ال�شلوكيـات ال�شلبيـة
داخل بع�س الإدارات..!؟

من صميم المجتمع �شورتان حتت املجهر...

عن  معبـرتــان  صورتــان 
كل من متحف القصبة بطنجة 
أيام  الجمعـة،  صــالة  وأجـــواء 
مشكورا  بهما  زودنــا  زمـــان،  
والغـيــور  المهتـم  المواطـن 
عبد القــادر الحنــوط، عـــاشــق 
المدينــة العتيقة، حيث ترعرع 
من  كثيـر  على  شاهدا  وكــان 
كما  بها.  والمناسبات  األحداث 

وبالمناسبــة  ـ  الرجـل  يتذكــر 
ـ متحف القصبة  العاجل  نتمنى له الشفاء 
الذي كان يزخر بالعديد من التحف وقطع 
المحافظ  يديره  كان  يــوم  النادرة،  اآلثار 
الزي  يرتـدي  وهو  العلـوي  عمـي  سيدي 
الطويل  شعـره  ويتدلى  القديم  التقليدي 
فقد  الجمعـة،  صالة  أما  المؤثثة.  ولحيته 
بعـزف  القصبـة،  حي  بمسجد  تقام  كانت 
الموسيقى العسكرية النحاسية مع حشــد 
من العساكر وهم يمتطـون الخيــول، وسط 

ساحة دار المخزن.
إنها ذكريات من تاريخ الدولة العلوية 

التــــاريخيــة  ومنشــآتهـــا 
يستوجب  ممـا  والحضارية، 
الحفـاظ على بعــض معالمها 
التي  المدنيــة  كالمحكمــة 
»المشوار«  ب:  تسمى  كانت 
والسجن  المدنية  والمحكمة 
»ريــاض  ومقهـــى  المدني 
الذي كان يسمى  السلطان« 
»رياض فورا«، أيام االستعمار، 
حماية  له  كانت  جزائري  رجل  إلى  نسبة 
فرنسية.المقهى كان يرتاده كل من يبحث 
عن الهدوء والسكينة من مغاربة وأجانب، 
والرسامين  والكتـــاب  المفكرين  خاصة 

واألدباء.
وختم الغيورعبد القادرالحنوط رسالته، 
بنوع من الحسرة، بهذه العبارة التي تحاكي 
بكاء الشعراء على األطالل: »أال أيها التاريخ 
هل لنفسك رجعة، فتنطق بلسان الحر عن 

قصبة طنجة..«.
م. إمغران

المواطن  خاللهـا  من  ينوب  شكايـة،  من  بنسخــة  الجريــدة  توصلـت 
عن   K167757 الوطنية  تعريفه  بطاقة  رقـم  كرمـون  المفضل  المسمى 
إخوته، ورثة أحمد بن أحمد.مفاد الشكاية أن هؤالء الورثة عانوا كثيرا وهم 
يواجهون المشتكى بهم الذين اعتدوا ويعتدون عليهم، كما فعلوا بخصوص 
قطعتهم األرضية، المسماة »ادلم من وراء المقيل« الكائنة بجماعة تزروت، 
مدشر تليمان ـ قيادة موالي عبد السالم بن مشيش والبالغــة مساحتها 19 
هكتار56 أر84، حيث اجتثوا العديد من األشجارالمتنوعة والمثمرة، ثم قاموا 

بحرقها.
وأشار المشتكي، المفضل كرمون في تصريحه لجريدة طنجة أن الورثة 
ملكيتهم  تثبت  التي  ملكيتهـم  فيها  بما  القانونية،  الوثائق  جميع  يملكون 
غابويا  ملكا  ليست  المذكورة  األرضية  القطعة  أن  أبا عن جد، مؤكدا  للعقار، 
عليها،  االستحواذ  يريدون  الذين  األشخاص  من  مجموعة  حسب  جماعيا،  أو 

بمؤازرة من بعض من وضعت فيهم الثقة .
ويناشد المشتكي الدوائر العليـــا من أجل إنصاف الورثة، علما أنه وجه 
الجريـدة على نسخ  إلى عدة مؤسسات حكوميـة، تتوفــر  عشـرات الشكايات 

منها. 
م.إ

ورثة ينا�شدون الدوائر العليا 
من اأجل اإن�شافهم

عبد القادر الحنوط
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كانـت األمهـات في قشلـة »جانكيـر« إبان الستينيـات يبذلـن قصـارى 
جهودهن في رعاية أوالدهن وبناتهن في غياب أزواجهن الذين يقضون جل 
أوقاتهم خارج المنازل ألداء واجبهم العسكري، إذ كن ملزمات بضبط سلوك 
فلذات أكبادهن وتعهدهم بالنظافة واختيار مايناسبهم من ملبس وإعداد 
ما يشبع بطونهم من مأكل.ومن العادات المألوفة لدى األمهات  حرصهن 
على تسريح شعر أوالدهن وظفرخصالت شعر بناتهن وتزيينها بقطع قماش 

مزركشة، تتباين أشكالها بين ورود وفراشات.
الناعـم  وبناتهـم  أبنائهـم  شعـر  لرؤيـة  يبتهـجــن  كــن  فاألمهــات 
عنايــة  يوليــن  كــن  من  ومنهن   األكتاف،  على  المسترسل  »المسبسب« 
خاصـة لشعر أوالدهن باستعمال الغاسول الطبيعي ونوع من الشمبوانات، 
األكثر رواجا آنــذاك، وعلى رأسها »فلي فــالب« و »ضوب« و »بالموليف«، 
ومن األمهات من كن يرافقن أوالدهن معهن للحمام من أجل تنعيم فروات 
الجنود،  اآلباء  كان  األمهات  وعلى خالف  الجنة.  أوراق  بخلطة من  رؤوسهم 
األشد حزما وصرامة، يثير سخطهم وغضبهم  مرآى أوالدهم بشعور طويلة 
قشلة  أوالد  نحن  ـ  كنا  الحالقة.  على  إرغامهم  إلى  يدفعهم  ،مما  كالبنات 
بين  نختار  بأن  آبائنا  ألوامر  وفقا  ملزمين  ـ  الذهبي  عصرنا  في  »جانكير« 
الدرجة الثانية من الحالقة أو الدرجة الصفر أي بين حالقة »سبور« أو حالقة 
»الراء«، وبئس الحالقة هذه األخيرة التي تجلي رؤوسنــا الصغيرة كرؤوس 
بعض  بالصفع  رؤوسنا  أمهات  على  ينهال  أن  نخشى  كنا  إذ  بوذا..  أتبــاع 

العابرين المعتدين.   
بعناية  المصفـوف  األجعـــد  بشعري  أتباهى  كنت  الستينيات  أواخر  في 
الحالقــة وأختلــق  أتهرب من  الخرواع »بريانتين« وكنت  والمدهون بزيت 
الذي قد يلحق موســه األذى بفروة  الحالق  للوقوع بين يدي  األعذار تجنبا 

رأسي ويفسد تقليعة شعري.     
ولما أدرك الوالد مدى تشبثي ب »غوفالتي« وعصياني ألوامره اصطحب 
معه إلى المنزل حالق »القشلة« بزيه العسكري، حامال معـه عدة الحالقـة في 
صندوق خشبي ليباشر عمله. وكان رأس أخي األصغر مني، ميدانا للعملية، 
الحجري..  بالصابون  تبليله ودعك فروته  الحالق »الكابران« في  حيث شرع 
وحينما شرع في »تكريط« رأسه بالموسى كدت أستلقي من شدة الضحك، 
خاصة وأن فروة رأس أخي قد بدت لي وكأنها جلدة كرة قدم؛ ولما جاء دوري 
اسودت الدنيا في عيني وبدأت أبكي في صمت، وكأنني فقدت عزيزا غاليا، 
ولم أبرح البيت ذاك اليوم المشؤوم، خشية أن أكون مثار سخرية بين الخالن 
وأبناء الجيران، مما جعلني أبتكر فكرة ماخطرت على بال إنس والجان للخروج 
من العتبة بكل أمان؛ اهتديت إلى لماع األحذية األسود »السيراج« فجربت 
العملية  نفس  أجريت  ثم  فعالة،  النتيجة  فكانت  أخي  رأس  في  منه  شيئا 
الكريهة ضمخت رأسي ورأس أخي  الرائحة  على رأسي، وللتخلص من تلك 
برائحة »الحلم الذهبي«، فكل شيء يهون من أجل الظهور  بالرأس المشرق 

بمايشبه الشعر الغامق.
ودأبت العادة في األوساط الشعبية أن يحلق رأس الرضيع في األسبوع 
الكريم: »كل  الرسول  قول  إلى  استنادا  عقيقته،  يوم  أي  ميالده،  األول من 

غالم رهينة بعقيقته تذبح يوم السابع ويحلق رأسه«.
وعندما يبلغ الطفل شهر الفطام، في بعض األوساط القروية، يحلق له 
أهله الصدغين ويحتفظون بعرف من الشعر مثل عرف الديك.. وقد يالزمه 
واألسود  باألبيض  صور  في  نشاهده  مثلما  مبكرة،  سن  إلى  العرف  هذا 
االستكشافية  بحوثهم  بها  وطعموا  المعمرين  بعض  عدسات  التقطتها 

وكتبهم المدرسية .
باقـي  عن  تميــزه  خاصة  حالقـة  الطفـل  يكتسب  الختان  مناسبة  وفي 
في  رؤوسهم  والصغار  الكبار  يحلق  أن  المألوف  من  أضحى  كما  األطفال، 
اللقاء بين األهل واألصفياء. وهكذا أصبحت  مناسبات األعياد تزكية لفرحة 

الحالقة الزمة وضرورة ملحة اليجوز التخلي عنها.
ولبنات حواء ارتباط وثيق بالحالقة، لذا تراهن يقضين الساعات الطوال 
أجل  من  إال  ماخلقن  وكأنهن  وتصفيفه،  شعرهن  تسريح  في  المرايا  أمام 
واألوانس  النساء  تستقبل  الغاية صالونات حالقة  لهذه  أنشئت  ولقد  ذلك؛ 
ممن يرغبن في تسريحات تناسب أذواقهن؛ وألشباه الرجال صالونات مماثلة 
تديرها أيادي ناعمة مرنة في استعمـال المقص والمشط واختيار مايناسب 
الشعر من أصباغ وشمبوان وملين وملمع »جيل«. فالشعـر المصفف بعناية 
المدنيــة  الحليق والهندام األنيـق - في نظر األغلبية - دليل على  والوجه 
والتحضر وعنوان الشخصية البارزة، عكس صاحب الوجه الملتحـي األغبـــر 

والشعر األشعث الذي يوصف بأبشع الصفات والنعوت.
ومع إشراقة المغرب الجديد اختفت أنواع عديدة من تقليعـات الحالقـة 
القرعة«..  القبرة/»عايشة  تحليقة  رأسها  وعلى  موضة  اليوم  أصبحت  التي 

وكذا تحليقة القرن المفتول/الكطاية.
وماذا عسانا نقول عن حالقة اليوم؟

فسـادا،  الرؤوس  في  تعيث  حالقـة  أنها  عنها  يقـال  أن  يمكن  ما  أقــل 
مثلما يفعــل الحجــام في رؤوس األيتام؛ فكثير من الرؤوس فقدت هويتها 
رؤوس  رأسها  وعلى  غريبة،  أجنبية  رؤوس  مسحة  فاكتسبـت  وجماليتها.. 
»المارينز« ورؤوس »البانكس« وثلة من رؤوس »الفزاعات« التي تنهق في 
األبواق وتحرك مؤخراتها في الكليبات واالستوديوهات، عبر مختلف القنوات، 

أصل كل البلوات المفسدة ألخالق البنين والبنات.

مذكــــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س
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محمد وطا�س

أحمد  بومقاصر

انطــالق حملــة التلقيــح
إسوة بباقي جيهــات المغرب، انطلقــت يوم الجمعة الماضي 
فيروس  التلقيح ضد  حملة  الغربية  حد  بجماعة   2021 فبراير   05
العاهل  انطالقتها  اعطى  قد  التي كان  الحملة  19. وهي  ـ  كوفيد 
مساء  فاس،  في  الملكي  بالقصر  السادس  محمد  الملك  المغربي 

الخميس 28 يناير 2021.

المناعة  تحقيق  مجانيـة،  ستكون  التي  الحملـة،  هذه  وتروم 
القضاء  ثم  الذي سيمكن من محاصرة  الشيء  المواطنين،  لجميع 
تفشي  واحتواء  الوباء،  عن  الناتجة  والوفيات  اإلصابة  حاالت  على 

الفيروس، في افق عودة تدريجية للحياة الطبيعية.
وكانت وزارة الصحة قد شرعـت في عمليـة التلقيح الجماعي 
بصفة  ستتم  والتي  المغرب،  مناطق  مختلف  في  متزامن  بشكل 
األكثر عرضة لإلصابة بمرض  أوال األشخاص  »تدريجية«، لتشمل 
فما  40 سنة  العمر  البالغون من  الصحة  كوفيد19-، وهم مهنيو 
ورجال  ونساء  الملكي،  الجيش  وقوات  العمومية،  والسلطات  فوق، 
التعليم الذين تصل أعمارهم إلى 45 سنة، باإلضافة إلى األشخاص 
المسنين البالغين 75 سنة فما فوق. كما ستشمل هذه العملية، في 
مرحلة أولى، المناطق التي تعرف نسبا مرتفعة من حاالت اإلصابة 

بمرض كوفيد19-.
اللقاحـات على مجمـوع  بتوزيع شحنات  الصحـة  وزارة  وقامت 
التلقيح، األولى  البالد. وجرى تخصيص نوعين من وحدات  جهات 
المعنيين  لتلقيح  العمومية  للمؤسسات  تنتقل  بحيث  متنقلة 
إليها  يتنقل  ثابتة  وحدات  والثانية  النائية،  للمناطق  تتنقل  وأيضا 

المستفيدون من التلقيح. 
أشهر،  التلقيح خالل ثالثة  إكمال حملة  الصحة  وزارة  وتتوقع 

لكن هذا يبقى رهينا بتلقي اللقاحات بشكل منتظم.

حملة تحرير الملك العمومي

احتالل الملك العمومي لم يعد مشكال »حضريا«، تعاني منه 
المدار  إلى  المدن فحسب، وإنما صار  قضية عامة تمددت لتصل 

التي عرفت حركة تجارية ملحوظة  الجماعات  القروي، وخاصة منه 
على مستوى المركز، كجماعة حد الغربية. 

تفعيل  وعدم  المعنية،  المصالح  من  مراقبة  أي  غياب  ففي 
الجماعي  للمجلس  يخول  الذي  العمومي،  بالملك  الخاص  المقرر 
إدارة وتنظيم هذا القطاع..صار أصحاب المحالت التجارية بالمركز 
يتصرفون في الرصيف الخاص بالراجلين، وكأنه ملك خاص لهم؛ 
يعرضون فيه ما فاض عن محالتهم التجارية من أدوات ومبيعات، 
أنفسهم في  يجدون  الذين  الراجلين،  مرور  بذلك حركة  معرقلين 

هذه الحالة مرغمين على استعمال طرق السيارات والشاحنات...
وفي محاولة لمحاصرة هذه الظاهرة وإشعار أصحاب المحالت 
المنطقة  قائد  الماضي  األسبوع  قام  الوضع،  بخطورة  التجارية 
مصحوبا بأفراد من الدرك الملكي بحملة لتحرير الملك العمومي 
و«إعادة األرصفة إلى أصحابها«..لكن تبقى هذه الحملة قاصرة عن 
تحقيق مبتغاها إذا لم تكن مسنودة بالمجلس الجماعي، الذي يدخل 

هذا الموضوع في نطاق اختصاصاته...

المجلس الجماعي:
دورة عادية بجدولة غير عادية

عقد المجلس الجماعي لحد الغربية دورته العادية لشهر فبراير 
يوم الخميس 04/02/2021، وذلك من أجل مناقشة ثمانية نقط 

تضمنها جدول أعمال الدورة، منها النقطة)5(و)6(و)8(: 
ـ المصادقة على اتفاقية إحداث مؤسسة التعاون بين الجماعات 

تدعى الشمال اإلفريقي.
ـ المصادقة على كناش التحمالت الخاص بكراء دكاكين تجارية 

بالمركز.
ـ برمجة الفائض الناتج عن السنة المالية 2020.

رئيس  بين  حادا  نقاشا  أثارت  قد  األولى  األربع  النقط  وكانت 
المجلس وعضو من المعارضة، الذي قال بعدم قانونية إدراج هذه 
النقط في جدول أعمال الدورة، كالنقطة األولى المتعلقة بـ »تقديم 
جمعية  رئيسة  طرف  من  بالجماعة  األمومة  خدمات  حول  تقرير 
»فرصة« للرقي بالمرأة القروية«، التي أوضح العضو أن مثل هذه 
التقارير) المالية واألدبية( ينبغي للجمعية ان تقدمها في جموعها 
العامة وليس في دورة من دورات المجلس. وهو السبب الذي حمل 
المجلس على التراجع عن اتخاذ أي مقرر بشأنها، على عكس النقط 

األخيرة)5ـ6ـ7ـ8( التي خضعت للمناقشة والتصويت..
أثار  نظام«،  »نقطة  إطار  في  تتم  التي  التدخالت  سياق  وفي 
أحد األعضاء نقطة تتعلق برفع رئيس المجلس دعوى قضائية ضد 
بعض المواطنين من مدشر اوالد الفتوح، الذين كانوا قد اعترضوا 
على عملية رمي الجماعة لجثت كالب ضالة بالحفر الصحية للمجزرة 
المتواجدة بالقرب من سكناهم، لما تسببه لهم من أضرار صحية 
وبيئية.. والم الرئيس على هذا التصرف الغير المسبوق، من مسؤول 
القضاء!!  إلى  المواطنين وليس لجرهم  للدفاع عن  انتخب أساسا 
وهو اللوم الذي عقب عليه الرئيس، بأنه فعل ذلك حماية لهيبة 

الدولة!!!

مراسلة أحد الغربية
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طنجــة  أصابــت  كالفـــواجــع،  ال  فـاجعـــة 
وأهاليهــــا،  بــل وأذهلتهـــم وأحزنتهم، بدلت 
وحزنــا،  بعد  قلقا  خوفـــا،  وطمأنينتهم   أمنهم 
التهـــاون  ضحايا   ذويهـم،  من  زمرة  ودّعوا  أن 
والالمباالة  ورافقوهم، ليال،  إلى مثواهم األخير، 

تغمرهم مشاعر الحسرة والحرقة والغم الكثير. 
الذي جرى في دهليز فيال بحي اإلناس، منطقة 
المرس. ال شرح له وال وصف،  وال تبرير وال عذر 
وال  ذريعة. وال يمكن القبول به في مدينة كمدينة 
الواحد  الثالثة للقرن  العشرية  طنجة، وفي بداية 
التقدم  من  شأوا  المغرب  بلغ  حيث  والعشرين، 
كبيرا وقدرا من االنضباط السياسي واالقتصادي 
واقع  إلى  »الشبح«  المصنع  حدث  ليعيدنا  وفيرا، 
لفظناه ورفضناه مند زمان،  كنا نعتقد أنه انتهى، 

وإلى األبد. 
نحن نعلم، والكل يعلم، أن مصانع »الكاراجات« 
والدهاليز، »تؤثث« جل مدننا بالمغرب الناهض،  
في  الشغل،  لفرص  مهما  »خزانا«  تعتبر  وأنها 
زمان شحت فيه فرص الشغل، بينما يستمر تدفق 
بالمغــرب،  الشغـل  سـوق  عل  الشبـاب  باآلالف، 
وبسبـب ذلك،  يقــع أحيانــا »غضّ الطـرف« عن 
واإلشكاليـــات،  »التجاوزات«   و  النقائص  بعض 
لمبادرات  وتسهيـال  التشغيـل،  لمصلحـة  خدمة 
أن  يمتــد  ويتســــع  انتظار  في  الشغل،  إنعاش 
المخطط الوطني للتصنيع إلى كل جهات المغرب  

ليستوعب القوى العاملة الشاغرة.  
وطنجة لم تكن استثناء في هذا الوضع، حيث 
انتشـرت، ومنذ عشـرات السنيـن، مصانع تستقر 
الفيــالت والعمــارات،   وتنشــط في  في دهاليز 
خاصة  كبرى  مصانع  لفائدة  »المناولة«  مجاالت 
رواده  من  المغرب  يعتبر  الذي  النسيج  مجال  في 

على المستوى العالمي. 
وطبيعي أن تتعرض مدينة طنجة، كغيرها من 
المدن الكبرى كالدار البيضاء. مثال، إلى فياضانات 
مروعة بسبب األمطار التي تهاطلت على المغرب 
خالل األسابيع القليلة الماضية، والتي تسببت في 

كوارث بشرية وبيئية خطيرة.  
الفيضانـات  غمـرتــه  الذي  طنجــة،  معمــل 
التي تعتبـر  الجارفة، هـو واحد من تلك المعامل 
من  لها  العمــوم، والتي  نظـر  في  »عشـوائيــة« 
المبررات مع يشفـع لها في الوجــود، إال أن ذلك 
ال يشفع للمسؤولين الوطنيين  والمحلييـن في  
أن يغضوا الطـرف عن واجـب  المراقبـة والتتبـع 
المستمــر، خاصـة من جانب مفتـشـــي الشغــل 
الشغل  قانون  احتــرام  بفرض  يتكلفون  الذين 
الذي يشترط وجود التجهيزات الضرورية لحماية  

سالمة العمل والعمال. 
التي  »السرية«  لوصــف  معنى  فال  وبالتالي 

بهــا،  كمــا  والتي  يراد  المعامــل،  بهذه  تلحق 
ومــا  حــدث،  عمــا  المسؤوليــة  يالحظ،، إبعاد 
مفصلة،  تقارير  موضوع  يكــون  أن  يجـب  حـدث 
وتقــدر  الجــزاءات،  وترتــب  المسؤوليـات  تحدد 
جميعـا،  اهلل  رحمهم  الموتى،  ألسر  التعويضات 

وللناجين  بفضل اهلل ورحمته. 
»المعامل«  االستثنائي  هــذه  وضع  أن  كما 
يلزم  كما  لها،  شامــل  جرد  بوضع  الوالية  يلزم 
الدائمة،  المراقبة  تحت  بوضعها  التشغيل  وزارة 
ســواء من حيـث ظروف العمــل أو األجــور التي 

ال ترقى حتى للسميك، في أغلب الحاالت. 
إيفادهــا  مركزيــة  تم  لجنــة  أن  علمنا  وقد 
بمساعـدة  الفاجعـة  ظروف  في  للتحقيق  لطنجة، 
أول  كـان  الذي  مهيديــة  محمــد  الجهـة  والي 
مكان  إلى  المحليين  المسؤولين  من  الواصلين 
التي  اإلنقـاذ  عمليــات  وقاد  بل  الفاجعة،  واطلع 
يقال إنها تعثرت بعض الوقت في انتظار وصول 
الوقاية المدنية  حيث سارع متطوعون من شباب 
الحي إلى بدء  عمليات اإلنقاذ بوسائلهم الخاصة.  

المعامــل  والخالصة أن هــذا »النـــوع« من 
موجود ومنذ عشرات السنين، بكافة مدن المغرب 
الكبرى، وأنها  »معلومة« لدى الجهات المختصة، 
مهما  للتشغيل،  وتشغيل  فيها  رافدا  ترى  التي 
الشباب بوجه خاص، إال أن هذا األمر يلزم الجهات 
هو  كمــا  والتتبـع،  المراقبـة  بضرورة  المختصة 
الشأن بالمصانع الكبرى، حماية لحق الشغيلة في 
قررته  ما  وفق  عادلة  وأجور  مناسبة  عمل  ظروف 
الحكومة وحماية صحية وضمان اجتماعي يقيهم 

شظف العيش، عند تقاعدهم. 
وسيكـون ذلك عـــدال  لهـم  وتنفيذا للقانون 

في دولة الحق والقانون. 
أن  طنجة  جريدة  في  علينـا  قـاس  هو  ولكم 
بتفاصيله،   المؤلم،  الحدث  تفاصيـل هذا  نسجل 
ولذا ارتأينا أن نضعه في إطاره المتوارد وننتظر 

نتائج التقارير الرسمية في الموضوع. 
ومع اإلعراب  ألسر الضحايا عن  حزننا وآالمنا 
في هذه الجريدة، لفقدان أرواح بريئة، لمواطنين 
العيش  أجـل  من  لسعيهـم  ثمنًا  حياتهم،  دفعوا 
الكريم، نتقدم إلى أسرهم جميعا بصادق عبارات 
أن  في  لهم  الدعاء  وخالص  والمواساة،  التعازي 
يتقبلهـم اهلل سبحانـه وتعالى  القبـول الحسـن، 
النبيئين  مع  الخلد،  جنـان  في  مثواهــم  ويحسن 
الصبر  ذويهــم  ويلهم  والصالحين،  والشهداء 
أخذ، وال حول وال  ما  وله  أعطى  ما  والثبات، وهلل 

قوة إال باهلل العلي العظيم.
ج.ط

احل�شيمة .. حملة حت�شي�شية لفائدة 
البحارة ومهنيي ال�شيد البحري 

حول اأهمية ال�شالمة البحرية 

فعاليات  الحسيمة  بإقليــم  تتواصــل 
المنظمة  التحسيسية  التوعوية  الحملة 
لفائدة البحارة ومهنيي الصيد البحري حول 

أهمية السالمة البحرية.
التي تنظمها  الحملــة،  وتهـدف هذه 
المندوبيــة اإلقليميــة للصيــد البحــــري 
تكنولوجيا  معهد  مع  بتعـاون  بالحسيمة 
تحسيس  إلى  بالمدينـة،  البحـــري  الصيد 
البحارة والعاملين في قطاع الصيد البحري 
الوقائية  والتدابير  اإلجراءات  اتخاذ  بأهمية 
للحد من حوادث البحر والحفاظ على األرواح 

البشرية.
وأوضح عبد المالك الهواري، المندوب 
في  بالحسيمـة،  البحري  للصيد  اإلقليمي 
أن  لألنباء،  العربي  المغرب  لوكالة  تصريح 
هذه الحملة التي تتواصل لألسبوع الثاني 
على التوالي، وتأتي في إطار الحملة الوطنية 
البحرية التي يشرف عليها قطاع  للسالمة 
الصيد البحري التابع لوزارة الفالحة والصيد 
البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، 
تغطي مجموع موانئ ونقط الصيد التابعة 
في  المتمثلة  بالحسيمة  البحرية  للدائرة 
مينائي الحسيمة وكاليريس ونقطة الصيد 

إنوارن.
التي تتواصل على  الحملة  أن  وأضاف 
استراتيجية  ضمن  وتندرج  وســاق  قــدم 
تنظيم مجموعة  البحرية، شملت  السالمة 

من الحمالت التوعوية التحسيسية واللقاءات 
المباشرة مع رجال البحر لحثهم على اتخاذ 
اإلجراءات والتدابير الوقائية الضرورية للحد 
من حوادث البحر، السيما توعيتهم بضرورة 
الجيل  من  النفخ  ذاتية  الصدريات،  ارتــداء 
الجديد، وإبراز دورها الهام في الحفاظ على 

السالمة البحرية.
وأكد على أن الهدف من االستراتيجية 
هو أن تكون جميع مراكب الصيد البحري 
مجهزة بهذا النوع من الصدريات التي لها 
ارتدائها  إمكانية  بينها  من  عديدة  مزايا 
لفترة طويلة، وسهولة استعمالها في حاالت 
الطوارئ، فضال عن توفرها على صفارة إنذار 

يمكن اللجوء إليها في حاالت الضرورة.
الحملـة  أن  الهـواري  السيد  وسـجــل 
قبل  من  كبيـرا  وتجاوبـا  انخراطـا  عرفت 
البحارة الذين أدركوا األهمية الكبيرة لهذه 
الصدريات وضرورة الحرص على التزود بها 
في أقرب وقت ممكن للحفاظ على صحتهم 

وسالمتهم.
للصيــد  اإلقليمــي  المنـدوب  وتابــع 
ارتداء  أنه سيتم مستقبـــال فرض  البحري 
هذه الصدريات على البحارة ومراكب الصيد 
البحري، وجعل التوفر عليها شرطا ضروريا 
للسماح لها بمزاولة الصيد البحري وإجراء 

الفحص التقني الخاص بالمراكب.
و م ع

فاجعة ل كالفواجع
ذهبت باأرواح بريئة  يف حلظات ! طنجة

إلى علم كافــة  للزوارق بطنجــة  الملكي  النـادي  ينهــي 
األساسـي  القــانـون  بمقتضيـات  عمـاًل  أنـه  المنخــرطيــن 
للنادي، سيتم عقد جمع عام غير عادي، يوم الجمعة 19 فبراير 
2021 بمقــره الكائن بمارينــا طنجة على الساعة الخامسة 
مساءًا. وذلك للتصديق على النظام األساسي الجديـد طبقـًا 

لمقتضيات القانون 30ـ09.
وإذ نشعركم بأن إعالنًا سابقًا قد نشر في جريدة طنجة 

عدد 4143 ليوم السبت 30 يناير 2021.
ندعوكم إلى االطالع على النص الكامل للنظام األساسي، 

الملصق في سبورة اإلعالنات بمقر النادي.
اإلدارة

النادي الملكي للزوارق بطنجة

إعـــــالن
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

الوطنية  اإلعالمية،  المنابر  بين  تداوله  جـرى  خبــر  أخطر  لعل 
الفوري، هو خبر مصرع ما يفوق   التواصل  والدولية، و باقي وسائط 
25 عامال و عاملة غرقا في مدينة  طنجة، وذلك بعد أن داهمهم سيل 
اإلنتاجية  الوحدات  بإحدى  اشتغالهم  أثنـاء  األمطار   مياه  من  جارف 
العاملة في النسيج، كانت عبارة عن قبو تحت أرضي، بحيث وصفتها 
السلطة العامة، في بالغ صادر عنها، بكونها وحدة إنتاجية »سرية«.

المكان  بإحداثيات  و  الضحايا  بعدد  الجمهور  علم  بعد  مباشرة، 
الذي شهد أطوار الفاجعة، انطلقت األصوات من كل حدب و صوب، 
محملة المسؤولية فيما حدث من إزهاق ألرواح بريئة، لجهة معينة، 
و تناسلت، مع هذه األصوات تعليقات مختلفة كادت أن تُجْمِع، في 
مجملها، على كيل التهمة للسلطة اإلدارية، و اعتمدت هذه األصوات 
الوحدة  كون  عن  إعالنه  سبق  ما  على  اتهامهــا  صك  صياغــة  في 
بأن تشغيلها  و  السلطة  لدى  غير معروفة  الحادث،  اإلنتاجية، مسرح 
مواقع  صفحات  على  المعلقون  استنكر  قد  و  سري.  بشكل  يتم  كان 
خالله  من  صرحت  للسلطة،  المنسوب  القول  االلكترونية  التواصل 
أن هذا مجرد  اعتبر هؤالء  و  إنتاجية سرية،  بوحدة  يتعلق  األمر  بأن 
ادعاء باطل من السلطة للتنصل من المسؤولية، و قد استدلوا في 
بكل  يمدونها  )مقدمين(  أعوان  على  تتوفر  السلطة  بأن  ادعاءاتهم 
المعلومات، سواء المتعلق منها باألشخاص أو بالبنايات أو باألنشطة 

الرائجة في دائرة عملهم. 
على  المنشــورة  التعليقات  لمضاميــن  أوليــة  قراءة  خالل  من 
تصريح  أن  اعتبروا  المعلقين  أن  يبـدو  االجتماعـي،  التواصل  مواقع 
فهم  أساس،  ذي  غير  تحجج  مجرد  الوحدة سرية هو  بكون  السلطة 
يعتبرون السلطة قادرة على رصد أنفاس الجميع، بواسطة مَقدّميها 

المُوَزّعين على أحياء المدن و القرى كافة.
السؤال : هل ادعاءات هؤالء المعلقين  تعكس الحقيقة فعال ؟ وهل 
السلطة  تملكُ  هل  و  يُفهم؟  أن  يجب  كما  السلطة  تصريح  فهموا 
فعاًل تلك القدرة الخارقة على ضبط كل صغيرة و كبيرة ؟ و هل يحق 
لعون السلطة )المُقدَّم( أن يقتحم البنايات المسكونة ليمارس رقابًة 

ليست في عهدته  و ال هي من اختصاصه؟
حيث  من  عويصا،  إشكاال  المُفجع  طنجة  مصنع  حادث  أثار  لقد 
الجوهر، فهو يرتبط، و ال شك في ذلك، بطبيعة الرؤية التي ينظر من 
خاللها المواطن إلى آلية اشتغال السلطة العامة، و يَكوُِّن، تبعًا لذلك، 
نظرته الخاصة إزاء األحداث المؤلمة و كيفية  تفاديها أو معالجتها، 
و هي، في واقع األمر، نظرة  أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها »نظرة 
عناصر  بجميع  شاملة  إحاطة  على  مؤَسسةٍ  غيـرُ  لكنهـا  مثالية«، 
المشكلة، بل هي مبنية فقط رؤية أحادية تقوم أساسُا على تجسيد 
عنوان عريض يحمل اسم »السلطة العامة« في شخِص عوْنِ سلطةٍ 

واحد اسمه » المقدّم« !
لقد تأكد، من خالل حادث مصنع طنجة األليم، أن المجتمع يعتبر 
السلطة  هذه  أن  و  العامة،  السلطة  وجه  في  مفتوحة  صفحة  نفسه 
كان  الذي  الوقت  ففي  )المقدم(،  شخص  إال  الواقع  في  يجسدها  ال 
من الالزم فيه التساؤل عن طبيعة المخالفة المرتكبة و عن أركانها 
الترخيص  باختصاص  لها  المعهــود  األطراف  استحضـار  و  المادية 
بتلخيص  قام  »المجتمع«  فإن  المسائل،  من  غيرها  و  واالعتماد 

المشكلة تلخيصا في تساؤل فريد هو : أين كان المقدم ؟
هل )المَُقدّم( مسؤوٌل فِعاًل وقانونا عن أفعال خارجة عن القانون 
منسوبة للغير و ال صلة له بارتكابها من بعيد أو من قريب؟ و هل 
)المُقدم(، ال يعدو كونه جزءا من التنظيم اإلداري للدولة ؟ و أنه غير 
كان  لمنْ  َلوْمهُ  المجتمع  يوجه  لم  لماذا  الغير؟  أفعال  مسؤول عن 
لومه  بتركيز  اكتفى  و  بريئة  أرواح  إزهاق  في  مباشرا  و  حقيقيا  سببا 
بالدرجة  ينتمي،  )المقدم(،  لقب  يحمل  بسيط  شخص  على  عتابه  و 

األولى، لهذا المجتمع؟ 

»عن املَُقّدم«
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-محمد اإمغران
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وم�شة عن اجلمعية املغربية
لدعم التنمية الت�شاركية امل�شتدامة  

الحقــة  التطوعية  الجمعيات  تعتبـر 
للمجتمع المدني معبرا أساسيا نحو تحقيق 
تنميـة شاملـة، بفضل تكامل عملها مع 
على  إيجابـا  ينعكس  الذي  األمـر  الدولة، 
اإلجــراءات  وفي ظل  المواطنيــن.  حيـاة 
االحترازية التي تتخذها المملكة المغربية 
في مواجهة فيروس »كورونا« المستجد، 
لدعم  المغربية  الجمعيـة  ثنائيـة  جـاءت 
التنمية التشاركية المستدامة بطنجة في 
شخص رئيسها خليل البقيري والسلطات 
المحلية في شخص قائد الملحقة اإلدارية 
الثانية، المعـروف بتفهمـه وتجاوبـه مـع 
الصالح العـام، دون نسيــان الدور الكبير 
والمحوري الذي لعبه ويلعبه رجال األمن 
السلطــة،  وأعوان  المساعـدة  والقـوات 
خاصة بالمدينة العتيقة، من خالل نشرهم 
للوعي وتطبيق التدابير االحترازية، بغية 
الحد من انتشار عدوى فيروس »كورونا«.

لذا يمكن القـول أنه البديـل عن العمل 
التشاركي بين الدولة والمجتمع المدني 
أجـل  من  وذلـك  والمسـؤول،  المواطـن 
لرؤيـة  طبقـا  مستدامـة،  تنميـة  تحقيق 
الملك محمد السادس،  الجـاللـة  صاحب 
مما سيخلق دينامية ملحوظة وسط أفراد 
المجتمع ويعمل على تسهيل سبل اإلقبال 
على حياة، شعارها التعاون والتآزر والتراحم 

والمواطنة على حد سواء.
ت: حمودةم.إ 

طنجة :
المدينــة
العتيقـة
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�سل�سـلـة  جديـدة
13 فبـرايـر  2021

واجب حماية و�شيانة مقابر امل�شلمني 
يتساءل  أهالي طنجــة، عن السبب في 
إلى  بوعراقية،  الصالــح  الولي  مقبرة  تحول 
»مطرح عمومــي«  و»مرحـاض عام«، وإلى 
»مأوى للمنحرفين والمهاجرين«  ما يشكل 

خطرا دائما بالنسبة لسكان الجوار . 

التي  المقبرة  إغفال  يتم  أن   والمؤسف 
المجاهدين  من  العديد  رفاة  ترابها  يضم 
والعلماء  والصالحين، وعموم المسلمين  أو 
»طراكسات«  عبثت  أن  بعد  منها  تبقى  ما 

له،  غفـر  وال  اهلل  ال سامحــه   ، الوالي حصاد 
بمقابر المدينة . 

تحول  في  تسبب  ما   ، المقبرة  الضريح  وأهملت  بناية  واجهة  إصالح   تم  أنه   والواقع 
مواتية  المقبرة  بيئة  تصبح  أن  ذلك،  من  واألخطر   . واألزبال  للنفايات   مطرح  إلى  المقابر ، 
لتجمع الحيوانات والحشرات الضارة،  ومأوى عشوائيا لكل من هب ودب من المنحرفين،  وما 
ومنكر  فساد  من  بها  يحدث  أن  يمكن  ما  جميعا  نتصور  حيث  اليوم  بمدينة طنجة،  أكثرهم 

وعبث بأجداث الموتى رحمهم اهلل ولعن كل من أساء إليهم ، بقصد أو بدونه. 

الموتى،  وصيانة  إيذاء  المسلمين وعدم  قبور  احترام  أوجبت  أن  الشريعة  ذلك 
بعد  المؤمن  الحي،  ألن حرمة  على  التعدي  الميت، كما حرمت  على  التعدي  المقابر  وحرمت 
موته  باقية كما كانت في حياته، وأن المؤمن ال يهان  ميتا كما ال يهان حيا )اإلمام الطيبي(، 

وللمؤمن  من الحرمة  في حال موته مثل ما له منها حال حياته) اإلمام الباجي(.  

كل  من  وصيانتها  المسلمين   بمقابر  العناية  واجب  المحلية  السلطات  على  فإن  وعليه 
كما  المقابر،  بكافة  أو  »اإلشارة«  هذه  موضوع  بالضريح  األمر  تعلق  سواء   ، اعتداء  أو  إهانة 
نجدد المطالبة بإعادة فتح مقبرة مرشان التي تم استثناؤها ألسباب قد يجهلها البعض ولكن 
المتتبعين لخبايا  طنجة، يمكنهم أن يصلوا إلى حقيقة هذا االستثناء والغاية منه، وبالتالي   فقد 

يكون لهذا الموضوع »شأن وأي شأن« !  

    ooooo

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
قال عمـــر مـورو، رئيس غرفـة التجــارة 
والصناعة والخدمات بطنجة ورئيس جامعة 

الغرف بالمغرب،  
إنه من العار أن نجد اليوم من يشتغل 
التنديد،  يستحق  الذي  رخصة  األمر  بدون 
معلنا أن الشخص صاحب  الوحدة الصناعية 
عمالها،  بين  من  ضحايا   في  تسببت  التي 
حسب  ـ  وأضاف  إلينا,  بالنسبة  معروف  غير 
نقـــال عن »المغــرب  أنتير«  موقع  »طنجة 
الصناعية  الوحدات   بعض  هناك  24«أن 

األخرى ال نعرف هل حصلت على ترخيص  أم ال،  مشيرا إلى أن هذا الترخيص هو من صالحيات  
السلطات المحلية  والجماعات الترابية.  

ليس في طنجة  إشكال حقيقي   أن »توظيــف »كاراجات«  كوحـدات صناعية   أوضح  كما 
فحسب، بل  في الدار البيضاء ومدن أخرى«. وذكر، من جهة أخرى، بأن الدولة أحدثت مناطق 
صناعية  وأنه ليس من المصلحة العامة استمرار مثل هذه العشوائية وأن الحادث المأساوي 
إلى  أولوية«، داعيا  المهيكل كقضية  القطاع غير  إرادة قوية  لمعالجة مشكل  األخير »يمنحنا 

عدم التساهل في تطبيق القانون لكي ال يتكرر مثل هذا الحادث المؤسف والمؤلم. 

إال أن »العشوائية« التي تحدث عنها عمر مورو  وتحدث عنها بالغ السلطات المحلية  حين 
وصف المعمل- الكارثة ـ بالمعمل السري، يفندها  وبكامل الوضوح،  أحد رجال صناعة الخياطة 
بطنجة، عادل الدفوف، صاحب شركة »نوفاكو« حين صرح أن الشركة التي شهدت فاجعة مقتل 
العديد من العمال  داخل قبو بفيال سكنية، »شركة مرخصة ومسجلة  في السجل التجاري منذ 

سنة 2017 ...

صرح    Amith والمالبس النسيج  لصناعة  المغربية  في  الجمعية  عضو  الدفوف  وهو 
لصحيفة إلباييس اإلسبانية أن الشركة مسجلة بإسم A&M  Confection و يديرها شخص 

  .Adil el Boullaili إسمه عادل البوليلي

و أضاف أن الشركة قانونية ، مكذبًا كل المعطيات التي تحدثت عن أن   »المعمل  السري«، 
مستدال على ذلك بأن الشركة المذكورة كانت تشغل  العديد من األشخاص يدخلون ويخرجون 
يوميًا ، و مصنعها   متوفر على آالت ميكانيكية تحتاج إلى كهرباء صناعية عالية ، متسائاًل : “من 

يزود هذا المصنع إذا، بكل   بذلك ؟  

 لإلشارة فإن الصحيفة اإلسبانية  أجرت تحقيقا مفصال عن الحادث وعن الكراجات/المصانع 
في  مستعينة  إسبانيا،  إلى  الجاهزة  المالبس  من  منتجاتها  وتصدر  بالمناولة  تشتغل  التي 

ذلك  باستجواب عدد ممن لهم عالقة بالموضوع. 

المعنية،  السلطات  أن  ما  يعني  »عشوائيا«   »سريا«   كان  المعمل  هل  إذا؟  نصدق  من 
تؤثث  التي  المصانع  بهذه  علم   على  تكن  لم   ، بوجه خاص،  التشغيل  ووزارة  التجارة  وغرفة 

فضاءات مدن عديدة وتوفر األالف من مناصب الشغل. وبالتالي لم تحرص على حقوق العمال، 
الكفاءة  ودرجة  وتتناسب  السميك   تحترم  وأجور  وآمن،  عمل صحي  في ظروف  وهذا شغلها، 

المهنية للعمال !     

مختصة  لجنة  أمرت  الذي  »التحقيق  نتائج  ولننتظر  فيها«   ما  »فيها  أي،  القضية  على 
زج  أن  بعد  يذكر  أثرا  تترك  لم  التي  التحقيقات  بغيره  من  يلحق  أال  نرجو  والذي  به،  بالقيام 

بها  في  دهاليز »األرشيفات« الرسمية !  

   ooooo

ان�شر خاك البوخاري ! 
بعد أن »غيبه« قرار اإلبعاد »األليم« عن 
الساحة، يبدو أن الحنين  شده إلى العودة إلى 
المشهد السياسي   ليدلو بدلوه في شأن  ال 
يخصه بشكل مباشر، ولكنه كان يهدف، كما 

يبدو، إلى  ضرب عصفورين بحجر واحد. 

العدالـــة  بحــزب  القيـــادي  يتــيـــم، 
والتنميــــة،  طلـــع +بتدوينـــة على حسابــه 
فيها  للمــأل  أن تصفية  يعلن  الفيسبوكي،  
معاشات المستشارين لم يكن ليحدث، لوال  
اتخـــذه  و«الحاسـم«  الذي  »الحازم«  القرار 

رئيسه العثماني، في هذا الشأن !   

البرلمانيين  »لم تكن ممكنة« لوال أن رئيس الحكومة  رفض  وأكد أن تصفية معاشات 
ضخ الماليين من المال العام من أجل إنقاذ هذا النظام الذي ركب  منذ اليوم األول على  قاعدة 

خاطئة. 

وحرصا منه على  إقناعنا بأهمية هذا القرار الذي يعود إلى الحزب ورئيسه، وحتى يجعل هذا 
القرار التاريخي من حسنات العثماني التي قد تشفع للعدالة والتنمية في الحصول على »الفوز 
المبين« يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وال يفوز برضا األمة  إال من أتى اهلل بقلب سليم.، قال 
أزيد من عشرين مليون درهم  للدولة  المستشارين ستوفر  يتيم إن تصفية معاشات مجلس 
سنويا، أي فوق  4 ماليين و170 ألف درهم من ميزانية مجلس المستشارين، وما يقرب من 18 

مليون درهم من ميزانية مجلس النواب. 

ونود أن نقول لليتيم: إن قرار تصفية معاشات البرلمانيين تم اتخاذه تحت ضغط الشارع 
المغربي  الذي رفض منذ الوهلة األولى إقامة  نظام المعاشات للبرلمانيين، والمساهمة في 
تمويله من المال العام، ألن مهام البرلماني مهام تطوعية  وأن األمة سخرت لهم تعويضات 
كان  فما  وبالتالي  واسعة،   امتيازات  لهم  كما سخرت  مليونية،  »أجور« شهرية  برسم  هائلة، 
عليهم إال أن يتوجهوا لمؤسسات  االحتياط التي تعنى بالتقاعد في المهن الحرة، أو مؤسسات 
التأمين، وليس إلى »جيوب الشعب«  ليزداد فقرا على فقر، وضغينة على ضغينة، وحقدا على 

حقد  ضد من يتساهلون في تدبير موارده ومقدراته. 

ooooo

حراك الفنيدق: حبذا لو......! 
»تفهمــه«  أعلــن  مهيديــــة  الوالـي 
الذين  الفنيدق  سكــان  مطالـب  لمشروعية 
»المغامـــرة«  إلى  والعـوز  الفقر  اضطرهم 
بـالمشروع  للمطالبـة  الشـارع،   إلى  بالنزول 
الذي  التجـاري،  المعابر  لنشـاط  »البديل« 
كانوا »يتعيشون منه«، ويؤدون منه تكاليف 
الحياة لهم وألسرهم ومصاريف تربية وتعليم 

أبنائهم. 
الحراكــــات  الفنيـــدق، عكــس  »حراك« 
السابقة، قوبل  بتفهم حكومي واضح، حيث 

إنه، إضافة لتصريح والي الجهة،  أمر وزير الداخلية الفتيت، بدراسة مطالب المحتجين  وبحث 
الشغل  توفير  إلى  الهادف  االستثمار  وتشجيع  الشغل،  توفر  مشاريع  تنفيذ  تسريع  إمكانيات 
مخططات  إطار  في  وذلك  الجوار،  ومدن  بالفنيدق  الشغل  قاعدة  وتوسيع  للشغل  والتأهيل 

حكومية بمئات الماليين من الدراهم. 
حبذا لو أن تحرك الحكومة ، بهذه الدينامية،  سبق »تحرك« سكان الفنيدق الذي أسفر،و 
لألسف الشديد  عن مواجهات بين بعض المحتجين وقوات األمن، واعتقاالت  تذكرنا بما حدث 

في »وقائع« سابقة، ال زلنا نتحمل وزرها وتبعاتها المادية والمعنوية والنفسية. 

 وحبذا لو تعاملت الحكومة بمثل هذا المنطق، منطق التفهم والحوار، مع »حراك« الريف 
و»حراك«  جرادة، والحراكات األخرى،  تفاديا ألوضاع مؤلمة بالنسبة للمحتجين وأسرهم الذين 

طالبوا، فقط، بحقهم في ظروف عيش كريم كغيرهم من مواطني هذا البلد الكريم. 

على أي، إرادة اهلل تتصرف، وال رد إلرادة اهلل،. المهم أن  تفهم الحكومة أن  الجوع ال يحتمل 
انتظار يوم واحد ، فأحرى مخططات تنتظر سنوات  لتنضج وتثمر، وأن عليها أن تتخذ تدابير  
»استثنائية« واستعجالية  تطمئن المواطنين إلى أن الدولة جادة في الوفاء بوعودها بخلق 
أنشطة بديلة عن نشاط »المعابر« التجارية مع سبتة التي لم تكن، أصال، قدرا عليهم، بل 

اضطروا إليها اضطرارا بعدما انسدت في وجوههم كل سبل الوصول إلى لقمة العيش. 

azizguennouni@hotmail.com
عزيز  گنوني

من دفاتري
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اأوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

 وما ذا كان لنا أن ننتظر منهم؟ أن تكون لهم  »الكبدة« على المال العام؟. 
!..... إنهم كما نعرفهم من هواة »الزردة« و »الكعكة« وكلما صادف  حاشا هلل 
أن يتعلق األمر باالمتيـازات و االستفادات  و »الزيادات« )في األجور والتعويضات 

طبعا(  إال وضربوها »بمسكنة« مثيرة للشفقة !. 

وتصـوروا أن يوجـدوا  ذات يوم أمام »كنز« من المليارات، أربعة منها  من 
خزائن الشعب، ومن »عرق الشعب«، ويدعون لوليمة أهلها في »دار غفلون« أو 
يتغافلون، حين  يغضون الطرف عمن »يمدون يدهم« إلى ما هو لهم، وإلى ما 
وانتخبهم، ليس فقط من  الخير«  الذي »نوى فيهم  للشعب  هو ليس لهم، بل 
أجل المشاركة في »مسرحيات« اإلثنين من كل أسبوع، تلك التي ضاق الشعب 
بها ذرعا، لتفاهة مستواها   وضعف مشاهدها،   شكال ومضمونا، إال النادر منها، 
بل ألجل محاربة الفساد والريع... أو لم يكن هذا األمر  جوهر حمالتهم االنتخابية 
وبرامجهم االنتخابيـة  و »الطعــم« الذي سهل عليهم »اصطياد« أصواتنا، نحن  
المغفلين ، وها هم يسقطون في فخ الفساد والريع  ويطالبون بتقاسم 13 مليار 
سنتيم من أموال صندوق »التقاعد« الذي، أصال، ال حق لهم فيه، خاصة وحوالي  
4 مالييرمنها  تسلمها الصندوق، دعما من المال العام، وهو أيضا ما ال حق لهم 
فيه.، ولم يكن ممكنا  لوال »السيبة« التي تصرف بها خزائن »الدباخشة« !!!.... 

االحتفـاظ  أوال،  اإلجماع،  بإجماع  وقرروا  األفذاذ،  مستشارونا  اجتمع  وهكذا 
بمبالـغ الدعم العام، ثانيا،  تقاسم  »الحصيصة« بالعـدل،  فيما بينهم، واإلحسان 

بالنسبة لمن سبقوهم  »ريعا«.... حالال طيبا »للطيبين«، 

العام، والبلد،  يمرّ   المال  وهكذا كان.... ولم تتحرك »غيرة« أحدهم على  
بمرحلة  قاسية تضغط ، بقوة خارقة،  على مدخراته وإمكاناته المالية، وتتطلب 
منه موارد استثنائية، لمواجهة الجائحة الضاربة، بل إن جل »المتكلمين، وخاصة 
الناطقين باسم فرق األحزاب المكونة للمجلس، أغلبية ومعارضة، »تهافتوا« على 
»الوزيعة«  »توافقوا« على »الغنيمة » ولسان حالهم يقول: نحن األولى بالمغانم 

واألحق بها !  

حدث هذا،  وخارج بناية البرلمان تعالت أصواتٌ من الشعب، منددة  بتقاعد 
ضغط  تحت  تصفيتهم،  حال  العام  المال  من  وباستفادتهم  أصال،  البرلمانيين 
)حين  »بيليكي«....  يشتغلون  ال  وأنهـم  خاصة  تقاعدهـم،  لصنـدوق  الشارع، 
يشتغلون  !(،  بالرغم من أن مهامهم النيابية مهام »تطوعية ،اختاروها  بمحض 
إرادتهم، ألغراضهم الخاصة، أو خدمة ألحزابهم السياسية، وألنهم  يستفيدون 

من تعويضات شهرية مليونية، وامتيازات »عريضة«.  

أما مجلس النواب، فقد كان حذرا حين قرر أن ال يجاري أعضاء الغرفة السفلى 
اللجنة  إلى  المشروع برمته  إعادة  13 مليار، وقرر  الـ  في تهافتهم على »كعكة« 

االقتصادية  ألعادة صياغته وبلورته.  

موقـف  باستثناء  سارة«  »مفاجـآت  أيضـا  المجلــس  هذا  في  تحدُث  ال  وقد 
نائبي فيدرالية  اليسار الديمقراطي  الموحد،  عمر بالفريج ومصطفى الشناوي،  
يقوى  جهنم،  باب  إلى  وأوصلونا  البرلمان،  قبة  إلى  أوصلناهم  ممن  أحد  ال  ألن 
القصر،   حلويات  إلغراء  يستسلم  بعضهم  رأينا  وقد  الماليير،  إغراء  مقاومة  على 
للبيت  السعادة  و  البركة  يجلب  »باروك«  أنها  اعتبار  على  »المتوجة«  والكؤوس 
غنى  بها   يزدادون  أخرى  لواليات  وجوههم  في  البرلمان  أبواب  »يفتح«  وربما 
وثراء ونفوذا، فكيف بهم  إذا وجدوا أنفسهم، يوما، أمام إغراء ماليين الدراهم 

»المذهبة«؟ !.... 

والغريب أن يحاول ممثل العدالة والتنمية  بمجلس المستشارين »استعباطنا« 
حين يبرر الرمي بمجموع الـ 13 مليار وسط حلبة  هذا المجلس بكون »مداخيل« 
اتخاذ  يستلزم  الذي  األمر  »وبسيطــة«،  بل  »متواضعـة«   المستشارين   بعض 
الذي  والضرر  المعاشات،   من  المستفيدين   خصوصيات  تراعي  »مقتضيات 
ستلحقه بهم عملية تصفية صندوق المعاشات« وكأنهم  عمال بسطاء في مصنع 
سري للنسيج،  وأنهم بحاجة إلى الرأفة بهم وبضعف أحوالهم. وليسوا »نوابا« 
قـد الدنيـا  لألمـة، »يراقبــون« الحكومة و »يجـرون« الوزراء للمساءلة ويفتون 

في كل أمور الدولة !.... 

هم،   من  تعدم  لن  فإنها  »إحسان«  بعملية  تقوم  أن  للدولة  والبد  كان  إذا 
جغرافية  من  وزاوية  ركن  كل  في  بالماليين  وهم  اإلحسان،   إلى  بحاجة  أصال، 
هذا البلد السعيد،  وكيف ما كانت الحال، فإنهم ال يستحقون اإلحسان العمومي، 
ألنهم تخطوا، رسميا، عتبة الفقر،  ما دام دخلهم اليومي يفوق 30 درهما بحساب 
اإلحصاء  مندوب  بحساب  فقـط،  درهما   13 و  الحقــاوي  السابقة،  األسرة  وزيرة 

الحالي،  الحليمي. 

واهلل أعلم. 

هرولة  نحو “الغنائم” بالربملان !
»على إثر األخبار المتداولة ذات صلة بالتحضير لالستحقاقات 
الجماعية المقبلة، أريد إخبار الرّأي العام المحّلي أنني لن أترشح 

بمقاطعة السواني كما تمّ الترويج له مؤخرًا. 
تمّ  التي  المعايير  أن  التأكيد  أودّ  بالموضوع،  وعالقًة 
اعتمادها في تشكيل الئحة حزب التجمع المقترحة بمقاطعة بني 
مكادة لخوض االستحقاقات الجماعية المقبلة، و التي يروّج لها 
بعض األشخاص هي غير صحيحة، بل تمّ تسريبها من أجل إخفاء 

حقائق أخرى سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب. 

كما أنني أعبر بصفتي مستشارًا بمجلس مقاطعة بني مكادة 
عن حزب التجمع الوطني لألحرار، وفاعاًل سياسيًا بذات المقاطعة، 
منذ عشر سنوات، أنه لم تتم استشارتي في يوم من األيام، أو 
حتى أخذ رأيي فيما يتعّلق بتواجد الحزب هناك، واالستماع إلى 
وجهة نظري فيما يتعّلق بنقط الضعف والقوّة المتعّلقة بتواجد 
الجيد  االستعداد  بهدف  األنجع  القرار  اتخاذ  يتمّ  حتى  الحزب، 
أن يخدم مصالح  المفروض  الذي كان من  األمر  للمرحلة، وهو 

الحزب أوّاًل وأخيرًا«.

سيدي أحمد، »سيد ازاي« الفياللي...الطبيب، الدكتور وهلم 
جرا.كلها أسماء وكنيات كنا نصف بها سيدي أحمد الفياللي...

األسماء. هذه  من  إسما  أو  لقبا  سمع  كلما  يلتفت  وكان 
منزل  في  والديه  مع  حارتنا.كان يسكن  في  عرفته وهو طفل 
صغره  ومنذ  ألنه  الحي،  مراهقي  يعاشر  يكن  جدا.لم  صغير 
كان يقضي جل وقته في مراجعة دروسه.إال أنه كان يستجيب 
لكل طلبات ورغبات مراهقي وشباب حي 20 غشت وشارع أنفا، 
المعروفين آنذاك ب: »المرجة«. لما قرر هؤالء تأسيس فرقة 
مسرحية للمشاركة في مسرح الهواة بدار الشباب الطنجاوية، 
دار الشباب التي كانت توجد في زنقة الحدادين، قبالة مقبرة 
»بوعراقية«، استجاب سيدي أحمد، تلقائيا، للرغبة وكان ذلك 

سنة 1966.
كان سيدي أحمد مخرجا وممثال ومؤطرا، أثناء هذه الحقبة، 
»أضواء  اسم  أعطى  من  وهو  فيها  شاركت  التي  للمسرحية 
من  وكذا  متعلمين  من  تتشكل  كانت  التي  لفرقتنا  الخشبة« 

شبان لم يسبق لهم أن طرقوا باب مدرسة.
ومنذ نعومة أظافره كان المرحوم يعشق الملحون واألغاني 
األندلسية، حيث كنا في كل تجمع لنا نحثه على إطرابنا، بقطع 

من هذا الصنف من األغاني.
بعد ساعات  لها،  نكت نضحك  له  كانت  أحمد  آه، سيدي 
أنني  وقتها.أتذكر  في  صعبا  فهمها  كان  حيث  سماعها،  من 
استيقظت في ليلة على الساعة الرابعة صباحا، بعد نوم عميق، 
من  البارحة،  إليها،  استمعت  كنت  لنكتة  الضحك  في  فغرقت 

سيدي أحمد ولم أفهمها على التو.
كأغنية  إفريقيـة  أغاني  نتبعـه  ونحن  يردد  أحمد  كان 

. SOMAROKIA »سوماروكيا«

حيث  طبيبا،  تخرج  بالرباط،  الجامعية  دراسته  إنهاء  بعد 
مارس هذه المهنة بمهنية عالية لمدة ثالث سنوات بمدينة 
إلى  إرساله  المغربي  األحمر  الهالل  إدارة  تقرر  أن  قبل  طنجة، 
الديار الفرنسية للتخصص في ميدان الجراحة وجراحة العظام 
على الخصوص، حيث مكث لمدة ثالث أو أربع سنوات بمدينتي 

.Douaiو Denain
مدينة  على  باستمرار  يتردد  كان  الفترة،  هذه  وفي 
BRUXELLES، حيث كان يلتقي بكثير من الطنجاويين من 

أبناء حيه وآخرين.
كانت له صداقة قوية أكثر من أخوية مع شقيقي األصغر 
عبد الحميد الزكندي الذي كان يرافقه دائما، أينما حل وارتحل، 

ببلجيكا والمغرب إلى أن وافته المنية، رحمه اهلل.
هذه قصة طويلة، سأتناولها في رواية أنا بصدد كتابتها 
وستينيات  خمسينيات  في  عاشت  كبيرة  تبرزأسماء  والتي 
القرن الماضي، بين الدراسة والمسرح والرياضة و »الكامبو« 
و »عين  الشافية«  »لال  و  »المغــرب«  »الشريف« وسينمـــا  و 
اقطيوط«.. وغيرها من األماكن التي التزال تذكر اليوم باإلسم 

وتشكل ذاكرة راسخة.
شكرا للمرحوم أحمد الفياللي للعناية الطبية التي تفضل 
بهاـ  قيد حياتهـ  على والدي »با التهامي« وأمي »عائشة« وعلى 
والحسنات ستتفوق  الخير  أن كفة  الطنجاويين.وال شك  مئات 

بكثيرلديه وستكون الجنة من نصيبه، بحول اهلل.

امل�شت�شار ح�شن بوهريز
يو�شـح ب�شـاأن ال�شتحقاقـات املقبلـة

ذكرياتي مع الراحل الدكتور اأحمد الفياليل

 

لبى نداء ربه وغادرنا إلى دار البقاء المرحوم

الدكـتـور اأحمـد الفياللــي
2021، بعد معاناة مع مرض  11فبراير  وذلك صباح أول أمس الخميس 
والمعارف  واألحباب  األهل  الطاهر، بحضور  دام طويال، وشيع جثمانه  عضال 
ودفن  القطاعات  مختلـف  إلى  تنتمـي  وشخصيات  األطبـاء  زمالئه  من  وثلـة 

بمقبرة سيدي اعمار، بعد صالة الظهر.
الراحل كان ـ قيد حياته ـ من أوائل قراء جريدة طنجة والمساندين لها، 
واإلنساني،  االجتماعي  وحسه  وشعبيته  وطيبوبته  خلقـه  بدماثــة  عرف  كما 
المتجلي في وقوفه إلى جانب المرضى البسطاء وعطفه عليهم، فاللهم اجعل 

صالح أعماله في ميزان حسناته.
وبهذا المصاب الجلل، يتقدم مدير جريدة طنجة عبد الحق بخات أصالة عن نفسـه ونيابة عن هيئة التحرير 
بأحر التعازي إلى جميـع أفراد أسرة وعائلـة الفقيد، راجيـن من المولى جلت قدرته أن يرزقهم الصبر والسلوان 

وللفقيد عظيم األجر والغفران، تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

)�شدق اهلل العظيم(

ُل اْلَغْيَث َوَيْعَلُم َما ِف اْلأَْرَحاِمۖ  َوَما َتْدِري َنْف�ٌس َماَذا  اَعِة َوُيَنزِّ َ ِعْنَدُه ِعْلُم ال�شَّ { اإِنَّ اهللَّ
َ َعِليٌم َخِبرٌي  } ْر�ٍس َتُوُت اإِنَّ اهللَّ َتْك�ِشُب َغًداۖ  َوَما َتْدِري َنْف�ٌس ِباأَيِّ اأَ

مرا�شلة من بروك�شيل  

• خليل الزكندي
كاتب وصحافي ببلجيكا
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فضاء األنثـى   :

قضيـة فتــاة تطوان، أججــت النقــاش القديم - الجديد حول  
العالقات الجنسية خارج إطار الزواج، بين التجريم  المبني أوال على 
الفطرة، وعلى حماية الفرد والمجتمع، واإلباحة المبنية على الحقوق 

الفردية التي يطالب بها الحداثيون، ولكل طرف حججه وأدلته. 
أني أخـوض في موضوع ال قرار له، ومشكـل ال حل له،  أعلـم 
في الوقت الراهن على أألقـل، ولكني سعيـت لمحاصرته من باب 

االستفادة واإلفادة ليس إال.. 
فبينما يترافع الحداثيون لصالح التحرر الكامل من سلطة الدين 
والممارسـات »الرجعيـة«، يتمســك أصحــاب »االتجاه المعاكس« 
بمبدأ الدفاع عن قيم المجتمع المغربي الهادفة إلى حماية المرأة 
إلى »سلعة  يتحول جسدها  أن  من »العبث« وحماية كرامتها من 
مهانة«، وإلى الحفاظ على النسل الذي هو من ضروريات اإلسالم 
إن  إذ  وتوازنها،  اآلسرة  تماسك  حماية  الحال  وبطبيعة  الخمس،  
للمتزوجة  يبيــح  قد  الزواج،  إطــار  خارج  الزوجيــة  العالقـات  إباحة 
المنادين  أطروحة  وفق  برضاها  زوجها  غير  مع  الجنس  ممارسة 
بتحرير الممارسة الجنسية من قيود الدين وسلطة المتدينين، وهو 
باختالط  االجتماعي  النوع  على  التأمين  ضياع  إلى  حتما  يؤدي  ما 

األنساب، وبالتالي،  إلى فساد المجتمع ككل.. 
والحال أن اإلسالم لم ينظر قط إلى العالقات الجنسية كنوع من 
»الطابوهات« االجتماعية،  بل إن اإلسالم اعتبر الجنس »شهوة« 
أحدكم  )جماع(  بضع  في  »إن  الشريف:  الحديث  بدليل  »متعة«  و 
صدقة وإن الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة«. وأوصى ملسو هيلع هللا ىلص 
يأتوا نساءهم  ال  الجنس، حتى  »القبلة« عملية  أن تسبق  أصحابه 

كالبهائم. 
التي  الجنسية  العالقات  عن  التجريم  رفع  لفائدة  اليوم  الترافع 
تتم برضا الطرفين، يدخل في إطار »الثورة الجنسية«  التي التقطها 
بعض  المحدثين في شعوبنـا المتخلفـة،  بعد أن عافتهــا شعوبٌ  
أبقت  وإن  عمليـا،  لسحبهـا،  تسعى  اليـوم  هي  وها  قرونـا  جربتها 
على قوانين اإلباحة، احتراما اللتزاماتها في مجال حماية »الحقوق 

الفردية«. 
يطالبـــون  الجنسيــة،  العالقــات  »تحرير«  لفائدة  المترافعون 
الجنسية   البشرية  الغريزة  تحركها  جنسية  ممارسة  إلى  بالعودة 
للجنسين، والعاطفة واإلرادة الحرة، ويرفعون شعار أن الحياة الخاصة 
باألفراد  ينبغي أن تكون محصنة من أي تدخل خارجي، سواء من 
سلطة الدين أو من سلطة القانون ، في إشارة إلى المطالبة بإلغاء 
الفصل 490 المتعلق بتجريم العالقات الجنسية خارج إطار الزواج،  

وهو ما يعتبره القانون الجنائي »فسادا« مجرما. 
أفرادًا  للمجتمع  النسل حماية  اإلسالم على صفاء  بينما حافظ 
وجماعات و حماية المرأة بوصف خاص، حيث ال زالت النساء يناضلن 
العنف  أشكال  كل  ضد  لهن  »الفعليـة«  الحماية  توفيـر  أجل  من 
أجل »عدالـة جنائيـة« تحميهن من بطش  النوعي ومن  والتمييز 
التي  القوانين  من  بالرغـم  النسـاء  على  المستأسدة  »الذكورية« 
وضعت في هذا الشأن والتي ال زالت تفتقد إلى اإلرادة السياسية 

لتفعيلها بما يكون عدال للمرأة واألسرة. 
ومن الغريب أن يصطف المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وهو 
المطالبين  إلى جانب  الدولة،   تعمل تحت غطاء  مؤسسة رسمية، 
بتحرير العالقات الجنسية »الرضائية«، بل إن المجلس تخطى هذا 
المطلب »الحقوقي« إلى المطالبة برفع يد »التجريم« عن المثلية 
الجنسية أيضا،  وعن تجريم اإلجهاض، اعتبارا لكون االعتراض على 
ذلك يشكل تعديا على حرمة  كيان السيدة الحامل،  ومن ثم خرقا 
لحقوق اإلنسان، كما يطالب المجلس  بتجريم »االغتصاب الزوجي« 
ربط عالقة  على  إكراه شخص  في  يكمن  االغتصاب«  ألن »جوهر 
لجنـة  توصيـات  زواج شرعي، وفق  بالرغم من وجود عقد  جنسية، 

حقوق اإلنسان.  
 والخالصة أن فضيلة االقتران الشرعي، بدل المعاشرة الجنسية 
»المتحررة من كل القيود الدينية واألخالقية« والقيم المجتمعية، 
وتحقيق  األخالق،  وحفظ  البصر،  وغض  الفرج،  إحصان  في  تكمن 
النسـل  وحفـظ  االجتماعيـة،  العالقات  وتنشيط  الصالحـة،  الدرية 
البشـري، وتوالد النوع اإلنساني، والتناسل جيـاًل بعد جيل من أجل 

بناء المجتمع اإلنساني وعمارة األرض وصالحها. 

-•  سميـة أمغـار

 بني الّتجرمي 
والّتحرير !

)تتمة ص1(
الوضع،  توقفـت  »تدارك«  يتم  وحتى 
بالمدينة،  التجاري  النشاط  حركة  بالكامل 
خارج  الحياة،  مقومات  كل  إلى  تفتقر  التي 
وال  صناعة  وال  فالحة  فال  التهريب،  نشاط 
حتى بنية تحتية وفوقية توفر شروط الحياة 

ألهل المدينة.  
الفنيـــدق  مدينــة  التحقــت  وهكــذا 
بـ »الحراكـــات« الشعبيـــة التي شهدتهـا 
جهات  أخرى في المغرب، منذ 2016،   في 
وزاكورة  وتنغيـــر  وجــرادة  الريف،  منطقة 
كانت  تحركات  وغيرهـا،  وآسفـي  وخريبكـة 
ال تخرج عن التنديد بالتهميش  والالمباالة، 
الخدمـــات  وتوفيــر  بالتنميــة  والمطالبة 
االجتماعيــة من تعليــم وصحــة  وشغــل 

وكرامة ! 
المغاربــة عامـــة  وسكـــان  وإذا كان 
الفنيدق بوجه خاص، ال يعترضون على إغالق 
معبر »طاراخال«   لما يتسبب فيه ما يسمى 
بـ »التهريب المعيشي«  من خسارات كبيرة 
لالقتصاد الوطني، فإنهم ال يطالبون بأكثر 
من مشروع بديل يمكنهم من الحصول على 

رزقهم اليومي الذي ضاع مع قرار اإلغالق. 
»كاسطييخوس«  سكــان  أن  والحـال 
التهريب  هذا  وجود  في  لهم  مسؤولية  ال 
الذي استفـاد منه تجـار درب عمر بالبيضاء  
و »دروب عمـر« في مدن أخـرى، أكثـر مما 
كان  الذين  الفنيدق  »تجار«  منه   استفـاد 
و«حمل«  »الوساطـة«  على  يقتصر  دورهم 
السلع السبتاوية إلى  الحيتـان الكبار بجهات 
مختلفة من المغرب، غالبا على ظهر نساء 
إلى  حمل رزمات من تلك  الحاجة  دفعتهم 
السلع على ظهورهن ، يعبرن  بها »شريط« 
»يقطعـــن«  اإلسبانـــي،  و  »طاراخــــال« 
بها  صــراط »الديوانة« المغربي الذي كان 
يشهد العجائب والغرائب,  ولعل الصمت أبلغ 

من الكالم حول هذا الموضوع. !! 

إن معناة النسوة الحماالت ال تضاهيها 
بمــا  مشـــاق،  من  يتحملـن  لما  معانـاة، 
مغربيــة   – إسبانية  إهانـات  من  يتحملـن 
أن يصلن  ونفسية،  قبل  وعذابات جسدية 
دريهمـات  ليتسلـمـن  إلى كاسطييـخـوس 
ال تتعدى المائة مقابل يومين من »السفر« 
الشاق، والمبيت في العـــراء،  فــوق رمــال 
انتظار »الفرج أن ينادي  شاطئ سبتة،  في 
»الوارديا سيفيل« على »الموروس« لمغادرة 
»التراب اإلسباني«  على وقع الدفع والركل 
والشتم. وال تظنون أن معاملة »الخوت« في 
»الديوانة المغربية تكون ألطف أو »أشفق« 

من معاملة الحراس »الكابايا« ! ... 
وطبيعي أن يرتـاح مغاربـة »التهريب« 
إيمانا  المغرب،  جهـات  كل  في  المطلــوب 
منهم  بنهاية معاناتهم مع أوالد السبانيول، 
وأوالد »المرويكوس« أيضا، بالرغم من أن 
سلع سبتة مطلوبة بل ومفضلة بشكل غريب 
من مغاربة الداخل، على سلع الداخل، إال أن 
تعثر »المشروع البديل« خيب آمالهم، وعاد 
بمستقبلهم،  المتشائم   التفكير  إلى  بهم 
وأنهم بقوا عرضة للضياع والتهميش, ولعل 
الشعبية«  »الغضبة  أسبـاب   بين  من  هذا 
التي دفعتهم إلى النزول إلى الشارع إلعالن 
كمواطبين  بحقوقهم  والمطالبة  غضبهم، 
سواسية أما مشاريع التنمية  مع غيرهم من 

مدن التجهيزات الوفيرة والعيش الرغيد.    
والسؤال: إن قرار الحكومة إغالق معبري 
سبتة ومليلية قرار تفرضه المصلحة الوطنية 
شكل  ربما   وطنية،  سيادة  قرار  وهو  العليا 
بداية الطريق نحو استرجاع المغرب ما هو 
مغربي من ترابه التاريخي،  ولكن، لماذا لم 
تتخذ الحكومة لنفسها  مهلة سنة أو سنتين 
قبيل اإلغالق ، تدبر خاللها  قضية »المشروع 
البديل« الذي يجب أن يكـون في مستـوى 
وحجم  متطلبات السكان المعنيين ، مباشرة، 
المدينتين،  مع  التجـاري  النشـاط  بنهايـة 
التنفيذ،  الحكومة محل  قرار  إذا دخـل  حتى 
ذلك  ويتم  »البديل«،  إلى  المعنيون  انتقل 

دون  هزات أو انتفاضات أو تشنجات. 
وبعد المواجهات التي اعتبرت »خطيرة« 
العمومية،  والقـوات  الفنيـدق  سكان  بين 
شهدتها  التي  الشعبية  خالل  االحتجاجات 
هذه المدينة،  عقد اجتمــاع  بمقر عمالـــة 
الجهة،  والي  برئاسة  الفنيدق   – المضيق 
وذلك إلعطاء »االنطالقة الرسمية« للبرنامج 
الدعــم  آليــات  وتفعيل  »ببلورة  المتعلق 
والمواكبة من أجل تحسين قابلية التشغيل 
وتحفيز ريادة األعمال للفئات الهشة، خاصة 

النساء والشباب«.
عزيز كنوني 
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يقول »المجذوب«:

بنيحيى اللطيف  • عبد 

في�شانات طنجة والدار البي�شاء جتّدد 
مطلب اإلغاء عقود التدبري املفو�س 

ْجُذوْب ْمَعان  اْلْبِهيْم َما ْتِليْق ِبْه َياْلْ
ي.. ة ْمْرُخوْف َرا�شِ َدّ ْحَزاُمو ْفُيوْم ال�ّشْ
ْحُروْف ْنَظاِمي َما ْكَواْتِني َهاْكَدا ْبْلَعان

ي.. لي َما ْقَرا�شِ ْنَيا اِلّ اْعَداُتو ْفالّدْ �شَ
ْط ْلْعْدَياُنو ْف�َشاُنو رْي ْذِليْل ْمْن َفّرْ ْي�شِ

اِري ْيْرِميْه ْلْكالُبو ْوْذَياُبو.. ا ال�َشّ َغَدّ
اُنو ْيْنْذْب ْعِليْه ْباْلَقْهَرة ْوْر�شَ

َياِويْل ْمْن َباْع ْلْعُدوْه ْمْفَتاْح َباُبو..

التي  الفيضانــات  مشاهــد  تكــررت 
شهدتها الدار البيضاء بمدينة طنجة جراء 
في  تسبب  ما  األخيرة،  المطرية  الزخات 
الكبرى،  والشوارع  األحياء  عشرات  “غرق” 
ومن ثمّ عرقلة مصالح المواطنين؛ بل إنها 

أدت إلى فقدان أرواح الكثير من األبرياء. 
وأعادت تلك المشاهد الجدل من جديد 
بشأن عقود التدبير المفوض، بعدما عجزت 
الشركات األجنبية عن تهيئة البنيات التحتية 
طيلة  األمطار  مياه  الستيعاب  المخصصة 
العقود الماضية، فضال عن االحتجاجات التي 

رافقت فواتير “الكهرماء” على الدوام. 
وتضررت ممتلكات عشرات األشخاص 
بالعاصمة االقتصادية قبل أسابيع إثر المياه 
التي غمرت المساكن والسيارات، فيما يظّل 
التحقيق المفتوح لترتيب المسؤوليات في 
هذا الصدد غير واضح إلى حدود الساعة، ما 
جعل البعض يتخوفّ من ضمّه إلى الئحة 

اللجان والتحقيقات “المجمّدة”. 
بدورها  البوغــاز”  “عاصمـة  وشهـدت 
تساقطات مطريـة مهمــة خالل اليوميـن 
الماضيين، حوّلــت المدينــة إلى “بركــة 
تصريف  شبكـات  ضعــف  ظل  في  مائية”، 
المخصصة  الميزانية  يسائــل  ما  الميــاه، 
المفوض  الشركــات  لـدن  من  لالستثمار 
لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير 

السائل بالمدن الكبرى. 
ودعت كثيرٌ من الفعاليـات الوطنيــة 
إلى إلغاء عقود التدبير المفوض التي تربط 
المجالس المنتخبة بالشركات األجنبية، في 
مقابل االعتماد على الشركات الوطنية التي 
تتوفر على الموارد البشرية المؤهلة لتسيير 
القطاع، نظـرًا إلى “غيـــاب” بعد المقاولـــة 

المواطنة في التجارب الحالية. 
العزيز  عبـد  ــال  ق اإلطـــار  هــذا  وفــي 
االجتماعي  االقتصاد  في  الخبيــر  الرماني، 
والتضامني، إن “الجهات المشرفة ال تراقب 

شركات التدبير المفوض بالطريقة الالزمة، 
بالموازاة مع عدم توظيف أسلوب المقاولة 

المواطنة من قبل تلك الشركات”. 
لجريدة  تصريح  في  الرماني،  وأضاف 
“المقاولــة  أن  اإللكترونيـــة،  هسبريـــس 
المواطنة يفتـرض أن تساهـم في خدمـة 
بلدان  إلى  فانتماؤها  كان،  كيفمـا  الوطن 
أجنبية ال يعني عدم استحضار المصداقية 
التدبير، سواء تعلـق األمـر بالفواتيــر،  في 
أو المحافظة على البيئـة، أو نهج سياســة 

الحكامة”. 
“الحجـــر  أن  المغربـي  الخبير  وأوضح 
لها  المفوض  الشركات  تلك  دفع  الصحي 
تدبير القطاع إلى فرض أثمان تقديرية على 
تغيب  فيما  األحياء،  السكان حسب طبيعة 
“مهما   : زاد  ثم  الحقيقـي”،  الثمن  معايير 
اشتكى المواطن فإن الواقع ال يتغير، وهو 
مرتفعة،  التقاضي  تكلفة  أن  مسبقا  يعلم 

وبالتالي لن يتوجه إلى القضاء”. 
وانتقد المتحدث كذلك “غياب” أسلوب 
المفوض  التدبير  شركــات  لدى  التواصل 
بالمغرب، موردا أنهــا “أساءت إلى الوطن 
بأكمله، وأساءت إلى الجهود التنموية التي 
شهدتها البالد منذ عشرين سنة، ما مرده 
إلى ضعف آليات الحكامة والمراقبة وانعدام 

روح المقاولة المواطنة”. 
إلغاء  “ينبغي  أنه  عينــه  الباحث  وذكر 
االختالالت  بفعل  المفوض  التدبير  عقـود 
التي تشوب الحكامة التدبيرية، ما يتطلب 
لها  مشهـود  وطنيــة  مؤسســات  إشراك 
تفــادي  قصـد  المجال،  هذا  في  بالكفـاءة 
الواقع  عن  المترتبة  االجتماعية  المشاكل 
الراهن، ألن المواطن يوفر ذخيرة استثمارية 
كبيـرة من أجـل اإلصـالح والتنمـيـة، لكـن 

ال يتم تفعيل ذلك على أرض الواقع”. 
* عن هسبريس

يتقدم المواطن عبد الرحيم بن محمد ابن جلون بالشكرالجزيل 
إلى الطاقم الطبي وجميع المستخدمين والعاملين بمستوصف 
»بالص موزار« وكذا إلى أعوان السلطة على التوالي، بخصوص 
الرعاية الطبية والمعاملة الحسنة اللتين تلقاهما، أثناء خضوعه 
لعمليـة التلقيـح ضـد فيـروس »كوفيد ـ 19«منوهـا بالتنظيم 
المواطنـات  تلقيح  عمليـة  في  االنخــراط  لتسهيــل  المحكم، 

والمواطنين، للوقاية من انتشارفيروس »كورونـا«.

  فاجعة طنجة، بثقلها االنساني والعاطفي 
والوجداني وما ترسب عنها من مآس وأحزان، 
وتراكم بسببها من أرزاء وأوجاع، سواء بالنسبة 
ألهالي الضحايا أو لسائر المواطنين،  صارت، 
بحق،  فاجعة كل المدن ، وتهافت الكل على  
إبداء الرأي بشأنها، وتفسير  مسبباتها وإصدار 
المسؤولية  وتحميل  بشأنها   مسبقة  أحكام 
أو  اعتباطيـة،  بصفـة  ذاك،  أو  الجانب  لهذا 
أو  تريـث  جهوية،  بال  أو  سياسيـة  بخلفيات 
تأن،  وتحديد العناصر المتداخلة و المتفاعلة 
فيها، بمعنى أن حادثة بهذا المد االجتماعي 
واإلنساني  وبهذه الخطورة،  ال يمكن إصدار 
أحكـــام  متسرعــة مرتجلـــة بشأنهــا،  دون 
مسؤولية  وهي  الصحيح،  إطارها  في  وضعها 
متخصصين  يحاصرون الوضع ويشرحون كل 

عناصره قبل  إصدار احكام قيمة بشأنه. 
الكل يعلم أنه منـذ  ما يزيد عن عقدين 
التي  الصناعية  الطفرة  الزمان، وفي إطار  من 
شهدها المغرب، تشكلت بالبلد شبكة هائلة 
من مصانع النسيج،  ليصبح المغرب واحدا من 
كبار الرواد في هذا النوع من الصناعة بالعالم. 
جهة،  من  اتساعا  الصناعة  هذه  تزداد  وحتى 
عن  الباحـث  الشبـاب  من  اآلالف  وتستوعــب 
إلى  تشكلت،  أخرى،  جهة  من  الشغل،  فرص 
جانب مصانع النسيج والخياطة الكبرى، مصانع 
اليوم  وهي  المناولة،  على  صغيرة،  تشتغل 
باآلالف في جل المدن المغربية، واعتبارا  لعدم 
استيعاب   على  قادرة  صناعية  مناطق  وجود 
القطاع  هـذا  منعشـي  فإن  المناولة،  معامل 
سراديـب  في  معاملهـم  إقامة  إلى  يلجؤون 
عمارات أو فيالت، غالبا ما تكون قريبة جدا من 
اليد العاملة، التي تجد بتلك المعامل الصغيرة 

فرصة للشغل، وأيضا للتكوُّن والتأهل .   
المناولـــة،  مصانــع  أن  يعلــم،  والكــل 
التشغيل   مجال  في  هائـال  فراغـا  اليوم  تسد 
بالنسبـة  الرزق  مصدر  والتكويـن  وتشكـل 

لشرائح واسعة من الشباب والنساء والرجال. 
السنين.  عشـرات  منذ  قائـم  وضـع  هذا 
والكل عالم به وشاعر بأهميته، دون أن يثير 
هذا الموضوع االنتباه بشكل سلبي من طرف 
المواطنين  وال من طرف السلطات المحلية أو 

الوطنية.  

ومع تفجــر قضيــة فاجعـة طنجة، حاول 
الوضع،  بحقيقـة  شك،  ال  جهل،  عن  البعض، 
إلى إلصاق تهمة اإلهمال ببعض المسؤولين 
وعلى رأسهم والي الجهة الذي إنما ورث وضعا 
قائما دون أن يظهر من هذا الوضع ما يدعو 

للتدخل. 
الجهـة  وعمال  والة  بين  ينســق  الوالي 
وفوق  أقاليم  عمالتين  وخمسة  من  المكونة 
150 جماعة  منها 49 قروية، كما ينسق بين 
وخارجية  داخلية   ، اإلدارية  المصالح  مختلف 
وأمنية، فضال عن  إشرافه على نشاط المجالس 
القانونية  الوصايـة  اعتبارا  لصفـة  الجماعية 

لوزارة  الداخلية على المجالس المنتخبة. 
أبان  ضخمــة،  مسؤوليــة  لعمـري  وهي 
الوالي مهيدية، عن قدرة وكفاءة كبيرتين  في 
القرب والحوار  تحملها وممارستها عن طريق 
الجهة من مجالس منتخية  مع كافة مكونات 

ومنظمات أهلية مدنية. 
خلل  وجود  ينكر  أحد  ال  أن  والحقيقة 
يكون  المناولة  مصانع  عمل  طريقة  في  ما 
على  يراهن  والكل  طنجة،  فاجعة  أسباب  من 
التي  والتشغيل  الشغل  عن  المسؤولة  الجهة 

بالمراقبة  القيــام  األساس  مسؤولياتها  من 
تلك  إنشــاء  ظــروف  يخص  فيما  االستباقية، 
التجهيــزات  على  توفرهـــا  ومدى  المصانع، 
والسالمــة  الحمايــة  توفــر  التي  الضرورية 
للعمال،  وأيضا، مراقبـة األجـور التي يجب أن 

تكون مطابقة لقانون الشغل.  
المراقبين  كافـة  عليه  يجمـع  الرأي  هذا 
حالــة  بالتحليل  تناولــوا  الذين   والمتتبعين 
معمل طنجـة، الذي  تــأكــد أنــه، وغيـره من 
وأنه  قانوني  بشكل  أقيم  المماثلة،  المعامل 
مسجل، كغيره، في السجالت اإلدارية  والمالية 
للقول ب  الضرورية  وأنه ال مجال  والضريبية 

»سرية« أو »عشوائية« تلك المصانع. 
وبالتالي، فإن الخلل يجب البحث عنه في 
جهة  وزارة الشغــل  ومفتشي الشغل بالذات، 
وليس في والية الجهـة،  التي يشهد الجميع، 
يدير  شؤونهــا  مهيديــة،  الوالي  محمد  أن 
دائما  حضورا  ويسجل  والحزم  الجدية  بكامل 
بكل  أقاليمها وعمالتيها وجماعاتها الحضرية 

والقروية، وهو ما يستحق اإلشادة و التنويه . 
ج.ط 

فاجعة طنجة بني الغمو�س والو�شوح

�شكر وتنويه بعملية التلقيح اجلارية

عقد المجلـس الجماعـي لمدينـة طنجـة 
يوم الجمعة 05 فبراير الجاري، الجلسة األولى 
من دورته العادية لشهر فبراير 2021، بحضور 

عمدة المدينة، البشير العبدالوي.
بكلمة  الدورة  أشغــال هذه  ابتـدأت  وقد 
إلى الحديــث عن  العمدة الذي تطـرق فيهــا 
الوضعية المالية لسنة 2020، فحسب الضريبة 
على القيمة المضافة فقد توصلت الجماعة بما 
يقارب 70 و75 في المائة، إذ كان من المقرر 
أن تصل الميزانية إلى 15 مليارا و200 مليون 
االستفادة  تمت  التي  الحصيلة  أن  إال  سنتيم، 
منها إلى اآلن هي فقط 3 ماليير و100 مليون 
سنتيم، أي أن 12 مليارا و100 مليون سنتيم لم 
يتم ال إدخالها وال صرفها بعد. كما أشـاد في 
كلمته باألشغال التي تشهدها المدينة العتيقة 
واالجتماعية  االقتصادية  الظرفية  من  بالرغم 
الصعبة والتي خصص لها ما يقارب 90 مليار 
سنتيم خالل أربع سنوات إلعادة تهييئها، مشيرا 
إلى أن الجماعة تطمح إلى أن تعود هذه المدينة 
سياحية كما كانت من ذي قبل، مبرزة مآثرها 

التاريخية عن طريق ربطها بتراثها الحضاري.
أشغال هذه الدورة عرفت مجموعــة من 
المداخـالت المهمــة، منهـــا مداخلــة رئيس 
مقاطعة المغوغة، محمد بوزيدان الذي تطرق 
فيها إلى الحديث عن تصميم التهيئة وتصاميم 
إعادة الهيكلة والبحوث، التي أصبحت المقاطعة 
تعاني من غيابها التام، حيث أشار إلى انتشار 
من  لحرمانها  نتيجة  فيها،  منظم  الغير  البناء 
هذه البحوث، مضيفا أن مقاطعته سجلت 300 
انعدام  في  تعميرها  بقسم  رخصة »مكدسة« 
تام لبحوث السلطات المختصة وهو األمر الذي 

أدى إلى حرمان المواطنين من رخصهم. كما 
سبب  عن  للتساؤل  مداخلته  بوزيدان  استغل 
البحوث في  حرمان مقاطعته بالذات من هذه 
المقاطعات  تعاني  وال  تعرف  ال  الذي  الوقت 

األخرى من هذه المشاكل.
هذا وقد تمت المصادقة بإجماع األعضاء 
الحاضرين على جل النقط المدرجة في جدول 
في  المندرجة  النقـط  ذلك  في  بما  األعمـال، 
التعمير ونزع الملكية والمتعلقة بتفعيل برنامج 
حدود  وتحديد  العتيقة  للمدينة  االعتبار  رد 
الطرق العامة وبناء خزان للماء الصالح للشرب 
وتخصيص قطعة أرضية لفائدة مؤسسة محمد 
الخامس للتضامن، قصد إحداث مدرسة الفرصة 
الثانية واقتناء قطعة أرضية لبناء محطة الضخ 

للتطهير السائل بمنطقة أشقار.
نقط  على  أيضا  المصادقـة  تمــت  كما 
اتفاقيات الشراكة التي تهم جماعة طنجة ووكالة 
تنمية أقاليم الشمال بالمملكة وذلك الستكمال 

مشاريع برنامج طنجة الكبرى المنجزة بالمدينة، 
وكذا تمويل مشروع إنجاز مركز لتحويل النفايات 
مؤسسة  وإحداث  لها،  والمشابهة  المنزلية 

للتعاون بين الجماعات »البوغاز« وغيرها...
أما فيما يخص نقط الشؤون االجتماعية، 
فقد تمت المصادقــة على توزيع منــح دعــم 
أولوية  الرياضيــة، ودراسة وتحديد  الجمعيات 
والمعالجـــة  اإلعاقــة،  وذوي  والنسـاء  الشباب 
الثالثية للمياه العادمة بالمدينة وتحويل فضاء 
دار الحي السعادة إلى مركز إليواء النساء ضحايا 

العنف...
أما بالنسبة للمرافق فقد تمت المصادقة 
أيضا على مجموعة من النقط المدرجة فيها من 
إحداث شركة للتنمية المحلية لتدبير المجزرة 
وإحداث  الجماعية  المحاجز  وتدبير  الجماعية 

محاجز للقرب...
رميساء

املجلـ�س اجلماعـي لطنجـة يناقـ�س و�شعيتـه
املـاليـة ل�شنـة 2020

يف دورته العادية...
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

جتربتي مع الكوفيد 
التا�شع ع�شر..

بدلـت  وأحزنتهم،  وأذهلتهم  وأهاليها، بل  أصابـت طنجـة  كالفواجـع،  ال  فاجعة 
ذويهم، ضحايا  زمرة من  ودّعوا  أن  وحزنًا، بعد  قلقًا  خوفًا، وطمأنينيتهـم  أمنهم 
التهاون والالمباالة  ورافقوهـم، لياًل،  إلى مثواهم األخيـر، تغمرهم مشاعر الحسرة 

والحرقة والغم الكثير. 

هل كان  الغصــب الشعبي في مدينــة الفنيدق عفويــا 
أو متوقعا ؟ 

كل القرائن تدل على أنه كان متوقعا، وبإلحاح، نظرا ألمرين 
هذه  سكـان  إزاء  بالتزاماتها  الحكومة  وفــاء  عدم  أولهما  اثنين. 
قرار  عن  الناتجة  االقتصادية  األزمة  تدارك  يخص  فيما  المدينة 

إغالق معبر باب سبتة في ديسمبر 2019،  
الحكومة  أعلنته  الذي  »البديل«  المشروع  الثاني تعثر  األمر 
والمتعلق بإنشاء »منطقة تجارية حرة« بهذه المدينة الستيعاب 
أهل  لفائدة  وقارة  جديدة  شغل  فرص  وخلق  »التهريب«  نشاط 
»كاسطييخوس« ومناطــق الجوار، ليتبخــر المشـروع  الذي كان 
منطقة  بالكامل  هي  التي  سبتة  مدينة  سلع  منافسة  منه  يرجى 
تجارية حرة، ويتحول إلى »منطقة األنشطة االقتصادية« ويسجل 
تأخيرات متتالية في اإلنجـــاز،  درجـــة اعتقـــاد الجميع أنه كان 
»منــاورات«  األوســاط  عن  تحدثت بعض  بينما  للتمويه.  فقط 
البقــع  للمستفيدين، األمــر الذي  التعاطي مع منح  تمت  بشأن 

دفع، كما علم،  إلى إرسال لجنة تحقيق في الموضوع, 

»كــا�شطييخـــو�س« اأهــل  غـ�شــــب 

قلـوب  يف  يثيـر  قد  ما  بكل  اجلهُر  عادتي  من 
الدهــر  لعوائـد  والت�شدي  وهلعا،  خوفا  النا�س 
ال�شكوى،  من  الإكـثــار  بدل  واجَلَلــد،  بال�شبــر 
لكارثة  ترقبا  املو�شدة  الأبواب  خلف  والنزواء 
املارقني  وباملذنبني  ال�شاحلني،  اهلل  بعباد  �شتحّل 
اأرواح  واأزهقوا  البالد،  يف  ف�شادا  عاثوا  الذين 
»امل�شوؤولني«  طرف  من  ومباركة  بتواطوؤ  العباد، 
الأقبية  اأرباب  عليهم  به  يجـود  قد  ا  ملمِ املنبطحني 
الفقراء  يتكد�س  ُف�شــالت،حيــث  مـن  ال�شريــة 
والكّد  بالقهر  ينت�شلونها  عيـ�س  لقمـة  اأجل  من 
اإلى  �شبيلها  يف  بهم  الأمر  ى  اأَدّ واإن  حتى  والعرق، 

الختناق والغرق..!
الكوفيد  هذا  �شـّر  اأف�شـي  اأن  علّي  كـان  وما 
وت�شلل  بــي،  تربــ�س  الـذي  اجلبــان  املخاتــل 
ج�شدي  من  اله�شا�شــة  مكامن  اإلى  مني  غفلة  يف 
اأعماقي  الواهن،لول تعميقه خلواطر وجودية يف 
اخلفية،ف�شارت احلياة وهما،واملوت ج�شر عبور..
ُه يقرتُب مني،مل يعد يف�شله عن مثواي  �ُشّ اأُحمِ
ي، من بداية  ّ ْتُه حوافر املاعز الربمِ �شوى َمعرٍب َخَطّ
م�شاء  كل  احلمـام  يحُطّ  حيـث  اإلى  التني«  »عني 
قرميد  يف  الآمنة  فراخه  حو�شالت  بالقوت  َيح�شو  لمِ

ماأواي..
اأن يوؤجل زيارتي كلما ا�شتبَدّ  كان من عادته 
اأ�شراُب اخلطاطيف  بي فرح عابر، وُكَلّما ا�شتقرت 
التي  �شرفتي  �شقف  على  الطينية  اأع�شا�شها  لتبني 
على  الياقـوُت  َحَفرت  �شنوبــرّة  على  منهـا  اأطل 
وزهرَة  ع�شفورًة  عزلتها  اأوج  يف  ال�شلب  جذعها 

�شاكورا.. 
لعلـــه يقتـرب الآن، فقد ارتع�شـت اأغ�شــان 
اأنه  معلنًة  مرقدي،  م�شارف  على  املت�شابكة  العليق 
�س  ّ لن يوؤجل الزيارة يف هذا امل�شاء البارد وهو ُيَنفمِ
مثل  املتطاير  الثلــج  ُنَدَف  الأ�شـــود  معطفه  عن 

فرا�شات �شوئية..
اخل�شبي..  ماأواَي  باَب  يطرق  لن  اأنه  اأعلم 
حلمـي  من  يوقظنـي  ل  حتى  ُمواَربًا  تركُتـه  فقد 

واأنا اأعرُبُ من موؤقت اأرهقني اإلى اأَبٍد اأو عدم..
�شراع  ارفـع  نهايتك..  م�شارف  على  واأنــت 
ْبَئُه  زورق الروح، لتبحر من وهمك الذي حملَت عمِ
�شبعني َحْول، مخرتقا زحام ان�شغالتك بالذي �شار 

بني يديك املرتع�شتني َقْب�َس ريح..
حلظة  يف  �شيخذلك  الذي  قلبك  تراوغ  واأنت 
ا�شتيـــاٍق للحبيبــة التي رحلـت را�شيـة مر�شيـــة 
عليك.. الغا�شمةمِ  �شلطته  من  اأقوى  ُكْن  قبلك.. 
َدْك.. ا َمَلَكْت مييُنك اإْن َهَدّ َ فًا لإيقاع نب�شه بمِ ُوُمْتلمِ
عند  ُر  َيَتَنَكّ للذي  واحلا�شن  نف�شك..  ُد  ّ �شيمِ فاأنت 

العبور لْك..
اإلى حلمــك.. باب �شحوك  واأنت تخرج من 
ومن قيد يقينك اإلى �شفاء حريتك.. ل ي�شريك 
و�شماوؤَُك  َزَبَدا..  اأو  جليدا  بحرك  موج  يكون  اأن 

باَب املتاهات اإلى اأقاـ�شي املدى..
 ّ يمِ واأنت حتمل نع�شك.. حتــت املطر الُنّوَفْمرَبمِ
الناعم حلظة الرحيل.. اترك ظلك عند منحدر 
�شـــوى  الأبـدي  للن�شيـان  رفيــق  فال  الن�شيــان.. 

الن�شيان..

فاجعة ل كالفواجع
ذهبت باأرواح بريئة  يف حلظات ! طنجة

)البقية ص7(


