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Bab Sebta 
Les travaux en cours 

annoncent-ils une réouverture 
de la frontière ? 

après la fermeture du poste frontière de Bab Sebta et l’arrêt de toute activi-
té depuis près d’un an, le Maroc a entrepris des travaux de rénovation et 
d’aménagement au niveau de ce poste frontalier. 

On relève ainsi l’aménagement de passages plus spacieux, d’espaces plus 
grands ; de nouvelles cabines de contrôle et des aménagements commodes, entre 
autres. 

Les autorités du préside occupé s’évertuent, également, à moderniser la partie 
relevant de la juridiction espagnole.

Dès lors, une question devient récurrente : se prépare-t-on, de part et d’autre, à la 
réouverture de ce passage ? Quand et à quelles fins, se demande-t-on ? 

« apparemment, les activités de ce passage ne sauraient, en aucune façon, deve-
nir comme avant et notamment en ce qui concerne la contrebande», explique une 
source qui semble informée, affirmant que, « s’il y a réouverture, elle concernera 
uniquement les activités touristiques dans les deux sens ». 

Le phare de Cap Spartel 
s’apprête à ouvrir son Musée 

Les dessous d’une crise 
diplomatique entre

le Maroc et l’Allemagne 

La Souveraineté et l'Intégrité territoriale Marocaines 
ne se discutent pas

après une année de travaux de rénovation, le mythique Phare de Cap Spartel 
se présente sous un nouveau look. 

Situé à l’intersection de l’Océan atlantique et de la Mer Méditerranée dont les eaux 
émeraude s’enlacent dans la zone d’Achakkar, au nord-ouest de Tanger, cet emblème 
patrimonial qui veille, depuis un siècle et demi, sur la sécurité de la navigation mari-
time à l’entrée ouest du Détroit de Gibraltar, devrait rouvrir prochainement ses portes, 
pour présenter au public son nouveau Musée d’art, aménagé à l’intérieur du bâtiment.

Nous pourrions y revenir, plus en détails, à l’occasion de l’inauguration de ce 
Musée. 
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Journée internationale de la Femme
Hommage universel rendu à la 

FEMME EN BLANC 
La commémoration du 8 

mars de cette année 
prend une connotation parti-
culière au niveau universel, eu 
égard à l’action de la « Femme 
en Blanc », médecin, infirmière, 
aide-soignante, laborantine, 
agent de service, dans sa lutte 
continue et acharnée contre la 
pandémie du Covid 19, aux côtés 
de son confrère.

Ces millions de soignantes 
en blouse blanche qui sont les 
premières exposées au virus, 
et qui se battent chaque jour 
pour sauver des vies à travers le 
monde, méritent en effet, notre 
admiration, notre respect, notre 
reconnaissance et notre grati-
tude. Jeunes ou moins jeunes, 
absorbées par leur noble tâche, 
dessouchées de leur famille, sé-
parées de leurs enfants, oublient 
parfois leur repos et leur repas.

tard dans la soirée, cette 
blouse blanche essoufflée re-
trouve enfin un repos relatif, 
entre deux longues journées 
compliquées. Devant son miroir, 
elle masque les cernes de ses 
yeux gonflés d’adrénaline après 
douze heures passées au che-
vet de ses malades durement 
touchés par le virus du Covd 
19. La santé des patients se dé-
grade très vite. Face aux décès, il 
est difficile pour ces femmes de 
contenir leurs larmes. Fort heu-
reusement, il y a aussi des sou-
rires car certains patients s’en 

sortent avec la Grâce de Dieu et 
leurs efforts parfois surhumains. 

Nous saluons en silence leur 
courage et leur force de profes-
sionnelles de Santé, les applau-
dissons discrètement, elles dont 
nous ne connaîtrons jamais les 
noms mais dont nous retien-
drons cet engagement humain 
envers des personnes souf-
frantes et démunies qu’elles s’ef-
forcent de maintenir en bonne 
santé et pour certains, en vie. 

Partout dans le monde, des 
millions de blouses blanches 
sont au front pour lutter contre 
l’épidémie du coronavirus, qui a 
déjà fait des millions de morts. 

Le 8 mars est l’occasion d’ex-
primer nos sincères remercie-
ments à cette frange féminine 
de Colombes blanches qui re-
présentent un espoir de vie et de 

continuité pour l’humanité. 
Un moment important pour 

nous, et pour elles, en cette pé-
riode surréaliste où l’altruisme 
nous permet d’identifier nos 
héros : ce sont ces soignantes 
mobilisées depuis le début de 
la crise sanitaire, tout comme 
leurs confrères-hommes, faisant 
corps, collectivement.

De la même manière, nous ap-
plaudissons ces ambassadeurs 
de la Santé à l’échelle d’une dis-
cussion, d’une rue, d’une ville, 
d’un pays, voire du monde ! 

A toutes ces Colombes 
Blanches, nous, au Journal de 
tanger, leur exprimons nos 
sincères félicitations pour leur 
infatigable engagement envers 
l’humanité et leur exprimons nos 
sincères vœux pour la poursuite 
de leur noble mission. 

Une madrague dite « CAP SPARTEL » en cours de calage 
dans les eaux térritoriales de la Délégation Régionale des af-
faires Maritimes de tanger par environ :

Latitude 35°45 ’37 ‘’ N
Longitude 05°57’00’’ W

La madrague restera en place durant la campagne de pêche 
2021 et elle sera signalée selon les règles suivantes :

De jour :
• Au centre de la madrague par un pavillon jaune marqué de 

la lettre « M » ou de la lettre « a » (en noir)
• A l’extrémité du bras de mer, par un pavillon de même ca-

ractéristiques.
De nuit :
• Au centre de la madrague, par deux feux verts disposés l’un 

au-dessus de l’autre et séparés par une distance d’un mètre au 
moins, visibles sur tout l’horizon à 3 milles.

• A l’extrémité du bras de mer, par deux feux disposés l’un 
au-dessus de l’autre et séparés par une distance d’un mètre au 
moins, le feu supérieur rouge, le feu inférieur vert, visibles sur 
tout l’horizon à 3 milles.

A l’approche de la madrague, les navigateurs devront tenir la 
côte à 4 milles au moins.

Un avis ultérieur fera connaître à quelle date la madrague 
sera levée.

AviS Aux NAvigAtEurS

SOCiEtE gENErALE DE PECHEriES
Et CONSErvES Au MArOC SArL 

Avis de perte
M. Abdeslam HIDDI

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

Titre foncier « Radia 119 N° 45930 »
Prière à toute personne ayant retrouvé ce document 

de bien vouloir le rapporter à la Conservation foncière.

Drame de Tanger 

Procès du propriétaire de l’atelier inondé 

Transport aérien 
Nouvelles liaisons Air Arabia 

tanger-valence-Bilbao-Malaga 

Le procès du propriétaire 
de l’atelier de textile et 

d’habillement, inondé le 8 février 
dernier, suite à grosses intempé-
ries, dans lequel 29 victimes, en 
majorité des ouvrières, ont tragi-
quement péri, s’est ouvert, mardi 
10 mars 2021 au tribunal de pre-
mière instance à tanger.

Suite à la requête de la défense, 
le juge a décidé de reporter la re-
prise du procès à une date ulté-
rieure, compte tenu de l’état de 
santé du principal mis en cause 
qui continuerait à se détériorer, 
selon son l’avocat, l’empêchant 

air arabia annonce le lancement, à compter du 28 mars 2021, 
de nouvelles liaisons au départ de tanger à destination des villes 
espagnoles, de valence, Bilbao et Malaga, selon le programme ci-
après : 

tanger - Valence : 2 vols par semaine, lundi et jeudi ;
tanger - Bilbao : 2 vols par semaine, mardi et vendredi ;
tanger - Malaga : 5 vols par semaine, lundi ; mardi ; mercredi ; 

vendredi et dimanche.

de comparaître devant la tribunal.
Rappelons que le mis en cause 

est poursuivi, en détention pro-

visoire, pour homicide et bles-
sures involontaires et délits liés 
au Code du travail. 
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Forage de gaz 
au large de Larache

ture marocaine authentique et 
intégrant les différents critères 
de la qualité et de l’efficience 
judiciaires, à travers la mise en 
place de structures permettant 
aux différentes composantes de 
la Justice de travailler dans de 
bonnes conditions et d’accueillir 
les justiciables dans des condi-
tions convenables.

Le nouveau tribunal de tanger 
compte 8 salles d’audiences ci-
viles et correctionnelles, 108 bu-
reaux dont des bureaux front of-
fice, deux bureaux réservés aux 
responsables judiciaires, deux 
autres pour les fonctionnaires 
administratifs, une salle de ré-
union, une bibliothèque, deux 
salles d’archives, des bureaux 
pour les juges d’instruction et 
des espaces de détention. 

La section de la justice de la 
famille comprend 43 bureaux, 2 
salles d’audience, des bureaux 
front office, 2 bureaux pour 
les responsables judiciaires, 2 
salles d’archives, des espaces 
de conciliation, et l’espace bleu 
pour la protection de l’enfance.

L’Office national des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM), 
et la société spécialisée dans l’exploration pétrolière et ga-

zière « Chariot Oil & Gas », ont conclu, mardi 2 mars 2021, un 
protocole d’accord avec le ministère de l’Industrie, dans le cadre 
de la mise en œuvre du projet « Anchois », une zone de forage 
située au large de Larache. 

Le ministère de l’Industrie soutient ce projet devant favoriser 
la création d’emplois, l’intégration régionale à travers le déve-
loppement d’infrastructures stratégiques et la promotion d’une 
énergie propre et compétitive à destination du secteur industriel 
marocain. Il peut également contribuer à la réduction des émis-
sions de carbone, à la diversification du mix énergétique et à la 
réduction de la dépendance du Maroc vis-à-vis des carburants 
importés.

En effet, on estime que ce gisement dont le potentiel gazier est 
estimé à un trillion de pieds-cubes de gaz, pourrait devenir un 
important fournisseur de gaz sur le marché marocain.

« Nous continuons à soutenir le développement des perspec-
tives gazières domestiques pour accompagner le secteur indus-
triel en forte croissance au Maroc et contribuer à sa compétitivité 
mondiale, en fournissant une source d’énergie bon marché, propre 
et fiable », a indiqué Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, 
du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique. 

En début d’après-midi de 
mercredi 10 mars 2021, 
le ministre de la Justice, 

Mohamed Ben Abdelkader, a 
présidé la cérémonie inaugurale 
officielle du nouveau siège du 
tribunal de première instance 
et de la section de la justice de 
la famille, situés au quartier Mo-
ghogha à Tanger. 

Cette cérémonie s’est dé-
roulée en présence du wali de 
la région tanger - tétouan - al 
Hoceima, Mohamed Mhidia, du 

premier président de la Cour 
d’appel de tanger, du procureur 
général du Roi près cette cour, 
du président du tribunal de pre-
mière instance et du procureur 
du Roi près ce tribunal, de plu-
sieurs responsables judiciaires, 
civils et militaires, entre autres 
personnalités.

Le ministre et la délégation 
l’accompagnant ont visité les 
différentes structures et dépen-
dances de ce nouveau tribunal 
récemment édifié sur une super-
ficie de 15.374 m2, avec 22.432 
m2 couverte répartie sur quatre 
niveaux, réalisés pour un inves-
tissement de 165,3 millions de 
dirhams.

La nouvelle structure judi-
ciaire qui est effectivement en-
trée en fonction, en janvier 2021, 
et dont l’inauguration officielle 
avait été reportée en raison de 
l’indisponibilité du ministre de 
la Justice, fait partie d’une nou-
velle génération de bâtiments 
abritant des tribunaux au niveau 
de tout le territoire national, bâtis 
selon les normes de l’architec-

Pour le président de ce tri-
bunal, Me Khalid Abou Akil, la 
construction du nouveau siège 
de cette structure judiciaire s’ins-
crit dans le cadre de la mise en 
œuvre des Hautes instructions 
Royales relatives à la promotion 
de la situation des bâtiments des 
tribunaux et à la réhabilitation de 
leurs infrastructures.

« Le nouvel édifice est à la 
hauteur de Tanger métropole », 
indique le président Me abou 
Akil affirmant « Nous ne pou-
vons qu’être fiers de ce grand 
édifice judiciaire, qui fait partie 
de la nouvelle génération de 
bâtiments intelligents, et dont la 
construction a pris en compte 
plusieurs dimensions visant à 
atteindre l’efficacité, la trans-
parence, la clarté et la facilité 
d’accès des usagers et des justi-
ciables à l’information judiciaire 
et juridique”.

Pour sa part, le président de la 
section de la justice de la famille, 
Me Mohamed Zerda, estime que « 
les structures du nouveau siège 
de la section, qui fait partie du 
tribunal de première instance de 
tanger, devraient contribuer à 
améliorer le travail et la qualité 
des services judiciaires et admi-
nistratifs dispensés aux usagers 
du tribunal » dira-t-il, ajoutant que 
ce nouveau siège qui fait partie 
d’une nouvelle génération de 
bâtiments abritant les tribunaux 
au Maroc, dispose notamment de 
l’”espace bleu” de protection des 
droits de l’enfant, en particulier 
dans les litiges entre les parents, 
conformément aux engagements 
internationaux du royaume. 

Promotion à la wilaya de Tanger

Fatima Benaiza 
promue au grade 

de khalifa-adjointe de caïd 

Mme Fatima Benaiza, fonctionnaire émérite au dépar-
tement de la direction générale des affaires inté-

rieures (DGA) à la wilaya de Tanger, vient d’être promue au 
grade de khalifa-adjointe de caïd.

Cette consécration bien méritée, coïncidant avec la com-
mémoration de la Journée internationale de la Femme, 
prend toute sa signification envers cette femme qui a tou-
jours fait preuve de compétence et d’abnégation envers 
son administration. 

En cette heureuse occasion, nous présentons nos 
chaleureuses félicitations à Mme Fatima Benaiza, pour la 
nouvelle confiance placée en elle, et lui exprimons nos sin-
cères vœux de pleine réussite dans sa noble mission. 

inauguration officielle 
du nouveau siège du 

Tribunal de 1ère instance 

Ph : Hammouda

Ph : Hammouda

Ph : DR
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téléchargez votre 
‘‘laisser-passer vaccinal’’ 

Il est désormais possible de télécharger son « passeport vac-
cinal » au Maroc, sous la forme d’« un Certificat de vaccination ».

Ce document est, d’autant plus obligatoire, pour les citoyens 
Marocains souhaitant se rendre en voyage hors du Maroc, tenus 
de présenter une preuve de leur vaccination.

ainsi, une fois avoir reçu la deuxième dose de vaccin, les per-
sonnes intéressées peuvent obtenir une preuve de leur vaccina-
tion en téléchargeant leur passeport vaccinal sous la forme d’un 
« Certificat de vaccination anti-Covi19 » à télécharger sur le site 
officiel de la campagne de vaccination «Liqahcorona.ma ». 

Ce document peut être imprimé ou conservé sous format élec-
tronique, sur le téléphone portable, et présenté lors des contrôles 
aux postes-frontières au Maroc et à l’étranger.

La section Nord de l’association marocaine du textile et de 
l’Habillement (aMItH-Nord), a tenu une assemblée géné-

rale extraordinaire élective les 3 et 4 mars 2021, consacrée à l’élec-
tion d’un nouveau bureau dirigeant. 

C’est le binôme Abdesselam CHEBAA et Yassine ARROUD qui 
ont été respectivement élus président et vice-président par 111 
voix, contre 22 voix pour le binôme Bendahman-Lanjri, 

Pour le nouveau président Chebaâ, « les priorités majeures 
consisteraient à rétablir la confiance, former un comité exécutif 
homogène, et renforcer le pouvoir de négociation de l’Association 
en tant qu’interlocuteur solide auprès des différents services ad-
ministratifs, tels que le ministère du Commerce et de l’Industrie, la 
DGI, l’ADII, la CNSS, Amendis, entre autres…», dira-il, s’engageant 
à établir une égalité entre les professionnels du secteur et mettre 
en place une approche de management participatif, conformément 
aux vœux des adhérents. 

Pour sa part, le nouveau vice-président arroud engage « le pro-
chain comité exécutif à rompre avec la situation actuelle qui a fait 
perdre la confiance en l’AMITH - ZN, en tant qu’Association dont le 
but est de défendre les intérêts du secteur », dira-t-il assurant que 
ce comité n’épargnera aucun effort pour assurer l’accès à l’infor-
mation pour les adhérents, et confirmant que les cotisations des 
membres seront mieux exploitées. 

« Le comité se penchera également sur la mise en place d’une 
commission dédiée à la consolidation de la communication entre 
les adhérents et la présidence de l’Association à l’échelle natio-
nale, la coordination avec les administrations et les institutions 
publiques, ainsi que le renforcement de la structure permanente 
avec des cadres hautement qualifiés » annonce Yassine Arroud.

Concernant le programme révélé du nouveau bureau, il se focalise-
rait sur le renforcement de la structure organisationnelle de l’associa-
tion ; la promotion de la gouvernance ; la formation et l’accompagne-
ment des entreprises, la résolution des problématiques qu’affrontent 
les industriels du secteur et la relève des défis majeurs.

ainsi, explique le nouveau binôme élu à la présidence , « le comi-
té exécutif œuvrera pour le rapprochement des différents points de 
vue et des réflexions, moyennant une approche du dialogue, tout 
en restant à l’écoute des suggestions constructives, à condition 
que les chefs d’entreprises participent aux réunions et rencontres 
organisées par l’association ».

Le programme prévoit aussi le traitement d’un certain nombre 
de dossiers qui nécessitent une intervention rapide, notamment 
celui du secteur informel et son intégration au secteur formel de 
façon progressive. 

Pour notre part, nous saisissons cette heureuse occasion pour 
exprimer nos chaleureuses félicitations aux membres du nouveau 
bureau pour la confiance placée en eux et leur exprimons nos sin-
cères vœux pour une pleine réussite dans leur noble mission.

Il reste une précieuse recommandation que nous avons pris 
l’habitude de faire amicalement aux nouveaux responsables de 
toute institution, pour leur permettre d’acquérir une confiance et 
une crédibilité : « Il serait judicieux de ne pas tomber dans le piège 
des promesses hasardeuses : « Ne dites pas toujours « nous al-
lons faire ceci ou cela … ! 

Faites d’abord, et dites ensuite avec certitude : « Nous avons fait 
ceci et cela ! ». 

Ne dit-on pas sagement qu’ « Un tiens vaut lieux que deux tu 
l’auras ? ». 

Dans le cadre du pro-
gramme «Régions émer-

gentes», objet d’une convention 
de partenariat portant sur une 
enveloppe budgétaire de 12 mil-
lions de dirhams, le ministère de 
la Solidarité, du développement 
social, de l’égalité et de la famille, 
en partenariat avec la wilaya de 
la région tanger-tétouan-al Ho-
ceima, a lancé un appel d’offres 
pour l’inclusion économique des 
femmes et des filles porteuses 
de projets réalisables dans dif-
férents domaines économiques 
prometteurs au niveau du terri-

toire de la province de tétouan et 
la préfecture de M’diq-Fnideq.

Ce programme permettra aux 
bénéficiaires de bénéficier d’en-
cadrement, de formation et d’ac-
compagnement pré et post-créa-

tion, tout en obtenant un appui 
financier pour créer une auto-en-
treprise, une petite entreprise ou 
une coopérative.

L’appel d’offres est ouvert du 4 
au 18 mars 2021.
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L’ancien Président brésilien, 
Fernando Collor De Mello a 

souligné, dans une lettre adres-
sée récemment au Président des 
États-Unis, Joe Biden, l’impor-
tance de la décision américaine 
de reconnaitre la pleine Souve-
raineté du Maroc sur Son Sahara 
en vue d’une solution durable à 
ce conflit artificiel.

« Je voudrais exprimer à Votre 
Excellence ma satisfaction après 
la récente décision des États-
Unis de reconnaître la pleine 
souveraineté du Maroc sur le 
Sahara », écrit l’actuel sénateur 
(Parti républicain de l’ordre so-
cial, alagoas), notant que cette 
décision a été prise à un moment 
d’une grande importance, car « 
le processus politique visant à 
résoudre ce différend régional 
exige une nouvelle dynamique 
capable d’éviter la persistance 
de l’impasse et des actes de dés-
tabilisation fréquemment com-
mis par les milices armées ».

« Je salue aussi la décision de 
reconnaître l’initiative d’autono-
mie comme seule base de règle-
ment du différend régional sur le 
Sahara et d’ouvrir un consulat 
dans la ville de Dakhla, qui repré-
sente un acte de reconnaissance 
de la Souveraineté du Maroc et 
du potentiel de la région en tant 
que pôle économique régional », 
a-t-il indiqué.

Collor a également dit être 
«convaincu que les États-Unis, 
sous votre présidence, continue-
ront à faire avancer la question 
du Sahara vers une solution 
juste et durable, grâce à leur 
soutien continu à l’Initiative ma-
rocaine d’autonomie ».

Fernando Collor De Mello ex-
prime au Président américain sa 
satisfaction à l’égard de l’accord 
trilatéral Maroc-Israël-États-Unis, 
estimant qu’il renforcera les 
perspectives de paix au Moyen-

Orient, en droite ligne du rôle que 
le Maroc a joué historiquement 
dans la promotion de la paix dans 
la région.

Le sénateur brésilien a, par 
ailleurs, salué le nouveau mo-
dèle économique de la région du 
Sahara, lancé par le Roi Moham-
med VI en 2015 pour un budget 
total de 8 milliards de dollars, 

soulignant que les retombées 
des investissements sont déjà 
visibles en termes d’infrastruc-
tures, d’urbanisme, de services 
de santé et d’établissements 
d’enseignement, ainsi que dans 
des projets économiques, agri-
coles, industriels, touristiques et 
territoriaux et en matière d’éco-
nomie sociale et solidaire.

Collor a attiré l’attention du 
Président Biden sur le fait que 
la mise en œuvre de ce modèle 
de développement s’articule au-
tour d’une gouvernance locale 
démocratique au Sahara, où les 
Sahraouis, en l’occurrence d’an-
ciens membres du groupe sé-
paratiste du polisario, président 
les deux conseils régionaux, au 
terme d’élections libres et trans-
parentes.

«Cette gestion démocratique 
est déjà un prélude à la situation 
qu’offrirait le statut d’autonomie 

dans le cadre de la souveraine-
té marocaine, avec la création 
d’organes législatif, exécutif et 
judiciaire régionaux », a-t-il affir-
mé dans sa lettre au Président 
américain.

Pour lui, « ce n’est pas un hasard 
si un nombre croissant de pays 
soutiennent l’initiative d’autono-
mie en tant que solution politique 

réaliste, viable et pragmatique ; et 
que les 27 dernières résolutions 
du Conseil de sécurité (CS) de 
l’ONU ont affirmé ce que plusieurs 
envoyés de l’ONU ont conclu: que 
l’indépendance du Sahara n’est 
pas une option réaliste ».

L’ancien président brésilien a 
relevé dans sa lettre au Président 
Biden que le Conseil de sécurité 
considère les efforts du Maroc et 
l’initiative d’autonomie du Saha-
ra comme une base sérieuse et 
crédible pour une solution po-
litique, faisant observer que les 
résolutions du CS sont le reflet 
direct de la réalité sur le terrain 
et de la pertinence du plan d’au-
tonomie, « qui est le seul moyen 
de mettre fin aux souffrances 
des personnes vivant dans les 
camps de tindouf en algérie, 
d’assurer la réconciliation entre 
les populations et de parvenir à 
la paix dans cette région».

Sahara Marocain :
Lettre de l’ancien Président brésilien 

Fernando Collor De Mello,
à Joe Biden 

Lu pour vous dans la presse de cette semaine 

Fernando Collor 
de Mello 

a été maire de la ville de Maceio 
(Est) de 1979 à 1982, 

député fédéral de 1982 à 1986 et 
gouverneur de l’Etat d’Alagoas 

(Est) de 1987 à 1989.
 Il a été le plus jeune président de 

l’histoire du pays, 
élu à l’âge de 40 ans par le Parti de 
la Reconstruction Nationale (PRN), 

étant le premier 
élu par vote direct après le régime 

militaire (1964-1985).

Région Nord 
Programme au profit des femmes 

porteuses de projets 

AMITH-Nord
Abdesselam CHEBAA 

élu à la présidence 
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convocation «à l’initiative de l’allemagne», 
du Conseil de Sécurité, pour l’examen de 
cette reconnaissance.

En effet, dès que l’administration tru-
mp avait annoncé reconnaître la pleine et 
entière Souveraineté du Maroc sur Son 
Sahara, le 10 décembre 2020, la diplomatie 
allemande avait publié un communiqué, 
le14 décembre 2020, pour faire savoir que 
sa position sur la question du Sahara «n’a 
pas changé» et s’était empressée de récla-
mer une réunion du Conseil de sécurité, 
qui s’était effectivement tenue à huis-clos, 
le 24 décembre 2020.

très virulent, l’ambassadeur repré-
sentant de l’allemagne auprès de l’ONU, 
Christoph Heusgen, y avait prononcé un 
véritable plaidoyer pour que les Etats Unis 
ne soutiennent pas une partie «Il faut avoir 
à l’esprit l’intérêt légitime de toutes les 
parties et il faut agir dans le cadre du droit 
international», avait-il lancé le diplomate 
allemand, après avoir tancé vertement les 
États-Unis, leur reprochant de manquer de 
responsabilité : 

«Quand on est porte-plume, il faut être 
responsable !», avait-il affirmé envers les 
Américains, sachant que ce sont les États 
Unis qui sont le pays «porte-plume» dans 
le dossier du Sahara, chargé de rédiger les 
projets de résolutions du Conseil de Sécu-
rité, proposés ensuite au vote.

Ces propos ont été perçus comme un 
positionnement franc contre le Maroc.

Bizarrement, l’allemagne ne s’était 
pourtant jamais opposée chaque fois que 
le polisario collectionnait les reconnais-
sances de plusieurs Etats, malgré que cela 
soit considéré comme sortant «du cadre 
du droit international».

D’autre part, alors qu’aussi bien les 
Etats Unis que le Maroc et la majorité des 
Pays siégeant au Conseil de Sécurité réaf-
firment leur attachement au processus en 
cours de la solution d’autonomie élargie 
proposée par le Maroc et appuyée par les 
résolutions de l’ONU, l’allemagne joue au 
grand absent dans ce volet. 

En réalité, cela fait quelques années 
déjà que le comportement de l’allemagne 
intrigue le Maroc, surtout depuis que Ber-
lin s’intéresse de près au dossier du Saha-
ra, notamment, depuis que l’ex-Président 
allemand, Horst Köhler avait été nommé 
«Envoyé personnel du Secrétaire Général 
de l’ONU au Sahara», en août 2017. Poste 

dont il avait démissionné en mai 2019, offi-
ciellement pour «raisons de santé». 

Depuis, l’opinion publique marocaine, 
voit l’Allemagne pencher progressivement 
et plus ou moins discrètement, vers la par-
tie adverse à l’Unité territoriale Marocaine, 
tant au niveau de la diplomatie (y compris 
dans les dossiers maroco-européens, 
comme l’accord de pêche de 2018 auquel 
l’allemagne s’est opposée), qu’au niveau 
de la radio officielle (la Deutsche Welle qui 
fait la part belle aux thèses du polisario), 
ou à celui d’institutions parlementaires où 
le lobby algéro-polisarien trouve des com-
plaisances qui ne respectent pas cette 
impartialité que l’ambassadeur allemand 
auprès de l’ONU exige des autres parties.

Maintenant, que les «malentendus 
profonds» se confirment, le courrier du 
ministre Nasser Bourita aux divers dépar-
tements ministériels marocains, consti-
tue aussi un message à l’adresse de 
l’allemagne qui a le devoir diplomatique 
d’éclaircir sa position...!

Jusqu’à présent, Berlin s’est contenté 
d’une déclaration laconique du ministre 
des affaires Etrangères allemand, Heiko 
Maas, qui a affirmé avoir «pris note de ce 
qu’ont publié les médias marocains», sans 
autres commentaires…

En tout cas, les appels de la diplomatie 
marocaine aux partenaires européens, 
sont clairs: il s’agit pour eux de revoir leurs 
mécanismes de coopération et de rééqui-
librer leurs rapports avec le Maroc en lui 
rendant justice sur la question fondamen-
tale de son Intégrité territoriale.

La France et l’Espagne sont les pre-
miers concernés, au vu de leurs longues 
et intenses relations avec le Maroc ; de 
leur parfaite connaissance du dossier du 
Sahara dont ils possèdent les documents 
prouvant sa marocanité ; et de leurs inté-
rêts dans ce pays sachant qu’ils se relaient 
à la première place de partenaire commer-
cial, depuis plusieurs années.

L’allemagne s’est ajoutée à eux. Elle est 
devenue un partenaire commercial impor-
tant du Maroc, occupant la 5ème place.

Respect mutuel et respect des intérêts 
des uns et des autres, voilà ce qui est at-
tendu de l’allemagne, autant que cela est 
attendu des autres partenaires européens.

Au regard du Maroc, il devrait y avoir plus 
de réciprocité dans le partenariat et plus de 
sincérité dans les rapports bilatéraux !. 

Une fois ce point éclairci, on passera au 
fond du texte pour savoir quels sont ces 
«malentendus profonds» qui ont conduit à 
cette situation d’impasse?

On apprendra quelques causes, mais il y 
en a probablement d’autres.

On évoque d’abord la réunion de Berlin 
sur la Libye, organisée par l’Allemagne en 
janvier 2020 et dont le Maroc avait été exclu, 
alors qu’il avait abrité plusieurs rounds du 
dialogue inter libyen à Skhirat (avec l’ONU) 
à Bouznika et plus récemment à tanger.

On s’en souvient, cet « oubli » avait 
été très mal pris par Rabat. Le ministère 
des affaires Etrangères du Maroc avait, 
alors, publié un communiqué aux termes 
directs et francs. «Le Royaume du Maroc 
ne comprend ni les critères ni les motiva-
tions qui ont présidé au choix des pays 
participant à cette réunion», pouvait-on y 
lire. Ou encore: «Le Royaume du Maroc a 
toujours été à l’avant-garde des efforts in-
ternationaux pour la résolution de la crise 
libyenne(…). Le Royaume du Maroc a joué 
un rôle décisif dans la conclusion des ac-
cords de Skhirat qui sont, à ce jour, le seul 
cadre politique – appuyé par le Conseil de 
Sécurité et accepté par tous les protago-
nistes libyens – en vue de la résolution de 
la crise dans ce pays maghrébin frère». 

La riposte marocaine à la mesure de la 
vexation subie, conclue : «Le pays hôte de 
cette conférence, qui est loin de la région 
et des complexités de la crise libyenne, ne 
saurait la transformer en instrument de 
promotion de ses intérêts nationaux » !

Le Maroc venait de réaliser le peu de cas 
que l’Allemagne faisait du Royaume et de 
son rôle à l’international. aussi, lorsqu’il 
avait été invité à participer à la seconde 
réunion (en ligne) de Berlin 2, neuf mois 
plus tard, il a répondu par une représenta-
tion a minima, avec un «niveau autre que 
ministériel» et optant pour «un rôle d’ob-
servateur» seulement Si d’autres «malen-
tendus» ont été encaissés avec retenue 
par le Maroc, pour préserver les relations 
entre les deux pays, aujourd’hui deux 
grands chocs ne peuvent passer inaper-
çus puisqu’ils concernent des prises de 
position de l’allemagne dans le dossier du 
Sahara Marocain.

Il y a, d’abord, le positionnement alle-
mand après la Reconnaissance par les 
Etats Unis d’amérique de la Souveraine-
té du Maroc sur Son Sahara; ensuite, la 

Le signal d’alarme a été donné, lun-
di 1er mars 2021, par le ministre 

Marocain des affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, Nasser Bourita, qui 
a, de manière inédite, adressé au Chef et 
à l’ensemble des membres du Gouverne-
ment, une lettre braquant les projecteurs 
sur des «malentendus profonds dans les 
relations entre le Royaume du Maroc et 
la République fédérale de l’allemagne, 
au sujet de questions fondamentales du 
Royaume du Maroc ». 

La lettre ministérielle annonce, tout de 
go, une «suspension de tout contact avec 
l’ambassade d’allemagne au Maroc», sol-
licitant qu’«en raison des malentendus 
profonds avec la République Fédérale 
d’allemagne au sujet des questions fon-
damentales du Royaume du Maroc, les dé-
partements ministériels et l’ensemble des 
organismes qui relèvent de leurs tutelles, 
sont priés de bien vouloir suspendre tout 
contact, interaction, ou action de coopéra-
tion, en aucun cas ou sous aucune forme, 
aussi bien avec l’ambassade d’allemagne 
au Maroc qu’avec les organismes de coo-
pération et les fondations politiques alle-
mandes qui lui sont liés». 

La lettre de Bourita ajoute :«toute dé-
rogation à cette suspension, ne pourra se 
faire que sur la base d’un accord préalable 
explicite du ministère des affaires étran-
gères».

Le texte de la lettre conclue que : « le 
ministère des affaires étrangères a pris 
la décision de suspendre tout contact ou 
démarche avec l’Ambassade d’Allemagne 
au Maroc » (sic).

Une véritable douche froide pour les 
destinataires de ce message inédit, mais 
ferme et authentique ! 

Que s’est-il donc passé de si grave pour 
que l’on arrive subitement à un semblant 
de rupture diplomatique d’une telle am-
pleur ?.

En fait, une fois la surprise passée, on 
se rendra compte que la lettre de Nasser 
Bourita n’exprime pas, en effet, une rup-
ture diplomatique franche, au sens propre 
du mot, mais seulement une « suspension 
de tout contact avec l’ambassade d’alle-
magne au Maroc, et avec les organismes 
de coopération et les fondations politiques 
allemandes qui lui sont liés. Ce qui est, en 
soi, déjà inquiétant.

ActuAlités

Le Marocain, quel qu’il soit, est in-
traitable quand il s’agit de Trois 

Valeurs fondamentalement sacrées au su-
jet desquelles il ne badine pas. Qu’il soit du 
nord, du sud, de l’est, de l’ouest, de l’intérieur 
ou de l’extérieur du Royaume et quels que 
soient son niveau intellectuel ou social, ses 
convictions, ses orientations politiques ou 
autres, le Marocain est fondamentalement 
attaché à ces trois Grandes valeurs qui sont : la Monarchie, 
la Souveraineté et l’Intégrité territoriale de son pays. Des va-
leurs qui passent avant et envers toute autre considération et 
autour desquelles les Marocains sont unanimement, solidaire-
ment et inconditionnellement unis. 

Beaucoup d’étrangers ont tenté, ou seu-
lement essayé de marchander avec les Ma-
rocains à ce sujet, et se sont affrontés à un 
roc massif, inaliénable, inviolable, indestruc-
tible! 

Mais, quoique ces choses sacrées ne sont 
un secret pour personne, certains tentent 
encore, comme c’est le cas de l’Allemagne 
aujourd’hui, un pays que le Maroc a pourtant 

toujours, de tout temps et dans n’importe quelles circons-
tances, considéré comme une grande puissance au cœur de 
l’Union Européenne et surtout comme une Nation amie qu’il a 
continuellement respectée...jusqu’à ce qu’elle tente de violer 
les grandes valeurs du Royaume !!! 

@par le Dr Abdelhak BAKHAT 

La Souveraineté et l’Intégrité territoriale Marocaines ne se discutent pas

Les dessous d’une crise diplomatique entre 
le Maroc et l’Allemagne 
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C’est avec une pro-
fonde affliction et une 

immense consternation que 
nous avons accueilli la triste 
et chagrinante nouvelle du 
décès survenu le 4 mars 2021, 
à l’âge de 75 ans, du très cher 
regretté Mokhtar EL GHARBI, 
éminent journaliste.

La dépouille du défunt a été 
inhumée, après salat Al3assr 
au cimetière d’Al Moujahi-
dine où elle a été convoyée au milieu d’un émouvant cor-
tège funèbre restreint eu égard à l’observation de mesures 
sanitaires imposées par la pandémie. ainsi, seuls quelques 
proches ont été autorisés à accompagner le regretté dispa-
ru à sa dernière demeure pour lui rendre un dernier hom-
mage posthume.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos 
condoléances les plus attristées à l’ensemble des membres 
de la famille El Gharbi et familles alliées ; ainsi qu’à tous 
les proches du regretté disparu qui tiennent à formuler leur 
profonde gratitude aux très nombreuses et aimables per-
sonnes qui se sont associées à leur deuil et partagé leur 
douleur en se manifestant par leur présence effective, leurs 
prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de sou-
tien et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sin-
cères remerciements.

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

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

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

cès survenu le 27 février 2021, à l’âge de 65 ans, du très cher regretté 
abdeslam LaHMaNI.

La dépouille du défunt a été inhumée, après salat Al3assr au cime-
tière de Sidi Amar où elle a été convoyée au milieu d’un émouvant 
cortège funèbre restreint eu égard à l’observation de mesures sanitaires imposées par la pan-
démie. Ainsi seuls quelques proches ont été autorisés à accompagner le regretté disparu à sa 
dernière demeure pour lui rendre un dernier hommage posthume.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées à la 
veuve du défunt, Mme Fatima ; à ses enfants Nora et Mohamed ; à son frère Hadj Mohamed Larbi 
Lahmani ; à l’ensemble des membres de la famille Lahmani et familles alliées ; ainsi qu’à tous les 
proches du regretté disparu qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses 
et aimables personnes qui se sont associées à leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant 
par leur présence effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de soutien et 
de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.

Puisse Dieu le tout Haut avoir le défunt en Sa Sainte miséricorde, l’accueillir en Son Vaste 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

C’est avec une profonde affliction et une immense consternation que nous avons accueilli la 
triste et chagrinante nouvelle du décès du très cher regretté Nasser TAOUS, père de Moha-

med TAOUS, chef de la division des affaires intérieures à la wilaya de Tanger.
En cette douloureuse circonstance, le directeur Abdelhak Bakhat et l’ensemble du personnel 

du Journal de Tanger, présentent leurs condoléances les plus attristées à son fils Mohamed et 
à l’ensemble des membres de la famille Taous et familles alliées ; ainsi qu’à tous les proches du 
regretté disparu qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses et aimables 
personnes qui se sont associées à leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant par leur 
présence effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de soutien et de com-
passion, 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

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

décès survenu le 8 mars 2021, après une longue maladie, du très 
cher regretté Hassan BOURJILA, réputé homme d’affaire à Tanger.

La dépouille du défunt a été inhumée au milieu d’un émouvant cor-
tège funèbre restreint eu égard à l’observation de mesures sanitaires 

imposées par la pandémie. Ainsi seuls quelques proches ont été autorisés à accompagner le 
regretté disparu à sa dernière demeure pour lui rendre un dernier hommage posthume.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées à son 
fils Khalil ; à son frère Abderrazak et ses sœurs Jamila, Amina, Aïcha et Malika, à l’ensemble des 
membres de la famille Bourjila et familles alliées ; ainsi qu’à tous les proches du regretté disparu 
qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses et aimables personnes qui se 
sont associées à leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant par leur présence effective, 
leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de soutien et de compassion, les priant 
de trouver, ici, leurs sincères remerciements.

Puisse Dieu le tout Haut avoir le défunt en Sa Sainte miséricorde, l’accueillir en Son Vaste 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 journaliste
Mokhtar EL gHArBi

rappelé à Dieu

Abdeslam LAHMANi
rappelé à Dieu

Nasser tAOuS 
rappelé à Dieu

Hassan BOurJiLA 
rappelé à Dieu

Nécrologie

Nécrologie

Nécrologie

Nécrologie

 Ksar Sghir sous 
le déluge des eaux  

Les fortes précipitations qui se sont abattues tsur le 
Nord du royaume  ont provoqué  des ravages. Après 

Tétouan, ce fut au tour de la commune de  Ksar Sghir, d’être 
submergée par les eaux.

Les fortes précipitations ont dépassé la barre des 80 mm, 
enregistrée le samedi 6 mars à 6h00, selon la Direction gé-
nérale de la météorologie. Cette masse d’eaux de pluie a 
provoqué la montée des crues de l’Oued Ksar Sghir qui 
traverse le village du même nom provoquant une situation 
d’alerte. Plusieurs maisons ont été inondées, les terrains 
traversés par le lit de l’Oued ont été submergés. Plusieurs 
personnes dont les  maisons ont été encerclées par les 
eaux, ont dû être secourues par la Protection civile,.

A noter cependant que,  fort heureusement, aucune perte 
humaine n’a été signalée. 



7ECONOMIE SANTÉ SPORT TANGER PRATIQUE JEUX DIVERSTOURISME

Le Journal de Tanger  • N° 4149 •  Samedi 13 Mars 2021

ActuAlités

Un policier placé 
en garde à vue pour 

enquête, à Tanger 

La police judiciaire du district de Béni Makada, 
relevant de la préfecture de police de tanger, a 

ouvert, mardi 9 mars 2021, une enquête judiciaire sous 
la supervision du parquet compétent au sujet d’ actes 
criminels reprochés à un brigadier de police exerçant 
au sein du corps urbain à tanger, soupçonné de vol et 
d’abus de confiance.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN) indique que, selon les données préli-
minaires de l’enquête, le fonctionnaire de la police en 
question est soupçonné de s’être emparé d’une somme 
d’argent placée dans un coffre où sont conservés les 
effets d’un accusé placé en garde à vue dans le cadre 
d’une affaire correctionnelle.

Le policier suspect a été placé en garde à vue à la 
disposition de l’enquête menée sous la supervision du 
parquet compétent pour déterminer les tenants et abou-
tissants de cet acte criminel, fait savoir le communiqué, 
ajoutant que la DGSN décidera des mesures adminis-
tratives et disciplinaires nécessaires une fois l’enquête 
judiciaire terminée.

uuuuuu 

Des promoteurs 
de Tanger épinglés 

pour fausses factures

Plusieurs promoteurs immobiliers ont été récem-
ment épinglés à Tanger, Casablanca et Marrakech 

pour leur implication dans des affaires de fausses fac-
tures. Le montant total des factures fictives émises par 
« 46 sociétés inscrites au registre du commerce de plu-
sieurs villes et sept promoteurs immobiliers » est esti-
mé à 30 millions de DH.

L’histoire a éclaté lorsque le système informatisé de 
la DGI a constaté que plusieurs promoteurs immobiliers 
collaboraient avec les mêmes sociétés pour des pres-
tations similaires. Les investigations menées sur le ter-
rain par des agents de la DGI ont permis de découvrir 
qu’aucun service n’était rendu par ces sociétés qui se 
contentaient d’émettre de fausses factures.

Ces faussaires sont impliqués dans des cas de 
fraude portant sur des appartements économiques et 
des appartements haut de gamme. Le mode opératoire 
de ces sociétés commerciales consiste à produire des 
factures exorbitantes pour des appartements luxueux 
et économiques.

Face aux clients, les promoteurs immobiliers cédaient 
lesdits appartements à des prix réduits, mais négo-
ciaient avec leurs clients qui signaient un autre contrat 
portant sur de futures modifications et aménagements 
de leur bien. Grâce à cette combine, le promoteur rédui-
sait le montant du bien au moment de l’enregistrement 
et empochait le trop perçu. Ces faussaires risquent 
d’écoper des amendes allant jusqu’à 50 000 DH et des 
peines privatives de liberté allant jusqu’à trois mois.

Tétouan :

Saisie de 2 tonnes 
de haschich

La police judiciaire relevant de la préfecture 
de police de tétouan, a procédé à la saisie, 

dans la soirée de lundi 8 mars 2021, à la saisie de 2,286 
tonnes de chira et interpellé un individu de 54 ans, mul-
tirécidiviste dans des affaires de drogue et de vol, pour 
ses liens présumés avec un réseau criminel actif dans 
le trafic de drogue et de psychotropes.

Cette opération a été menée en coordination avec des 
éléments de la gendarmerie royale, dans la zone rurale 
de “Sebt Zinat”, au niveau de la route secondaire reliant 
Larache et Tanger, où le multirécidiviste a été intercepté 
à bord d’un véhicule utilitaire transportant cette quanti-
té de haschich.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour l’ap-
profondissement de l’enquête sur la provenance et la 
destination de la drogue et les commanditaires de l’opé-
ration, en vue de l’instruction du dossier judiciaire des-
tiné au tribunal. 

uuuuuu 

Un Marocain arrêté pour 
proxénétisme à Melilla 

La police de Melilla a démantelé un réseau d’exploi-
tation sexuelle de femmes marocaines en situation 

irrégulière. Le chef du réseau, un Marocain de 38 ans, a 
été placé en détention provisoire.

Ce réseau opérait dans un immeuble du centre de 
Melilla, où des femmes marocaines sans papiers étaient 
exploitées sexuellement. L’immeuble servait aussi de 
lieu de consommation de drogue.

Le réseau a profité de la situation d’extrême précarité 
et de vulnérabilité sociale et économique des victimes, 
pour les soumettre à la prostitution. Le proxénète avait 
droit de vie et de mort sur ces femmes marocaines 
qui, en plus de lui donner la moitié de l’argent obtenu 
pour chaque acte sexuel, devaient lui payer 500 euros 
par mois pour l’hébergement. Elles subissaient aus-
si des traitements dégradants et parfois même, des 
agressions physiques et verbales de la part du mis en 
cause qui menaçait de les dénoncer aux autorités pour 
qu’elles soient expulsées.

L’une des victimes, âgée de 19 ans, mais avec une ap-
parence d’enfant, était proposée à prix d’or aux clients à 
qui le mis en cause la faisait passer pour une mineure. 
Elle a été aussi forcée à consommer de la cocaïne pour, 
lui disait-il, faire face à la situation.

L’accusé est coutumier des faits. Selon la Cour d’ins-
truction de Melilla en charge de l’affaire, il avait déjà fait 
l’objet de deux arrestations pour les mêmes délits. L’en-
quête se poursuit et pourrait conduire à d’autres inter-
pellations.

Interpellation 
de trois faux policiers 

La police judiciaire relevant de la préfecture de 
police de Tétouan a appréhendé trois faux po-

liciers qui arnaquaient des automobilistes. Il s’agit de 
multirécidivistes ayant fait l’objet de plusieurs plaintes.

Âgés entre 20 à 35 ans, les faux policiers sévissaient 
dans la région de tétouan où ils ont commis plusieurs 
délits.

Leur dernière victime, un jeune automobiliste a été 
passé à tabac à Mdiq, avant d’être dépossédé de son 
véhicule, d’une somme d’argent et de son Smartphone.

Une large opération de ratissage effectuée par la po-
lice a permis de retrouver le véhicule volé et abandonné 
par les malfaiteurs.

Des empreintes digitales prélevées sur la voiture ont 
conduit à l’identification de l’un des suspects qui, une 
fois arrêté, est passé aux aveux dénonçant ses deux 
complices.

Le trio a été placé en garde à vue pour les besoins de 
l’enquête et l’instruction du dossier judiciaire d’usage 
destiné à la justice.

uuuuuu 

Elle tue son mari 
pour pouvoir vivre 

avec son amant 

Une femme, apparemment originaire de la région 
nord du royaume, aurait été interpellée au douar 

Zemamra, dans la province de Berrechid, pour avoir tué 
son époux afin de pouvoir vivre avec son amant.

La gendarmerie royale a interpellé cette femme âgée 
d’une quarantaine d’années, soupçonnée d’avoir tué 
son époux. 

Interrogée au cours de l’enquête, la suspecte a 
d’abord déclaré que son mari, un cinquantenaire, « était 
décédé d’une mort naturelle dans son lit, pendant son 
sommeil ».

Cette version ayant laissé planer des doutes pour la 
famille du défunt et pour d’autres témoins qui ont dé-
claré que la relation du couple était ponctuée de ten-
sions, le mari soupçonnant son épouse de le tromper 
avec un homme de la région Oulad Abou. 

La nuit du meurtre, l’homme a fermé le portail de la 
maison familiale puis caché les clés pour « empêcher 
sa femme de sortir pendant la nuit ».

Afin de retrouver les clés, l’épouse aurait étouffé son 
mari, dans son sommeil, probablement à l’aide d’un 
oreiller.

Les résultats de l’autopsie ont confirmé les causes 
de la mort par asphyxie. 

La présumée meurtrière est finalement passée aux 
aveux. Elle a été placée en garde à vue avec son amant, 
avant que e couple ne soit présenté devant le procureur 
du Roi à Settat.

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

SPORT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Le Moghreb Athletic Tetouan a tenu son assemblée générale  pour la saison 
sportive 2019/2020, via la technologie vidéo, en application aux directives 
de la FRMF et des autorités sanitaires selon  les mesures de prévention 

et de sécurité en raison de l’épidémie de la Coronavirus. Après avoir constaté le 
quorum légal, en confirmant la présence de 25 membres sur les 35 membres du 
club, et en présence du représentant fédéral, Abdelatif-Latif Afia et  du membre de 
la Ligue professionnelle Abd  Salam Belqushur, le président du club   Mohamed 
Radwan al-Ghazi, a donné le coup d’envoi de l’assemblée générale du club après la 
présentation de l’hymne national. Profitant de cette occasion, Mohamed Radouane 
El Ghazi, a pris la parole, s’exprimant  au nom de ses proches collaborateurs  du 
bureau directeur pour exprimer sa condamnation de la provocation émise par les 
médias algériens contre le Maroc et les Marocains et son affront grossier et immoral 
au symbole de l’unité du pays et au bâtisseur de sa renaissance Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI que Dieu l’aide et le soutienne. De son coté,  Omar Bakkali Qasimi,  
secrétaire général du club, a procédé à la lecture du  rapport moral qui comprenait 
cinq axes de base, dont le plus important était la gestion du bureau dans le  dossier 
de litige pour un certain nombre de joueurs, de cadres techniques et de certains 
clubs, qui étaient sur les bureaux de la FIFA et de la FRMF avec le règlement de 
la plupart des différends , évitant de peu d’éventuelles sanctions. Bakkali Qasimi 
a également évoqué les efforts déployés pour aider les conseillers au club afin de 
relancer la trésorerie de l’équipe et d’assurer sa stabilité financière, en révélant 
certaines difficultés pour atteindre les objectifs fixés Parmi ces difficultés figuraient 
les dettes du club que les sociétés parrains  ont refusé de payer stipulant que 
le montant publicitaire devait être alloué au développement du club et de ses 
programmes sportifs et non au paiement de ses créanciers .  Le rapport moral 
comprenait également une indication des résultats obtenus par le club au niveau 
du championnat national qui a été arrêté en raison de l’épidémie du virus Corona 
et  des compétitions de la Coupe du Trône au cours desquelles le club  avait  atteint  
les demi-finales, tout en mettant en référence les transferts des joueurs. Après les 
traditionnelles questions posées par les adhérents, le rapport moral a été voté et 
approuvé par 23 membres avec l’objection de deux membres seulement. Prenant 
la parole à son tour, Abdellah Benmakhlouf, le trésorier du club, a présenté le 
rapport financier, qui était détaillé en termes de revenus et de coûts, ainsi que les 
corrections comptables imposées par la loi .Le trésorier a indiqué également que 
le service financier, sous la supervision du bureau d’examen comptable et d’audit 
accrédité a étudié la situation financière  du club au cours des dernières années, 
ce qui a permis au club d’obtenir l’accréditation de la Fédération concernant ses 
finances. Après plusieurs remarques des participants et réponses aux diverses 
questions, le rapport financier a été voté avec l’approbation de 22 membres et 
l’objection de trois membres. Le volet des comptes a connu des recettes de l’ordre 
de 29.198.597,57 dh  et des dépenses de l’ordre de 33.344.959,80 dh soit un déficit 
de 4.146.362,23 dh . Parallèlement à la tenue de l’assemblée générale, il a été 
procédé à la présentation des trois nouveaux membres adhérents Younes Brouhou, 
Kamal Uday, et la Gold Coffee Company en la personne de son représentant, Saad 
Bouyer. Quant aux recommandations données par les adhérents au comité, elles se 
résumaient ainsi : la réduction du droit d’adhésion et la création d’une commission 
chargée de l’étude des nouvelles propositions des supporters. . A l’issue de la fin 
des travaux de l’assemblée générale,  Mohamed Bennouna, au nom de toutes les 
composantes du club, a lu le texte du télégramme de loyauté et de fidèlité à  Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI. Quelle conclusion tirer de cette assemblée générale? 
est la question qui se pose dans les milieux sportifs de la capitale de la colombe 
blanche. D’une année à une autre, à l’instar de toutes les équipes marocaines, les 
dépenses ne cessent d’augmenter et il n’existe aucune politique d’austérité ou 
d’assainissement de la trésorerie. Le Moghreb athlétic de Tétouan a dépensé plus 
de trois milliards de centimes et personne ne sait qui se chargera du règlement des 
dettes ni comment s’effectuera le paiement .A vrai dire, c’est l’image de la prochaine 
ruine du football marocain.

Tribune du Sport
Portrait

sportif

Q-Quels sont les objectifs du 
MAT 2020-2021 ?

R-Nous en avons deux : l’un est 
sportif, l’autre est financier  soit deux 
importants volets.

Q-Où en est le premier ?
R- Le domaine sportif se réduit 

tout d’abord au maintien à l’élite du 
football professionnel en évitant une 
mauvaise aventure bien sûr à l’image 
de la plupart des formations marocaines  
d’autant plus que le championnat est de 
plus en plus difficile. Mais en parallèle, 
mes proches collaborateurs et moi, 
nous visons la qualification à une 
participation africaine ou arabe avec 
l’espoir de toujours celui de jouer la finale de coupe du 
trône qui est un précieux trophée.

Q- Et le second ?
R-Assainir la trésorerie en trouvant de grands sponsors.                                                                                                
Q-Sur le plan sportif, plusieurs footballeurs 

de classe ont été libérés :Tony, Lekhal et très 
prochainement l’international Moussaoui ….Ne 
pensez-vous pas que la formation  type puisse 
souffrir lors des compétitions officielles ?

R-Absolument pas ! La direction technique est bien là 
pour chercher l’équilibre de l’effectif. Si nous avons fait des 
ventes, nous avons fait aussi des achats. D’ailleurs, nous 
travaillons sur divers fronts: ne point retenir un footballeur 
contre sa propre volonté pour évincer les problèmes de 
rendement, transférer un joueur avant l’expiration de son 
contrat au cas où il refuserait de renouveler avec l’équipe 
et bien sûr renforcer la formation pour être plus compétitive.                                                                      

Q-Le MAT a la mauvaise réputation de changer 
constamment son staff technique. Qu’en pensez-
vous ?

R-Il est vrai que plusieurs entraineurs se sont succédés 
sur le banc de touche. Mais que voulez-vous que nous 
fassions à l’heure où nous ne trouvons pas encore le 
manager idéal. Sincèrement, je pense qu’il existe un grand 
problème au football marocain : le comité se retrouve 
dans l’obligation de respecter les clauses du contrat mais 
l’entraineur non.

Q-C’est pour cette raison que vous venez 
de nommer Jamal Drideb entraineur officiel. Le 
retour à cet ex MAT est-il définitif ou provisoire ?

R-Jamal Drideb est l’homme de la maison. Il est toujours 
prêt à accepter toute mission technique. Sa nomination est 
provisoire pour les prochaines rencontres dans l’attente de 
trouver un autre entraineur . 

Q- Selon les dernières rumeurs, le comité 
aurait eu des pourparlers avec Pedro Benali. Le 
confirmez-vous ?

R- Oui ! Avec Pedro Benali, mes collègues et moi, 
nous entretenons de bonnes relations depuis son départ 
de Tétouan. Comme il est libre, nous avons décidé de lui 
confier le poste d’entraineur. Malheureusement, il a décliné 
l’offre pour des motifs personnels.

Q-Où en est le club dans la recherche des 
sponsors ?

R-Nous travaillons actuellement pour obtenir le 
sponsoring du port Tanger-Med. Bientôt, le protocole 
d’accord pourrait être signé.

Q-Quels sont les parrains actuels qui 
soutiennent financièrement l’équipe ?

R-A vrai dire ,outre les conseils élus de la ville de 
Tétouan, il n’existe qu’un seul sponsor important :Halib 
Tétaouen qui est dans sa quatrième année.

Q-Le problème de l’infrastructure sportive se 
pose à Tétouan. Qu’en dites-vous ?

R- Franchement, nous ne savons où jouer. Le Grand 
Stade de Tanger, qui est très proche de nous,  est couteux 
(plus de 7 millions de centimes !) et son gazon est gênant 
pour nos joueurs .Le complexe de Moulay Abdellah est 
moins cher mais  il est loin. Les travaux du Saniat Rmel  ont 
trop duré et personne ne sait quand ils vont terminer en 
dépit des promesses de la FRMF.Le MAT est condamné à 
évoluer cette saison à l’extérieur.

Q-Un dernier mot pour conclure ?
R-Je remercie infiniment le Journal L’Opinion qui 

m’a permis de parler ouvertement au public tétouanais et 
marocain .Je rappelle à tous les nombreux supporters que 
le MAT est sur la bonne voie .Le club a d’autres projets 
de formation continue et bientôt l’effectif de la première 
formation sera marquée par la présence de nouvelles 
vedettes issues de l’école.    

EN DIRECT AVEC  REDOUANE GHAZI 
PRESIDENT DU MAT

« L’EQUIPE EST SUR LA BONNE VOIE 
SUR TOUS LES PLANS »

ASSEMBLEE GENERALE DU MAT 
DE TETOUAN

DEPENSES :  33.344.959,80 DH
RECETTES :     29.198.597,57 DH
DEFECIT     :       4.146.362,23 DH U ne multitude de choses méritent la réflexion pour un journaliste s’il veut vraiment faire un reportage sur la marche 

de l’un des vieux clubs du royaume le Moghreb Athlétic de Tétouan. De Molina, Elizardo en passant par Bakkali, 
Moussza, Loukili jusqu’aux frères Lekhal sans toutefois oublier Younès,Mustafa et Abdelkader de M’diq,il y a toute 

une histoire qui peut faire couler beaucoup d’encre. Mohamed Redouane Ghazi,l’un des plus jeunes présidents de l’histoire 
du football tétouanais, vient d’être sollicité par Le Journal de Tanger, pour donner un aperçu sur la vie active  d’un club 
professionnel « dévoré » par une crise financière grave, gênante ,susceptible d’entraver le bon chemin tracé par le comité. De 
l’argent, il en faut pour renouer avec le passé glorieux de l’obtention de deux titres avec la participation en Champions league 
Afrique et à la Coupe du Mondialito. Le premier mandataire des « rojiblancos » à l’image de l’Atlético de Madrid n’a point peur 
du défi et est très optimiste quant à l’avenir très prometteur de son effectif joueurs avec leurs cadres techniques. Il explique 
comment il conçoit le football et comment il pense  terminer le championnat et la coupe. Avec une modestie et un réalisme 
remarquables , il voit la situation sportive ainsi 

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

 

 

Jour

As
-S

ou
bh

Ad
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ou
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sr

Al
-M

ag
hr

ib

Al
-Ic

ha
e

  Sam. 13 06:06 13:38 16:55 19:34 20:49 

 Dim. 14 06:05 13:37 16:56 19:34 20:50 

 Lun. 15 06:04 13:37 16:56 19:35 20:51 

 Mar. 16 06:03 13:37 16:56 19:36 20:52 

 Mer. 17 06:02 13:36 16:57 19:36 20:53 

 Jeu. 18 06:01 13:36 16:57 19:37 20:54 

 Ven. 19  06:00 13:35 16:58 19:38 20:55

HORaIRES DES PRIÈRES
du 13 au 19 Mars 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 : Le temps de faire le point sur l’année écoulée et de vous préparer 
à aborder le nouveau cycle et s’ouvrira dès votre date anniversaire à fond !
Amour : Il existe des risques de turbulences que vous seriez bien avisé 
d’appréhender le plus souplement possible.
Travail : C’est une excellente moment pour vous détendre après une se-
maine chargée et vous offrir un peu de bon temps en famille.
Argent : Si vous gagnez plus ou moins bien votre vie, essayez d’être pru-
dent dans vos dépenses. 

TAUREAU : (21 AvRIL - 20 MAI)
Humeur : La nouvelle lune vous invite à décoller, à tirer allègrement des 
plans sur la comète et à vous projeter dans un avenir qui vous inspire. 
Amour : Les énergies emportent loin la grisaille éventuelle des relations hu-
maines, pour n’en laisser que la délicate lumière des relations fusionnelles !
Argent : La période est idéale pour faire les profits que vous avez toujours 
espérés, tous les événements tournent en votre faveur et vous êtes disponible.
Travail : N’ayez pas peur de porter haut vos rêves car ils recevront un ac-
cueil favorable de la part de vos interlocuteurs.

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur : Votre esprit vagabonde, les gens sont peu fiables car distraits 
ou menteurs et le climat n’incite guère au dépassement de soi.
Amour : Votre manière de demander de l’aide, floue ou larmoyante peut 
être la cause de malentendus que vous ne souhaitez pas.
Argent : Si un projet vous tient à coeur, prenez du temps avant de vous lan-
cer sans y avoir longuement réfléchi. Avancez sans vouloir brûler les étapes.
Travail : Vous devriez vous défouler dans une activité utile ou simple-
ment distrayante.. 

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Humeur : Vous avez tous les atouts en main pour exprimer vos sentiments 
et vous abandonner aux joies et aux plaisirs de l’existence. 
Amour : Vous débordez d’une vibration bouleversante et l’on n’est que sen-
sible devant cette ferveur qui vous anime, qui vous rend aimant de tout et 
de tous. Pas étonnant que votre moitié ne vous lâche plus.
Argent : Vous allez vous refaire une santé financière grâce à votre réseau 
social. Profitez de cette aubaine sans arrière-pensée.
Travail : Vous pensiez avoir quelques difficultés à équilibrer votre vie privée 
et votre vie professionnelle, mais vous y parvenez..

 LION : (24 JUILLET - 23 AOûT)
Humeur : Connecter vous à un pouvoir de transformation et à vos res-
sources instinctives pour créer un futur qui vous plaît.
Amour : La lune vous rend souple, mais ne vous laissez pas marcher sur les 
pieds. En provoquant une franche discussion vous assurez votre autorité. 
Argent : Des vents propices soufflent dans le ciel de vos finances. Éviter les 
rapports de force ne sera absolument pas difficile ! 
Travail : Votre objectivité sera votre atout majeur. Les influences plané-
taires vous permettent de prendre de la hauteur et d’être plus réaliste.

vIERGE : (24 AOûT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : Il règne une très bonne ambiance pour améliorer vos relations, re-
nouveler vos fréquentations et pour vous faire aimer comme vous le désirez. 
Amour : Belle imagination pouvant favoriser la portée bénéfique de vos pro-
pos lors d’échanges relationnels intimes. 
Argent : Vous réglez un problème financier ou vous prenez une décision 
pour assainir vos comptes.
Travail : Si vous ressassez en permanence vous ne profiterez de rien, il est 
grand temps de vous changer les idées.

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : La nouvelle lune vous invite à retrousser vos manches et à payer 
de votre personne pour soutenir la cause commune !
Amour : L’artistique est le secteur où vous êtes le plus en confiance, vous pour-
riez faire des rencontres agréables en pratiquant une activité qui touche à l’art. 
Argent : Vous baignez dans une atmosphère d’insouciance qui vous pousse 
à trop de légèreté concernant vos finances.
Travail : Cette période chaotique est destinée à éprouver votre savoir-faire 
et à réviser vos objectifs.

SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Vous faites preuve d’une grande sociabilité et d’un bel entrain. 
Aucune épreuve ne peut avoir raison de votre optimisme. 
Amour : L’amour s’empare de vous comme un fétu de paille au milieu de 
l’océan.
Argent : Votre entourage est généreux et ouvert d’esprit, c’est le bon moment 
pour proposer vos bonnes idées d’investissement à ceux qui peuvent vous suivre.
Travail : Profitez de la conjoncture radieuse pour avancer vos pions et 
oeuvrer pour l’avenir.

SAGITTAIRE : (23 NOvEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur : La nouvelle lune vous invite à privilégier votre vie de famille, à vous 
mobiliser corps, coeur et âme pour l’améliorer et harmoniser vos liens !
Amour : Vous êtes plus émotif et vous avez du mal à vous contenir. L’autre 
peut aussi adopter une attitude guerrière à laquelle vous n’êtes pas préparé. 
Argent : L’argent est au coeur de vos préoccupations mais il faut vous y 
pencher détail après détail.
Travail : Le climat vous rend influençable mais ne vous laissez pas embo-
biner par un patron dominateur ou un collègue plaintif.

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOvEMBRE)
Humeur : Le bon moment pour faire passer vos messages et pour vous 
rapprocher de votre entourage en nouant, renouant un dialogue créatif !
Amour : Les célibataires sont avides d’aimer et pourraient faire de belles ren-
contres. Ils rayonneront littéralement et leur charme ne passera pas inaperçu.
Travail : C’est une fin de semaine agréable qui vous attend si vous n’omet-
tez pas d’avouer que vous ne serez pas totalement disponible.
Argent : Vous pouvez développer une élocution brillante et facile grâce à 
votre conviction d’avoir les clés en mains pour faire fortune.

vERSEAU : (21 JANvIER - 19 FEvRIER)
Humeur : La nouvelle lune vous invite à puiser allégrement dans vos res-
sources et à déployer toute la palette de vos talents !
Amour : Vous pouvez être rassuré, les astres s’enflamment pour vous et 
n’engendrent aucune tension.
Argent : L’argent n’est plus un sujet sensible pour vous, votre situation fi-
nancière s’est nettement améliorée et cela devrait continuer.
Travail : Faites attention de ne pas vous impliquer dans une affaire douteuse 
parce que vous n’en sortirez pas vainqueur.

POISSON : (20 FEvRIER - 20 MARS)
Humeur : C’est idéal pour prendre des initiatives, parfaire vos projets, lancer 
de nouvelles idées, montrer vos aptitudes et faire ce qui vous motive vraiment. 
Amour : Vous aimez le monde entier, avec compassion, générosité, bra-
voure, toutes les personnes rencontrées vous touchent et votre coeur vibre 
d’une belle intensité. 
Argent : Vous mobilisez votre potentiel de confiance qui vous donne cette 
puissance à abattre des montagnes.
Travail : Vous êtes plus imaginatif, plus créatif et vous avez confiance en 
vos capacités, vous bénéficiez d’une certaine chance, la vie vous sourit. De 
nouveaux projets prennent naissance.

HOROSCOPE

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

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

TELEPHONES UTILES

• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO

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

Studio
Rachid
Dfouf

Kaïssariat «Liberté», 54, rue de la Liberté
tél.: 05.39.94.71.02/05.39.93.31.01

GSM : 06.61.15.47.64
taNGER

AbdelilahAbdelilah

Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

Semaine du 15 au 19 
marS 2021

Lundi 15 marS 2021 
Pharmacie Al Fahs
Rue 36, Jirari 2 Beni Makada N°10
Tél.: 05.39.95.00.63 
Pharmacie Al Boughaz
78; rue Mexique en face cinéma Lux
Tél. : 05.39.93.80.17 
Pharmacie Al Masjid
Azib Haj Kadour khalij houmat Essahli
Tél. : 05.39.31.03.79
Pharmacie Hay Mrabet II
Rempoind Doha hay Mrabet II Aouama
Tél.: 05.31.00.13.23
Pharmacie Oued Sania
Rte de Tanja Balia quartier Oued Sania 
Tél.: 05.39.30.12.79
Pharmacie Riad Medic
17 Cplx. Riad Essalam rte de Rabat 
Tél. : 05.39.38.57.00

MArdi 16 marS 2021
Pharmacie Saada
3 place des Arènes Rte de Tétouan 
Tél. : 05.39.36.36.00
Pharmacie Safae
Rte Aswak Assalam prés station Total 
Tél. : 05.39.31.00.27 
Pharmacie Aouama Gharbia
Rte Aouama en face dispensaire
Tél. : 05.39.95.62.36
Pharmacie Branes II
Av. Ibn Zare Branes II 
Tél. : 05.39.31.63.44
Pharmacie Chifae
4 bis Bd Mly Rachid prés Hôp. Med 5
Tél. : 05.39.37.57.86
Pharmacie Oulad Allal
Hay Gorziana 2 Zanka 1 N°2
Tél. : 05.39.38.90.30
Mercredi 17 marS 2021 
Pharmacie Jamila
128 bis, Rue de Fés
Tél. : 05.39.94.96.76
Gde Pharmacie Assia
Rte entre hôtel Ahlen et stop sidi driss
Tél.: 05.39.31.24.71
Pharmacie Dar Tounsi
Lot. Annahda n°146 dar Tounsi
Tél. : 05.39.35.29.48
Pharmacie Al Kawacim
Rte Rahrah cplx Abdalas N7 Kawacim
Tél. : 05.39.38.11.32 
Pharmacie La Gare
Garre ferroviaire Malabata
Tél. : 05.39.30.19.32 
Pharmacie Ibn Al Arabi
Cplx Zemmouri 3 Yousra rte Ziaten
Tél.: 05.39.31.58.43
Jeudi 18 marS 2021
Pharmacie Al Amal
Av. Mly Abdelaziz Imm. Dar Amal 
Tél. : 05.39.31.85.49
Pharmacie Riad Ahlen
Rte de Rabat, Hay Riad Ahlen
Tél. : 05.39.42.31.42
Pharmacie Masjid Al Mouhit
Cplx Diar Tanjah N°8 Hay moujahiddine
Tél. : 05.39.38.26.57
Pharmacie Touzani
Rte de Tetouan en face café Melodia
Tél. : 05.39.36.08.46
Pharmacie Amalat Beni Makada
Bir Aharchoun Av. Gorziana
Tél.: 05.39.95.36.64 
Pharmacie Al Moujahidine
54, rue Al Moujahidine
Tél. : 05.39.94.83.36
Vendredi 19 marS 2021
Pharmacie Ben Yaich
Branes kdima ront point grand stade
Tél. : 05.39.30.86.80  
Pharmacie Moulay Youssef
50 A Immeuble Fath Bd Mly Youssef
Tél. : 05.39.94.55.97 
Pharmacie du Nord
Lot. Sanae II lot n°3 Rte de Rabat
Tél. : 05.39.31.05.80
Pharmacie El Mesnaoui
Sidi Driss Mers Achenad prés café 
Jamal
Tél. : 05.39.30.72.30
Pharmacie Al Aouda
Béni Makada Hay Al Aouda av. Tunisie
Tél. : 05.39.36.05.00
Pharmacie Kasbah
67, Rue Kasbah
Tél. : 05.39.93.51.20

Samedi 13 et dimanche 14 
marS 2021

•  SAMedi
Pharmacie Ben Taeib
Av. Mly Abdelhafid N°24 B
Tél.: 05.39.93.60.15
Pharmacie Salima
Madchar Aouama, prés de l’Ard° 19 
Tél. : 05.39.35.58.13
Pharmacie Imam Chadli
Bd Mly Rachid en face ISTA Mesnana
Tél.: 05.39.38.04.16
Pharmacie Mediterrannee
Tanja Balia entré au dessus de BP
Tél. : 05.39.94.50.46
Pharmacie Annour
Lot Dhar Ejjaidi n°15 houmat Rhouni
Tél.: 05.39.95.11.05
Pharmacie El Mers
Quartier Mers Achenad bir chifae
Tél.: 05.39.31.52.02
 •  diMAncHe
Pharmacie Branes Kedima
Rte Aswak assalam prés Station Total
Tél. : 06.27.37.45.47
Pharmacie Mehdia Golf
Cplx Golf rte Rahrah Mesnana 
Tél. : 05.39.37.73.43  
Pharmacie Khandak Dir
Khandaq Dir prés dispensaire 
Tél. : 06.43.20.74.06
Pharmacie Afilal
30, Av. Allal Fassi Belle Vue 
Tél. : 05.39.95.60.87
Pharmacie Bendahmane
Quartier Hadj Mokhtar hay Seddam 
Tél. : 05.39.31.81.52
Pharmacie Banafsaj
Rue Banafsaj (Dradeb) près Oeud
Tél.: 05.39.33.00.72

Samedi 13 et dimanche 14 
marS 2021

Pharmacie Cervantes
Rue Anoual à côté théâtre Cervantes
Tél.: 05.39.37.13.41 
Pharmacie Hay Boughaz
Hay Boughaz montée Rouida 
Tél.: 05.39.95.83.22
Pharmacie Ibn Batouta
Rue Ibn Ardoun N°134 Branes 1
Tél.: 05.39.31.42.52
Pharmacie Sidi Boukhari
Rue Sidi Boukhari lot Benazaiz N°76
 Tél. : 05.39.37.23.23
Pharmacie Badr
Rue Lhind N° 49 Beni Makada kdima 
Tél. : 05.39.95.16.54 
Pharmacie Hay Al Manar
Mesnana Satefillage en face l’ENCG 
Tél.: 05.39.31.54.12 
Pharmacie Laaziza
Av. Abi Jarir Tabari place Mozar 
Tél. : 05.39.94.63.25
Pharmacie El Yamouni
Tanja Balia Hay Chat n°3 Hay Layl
Tél. : 06.64.02.60.41
Pharmacie El Moufid
Rue Ahlen Zemmouri II en face saham 
Tél. : 05.39.30.73.41 
Pharmacie Leila
Mghogha Kbira entré école Ben Ajiba
Tél. : 05.39.35.05.75    
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ECONOMIE SANTÉ SPORT TANGER PRATIQUE JEUX DIVERSTOURISME

Annonces Légales et AdministrativesCoopération militaire maroco-américaine 

une subvention des uSA au profit 
de jeunes entrepreneurs à tanger

leigh Burke USS Mitscher (DDG 
57) et USS Porter (DDG 78).

Concernant les aéronefs, 
on a remarqué des Escadrons 
de transporteurs aériens Wing 
(CVW) 3, embarqués sur le Ei-
senhower, qui comprennent 
les « Fighting Swordsme » de 
l’Escadron d’avions de chasse 
(VFa) 32, les « Gunslingers » de 
l’Escadron d’avions de chasse 
(VFa) 105, les « Wildcats » de 
l’Escadron d’avions de chasse 
(VFa) 131, les « Rampagers » de 
l’Escadron d’avions de chasse 
(VFA) 83, les « Dusty Dogs » de 
l’Escadron d’hélicoptères de 
combat maritime (HSC) 7, les « 
Swamp Foxes » de l’Escadron 
d’hélicoptères de frappe mari-
time (HSM) 74, les « Screwtops 
» de l’Escadron aéroporté de 
commandement et de contrôle 
(VaW) 123, les « Zappers » de 
l’Escadron d’attaque électro-
nique (VAQ) 130, et un détache-
ment de l’Escadron de soutien 
logistique de la flotte (VRC) 40 
«Rawhides» .

chargé d’affaires de l’Ambas-
sade des Etats-Unis au Maroc, 
dans une déclaration à la presse 
à l’issue d’une rencontre avec les 
bénéficiaires dudit programme.

Cette initiative a pour but d’en-
courager la croissance écono-
mique au Maroc, notamment à 
tanger, a dit M. Greene, notant 
qu’elle ambitionne également 
d’aider les jeunes entrepreneurs 
marocains à réussir leurs pro-
jets, pour créer ainsi de l’emploi.

Par ailleurs, M. Greene s’est 
dit très fier de l’histoire liant les 
Etats-Unis et le Maroc, faisant 
savoir que cette année est mar-
quée par la commémoration 
du 200ème anniversaire de la 
Légation américaine à tanger, 
et donc d’une amitié de plus de 
deux siècles.

Pour sa part, anas terjini, fon-
dateur d’une start-up et bénéfi-
ciaire du programme, a expliqué 
que l’Initiative de partenariat au 
Moyen-Orient et CEED Maroc 
appuient les start-up et ré-
pondent à leurs besoins et aux 
défis auxquels elles font face 
en termes de développement 
de l’idée et d’accès au marché 
et au financement, estimant que 
cet appui permettra aux entre-

Lors de la première semaine 
de ce mois de mars 2021, la 

Marine Royale Marocaine (MRM) 
et les Forces Royales Air (FRA) 
ont participé avec le groupe aé-
ronaval américain USS Dwight 
D.Eisenhower (IKE CSG) au 
«Lightning Handshake», un 
exercice maritime.

Cet exercice vise à amélio-
rer l’interopérabilité entre les 
marines américaine et maro-
caine dans plusieurs domaines 
de défense, notamment les 
attaques de surface, la lutte 
anti-sous-marine, la frappe air-
mer, le soutien logistique com-
biné et les opérations d’interdic-
tion maritime.

« au nom des marins affectés 
au CSG IKE, c’est un honneur 
de participer à cet exercice 
maritime bilatéral historique, 
marquant le bicentenaire d’un 
partenariat durable avec le Ma-
roc », a déclaré le contre-amiral 
Scott Robertson, commandant 
du deuxième Groupe aéronaval, 
notant que « des exercices tels 
que Lighting Handshake ren-
forcent les fondements de notre 
interopérabilité et le soutien 
continu de notre engagement à 
long terme en faveur de la sécu-
rité dans la région ».

Parmi les navires américains 
qui ont participé à l’exercice, 
on compte le navire amiral USS 
Dwight D. Eisenhower (CVN 
69), l’Escadron de destroyer 22 
qui inclut les contre-torpilleurs 
lance-missiles de classe ar-

L’ambassade des Etats-
Unis au Maroc, par le biais 

de l’Initiative de partenariat au 
Moyen-Orient (MEPI), a accordé 
une subvention de 163.000 USD 
au Center for Entrepreneurship 
and Executive Development 
(CEED Maroc), et ce au profit du 
projet « CEED Grow » à Tanger.

Ce projet offre à 30 petites et 
moyennes entreprises (PME) à 
tanger, nouvelles et existantes, 
des possibilités de formation, 
de mentorat et de réseautage 
sur une période de 21 mois, afin 
de mettre à leur disposition un 
savoir-faire, à travers une forma-
tion pratique de renforcement 
des capacités, et de leur garan-
tir l’accès aux marchés, grâce 
à des opportunités de réseau-
tage, ainsi qu’à des ressources 
financières, à des investisseurs 
et à des opportunités de finan-
cement.

« a travers ce programme, mis 
en place par le biais de la MEPI, 
nous visons à encourager et à 
promouvoir l’entrepreneuriat à 
tanger, et ce en accordant une 
subvention de 163.000 USD, afin 
d’investir dans l’écosystème 
entrepreneurial de la ville », a 
indiqué, vendredi, David Greene, 

Côté marocain, les éléments 
intégrés à l’exercice Lightning 
Handshake comprenaient la 
Frégate Tarik Ben Ziyad de la 
Marine royale marocaine (frégate 
de classe SIGMA), le Centre des 
opérations maritimes de la Ma-
rine royale (MOC), le Centre des 
opérations aériennes des Force 
Royales Air (AOC), un hélicoptère 
Panther, deux avions à voilure fixe 
de chasse F-16 et deux avions à 
voilure fixe de chasse F-5.

Pour rappel, le groupe aé-
ronaval Dwight D.Eisenhower 
se compose d’une équipe 
multiplateforme de navires et 
d’avions enregistrant plus de 
5.000 marins, capable d’accom-
plir une grande diversité de mis-
sions à travers le monde entier.
L’exercice « Lightning Handshake 
2021» augmente la capacité des 
forces maritimes américaines 
et marocaines à œuvrer de 
concert afin de répondre aux 
défis sécuritaires et d’accroître 
la stabilité dans la région, a 
ajouté l’ambassade.

preneurs d’intégrer le marché 
dans les meilleures conditions.

Il est à noter que le CEED a 
été développé sur la base d’un 
modèle où les entrepreneurs 
partagent leurs expériences, 
s’aident à relever les défis et 
développent une confiance 
entre les membres du réseau. 
Il vise ainsi à accélérer la crois-
sance des PME et à fournir aux 
entrepreneurs des possibilités 
de mentorat, de formation et de 
conseils pratiques, tout en leur 
facilitant l’accès à de nouveaux 
marchés et au financement, 
outre la promotion de la culture 
entrepreneuriale.

S’agissant des programmes 
de l’Initiative de partenariat au 
Moyen-Orient, qui œuvre au Ma-
roc depuis plus de 10 années, ils 
se penchent sur les capacités 
des individus et des organisa-
tions à améliorer le partenariat 
avec le gouvernement, et ce en 
faveur d’une gouvernance par-
ticipative et un développement 
économique et éducatif.

L’Initiative œuvre en partena-
riat avec la société civile, le sec-
teur privé et les gouvernements 
de plusieurs pays du Moyen-
Orient.

PHYSICA TOP GYM SARL
CONSTITUTION D’UNE SOCIETE A 

RESPONSABILITE LIMITEE
I/ Aux termes d’un acte sous seing privé à 
Tanger en date 27/01/2021 il a été établi les 
statuts d’une société à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont les suivantes :
• ASSOCIES:-Madame Khadija SBAI, ma-
rocaine, né à Ksar El Kebir le 13/09/1960, 
demeurant à Hay El Majd Av. El Qods Lot 
n°6 Tanger, et titulaire  de la CNI n° L201005 
(valable jusqu’au 16/11/2030).
- Madame Iman EDDAHMANI, marocaine, 
né à Madrid Espagne le 07/03/1998, de-
meurant à Hay El Majd Av. El Qods Lot n°6 
Tanger, et titulaire  de la CNI n° KB137309 
(valable jusqu’au 26/07/2023).
• DENOMINATION :PHYSICA TOP GYM 
SARL.
FORME JURIDIQUE : Société à Responsa-
bilité Limitée.
• OBJET SOCIALE :La Société a pour objet 
principalement :  La Société a pour objet : 
-Salle de sport 
-lus généralement, toutes opérations com-
merciales, industrielles, financières, mobi-
lières et immobilières se rattachant directe-
ment ou indirectement aux objets ci-dessus, 
et pouvant favoriser et développer l’activité 
de la société.
• Durée : 99 ans à compter du jour de son 
immatriculation au registre du commerce.
• SIEGE SOCIAL : Le siège social est fixé 
au : Tanger, Hay El Majd Avenue El Qods 
Lot n°6.
• CAPITAL SOCIAL : Le capital social est 
fixé à la somme de Cent Mille Dirhams (100 
000,-- Dhs), divisé en Mille (1000) parts so-
ciales de Cent Dirhams (100,--Dhs) chacune, 
numérotées de 01 à 1000, et attribuées aux 
associés en proportion de leurs apports en 
numéraire respectifs, à savoir : - Madame 
Khadija SBAI: Cinquante Mille (50.000,00) 
DIRHAMS Soit un total de 500 Parts.
- Madame Iman EDDAHMANI : Cinquante 
Mille (50.000,00) DIRHAMS Soit un total de 
500 Parts.
• GERANT : Madame Khadija SBAI, ma-
rocaine, né à Ksar El Kebir le 13/09/1960, 
demeurant à Hay El Majd Av. El Qods Lot 
n°6 Tanger, et titulaire  de la CNI n° L201005 
(valable jusqu’au 16/11/2030), est désignée 
Gérante de la société pour une durée indé-
terminée.
• BENEFICES : les bénéfices nets après 
prélèvement de la réserve légale sont répar-
tis entre les associés proportionnellement à 
leurs parts.
II/ : Le dépôt légal a été effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de Tanger, le 11 
Mars 2021.

Pour extrait et mention 
La Gérance.

  ---------------------------------------------------
« FIPROF s.a.r.l »

 Fiduciaire des Professionnels 
Av Youssef Ibn Tachfine Imm. Ibn Tach-

fine Etage 5 N°2-Tanger
Tél. : 0539 94 50 61 Fax : 0539 94 50 44

E-mail : contact@fiprof.ma 
ANASELECT SARL AU

   CAPITAL SOCIAL : 100.000,- DH
SIEGE SOCIAL : Route de Rabat, Rési-

dence Fadl Allah,
          Immb 2 Appt. n°67 -Tanger

RC: 77341- IF: 18814310
Assemblée Générale Extraordinaire du 

10 Décembre 2020
Aux termes d’une délibération en date du-
10Décembre 2020,L’Assemblée Générale 
décide, à compter de ce jour, la clôture défi-
nitive de la liquidation, tout en donnant quitus 
au liquidateur quant à sa gestion et le libère 
de son mandat.
Le dépôt légal du procès-verbal de cette 
Assemblée Générale Extraordinaire a été 
effectué au greffe du tribunal de Tanger, en 
date du 11/03/2021, sous le numéro 240262.

Pour avis, le liquidateur
   ---------------------------------------------------

« FIPROF s.a.r.l »
 Fiduciaire des Professionnels 

Av Youssef Ibn Tachfine Imm. Ibn Tach-
fine Etage 5 N°2-Tanger

Tél. : 0539 94 50 61 / 0539 94 50 44
E-mail : contact@fiprof.ma 
RIF IMPORT EXPORT SARL

   CAPITAL SOCIAL: 50.000, - DH
SIEGE SOCIAL: 103, Rue Ibno Rochd, 

Placatorro -Tanger
RC : 59209 - IF : 14423361

Assemblée Générale Extraordinaire du 
10 Décembre 2020

Aux termes d’une délibération en date du 
10 Décembre 2020,L’Assemblée Générale 
décide, à compter de ce jour, la clôture défi-
nitive de la liquidation, tout en donnant quitus 
au liquidateur quant à sa gestion et le libère 
de son mandat.
Le dépôt légal du procès-verbal de cette 
Assemblée Générale Extraordinaire a été 
effectué au greffe du tribunal de Tanger, en 
date du 11/03/2021, sous le numéro 240261.
 Pour avis, le liquidateur
   ---------------------------------------------------

MED YASSIN SANITAIRE
Société à responsabilité limitée.

Au capital de 10.000,00 Dh
Siège Social : 12 RES LA RENCONTRE 
1 MEGNOLMA 631 CASTILLA, TANGER 

R.C : 92577
Aux termes d’une délibération en date du 
03/03/2021, l’assemblée générale extraor-
dinaire a :
1-nommé MOHAMED YASSIN CHEGARI, 
demeurant Hay Jirari 2 Rue 82 N°3 Tanger, 
Gérant de la Société pour une durée indé-
terminée, en remplacement de MOHAMED 
CHEGGARI gérant décédé le 29/08/2019.

2- décidé suivant l’acte d’héritage et la nomi-
nation d’un nouveau gérant de modifier les 
articles 6 , 7 et 12 des statuts 
3- Diminution de la valeur nominale de la part 
sociale de 100 DH à 10 DH
Le dépôt légal a été effectué au greffe du tri-
bunal de Tanger en date du 08/03/2021 sous 
le numéro : 240109.

Pour avis, le gérant
   ---------------------------------------------------

STE LAGHMICH CAR SARL     
CONSTITUTION DE 

SOCIETE A RESPONSABILITEE LIMITEE 
RC N° : 114169

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du12/03/2021 à Tanger, il a été établi 
les Statuts d’une Société à responsabilité 
limitée D’associe unique, dont les caractéris-
tiques sont les suivantes 
• DENOMINATION : STE LAGHMICH CAR 
SARL
• SIEGE SOCIAL : RUE HAROUN RA-
CHIDN° 43 BIS TANGER.
• OBJET DE LA SOCIETE : La société a 
pour objet principalement :
- LOCATION DE VOITURE SANS CHAUF-
FEUR
Plus généralement, toutes opérations finan-
cières, réaliséesau Maroc ou à l’étranger, 
devant favoriser l’activité et le développe-
ment de la société. En particulier la partici-
pationdans toutes sociétés existantes ou à 
créer, et la réalisation d’opérations en com-
mun accord avec d’autres sociétés.
• DUREE : 99 années à compter de la date 
de constitution.
• CAPITAL : 100.000,00 Dhs divisé en 1000 
parts sociales de 100,00 Dhs chacune répar-
ti comme proportionnellement aux apports 
des associés :
- 05 parts à Mme : LAGHMICH IMANE             
(05%)
- 05 parts à Mme : LAGHMICH MARYEM 
(05%)
-05 parts à Mme : LAGHMICH SOUKAINA 
(05%)
-05 parts à Mme : LAGHMICH HAJAR             
(05%)
-05 parts à Mme : EL KALAI RACHIDA             
(05%)
- 10 parts à Mr : LAGHMICH MOHAMED 
AMINE (10%)
- 05 parts à Mme : LAGHMICH NADiA.              
(05%)
- 55 parts à Mr : LAGHMICH ABDELBAKI 
(55%)
- 05 parts à Mme : LAGHMICH MALAK             
(05%)
TOTAL : (100%)
• ANNEE SOCIALE : Commence le 1er Jan-
vier et finit le 31 Décembre.
• GERANCE : La Société est administrée par 
Mme : LAGHMICH IMANE pour une durée 
indéterminée..
• BENEFICES : après prélèvement de la ré-
serve légale, les bénéfices nets sont répar-
tis entre les associés proportionnellement à 
leurs apports.
- DEPÔT : Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de commerce de Tanger, 
le 12/03/2021 sous n° 2497 au registre chro-
nologique.                                          

  ---------------------------------------------------
FIDUCIAIRE MOLIFID

Avenue Mohamed V Résidence Al Anda-
louse B 1èr étage Bureau n°09 -Larache 

Constitution d’une S.A.R.L AU 
RC 5989 - Larache

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 25/02/2021 à Larache, il a été éta-
bli les statuts d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les caractéris-
tiques sont suivantes :
- DENOMINATION :«MEGA STANDING» 
- OBJET : la société à pour objet :
• Promotion immobilière ;
• La création, l’acquisition, l’exploitation di-
recte, la prise à bail, la gérance, la location 
de tout fonds de commerce, succursales, im-
meubles pouvant servir d’une manière quel-
conque à l’un des objets précités ; Et plus 
généralement, toutes opérations commer-
ciales, industrielles, mobilières, immobilières 
et financières, se rattachant directement ou 
indirectement aux objets précités, ou sus-
ceptibles d’en favoriser la réalisation et le 
développement, ainsi que toute participation 
directe ou indirecte, sous quelque forme que 
ce soit, dans les entreprises poursuivant des 
buts similaires ou connexes. 
- SIEGE SOCIAL: Commune Rurale Sahel 
Douar Kssirissi Route Provinciale n°4402 
Province de Larache.
- CAPITAL SOCIAL : Le capital social s’élève 
à 100.000,00 DH. Il est divisé en 1.000 parts 
sociales de 100 DH chacune, souscrit en to-
talité, intégralement libérées et attribuées á 
ANAS ERRATI.
- DUREE : la durée de la société est fixée à 
99 années à compter du jour de sa consti-
tution définitive sauf le cas de sa dissolution 
anticipée ou prorogation.
- ANNEE SOCIALE : année sociale com-
mence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre 
de chaque année.
- LA GERANCE : La société est gérée par 
ANAS ERRATI pour une durée illimitée.
Etant bien à préciser que la société est enga-
gée par la signature unique de ANAS ERRA-
TI dans tous les actes la concernant.
- LE BENIFICE : sur les bénéfices, il est pré-
levé 5% pour constituer le fond de la réserve 
légale, cesse d’être obligatoire lorsque le 
fond de réserves atteint 20% du capital so-
cial.
- DEPOT LEGALE : Le dépôt légal a été 
effectué au Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Larache sous n°181 en date du 
11/03/2021.

Pour extrait et mention                             

ActuAlités
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إعداد : عبد الرحيم ابن جلون 

سلسلة المجتهد
162

تتباهى المدن بما بها من مساجد غاصة بالمؤمنين لذكر اهلل تعالى وللصالة.
فمدينة طنجة في حاجة ماسة إلى مسجد كبير وشاسع ومعلمة على غرار مسجد 

الحسن الثاني بالدار البيضاء، رحمه اهلل تعالى وأدخله الفردوس آمين..
مسجد ذو مأذنة شاهقة ترنو على البحر واألرض، به أحسن وأروع محراب، وأجمل 

منبر للخطيب..
معلمة دينية ال مثيل لها بالمغرب، ساهم في بنائها المواطنون كافة بتبرعاتهم 
السخية، كما ساهم الملك الحسن الثاني طيب اهلل ثراه بمبلغ قيم ووقف بنفسه على 

عملية البناء والزخرفة..
استغرق بناؤه خمس سنوات، شرع في بناء منذ تاريخ 30 غشت 1993، وفتح للصالة 

وذكر اهلل تعالى..
ونظرا لتزايد عدد سكان طنجة )947.950 نسمة( إحصاء 2014، حيث تضاعف بما 
أحدث بطنجة من معامل ومصانع كصناعة السيارات وصناعة أجزاء الطائرات ومعامل 
للخياطة والنسيج وغيرها.. فمساجد المدينة ال تستوعب كل المصلين الذين يفترشون 

الطرق المحاذية لها، وال يجد السكان مساجد تسع لكل المصلين المؤمنين.

لهذا 
السادس  محمد  الملك  موالنا  من  وألتمس  أتمنى 
حفظه اهلل بناء مسجد عظيم يستوعب المصلين لألحياء 

التالية :
حي الشـرف، حي طنجة الباليــة، حي ماالباطــا، حي 
الشاطئ، حي ساحة مكة والدور المحيطة بمحطة القطار 
وشارع  لندن  عمارات  وسكان  مدريد  وشارع  الجديدة، 
تغص  التي  المجاورة  األحياء  من  ذلك  غير  إلى  إسبانيا 

بالسكان.
وأفضل موقع لتشييد هذا المسجد :

المهاجرين  قوافل  كانـت  التي  األرضيــة  البقعـــة 
يقفون بها استعدادا للمغادرة، بساحة مكة التي تنطلق 
وبساحة مكة من  اتجاهات مختلفة،  في  السيارات  منها 
الممكن بناء نافورة كنافورة ساحة المقاومة بفاس التي 
األندلسية  بالموسيقى  األسماع  وتشنف  العقول  تسلب 
ومكبرات  السبع،  التواشي  نغمات  على  يتراقص  والماء 

الصوت تصدح باآلذان للصالة..

أصحاب األرض
البقعة  بهذه  سيبخلون  األرض  أصحاب  أن  أظن  ال 
وبعض  مسجــد  وإقامــة  األجر،  في  للمشاركة  األرض 
في  الفضل  لهم  ويكون  األصلي،  ثمنها  مقابل  مرافقه 

إنشاء هذه المعلمة الدينية.

مساهمة الملك والرعية صدقة جارية
يساهم الملك محمد السادس من فضله وكرمه للمسجد الذي يحمل اسمه وأجره 
عند اهلل عظيما، كما يساهم المواطنون الذين يتسابقون للحصول على األجر والثواب، 

فكل من صلى به وتال القرآن كان لصاحب الفضل األجر مادام المسجد قائما.
هيكل المسجد

القطعة األرضية كافية إلقامة المسجد وساحة لوقوف السيارات.
في الواجهة مداخل إلى المسجد بأبواب خشبية تقليدية تتجلى فيها براعة النجارين 
والحدادين والصباغين بخيوط ذهبية ناصعة، وتصف حوانيت تباع فيها حاجيات تحت 

كمحلبة، ومكتبة إلى غير ذلك.
أما بالداخل نسخة مطابقة من زخاريف ونقوش وكتابات على الجدران كما بمسجد 

الحسن الثاني رحمه اهلل تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته آمين.
مسجد  معالم  بعض  نقل  في  المهرة  المهندسون  فيتسابق  وصومعيه  قببه  أما 
وطرازا  هيئة  قرطبة  مئذنة  فتضاهي  المئذنة  أما  المفقودة،  الذرة  باألندلس،  قرطبة 
مسجد  من  جزءا  اإلسبان  اقتطع  فإذا  باألندلس،  طريفة  من  معالمها  تتراءى  وعلوا 
قرطبة وحولوا جزءا منه إلى كنيسة ال يدخلونها وإنما نكادا وعدوانا، فإذا تقاطر السياح 

لمشاهدة عبقرية المعمار اإلسباني وتفننه فمسجد السادس بطنجة يضاهيه ضدا على 
األعداء اإلسبان، وستكون للمسجد هبته وعظمته شهادة حية لعزة اإلسالم وأماكن 
عبادته، وكان من حق اإلسبان الذين بزغ اإلسالم في ديارهم من جديد أن يقفوا وقفة 
رجل واحد بالدعاء إلى رد اعتبار للمسجد وفتح أبواب للمصلين المسلمين وإلحاق الجزء 
ملوك  على  اقترحت  إن  أغالي  وال  الصالة،  في  الراغبين  كل  ليستقطب  منه  المقتطع 
ورؤساء الدول العربية أن يسترجعوا المسجد ويعيدون له هبته وعمارته، سيبقى ذكرى 
مع الزمان. وقد أشرت بمقالتي بجريدة الشمال عدد 922 بتاريخ 8 يناير 2018م تحت 

عنوان »نافورة الحب«، وأقول بكل صدق :
»ال للخطب العنترية الزائفة وال الخطابات الواهية الباهية«.

مجد  وأعيدوا  وشيدوا  الحزم،  وأقيموا  واإلســالم،  العروبة  أهل  يا  العزم  شمروا 
أجدادكم باألندلس.

بنائها  فضل  على  يدل  ما  ورد  فقد  وشرفها،  المساجد  هذه  فضل  عُرف  أن  بعد 
وعمارتها الحسية والمعنوية، فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عثمان -رضي اهلل 
عنه- أنه قال لما بنى مسجد رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص - إنكم أكثرتم عليّ، وإني سمعت رسول 
اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص- يقول:  من بنى مسجدا يبتغي به وجه اهلل بنى اهلل له بيتا في الجنة  وفي 

رواية:  بنى اهلل له في الجنة مثله.

الجوهرة المفقودة
آه.. آه.. يا أندلس الغـراء بالثـــراء

                 آتارك خالــدة شاهـــدة بالبهــــاء
يا أندلس يا أندلس مهد العلمـاء

                 آه.. آه.. يا أندلس حرقتك ظلمــاء
قال تعالى :

َعَمَلُكْم   ُ اهللَّ َفــ�ــَصــرَيَى  اْعــَمــُلــوا  ـــِل  »َوُق
وَن اإَِلى َعامِلِ  دُّ وؤِْمُنوَن َو�َصُتَ َوَر�ُصوُلُه َوامْلُ
َهاَدِة َفُيَنبُِّئُكم مِبَا ُكنُتْم  اْلَغْيِب َوال�صَّ

َتْعَمُلوَن«.
أندلسية  بشخصيات  تحتفي  األندلس 

خالدة
- من العار والمهانة أن يفتخر األندلسيون بشخصيات 
وأثرها  أندلسية إسالمية خالدة، تركت بصماتها  عربية 

في تاريخ األندلس في العهد الزاهر.
بريدية  طوابع  إصــدار  على  إسبانيا  دأبت  اليوم   -
أنجبت  األندلس  بالد  كون  وتفتخر  تجمجد  للعباقرة  طابعا،  عشر  إحدى   )11( عددها 

مهرة في شتى العلوم كانت شعاعا مضيئًا للحضارة اآلنية، ومنهم :
1/ عبد الرحمن األموي الثاني 702-852م

2/ عباس بن فرناس 810-887 مخترع مبادى الطيران
3/ ابن حزم من أعظم علماء األندلس 994-1064م

4/ إبراهيم بن يحيى الزرقالي الطليطلي )فلكي( 1029-1087م
5/ المعتمد بن عباد ملك إشبيلية وأعظم ملوك الطوائف 1040-1095م.

6/ أبو الوليد بن رشيد القرطبي، أعظم الفالسفة عبر التاريخ 1126-1198م
7/ اليهودي موسى بن ميمون، نجم الفلسفة 1138-1204م

8/ ابن األبار مؤرخ وشاعر 1199-1260م
9/ لسان الدين ابن الخطيب الغرناطي، شاعر وطبيب وسياسي ومفكر وباحث

10/ سيف ابن عبد اهلل آخر ملوك غرناطة
11/ طابع بريدي عن الصراعات بين ملوك الطوائف األندلسيين.

اعتذار :
لوال إغالق الحدود بدواعي داء كورونا القتنيت نماذج من هذه الطوابع 

لتكون خير دليل.
)يتبع(

)اجلزء الأول(
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نبذة عن عباقرة
األندلس

خري من قام هلل
 بني �ساجـد وراكـع

مسجد قرطبة

مسجد الحسن الثاني
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

فبادر صاحبي :
هو إذا المقنع الكندي)419(

فقلت :
أجل..
قال :

على  وتحث  زجًّا،  الخاطر  في  تزج  التي  الرنانة  تلك  قصيدته  أروع  ما 
التملي بمحمود الخِالل وصالح الخصال!

ثم أضاف :
لقد كان فياضا، خطِل اليدين، نّفاحًا بالخير، ال يردّ سائال حتى أتلف كل 
ما خّلفه أبوه من مال، إذ كان بيته بيت وجاهة وسيادة.. وله في الكالم 

أبيات يحث فيها البخالء الصُّلد النّضّب على البذل والعطاء، يقول :
غني ُأرحّض أهل البخل كلَّهم      لو كان ينفع أهل البخل تحريضي
ما قّل مالي إال زادنــي كرَمـــا      حتى يكــون برزق اهلل تعويضــي
والمال ينفع من لوال دراهمـــه     أمسى يُقلب فينا طرف مخفـوض
لن تخرج البيضُ عفوا من أكّفهم إال على وجع منهـم وتمــريـــِض

كأنها من جلود الباخلين بهــا      عن النوائب تُحـذى بالمقاريـض)420(
التي تبدي كرائم األخالق، فإني قد  الرنانة  لو انشدتني قصيدته تلك 

اشتقت إلى سماعها..
فتبسم وأنشد :

يعاتبني في الدَّيْن قومي وإنمـــا     ديوني في أشياء تُكسبهم حَمدَا
أسُدُّ به ما قــد أخَلوا وضيعــــوا      ثغورَ حقــوق ما أطاقـوا لها سـدّا
وفي جَْفنةٍ ما يُغلق الباب دونهـا      مُكّللـــة لحمـــًا مدّفــقــــة تُـردا

وفي َفرَس نَهـد عتيــق جعلتُــــه       حجابا لبيتـي ثــم أخدمتــه عبـــدا)421(
إن الذي بينـي وبيـن بنــي أبــــي      وبين بنــي عمـــي لمختلــــفٌ جدّا
وإن ضيّعوا غيبي حفظتُ غيابهم      وغن هم هو واغيِّ هويتُ لهم رُشدا
وإن زجـــروا طيـا ِبخَس تَمرُّبــي     زجرتُ لهم طيرا تمر بهـــم سعـــدا
وال أحمد الحقد القديــــم عليهــمُ     وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا
لهم جُل مالي إن تتابع لي غنــــى    وإن قّل مالـــي لم أكلِّفهــــم ِرفـــدا
وإني لعبدُ الضيـــف مــادام نــازاًل    وما شيمة لي غيرُها تشبــه العبــدا

اطربتني هذه األبيات طربي لها يوم قرأتها أول مرة ولصقت بحافظتي 
لسالستها وغفويتها وصفائها لفظا ومعنا.. وإذا بصاحبي يبتسم تبسمة 

ذاك الرقيق الذي يخفي وراءه دعابة ونكتة أو فائدة طارئة... وقال :
خبر المقنع الزمان وأهله، فكشف عن صاحب السوء - نعود باهلل منه - 

بهذا الوصف الدقيق المائل للعيان.. يقول :
وصاحب السوء كالداء العياء إذا    ما رفضّ في الجوف يجري هاهنا وهنا)423(

يُبدي ويخبر عن عورات صاحبه   ومـا يــــرى عنـده مـن صالــح دَفنـــا

كمُهر سوٍء إذا رّفعت سيْرَتــه      رام الجماح وإن خّفتضته حرنا)424(
إن يحيَ ذاك فكن منه بمعزلة      أو ما ذاك فال تشهد له جنَنَا)425(

إلى  الدردشة  بنا  عادت  السوء  صاحب  مسألة  إلى  قصار  إشارات  وبعد 
الدمام فقلت :

أن  األجوبة«  رياض  »في  كتابي  أودعتهاه  التي  المسكتة  األجوبة  من 
ابن األهتم)426( رأى الفرزدق، وكان قبيحا الوجه، فقال له : يا أبا فراس! ما 
: وال  الفرزدق  أيديهن...« فأجابه  اكبرنه وقطعن  رأينه  أنت بالذي..« لما 
أنت بالذي قالت الفتاة ألبيها »يابت استِجرْه إن خير من استأجرت القويّ 

األمين«)427(!
فتمايل صاحب لحظات ثم قال :

لو أرعيْتَني سمعك
جــــاريــة أعجبهــا حسنهــا      ومثلها في الناس لم يخلــٍق
قلت لها : إني محــب لهــــا       فأقبلتْ تضحك من منطقي

فالتفتتْ نحو فتــــاةٍ لهـــا       كأنها الرّبــرب في القرطــٍق)428(
قالت لها : قولي لهذا الفتى      أنظر إلى وجهك ثم اعشــق!)429(

فعلقت على هذه الطرفة قائال في دعابة :
لعل هذا العاشق المتغازل ممن ينبو عن صورته الطرف.. و :

يُفزع الصِّبيـــُة الصّغــــارُ        إذا بكى بعضهم لم يَنِم)430(
فالتفتَ  فأهلستُ..  فجأة،  بخلدي  تطوف  بحكاية  وإذا  ضحكه..  فغتّ 

إليّ مستفسرًا فقلت له :
أحمد بن  التي وفعت لشيخنا سيدي  الطريفة  بتلك  ربما كنت حدثتك 
الصديق رحمه اهلل، إذ حكى أنه كان ذات يوم واقفا بباب دّكان بّقال في 
بفعل  امرأة معها صبـيّ صغير، وكأنه صار  القاهرة وحوله جماعة منهم 
سيدي  تعال  مقبّب-  وهو   - شيخنا  فنادت  مرادها...  عن  شغلتها  أشياء 

ْلهُ!! ثم قالت لصبيّها: ها هو سيأُكلك!!.. فسكت)431(. كٌُ
++++++++

الهوامش :

)419( توفي نحو 70 هـ.
)420( »تاريخ األدب..« فروخ ج 1/423

)421( الفرس النهد : الجسيم العالي المشرف من الخيل
)422( »شرح ديوان الحماسة« المرزوقي ج2/1178 -و- »تاريخ األدب..« فروخ ج1/421.

)423( داء عياء : داء يعيي األطباء شفاؤه، فال بدرأ منه - ارفضّ : تفرق.
)424( رّفع سيرته : زاد في سرعة سيره - حزن : توقف بغتة.

)425( الجنن : القبر أي ال تشهد جنازته ودفنه - »الحيوان« الجاحظ 3/138 -و- »الشعر والشعراء« 740.
)426( هو خالد بن صفوان ) -133هـ( من فصحاء العرب. كان يجالس عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك. 

يرمى بالبخل.
)427( »محاضرات األدباء« ج2/283.

)428( الربرة : القطيع من الظباء - القرطق : الغطاية والرداء.
)429( المصدر السابق ج 2/283

)430( البيت البن الروي في »محاضرات األدباء« ج2/282.
)431( »جؤنة العطار« ج2/142.

الجزء األول  ـ  جلسة 4

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

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

َخرُي حالَبْيِك تنَطِحني!.

)يتبع(
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خبر األسبوع

أعلن مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم »إيفاب«، أن حاالت 
أو حصول فريق  إلى هدف  التي تؤدي  المتعمدة  اليد غير  لمسة 
من  اعتبارا  مخالفة  تعتبر  لن  للتسجيل،  سانحة  فرصة  على  ما 
يوليو المقبل. وأصدر المجلس المسؤول عن سن قوانين اللعبة 
الشعبية، بيانا أوضح فيه أيضا قواعد جديدة وتعديالت على حاالت 
لمس الكرة باليد. كما أشار »إيفاب« إلى أن على الحكم »استخدام 
تلمسه  عندما  الالعب  يد  أو  ذراع  بوضعية  يتعلق  فيما  حكمته« 
الكرة، قبل أن يطلق صافرته مشيرا إلى لمسة يد. وجاء في البيان 
متسقا  دائما  يكن  لم  اليد  لمسة  حاالت  مع  التعامل  ألن  »نظرا 
بسبب التطبيق غير الصحيح للقانون، أكد أعضاء المجلس أن ليس 
كل لمسة للكرة من يد أو ذراع الالعب تعتبر مخالفة«. ويأتي هذا 
اإلعالن، بعد يوم واحد من القرار المثير للجدل في مباراة توتنهام 
ومضيفه فولهام في الدوري اإلنجليزي الممتاز، التي شهدت إلغاء 
هدف ألصحاب األرض سجله النيجيري جوش ماغا، بعد لمسة يد 
غير متعمدة من زميله الغابوني ماريو ليمينا. وكان أحد الخالفات 
الرئيسية حول لمسة اليد في المواسم األخيرة حول الحالة التي 
تعتبر فيها وضعية الذراع طبيعية من عدمها عندما ترتطم بها 

الكرة. 

الدوري اإلسباني
بر�شل�نة يتفرغ لليجا

بعد الإق�شاء من دوري الأبطال

تغيري قان�ن مل�شة اليد يف كرة القدم

بعد أن استعاد بعضا من كبريائه في دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم، يوجه برشلونة تركيزه حاليا نحو إزاحة أتلتيكو مدريد من صدارة 
الدوري اإلسباني لكرة القدم. وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا أمام 
باريس سان جيرمان يوم األربعاء بعد أن تعادل الفريقان 1/1 في مباراة 
اإلياب التي أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث خسر برشلونة 
في مجموع مباراتي الذهاب واإلياب 2 / 5، ولكن الفريق لعب بشكل 
جيد مقارنة بالمباراة التي خسرها على ملعب كامب نو. وفاز أتلتيكو 
مدريد على أتلتيك بيلباو 2 / 1 في مباراة مؤجلة بالدوري اإلسباني 
الفرق  أن  يعني  ما  وهو  نقاط،  وبفارق ست  الترتيب  ليبتعد بصدارة 
الثالثة األولى تساوت في لعب 26 مباراة. ويبتعد أتلتيكو مدريد بفارق 
ثماني نقاط عن ريال مدريد، صاحب المركز الثالث، ويتبقي 12 مباراة 
على نهاية الدوري. ويستضيف برشلونة، صاحب المركز الثاني، فريق 
هويسكا يوم اإلثنين المقبل في الجولة السابعة والعشرين من الدوري، 
فيما يستضيف ريال مدريد ضيفه إلتشي اليوم السبت وهو نفس اليوم 
الذي يلتقي فيه أتلتيكو مدريد مع مضيفه خيتافي. ولدى برشلونة 
حاليا رئيس جديد، هو خوان البورتا، باإلضافة إلى أن الفريق يمتلك 
زخما قويا محليا بعدما حصد 31 نقطة من 33 نقطة متاحة في 2021. 
ويجب على البورتا أن يتفاوض مع نجم الفريق ليونيل ميسي بشأن 
إمكانية توقيع عقد جديد، حيث ينتهي عقد الالعب األرجنتيني مع النادي 
في يونيو المقبل. ويتصدر ميسي )33 عاما( ترتيب الهدافين برصيد 
19 هدفا، وقد سجل هدفا أمام باريس سان جيرمان ليواصل تقديم 
مستواه الجيد، في ليلة أظهر فيها برشلونة أنه يتحسن. ويتطلع ريال 
مدريد، صاحب المركز الثالث، للمضي قدما أمام فريق إلتشي، رغم أن 
الفريق سيكون مهتما بمباراته في دوري أبطال أوروبا أمام أتاالنتا التي 
ستقام منتصف األسبوع المقبل. وتعادل الريال مع أتلتيكو مدريد 1/1 
في الجولة الماضية ليحافظ الفريق على فرصه الضئيلة في المنافسة 
وإيدين  راموس  الفريق خدمات سيرجيو  يستعيد  وربما  اللقب،  على 

هازارد العائدان من اإلصابة. 
نتائج الدورة 26: 

فالينسيا / فيا الريال: 2 – 1 
بلد الوليد / خيطافي: 2 – 1 

إلتشي / إشبيلية: 2 – 1 
قاديس / إيبار: 1 – 0 

أوصاصونة / برشلونة: 0 – 2 
ويسكا / سلطا: 3 – 4 

أ.مدريد / ريال مدريد: 1 – 1 
ليفانطي:   / صوصيداد  ريال 

 0 – 1
أ.بلباو / غرناطة: 2 – 1

بيتيس / أالفيس: 3 – 2 
برنامج الدورة 27: 

أمس الجمعة:
)الساعة  فالينسيا   / ليفانطي 

التاسعة ليال(
اليوم السبت: 

)الساعة  قاديس   / أالفيس 
الثانية ظهرا(

)الساعة  إلتشي   / ريال مدريد 
الرابعة والربع مساء(

الوليد  بلد   / أوصاصونة 
والنصف  السادسة  )الساعة 

مساء(
)الساعة  أ.مدريد   / خيطافي 

التاسعة ليال(
غدا األحد: 

سلطا / أ.بلباو )الساعة الثانية 
ظهرا(

غرناطــة / ريــال صوصيــداد 

)الساعة الرابعة والربع مساء(
)الساعة  الريـال  فيا   / إيبار 

السادسة والنصف مساء(
)الساعــة  بيتيــس   / إشبيلية 

التاسعة ليال(
بعد غد اإلثنين :

)الساعة  ويسكا   / برشلونة 
التاسعة ليال(

الترتيب العام :
1 - أ. مدريد: 62 نقطة

2 - برشلونة: 56//
3 - ريال مدريد: 54 //

4 - اشبيلية: 48//
5 - ريال صوصيداد: 45 //

6 - بيتيس: 42 //
7 - فيا الريال: 37 //

8 - أ.بلباو: 33 //
9 - سلطا: 33 //

10 -  غرناطة: 33//  
11 - ليفانتي: 32 //

12 -  فالينسيا: 30 //
13 - أوصاصونة: 28 // 

14 - قاديس: 28//
15 -  خيطافي: 27 //

16 - بلد الوليد: 25 //
17 - إلتشي: 24 /

18 - إيبار: 22 //
19 - أالفيس: 22 //
20 - ويسكا: 20 //

فية 
حرتا

ة  ال
طول

الب
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بملعب  األحد  غد  يوم  المحمدية  اتحاد طنجة ضيفا على شباب  سيحل 
من  التاسعة  الدورة  لحساب  مساء  والربع  الخامسة  الساعة  على  البشير 
الفريق  وسيبحث  القدم.  لكرة  االحترافية  الوطنية  البطولة  منافسات 
نقط، عن  بعشر  الثامن  المركز  معه  يتقاسم  الذي  أمام مضيفه  الطنجاوي 
تحقيق نتيجة إيجابية بعد سلسلة من الهزائم المتتالية بلغت خمسة. أربعة 
العرش  كاس  نهائي  ثمن  دور  في  الخروج  كلفته  والخامسة  البطولة  في 
للموسم الرياضي 2019 / 2020، على يد فريق الجيش الملكي بعدما انهزم 
القانوني  الوقت  انتهى  حيث  الترجيحية.  الضربات  في  واحد  مقابل  بثالثة 
واإلضافي من المباراة بالتعادل بهدف لمثله. وكانت آخر مواجهات البطولة 
وجدة  مولودية  ضيفه  أمام  بميدانه  بهزيمته  انتهت  الطنجاوي  للفريق 
بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما بالملعب الكبير بطنجة لحساب 

منافسات الدورة الثامنة.
يذكر أن الدورة التاسعة انطلقت منافساتها منذ األسبوع الماضي حيث 
بانتصار  الجديد، بعودته  الملكي صحوته رفقة مدربه  الجيش  واصل فريق 
من قلب بركان على حساب النهضة كلف المدرب طارق السكتيوي تقديم 
رائع  بهدف  التعادل  على  الرجاء  مضيفه  برشيد  يوسفية  وارغم  استقالته.  
بعدما كان الرجاء سباق إلى اإلحراز. وتتواصل باقي المباريات اليوم السبت 

وغدا األحد.
نتائج الدورة التاسعة:

 نهضة بركان / الجيش الملكي: 1 – 2 
 الرجاء الرياضي / يوسفية برشيد: 1 – 1 

المغرب التطواني / الوداد الرياضي:
برنامج باقي مباريات الدورة التاسعة:

اليوم السبت:
نهضة الزمامرة / أولمبيك أسفي )على الساعة الخامسة والربع مساء(
الفتح الرباطي / حسنية أكادير )على الساعة السابعة والنصف مساء( 

غدا األحد:
مولودية وجدة / د. الحسني الجديدي )على الساعة الثالثة مساء(

 شباب المحمدية / اتحاد طنجة )على الساعة الخامسة والربع مساء(
 سريع وادي زم / المغرب الفاسي )على الساعة السابعة والنصف مساء( 

الترتيب العام:
1 - الرجاء الرياضي: 19 نقطة

2 - الوداد الرياضي: 18 //
3 - الجيش الملكي: 13 //
4 - يوسفية برشيد: 12 //

5 - نهضة بركان: 11 //
4 - أولمبيك أسفي: 11 //

5 - المغرب الفاسي: 11 //  
8 - شباب المحمدية: 10 //

9 - حسنية أكادير: 10 //
10 - اتحاد طنجة: 10 //   
11 - الفتح الرباطي: 9 //

12 - د. الحسني الجديدي: 9 //   
13 - المغرب التطواني: 8 //

14 - سريع وادي زم: 7 //
15 - مولودية وجدة: 7 //   

16 - نهضة الزمامرة: 6 //    

احتاد طنجة يبحث عن الع�دة ل�شكة النت�شارات 
عرب �شباب املحمدية

أسدل الستار عن فعاليات المسابقــة المحلية األولى، المؤهلـــة إلى 
الدوري الجهوي للصيد الرياضي الشاطئـي.  وعرفــت المسابقة المحلية 
المنظمة يوم األحد الماضي بالشاطئ البلدي بمدينة طنجة مشاركة 20 
زوجي، في مقدمتهم األستاذين مصطفى بالحاج رئيس جمعية مرقالة 
للصيد الرياضي اإليكولوجي ونائبه يوسف الكوركي اللذان شرفا الجهة 
المحلية  السلطات  المنظمة  الجهة  وشكرت  بمشاركتهما.  المنظمة 
والقوات المساعدة على دعمهم وتسهيل عملية تنظيم هذه التظاهرة، 
أبان عن مستوى عالي خالل مراحل  الذي  التحكيم  إلى طاقم  باإلضافة 
المسابقة وكذا شركة cap design على المساندة والدعم والتواصل، 

وإلى كل من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة. 
وكانت نتائج المسابقة كالتالي:

المركز األول: محمد العربي الوات ومحمد الناجي المسناوي 
المركز الثاني: عبد الحق الكامل وأسامة العمراني 

المركز الثالث: كريم العرود وعبد الرحمان شعير

حتديد املتاأهلني للدوري اجله�ي لل�شيد الريا�شي ال�شاطئي 

البطولة الحرتافية :

صورة من األرشيف
المستقلــة  الوكالــة  لفريــق  الصورة 
بطنجة،  والكهرباء  الماء  لتوزيع  الجماعية 
والمعروف اختصارا ب )ال ريد(. حيث كـان 
بطولة  في  الممارسة  العتيدة  الفرق  من 
لكرة  الشمال  بعصبة  الشرفــي  القسم 
السبعينات.   مراحل  في  خاصـة  القدم، 
إحدى  خالل   1977 لسنة  الصورة  وتعود 
فيها  انتصــر  العصبـة،  بطولة  مباريات 
مكادة  بني  حسنية  منافسه،  على  الفريق 
كذلك،  الطنجاوية  األنــديــة  اعتد  أحــد 
التركيبة  وتضم  لصفـــر.  هدفين  بنتيجة 
بالنسبة للواقفين من يمين الصورة: عبد 
الزراد، رشيد  الحميد  المرحوم عبد  الغني، 
العربي  )اللوبيا(،  المرحوم محمد  سلطانة، 
البقيوي ومحمد )حارس المرمى(. وبالنسبة 
للجالسين: سعيد مخاطا، بنعالل، الهيبري، 
المنعم  عبد  والمرحـوم  الياسيني  حسن 
الزناكي. وكان يشرف على تدريب الفريق 
العزيز  عبد  المرحوم  الفترة  هذه  خالل 

العمري.
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نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

لقاء جديد بين راموس وبيريز 
لحسم التجديد واحتمال العودة 

أمام إلتشي
مدريــــد،  ريال  قائـــد  راموس،  يعقد 
رئيس  فلورنتينو،  مع  جديدًا  اجتماعًا 
التجديد.  أزمة  مناقشة  أجل  من  النادي، 
وينتهي عقد راموس مع الريال في الموسم 
التجديد  عرض  على  يرد  لم  لكنه  الحالي، 
ديبورتيفو«،  »موندو  ل  ووفًقا  اآلن.  حتى 
بيريز  مع  أخرى  مرة  سيلتقي  راموس  فإن 
التجديد.  أزمة  لمناقشة  الفصح  عيد  قبل 
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا اللقاء سيكون 
 34 الـ  صاحب  راموس  لمستقبل  حاسمًا 
عامًا مع ريال مدريد. وأوضحت أن النادي ال 
التجديد، حيث يقدم  يزال حازما في عرض 
تخفيض  مع  عامين  لمدة  عقدًا  لراموس 
من  العديد  وزعمـــت   .%  10 بنسبة  راتبه 
على  الحصول  يريد  راموس  أن  التقارير 
عن  ويبحث  الجديد،  العقد  في  كاماًل  راتبه 
عروض أخرى خارج ريال مدريد. من ناحية 
اقترب عودة  تقرير صحفي على  أكد  أخرى، 
بعدما  الميرنجي  دفاعات  لقيادة  راموس 
الركبة، وخضع  كان قد تعرض إلصابة في 
لجراحة، ليغيب عن مباريات الريال منذ يناير 
الماضي. وبحسب »موندو ديبورتيفو«، فإن 
للمشاركة  العودة  مشارف  على  راموس 
بعض  زيدان  يمنحه  وقد  المباريات،  في 
الدقائق خالل مواجهة إلتشي اليوم السبت 
الهدف  أن  الصحيفة،  وكشف  الليجا.  في 
في  التواجـــد  هو  رامــوس  لدى  األساسي 
مباراة أتاالنتا بدوري أبطال أوروبا، والمقرر 
ريال  وكان  الجاري.  مارس   16 يوم  لها 
مدريد، فاز في مباراة الذهاب خارج ميدانه، 

بهدف دون رد.
هازارد يعود للمران الجماعي

منذ  هـازارد،  إيديــن  البلجيكي  انضم 
مدريد  ريال  لمران  مرة  ألول  األربعاء،  يوم 
وقد  اإلصابة.  من  تعافيه  بعد  الجماعي، 
لمواجهة  الفريــق  لقائمة  هازارد  ينضم 
الجـــولـة  في  السبـت،  اليــوم  إلتشــــي، 
يعد  ذلك،  ومع  اإلسباني.  الدوري  من   27
زيدان مدرب  الدين  لزين  الرئيسي  الهدف 
وهازارد  راموس  يصل  أن  هو  الميرنجي، 
في حالة جيدة إلى مواجهة أتاالنتا، الثالثاء 
أبطال  إياب ثمن نهائي دوري  المقبل، في 
جيد،  بشكل  األمور  سارت  وإذا  أوروبا. 
سيدخل الالعبان ضمن قائمة الفريق، لكن 
تطور حالة كل منهما، سيحدد عدد الدقائق 
التي سيحصالن عليها. وباستعادة راموس 
وهازارد، يبقى ماريانو دياز وداني كارفاخال 
المنشآت  داخل  اليوم  تدربا  اللذين 
الرياضية، حيث يعاني المهاجم من إصابة 
يتعافى  بينما  األيسر،  الفخذ  في  عضلية 
المدافع من إصابة في الفخذ األيمن تعرض 

لها في 14 فبراير الماضي أمام فالنسيا.
محرز على رادار ريال مدريد بطلب 

من زيدان
ريال  بأن  فرنسي،  صحفي  تقرير  أفاد 
مدريد يستهدف التعاقد مع الالعب الدولي 
مانشستر  نجم  محرز،  رياض  الجزائري 
سيتي،  مانشستر  في  محرز  ويعاني  سيتي. 
تحت  األساسي  التشكيل  عن  الغياب  من 
قيادة بيب جوارديوال، الذي يفضل برناردو 
سيلفا ورحيم سترلينج. وبحسب موقع »فوت 
ميركاتو« الفرنسي، فإن ريال مدريد يدرس 
ضم محرز في الصيف المقبل، لتدعيم خط 
الثالثي  مستوى  تدني  ظل  في  هجومه، 
وفينيسيوس،  ورودريجو  أسينسيو  ماركو 
إلى جانب اإلصابات المستمرة التي تالحق 
زين  أن  إلى  التقرير،  وأشار  هازارد.  إيدين 
للميرنجي،  الفني  المدير  زيدان،  الدين 
معجب كثيرا بقدرات محرز، ويرى أنه سيكون 
أن  التقرير،  وأوضح  لعبه.  لطريقة  مناسبا 
أداء محرز مع مانشستر سيتي أمام آرسنال 
وإيفرتون ووست هام وولفرهامبتون، جذب 

أنظار زيدان، ونال إعجابه.

البورتا يرى أن برشلونة ال يستحق 
اإلقصاء وامركينيوس يؤكد

الجديد  الرئيــس  البورتــا  خــوان  قال 
لصحيفـــة  تصريحاتــه  خالل  لبرشلونــة، 
»سبورت«عقب تعادل البلوجرانا بنتيجة )-1

1( أمام باريس سان جيرمان في إياب الدور 
ثمن النهائي والخروج من المنافسات«لدينا 
فريق كان مصدر فخر، ودافعنا عن كرامتنا، 
وعلى  والتأهل«.  االنتصار  نستحق  وكنا 
االنتخابــات  في  البورتــا  فوز  من  الرغم 
الرئاسية للنادي، األحد الماضي، لكنه حتى 
حيث  للنادي،  رئيسا  رسميًا  يصبح  لم  اآلن 
يتعين عليه تقديم ضمانات بنكية لرابطة 
رئيس  توسكيتس،  كارليس  وقرر  الليجا. 
اللجنة المؤقتة إلدارة شؤون النادي، دعوة 
بعثــة  لمرافقة  يوستي  رأفا  ونائبه  البورتا 
باريس.  الفرنسية  العاصمة  في  الفريق 
مدافع  ماركينيوس  أشاد  أخرى،  ناحية  من 
كيلور  زميله  بأداء  جيرمان،  سان  باريس 
نافاس، في المباراة وصرح عبر شبكة مونت 
نعلم  كنا  صعبة،  مباراة  كارلو »كانت 
منذ  برشلونة  ألن  مختلفة،  ستكون  أنها 
خسارته أمامنا في الذهاب، يقدم مستويات 
لقاء  من  أفضل  أداء  قدموا  والليلة  مميزة، 
»أدى  البرازيلي  المدافع  وأضاف  الذهاب«. 
الشوط األول،  العبو برشلونة بشجاعة في 
وضغطوا بقوة كبيرة علينا، وواجهنا صعوبة 
أوقات  »هناك  وتابع  بالكرة«.  الخروج  في 
جيدة وأخرى سيئة في كرة القدم، الصمود 
في اللحظات الصعبة أمر مهم، كنا قادرين 
لقد  العظيم،  حارسنا  بفضل  الصمود  على 

صنع كيلور نافاس الفارق«.
برشلونة يتحرك لضم أجويريو

أجـــل  من  تحركاتــه  برشلونـــة،  بدأ 
أجويرو،  األرجنتيني  خدمات  على  الحصول 
مهاجم مانشستــر سيتــي، خالل الصيـــف 
سيتي،  مع  أجويرو  عقد  وينتهي  المقبل. 
الصيف المقبل، ويستطيع التوقيع مجانًا مع 
 ،»TyC Sports« لشبكة  ووفًقا  فريق.  أي 
فإن البورتا الرئيس الجديد لبرشلونة، قدم 
خالل حملته االنتخابية، أول عرض ألجويرو، 
أن  إلى  وأشارت  للبارسا.  االنتقال  أجل  من 
البورتا أضاف على عرضه، الصفة الرسمية، 
عقب  الماضيــة،  القليلـــة  الساعات  خالل 
الجلوس على مقعـد الرئاسة. وأوضحت أن 
أجويرو،  صفقة  لحسم  بقوة  يسعى  البورتا 
البارسا،  ليونيل ميسي قائد  إلقناع صديقه 
الموســم  في  برشلونــة  رفقـة  باالستمرار 
برشلونة  مع  أن عقد ميسي  يذكر  المقبل. 
يعلن  ولم  المقبل،  الصيف  في  ينتهي 
البرغوث عن موقفه من التجديد حتى اآلن. 
وقالت الشبكة األرجنتينية إن أجويرو تلقى 
باريس سان  الشفهية من  العروض  بعض 
إنتر  إلى  باإلضافة  ميالن،  وإنتر  جيرمان 

ميامي.
ديمبلي يفرض نفسه على خطة 

عمل البورتا
فرض عثمان ديمبلي نفسه بقوة على 
توقــف  بعد  للبارســـا،  األساسية  التشكيلة 
ومساهمته  مطاردته،  عن  اإلصابات  لعنة 
لفريقه.  المباريات األخيرة  بشكل فعال في 
تمديد  أن  الفرنسية،  »ليكيب«  وكشفت 
تعاقد ديمبلي، بات ضمن أولويات البورتا، 
الرئيس الجديد للنادي. وأضافت أن عثمان 
الفترة  في  للبارسا  القوية  الركائز  من  بات 
األخيرة رفقة زميليه ميسي و ألبا، حيث حجز 
ولفتت  الفريق.  في  أساسيا  مكانا  لنفسه 
الفرنسي لعب دورا مؤثرا  المهاجم  إلى أن 
الليجا،  في  إشبيلية  على  الفوز  في  للغاية 
ملك  كأس  من  الفريق  بنفس  اإلطاحة  ثم 
إلى  الفرنسية،  الصحيفة  وأشارت  إسبانيا. 
الشديد  باالرتياح  مؤخرا  يشعر  ديمبلي  أن 
 ،3-5-2 خطة  ضمن  ميسي  بجوار  واللعب 
والتي تمكنه من استغالل مهاراته وسرعاته 
في مراوغة المنافسين بالمساحات الخالية.

انطالق الن�شخة ال�شابعة من الدوري الدويل 
»ويل العهد الأمري م�لي احل�شن« لكرة القدم

منتخب الكيك ب�ك�شينغ يختتم مع�شكر التح�شري 
لكاأ�س اإفريقيا غدا الأحد

تنظم جمعية نهضة طنجة لكرة القدم، أطوار النسخة 
السابعة للدوري الدولي« ولي العهد األمير الجليل موالي 
الحسن« لكرة القدم، والذي يتزامن هذه السنة مع الذكرى 
الثامنة لميالد سموه السعيد. وذلك أيام 15، 16، 17 و18 
طنجة  ومالعب  الرياضية  القرية  بمالعب   2021 مارس 
الكبرى. ويدخل هذا الدوري المنظم تحت شعار« الرياضة 
رافعة أساسية في إحقاق النموذج التنموي الجديد«، تفعيال 
لبرنامج أنشطة الجمعية، الرياضية الهادفة والمسطرة على 
مدار السنة، وخاصة على مستوى بناء الناشئة واستقطاب 
واكتشاف المواهب الكروية، وبشراكة مع تنسيقية قدماء 
العبي كرة القدم بمدينة طنجة التي تضم، جمعية قدماء 
اتحاد طنجة وجمعية قدماء العبي شباب بنديبان  العبي 
وجمعية قدماء العبي رجاء بني مكادة، وجمعية قدماء وداد 

طنجة.

للفئة  المخصصة  للدوري  السابعة  النسخة  وتشهد 
العمرية أقل من 13 سنة وأقل من 15 سنة، مشاركة 32 
فريقا )16 فريقا في كل فئة(. كما تتميز نسخة هذه السنة 
حالة  واحترام  الضرورية  الصحية  باالحترازات  بااللتزام 

الطوارئ الصحية. 
يذكر أن هذا الدوري يولي أهمية خاصة للرياضة وكرة 
القدم بالنسبة لفائدة الناشئة واكتشاف المواهب والبالغ 
من العمر إلى حدود اليوم 7 سنوات من العطاء والحضور 
الوطني والدولي. سيختتم بتوزيع  الرياضي  في المشهد 
المشاركة  ودروع  الفائزة  الفرق  على  والكؤوس  الجوائز 
داخل  من  وازنة  رياضيـــة  شخصيات  بحضور  والتكريم، 

المغرب وخارجه.

احتضنه  الذي  األول  االنتقائي  المعسكر  األحد  غدا  يختتم 
و14   07 بين  ما  بوزنيقة  لمدينة  إفريقيا  إيواء  محطة  مركب 
مارس الجاري، لفائدة منتخب الكيك بوكسينغ، في إطار التحضير 
التي  بوكسينغ  الكيك  لرياضات  اإلفريقية  الكأس  لمنافسات 
بوكسينغ  للكيك  اإلفريقية  الكونفدرالية  تنظيمها  عن  أعلنت 
و11   05 مابين  الفترة  خالل  ياووندي  الكاميروني  بالعاصمة 
أبريل المقبل. وكانت الجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك 
وجهت  المماثلة  والرياضات  الصافات  طاي،  المواي  بوكسينغ، 
عددهم  والبالغ  وبطالتها  أبطالها  مجموع  من  لنخبة  دعوتها 
التدريبي  المعسكر  هذا  ضمن  الدخول  قصد  عنصرا  ثالثين 
واالنتقائي األول  الذي يعتبر فرصة سانحة للجنة التقنية الوطنية 
المكونة من السادة لحسن واسو ، غرداش عبد الرحيم و جواد 
مدى  على  الوقوف  فؤاد حمدي قصد  المدرب  وبمساعدة  خويا 
جاهزية كل هذه العناصر التي تمت دعوتها واستعدادها لخوض 
لفترة  توقفها  بعد  سيما  الهامة  القارية  المنافسة  هذه  مثل 
الخاص  الوضع  جراء   ، العالي  المستوى  ذي  التباري  عن  طويلة 
الذي فرضته جائحة كوفيد 19 على كل األنشطة الرياضية ببلدنا 

الوطنية  للنخبة  آخر ظهور رسمي  أن  ، علما  العالم  بقاع  وبكل 
المغربية للكيك بوكسينغ كان ضمن بطولة العالم التي نظمها 
االتحاد الدولي لرياضات الكيك بوكسينغ واكو بمدينة أنطاليا 
التركية شهر نونبر 2019 ، حيث استطاع المغرب خاللها انتزاع 
ميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين. وخضع األبطال والبطالت 
هذا  من  األول  اليوم  منذ  بوكسينغ  الكيك  لرياضات  المغاربة 
التربص اإلعدادي وقبل دخولهم لمركب مدينة بوزنيقة لعملية 
إجراء التحليالت الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا وذلك قصد 
االستعداد والتهييء في ظروف صحية جيدة كما تقتضي ذلك 
ببلدنا  الوبائية  الوضعية  أملتها  التي  االحترازية  اإلجراءات  كل 
األولى  اإلعدادية  المرحلة  المنتظر عند نهاية هذه  ، حيث من 
تدريبي  معسكر  ضمن  للدخول  ثانية  مجموعة  انتقاء  يتم  أن 
الحق والذي على إثره ستتضح معالم إفراز النخبة المؤهلة أكثر 
ضمن  واإلناث  للذكور  المبرمجة  األوزان  فئات  برسم  للتنافس 
 ، كونتاكت  الفول  أصناف  في  القارية  الرياضية  التظاهرة  هذه 

الالوكيك والكايوان.
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المغربي  الدولي  الالعب  مزايدات،  بدون 
عبد السالم وادو أخطا الطريق بتصرفه، لكن ال 
حق ألحد أن يجرده من وطنيته، خصوصا بعض 
االنتهازيين من الدوليين السابقين والمدربين 

ووو.....
في  إال  إسمهم  نسمع  ال  هؤالء  مثل  ألن 
المكاتب واللجان  الحفالت الرسمية وفي قوائم 
الوطنية  القدم  المشرفة على كرة  والمؤسسات 
للرياضة  إضافة  تقديم  منهم  نلمس  أن  دون 
من  الريع  من  يستفيدون  فقط  بل  المغربية، 
رواتب ومنح وسفريات على حساب أموال الشعب.

له حسابــات  وإذا كانــت  السالم وادو  عبد 
شخصية مع فوزي لقجع، فهناك طرق ومناسبات 
هـــذه  تصفية  خاللهـــا  من  يمكن  ومواعيد 
الحسابات، وليس على مواعيد ترتبط بالوطن... 
في  لمنصب  لقجــع  فــوزي  يترشح  فحين 
فنستحضر  )فيفا(،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 
هنا كمغاربة وطننا المغرب.. ويبقى لقجع مجرد 
منافسه من  يكون  أن  فباألحرى  للوطن،  ممثل 
في  وتسببت  لوطننا  والعداء  الحقد  تكن  دولة 
في  والوقوف  برامجه  وتعطيل  تقدمـه  تأخير 
وجهه في شتى المحافل العالمية وكأن مشاكل 
الجزائر سببها المغرب. وهنا تكمن قمة الحقد. 
من هذا الجانب، لم يكن من الضروري أن يقحم 
التي فعلها بقراءة خاطئة،  أنفه بتغريدته  وادو 
ترشح  ضد  زطشي  الجزائري  خاللها  من  ودعم 
الملكية  الجامعة  القجع رئيس  فوزي  المغربي 
المغربية لكرة القدم لعضوية الفيفا. ألن وادو 
بأكمله  المغرب  وجه  في  يقف  نفسه  وجد  هنا 

وليس ضد شخص لقجع.
طبعا من حقنا أن نتفاجأ من هذا التصرف 
جميعهم  المغاربة  كان  العب  من  الالئق  غير 
يحترمونه ألنه أبدى في العديد من المناسبات 
الوطني،  القميص  حمل  كالعب  لوطنه  حبه 
وكمواطن غيور ساهم من ماله الخاص وبمبلغ 
جائحة  بتدبير  الخاص  الصندوق  في  محترم 
إحداثه  تم  الذي  وفيد19«،  كورونا »ك  فيروس 
الملك  الجاللة  صاحب  من  سامية  بتعليمات 
أن  ألحد  حق  ال  أن  قلنا  فلهذا  السادس.  محمد 
يتزايد على هذا الالعب بخصوص وطنيته، لكن 
على  يعتذر  و  يتراجع  أن  بالمقابل  الالعب  على 
زلته ويعود إلى جادة الصواب بخصوص تغريدة، 
المجال  يفسح  ال  وحتى  تغضبنا،  أن  عادي،  أمر 

أمام الحاقدين للركوب عليها.

لويز سواريزحوار السبت

عبد ال�شالم وادو 
اأخطاأ.. . لكن ل حـقَّ 
لالنتهازيني يف جتريده 

من وطنيته

قال الدولي األوروغواياني لويس سواريز، 
العب أتلتيكو مدريد، إن برشلونة لم يحترمه، 

وأبلغه بعدم االعتماد عليه بطريقة سيئة. 
وأوضح سواريز في حوار مع صحيفة »فرانس 

فوتبول« الفرنسية، نشرت ترجمته يومية 
»الصباح« أنه مازال غاضبا على الطريقة التي 

تعامل بها معه مسؤولو البارصا، رغم كل ما 
قدمه للفريق، مبرزا أنه قرر االنتقال ألتلتيكو 

مدريد إلثبات أنه مازال قادرا على تقديم 
مستوى رائع. وأضاف سواريز أنه اشتاق 

لليونيل ميسي، صديقه المقرب، وأن انتقاله 
من برشلونة لمدريد كان صعبا على أطفاله 

وزوجته. فيما يلي نص الحوار:
في  العيش  على  اعتادت  عائلة،  على  أتوفر  ألنني  المرة 
كان  وضحاها.  عشية  بين  تغييره  صعبا  وكان  ما،  مكان 
أصدقاء  على  يتوفرون  الذين  األمر ألطفالي،  توضيح  على 
فرضتها  التي  الصعبة  الظروف  إلى  باإلضافة  ببرشلونة. 
الجائحة، كان األمر صعبا جدا. أبنائي مشتاقون ألصدقائهم 
ببرشلونة، وكذلك عائلة زوجتي. لكن أنظر للجانب اإليجابي 
من األمور، إذ كان من الصعب على البقاء في فريق ال أحد 
فيه يرغب في. اليوم الوضع أفضل من ذي قبل، وأسرتي 

سعيدة وهذا هو األهم.
طريقة لعبك مثالية ألتلتيكو …

ذلك راجع لحماس الالعبين والمدرب. يساعد ذلك على 
تقوية نفسيتك، كما يشعرك بأن الجميع يدعمك. باإلضافة 
إلى ذلك، أعرف العبي الفرق األخرى، لم يكن علي التعرف 

على قدراتهم من جديد، بما أنني لم أغير البطولة.
لم يكن يتوقع أحد أن تسجل 16 هدفا في أول 20 

مباراة لك مع أتلتيكو …
لي  قالوه  ما  بعد  مسيرتي،  في  معدل  أحسن  إنه 
لحصد  وأسعى  النهاية،  في  األرقام  تهمني  ال  ببرشلونة. 
القدوم  إلى  دفعني  الذي  الرئيسي  السبب  وهو  األلقاب، 
ألتلتيكو مدريد. تسعدني األهداف التي أسجلها، إلى جانب 

تحفيزات الجماهير، لكنني أريد الفوز باأللقاب.
ما هو السر في حفاظك على مستواك؟

عندما تتقدم في السن، يجب أن تنتبه إلى ما تأكله، 
قبل  الرياضية  التمارين  ببعض  القيام  إلى  باإلضافة 
أكثر.  بأنفسنا  نعتني  أن  يجب  والمباريات.  التداريب  وبعد 
يساعدني أيضا الطاقم التقني على استرجاع لياقتي بسرعة 
بعد كل مباراة. في هذا السن يصعب الحفاظ على مستواك 
طيلة 90 دقيقة، لكن عندما يحتاجك فريقك يجب أن تكون 

في قمة مستواك.
هل غيرت طريقة لعبك؟

ال يمكن تغيير طريقة لعبك. عندما وقعت لبرشلونة 
كان على التأقلم مع طريقة لعب الفريق. كنت في ليفربول 
وأوروغواي أركض في كل نقاط الملعب، لكن في »البارصا« 
كان لي مركز محدد ال يجب أن أغادره. في أتلتيكو مدريد 

يمكنني التحرك في الهجوم كما شئت.
على  حفاظك  في  سيميوني  دييغو  ساهم  كيف 

مستواك؟
ويرغب  نفسه  في  يشكك  مهم ألي العب  مدرب  إنه 

بغرونينغــن  مسيرتــك  بــدأت  سنة،   15 قبل 
بعد  كبيرة  فرق  أقمصة  حمــل  توقعت  هل  الهولندي، 

ذلك؟
عندما تكون من أمريكا الجنوبية وتصل ألوربا، يصعب 
معرفة ما ستؤول إليه األمور في المستقبل. بعد مرور كل 
الرائعة  اللحظات  وفي  مليا في مسيرتي  أفكر  الوقت،  هذا 
التي مررت بها رفقة كل الفرق التي لعبت لها. تحدثت أخيرا 
مع صديق سبق أن لعب معي، وتفاجأت للسرعة التي مرت 

بها األمور، وكيف أنني تقدمت في السن.
هل باتت التداريب والمباريات صعبة بالنسبة إليك؟

على  تتوفر  أن  الجيد  من  شيء.  أهم  الالعب  نفسية 
واحدة  إنها  الصعاب.  كل  تجاوز  أجل  النفس، من  في  ثقة 
من مميزاتي، إذ لم أستسلم قط رغم أنني مررت بلحظات 
عصيبة. إنه الفكر نفسه الذي دفعني لالنتقال إلى أتلتيكو 
مازلت  أنني  للجميع  أبين  أن  أهدافي،  بين  من  مدريد. 
هذه  كل  بعد  عليه.  التعويل  يمكنهم  الذي  الشخص 
للجميع  أظهر  أن  علي  لزاما  كان  برشلونة،  في  السنوات 
أنني مهم، وبإمكاني قيادة أكبر الفرق في الدوري اإلسباني 

»الليغا«.
هل لثقافتك دور في هذا الفكر؟

األوروغواياني فخور بنفسه دائما، وكل األشخاص في 
بلدي يفكرون مثلي. ما أقدمه اليوم دليل على الطريقة التي 

يحب بها الالعبون األوروغوايانيون كرة القدم.
غيرت الفرق والبلدان كثيرا، هل دفعك ذلك إلى عدم 

االستسالم؟
الفرق الكبير هو أن تغير بلدا وتتجه للعب في بطولة 
مغايرة. عندما انتقلت من غرونينغن إلى أجاكس أمستردام، 
البطولة  في  بقيت  أنني  بما  كبير  تغيير  هناك  يكن  لم 
كل  تغير  أخرى،  لدولة  هولندا  غادرت  عندما  لكن  نفسها، 
شيء، وبات األمر أكثر صعوبة بالنسبة إلي. عندما انتقلت 
من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد، لم أشعر بتغيير كبير، رغم 
لعب مختلفة،  اكتشفت مدربا جديدا والعبين بطرق  أنني 
في  راكمتها  التي  التجربة  نفسه.  الدوري  في  بقيت  لكن 

الليغا، ساعدتني كثيرا.
هل بات من الصعب تغيير فريق في سن 33؟

القرار يتخذ بناء على أمور عديدة. بالنظر إلى ما عشته 
في برشلونة وكيفية إبالغي بقرار التخلي عني، كان لزاما 
األمر صعبا هذه  أود ذلك. كان  الفريق، وكنت  تغيير  علي 

يحرتمني” مل  وبر�شل�نة  ملي�شي  “ا�شتقت 
في تغيير الفريق. يملك طريقة خاصة في تحفيز الالعبين، 
إن  قلت  برشلونة  غادرت  عندما  فيك.  ثقته  على  بالتأكيد 
مع  حديثي  وبمجرد  مستقبال،  ستفتح  كثيرة  أبوابا  هناك 
سيميوني فهمت معنى ذلك. إنه مدرب يريدني في الفريق، 
كما فعل لويس إنريكي عندما قرر انتدابي لبرشلونة في 

2014. أظهر لي ثقته في.
هل الفوز بلقب مع أتلتيكو سيكون له طعم خاص؟

في  كثيرة  مواسم  لعبت  فعال.  مغايرا  األمر  سيكون 
أجاكس وليفربول، وسجلت رفقتهما أهدافا كثيرة. سمعت 
سهل  برشلونة  في  األهداف  تسجيل  إن  يقول  البعض 
أهدافا  أسجل  عندما  اليوم  لكن  ميسي.  ليونيل  بوجود 

كثيرة رفقة أتلتيكو مدريد، بدأ الناس يقدرون قيمتي.
لعبت مع غريزمان ببرشلونة، هل ترى أنه يتأقلم مع 

الفريق؟
عندما  نفسه  الجيد  مستواك  على  الحفاظ  يصعب 
تنتقل لبرشلونة. يعلم غريزمان كيف يمكنه تقديم مستوى 
أن  أثبت  األخيرة  المباريات  في  الثقة.  له  منحت  إذا  جيد، 
مساعدة  من  ذلك  وسيمكنه  فيه،  يثقون  ومدربه  زمالءه 

الفريق أفضل في المستقبل.
هل اشتقت لميسي؟

بطبيعة الحال. بغض النظر أنه لعب معي في الفريق 
نفسه، فإنه صديق مقرب أيضا. كنا نتحدث كثيرا عن أمور 
كنا  القدم.  كرة  للعب  دائما  يلتقون  أبناؤنا  وكان  الحياة، 
نعلم أنه سيأتي يوم سيفرض علينا هذا التغيير، وكان علينا 

التحضير له.
لم أشكك يوما بمستواي

مستواه  في  يوما  شكك  قد  يكون  أن  سواريز  نفى 
الكروي، وأوضح«ال لم ينتبني الشك أبدا، رغم أنني مررت 
بلحظات عصيبة الموسم الماضي، بسبب اإلصابة واإلقصاء 
من عصبة األبطال بهزيمة ثقيلة أمام بايرن ميونيخ )8 – 
2(. لكن وثقت في نفسي وكنت أملك من اإلمكانيات ما 
يخول لي مساعدة الفريق الذي يريدني، شريطة أن أحظى 

بثقة المدرب ودعم زمالئي«.
»حظيت  قال  مدريد  أتليتيكو  الجديد  فريقه  وعن 
باستقبال جيد من قبل زمالئي وكان تأقلمي سريعا. نتحدث 
من  أتيت  أنني  يعلمون  معا.  ونعمل  بيننا  ما  في  كثيرا 
برشلونة وفزت بألقاب كثيرة، لكنهم يرونني العبا إضافيا 
النظر عن  الفريق، بغض  بالفريق. أحب اعتباري العبا في 
نادي السابق. لم يحدث تغيير كبير في التداريب. بخصوص 
ومنتخب  ليفربول  لعب  طريقة  أحببت  اللعب،  طريقة 

أوروغواي، تشبه كثيرا طريقة لعب برشلونة«.
منحت كل شيء للبارصا

قال لويس سواريز، إنه منح كل شيء لبرشلونة، فريقه 
السابق، مضيفا »برشلونة احتاج للتغير وقبلت بذلك. األمر 
الوحيد الذي أغضبني هي الطريقة التي تمت بها العملية. 
منحت كل شيء لهذا الفريق، وكنت في قمة مستواي ستة 
برشلونة.  مثل  ناد  في  صعب  أمر  وهذا  متتالية،  مواسم 
التخلي  أرادوا إبالغي بقرار  استحققت احتراما أكبر، عندما 
ألبرز  مدريد  أتلتيكو  إلى  االنتقال  قررت  ذلك  بعد  عني. 
للجميع أنني مازلت قادرا على العطاء. أحببت اللعب ألتلتيكو 
وكان قرارا خاصا بي. أنا في سن استحق فيه احتراما أكبر«. 
وتابع »ما أقلقني أيضا أنهم قالوا لي إنني كبير في السن 
ولم يعد بإمكاني لعب مباريات بمستوى عال في ناد كبير. 
لو لم يكن مستواي جيدا لتقبلت األمر، لكنني كنت أسجل 
في كل موسم أكثر من 20 هدفا، وكانت أرقامي جيدة وراء 
اللعب في »البارصا«، وتابعنا  ليونيل ميسي. من الصعب 
هو  ما  يقدموا  لم  للنادي،  وقعوا  كثرا  العبين  أن  كيف 

مطلوب منهم، واضطروا للرحيل«.
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 مفوض قضائي محلف
لدى   المحكمة االبتدائية   بطنجة   

إعالن عن بيع بالمزاد العلني
ملف التنفيذ عدد : 228/8510/2018

لفائدة السيد : إسماعيل داوود، 
الجاعل محل المخابرة معه 

بمكتب األستاذ محمد يوسف الزهيري.
في مواجهة : جمعية تسيير مدرسة كرة القدم 

لنادي االتحاد الرياضي لطنجة لكرة القدم 
في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها 
االجتماعي بالمركب الرياضي الزياتن بطنجة.

أنه  أدناه  الموقع  القضائي  المفوض  يعلن 
المحكمة  الصادر عن   293 رقم:  األمر  على  بناء 
في   2018/05/15 بتـــاريـخ  بطنجـــة  التجارية 

الملـــف عدد : 293/8102/2018. 
سيتم البيع عن طريق المزاد العلني المنقول 

المحجوز التالي :   
الحافلة  الحاملة للوحة: 40 - ب- 5045.

وذلك بتاريخ 08 أبريل 2021 على الساعة 
12 زواال بالمقـر االجتماعـي بالمركـب الرياضي 
بواسطة  أو  نقدا  الثمن  ويؤدى  طنجة  الزياتن 
واجبات   %  10 زيادة  مع  األداء  مضمون  شيك 

الخزينة العامة.
اال تصال  المعلومات  المزيد من  أراد  ومن 

بمكتب المفوض القضائي.
توقيع المفوض القضائي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المــهدي    العلــوي
محـــــــاسب    معتمــــــــد

13 شارع ولي العهد الطابق الثاني رقم 4 تطوان
الهاتف: 962141 -0539 960200 0539 

الفاكس: 960201 0539
*************

ميمو بوا ش.ذ.م.م. 
MAIMOU BOIS SARL

شركة ذات المسؤولية المحدودة رأسمالها 
100.000.00 درهم

مقرها االجتماعي بتطوان 
كم 7، طريق واد الو 

تأسـيس شركة ذات المسؤولية 
المحدودة

بموجــب عقــد عرفــي مـــؤرخ بتطـــوان 
في 28 يناير2021، تم تحرير القانون األساسي 
مميزاتها  المحدودة  المسؤولية  ذات  لشركة 

كالتالي:
•  التسمية: ميمو بوا ش.ذ.م.م.

”MAIMOU BOIS SARL“                  
•       المساهمون:

•   السيد عبد السالم بن أحمد الميموني 
•   السيد عبد العزيز بن أحمد الميموني

•  الهدف: هدف الشركة:
وبنصف  بالجملة  ونجارته  الخشب  بيع    •

الجملة وبالتقسيط
•   البيع والتجارة في مواد البناء

والعقارية  العينية  العمليات  •  وعموما كل 
والمالية والتجارية المتعلقة بشكل مباشر أو غير 
مباشر بتحقيق هدف الشركة والتي من شأنها أن 

تعمل على تشجيع وتطوير الشركة.   
المقر االجتماعي: كم 7، طريق واد الو،    •

تطوان
•  المـدة: 99 سنة. 

الشركة  رأسمال  حدد  الشركة:  رأسمال    •
إلى  مقسم  درهم   )100.000,00( ألف  مائة  في 
مائة )100( حصة من فئة ألف )1000.00( درهم، 

خصصت لكل من: 
•   عبد السالم بن أحمد الميموني: خمسون 

)50( حصة. 
•   عبد العزيز بن أحمد الميموني: خمسون 

)50( حصة.
•  التسيير: تم تعيين السيدان عبد السالم 
أحمد  بن  العزيز  وعبد  الميموني  أحمد  بن 
الشركة  وتلتزم  للشركة،  كمسيرا  الميموني، 

بإمضائهما منفصل. 
•   السنة التجارية: من فاتح يناير إلى 31 
 28 من  استثنائية  وبصفة  سنة  كل  من  دجنبر 

يناير2021 إلى 31 دجنبر 2021.
•  األرباح : المحصول الصافي للسنة، بعد 

إسقاط االدخار القانوني، يخصص للشريكين.
االبتدائية  بالمحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتطوان بتاريخ 26 فبراير2021 تحت رقم 440.
 بمثابة مقتطف وبيان 
    مسيرا الشركة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل 

المحكمة االبتدائية بطنجة 
قسم التبليغ 

إعذار: 2018/6708/6370 
إشهار حكم قضائي 

طبقا لمقتضيات الفصل 441 من ق.م.م
الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
المحكمة  هذه  بأن  بطنجة  التجارية  بالمحكمة 
أصدرت حكمها بتاريخ : 2016/12/06 تحت عدد 

5443 في الملف عدد 2014/1201/2024
بين : السيد أحمد حسن البقالي عنوانه دوار 

تورات اسيفان إقليم شفشاون
وبين : السيد محسن الوافي، ينوب عنه ذ/ 
عبد الحق الشنتوف المحامي بهيئة طنجة ومن 

معه.  
اآلتي نصه : ابتدائيا وحضوريا. 

- في الطلب األصلي
ـ في الشكل : بقبوله. 

رافعه  وتحميل  برفضه   : الموضوع  في  ـ 
الصائر.

- في طلب ادخال الغير في الدعوى.
رافعه  وتحميل  قبوله  :بعدم  الشكل  في 

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

441 من قانون المسطرة المدنية . 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

ملف عدد: 26/2013/46
إعالن عن بيع عقار

لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م.
ضد : السيدة سعيدة بلحاج، عنوانها : حي 
المرابط، الشارع الرئيسي، رقم 22 طنجة.

الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية  بالمحكمة 
2021/04/14 على الساعة الواحدة والنصف بعد 
الزوال سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة بيع 
بالمزاد العلني للعقار المدعو )أنس A27/5( ذي 
الرسم العقاري عدد 61/11587 المملوك للمنفذ 
عليها المذكورة أعاله الكائن بمركب إقامات أنس 
طريق تطوان رقم 5 طنجة، والعقار عبارة عن شقة 

بالطابق األرضي مساحتها 34 م 2.
في  العقــار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

االتصال بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

ملف عدد: 2018/8516/58 
إعالن عن بيع عقار

لفائدة : البنك الشعبي لطنجة -تطوان.
ضد: السيدة كميلية اليوسفي، عنوانها الزنقة 

27 الرقم 12 الحي الجديد طنجة.
الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية  بالمحكمة 
2021/04/14 على الساعة الواحدة والنصف بعد 
الزوال سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة بيع 
بالمزاد العلني للعقار المدعو)عفيف ( ذي الرسم 
العقاري عدد 06/40156 المملوك للمنفذ عليها 
بتهوفن،  بنهج  الكائن بطنجة  أعاله،  المذكورة 
المسماة  باإلقامة  السادس  الطابق   142 رقم 
أمنية 2، والعقار عبارة عن شقة مساحتها 28 م 2.

حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقار في مبلغ 
190.000.00 درهم. 

تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من 
مع  ناجزا  الثمن  يؤدى  اإلعالن،  هذا  نشر  تاريخ 
زيادة 3 %، وللمزيد من االيضاح يمكن االتصال 

بهذه المحكمة. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

ملف عدد: 2017/8516/25 
إعالن عن بيع عقار

لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م.

ضد: السيدة أمال النواسي، عنوانها رقم 6 زنقة 
الصياغين طنجة.

الضبط  كتـــابة  مصلحــة  رئيــس  يعلن 
بتاريـــخ  أنــه  بطنجــة  التجاريــة  بالمحكمة 
2021/04/14 على الساعة الواحدة والنصف بعد 
المحكمة  بهذه  البيوعات  بقاعة  الزوال سيجرى 
 ) 17A057( بيع بالمزاد العلني للعقار المسمى 
ذي الرسم العقاري عدد 06/150552 المملوك 
بمدينة  الكائن  أعاله  المذكورة  عليها  للمنفذ 
طنجة حي طنجة البالية، والعقار عبارة عن شقة 
من  1م2   ،2 م   47 مساحتها  الثالث  بالطابق 

مساحتها تمثل الشرفة.
العقـــار في  لبيــع  الثمن االفتتاحــي  حدد 

مبلغ 150.000.00 درهم. 
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من 
الثمن ناجزا مع  تاريخ نشر هذا اإلعالن.  يؤدى 
زيادة 3 في المائة. وللمزيد من اإليضاح  يمكن 

االتصال بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل

المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية

بيــع  عقـــار  
ملف تنفيذي عدد: 6201/19-2826
بطلب من: السيدة منانة اللغميش

ضد : السيد عبد الهادي اللغميش ومن معه
في يوم الثالثاء 27-04-2021 على الساعة 
العاشرة والنصف )10.30( صباحا بقاعة البيوعات 
بالمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى البيع بالمزاد 
الكائن  للعقار:  العلني وألكبر وآخر مزايد موسر 
بمدينة طنجة، الواقع بزنقة المعدنوس رقم 15 
الدرادب وهو عبارة عن بناية تشتمل على بيت و 

)نباح( ومرافق مساحته 35 متر مربع.
مبلـــغ   في  االفتتاحـــي  الثمــن  حـــدد 

150.000.00 درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من 

تاريخ النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.
في  إضافية  معلومات  يريد  من  كل  وعلى 
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد 

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

مع زيادة 3 %.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهام بوحيى
 منتدب قضائي من الدرجة األولى

مشرف على مكتب التنفيذ المدني   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل 

المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية

بيــع  عقـــار   
ملف تنفيذي عدد: 6201/21-190
بطلب من: السيد الحسين ايمونان

ضد : السيدة ربيعة ايمونان ومن معها.
في يوم الثالثاء 27-04-2021 على الساعة 
العاشرة والنصف )10.30( صباحا بقاعة البيوعات 
بالمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى البيع بالمزاد 
الكائن  للعقار  موسر  مزايد  وآخر  وألكبر  العلني 
بمدينة طنجة، الواقع بال الفلوري رقم الدار 28 
بناية  عن   عبارة  وهو  فلوري،  فال  حمام  قرب 
تشتمل على سفلي وطابقين، مساحته 77 متر 

.G/6602 مربع الحامل للرسم العقاري
 : مبلغ  في  االفتتاحي  الثمن  حدد 

460.000.00 درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من 

تاريخ النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.
في  إضافية  معلومات  يريد  من  كل  وعلى 
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد 

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

مع زيادة 3 %.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهام بوحيى
 منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني

أسفر الجمع العام االستثنائي للجمعية المغربية لصناعة النسيج واأللبسة، فرع جهة 
الشمال، عن انتخاب السيد عبد السالم شبعة، رئيسا، والسيد ياسين العرود نائبا له، حسب 

نتائج االنتخابات التي جرت يومي 3 و 4 مارس الجاري. 
وتقدمت الئحة عبد السالم شبعة ونائبه األول ياسين العرود، بفارق أصوات كبير على 
اللنجري، حيث كسبت  اإلله  وعبد  دحمان،  بن  كريم  يقودها  كان  التي  المنافسة،  الالئحة 

الئحة عبد السالم شبعة ثقة 111 صوتا، مقابل 22 صوت لالئحة الثانية.
وكانت الالئحة الفائزة في الجمع العام االستثنائي، قد عقدت يوم اإلثنين فاتح مارس، 

ندوة صحفية، بأحد فنادق مدينة طنجة، كشفت خاللها عن برنامجها االنتخابي. 
وأكد عبد السالم شبعة، في مداخلته أمام مجموعة من رؤساء الشركات وأرباب مصانع 
النسيج واأللبسة، على أن أولويته األساسية في المرحلة المقبلة حال وصوله إلى الرئاسة، 
وبناء فريق مسير  للقطاع،  المنتسبين  الجمعية، ولم شتات  الثقة في  إعادة  ستنصب على 
منسجم، وتقوية الموقع التفاوضي للجمعية كمخاطب قوي أمام المصالح اإلدارية المختلفة، 

)وزارة التجارة والصناعة، إدارة الضرائب، الجمارك، الـ CNSS، أمانديس... الخ(.
يتخذ  وأن  للجميـع،  رئيسا  يكون  بأن  كالمه  معرض  في  شبعة  السالم  عبد  وتعهد 
القرار باعتماد المقاربة التشاركية، وذلك استجابة لرغبة فئة مهنيي القطاع الذين لم يعد 
القرارات  المشاركة في بلورة  التفرقة والعزوف عن  الحالي، بسبب  الجمعية  يعجبهم وضع 

التي تهم مشاكل قطاع شركات النسيج واأللبسة. 
من جهته، أفاد ياسين العرود، أن المكتب المسير المقبل يتعهد بالقطيعة مع التوجه 
الذي كان سائــدا في الفتــرة السابقة، والتي أدت إلى فقـدان الثقة في اإلطار التنظيمي 
قطاع  في  العاملة  الشركات  أرباب  مصالح  عن  الدفاع  أجل  من  أسست  كهيئة   ،AMITH

النسيج. 
وأضاف ياسين العرود، أن المكتب المسير المقبل سيحاول توفير المعلومة للمنتسبين، 
وأكد أن مساهمات األعضاء لن تكون من دون جدوى، متعهدا بإحداث لجنة ستعكف على 
تقوية الجانب التواصلي مع المنتسبين، والتواصل مع رئاسة الجمعية على الصعيد الوطني، 
والتنسيق مع اإلدارات الرسمية والمؤسسات العمومية، وتعزيز الطاقم اإلداري بأطر عالية 

الكفاءة.
التنظيمية  البنية  تقوية  هي؛  رئيسية،  محاور  ثالثة  االنتخابي  البرنامج  تضمن  وقد 
للجمعية، وتعزيز الحكامة، والتركيز على التكوين ومواكبة المقاوالت، ثم العمل على تجاوز 

التحديات واإلشكاليات المطروحة أمام مهنيي القطاع.
المقبل، سيعمل  المسير  المكتب  العرود وشبعة قد أكدا في حديثهما على أن  وكان 
الحوار، واإلنصات  القضايا المطروحة، بمنهج  على تدبير االختالف في اآلراء واألفكار حول 
للمقترحات البناءة، على أساس مشاركة أرباب المقاوالت أنفسهم في االجتماعات واللقاءات 

التنظيمية للجمعية خالل السنة ونصف المقبلة.
الحلول  بإيجاد  التسريع  المطلوب  الملفات  من  مجموعة  االنتخابي  البرنامج  وتضمن 
بشكل  وإدماجه  المهيكل  غير  القطاع  مواكبة  مقدمتها  وفي  المقبلة،  الفترة  خالل  لها، 
األرواح، وأيضا  المهيكل، وذلك تجنبا لوقوع كوارث تلحق خسائر في  القطاع  تدريجي في 

تحسين صورة القطاع الذي يوفر آالف مناصب الشغل في جهة طنجة.

13

بالغ �شحفي

وادو  بني مطرقة ال�طن
و�شندان ال�طنية

الدولي  الالعب  أن  اثنــان  يختلــف  قـد ال 
السابق عبد السالم وادو يعد من أبرز المدافعين 
الذين مروا في تاريخ كرة القدم الوطنيــة، لما 
ال وهو من صانعي المجد الكروي هناك بتونس 
الخضراء، عندما أحرج منتخب الزاكي علية القوم 
على الصعيد اإلفريقي وأخرجهم بطريقة رياضية 
جميلة قبل الخسارة بفعل فاعل في النهائي أمام 
البلد المنظم في مشهد بئيس استأنسناه في 

أم القارات.
نطرح  جعلتنا  وادو  السالم  عبد  إشكالية 
السؤال   هذا  نتيجة  الوطنية؟  مامعنى  سؤال 
وادو  اختيار  تلت  التي  الفعل  ردود  لنا  أظهرت 
دعمه لزطشي عوض لقجع،  والتي ذهبت مع 
منطق الزعامة الذي تتبناه جميع الدول العربية 
أمر غير محمود، النقول  الرأي هو  اختالف  وأن 
بأن  يقول  المنطق  وإنما  وادو  عن  دفاعا  هذا 
آخر،  شيء  الــرأي  عن  والتعبير  شيء  الوطنية 
أو  وادو  أن يخون  أي شخــص  وليس من حق 
يدافع عنه ألنه قادر للدفاع عن نفسه بمختلف 
تضييق  المعقول  غير  فمن  والوسائل،  الطرق 
الوطنية ذات المفهوم الواسع إلى مفهوم ضيق 

مرتبط بالشخص والدفاع عنه.
المرشح  لقجع  فوزي  أننا ضد  تقولون  قد 
فنحن  ذلك  من  العكـس  بل  الفيفا،  لمجلس 
شخصيا نتمنى أن يفوز أمام خصمه خيرالدين 
هيمنة  لتكريس  االنتخابات،  هذه  في  زطشي 
رأي  وإسماع  اإلفريقـي  الصعيد  على  المغـرب 
العالمي،  المستوى  على  الوطنية  القدم  كرة 
نظرا لكون كرة القدم أصبحت مرتبطة بمراكز 
أن لقجع قدم خدمات  أيضا  اعتبار  القرار وعلى 
جليلة وكبيرة لكرة القدم المغربية واإلفريقية، 
صعود  فمنذ  األمر،  هذا  علينا  يفرض  والواقع 
ابن بركان لكرسي رئاسة أغلى جامعة بالمغرب، 
تغيرت العديد من المعطيات أبرزها عودة الفرق 
كانت  بعدما  اإلفريقية  للمنافسات  الوطنية 
تنافس في الظل بعيدا عن الخارطة اإلفريقية، 
أصبحت  التي  التحتية  البنية  إلــى  باإلضافة 
تضاهي كبريات الدول العالمية، غير أن تعبير 
الوطنية  مرتفعات  في  إدخاله  وادو اليجب  رأي 
وإنما هو اختالف في الرأي ووجهات النظر، بغض 

النظر إن كان وادو على صواب أم ال.

بمنطق  ترتبط  الوطنية  أن  عندما ذكرت 
نتيجـة  جـاءت  العربـي،  المفهوم  ذات  الزعامة 
ذهاب األغلبية لمعترك فوزي لقجع وشن حملة 
التخوين ضد وادو، مـع العلـم أن هذا األخيــر 
مدربا  كان  عندما  آخرها  الزالت  من  الكثير  له 
للمولوديــة الوجديــة، لكن في ذات الوقـــت 
الكبائر  من  واعتبـاره  الموضوع  تكبير  اليجب 
أو من األخطاء التي التغتفر، والحديث هنا عن 
الذين ذهبوا للمطالبة بحرمان وادو من دبلوم 
التدريب ومن الدخول للمغرب، كأنه تآمر على 

البلد وهدد أمنه القومي.
صحيح أن وادو ذهب لمعترك الخطأ بدعمه 
لزطشي عوضا عن ابن البلد والدار فوزي لقجع، 
الرأي  عن  التعبير  حرية  مواطن  لكل  أن  إال 
القانون،  بقوة  مكفوال  دستوريا  حقا  باعتبارها 
وبالتالي الوطنية شيء والتعبير عن الرأي شيء 
َاخر حتى وإن كان هذا الرأي ضد الفكر السائد 

المرتكز على زعامة الشخص.
المنطق يقول أنه يجب احضار لغة العقل 
في مثل هذه اللحظات واإلبتعاد عن شحن األمور 
حتى نكون أمام إمكانية إصالحها  قبل دمارها 
 ، المعادلة  من  معينا  طرفا  خسرنا  قد  ونكون 
فاليمكن لسفينة كرة القدم الوطنية أن تقلع 
إقالعا حقيقيا من دون توفرها على جميع أطرها 
األطر، وأيضا  ومكوناتها فوادو واحد من هذه 
فوزي لقجع واحد من طاقم السفينة، ألن كرة 
القدم الحديثة تتطلب اإللتفاف حولها واإلبتعاد 
عن الصراعات التي التخدمها في شيء، سوى 
أنها تكرس مبدأ التشرذم الذي نخرجسم الكرة 
الوطنية خالل عقود خلت وجعلتها تعود للوراء 
بالفوز  كزامبيا  دوال  ومكنت  طويلة،  لسنوات 
بلقبها الوحيد بالكان سنة 2012، وجعلت أيضا 
منتخبات أخرى تهيمن على األلقاب اإلفريقية في 

وقت كنا فيه في سبات عميق.
خالصة القول الوطنية والوطن للجميع، أما 
اختالف الرأي فهو محمود حتى وإن كان أساسه 

باطال.  
•  ياسر بن هالل

الجمعية المغربية 
لصناعة النسيج واأللبسة، 

فرع جهة الشمال

االتصال على الرقم  0539943008

لجميع إعالناتكم اإلشهارية واإلدارية يف
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فال داعي وال زهد إلى إيقاف جمع المال والتحصيل عليه والسعي إليه شرعا، فلم يرد عن 
الثوابت أو عن أي قانون أو تشريع ما يمكن منع ذلك وألجله.

إرشادها  يمكن  وإنما  عالجها  أو  مواجهتها  يستحيل  بشرية  غريزة  وجمعه  المال  فتوفير 
في  أيضا  والمجتمع  وأسرته  صاحبها  إلسعاد  وأهم  وأصلح  خير  هو  فيما  لصرفها  وتوجيهها 
السادة  راحة نفس  إلى  البناء سعيا  االجتماعي  والتعايش  والتفاعل  والتعاون  التضامن  نطاق 
المحسنين واستقرار ضميرهم ووفاءهم للمصلحة العامة وللتخفيف من عنف الفقر وخشونة 
ظروفه ووباء الحرمان لفئة من المجتمعات المحتاجة والمعوزة، وجعلها ظاهرة مباركة طاهرة 

اجتماعية متقدمة منعشة نبيلة في نطاق الوحدة في األخوة والوحدة اإلنسانية.
عنيف  طبقي  صراع  من  المجتمعات  تنقذ  أن  يمكن  الفريدة  االجتماعية  البادرة  هذه  و 
بين الفئتين وتحقيق الوحدة اإلنسانية الصحيحة واأللفة المثالية في نطاق القيم اإلسالمية 

السمحة.
لنفسه  فماله  لنفسه،  يعيش  كما  لغيره  اإلنسان  فيعيش  إنسانية،  سنة  هذه  حكيم  قال 

ولغيره.
قال اإلمام الغزالي رحمه اهلل:

إن من حق الدنيا علينا أن نعمل فيها وأن ننال من ضروريتها ومحاسنها ما يحفظ حياتنا 
وسعادتها وقد يكفينا هذا العمل جهدا شاقا يتصيب منه العرق ويطول فيه العناء، ولكن هذا 
بنا عن  يزيغا  أو  الجادة  بنا عن  يميال  أن  يجوز  لبلوغه ال  المتداول  الجهد  المقرر وهذا  الحق 

الرشاد.
يحقق  فيما  فنبذله  وحضناه  أحببناه  وإذا  نخزنه،  لكي  ال  ننفقه  فلكي  طلبناه  إذا  فالمال 

مصالحنا ويصون حياتنا.
و من الحماقة أن يتحول المال إلى هدف مقصود لذاته تذوب في جمعه المهج وترتخص 

العافية وتتكاثر الهموم وتجدب األمراض
إن لعشق المال ضراوة تفتك بالضمائر واإليمان وتورث المذلة والهوان، وانظر ما يعقبه 
الحب الشديد للمال والقلق البالغ من فواته، هناك من يدخر ويجوع، ومن يشغله القلق خشية 

الحرمان ومن يشغله القلق طلب المزيد.
و عن أبي داود رحمه اهلل:

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تسليما كثيرا:
»يا �أيها �لنا�ض �إن �لغنى لي�ض عن كثة �لعر�ض ولكن �لغنى غنى �لنف�ض، و�إن �هلل عز 

وجل يوؤتي عبده ما كتب له من �لرزق، فاأجملو� ف �لطلب، خذو� ما حل ودعو� ما حرم«.
قبل إقدام السيد المحسن على مبادئ تلك الظاهرة المباركة وإحيائها والعمل بها يحتاج 
ثابت لمعناه االجتماعي واألخالقي واألدبي،  واليقين بصالحيتها بوعي  التام بها  اإلقناع  إلى 
وهو واع أن في ثروته حق الفقراء والمساكين والمحرومين والمحتاجين في العيش النظيف 
في نطاق التضامن والتعاون والترابط، من شأنه أن يضمن لهم حقهم الشرعي وحقهم في 

الوجود والحياة المطمئنة والتخفيف عنهم من وطأة الظروف القاسية وشدائدها ومحنها.
إذ هؤالء جزء بارز في المجتمعات وقوامها وعنصر دائم في ترابطها وتنظيمها القانوني 
واالجتماعي، فإنقاد هذه الفئة من وضعية مزرية صعبة خشنة ينقذ المجتمعات من الضعف 

والوهن ويضمن استقرارها وبقاءها.
و من جهة أخرى فاإلنسان له كل الحرية في تصرفاته الخاصة والعمل بها خالل مراحل 
وذكاؤه  قدرته  أن  كما  يخيب،  وقد  يفلح  وقد  يخطىء  وقد  يصيب  قد  لكن  الدنيوية،  حياته 
إزدواجية  تكون  أن  الرأي  وسداد  والوقاية  االحتياط  باب  فمن  محدودة،  نفسه  واستعداد 
تجنبه  قد  الدقيقة  اإلسالمية  والضوابط  الثوابت  لوصايا  طبقا  الفردية  التصرف  استقاللية 
كيانه  تمس  وقد  والرذائل  االنحراف  عاقبة  إلى  به  تؤدي  قد  العشوائية،  البشرية  األخطاء 

والمجتمع أيضا.
يجر  قد  الحياة،  في  العام  النفع  أنه  رغم  عليها صاحبه  يعتمد  القوة  ليس مصدر  فالمال 
المجتمعات  في  منبوذ  وهذا  األرض  في  وعلو  واالستكبار  واالستعالء  االستغالل  إلى  اإلنسان 
المحمود الصحيح من جهة وعن اإلنفاق  ازدواجية اإلنفاق  اإلسالمية. فاإلنسان مسؤول عن 
الغير الشرعي المنبوذ من جهة أخرى حيث ال يالئم أوامر اهلل جلت قدرته ونواهيه المنصوص 
أن  يمكن  الدنيوية  حياته  في  واإلنسان  الشريفة،  النبوية  والسنة  الشريف  الوحي  في  عليها 
يتعرض إلى إغراءات فارغة وأوهام تافهة وخيال شارد تؤدي به إلى أخطاء دينية واجتماعية 
وإلى اقترافه جرائم اجتماعية مختلفة لها عواقب وسلبيات في مسايرة حياته، وقد يندم عند 

نهوضه من سباته العميق.

قال تعالى:  
ِ َخرْيٌ َواأَْبَقىۚ ۚ اأََفَل  ْنَيا َوِزيَنُتَها ۚ َوَما ِعنَد اهللَّ َياِة الدُّ »َوَما اأُوِتيُتم مِّن �َصْيٍء َفَمَتاُع اْلَ

َتْعِقُلوَن « سورة القصص.
ِ َخرْيٌ َواأَْبَقىۚ ِللَِّذيَن اآَمُنوا َوَعَلىۚ  ْنَيا ۖ َوَما ِعنَد اهللَّ َياِة الدُّ »َفَما اأُوِتيُتم مِّن �َصْيٍء َفَمَتاُع اْلَ

ُلوَن « سورة الشورى. َربِِّهْم َيَتَوكَّ
قال تعالى:

رٌي« سورة  َتْعَمُلوَن َب�صِ َ مِبَا  اإِنَّ اهللَّ  ۚ  ِ ُموا ِلأَنُف�ِصُكم مِّْن َخرْيٍ َتُِدوُه ِعنَد اهللَّ ُتَقدِّ »َوَما 
البقرة.

قال تعالى:
�ْصَتْخَلِفنَي ِفيِهۖ  َفالَِّذيَن اآَمُنوا ِمنُكْم َواأَنَفُقوا  ِ َوَر�ُصوِلِه َواأَنِفُقوا ِمَّا َجَعَلُكم مُّ »اآِمُنوا ِباهللَّ

َلُهْم اأَْجٌر َكِبري«  سورة الحديد.
وعلمية  وسياسية  واقتصادية  اجتماعية  ومناهج  وإنساني  اجتماعي  نظام  للحياة  نعم 
اجتماعية عريقة لها أصول وغاية وهدف وصلتنا عن طريق  تقاليد وعادات  وثقافية، وتحمل 

الحضارات خاصة الحضارة اإلسالمية النامية.
فهذه المناهج التوجيهية تدعو إلى االستقرار والسلم والهناء واإلقدام بشوق إلى القيام 
استيعاب  مع  الخير  وفعل  واإلحسان  والبر  وإنشاءات  وإشرافات  إنماءات  فيها  األعمال  بجالئل 
هدفها وغايتها من مالزمتهما اإلنسان خالل مراحله الدنيوية وتحذره من اصطدامه بطائفة 
من عوامل طارئة وعارضية قد تعرقل مسيرته الحضرية اإلنسانية ومن مواجهته أيضا لتيارات 
عنفها  جالء  أجلها  من  مرهقا  متعبا   كبيرا  جهدا  يبذل  قد  واقتصادية  أخالقية  فاتكة  هالكة 

الهادف والمباغت.
قالت طائفة من العلماء األبرار األجالء:

وهّاجا  نورا  اإلنسان  فيها  لهدف وجعل  واإلنسانية  لغاية،  قدرته  اهلل جلت  خلقها  الحياة 
المسؤولية  تحمل  من  وتمكنه  تؤهله  كافية  وطاقة  شاملة  وقدرة  حارة  وقوة  شريفة  وقدوة 
الجسيمة لمواجهة ومصارعة جميع التيارات التي تصادفه في مسايرته للحياة بألوانها وأنواعها 

المحمودة الشريفة والمنبوذة الخسيسة والتصدي بشجاعة وبشهامة وبرجولة إيمانية.
في  مباح  غير  تسابق  أو  تنافس  ولكل  وأدبا  ودينا  أخالقا  المنبوذة  والصراعات  التيارات 
المجتمعات اإلسالمية، مقتحما ما صعب منها ونقائصها وضاللتها لصيانة المبادئ اإلنسانية 
وبإرادة متمكنة مساهمة منه في  نيرة  وإدراكات  وبإبداعات مشرقة  البناءة بتصورات خالقة 
السعادة والهناء  إلى مراتع  اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا للوصول بها  بناء مجتمعات سليمة 
ومشاعره  وأحاسيسه  أفكاره  في  اإلنسان  تالئم  والبشارة  والخير  واألمان  واألمن  واالطمئنان 
وأخالقه وأشواقه، في إطار الصراع المحمود النقي والنظيف التي خلق اإلنسان من أجلها، وفي 

إطار أيضا الوحدة اإلنسانية المباركة.
والسنة  الشريف  الوحي  وتوصيات  توجيهات  ومن  وفطرتها  الحياة  نزعات  وحي  من  هذا 

النبوية الشريفة.
المجتمعات واحد فيه محبة ووفاء وأخالق وعمل  فالمصدر واحد والمرجع واحد وتماسك 
متواصل واجتهاد دائم وحركة ونشاط ال ينقطعان لما لهما من معاني اإلبداع واإلدراك الخالق 

إلنماءالمجتمعات البشرية.
و ما عمر اإلنسان إال مرحلة من مراحل حياته يجتازها ويقطعها مما يملك من أمرها وعن 
الطريق التي سلكها ومن جودة العمل الذي أنجزه حسب طاقته الفكرية والجسمية والمهنية 

واالجتهادية مقياس قيمة عمله ونشاطه في الحياة.
و ال يغيب على السيد القارئ الكريم أن الحياة إرث مشترك تظفر به جميع فئات المجتمعات 
القدرة  وفي  اإلرادة  وفي  الغاية  وفي  الهدف  في  الصفات،  جميع  لها  نازلة  أم  كانت  صاعدة 
والبصيرة  والسريرة  والذكاء  والعقل  الوعي  تفاوتات كبيرة في  لكن هناك  الغرائز،  وحتى في 
مادية جنونية  أمام تحديات حياة  اإلنساني  المجتمع  وأنَّ  واإلقدام خاصة  والعزيمة  واإلدراك 
فيه  والتسابق  العنيف  والتطاحن  العشوائي  التنافس  إلى  بالمجتمعات  وأدت  وباهتت  أرغمت 
الدنيا  المتع والملذات، غرتهم محاسن  تيه وأوهام، الكل يسعى إلى الكسب والحصول على 

ومزاياها فصرفتهم عن جالئل األعمال الصالحة إلنقاذ مجتمعاتهم.
موعدنا بحول اهلل وقوته مع الجزء الرابع من الباب األول من البحث »الصراع بين المحمود 

والمنبوذ«
قراءة مفيدة.

)انتهى الجزء الثالث(

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

احلياة �رصاع
بني  املحمود  و املنبوذ

احلياة محبة وعبادة و اجتهاد و اإرث م�شرتك تظفر به جميع فئات و اأ�شناف املجتمعات

)2/2(
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�حلمد هلل و�ل�سالة و�ل�سالم على ر�سول �هلل وعلى �آله و�سحبه و�سلم
، ِفيَها  ِ َم ِللرَْخيرْ أما بعد؛ معاشرالقراء: �إِنَّ ِمنرْ ِنَعِم �هلِل َعَلى ِعَباِدِه �أَنرْ َجَعَل َلُهمرْ َمَو��سِ
َماِن، َفَقدرْ َرَوى  َماُل ِفيَها ِب�َسَرِف �لزَّ أَعرْ ُرُف �لرْ ، َت�سرْ اِلِقِهمرْ ُبوَن ِلَ ، َوَيَتَقرَّ َماَلُهمرْ َيِزيُدوَن �أَعرْ
ُه، َقاَل: َقاَل  َي �هلُل َعنرْ اِريِّ َر�سِ �سَ أَنرْ َلَمَة �لرْ ِن َم�سرْ ِد برْ مَّ �ِنُّ ِمنرْ َحديِث ُمَ َبَ إَِماُم �لطَّ �لرْ
يَبُكمرْ  �أَنرْ ُي�سِ ُه  َلَعلَّ َلَها،  و�  �سُ ِرُكمرْ َنَفَحاٌت، َفَتَعرَّ اِم َدهرْ �أَيَّ ُكمرْ ِف  ِلَربِّ ملسو هيلع هللا ىلص: )�إِنَّ  وُل �هلِل  َر�سُ
�لنفحات  وهذه  �ملباركة،  �لأزمنة  هذه  ومن  �أََبًد�(،  َدَها  َبعرْ َن  َقورْ َت�سرْ َفاَل  َها  ِمنرْ َحٌة  َنفرْ
�لطيبة �لتي �خت�ض بها بع�ض �لزمان، �سهر �سعبان، �لذي قال عنه ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
)ذلك �سهر يغُفل �لنا�ض عنه بني رجٍب ورم�سان(، ف�سهــر �سعبـان، فر�سة عظيمة 
لنف�ض غبار �لغفلة عن �لنفو�ض و�لقلوب، و�لجتهاِد ف طاعة عالم �لغيوب، �ل�سهر 
وبذلك  �ل�سهور،  من  غيه  على  له  تف�سِّ بعبادة  ه  و�خت�سَّ ملسو هيلع هللا ىلص،  �حلبيب  ه  �أحبَّ �لذي 
يتميز باأنه �سهر �حلبيب �مل�سطفى ملسو هيلع هللا ىلص، ففي �سحيح �أبي د�ود عن �ل�سيدة عائ�سة 
ر�سي �هلل عنها قالت: » كان �أحّب �ل�سهور �إلى ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص �أنرْ ي�سوَمه �سعبان، ثم 
َياِم  �سِ عن  عنها  �هلُل  ر�سَي  عائ�سَة  )�َساألُت  قاَل:  �َسَلَمَة  �أبي  وعن  برم�سان«،  له  َي�سِ
ِطُر حتى نُقوَل قد �أفَطَر،  وُم حتى َنُقوَل قد �ساَم، وُيفرْ ر�سوِل �هلِل َملسو هيلع هللا ىلص فقالت: كاَن َي�سُ
ُه، كاَن  وُم �سعباَن ُكلَّ ٍر َقطُّ �أكَثَ من �سياِمِه من �سعباَن، كاَن َي�سُ ومل �أََرُه �سائمًا من �َسهرْ
وُم �سعباَن �إلَّ قلياًل( رو�ه م�سلم، فتعالو� بنا معا�سر �لقر�ء لنقف وقفات �إميانية  َي�سُ

تربوية مع هذ� �ل�سهر �ملبارك، وقفات ن�ستلهم منها �لدرو�ض و�لعب:
ما  �أنف�سنا هل نحب  لن�ساأل  ف حياتنا،  �ختبارية عملية  وقفة: هي وقفة  أول 
�أحب ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص؟، هذ� �لر�سول �حلبيب �سلو�ت ربي و�سالمه �لذي قال ف حقه 
 َ ُجو �هللَّ َوٌة َح�َسَنٌة مِلَنرْ َكاَن َيررْ �أُ�سرْ  ِ وِل �هللَّ رب �لعزة جل جالله:  »َلَقدرْ َكاَن َلُكمرْ ِف َر�سُ
وَن  بُّ ُتمرْ ُتِ َ َكِثًي� « �لأحز�ب:21، وقال �سبحانه:  »ُقلرْ �إِنرْ ُكنرْ آِخَر َوَذَكَر �هللَّ َم �لرْ َيورْ َو�لرْ
ُ َغُفــوٌر َرِحيٌم « �آل عمر�ن:31،  ِفـررْ َلُكمرْ ُذُنوَبُكـمرْ َو�هللَّ ُ َوَيغرْ ُكُم �هللَّ ِببرْ ِبُعوِن ُيحرْ َ َفاتَّ �هللَّ
�ل�سهر  لهذ�  �ل�سوق  �أنف�سنا  ف  جند  وهل  �أثره؟  �قتفينا  هل  ب�سنته؟  تاأ�سينا  فهل 
ملسو هيلع هللا ىلص؟ �أم  ملسو هيلع هللا ىلص؟ وهل جنعل حبنا لالأ�سياء مرتبطًا مبا يحبه �حلبيب  كما كان يجده 

نا؟. مرتبطا مبا تهو�ه �أنف�سُ
الوقفة الثانية: روى �لرتمذي وغيه عن �أ�سامة بن زيد، قال: » قلت: يا ر�سول �هلل، 
ُفل �لنا�ض  ٌر يغرْ �ل�سهور ما ت�سوم من �سعبان قال: )ذلك �سهرْ �أَرَك ت�سوم �سهر� من  ملرْ 
َفع فيه �لأعمال �إلى ربِّ �لعاملني، فاأحب �أن يرفع  ه بنيرْ رجب ورم�سان، وهو �سهر ُتررْ عنرْ
نا ملسو هيلع هللا ىلص �حلكمة ف تخ�سي�سه �سعبان بال�سيام، وهو  عملي و�أنا �سائٌم(، فقد بنيَّ نبيُّ
ماذ�؟،  عن  و�لغفلة  �لغفلة،  هو  �لإن�سان  حياة  ف  �سيء  فاأخطر  عنه،  �لنا�ض  غفلُة 
�لغفلة عن �أعظم �سيء ف �لوجود، �أل هو �ل�سلة باهلل وطاعته و�لتقرب �إليه ولقائه، 
فكم من غافل عن موله مل ي�ستفق �إل وهو �سريع بني �لأمو�ت! فما ينفعه وقتها 
َياِة  َ و� ِباحلرْ ُجوَن ِلَقاَءَنا َوَر�سُ ِذيَن َل َيررْ �لندم، وما تنفعه �حل�سر�ت، قال تعالى: »�إِنَّ �لَّ
َكاُنو�  ا  مِبَ اُر  �لنَّ َماأرَْو�ُهُم  �أُوَلِئَك  َغاِفُلوَن  �آَياِتَنا  َعنرْ  ُهمرْ  ِذيَن  َو�لَّ ِبَها  و�  َماأَنُّ َو�طرْ َيا  نرْ �لدُّ
ُبوَن« يون�ض: 7-8، �إذ� تاأملنا، ف�سنجد �أن من غفل تو�فرت فيه هذه �ل�سفات،  �سِ َيكرْ
�لر�سا باحلياة �لدنيا و�لطمئناُن بها، وكاأنها �لنعيم �ملقيم �لذي ل يفنى ول يزول، 
فغفل عن �ملوت وما بعد �ملوت، غفل �مل�سكني �أنه �سي�ساأل غد�ً عما جنت يد�ه، فاأقبل 

على �ل�سهو�ت و�مللذ�ت ل يفرق بني حاللها وحر�مها، يتابع نف�سه ف كل ما ت�ستهيه 
بغي تفكي ول خوف ول وجل، فَحق عليه وعلى �أمثاله قول �لعزيز �جلبار: »َذِلَك 
َكاِفِريَن �أُوَلِئَك  َم �لرْ َقورْ ِدي �لرْ َ َل َيهرْ آِخَرِة َو�أَنَّ �هللَّ َيا َعَلى �لرْ نرْ َياَة �لدُّ َ و� �حلرْ َتَحبُّ ُهُم ��سرْ ِباأَنَّ
ُهمرْ  َغاِفُلوَن  َل َجَرَم �أَنَّ اِرِهمرْ َو�أُوَلِئَك ُهُم �لرْ �سَ ِعِهمرْ َو�أَبرْ ُ َعَلى ُقُلوِبِهمرْ َو�َسمرْ ِذيَن َطَبَع �هللَّ �لَّ
ُروَن« �لنحــل: 107 – 109، �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ملا �أجاَب �أ�سامة بن زيد  ا�سِ َ آِخـَرِة ُهُم �لرْ ِف �لرْ
�لنبي  �لنا�ض عنه بني رجب ورم�سان(، كاأن  عن �سوؤ�لــه بقولـه: )ذلك �سهر يغُفـل 
�أر�د �أن يقول لكم �أيها �مل�سلمــون: ل ينبغـي لكم �أن تغُفلو� عن �هلل حني يغُفل  ملسو هيلع هللا ىلص 
فاأنتم  غافلني،  غي  وتعالى  �سبحانه  لربكم  متيقظني  تكونو�  �أن  بد  ل  بل  �لنا�ض، 
�ملقبُلون �إذ� تولى �لنا�ض، و�أنت �ملت�سدقون �إذ� بخلو�، و�أنتم �لقائمون �إذ� نامو�، و�أنتم 
�لذ�كرون هلل �إذ� �أ�سابتهم �لغفلة و�بتعدو�...، نبينا �لكرمي ملسو هيلع هللا ىلص ينبه �لنا�ض جميعا 
�إلى �أهمية ِعمارة �أوقات �لغفلة بالطاعة، ملا لها من مكانة و�أهمية عند �هلل تعالى، 
وهذ� ما كان يفعُله �سلفنا �ل�سالح، حيث كانو� يهتمون بهذ� �ل�سهر �هتماما خا�سا، 
وفعل  �لطاعات  ف  ويتناف�سون  ويت�سابقون  وكر�مات،  نفحات  من  فيه  ما  عرفو�  مِلا 
�لي�ت و�لقربات، وكاأنهم ُيهيئون قلوبهم ل�ستقبال نفحات رم�سان �لكبى، كانو� 
يجعلون من �سهر �سعبان، �سهر �لتدريب و�لتاأهيل �لرتبوي و�لربان، يجعلون هذ� 
�ل�سهر �لذي يغُفل عنه كثي من �لنا�ض مبثابة دفعة قوية وحركة تاأهيلية ملزيد 
من �لطاعة و�لي ف رم�سان، حتى �إذ� دخل عليهم رم�سان، دخل عليهم وقلوُبهم 
عامرٌة بالإميان، و�أل�سنُتهم رطبٌة بذكر �هلل �حلنان �ملنان، وجو�رُحهم عفيفٌة طاهرٌة 
�سهُر  هو  �سعبان  و�سهُر  �لزرع،  �سهُر  هو  رجب  �سهُر  يقولون:  كانو�  �حلر�م،  عن  ٌة  نقيَّ
هو� �سهَر رجب بالريح، و�سهَر  ُر َح�ساِد �لزرع، بل �سبَّ �سقي �لزرع، و�سهُر رم�سان هو �سهرْ
�سعبان بالغيـم، و�سهـَر رم�سـان باملَطـِر، وَمن مل َيـزرع ويغـِر�ض ف رجــب، ولـم ي�ســِق 
�سـَد ف رم�سـان؟! فهـذ� حال نبينـا، وحـال �ل�سلــف  ف �سعبان، فكيـف يريـد �أن يحرْ

ف هذ� �ل�سهر، فما هو موقعنا من هذه �لأعمال و�لدرجات؟.
ُيرفع  �أن  فاأحب  �لعاملني،  رب  �إلى  �لأعمال  فيه  ُترفع  �سهر  )وهو  الثالثة:  الوقفة 
�إلى  �لأعمال  ُترفع فيه  �لذي  �ل�سنوي  �ملو�سم  و�أنا �سائم(، ف�سهر �سعبان هو  عملي 
رب �لعاملني، �إنها حلظة حا�سمة ف م�سار حياتنا، يتحدد على �أ�سا�سها رفع �أعمالنا 
َفُعُه(  اِلُح َيررْ َعَمُل �ل�سَّ ُب َو�لرْ يِّ َكِلُم �لطَّ َعُد �لرْ ِه َي�سرْ �إلى �ملولى تبارك وتعالى �لقائل: )�إَِليرْ
فاطر:10، قال �بُن �لقيم رحمه �هلل عن رفع �لأعمال وعر�سها على �هلل تعالى: »�إن 
عمل �لعام ُيرفُع ف �سعبان، وُيعر�ض عمل �لأ�سبوع يوم �لثنني و�لمي�ض، كما ثبت 
ذلك ف �سحيح م�سلم، وعمل �ليوم ُيرفع ف �آخره قبل �لليل، وعمل �لليل ف �آخره 
قبل �لنهار، فهذ� �لرفُع ف �ليوم و�لليلة، �أخ�ّض من �لرفع ف �لعام، و�إذ� �نق�سى �لأجل 
ُرفع عمل �لُعُمر ُكّله وُطويت �سحيفة �لعمل، وهذه �مل�سائل من �أ�سر�ر م�سائل �لق�ساء 
�أن ترفع �أعمالنا  �أبي د�ود، فهل نحب  و�لقدر...(، �نتهى باخت�سار من حا�سية �سنن 
ونحن ف طاعٍة للمولى وثبات على دينه، وف �إخال�ض وعمل وجهاد وت�سحية؟، �أم 

نقبل �أن ترفع �أعمالنا ونحن ف �سكون وقعود و�سعف.
ن�ساأله �سبحانه �أن يبارك لنا ف �سعبان و�أن يبلغنا رم�سان.

شهر شعبان؛ فضله وأهميته
إعداد : د. محمد أمني بنعفان -

  

عن عمر يناهز 75 سنة، لبى نداء ربه المشمول 
بعفو اهلل وكرمه المرحوم الصحافي واإلذاعي

املخـتــار الغـربـي

عن عمر يناهز 65 سنة، لبى نداء ربه المشمول 
بعفو اهلل وكرمه المرحوم

عبد ال�شالم احلماين
وذلك يوم الخميس 04 مارس 2021 و شيع جثمانه 
الطاهـر، بحضـــور األهـل واألحبـــاب ودفــن بمقبــــرة 

المجاهدين بعد صالة العصر.
طنجـة  جريـدة  أسرة  تتقدم  الجلل،  المصاب  وبهـذا 

بأحر التعازي إلى جميع أفراد عائلته، راجيـة لهم الصبــر والسلوان وللفقيد عظيم األجر 
والصديقين  النبيين  مــع  بواسـع رحمته وأسكنه فسيح جناتــه  والغفران، تغمده اهلل 

والشهـداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

وذلك يوم السبت 27 فبراير 2021 و شيـع جثمانــه 
سيدي  بمقبرة  ودفن  واألحباب  األهل  بحضور  الطاهر، 

اعمار بعد صالة العصر بمسجد الجبل الكبير.
وبهذا المصاب الجلل، تتقدم أسرة جريدة طنجة بأحر 
: نورا  السيدة فاطمة وإلى أوالده  أرملتـه  إلى  التعازي 
وإلى  الحماني  العربي  محمد  الحاج  أخيه  وإلى  ومحمد 

جمبع أفراد عائلة الحماني، راجيـة لهم الصبـر والسلوان وللفقيد عظيم األجر والغفران، 
والشهـداء  والصديقين  النبيين  مع  جناته  فسيح  وأسكنه  رحمته  بواسـع  اهلل  تغمده 

والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

)�صدق اهلل العظيم( )�صدق اهلل العظيم(

ِ َواإِنَّا اإَِلْيِه َراِجُعوَن اأُوَلِئَك  يَبٌة َقاُلوا اإِنَّا هلِلَّ اَبْتُهْم ُم�صِ اِبِريَن الَِّذيَن اإَِذا اأَ�صَ ِ ال�صَّ { َوَب�رضِّ
ْهَتُدوَن  } َلَواٌت ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمٌة َواأُوَلِئَك ُهُم امْلُ َعَلْيِهْم �صَ

َفاْدُخِلـــي   ًة  َيّ َمْر�صِ َيــًة  َرا�صِ ـــِك  َرِبّ اإَِلى  اْرِجِعي  ْطَمِئَنــُّة  امْلُ ْف�ُس  الَنّ ُتَها  َيّ اأَ َيـا   }
ِتي   } ِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجَنّ
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n عبد الحميد شباط هل يتمكن من التزكية؟
األمين العام لحزب االستقالل السابق عبد الحميد شباط بعد غياب لشهور عن البرلمان خارج الوطن، 
كان في حمالته االنتخابية في فاس وعد أهلها بتقريب البحر إلى المدينة. وبعد نجاحه ومعه زوجته 
إيفيل بفرنسا،  ببناء مسلة على شاكلة برج  أمر في واليته  البرلمان،  إلى  الكوطة  وابنه عن طريق 

هدم لحينه.
هذا الشخص كان مصلحا للعجالت بعد تلميعه قبل أن أصبح يملك 47 مليار بما فيها أمالك في 

مدينة طنجة.
الحزب  سمعة  المقبلة؟...  االستحقاقات  في  التزكية  من  سيمكنونه  االستقالل  حزب  حكماء  هل 

التاريخية فوق كل اعتبار.
n  رغد صدام حسين قد تتعرض لمكروه

كريمة صدام حسين الرئيس العراقي السابق، بعد أن قامت بعملية تجميل، ونفخ وجنتيها، قدمتها 
إحدى الفضائيات العربية في عدة حلقات ختمتها بإحدى ردودها عن اشتغالها بالسياسة فأجابت؛ 

بثقة نفس عالية: كل شيء وارد.
الشعب العراقي ما زال يتذكر أن والدها امتلك على حسابه 54 قصرا فخما وفي بداية حكمه تسبب 

في قتل 22 من أعضاء اللجنة المركزية لحزب البعث الذي هو حزبه، كما تسبب في قتل مليون عراقي 
في حرب الخليج األولى والثانية، وضرب األكراد بالسالح الكيماوي.

من يريد جرك إلى المعركة السياسة فهو يريد تصفيتك.. فاحذري.
n  انهيار حزب العدالة والتنمية

بليكي عرف نفسه بعد دفاعه المستميث عن تقاعد البرلمانيين وهو رئيس المجلس الوطني للحزب 
أما بنكيران فصاحب مقولة: »عفا اهلل عما سلف« وكان رئيس حكومة فاستقالته  فقدم استقالته، 
في الطريق. أما سعد العثماني الذي وقع مع دولة إسرائيل اتفاقية التطبيع ما زال معتصما مخالفا 

لمبادئ حزبه.
n  المقاهي وأمسيات رمضان

الناس يتحدثون عن كيفية التعامل في أجواء الحذر من كورونا في هذا الشهر الفضيل، فبالنسبة 
للمقاهي تظل مقفلة طيلة اليوم وبعد آذان المغرب تأتي مرحلة االسترخاء من جهة ومن جهة أخرى 

يجب فسح المجال االسترزاق.
المقاهي  ومالكي  للرواد  الوسط  الحل  هو  ليال   12 الساعة  أن  إلى  المتحدثين  بين  قناعة  وصلت 

وعمالهم.

اعتبر الزعيم األستاذ محمد حسن الوزاني من القالئل الذين كانت 
واالستقالل،  السيادة  تحقيق  إلى  مستقبلية  نظرة  في  رؤية  بعد  لهم 
الشورى  فحزب  الهدف،  تحقيق  إلى  وبتوأدة  المرحلة  من  يجعل  فهو 
الحوار أوال كمنهج وأسلوب، وكقناعة  الذي تزعمه كانت أهدافه جعل 
المجلس  وكان  والنخبة،  الفكر  ذوي  من  وذلك  البناء،  لتأسيس  عامة 
االستشاري في بداية االستقالل من باكورة فكره قبل بناء المؤسسات 

الدستورية الحقا.
فجر  منذ  عانى  السياسي  نضاله  في  واالستقالل  الشورى  حزب 
االستقالل من محاوالت التصفية الجسدية في ربوع المغرب وقد قدر 
عدد مختطفيه بالمئات اعتبارا لكون الحزب في تنظيماته سابقا غيره 
اعتبارا  الشورية  للمرأة  الصفا«  »أخوات  تنظيم  أسس  حزب  أول  فهو 
وهو  للشباب  تنظيما  الحزب  أسس  كما  المجتمع،  نصف  المرأة  لكون 
ارتباطات  له  كانت  والذي  الديمقراطية«  للشبيبة  المغربي  »االتحاد 

بتنظيمات شبابية دولية، وكان يصدر جريدة »المعركة«.
الصفوة من  بأقالمها تستقطب  اليومية  العام  الرأي  كانت جريدة 
أهل الفكر وكان لها انتشار واسع، تعرضت مرارا للحجز والتوقيف ومرارا 
الحزب  لهذا  كان  كما  مطابعها،  إلى  الدخول  من  الوزاني  الزعيم  منع 
والمدن، فكان  البوادي  القوم في  استقطاب صفوة  مبتكر في  أسلوب 
وحدة  يدعم  كان  كما  الطبقات،  جميع  في  بالتواجد  حضور  له  بذلك 

الطبقة العاملة في تنظيمها االتحاد المغربي للشغل.
الجناح اليساري من حزب االستقالل الذي تزعمه المهدي بن بركة 
الذي كان فيه رئيس اللجنة التنفيذية، كان كل شيء في حزبه تنظيرا 

البالد مما عجل  لتسيير شؤون  الواحد  الحزب  إلى فكرة  بالتوجه  أحادية  رؤية  له  وتنظيما وكانت 
بانفصاله عن حزبه األب سنة 1959 وتأسيسه للجامعات المتحدة لحزب االستقالل وبعدها االتحاد 

الوطني للقوات الشعبية.
مما أكد اختيار الحزب وتوجهه عندما كان مسؤوال استقالليـا مبدأ الحزب الوحيد، هو جملته 
الشهيرة: ال حزبية بعد اليوم« في يوم تأسيس االتحاد، حزبه الجديد، وهذا كان مساره وخطواته 
األولى بمحاولة تصفية حزب الشورى واالستقالل بملشياته عندما كان استقالليا حتى ال يكون له 
منافس في حكم المغرب، وورط بذلك حزبه األب حزب االستقالل والذي استنكر حكماء حزبه فعله 
في االختطافات والتصفيات، إذ اختطف عالما جليال من حزبه هو عبد العزيز بن ادريس من تحناوت 

ناحية مراكش.
وزير  لتدخالت  نظرا  بالفشل  تمنى  كانت  لكنها  الشوريين،  شمل  لجمع  محاوالت  عدة  كانت 
للحزب،  عام  ككاتب  معاش  الواحد  عبد  الراحل  بتولي  انتهت  البصري،  ادريس  الراحل  الداخلية 
وأوصى بعد رحيله لشخص سمى نفسه أمينا عاما للحزب في مؤتمر شكلي بضاية الرومي بناحية 
غياب  في  الحزب  لضد  عاما  أمينا  بلغازي  أحمد  وأصبح  نتائجه  الداخلية  وزارة  وقبلت  الخميسات 

قيادمة الحزب وتمثيلية فروعه.
 نظرا لكون هذا الحزب له تاريخ عريق ورصيد نضالي ثقيل وما زال أنصاره وأبناؤهم في مختلف 
أنحاء المغرب فقد استعصي على أمينه العام الجديد أن يقوده وأصبحت هياكل الحزب على الورق 

فقط.

حزب الشورى واالستقالل
انتهى وجوده التنظيمي برحيل المؤسس 

أمينه العام
حسن  محمد  األستاذ  واالستقالل  الشورى  لحزب  العام  األمين 
الوزاني ينحدر من أسرة وزانية شريفة، ولد سنة 1910 بفاس، درس 
دراسة  إلى  نفسه  تاقت  أن  لبث  ما  ثم  بالقرويين،  الشرعية  العلوم 
بها  حصل  حيث  دراسته  الستكمال  بباريس  فالتحق  العصرية  العلوم 
التعليم  مؤسسة  في  السياسية  العلوم  ودرس  البكالوريا  شهادة  على 

الحر ثم الدكتوراة.
بعد  ـ  القوميـة  الحركة  بتأسيسه  الوزاني  بلحسن  الزعيم  استأثر 
عالل  الزعيـم  بمعيـة  أسسها  التي  الوطني  العمل  كتلة  عن  انفصاله 
السلطات  أقـدمـت  أن  إلى  خاللهـا  من  يناضل  ظـل  التي  ـ  الفاسي 
االستعمارية على اعتقاله ووضعه تحت اإلقامة ب »إيدزر« قرب ميدلت 
تحت  وظل   1937 بوفكران  أحداث  بعد  وذلك  المتوسط  باألطلس 
حزب  فيها  أسس  التي  السنة  وهي   1946 سنة  إلى  اإلجبارية  اإلقامة 

الشورى واالستقالل.
الحين  بين  منزله  يقصد  كان  الوطني،  الكفاح  في  لدوره  واعتبارا 
واآلخر محمد الخامس وولي عهده موالي الحسن، وكانت هذه الزيارات 
بمثابة دعم معنوي لحفزه على مواصلة نضاله السياسي بنفس الهمة.

كل  حيث سخر  والزهد،  البساطة  حياة  عاش  فقد  ميسورة،  بلحسن ألسرة  انتماء  من  بالرغم 
مع  االستقالل  وبعد  االحتالل  مع  االستقالل  قبل  معارك  الوطنية، وخاض  القضية  أجل  ثروته من 
الحزب  لرموز  الجسدية  التصفية  لدرجة  الديمقراطي  فكره  ناهضوا  الذين  السياسيين  خصومه 
أمثال: عبد القادر برادة، وإبراهيم الوزاني وعبد الواحد العراقي والطود، كما ارتكبوا مجازر في حق 
الشوريين في كل من سوق أربعاء الغرب، وحد كورت، ودار بريشة بتطوان وكاد أن يكون رد الفعل 
عنيفا بتفجير منزل الدكتور عبد اللطيف بنجلون في طنجة عندما كانت قيادة حزب االستقالل به 
من طرف فدائيي الحزب، لكن الزعيم الوزاني رفض خوفا من اندالع حرب أهلية ومع ذلك خالفوه 
البيضاء إذ كان مكلفا باالختطاف بها  الدار  في تصفية أحمد الطويل فجندلوه في إحدى ساحات 

فتوقفت االختطافات.
وألول مرة بعد االستقالل شارك الزعيم بلحسن في الحكومة شخصيا وقد أسند إليه منصب 
وزير الدولة كان ذلك سنة 1961، لكن المثير في األمر هو أنه لدى عودته إلى المغرب وجد في 
استقباله بالمطار سائقه الخاص بسيارة الوزارة لكن المفاجأة هي أنه رفض الركوب في السيارة 
قائال للسائق: إن السيارة كانت مخصصة لي بصفتي وزيرا، أما وأصبحت مواطنا عاديا، فلم يعد من 
حقي استغالل المصلحة العامة لفائدة مصلحتي الخاصة، وعاد إلى منزله في سيارة األجرة. وجاء 

هذا بعد استثنائه في التعديل الحكومي.
الوزراء وقد جرى العرف عندما تنتهي واليتهم تصرف لهم تعويضات لمدة 6 أشهر لكن الزعيم 

الوزاني رفض صرفها قائال: أين نحن من مبدأ األجرة مقابل العمل؟

حديث الناسحديث الناس

محمد احل�شن ال�زاين
الزعيـم الذي كان �شابقًا لزمانـه

• عبد العزيز الحليمي
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السياسية  األحزاب  )تعمل  مايلي:  نقرأ   الدستور  السابع من  الفصل  في 
انخراطهم  وتعزيز  السياسي  وتكوينهم  والمواطنين  المواطنات  تأطير  على 
إرادة  عن  التعبير  في  وتساهم  العام  الشأن  تدبير  وفي  الوطنية  الحياة  في 
والتناوب  التعددية  أساس  على  السلطة  ممارسة  في  والمشاركة  الناخبين 
بالوسائل الديموقراطية وفي نطاق المؤسسات الدستورية ...( هذا جانب من 
المهام والوظائف التي يجب أن تقوم بها األحزاب السياسية المغربية لكنها 
ال تفعل مع األسف.. ومن المفيد التذكير في سياق نفس الفصل من الدستور 
بما يلي: »يحدد قانون تنظيمي في إطار المبادئ المشار إليها في هذا الفصل 
وأنشطتها  السياسية  االحزاب  بتأسيس  خاصـة  بصفــة  المتعلقة  القواعد 
تمويلهـــا«.. مراقبة  كيفيات  وكــذا  للدولة  المالي  الدعم  تخويلها  ومعايير 

المغاربة سنة  عليه  الذي صوت  الدستور  السابع من  الفصل  انتهى منطوق 
2011.. الخوض في موضوع األحزاب والتنظيمات السياسية من حيث طبيعة 
وأهدافها..  وتوجهاتها  الداخلية   بديموقراطيتها  المتصل  وتدبيرها  عملها 
كل هذا سبق إثارته على صفحات الجريدة في أكثر من مناسبة وكلما خطر 
ببالي العودة إلى الموضوع يتبادر إلى الذهن سؤال طرح هو اآلخر أكثر من 
واألدوار  والوظائف  بالمهام  بالدنا  في  السياسية  األحزاب  تقوم  هل  مرة.. 
والنشطاء  المواطنين   من  الكثير  يجمع  ؟  الدستور  طرف  من  لها  المخولة 
السياسيين إلى جانب فئة عريضة من الشباب والفاعلين في حقل المجتمع 
االجتماعي   التواصل  مواقع  وعبر  االفتراضي  العالم  في  والمؤثرين  المدني 
دستوريا!  بها  المنوطة  ومهامها  بأدوارها  تقوم  ال  السياسية  االحزاب  بأن 
حول  السياسية  األحــزاب  تخوضها  التي  االنتخابية  الصراعات  غمرة  ففي 
هيمنة  ومن  المواطن  منها  يجن  لم  التي  واالمتيازات  والمكاسب  المناصب 
المقيتة زادت في استمرار تدهور  الهيمنة  المذكورة سوى أن هذه  األحزاب 
نزيف  من  والحد  الهشاشة..  فمحاربة  واالقتصادية..  االجتماعية  وضعيته 
البطالة وبطالة الخريجين على  الخصوص.. ونهج سياسة الحد من اإلقصاء 
طول  في  المنتشر  الفقر  حدة  من  والتخفيف   المعوزة..  للفئات  االجتماعي 
الشعب..  أبناء  من  العاطلين  آلالف  شغل  مناصب  وخلق  وعرضها..  البالد 
الريع والفساد بكل أشكاله.. والقائمة  المقاوالت الصغرى ومحاربة  وتشجيع 
فقاعات من صابون  المعلن عنها التعدو كونها  االجراءات  طويلة..كل هذه 
الكف الرخيص وجعجعة بالطحين في عهد حكومة هجينة تضم مجموعة من 
بمعزل  الحكومة  الحديث عن  يصـح  وال  اليوم«  - »موضوع حديثنا  األحزاب 
القرار  صاحبة  الحكومة  هذه  مكونات  أحد  باعتبارها  السياسية  األحزاب  عن 
الذي يلزم جميع أعضائها »وزيرات ووزراء« ممارسة وتدبيرا وتخطيطا !؟ بينما 
باستمرار  تشي   المغرب  حول  المنجزة  )السوداء(  الخارجية  والتقارير  الواقع 
تدهور الوضعية االجتماعية للمواطنين الذين مازالوا يعانون من الحرمان.. 
واألمية.. والفقر.. والبطالة.. والهشاشة االجتماعية.. والتمييز.. فيما يمكن 
أدل  وال  األساسية  حقوقهم  محرومون من  المغاربة  من  كبيرة  نسبة  اعتبار 
على ذلك من مئات التظاهرات والوقفات والمسيرات االحتجاجية والموت حرقا 
احتجاجا على سياسة    - األخيرة  السنوات  - كما حدث في  العام  الشارع  في 
وتجمع  السلطة،  بزمام  إمساكها  مدة  الالشعبية طيلة  واختياراتها  الحكومة 
المؤطرة من  الحكومية  السياسة  أن  والدولية على  الوطنية  التقارير  مختلف 
هي  وفشلها..  ضعفها  عن  أبانت  القطاعات  من  العديد  في  األحزاب  طرف 
نفس األحزاب المكونة للحكومة التي فشلت في إقناع المواطن في تجمعاتها 
االنتخابية بشعاراتها الفضفاضة ووعودها  الكاذبة.. وهي عوامل أساسيـة في 
والبوادي، كل  الحواضر  المغاربة في  للمواطنين  تدهور األوضاع االجتماعية 
هذا والسياسيون الشعبويون أكثر من الالزم من ذوي المرجعية اإلسالمية 
والليبيراليون  ياحسرة(  اليسار  رموز  بعض  )من  الشيوعيـون  والتقدميــون 
والبالمعيش  بالواقع  لها  العالقة  الجاهزة  البرامج  ذوي  من  البورجوازيون 
اليومي للمواطن المغربي.. هؤالء جميعهم هم  مكونات الحكومة »السابقة 
األحزاب  أمنـاء  بعض  طليعتهم  وفي  الطينة  هذه  من  سياسيون  والحالية« 
غارقون في مستنقع مصالحهم الشخصية الضيقة.. وقد دخلوا منذ شهور في 
حرب خفية وظاهرة أحيانا مع الوزارة الوصية طالبين اعتماد بعض اإلجراءات 
والمقترحات  بشأن االنتخابات المقبلة تفضي إلى الطريق الذي تراه االحزاب 
مدافعين  وحكوميــة  برلمانيــة  بمقاعد  أخـرى  مرة  للفـوز  مناسبـا  المعنية 
ومنافحين عن الئحة المرأة والشباب مع الرفع من نسبة التمثيلية لتكريس 
ببالدنا..  الفساد  وجوه  آخر من  وجـه  وهو  البرلماني  والريع  التمييع  سياسة 
غير أن الرياح تجري بما التشتهيه السفن.. وكعادتهم أقصد - بعض أمناء 
األحزاب - يتنكرون أليديولوجياتهم ومبادئهم.. وماضيهم.. تسكن عقولهم 
التي  الكوارث  ومعظم  والبنائهم..  لهم  والمصالح  واالمتيازات..  الكراسي.. 
األدوار فهي مختلفة  ازدواجية  أما عن   ! أيدي هؤالء  تأتي على  البلد  تصيب 
ومتعددة حسب الظروف والمواقف.. وهذا سلوك يذكرنا بتلون الحرباء  في 
أبلغ  الكلمات  أجد في ختام هذه  وغايتها.. ال  لتحقيق هدفها  بيئتها  محيط 
من قوله تعالى: بعد باسم اهلل الرحمان الرحيم - »يا اأيها الذين اآمنوا مل 
تقولون ما لتفعلون.. كرب مقتا عند اهلل اأن تقولوا مالتفعلون «.. صدق 

اهلل العظيم -
ولنا عودة إلى الموضوع فيما يستقبل من األيام إنشاء اهلل .

من صميم المجتمع

• إدريس كردود

في أفق االنتخابات المقبلة  
الأحزاب ال�شيا�شية املغربية.. 

منطق الغنيمة وازدواجية 
الأدوار !؟؟

»أبي ... أبي... كلمات رددتها، ثم سقطت مغشى عليها«.
الحلقة  نهاية  عند  »الكبيرة«  رددتها  كلمات  آخر  هذه  كانت 

األولى من هذه القصة .
مات األب، وتشتت شمل األسرة. عادت األم بعد مرحلة »العدة«، 

رفقة ابنتها »الكبيرة« إلى القرية.أخواتها تفرقن عند أقرباء العائلة.
البيت فارغ، فبعدما كان الضجيج ال يتوقف، والزوار ال ينقطعون، 
أقارب وأصدقاء... صار البيت اليوم، في حالة حداد مستمرة! األم هزل 
جسمها، ألمت به أمراض كثيرة، فقدت الرغبة في الحياة، وال تتحدث 
إال عن زوجها مذكرة بكل ما جمعه بها،بين الدموع، واألسف،وبين 

الحنين والشوق للقاء...
زوجها.ال  عند  ليأخذها  الموت،  ملك  على  تنادي  يوم  كل  في 

تتحدث  عن بناته، واليهمها واقع وال مآل.
حائرين  عائلة  أفراد  بين  وحيدة  »الكبيرة«  الثانية،تقف  للمرة 

متسائلين عمن يمكنه استقبال »الكبيرة« بعد وفاة أمها ؟
بعدما قرر أفراد العائلة بأن تعود »الكبيرة« إلى القرية لتمكث 
مع الحاجة »طامو« المعروفة في القرية باسم » خالتي د المخزن« . 
والسبب في هذا اإلختيار، يعود لكون الحاجة تعيش وحدها ،بعدما 
أهل  مما جعل  إدارية جد مهمة،  على وظيفة  ابنيها وحصال  تخرج 
القرية يطلقون عليها اسم »خالتي د المخزن« ألنها أصبحت ذات 
شأن وتفهم في كل شيء، كما أنها تفتح بيتها ألهل القرية، خصوصا 

النساء منهم.
في بداية األمر خافت »الكبيرة« من هذه السيدة،ومن بيتها، 
وبعد مرور وقت وجيز صارت جد سعيدة، ممتنة للحاجة، ألنها تحسن 

معاملتها، بل واشترت لها سبورة وطباشير،ودفترا وأقالما...
يالفرحة »الكبيرة« التي التوصف!

نسيت موت أمها وأبيها، نسيـت كل شيء، فقط تعيـش مــع 
سبورتها وأقالمها ، وتحلم باليوم الذي تعود فيه للمدرسة.

تمر األيام، والفتاة،تجتهد في القراءة والكتابة، وال تترك صفحة 
إلى  كلماتها  لتنقل  حالتها،  كانت  وكيفما  وجدتها،  أينما  مكتوبة 

السبورة، وتبدأ في تهجئتها.
رفقة  أمه  بزيارة  »منير«  قام  السنوية  عطله  إحدى  أيام  خالل 
قراءة  ويسمـع  يرى  وهو  كبيـرة  وزوجتـه  مفاجأتـه  وكانـت  زوجتـه، 

»الكبيرة«!
بعدما حكت لهما »الكبيرة« قصتها وكيف أكرهت على مغادرة 

المدرسة، وحبها، وأحالمها بالتعلم والحصول على شواهد عليا...

بعد تفكير عميق رفقة زوجته اقترح على والدته العيش بالمدينة 
لتتمكن »الكبيرة«  من تحقيق أحالمها، ومتابعة هذا المشوار الذي 
تؤمن الحاجة به وتدافع من أجل تمدرس الفتيات في قريتها...في 
غياب آذان صاغية ألهل القرية، قرر ت الحاجة أن تستمر في ترافعها 
بأن  مقتنعة  أجدادها  وتاريخ  محضنها،  نشأتها،  حيث  قريتها  خارج 

أرض اهلل واسعة، ورسالتها ستتابعها مع »الكبيرة« في المدينة.
نتائج  على  وحصلت  المدرسة،  في  »الكبيرة«  تسجلت  بالفعل 
بنجاحها متأهبة بكل  اإلعدادي، فرحة  بالسلك  والتحقت  جد سارة، 
قوتها للمرحلة الجديدة. كم كانت سعادة  الحاجة وهي ترى يوما 
بعد يوم » الكبيرة« تنمو، تتفوق في دراستها وتزداد جماال. فكانت 
توصيها دائما بأال تجعل الزواج ضمن أولوياتها فالبد أن تحقق حلم 
طفولتها والبد أن تكون في مستوى تطلعات وتضحيات الحاجة من 
أجل تمدرسها. وكانت الفتاة تؤكد كالمها عن يقين وإيمان ، فلن 

تتوقف عن دراستها مهما كلفها األمر.!
األساسية  ودعامتها  القوي،  سندها  بأن  بالها  على  يخطر  لم 

ستفارقها مغادرة لتلتقي بأمها وأبيها.
لم تتصور أبدا ذلك!!!

»عزاؤنا واحد،أبناء الحاجة، ونشكركم على كل ما قدمتم وكل 
كانت  لقد  أبدا،  ننساه  لن  »الكبيرة«  لـ  معروف  أمكم من  مافعلت 

سيدة كريمة، طيبة محبة للخير.  »تغمدها اهلل برحمته الواسعة«.
تعود » الكبيرة«  للقرية باكية، ممتنعة،متمسكة بالمدينة حيث 

حلمها!
ولكن تجري الرياح  بما ال تشتهي السفن : في أحد بيوت بعض 

األقرباء تأوي الفتاة الجميلة الحالمة بالعلم والتعلم.
ترى ماذا سيحدث في هذا البيت؟

هل ستعود للمدينة؟
هل ستتابع دراستها؟

بإذن  القادمة  الحلقة  الموعد مع  لمعرفة كل ذلك، كونوا في 
اهلل.

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

يتزامن االحتفال باليوم العالمي للمرأة لهذه السنة بظرفية خاصة  تجتاح العالم :  جائحة كوفيد 19،التي خلفت آثارها 
النفسية واالجتماعية واالقتصادية على كافة  فئات المجتمع عموما  والنساء بصفة خاصة. 

وبهذه المناسبة تتقدم جمعية كرامة لتنمية المرأة بأحر التهاني لكل امرأة قدمت الغالي والنفيس من أجل حفر مستقبل 
وطنها و أبنائها بأظافرها.

البريئة لضحايا كارثة  اللعين  الصامت،  دون أن ننسى األرواح  التعازي لجميع شهداء وشهيدات الوباء  كما تتقدم بأحر 
مصنع النسيج بطنجة .

وال ننسى ان نقدم تحية تقدير واحترام لجميع الساهرين والساهرات في الصفوف األمامية من أجل حماية أرواح المواطنين 
والمواطنات.

واستشراف  اإلخفاقات  عند  والوقوف  المنجزات  لتقييم  ومناسبة  فرصة  مارس   8 المرأة  لتنمية  كرامة  جمعية  تعتبر  وإذ 
مستقبل أفضل للنساء المغربيات تدعو لما يلي : 

•  تعبئة كل اإلمكانيات والوسائل للحد من ظاهرة العنف األسري المتزايد باستمرار، وخصوصا في ظل جائحة كورونا.
•  فتح تحقيق جدي ومسؤول حول كارثة عامالت مصنع النسيج بطنجة ومحاسبة جميع المتورطين  دون استثناء، بل  

والعمل على إيجاد حلول جذرية لمشاكل هذا القطاع غير المهيكل.
•  لفت انتباه الجميع لظاهرة اغتصاب األطفال األبرياء ووضع حد لها بإقرار إطار قانون خاص يحمي وينصف وتراعى فيه 

المصلحة  الفضلى للطفل.
•  تظافر جهود كافة الهيئات الحقوقية والحركات النسائية للدفاع عن كرامة النساء وانتزاع حقوقهن العادلة والمشروعة 
االستحقاقات  قبل  الواقع  أرض  على  والطفولة  لألسرة  االستشاري  والمجلس  المناصفة،  مبدأ  تنزيل   مقدمتها  وفي 

االنتخابية المقبلة.
• تجديد العهد على االستمرار في النضال ضد كل أشكال التمييز ومختلف أنواع العنف الممارس على النساء ، وتشبثنا 

بجميع حقوقهن  اإلنسانية.
•  فتح نقاش واسع جدي ومسؤول حول تعديل بعض مقتضيات مدونة األسرة التي تثير إشكاليات جمة على مستوى 

الواقع المعاش .
•  الدعوة إلى تعديل المادة 49 من مدونة األسرة بما يحفظ حقوق النساء اإلقتصادية،و يضمن العدل في اقتسام األموال 

المكتسبة.
متماسكة  مستقرة  أسر  تأسيس  يخولهم  وتأهيل  تكوين  من  استفادتهم  تثبت  بوثيقة  الزواج  على  المقبلين  إلزام    •

وإيجابية.
•  دعم األسر األحادية وأطفالها، برعاية األم تحقيقا للمساواة والعدالة االجتماعية.

•  ال يسعنا إال أن نسجل بافتخار واعتزاز ارتفاع وعي النساء بحقوقهن وإصرارهن على انتزاع مطالبهن المشروعة، وعليه:
•  نؤكد مساندتنا المبدئية للشعب الفلسطيني األبي،  ونشيد بصمود الفلسطينيات رمز التضحية والعطاء والوفاء.

وفي الختام نأمل أن نتجاوز محنة كورونا بحزم شديد وعزم أكيد على تجاوز مخلفاتها الخطيرة بإجراءات وقائية مناسبة 
تحترم فيها  حقوق اإلنسان وتوحد فيها الجهود من  أجل غد أفضل لمغرب الحقوق والحريات. 

األستاذة وفاء بن عبد القادر 

الثانية( )الحلقة 

بيان كرامة مبنا�شبة الي�م العاملي للمراة
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ملح  قبسة  إليه  تضاف  )قصعة(  آنية  في  ويفرغ  بالغربال  الدقيق  ينخل 
وقطعة خميرة، فيخلط بكمية من الماء الدافئ ثم يعجن عجنا ويدعك دعكا 
ويكور تكويرا، وعند اختماره يقرص على هيئة أقراص مستديرة فيبعث إلى 

الفرن ب »الوصلة«.
هذه باختزال طريقة إعداد عجين الخبز، وهي عادة يومية دأبت عليها، 
عن طواعية، ربات البيوت وبناتهن، في مختلف األوساط الشعبية، إذ تستيقظ 
الواحدة منهن باكرا للقيام بهذه المهمة النبيلة، بينما اآلخرون يغطون في 

نومهم مستلذين أحالمهم.
دائم  فهو  وتشقى..  األسر  تكدح  أجله  ومن  المعيشة.  عماد  هو  فالخبز 
الحضـور في الموائـد والمآدب واليغيــب عنها إال بحضــور وجبــة كسكس 

أو عصيدة أومعجنات.
ولفرض النظام حول المائدة يسند دور تقسيم الخبز، كما هو شأن اللحم، 
فللعادة سلطتها  الوالدة(  أو  )الوالد  البيت  في  والسلطة  النفوذ  إلى صاحب 

التي ال يجوز بأي حال من األحوال تجاوز حدودها.
ورغم حرص اآلباء على النظام، لكي اليعيث األبناء الفساد في الخبز الذي 
والمآتم  كاألفراح  المناسبات  بعض  في  أنهم  إال  اليومية،  المعيشة  رمز  هو 
ممن  المدعوين  على  الخبز  توزيع  في  ويبذرون  يسرفون  الذين  هم  تراهم 
يستهلكون قليال من الخبز وكثيرا من اللحم، مما يخلف خسائر في األرزاق، 
حتى أضحى من المفروض على األسرة التي تقتني كيس طحين في األسبوع 
مثال، أن تستهلك نصفه خبزا مأكوال، وتتخلى عن النصف اآلخر فتاتا وقشورا، 
فلو كان القوم يعمدون إلى تقسيم الخبز في الوالئم والوجبات الغذائية حسب 
عدد األفواه الملتفة حول المائدة لوفروا من المال ما يكفيهم لقضاء مآرب 
أخرى، وما كان ليتراكم بحوزتهم ركام من بقايا مخبوزات يابسة يتخلصون 
في  االستهالك  فوضى  و  ترشيديــة،  تربيــة  غياب  ففي  القمامة،  في  منها 
توزيـع  في  العشوائية  تسود  والبطون،  األفـواه  المتعددة  العائلية  األوساط 
حصص الخبز، ومن األطفال المتضورين جوعا من يساهم في إتالف الخبز، إذ 
يتكالبون على الخبزة الخارجة لتوها من الفرن فيقضمون حواشيها ويتركون 
التي  الخبز  باقي حصص  تلقاه  المصير  للضياع، ونفس  أهبة  تبقى منها  ما 

يوزعها اآلباء واألمهات في أحجام التخضع لمقاييس معينة إبان كل وجبة.
ومن القوم من يجدون حرجا كبيرا في إلقاء قطع الخبز المتخلى عنها في 
بالستيكية  أكياس  في  الفضالت  باقي  يفصلونها عن  لذ  القمامة،  صناديق 

حتى التختلط بالزبالة، ألن الخبز في اعتقادهم »نعمة«.
وقد يعثر عابر سبيل على قطعة خبز، فينحني بتواضع ثم يلقفها ويقبلها 
باحترام ويضعها في ركن آمن حتى ال تدوسها األقدام المدنسة، فالخبز هو 
ذاك الغذاء المقدس الضامن للبقاء إلى أجل مسمى، إذ اليجوز قطعا تدنيسه 
أوالعبث به، والذين قلوبهم كقلوب الطير رحمة وهشاشة، فإنهم يضعون 
قطع الخبز من هذا القبيل فوق سطوح منازلهم لتقتات منها ذوات األجنحة 

العابرة والدواجن المقيمة.
وهناك ثمة نسوة شاطرات كن يحرصن أشد الحرص على عدم التفريط 
في قطع الخبز المكسورة المتخلى عنها بعد شبع، إذ يعمدن إلى االستعانة 
بها لتحضير وجبات غذائية صحية من أجل التسمين والتسخين وفتح الشهية، 
وذلك طبعا، بعد تفتيت قطع الخبز وتقطيعها إربا إربا، ثم سقيها بمرق ديك 
المنتقاة  والبحرية  البريــة  العشوب  من  ترصيفة  قوامــه  معشوشب،  بلدي 
وتدعى  الحانوت«  »راس  ب  العامة  لدى  والمعروفة  العطار  عند  من  بعناية 
هذه الوجبة ب »الرفيسة« وفي المقابل هناك ثمة وجبة مماثلة تنضاف إليها 
شرائح اللحم، إال أنها خالية من العشوب، يتناولها القوم كبيرهم وصغيرهم، 
إناثهم وذكورهم، وتدعى هذه الوجبة ب »التوردة« ولقد وردت لفظتها في 
المعجم المحيط )الجزء األول، الصفحة 367( ومعناها: الخبز المبلول بالمرق، 
مما يثبت أن هذه الوجبة مألوفة عند العرب، تجري على ألسنتهــم وتذكــر 

في مجالسهم.
والدروب،  األزقة  يجوبون  ممن  المستضعفين  من  شريحة  ثمة  وهناك 
هائلة  بكميات  يظفرون  وحين  الخبز،  قطع  عن  القمامة  صناديق  في  بحثا 
منها، يقومون بعد تجفيفها بعرضها للبيع في رحاب أسواق معينة يقصدها 

الراغبون في هذه البضاعة الرخيصة التي تليق علفا مغذيا ألبقارهم.
المخابـــز  بعــض  في  الحلويــات  صناع  يعمد  الربح  من  مزيد  ولكسب 
العصرية إلى سحق الخبز المتبقى في الرفـــوف أليام وأسابيع، واالستعانة به 
في صنع الحلويات الرخيصة المحشوة بالشحم، والمزخرفة بالسكر الملون، 
الفقيرة اآلهلة  الرديء يحظى برواج كبير في األحياء الشعبية   المنتوج  هذا 
صناعة  في  المتفننة  الشركات  تلك  النهج  هذا  على  سارت  ولقد  بالساكنة، 

الحلويات المغلفة بالشوكالطة.
الشعبية،  الثقافة  من  حيزا  يشكـل  الخبز  أن  هو  إغفالــه  اليجوز  والذي 
بوزكري  المعلم  فيها  يناشدون  »أشتاتاتا«..   : المطــر  أنشــودة  فلألطفال 
: »اللي  القناعة  المثل في  بالخبز  اإلسراع في إنضاج خبزهم باكرا، ويضرب 
العمل: »بغيت  المثل في طلب  ما قنع بخبزة يقنع بنصها«، كما يضرب به 
باردة«،  خبزة  ايجيبها  »اهلل  التمني:  وفي  لوالدي«،  الخبز  ديال  نصور طرف 
عينين«،  ماشفوها  يدين  ماعجنوها  خبزة  يعطيك  »اهلل  بالخير:  الدعاء  وفي 

ومسك الختام قولة الشيخ عبد الرحمان المجدوب:
اخلبز باخلبز

اخلبز هو الإفادة
لو ما كان اخلبز

ما يكون لدين لعبادة.

مذكــــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س
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محمد وطا�س

تعد مقهى وحلويات »مدام بورط« )Madame Porte( واحدة من األماكن المشهورة التي ميزت مدينة طنجة 
خالل تاريخها المعاصر االستعماري إلى حدود التسعينيات من القرن الماضي.

المزداد بفرنسا سنة   )Marcel Porte( التراثية بشخص فرنسي اسمه »مارسيل بورط«  المعلمة  ارتبطت هذه 
1891، والذي استوطن بطنجة الدولية وتمكن من فتح متجر له لبيع الحلويات والعجائن بسوق الداخل بطريق »كوريو« 

) البريد اإلسباني(.
 وبما أنه كان من أمهر معدي وصانعي الحلويات والشوكوالتة، ونظرا لجودة وتميز منتوجاته فقد نال شهرة كبيرة 
إذ عرف متجره إقباال منقطع النظير وكثرت الطلبات خاصة من طرف األجانب المستوطنين بطنجة من مختلف الجنسيات 

خالل النظام الدولي الذي فرض على المدينة سنة 1923...
وبعد النجاح الباهر لمشروعه قرر االنتقال إلى شارع التمثال )Avenue de la Statue(، والذي سيطلق عليه بعد 
، وبالضبط في المكان الذي تتواجد فيه حاليا قاعة شاي وبيع   )Avenue de la Liberté( الحرية  االستقالل شارع 

. )La Española ( »الحلويات والمعجنات  »ال إسبانيوال
وفي بداية الخمسينيات انتقل بورط إلى شارع كويا Goya رقم 23 ) شارع األمير موالي عبد اهلل سابقا وشارع موسى 
بن نصير حاليا( قبالة المحافظة العقارية، حيث تم بناء عمارة راقية مكونة من ثالثة طوابق خصص الطابق األول منها 

لقاعة شاي وبيع حلويات وعجائن بورط...
ومنذ هذا التاريخ أصبحت لها شهرة عالمية، وغدت محط التقاء الطبقة البرجوازية واالرستقراطية األجنبية من رجال 
المال واألعمال والنبالء واألدباء والفنانين والشعراء ورجال السياسة والدبلوماسيين من كل األعراق والجنسيات إضافة 

إلى بعض أعيان طنجة.
وبعد وفاة صاحب المشروع »مارسيل بورط«، ترك لزوجته وابنه مهمة تسيير وإدارة المشروع وانتقلت للسكنى 

بالجبل الكبير قرب أوطيل فرح .
المقهى، وحرصت على  أمام مدخل  )Madame Porte( شخصيا باستقبال ضيوفها من  فتكلفت »مدام بورط« 

تلبية طلباتهم بكل اهتمام وعناية بلباسها المتميز واألنيق وبابتسامتها الرقيقة.
كما اشتهرت إضافة إلى الحلويات والعجائن ببيع الحليب الخالص بقنينات متميزة وكان مزودها أحد المستوطنين 
الفالحين اإلسبان بفال فلوري... وكان أحد اليهود يتكلف ببيع الورود عند مدخل القاعة مما كان يضفي على المكان 

جمالية خاصة وإقباال منقطع النظير...
 وكان أغلب المشاهير األجانب بطنجة يتزودون بحلويات وعجائن مدام بورط : كباربرا هوتون وكونديسا سويس 
لويزا دي مرشان وكونديسا نيكول دسان فكتور وآنا ماك يو وإيف سان لوران وبيير بيرجي، وراندي ويستون وبول 

بولز  والملياردير مالكولم فوربس وكلوديو برافو ورولينج ستونز وذلك أثناء إقامتهم أو زيارتهم لمدينة طنجة.
وهكذا تحولت قاعة بورط إلى نادي اجتماعي خاص بالطبقة »الراقية والمتنورة«...!!!

 وبعد وفاتها سنة 1981 وجد ابنها »برتراند بورط« )Bertrand Porte( صعوبة في تسيير المشروع في الوقت 
الذي تراجعت فيه مداخيله وتراكمت ديونه... فاضطر في آخر المطاف إلى بيعه فتم شراءه من طرف عائلة احسيسن 

بستة ماليين درهم. 
ومنذ ذلك الحين أي منذ 1990 ، بدأ المقهى يفقد بريقه وإشعاعه المعهود ، وعرف تراجعا كبيرا في مستوى الخدمة 
رغم اإلبقاء على شكله وتجهيزاته وهندسته المعمارية وجماليته الفنية، ولكن رغم ذلك صار مقهى عاديا ال يختلف كثيرا 

عن المقاهي المجاورة سوى بتاريخه البائد. 
ولكن العولمة المتوحشة في القرن الواحـد والعشرين التهمت هذه المعلمة التاريخية الطنجية الثمينة سنة 2017، 

وحولت المكان إلى وحدة لبيع الوجبات السريعة األمريكية )McDonald’s(  مما جعل مدام بورط في خبر كان....

عبد الواحد البقالي
طنجة في 3 مارس 2021

قاعة �شاي وحل�يات »مدام ب�رط« الراقية 
بطنجة تتح�ل اإلى محل لبيع ال�جبات 

ال�شريعة الأمريكية !!!

بريد        القراء

مارسيل بورط

مدام بورط
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داللتـه  ومـا  مارس،   8 تاريخ  يعنـي  مـاذا  للمـرأة،  بالنسبـة 
المجتمعية؟

8 مارس من كل عام،  يوم  العالمي في  بيومها  المرأة  تحتفي 
وجدان  وفي  العالم  دول  جميع  في  خاصّة  رمزيّة  له  يوم  وهو 
عنه  يعبّر  الذي  االمتنان  بذلك  مرتبط   يوم  وهو  خاصة،  المغاربة 
المجتمع بجميع تالوينه للمرأة على تضحياتها الجسيمة وعطاءاتها 
أي  أوفي  العَمل،  قلب  في  أو  البيت،  داخل  من  سواءا  الالمحدودة، 

واجهة أخرى من واجهات النبل.
النّقاش حول قضايا  وهوكذلك، مناسبة سَنويّة يتجدّد فيها 
لتثمين  استثنائيّة  فرصَة  وهي  وتطلعّاتها،  وهمومها  المرأة 
سَبيل  في  المضي  أجل  من  والوعي  الهمّة  وتجديد  مُكتسباتها، 

تحقيق أهدافها وآمالها.
كيف ترين وضعية المرأة المغربية في المجتمع ؟

عقـــدة  من  بعيـد  حدّ  إلى  تحررت  المغربيّة  المرأة  أن  أعتقد 
إلى  لَقد أصبحت تستوعب  الهامش،  الضحيّة، فلم تعد تعيش في 
منخرطة  أصبحت  بل  المجتمع،  داخل  المركزيّة  أدوارها  بعيد  حد 
في هذه األدوار تفكيرا وممارسة، وتلعب أدوارا قيادية وريادية على 
واالقتصاديــة  واالجتماعية  السياسية  المجتمع،  واجهات  مختلف 
والثقافيـة والدينيـــة، وتقدمت على مثيالتها في الكثير من الدول 
مختلف  في  حققتها  التي  اإلنجازات  وهذه  واإلسالمية،   العربية 

الحال  بطبيعة  فراغ  من  تأت  لم  الميادين 
لإلرادة  والمتميز  الرائد  الدور  بفضل  وإنما 
المرأة  إشراك  أجل  من  الرشيدة  الملكية 
منذ  بالدنا  اختارته  الذي  التنمية  ورش  في 

سنوات.
تحصين  إلى  تدعو  عدة  دعوات  هناك 
وتفعيـــل  المغربيــة،  المــرأة  مكتسبات 
مقتضيات دستور 2011 لتحقيق المساواة، 
هـــذا  ضمنهـا  التي  المكتسبات  هي  فما 

الدستور للمرأة؟
من  العديد  بذلك  يعتقد  كما  أعتقد 
ببالدنا،  األســري  الشأن  في  المُشتغلين 
استثنائيّة  خطوة  يعتبر   2011 دستور  أن 
المرأة  حقوق  تكريس  اتجاه  في  جريئة 
 19 فالفصل  ــواجــهــات،  ال مختلف  على 
بين  المساواة  على  صريح  بشكل  ينصّ  
المدنية  الحقوق  كل  في  والمرأة  الرجل 
ومنع  واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية 
الجنس،  على  القائمة  التمييز  أشكال  جميع 

مراعاة  دون  بإطالق  هكذا  أخذها  يمُكن  ال  المساواة  هذه  أن  غير 
خصوصيات دستورية أخرى، كما أنها بحاجة إلى حمالت تحسيسية 
تختزل  التي  للمرأة  الدونية  النّظرة  مع  يقطع  جديد   وعي  لتهيئة 

المرأة في أدوار مَحدودة. 
الشاقة  واألعباء  التخلف  من  تعاني  البادية  في  المرأة  مازالت 
التي اليشاطرها الرجل أحمالها، فكيف الخروج من هذه الوضعية 

في ظل انعدام تربية إنسانية وتعليم مواكب؟
التي  الكبرى  الواجهات  إحدى  هذه  السؤال،  هذا  على  أشكركُ 
ينبغي أن يتم فتح أوراش إصالحية عميقة بشأنها، فالمرأة القرويّة 
وانعدام  الجهل  ومطرقة  القاسيّة  الظروف  سندان  بين  ما  تقاوم 
التعليم، لكن في نفس الوقت ينبغي أن نسجل هنا  تحسنا ملحوظا 
فيما يتعلق بوعي نساء العالم القروي  في السنوات األخيرة، فالمرأة 
فرض  من  وتمكنت  السياسي  التدافع  ميدان  دخلت  حاليا  القروية 
تقلدن  من  منهن  بل  المنتخبة،  الجماعية  المكاتب  داخل  وجودها 

منصب الرئاسة لتدبير الشؤون المحلية لجماعاتهن. 
تشبه بعض الجمعيات النسائية الحركة النسائية لالنعتاق من 

قيود الهيمنة وكأنها حرب بين الرجال والنساء، فما رأيكن؟
المرأة  تحرير  معركة  تقديم  من  التحرر  علينا  يجب  أنه  أعتقد 
المرأة  هلل  والحمد  الحنيف  ديننا  ففي  الرجال،  ضد  حربُ  وكأنها 
عالقة  وبينهما  موقعه  في  مكرم  والرجل  موقعها  في  مكرمة 
بالمعروف من أجل  الود واالحترام والمعاشرة  تكاملية مبنية على  
بون  فهناك  المجتمع.  بتنمية  معا  والنهوض  المسؤولية  تقاسم 
شاسع بين التشريع اإلسالمي كمفهوم وبين مجموعة من األعراف 
الذكورية  التربية  إلى  والتقاليد والتي تحتكم في كثير من األحيان 
في المجتمع والتي أثرت على العديد من الذهنيات. فالمعركة هنا 
في اعتقادي هي معركة ضد وعي ال يستوعب الدور الحقيقي للمرأة، 

المرأة  تكون  قد  الفكر،  يحمل هذا  الرّجل وحده من  يكون  وقد ال 
نفسها من يقف هذا الموقف ويعزز من هذا الوضع. 

من  شاسع  بون  الشرق  في  والمرأة  الغرب  في  المرأة  بين 
إلى  المغربية  المرأة  ستصل  فهل  واألوضاع،  والواجبات  الحقوق 
وواقع  حياة  تطبع  التي  السلبيات  رغم  الغربية  المرأة  مستوى 

وسلوكات المرأة الغربية؟
الغربيّة  المرأة  وضعيّة  كانت  التاريخ،  من  قريب  عهد  إلى 
أسوأ بكثير مما هي عليه وضعية المرأة في أكثر البلدان تخلفا في 
العالم العربي، لكن مع وجود اإلرادة وانخراط الجميع في مسلسل 
أن  إلى  متدرج،  بشكل  الغربية  المرأة  وضعية  انتقلت  التحديث، 
في  الحقوق  بأكثر  تتمتع  التي  المرأة  في  األمثال  مضرب  أصبحت 
المغربيّة قد تجاوزت وضعها األسوء،  المرأة  أعتقد أن  مجتمعاتها، 
أفضل  مجتمعها  داخل  اليوم  ووضعها  األفضل،  عن  تبحث  وسارت 
راجع  وهــذا  أخــرى،  مجتمعات  في  أخريات  نساء  وضع  من  بكثير 
أجل  من  السامية  الملكية  اإلرادة  إلى  سلفا  أشرت  كما  باألساس 

إشراك المرأة في ورش التنمية الذي اختارته بالدنا منذ سنوات.
يحتفل العالم في 8 مارس بعيد المرأة، فهل يتذكر المغاربة 
المرأة مرة كل عام، لينتهي بهم األمر إلى االعتراف بأن أوضاعها 
ليست على ما يرام، وأن حقوقها اإلنسانية ليست مكفولة بشكل 

كامل، وليطالبوا بإنصاف المرأة؟

هذا ليس صحيحا، إنها فرصة استثنائيّة للتأكيد على أن المرأة 
رقم ال يمكن تجاوزه، فهو احتفاء بالمرأة على تعدد دالالته بالنسبة 
المرأة في وجدانهم من رمزية  المجتمع وما تجسده  لشتى أطياف 
نحو  السّعي  وتجديد  المكتسبات  لتثمين  تأمل  وقفة  وهو  خاصة، 

آمال وطموحات جديدة.
لصالح  هو  هل  المغربية،  للمرأة  القانوني  للوضع  بالنسبة 

المرأة؟ أو بعبارة أخرى، هل أنصفت القوانين المغربية المرأة ؟
بالغـــة  أهميّــة  يولي  أصبــح  المغربي  المشرّع  أن  شك  ال 
األصعدة،  جميع  على  التشريعية  األجندة  في  للمرأة  ومركزيّة 
على  المكتسبات  من  عددا  المغربية  المرأة  حققت  ذلك،  وبفضل 
المجتمع،  داخل  وضعيتها  لذلك  نتيجة  وتغيرت  القانوني،  الصّعيد 
ميادين سياسية  في  وقانوني مشروع  فعلي  وجود  لها  أصبح  حيث 

واقتصادية واجتماعية وثقافية..
إصالح  مجال  في  تحقق  ما  أهم  تعتبر  التي  األســرة،  فمدونة 
من  عريض  قطاع  آمال  حققت  كثيرة  بقواعد  أتت  المرأة،  أوضاع 
التي  المفاهيم  بدل  حديثة  قانونية  صياغة  تبنت  حيث  النساء، 
تحت  األسرة  مسؤولية  وجعلت  المرأة،  وإنسانية  بكرامة  تمس 
تمارسه  الرشيدة،  للمرأة  حقا  الوالية  جعلت  كما  الزوجين.  رعاية 
بالرجل  المرأة  بمساواة  قامت  كما  ومصلحتها،  اختيارها  حسب 
قامت  كما  سنة،  عشرة  ثمان  في  بتوحيده  الزواج،  لسن  بالنسبة 
من  تأكد  إذا  إال  بالتعدد  القاضي  يأذن  ال  بحيث  التعدد  بتقييد 
الزوجة  مع  المساواة  قدم  على  العدل  توفير  في  الــزوج  إمكانية 
الزوج  توفر  إلى  باإلضافة  الحياة،  في جميع جوانب  وأبنائها  األولى 
على المبرر الموضوعي االستثنائي للتعدد، كما أعطت للمرأة الحق 
باعتبار  عليها  التزوج  عدم  زوجها  على  العقد  في  تشترط  أن  في  
ذلك حقا لها، وجعلت الطالق حال لميثاق الزوجية يمارس من قبل 
القضاء،  مراقبة  تحت  الشرعية  شروطه  حسب  كل  والزوجة  الزوج 

وسعت  كما  الطالق،  في  للرجل  التعسفية  الممارسة  بتقييد  وذلك 
من  حق المرأة في طلب التطليق، إلخالل الزوج بشرط من شروط 
عقد الزواج، أولإلضرار بالزوجة مثل عدم االنفاق أوالهجر أوالعنف، 
وغيرها من مظاهر الضرر، باإلضافة إلى الحفاظ على حقوق الطفل 
المغرب،  عليها  صادق  التي  الدولية،  االتفاقيات  مقتضيات  بإدراج 
وضمان مصلحة الطفل في الحضانة، باإلضافة إلى إقرار حماية حق 
الطفل في النسب، كما جاءت بمقتضيات مهمة فيما يتعلق بتدبير 

األموال المشتركة بين الزوجين.
كما جاء دستور 2011 بمنظور جديد للتعامل مع المرأة  حيث 
قام بتكريس مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وتبعا لذلك، إحداث 
التنصيص  تم   كما  التمييز،  أشكال  كل  ومكافحة  المناصفة  هيئة 
في كثير من الفصول على التمييز اإليجابي لصالح النساء في مجال 
اإلقتصادية  الحياة  في  والمشاركة  العمومية  الوظائف  إلى  الولوج 
والثقافية واإلجتماعية، كما أصبح للمرأة الحق في تقديم اقتراحات 
العمومية ويحق  السلطات  إلى  التشريع وتقديم عرائض  في مجال 
حماية  ومبدأ  القوانين،  سن  المغربي،  الرجل  غرار  على  أيضا،  لها 
الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات بالخارج، كما 
يحق للمواطنين والمواطنات المغاربة المقيمين بالخارج المشاركة 

في الحياة السياسية عبر التصويت والترشح. 
تكافؤ  تشجيع  شأنهــا  من  مقتضيات  على  القانون  ينص  كما 
إلى غير  االنتخابية  الوظائف  والرجال في ولوج  النساء  بين  الفرص 

ذلك من المكتسبات المتقدمة. 
المغربي،  الجنائي  للتشريـع  بالنسبـة  أما 
فقد منع جميع صور اإلساءة والعنف ضد المرأة 
من خالل المقتضيات الموضوعية أوالمسطرية 
المغربية  الجنائيــة  القوانيـن  تتضمنها  التي 
القوانيـن  من  العديـد  بصدور  تعــززت  والتي 
بالبشــر  االتجار  مكافحـة  كقانــون  الخاصــة 
توج  وقد  المنزلي  للعمل  المنظم  والقانون 
من  وهو   ،103-13 رقم  القانون  صدور  ذلك 
أهم النصوص في الترسانة القانونية المغربية 
وذلك  النساء  ضد  العنف  ظاهرة  لمحاربة 
فحسب،  زجرية  وليست  حقوقية  مقاربة  لتبنيه 
معايير  وفق  أبعاد  أربعة  على  بُني  وهوقانون 
والزجري  والحمائي  الوقائي  البعد  وهي  دولية 

والتكفلي.
الرسالــة  ماهي  المنبر،  هذا  ومن  أخيرا 
التي توجهينها لإلعالم عموما لتغيير الصورة 

للمرأة؟ النمطية 
      إن الصورة النمطية التي تقدمها بعض 
تُوقع  المرأة المغربية  عن  ــالم  اإلع وسائل 
إلى  المتلقي في حيرة كبيرة بين خطاب يدعو 
القرار، وصور  بالمجتمع وولوج مراكز  النهوض  المرأة في  مشاركة 

إعالنية نمطية تكرس تشييئ ودونية المرأة المغربية.
صورة  لتحسين  وطني  ميثاق  على  نتوفر  أننا  العلم  مع  هذا، 
التعامل  على  فلسفته  ترتكز  سنوات  منذ  صدر  اإلعالم  في  المرأة 
وليس  واستقالليته  ووظيفته  ومكانته  دوره  له  ككيان  المرأة  مع 
كجسد أوسلعة أو أداة. من هنا كان من الواجب اليوم  العمل على 
تصحيح تلك الصورة النمطية والسعي إلى تكريس صورة متكاملة 
عن المرأة المغربية  المدركة لحقوقها وواجباتها، والمساهمة في 
تنمية وطنها، مع وضع ميثاق أخالقي يحدد مكانة المرأة المغربية 
تقوم  ال  البصري  السمعي  اإلعالم  رسالة  ألن  استغاللها،  ويمنع 
تربوية  الوقت، بل هي رسالة  والترفيه، وهدر  التسلية  على مطلب 

حضارية في المقام األول.
للمرأة  مشرقة  صورة  قدمت  ناجحة  تجارب  هناك  كانت  وإذا 
المكتوبة  اإلعالم  ووسائل  الوطنية  القنوات  بعض  في  المغربية 
تحديات  لمواجهة  كافيا  ذلك  نعتبر  أن  يمكن  فال  أوااللكترونية، 
أن  السيما  الفضائيات«،  »فوضى  زمن  في  التكنولوجية  الثورة 
تنافسي  إعالمي  عرض  بتقديم  مرتبط  التحديات  هذه  مواجهة 
يواجه الغزو الذي يقدم من قبل قنوات تجارية خارجية تعمل على 
الوقت  نفس  في  ويصحح  السلبية،  النمطية  الصور  هذه  تكريس 

صورة المرأة المغربية في الخارج.
كلمة أخيرة :

وفي الختام أتقدم بجزيل الشكر لجريدة طنجة  على هذا الحوار 
المختلفة  أدوارهــا  وتعزيز  المرأة  حقوق  عن  الحديث  بأن  وأقول 
يرتبط ارتباطًا مباشرًا بتنمية قدراتها، واالرتقاء بمستواها العلمي 
حقيقيًا  إسهامًا  إسهامها  لتأمين  العام  المناخ  وتهيئة  المعرفي، 
عبء  يقع  مسؤولية  أنها  اعتقادي  وفي  التنمية.  ميادين  كل  في 
في  الثقة  أوال  عليها  التي  نفسها  المرأة  على  أوال  بها  االضطالع 

قدراتها وتجديد السعي نحوآمال وطموحات جديدة .

حوار 
مبنا�صبة اليوم العاملي للمراأةمع

الدكتورة وداد العيدوني
8مــــــــــــار�س
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محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

خالل فترة زمنية يبدو أنها قصيرة نسبيا، عرف المغرب تهاطل 
أعماله، وتضاعفت »أحماله« بسبب  القضايا على جدول  عدد من 
على  الضار  وتأثيرها  كورونا  المسماة  الوبائية  الجائحة  تداعيات 
توفير  البحث في سبل  االقتصادية واالجتماعية، فضال عن  الحياة 

اللقاح المضاد لها.
المواضيع المدرجة عنـوة في »جدول أعمال الدولة«، تتضمن 
في المقام األول قضية الوحدة الترابية للمملكـة، مع ما يستلزمه 
الموضـوع من حنكـة وبراعـة في مسك أوراق اللعـب على طاولـة 
»المجتمع الدولي« وامتالك القدرة على صد المناورات السياسية 
التي ينفذها خصوم المملكة، السيما بعد استصدار اعتراف أمريكي 
مناورات  تنظيم  المتحدة  الواليات  واستئناف  الصحراء  بمغربية 

»األسد األفريقي« في الصحراء المغربية رفقة الجيش المغربي.
قليلــة،  المنتظر تنظيمها بعد أشهـر  االنتخابية  االستحقاقات 
التنظيمات  العادة من تجاذبات وصراعات بين  مع ما يرافقها في 
فقد  »ساخنة«،  أعمال  نقطة  اعتبارها  يمكن  و»السرية«،  العلنية 
الحاكم  األغلبي  الحزب  الجديد حفيظـة  االنتخابي«  القاسم   « أثار 
لكــن  وتطبيقاته.  »القاسم«  مقتضيــات  لذلك،  تبعا  واستنكر، 
عدد نواب الحزب بمجلسي البرلمان لم يكن كافيا لقلب الموازين 
عدد  تقليص  بمحاولة  الحزب  قبل  المتهم من  »القاسم«  ورفض 
منتخبي األخير وتسويته بمستوى أحزاب » مجهرية«، وانتهى األمر 
المسجل  الناخب  احتساب  قاعدة  على  يقوم  قانون جديد  باعتماد 

بدل الناخب المعبر عن رأيه.
فيه  بما  فوارة  كانت  والتي  الدولة،  أعمال  جدول  نقاط  ثالث 
الكيف«،  »عشبة  وإنتاج  زراعة  تقنين  بموضوع  ارتبطت  الكفاية، 
النقاش  أن  إال  الكيف من هدوء وتهدئة،  نبتة  ما عرف عن  فرغم 
الذي رافق موضوع التقنين كان عالي الصخب، فقد هدد الرئيس 
للحزب األغلبي باالنسحاب من  السابق  للحكومة واألمين  السابق 
الحزب إذا صوت نوابه بالبرلمان لفائدة المشروع المقنن للكيف، 
وذلك قبل أن تصادق عليه الحكومة في آخر اجتماع لها الخميس 

المنصرم.
الكيف، باعتباره نباتا طبيعيا، كان على الدوام داعما اقتصاديا 
واجتماعيا قويا ألهالي المناطق التي يزرع فيها، كما أثبتت األبحاث 
مداواة  في  فعالة  ومكونات  عالجية  مزايا  له  أن  والطبية  العلمية 
أمراض وعلل شتى، والثابت، عبر التاريخ، أن استعمال الكيف كمادة 
وأن  متنوعة  تراثية  طقوس  وفق  الناس  بين  شائع  أمر  للتدخين 
تدخين الكيف، بواسطة غليون مطول يطلق عليه »السبسي«، يعد 
أمرا مقبوال وال ضرر منه على الجمهور، وفضال عن ذلك، فإن الكيف 
يُعَدُّ في أسفل الئحة المواد المخدرة التي بإمكان المتعاطين لها 
أن تنمو لديهم محفزات الرتكاب الجرائم، فالمعروف عن مدخني 
الكيف ضبط األعصاب والتريث في اتخاذ القرار، كما تُضاف لذلك، 
واعتماد  الجيدة  الحكامة  أحوال معينة، قدرتهم على ممارسة  في 
قد  المفهوم،  بهذا  الكيف،  إن  بل  األمور،  معالجة  في  النظر  بعد 

يكون عامال طبيعيا يحد من حجم وطبيعة الجرائم.
يُزَْل من أرض  بيننا سنوات طوال، ولم  الكيف  لقد عمر قنب 
الواقع ولو بعد مضي ما يقارب نصف القرن على  صدور ظهير )24 

أبريل 1954( بشأن منعه.
على  اآلن  والدور  التقنين،  على مشروع  الحكومة  لقد صادقت 
لكن  المصادقة،  إلتمام  بالبرلمان  و»الشيوخ«  النواب  مجلسي 
على  صادق  الكيف،  درس  من  يستفيد  أن  المتأسلم،  الحزب  على 
بتفاسيره  االستقواء  عن  يقلع  بأن  ذلك  يفعل،و  لم  أم  المشروع 
للدولة فهو  وما  ما هلل هلل  أن  ويتعلم  الدين،  لنصوص  اإلخوانية 

الدولة، وأن »الكيف باٍق واإلخوان ذاهبون«.

»الكيف باٍق 
والإخ�ان ذاهب�ن« )تتمة ص1( 

»البيجيدي«   ظـل  ساعـة،  آخــر  وحتى 
يناور لتعطيل آليـة خصومــه، ومجازفا  في 
ذلك، بالتدابير الصحية االحترازية،  بعد أن 
قرر استنفار  نوابه بمجلس النواب،  لحضور 
القوانين  تعديالت  على  التصويت  جلسة 
باتفـاق  الحائـط  عرض  ضاربا  االنتخابية، 
الفرق البرلمانية على تقليص حضور نوابها 

إلى الثلث. 
كافـة  استدعـاء  يتم  أن  طبيعيا  وكان 
نواب األحزاب األخرى على عجل،  من أجل 
»إغــراق«  في  البيجيدي  رغبة  »معاكسة« 
مجلس النواب بأصواته المعارضة لمقترحات 
تعديل القوانين االنتخابية، ليتم التصويت 
المقترحات ب 160 صوتا من  لصالح تلك 
أصوات األحزاب المتحالفة وأصوات األحزاب 
المعارضة  )األصالة والمعاصرة، واالستقالل، 
واالشتراكية،   والتقدم  الدستوري،  والتجمع 
االشتراكي(  واالتحاد  الشعبية  والحركة  
بينما صوت ضد تلك التعديالت جميع نواب 
العدالة والتنمية وكان عددهم 104 نائبا..

ونائبة. 
التعديالت  أبرز  من  أن  الجميع  ويعلم 
على القوانين المنظمة لالنتخابات، طريقة 
عــدد  وفــق  االنتخابــي   القاسم  احتساب 
بدل  االنتخابيــة   اللوائــح  في  المسجلين 
عدد األصوات الصحيحة المعبر عنها التي 
يلح  والتي  المعدلة  القوانين  عليها  تنص 
حزب العدالة والتنمية على استمرارها ألنه، 
بدونها، ســـوف يتعــرض لخسارة العديد 
من األصوات التي مكنته، في السابق، من 
تبوء المرتبة األولى في المشهد السياسي 
لواليتين،  الحكم  »ســدرة«  إلى  والوصول 
مشروع،  طمــوح  وهو  ثالثة،  في  ويطمع 
إال أنـه صار صعب المنــال، ليس فحسب،  
آلمال  »المخيب  االنتخابي  القاسم  بسبب 
االحتقان  بسبب   وأيضا  بل  البيجيديين«، 
المغاربة  أصاب  الذي  واإلحباط  االجتماعي 
تدبير  ســوء   العموم،  يعتبره  ما  بسبب 
في  الحاصلة  والتناقضات  العام  الشأن 
أقوال وأفعال البيجيديين، وتراكم »عثرات« 
القيادة والــوزراء،  واإلخالل ببرنامج الحزب 
االنتخابي القائم  خالل واليتين متتابعتين،  
العثماني   هو  وها  الفساد«  »محاربة  على 
يستسلم ، ويقول بحسرة  » الفساد قهرنا« 

)الصباح عدد السبت - األحد 27 - 28 فبراير 
 ...!!! )2021

والتنمية  العدالة  لموقــف  يكون  قد 
القاسـم  يخـص  فيما  وجيهــٌة،  مبرراتٌ 
االنتخابي،  الذي يرفضه، ولكنه  لم يستطع 
السياسية،  ــزاب  األح وال  الحكومة  إقناع  
المتحالفة والمعارضــة،  على حــــد ســواء،  
بحججه وتبريراته، والحال أن الحزب يحتضن 
طابورا من »الحياحين«  المعتمدين، الذين 
ال يتركون فرصة تمر دون إقحام أنفسهم 
سوى  منها  فائدة  ال  سياسية   معارك  في 
أمثال  من  السياسي،  »البوز«  إلى  السعي 

عزيز القنيطرة ،  و »النجيب« نجيب! 
 ولحـزب العدالـة والتنميـة الحقّ في 
أن يغضب ألن للقاسم  االنتخابي أهميته 
القصوى باعتبـــاره  العامل المحــدد لعـــدد 
عليها  سيحصل  التي  البرلمانية  المقاعد 
كل حزب مشارك،  مع سريان مفعوله على 
وانتخابات  واإلقليمية  الجهوية  االنتخابات 
السياسية  األحــزاب  أن  والبد  الجماعــات. 
المقاعد  لعدد  بالنسبة  أهميته  تستشعر 
التـي ستحصـل عليهــا والتـي  ستتقلـص، 
احتساب  قاعدة  اتساع  بسبب  محالة،  ال 
القاسم االنتخابي، وتحويل الالئحة الوطنية 
إلى لوائح جهوية، كما سوف تتقلص هيمنة 
األحزاب »الكبرى« بسبب »تشتت« المقاعد 
بين مجموعة من األحزاب المتنافسة  األمر 
الذي سوف يقضي نهائيا  على أمل أي حزب 

سياسي في الحصول على األغلبية . 
القاسم  قضيـــة  تخلــق  أن  وطبيعي 
الذي يدعي  الحزب  الجدل داخل  االنتخابي 
المظلومية بسبب الرغبــة في »احتوائـــه 
وتحجيمه«، ما دفــع جانبا من قيادته  إلى 
من  الثقــة«  »سحــب  بإمكانيــة  التلويح 
الحكومة التي يقودها  على مدى واليتين،  
بغية  »قطع الطريق« على أحزاب األغلبية 
هيمنتـــه   في  تواجهـه  التي  والمعارضـة 
داخــل الحكومــة  والبرلمــان،  في حيـــن 
يعتبر معارضو العدالة والتنمية، أن تعديل 
القاسم االنتخابي سوف يقضي على العزوف 
اعتبارا  قوية  حكومة  أجل  من  االنتخابي  
من  يعتمد،  والتنمية،  العدالة  حزب  لكون 
ومن  ثابتة«   انتخابية  »كتلة  على  جانب 
جانب آخر على العزوف عن التصويت  الذي 
يبرر  ما  بعض  وهذا  لصالحه.  دوما  يكون 
وقوف الحزب بمفرده في وجه كافة األحزاب 

السياسية المغربية المطالبة بتوسيع دائرة 
المشمولين بالقاسم االنتخابي عبر احتساب 

أصوات المسجلين. 
ومن التعديالت الهامة األخرى، إلغاء ما 
كان يسمى بـ »العتبة«  وهي العقبة الكأداء 
التي كانت تقف في وجه األحزاب الصغرى 
ــزاب  األح دافعت  وقــد  البرلمان.  لولوج 
الممثلة بالبرلمان على هذا المقترح، ضدا 
الذي  العدالة والتنمية  على معاكسة حزب 
لم يكن يرى فائدة من هذا التعديل  الذي 
في  المشاركة  من  األحــزاب  تلك  سيمكن 
عملية توزيع المقاعد سواء في االنتخابات 

التشريعية أو الجماعية. 
كما  نصت تلك التعديالت على إلغاء 
الالئحة الوطنية للشباب وتعويضها بلوائح  
جهوية، استمرارا  لقاعدة »التمييز اإليجابي« 
لصالح ولوج المرأة للمهام النيابية وتمكين 
االضطالع  مــن  وإنــاثــا  ذكـــورا  الشباب، 
بالمهام التمثيلية على مستويات المجالس 

التشريعية أو الجهوية والمحلية.. 
المصادق  الــتــعــديــالت  واجــتــهــدت 
عليها في »تحسين« تمثيلية النساء سواء 
واألقاليم  الجهــة،  بمجالس  أو  بالبرلمان 
والعماالت أو الجماعات المحلية، وفق نصاب 
المبذولة  الجهود  »تعزيز  أجل  من  واضح، 
بغاية دعم  المنافسة المتكافئة بين النساء 

والرجال، كما ورد في بعض البيانات. 
أخرى  بفوائـد  التعديالت  هذه  وجاءت 
العضوية  بين  التنافي  حاالت  توسيع  تهم 
الجهــات  مجــالـس  ورئاســة  بالبرلمــان 
المحلية،   والجماعات  واألقاليم  والعماالت 
والسعي إلى تخليق الحياة السياسية   بمنع 
ما يعرف بحاالت »الترحال« وفرض مراقبة 
االنتخابية،   الحمالت  حسابات  على  إدارية 
على  ربما،  يساعد،  سوف  مما  ذلك  وغير 
السياسي  المشهد  في  تغييرات  حــدوث 
العشرية  بعد  سياسي  وانفراج   بالمغرب  
البيجيدية التي لم تكن سهلة ال بالنسبة 
للحكومة والتي تحملتها جماهير المغاربة  
بصعوبة كبرى، ما دفعهم إلى »التحرك« في 
أكثر من مدينة  وأكثر من مناسبة، مطالبين  
بالحقـوق األساسية، من  شغـــل، وسكـن، 
وتعليم، وصحة،  ومساواة في االستفادة من 

الثروة الوطنية، والحق في الكرامة !.... 
عزيز كنوني 

حزب »العدالة والتنمية« مل ي�شمد اأمام حتالف 
امل�الني واملعار�شني املعاك�شني مل�قفه من التعديالت 

الأ�شا�شية للق�انني النتخابية 

 

تلقينا بقلب يملؤه الخشوع رضاء بقضاء اهلل، خبر وفاة 
المشمول برحمة اهلل

ح�شـن بـ�رجيلــة
رجل األعمال المعروف بمدينة طنجة 

مـرض  مع  طويـل  صراع  بعد   ،2021 مارس   8 اإلثنين  يوم  وذلك 
عضال، لم ينفع معه عالج.

العام  المدير  بخـات  الحق  السيد عبد  يتقدم  الجلل،  المصاب  وبهذا 
لجريدة طنجة وجريدة الشمال و موقع أنفو طنجة، باسم الطاقم اإلداري 

و الصحفي للمؤسسات الثالث، بأحر التعازي والمساواة لكافة أفراد أسرة الفقيد الصغيرة و الكبيرة، راجين 
من العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته و أن يرزق أهله الصبر والسلوان.

)�صدق اهلل العظيم(

ِ َواإِنَّا اإَِلْيِه َراِجُعوَن اأُوَلِئَك  يَبٌة َقاُلوا اإِنَّا هلِلَّ اَبْتُهْم ُم�صِ اِبِريَن الَِّذيَن اإَِذا اأَ�صَ ِ ال�صَّ { َوَب�رضِّ
ْهَتُدوَن  } َلَواٌت ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمٌة َواأُوَلِئَك ُهُم امْلُ َعَلْيِهْم �صَ
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�سل�سـلـة  جديـدة
13 مــار�س  2021

»كيف« كيف، يا �شّيد بنكريان ! 
فجمــد  وعــده.  عنـــد  كان  بنكيران 
ه،   عنـــ  تخلى  الذي  الحـزب  في  عضويتـه 
الحزب،  هــذا  وزراء  ببعض  صلته  وقطع 
والداودي،  الرميد   ( العثماني،  إلى  إضافة 
أمكـــراز...(   العثمانــي،  ومعجزة  والرباح، 
الذين اعتبروا أن رئيسهم السابق، وولي 
مع  »التكيـــف«  على  يقـو  لم  نعمتهــم، 
كيفما  »يتكيفون«  وتركهــــم  »الكيف«، 
شاءوا، مع »الكيف« الذي ال شك أنه يجهل 
وقف  ولربما  العالجية،  ومنافعه،  حسناته 

»نبوغه« في هذه النبتة العجيبة، عند »السبسي« و »’الشقف« وعمليات »السحق« و »التدريح«  
العالم ويصفها  التي يتلمسها عشاق »التنغيم« عبر  والغربلة، وصوال إلى »النغمة« المنعشة 

العلم الحديث بـ »المعجزة الخضراء !«. 
وكما يبدو، فإن العزيز بنكيران يختزل »الكيف« في  تأثيره المخدر،  ولو كلف نفسه البحث 
في كتب األقدمين والمحدثين لوجد لهذه النبتة  فوائد  غذائية وصحية وعالجية ال تحصى، 
خاصة في مقاومة وعالج العديد من األمراض المستعصية، كأمراض القلب، والصرع، وسرطان 
الدماغ والربو،  وعالج التهابات الشعب الهوائية،  والمالريا  وغيرها. وبالتالي فلم يكن من باب 
الذي  بالنبتة »معجزة« تماما، كالخشخاش، وهو األفيون  العبث، أن   توصف نبتة  »الكيف«  
تعددت استعماالته الطبية  لمعالجة أمراض نفسية وبدنية، كاألرق، وتسكين األلم، واالكتئاب، 
وتحسين عمل وظائف القلب، ودعم الجهاز الهضمي، وتقوية جهاز المناعة وتقوية مستويات 

الخصوبة  وتقوية األنسجة العظمية، وغيرها. 
فهل نجازف بكل تلك الخصائص العالجية التي يوفرها »الكيف«  بشهادة أعلى المؤسسات 
والمختبرات  العلمية  في العالم، لنجبر بذلك »خاطر« بنكيران و أنصاره الذين توقف حمارهم 
القبول ب»الكيف«  العلمية فيما يخص  العقبة، فانصرفوا إلى  المطالبة بفتوى المجالس  في 

عالجا،  وألفُ عالج وعالج يستخرج من مصادر حيوانية ونباتية سامة  أو محرمة. 
بنكيران »ركع« في هذه المسألة،  ولم يكن بحاجة إلى »تحريك« جبح النحل ضده  بهذه 
أو ربما ال يعلم، أن  النقد والمساءلة وهو يعلم،  التي زادت في عزلته ووضعته محل  الوسيلة 
يستجيب  تقنينه   وأن   العالم  مستوى  على  بامتياز  طبيا  موضوعا  أصبح  »الكيف«  موضوع 
بالتفصيل ظروف  يحدد  قانون  لذلك  مشروع  المغرب وضع  وأن  الدولية،  المغرب  اللتزامات  
زراعة الكيف واالستعماالت المسموح بها لهذه النبتة العجيبة . وما كان عليه أن يعاكس إرادة 
العامة  األمانة  مراوغة  من  بالرغم  المشروع،  هذا  على  النهاية،  في  صادقت،  التي  الحكومة  
»سي  »الفقيه  »مخدر«  تحت  زالوا   ال  الذين  البيجيدي  وزراء  بعض  وتردد  والتنمية،  للعدالة 

عبدياله«! 

 ooooo

اإن مل ت�شتـح  فا�شنـع ما �شئـت ! ... 
ال تستغربــوا... فالرجل،  هذا مبلغـــه 
تحت  يوجد  ولعـله  »الفهامــات«...  من 
تأثير دروس »أفعال الطاعات« أو  نشرات 
الذي  للحزب  اإليديولوجـــي  »التنظير« 
إقليميا  كاتبا  ليصبـح  فـراغ،  من  انتشله 
ويسمـح  بلديا،  و»سيناتــورا«  للمصباح، 
على  »المتقــوليــن«  على  بالــرد  لنفسه 
االعتبــار  سيعــيــد   أنه  ظـن  بما  حزبه، 
لـ »مصباحه« بعد أن خفت نوره، وأصابه 
يحســن  ما  يجـد  ولم  واإلنهـاك،  الوهن 
مشاريع  قرصنــة  سـوى  رفاقـه  صورة  به 

بإشراف  المغرب،  عبر مختلف جهات  وتدشينها  انطالقتها  احتفاالت  الشعب  »سيادية«  عاش 
جاللة الملك. 

وبنبرة  تحد سافر،  ساءل »السيناتور« البلدي مغاربة ما بعد  2011، إن كانوا سيعرفون 
يوما، »الترامواي« و »التيجيفي«، ومصانع إنتاج السيارات وبرنامج »راميد«، لوال أن أنعم اهلل 
قبل  بنكيران،  مقالة  ضمنيا،  يعيد،  إنما  القول  بهذا  وهو  البيجيديين.  بمجيء  المغاربة  على 

»إبعاده«:  إن المغاربة محظوظون بأن يسر اهلل لهم هذه الحكومة، يعني حكومته... !. 
»سيناتور« المحمدية،  كان كريما جدا، ومتواضعا جدا، إذ أنه لم يتوقف إال عند المنجزات 
األربع التي ذكرها   ليدحض بها »المنطق الغريب« للحساد  المتقولين الذين ال ينسبون لحزبه 
سوى الكوارث، ويتعمدون إبعـاده عن »المنجـزات« التي ال توجـد أصال، إال  في »طمطمته«.  
طنجة  ميناء  حزبه،  منجزات  قائمة  إلى  يضم  أن  »المستفز«،  تواضعه  لوال  بإمكانه،  وكان 
المتوسط، وميناء الناظور، ومحطات الطاقة الشمسية والريحية والبحرية التي تضاهي كبريات 
المحطات المماثلة عبر العالم، وتعتبر األولى بإفريقيا والعالم العربي، وأيضا مشاريع السدود،  
والري،  والمغرب األخضر واألزرق  ومشاريع أخرى ..... ولكنه توقف، لطفا منه وبنا، عند المشاريع 
التي اعتبرها »معجزة« البيجيدي ضمن »المشاريع الكبرى« التي »جلها« مشاريع حكومية...كما 

ادعى كذبا  وبهتانا  وتضليال وتدجيال وتزييفا للحقائق !... 
إن لم تستح، فقل، و »حنّش« و »برّح« بما شئت. »فاإنك لن تخرق الأر�س ولن تبلغ 

اجلبال طول« )صدق اهلل العظيم(. 

العثماين : 
كلنا »بيليكي« يف �شبيل ال�طن !  

التي  القويــــة  »الهـــزات«  خضم  في 
بسبــــب  والتنميــة،  العدالـــة  يشهدها 
واألنثويــــة،  الذكوريـــة  »االستقـــاالت« 
الحزب  هـــذا  بيـــن  الحزبـــي  والتطاحــن 
وأحزاب المواالة والمعارضة، قال العثماني 
والعقيدة  والوطـن  اهلل  في  »إخوانه«  إن 
من  ويصرفون  هلل،  يشتغلـون  األشعرية، 

أموالهم في سبيل الوطن. 

وحسب بوابة الحزب اإللكترونية، يكون العثماني قد صرح  خالل اجتماع أخير لألمانة العامة 
للمصباح،  بأن مناضلي الحزب، من مختلف مواقعهم، يشتغلون في سبيل اهلل، خدمة للوطن،  

ويعطون الكثير من جهدهم، ووقتهم، وتعبهم، وأموالهم في سبيل الوطن. 

كالم جميل، ولكنه ال يسلم من »استثناء« وجيه، للوجيه »البيليكي« الذي أعلن للمإل أنه 
والبلدية وعن مواقعه  البرلمانية  بقوة عن »بيليكياته«  أن يشتغل »بيليكيا«، ودافع  يقبل  ال 

المدرة للدخل الوفير. اللهم وال حسد... ! 

ومع ذلك، فإن العثماني مصر على أن ال يهدي لخصومه  لحظات سعادة و »فرح« باالنسحاب 
من الحكومة، والواقع أن العثماني لم يكن بحاجة إلى هذه »الالزمة« ألنه ال يوجد »عاقٌل«  في 
»ديمقراطيات الواجهة« يقبل أن يخرج من »دار العرس«  هكذا، ... » عن طيب خاطر« وألنه ال 
توجد »مغادرة طوعية«  في البالد التي  يمارس فيها  »الكرسي«  سلطات مطلقة، ويحقق فيها 

ما يتطلع إليه  من مناصب وفوائد، ومنافع ومغانم !. 

ال تستعجلوا إذا، فإن الخير   »للقدام«...... ! 

ooooo

�شكان طنجة يطالب�ن برفع »الحتـالل« 
 على بعد »أمتار« من نهاية   »الوالية« 
وتجديد  »الجماعة«، تحركت بلدية طنجة 
العمومي  الملك  احتالل  ملف  في  لتبحــث 
بالمدينة. وكالعادة،  توصـل المشاركــون 
ب  الغاية،  لهذه  المخصص  االجتماع  في 
»سيل« من  »التعليمات« بشأن  مواجهة 
المستفزة  »المــزمنــة«  الظاهــرة  هـــذه 
من  األمريــن  يقاسون  الذين  للمواطنين 
الرئيسيــة  الشوارع  في  األرصفــة  احتالل 

للمدينة، والطرق المجاورة لألسواق  حيث »ينشط« الفراشة في مأمن من كل متابعة، وكأن  
مسؤولي الجماعة والعمالة »ما في راسهم شيء«.  

ال، نحن ال نساير  رأي  من يدفعون بأن تحرك  المسؤولين بالجماعة، تحركٌ  غير »بريء«، 
وأنه  »انتخابي« بامتياز،  فقط، ألننا واثقون من »أنهم« عاجزون عن »توظيف« ملف  احتالل 
الملك العمومي، في مخططاتهم  ووعودهم  االنتخابية، فهم ال يملكون لغة التخاطب   مع 
على  أدل  وال  الملحة،  احتياجاتهم ومطالبهم  مع  والتفاعل  ترون(  الخاء كما  )بكسر  منتخبيهم 
ذلك من »الجوطيات« التي كانت تهيمن على  بعض دورات المجالس المنتخبة،  والمواجهات 
»السوقية« التي كثيرا ما  تسببت في  عقد اجتماعات  »ويكلوزية«، مغلقة،  منع اإلعالميون  

والمصورون من حضورها !.. وهذا أمر خطير في حد ذاته ! 

المدينة  إلى  أصبــح »ظاهـرة«  مشينـة  تسيء  بمدينة طنجــة،  العمومي  الملك  احتالل 
وأهلها، وتترك انطباعا سلبيا لديهم  كون راحة المواطنين  وسمعة المدينة أمورٌ ال تدخل في 
اهتمامات المسؤولين بالجماعة والمقاطعات  والعمالة، وال  تتضمنها  »دفاتر تحمالتهم« التي، 
بمقتضاها يدبرون أمر المدينة وشؤون أهلها الذين بحت أصواتهم مطالبين بـ »رفع االحتالل« 
التي  لألضرار  تفاديا  العمومية،  وفضاءاتها  وأسواقها  التجارية  وشوارعها  المدينة  أرصفة  عن 

تلحق بهم جراء النزول إلى قارعة الطريق. 

وختاما، فإن األمل في اهلل كبير في أن يعجل بسنة »التغيير« الوارد ذكره في القرآن الكريم، 
في  ثالثة مواضيع:  

سورة التوبة: »وي�صتبدل قوما غريكم ول ت�رضوه ف �صيئ« )39(، سورة  النساء:  »اإن 
)133(، سورة  باآخرين وكان اهلل على ذلك قديرا«  ويات  النا�س  اأيها  ي�صاأ يذهبكم 
محمد )صلعم(:  »واإن تتولوا  ي�صتبدل قوما غريكم ثم ل يكونوا اأمثالكم« )38(.. صدق 

َر َعْبَدُه، وَهَزَم الأَْحَزاَب َوْحَدُه.  َز َوْعَدُه، َوَن�سَ اهلل العظيم . واحلمد هلل الذي  اأَْنَ

من دفاتري
azizguennouni@hotmail.com
عزيز  گنوني
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اأوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

في  ودخل  البوصلة،   فقد  قد  والتنمية  العدالة  حزب  أن  يبدو 
»متاهات« لغو »سياسي« عقيم قد ال يسعفه في االحتفاظ  بما كان 
معروفا به من رزانة واتزان وذكاء ، وهو الذي جعل من »الصواب«  

قاعدة »مقدسة« للتعامل مع النظام ومع المواطنين. 
حقيقة إنه كان من الصعب على حزب   أبرم حلفا »مقدسا« مع 
»النجاح« مند عقد من الزمان، أن يتحمل »الفشل«،  وهو الذي صنع 
جميع  يركن،  أن  في  ونجح    ،2016 و   2011 انتخابات  في  الحدث 
نفسه  يجد  »المحدثة«  وأن  و  منها  التاريخية  السياسية،  األحزاب 
في »عزلة« سياسية  بعد أن تخلت عنه أحزاب »التحالــف« وأحـزاب 
المعارضة على حد سواء في قضية يعتبرها مصيرية،  جند لها كل 
موازية  ومنظمات  منتخبة  هيئات  من  عليها،  يتوفر  التي  الطاقات 
وشبكات تواصل نشيطة، دون أن  يحصل على إلغاء التعديالت التي 

صادق عليها مجلس النواب، المتعلقة بمسألة القاسم االنتخابي, 
ال ينكر عاقل أن  حزب العدالة والتنمية، له من المبررات ما يسعفه 
الذين  لمعارضيه  بالنسبة   الشأن  هو  كما  موقفه  عن  الدفاع  في 
قدموا، مجتمعين »تبريرات«  ليست، حتما، غير قابلة للنقاش،  إال أن 
الحكمة، كل الحكمة، تكمن في النقاش، والحوار، والبحث عن  مواطن 
اللقاء، بدل التصميم على مواقف الخالف والتنافر والعداء. وعلى أي، 
الحق بجانبه، هو  الفرنسي  يقول: ليس كل من  يعتقد أن  فالمثل 
والحكمة  لشرح  الذكاء  يربحها  من   يملك  بل  القضية،  يربح  من 

حقه والدفاع عنه !!! .... 
وحسب ما تناقلته وسائل اإلعالم الوطنية، فإن »البيجيدي« يكون 
قد اختار »المواجهة« لفرض موقفه من قضيتيـن  أجمعت عليهما 
يتعلق  الحماس:  من  بنوع  المواطنون  وتقبلهما  الوطنية،  األحزاب 
األمر بتقنين زراعة الكيــف لالستعمــاالت الطبيـة، ومسألة القاسم 
االنتخابي, ففي الحالة األولى، انبرى بنكيران للتهديد باالستقالة من 

الحزب إذا ما صـادق وزراء ونواب  حزبه على مشروع »التقنين.  
ومعلــوم أن الحكـــومـــة المغربيــة  أعــدت مشــروع قانـــون 
االستعماالت المشروعة للكيف خاصة في مجال عالجات العديد من 
األمراض التي ال زالــت مستعصيـة على العلـم مثــل »الباركنسون« 

و»الزهايمر«   والصرع، وبعض السرطانات. 
على  يتوفر  المغرب  فإن  األوروبيين،  الخبراء  من  العديد  وبرأي 
مؤهالت هائلة في هذا المجال، من قبيل نظام بيئي مالئم )التربة 
الدراية  الصاعدة، فضال عن  األوروبية  السوق  والقرب من  والمناخ(، 

الموروثة التي تمتع بها الفالحون المغاربة. 
أما الحالة الثانية، فإن موقف هذا الحزب،   إذا صحت الصيغة التي 
ورد بها في قصاصات األخبار، اعتبر ضربا من »التهريج«  السياسي 
حيث إنه  ال يستساغ أن يهدد رئيس فريق برلماني   بنزول حزبه إلى 
الشارع ، ويتوعد الحكومة ، في حالة تمرير »القاسم االنتخابي« بأن 
األمور لن تمر بسالم، كما كانت عليه الحال إبان احتجاجات 20 فبراير 
الحالتين معا،  الحزب على أن تمر بسالم، » وفي  التي عمل خاللها 
يعتبر موقف العدالة والتنمية غير مقبول، ألن أسلوب التهديد يعقد 
المشاكل وال يساعد على حلها، وألن أسلوب التهديد يمكن أن تكون 
له »تبعات«  المغرب في غنى عنها على اإلطالق.موقف بنكيران،  إذا 
كان شخصيا،   فإنه ال يهم، وال يستحق أن يلتف إليه، ، ولكنه  حين 
العامة  األمانة  اعتراض  الحكومة بسبب  لعمل  إلى »عرقلة«  يتحول 
للحزب وبعض وزرائه  على االستمرار في دراسة المشروع،  ومحاولة 
فرض نوع من »الوصاية« على الحكومة، فإنه يصبح مدعاة  لتدخل 

حاسم من أجل فرض القانون الذي هو فوق الجميع.  
مجلـس  به  يأخـذ  أن  الراجـح  من  فإنه  االنتخابـي  القاسـم  أما 
في  الحق  والتنمية  العدالة  لحزب  دائما  ويبقى  أيضا،  المستشارين 
برأيه  في  األخذ  أنها تستطيع  التي  يعتقد  الجهات  يلتجئ  إلى  أن 

الموضوع.  

ورطة »البيجيدي« يف »القا�شـم« 
و »الكيـف« ! 

?
طالت  التي  المتواصلة  الشكايـات  من  بالرغــم 
وتطال بعض سائقـي سيارات األجــرة ومخالفاتهم، 
الزالت معاناة الساكنة متواصلة معهم، نتيجة عدم 
أفعال  البعض  واستخدام  للزبناء  السائقين  احترام 
غير قانونية في حقهم، كالمطالبة بمبالغ فوق السعر 
العداد، وتدخينهم  إلى  اللجوء  الحقيقي للرحلة دون 
داخل السيارة بوجود الزبائن، باإلضافة إلى رفضهم 
نقل الزبائن من وإلى بعـض أحيــاء المدينة، بالرغم 
من أن القانون ينص على وجــوب نقل الزبون إلى 
أي وجهة يريدها بالمدينة، عالوة على تجنبهم حمل 

معا  ثالثة  أو  شخصين 
وإصرارهم على حمل كل 
واحد على حدة، معتبرين 
قبولهم،  حالة  وفي  أنــه 
لديهم  يكون  لن  فإنـه 
أي ربح من أداء واحد عن 
في  ثالثــة،  أو  زبونين 
يمكنهم  الذي  الوقــت 
من  أكثر  على  الحصـول 

أداء ومن زبائن كثر.
ننسى  أن  دون  هـذا 
اللفظيـــة  االعـتـــداءات 
المتكـررة، التــي أصبحت 
تمارس على الزبائن من 
طــرف بعـض السائقين، 
بمكـان  معرفتهـم  وعدم 

ووجود بعض األحياء بالمدينة، علما أنه من شروط 
وقوانين سيارات األجرة، أن يكون السائق على معرفة 

ودراية تامة بجميع األحياء، إال آن الواقع شيء آخر.
شكايات كثيرة تلك التي قدمت في حــق بعض 
السائقين، وسط غضـب عــارم، رغــم كــون هـــذا 
القطاع من أكثر القطاعات قربا للمواطن. ومن بين 
التي  الزبونات  إحدى  الوضع،  هذا  من  المشتكين 
كانت قد استقلت سيارة أجرة قصد الذهاب إلى مكان 
عملها، قبل أن تدخل في مشادات كالمية مع سائق 

اعتبرها  التي  لرحلتها،  قبوله  عدم  بسبب  السيارة، 
بالرغم من طولها فقط بسبب عدم  رحلة اإلفالس 
الرحلة. فالسائق  مصادفته لزبون آخر يرغب بنفس 
قذف  في  شرع  وقد  بل  فقط  بالصراخ  يكتف  لم 

الزبونة بألفاظ جارحة وقاسية.
التي  هذا والزالت هنــاك بعـض سيارات األجرة 
تمارس عملها بشكل يومـي دون التوفـر على الرقم 
سطحها،  والفوق  السيارة  خلف  من  ال  بها،  الخاص 
وألسباب لم تكشف بعــد رغــم مالحظات وشكايات 
لعرقلة  راجـع  األمر  كان  ولربما  المستمرة.  الساكنة 
أراد  ما  الزبون في حالـة 
أي شكايـة ضـد  تقديـم 
السائق في حالة تعرضه 
أو الحــظ  مــا،  العتــداء 
قانوني،  أي خـرق  وجـود 
إلى وجود  باإلضافة  هذا 
المتكررة  بعـض األرقـام 
سيـــارات  بعــض  فـــي 
أمر أخطــر  األجرة، وهذا 
مما سبـق، لكونه يهـدد 
المواطن  وأمـن  سالمـة 
بالخصـــوص. لذا يجـب 
أخذ هذه الخروقات بعين 
االعتبار ومعالجتها والحد 
منهــا، قبــل انتشارهـــا 
معها،  التكيف  وقبل  أكثر 
في  رقمها  تضع  ال  أن  أجرة  لسيارة  يمكن  كيف  إذ 
المكان المخصص لها؟ أين هي المراقبة إذا؟ ومن 
سلم الرخص وأعطى الحق لهؤالء السائقين للعمل، 

دون توفر الشروط القانونية؟
ومصلحة  مكتـــب  هل  هو  األهم،  والسؤال  بل 
فاألمر  يجري؟  بما  علم  على  األجرة  سيارات  مراقبة 
اليوم أصبح يتطلب تدخال وحال سريعا لمعالجة هذه 
ويعيشها  يشاهدها  المواطن  أصبح  التي  الخروقات 

بشكل يومي.

مـــاذا بـعــــد كــــل
هذه اخلروقـات...

•  رميساء بن راشد

 
)�صدق اهلل العظيم(

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

لبى نداء ربه امل�سمول بعفو اهلل وكرمه املرحوم

نا�شر الطاو�س
والد ال�شيد محمد الطاو�س

رئي�س ق�سم ال�سوؤون الداخلية بولية جهة طنجةـ  تطوانـ  احل�سيمة
عن  أصالـة  بخات  الحق  عبد  السيد  المسـؤول  المدير  يتقدم  الجلل،  المصاب  وبهذا 
السيد  ابنه  إلى  والمواساة  التعازي  بأحر  طنجة«  »جريدة  تحرير  أسرة  عن  ونيابة  نفسه 
محمد الطاوس، رئيس قسم الشؤون الداخلية بوالية جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، 
األجر  عظيم  وللفقيد  والسلوان  الصبر  لهم  راجيـن  الطاوس  عائلة  أفراد  كافة  وإلى 
والغفران، تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء 

والصالحين وحسن أولئك رفيقا.



4149 • ال�شبـت  13 مـار�س  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

3

فضاء األنثـى   :

التي  واألسـرة،  والمساواة  الالجتماعية  والتنميـة  التضامن  وزارة  
الشؤون  مجــال  في  بكاملهــا  حكومــة  برنامـــج  اختصاصاتها  تختزل 
االجتماعية، احتفلت بيوم المرأة العالمي، بإصدارها،  كالعـادة،  »بيانا« 
يلخـص »منجــزات«  هـذه الوزارة،  لصالح المرأة المغربية،  خاصة فيما 
يتعلق بمنع العنف، والتكفل بالنساء في وضعيات خاصة،  وإدماجهن  في 
»الفوري«  ولوجهـــا  التنمية، وتسهيــل  وفي  الشغل،  وسوق  التكوين 
بأن   القول  إلى  الوزارة  بيان  ليخلص    ، المساواة  للخدمات،  وتحقيق 
حقوق المرأة بالمغرب شهدت مسارا »متميزا« في العقود األخيرة، على 
»كافة« المستويات، خاصة فيما يتعلق باإلصالحات التشريعية، وكذلك 
مبدأ  و«ترسيخ«  االجتماعية  الحماية  إلى  الهادفة  البرامج  من  العديد 
المساواة، وإدماج  »مقاربة النوع« في »جميع« السياسات الحكومية.... 

ومع اإلعتـراف بأن المرأة المغربية، نجحت في فرض وجودها على 
الدولة والمجتمـع، وإقنــاع من يعنيهــم األمــر، بحقوقهــا االجتماعية 
والسياسية واالقتصادية و »اإلنسانية« رغم مقاومة »ذكورية«  تقليدية، 

لم تصمد أمام وجاهة مطالب المرأة، ..... 

ومع اإلقرار أيضا  بوجود »نيـــة«  وبعــض آليـــات التدخــل، على 
الدهــر  في حـــق  الوضع وإصـالح ما أفسده  لتدارك  الرسمي  مستوى 
الوطنية واالتفاقيات  التشريعات  المرأة،  ومشاريع  تتبلور في عدد من 
الدولية التي تخص المرأة المغربية وحقوقها، إال أن ما تعتبره الوزارة  
»إنجازات«  هامـة، يبــرز وكأنه مجموعة أهداف  يتوق المغرب لتحقيقها، 
رغم أن بعضها »تبلور« في شكل »برامج« يصعب التحقق من جديتها 
البوادي، وخاصة  الحواضر كما في  المرأة في  وفعاليتها، حيث تتعرض 
وفــاة سيـدة حامــل   آخرها  »المكاره«, كان  العديد من  إلى  بالبادية، 
ــ جماعــة  ياللمتناقضات   – »إملشيل« وهي  بلغازي، جماعة  من  دوار 

»الحب والخطوبة والخصوبة« !!!..... 

بالدوار، واستحال  المخاض بمنزلها  العشرين، جاءها  فتاة في سن 
االتصال بالمسؤولين بالجماعة من أجل نقلها للمركز الصحي، لينتظر 
فالتمس  السير،  حركة  أوقفت  قد  كانت  الثلوج  ولكن  الصباح،  أهلها 
أهل الدوار من  سائق كاسحة الثلوج أن يفسح الطريق لوصول سيارة 
للمركز  وإيصالها  األمر   لتدبير  أهلها  ما اضطر  تلكأ،  أنه  االسعاف،  إال 

الصحي،  حيث فارقت الحياة بعد الوضع، إثر إصابتها بنزيف حاد. 

أهل الدوار والجماعة  أكدوا  لوسائل اإلعالم  أن وفاة المرأة الشابة، 
المركز الصحي،   كان نتيجة غياب طبيب مختص وتجهيزات طبية في 
األمر الذي ملوا المطالبة به منذ سنوات دون جدوى.  وأن هذا الوضع 

يتسبب في وفات العديد من الحوامل بالقرية والجماعة. 

فيمـــا  خاصــة   لإلكراهات،  تعرضا  أقــل  الحواضر  امــرأة  وليست 
يتعلق  بحاالت الزواج والطالق. 

المحكمة  أنثى وذكــر، طلقتها  فهذه زوجــة شابـة،  إم لطفليــن، 
للشقـــاق،   لتحصــل على  مستحقات العدة في حدود ألف درهم شهريا 

وعلى 500 درهم مستحقات الولدين، شهريا، إلى أن يسقط الفرض.  

منهما  واحد  لكل  درهما   50 في  الحضانة   بأجرة  لها  حكم  كما 
شهريا إلى حين سقوط الفـرض و300 درهم واجبات سكناهما. ابتــداء 
اعتبار تزايد حاجيات  الفرض شرعا، دون  العدة وإلى سقوط  تاريخ  من 

الطفل مع  تطوره في العمر. 

بواجب  تقوم  أن  المرأة  هذه  تستطيع  هل  الكبير:  السؤال  ليبقى 
حضانة طفليها، سكنا، وتغذية،  وكساء،  وتعليمـــا،  وتربيــة،  بهــذه 
التي »حصلت« عليها، في هذه األزمنة  التي  أعجزت فيها  الدريهمات 
تكاليف العيش »صحاح األكتاف« ماديا عن مواجهة مصاريف الحياة، فما 
بالك بامرأة شابة تعرضت لقساوة العيش داخل بيتها لتضطر  للمغامرة 
بيت  داخل  تواجهها  التي  المعاملة  من  وأم،  والنجاة  كزوجة  بوضعها 
األسرة. وليس عبثا، أن تطالب حركات نسائية مغربية  وأيضا منظمات 

حقوقية وطنية بمراجعة وتعديل  وتحيين مدونة األسرة ! 

وعلينا أال نعجب إذا  الحظنا  »انتشار« ظاهرة »الفســاد« ـ بالمعنى 
المغربي - داخل بيئتنا المجتمعية، فليس كل »فساد«  هوى أو نزوة أو 

مغامرة عاطفية ! 

-•  سميـة أمغـار

يتحدث�ن عن »املنجزات« 
لفائدة املراأة يف ي�م املراأة 

نعم...ولكن ! 

)تتمة ص1(  
المحكمة  لدى  العامــة  النيابــة  وكانت 
االبتدائية بطنجة، قـد أمرت بإيـداع صاحــب 
االحتياطي  االعتقال  رهن  الخياطة  مصنع  
بالسجن المحلي،  في انتظار استكمال إجراءات 
إلى  التحقيق في  حادثة تسرب مياه األمطار 
وفاة  عنه  ترتب  ما  الصناعية،  الوحدة  داخل 
مستخدمين  بينهــم  من  وعامل،  28عاملة 
ومستخدمات قصر، كما أعلن عن فتح تحقيق 
المتورطين غيها  الفاجعة وكافة  حول ظروف 

من أجل  محاسبتهم ومتابعتهم . 

األسبوع،  انعقدت، هذا  اإلطار،  وفي هذا 
جلسة تحقيق تقرر على إثرها تأجيل االستماع 
إلى صاحب المصنع من طرف قاضي التحقيق،  
إلى غاية الرابع والعشرين من الشهر الجاري،  
لصاحب  المتدهورة  الصحية  الحالة  بسبب 
على  وآثارها  الفاجعة  تبعات  بسبب  المصنع، 

صحته النفسية والبدنية.  

مالك  محامـي  تقــدم  الجلســة،  وخالل 
المصنع، بملتمس يطلب فيه السماح لموكله 
المتابع في حالة اعتقال، بتلقي العالج بإحدى 
المصحات،  وهو ما وافق عليه قاضي التحقيق 

ليتم تأجيل الجلسة.   

ومعلوم أن لجنة إدارية كانت قد كلفت 
بالقيام بتحقيق مفصل حول  الحادثة  يشمل 
ومنها  بالموضوع،   المرتبطة   الجهات  كافة 
التدبير  أمــر  لهـا  المفوض  أمانديس  شركة 

والتطهير  والكهرباء  الماء  لقطاع  المفوض 
التحتية  البنية  فيما يخص  حول مسؤولياتها 

الموكول إليها صيانتها. 

ووفق مصادر إعالمية، فإن البحث  شمل 
أيضا بعض المصالح اإلدارية المرتبطة  بالبناء 
والتعمير، في الحالــة الخاصــة  بالفــيال  التي 
توفرها على شروط  ومــدى  الكارثة،  شهدت 
تم  أن  بعد  القانون،  يفرضها  التي  السالمة 
الوقوف على »مخالفة« تتعلق بالسماح بالبناء 
على  مجرى واد زحف  إليه البناء في  مخالفة 

لقانون التعمير.  

مع  التحقيق  يشمل  أن  المتوقع  ومن 
صاحب المصنع، كافة ظروف الفاجعة،  وصحة 
المتوفر عليها في ممارسة نشاطه  التصاريح 
المعنية   اإلدارية  الجهات  ومختلف  المهني، 
بتسليم تلك الوثائق، ومتى احترامه لشروط 
الصحة  والسالمة التي يفرضها قانون الشغل،  
وكل ما يثبت  المسؤولية في  واقعة »القتل 
ومخالفات  العمدية  غير  والجروح  الخطأ« 
قوانين الشغل  بالمغرب  ليتم ترتيب الجزاءات 
القانونية في حالة ثبوت مسؤولية المتورطين 

في الكارثة. 

وكانت مصادر إعالمية مختلفة قد أكدت، 
في وقت سابق،  أن  معمل الخياطة  المذكور 
لم يكن »سريا« وأن صاحبه يتوفر على كافة 
التصريحات التي يتطلبها إنشاء نشاط صناعي  
من هذا القبيل،   ابتداء من عقد كراء المحل 

عادة  تمنح  التي  والكهرباء  الماء  رخص  إلى 
سجل  إطار   في  يشتغل  أنه  كما  للمصانع، 

تجاري قانوني.  

يبقى أنه سيتم البحث في  مسؤوليته عن 
عدم توفير  ظروف العمل المحددة في مدونة 
الشغل،  والتي من شأنها حماية صحة وسالمة 
المستخدمين،  كما  سيتم البحث في مسؤولية 
الجهات اإلدارية المعنية، خاصة وزارة الشغل،  
ظروف  وافتحاص  المعمل،  مراقبة  عدم  في 
العمل بداخله،  وتنبيه صاحبه لما قد يالحظ 
من المخالفات لقانون الشغل، تفاديا  للطوارئ  

المفجعة. 

تشكــل  ال  طنجـة  مدينــة  أن  ومعلوم 
بمفردها مالذا  لصناعات »األحياء« بالمغرب،  
بل إن  صناعات  »المناولــة«   توجد بمختلف 
المدن، وهي تشكل »خزانا عشوائيا« لفرص 
الشغل،   ال تغيب  أهميته عن علم المسؤولين 
لمجهــود  حمايــة  الطرف،  يغضون  الذين 
التشغيل التي  يوفرها  هذا النوع من النشاط 
أن  يجب  فــال   وبالتالي  بالمغرب.،  الصناعي 
توصف  هذه المعامل ب  »المعامل السرية« 
المسؤولية،  من  للتخلص  »العشوائية«،   وال 
المسؤولية  وتحمل   بالواقع  اإلقرار  يجب  بل 
بشجاعة، والعمل على أن ال تتكرر فاجعة طنجة 
في مدن أخرى  وتتسبب في كوارث اجتماعية  

للباحثين عن لقمة عيش  بطعم الحنظل ! 

ع.ك 

طنجة : تط�رات جديدة يف ملــف م�شنـع »الفـاجعــة« 

ترقيـة 
ال�سيدة فاطمة بنعيزا خليفة قائدمستحقـة

 أخبار والية جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة حملت  إلينا،  هذا 
السيد  الجهة،  لوالي  التامة  الرعاية  يترجم  سارا،  خبرا  األسبوع، 
محمد امهيدية، بشؤون العنصـر البشـري العامل بمختلف إدارات 
أقاليم ومدن الجهـــة، التي يقود مختلف أقاليمها ومدنها ، بكامل 

الجدية والمسؤولية. 
يتعلق األمر بخبـر ترقيـة موظفة مشهـود لها بالجدية والكفاءة  
الشؤون  بإدارة  الملحقة  بنعيزا  فاطمة  السيدة  الطيبة،  واألخالق 
منصب  في  تعيينها  بعـد  السلطـة،  رجــال  سلك  إلى  الداخليـة، 
لخدماتها، وإلخالصها  اعتبــارا  الوالية،   بنفــس  قائـــد،   خليفـة 
في العمــل وتفانيهــا في خـدمــة المواطنين،  وتقديرا لجهودها 

من طـرف والي الجهة. 
الواليـة،  ليكون دليال على تقدير  المرأة،  بعيد  التعيين  أن يقترن هذا  الطالع،  ومن حسن 
مسؤولين ومواطنين،  للمرأة ولدورها الريادي في تطويـر عمل اإلدارة العامــة وتجويد خدماتها 
المختلفة، ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية االجتماعية وليكون حافزا للمرأة  العاملة في 

القطاع العام، لبذل المزيد من العطاء والجهد في خدمة الوطن والمواطنين.  
مرة أخرى تهانينا  الصادقة للسيدة فاطمة، و خالص  متمنياتنا لها بمزيد النجاح والتوفيـق 

في  مهامها ومسؤولياتها.
ج.ط
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يقول »المجذوب«:

بنيحيى اللطيف  • عبد 

ارْب لَّى َما ْتَ �شْ
ة ْوعَقارْب.. َها حُنو�شَ ْفْبالْد ُكّلْ

ْمْنُفوْخ اْلْكر�ْش ْواْلَناْك
اْك َباع ِفيْك ْو�ْشَ

ْوْفرْم�ْشْة ِعيُنو َباع ِديُنو
وْق ْلعَباْد َهارْب.. ْوْخرْج ْمْن �شُ

متواصـاًل  ورشــًا  مضــت  سنوات  ومنذ  طنجـة  مدينة  تعرف 
لتهيئتها وتزيينها، وإحداث أيضا ما ينقصها من بنيات في مختلف 
القطاعات لتتخـــذ مكانتها المنوطــة بها كعاصمة للجهة، وبوابة 

المغرب في اتجاه أوروبا والعكس صحيح... 
في هذا الســياق تعــرف المدينــة العتيقة لطنجة ورشًا كبيرًا 
بطريقـة  مراحـل،  وعبر  بانتظام  تهيئته  مشروع  ينفذ  مفتوحا، 
وتوسـع  المالحظات  وتسمع  اإلقتراحات  تجمع  ويقظة،  ممنهجة 
رؤيتها لتنفيذ مخططها لخلق انسجام وتناغم مع مجموع مشاريع 
طنجة الكبرى، التي أرادها صاحب الجاللة من المشاريع األساسية 
أيضا،  والعالم  المغاربة  نحن  يفاجئنا  فتئ  ما  الذي  الجديد  للعهد 
الكوفيــد والمشاكل االجتماعية،  أننــا في حصار  حيث الكل يظن 
بقرارات،  جاللتـه  علينــا  يطلــع  وفجــأة  والسياسية،  االقتصادية 
للمغرب بمستقبل  يتنبأ  الجميع  تترك  باتفاقيات ومشاريع مذهلة، 

زاهر على عدة مستويات...
لم تكن طنجة بواليتها لتعرف هذا اإليقاع السريع إلنهاء العديد 
أخرى كانت  القطاعات، وانطالق  والمتنوعة  الكبرى  من مشاريعها 
الذي  مهيدية،  محمــد  الوالي  مجيء  لوال  االنتظار،  الئحة  ضمن 
لعب دور المتدخل السريع، المراقب القريب والمنفذ الحصيف لكل 
المشاريع، لتصبح جميعها على موعد واحد تقريبا لتدشينها  هذه 
وانطالق أنشطتها، األمر الذي سيعطي لطنجة والمغرب انطالقـة 

رائعة لمغرب ما بعد كورونا...
وبالفعل عرفت المدينـة العتيقـة لطنجـة إيقاعا سريعـا لتنفيذ 
برنامج تهيئتها الذي سيسفر على نتائج عموما جد إيجابيــة فيما 
ثقافية  بنيات  وإحداث  بالطـرق  والترميمات،  باإلصالحات  يتعلق 
إلى تهيئـة مقابر سيدي  الذي سيصل  وفنية، وسيمتد مشروعهـا 
بوعبيد، الذي من المفروض أن تشمل مسرحا للهواء الطلق وسط 
مقهى  إلى  باإلضافة  طنجة،  نباتات  لمختارات  وحديقة  المدينة، 
مفتوحة وسط الحديقة، وهو مشروع كنا قد تقدمنا به أيام الوالي 
محمد حصاد، ونال حظه من اإلعجاب، لكنه عرف تأجيله لظروف ما، 
فإن فضاء جميال  التأجيل،  الناتج عنها ذلك  الظروف  ومهما كانت 
ومهمًا من هذا القبيل، ال شك في أنه سيلعب دورا مهما في الربط 
يتوسطهما  وأنه  خاصة  الحديثة،  والمدينة  العتيقة  المدينة  بين 
وسيكون بال شك بمثابة فسحة واستراحة للسياح القاصدين مدينة 

طنجة... 
للظهور في حلة جديدة، ال يسعنا  العتيقـة تستعـد  والمدينـة 
إال أن نقترح لها مراحيضها الخاصة بها، وأمنها الخاص، باإلضافة 
بنياتها،  وأهم  المدينـة  ومخارج  لمداخـل  اإلشـارات  عالمات  إلى 
مؤسساتها ومعالمها، وكذا نظافتها وأماكن رمي األزبال من سلل 
بالحديث،  السنة  هذه  تناولنـاه  فيما  النظر  يجـب  كما  وغيرها...، 
المدينة  سطوح  حدائــق  تهيئــة  موضوع  في  واإلقتــراح  الكتابة 
العتيقة، وذلك من خـالل تنظيم مبـاراة للفنانيـن والمهندسيـن، 

وإدمـاج في هذا المشروع كل من المكونات التالية:
النباتات، األلوان، اإلنارة، المنشآت وإصالحات لبعض السطوح...

إن تهيئة المدينة العتيقة لطنجة مشروع يرمي أساسا إلى خلق 
تواصل حيوي بين ميناء طنجة المدينة، المدينة العتيقة والمدينة 
الحديثة، لذلك يجب جمع ما تيسر من المقترحات المهمة، وتنفيذها 

حتى يكون المشروع في حجم تطلعات طنجة الكبرى...

دشـن وزيـر العـدل محمد بنعبد القـادر يوم األربعاء، 
مرفوقا  بطنجة،  األسرة  قضاء  وقسم  االبتدائية  المحكمة 
مهيدية،  محمد  الحسيمة،  ـ  تطوان  ـ  جهـة طنجة  بوالي 
ورئيسـة الجهة فاطمـة الحسانـي، وعـدد من المسؤوليـن 

القضائيين والمدنيين والعسكريين.
المحكمة التي بلغ مبلغ إنجازها 165.3 مليون درهم، 
والتي تقدر مساحتها المغطاة ب 22.432 متــرا مربعــا، 
مكتبا،  و216  بالجلسات،  خاصـة  قاعات   10 على  تحتوي 
باإلضافــة إلى مجموعـة من الفضـاءات األخرى كفضـــاء 

االعتقال والمحجوزات والصلح...
لرئيــس  الحـدث، وفي تصريــح  هــذا  وعلى هامـش 
المحكمة االبتدائية بطنجة، خالد أبو عقيل، للجريدة، والذي 
عبر من خالله عن امتنان أسرة القضاء ببناية المحكمة التي 
تستجيب لتطلعات المتقاضين وسكان المدينة عامة، والتي 

تحقق كذلك أبعاد النجاعة والشفافية والوضوح عن طريق 
يسر وصول المتقاضي إلى القضايا والمعلومات القانونية، 

معتبرا أن البناية »هي من حجم مدينة طنجة الكبرى«.
في  تندرج  المحكمة  أن  نفسه،  المتحدث  أوضح  كما 
إطار السياسة والتوجيهات المولوية الرامية إلى النهوض 
بأوضاع بناية المحاكم وتأهيل بنيتها التحتية، مضيفا أنه 
الذي  القضائي  السبق  بهذا  واالعتزاز  االفتخار  اليوم  يحق 

روعيت في تنفيذه جميع المعايير الدولية. 
في حين أشار رئيس قسم قضاء األسرة، محمد الزردة، 
إلى المرافق الجديدة التي من شأنها أن تساهم في تجويد 
العمل والخدمـات، سواء على مستـوى الرئاسة أو النيابـة 

العامة أو الموظفين.
رميساء 

جهـــة  والــي  أعلن 
ـ  تطــــوان  ـ  طنــجــــة 
الحسيمة، محمد مهيدية، 
خـــالل  الخميـــس  يــوم 
بمقـــر  الجتمــاع  ترأسه 
الفنيدق،  المضيق  عمالة 
عن إنشاء منطقة صناعية 
على  الفنيـــدق،  بمدينـة 
 15 ب  تقـــدر  مساحــــة 

هكتارا، بمنطقة حيدرة.
امهيدية  المنطقة، كشف محمد  هـذه  تفاصيل  وعن 
أن الدولة ستساهم بتهيئتها وتجهيزها وبنائها، في حين 
سيتم كراء البنايات للشركات الصناعية المنخرطة في هذه 

المجهودات.

إلى  اإلشـــــارة،  وتجـــدر 
توقيـــع عقــود  تــم  قــد  أنـه 
ثــــالث  مـــع  استثمــاريــــة 
شــركــات كبــرى، متخصصــة 
النســيــــج  قطـــــــاع  فــــي 

والصناعــــــة الغــذائيــة.
تــمــــت  وقـــــــد  هـــذا 
تســـعـــة  على  المصــادقـــة 
تصاميم إلعادة الهيكلة، والتي 
ستمكن كال من مدينة مرتيل 
والمضيق والفنيدق من إنعاش قطاعها التعميري والعقاري. 
كما ستخلق هذه األخيرة فرص التشغيل بالمنطقة، السيما 

وأن قطاع البناء وحده ويحرك 15 مهنة أخرى.
رميساء

وزير العدل يد�شن املقر اجلديد للمحكمـة 
البتدائيـة  بطنجـة

وايل اجلهة يعلن عن اإن�شاء منطقة �شناعية بالفنيدق

دة
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ير 

�ش�
ت

تنهي رئيسة الجمعية الجهوية لالتحاد الوطني لنساء المغرب طنجة المدينة إلى علم جميع 
المنخرطيـن إلى أنـه عمـاًل بمقتضيــات القانون األساسي سيتم عقد جمــع عام عـادي، و ذلك 
الخامسة زوااًل بمركز الشريفة لال أم كلثوم للتكـوين  2021 على الساعة  19 مارس  الجمعة  يوم 

بالتدرج حي درادب. حيث سيتم تدارس جدول األعمال اآلتي: 
-   تالوة التقرير األدبي و المصادقة عليه. 
-   تالوة التقرير المالي و المصادقة عليه.

-   انتخاب مكتب جديد للجمعية.
-   تغيير عنوان مقر الجمعية. 

و يعتبر هذا البالغ بمثابة استدعاء رسمي. 
                                                                                                                                    الرئيسة :

سلوى الدمناتي

من أحاديث الساعة :

• د. رشيد أمحجور
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حوار 
مع

َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

أجرت  للمرأة،  العالمي  باليـــوم  احتفاء 
جريدة طنجة حوارا بالمناسبة مع األستاذة 
وهــي  العيدوني،  وداد  الدكتورة  الجامعية 
استطاعت  الفاعلة،  المثقفة  للمرأة  نموذج 
المجـال  لهــا في  وضــع مكـــان مرمـوق 

أول  والدينـي،  والتربــوي  القانوني 
تلقـي  المغرب  شمال  من  امــرأة 
اهلل  الملك نصره  بحضرة جاللـة 
الحسنية،  الدروس  مـن  درســا 
لقب  على  الحصول  شرف  ولها 
  ،2012 لســنــة  أمـل  سفيـــرة 
بكليــة  العالـي  التعليم  أستاذة 

الحقوق بطنجة، حاصلة على العديد 
الوطنية  البحثية  المراكز  من  عدد  من  والتقديرية  الجامعية  الشواهد  من 
والدولية، منسقة ماستر المهن القانونية والقضائية ومديرة مختبر الدراسات 
الحقوق  بكلية  األورومتوسطي  فضـاء  في  المستدامـة  والتنميـة  القانونيـة 
بطنجة، عضو المجلس العلمي األعلى، عضو بمؤسسة محمد السادس لعلماء 

إفريقيا…
وفيما يلي نص الحوار  على الصفحة 7 

على  الوطني  اإلعـالم  مستوى  على  تداوله  يتم  ما  ملف  يشهد 
متتالية،  على مستوى مساطر  أنه »فاجعة معمل طنجة«، تطورات 
التحقيق، بعد شهر على الحادثة التي خلفت 28 ضحية، من بين نساء 
بسرداب   أقيم  معمل  داخل  غرقا  هلكوا  وقاصرين،  المصنع  ورجال 
تحت فيال سكنية، بحي سكني، خارج شروط السالمة التي يفرضها 
القانون،  ويقوم بإنتاج مالبس تحمل عالمات تجارية عالمية، وفق 

نظام المناولة.  

مـــع  يراودنـي  بهاجـس  مسكونا  صرت 
اقتراب موعد االنتخابات القادمة، يفتح لي باب 
األمل عريضا أحيانا، بأن مغربا جديدا سيعلن 
واالنتهاكات  الفساد  مراحل  كل  مع  القطيعة 
والخروقات السالفة، ليبني أفقا مضيئا لمغرب 
جماعي  تدبير  من  عايناه  مما  انطالقا  بديل، 
الكاســـح،  الكوفـــيـد  لوبــاء  للتصدي  محكم 
والدخول في مرحلة تلقيح المواطنين بتقنيات 
واالنضباط،  الضبط  مستويات  أعلى  بلغت 
رغم اإلشاعات المغرضة التي تناسلت بالنسبة 
ومن  للمصابين  الدولة  وفرتها  التي  لألدوية 
المبثوثة  التخوفات  وكذا  الكلوروكين،  بينها 
التي كان الغرض منها بث الخوف والهلع في 

قلوب الناس بالنسبة للتلقيح.
يخبو،  ما  سرعــان  الهاجــس  هذا  لكن 
ويزرع في النفس يأسا من كل أمل قد يخلص 
الحيــف  أشكـال  مختلــف  من  والعباد  البالد 
والوعود العرقوبية التي برع في تنميقها كبير 
تدبيرية  مسؤولية  تحمل  عندما  المهرجين، 
كادت تجر البالد إلى الهاويــة لوال األلطــاف 
أي  تصوري  في  يستطيع  الخفية.ولن  اإللهية 
برنامج تعتمده األحزاب السياسية المتنافسة 
في حال وجوده أن تؤسس أفقا بديال لمغرب 
سيواجه ال محالة إكراهات عديدة بعد تجربته 
القاسية مع الوباء، إلعادة الحياة إلى القطاعات 

التي تضررت بعمق.
أسلوب  ألي  اآلن،  بعــد  إذن  مجـــال  فال 
الفوز  قصد  العنتـري  التنافس  أساليــب  من 
البرلمـــان،  قبــة  تحت  الوثيــرة  بالكــراسي 
اعتمادا  والشخير،  والنوم  والصراخ  للتهريج 
التي راهن عليها في  على األصوات الحاسمة 
التجربتين السابقتين حزب األغلبية )وال غالب 
حاليا  عليها  الرهــان  صار  والتي  اهلل..!(،  إال 
في  االنتخابي  القاسم  باعتماد  مستحيال  أمرا 

االستحقاقات القادمة.
موضوع  في  للتهريــج  أيضا  مجال  وال 
سيتــــم  عندمــا  المبارك(  الطيب  )حشيشنا 
الطبي  مجاله  في  الناجع  واستخدامه  تقنينه 
والسباسي  )الشقوفة  على  اقتصاره  من  بدال 
أن  حصيف  عقل  يستطيــع  وال  والجوانيط(، 
كبير  يشيعهــا  التي  الترهــات  بهذه  يقتنع 
الجرأة  يمتلك  أن  دون  وأفوههم،  المهرجين 
التي بها يختبر اهلل سبحانه عباده الصالحين 
للتنديد بما حرمه بصيغة قطعية مثل القمار 
والدعارة  الليلية  والمالهي  والحانات  والخمور 

المعلنة.
وأعود في الختم إلى هاجس األمـل الذي 
يحتل  قد  إحبـــاط  كل  عنى  يزيــح  أن  أتمنى 
مناطق الضوء إن ظلت دار لقمان على حالها، 
مــع  داخلي  توازن  ستظل،لتحقيق  أظنها  وال 
مرحلـة  في  المغرب  نهجهــا  التي  اإلختيارات 
لقرارات  تفعيال  مؤخرا،  الحاسمة  تطلعاته 
ستؤسس  وحدها  هي  والتـــي  عليا،  سياسية 

لمغرب بديل.

هل �شتبقى دار لقمان 
على حالها..؟!!

القا�شم النتخابي والق�شمة ال�ش�ؤزى :
حزب »العدالة والتنمية« مل ي�شمد اأمام حتالف امل�الني 
واملعار�شني املعاك�شني مل�قفه من التعديالت الأ�شا�شية 

للق�انني النتخابية 

المقترحة على  التعديالت  رأيه حول  السواء، بصواب  إقناع حلفائه ومعارضيه، على  العدالة والتنمية في  لم يفلـح حـزب 
التنظيمية لالنتخابـات، ولم تسعفـه مناوراتـه في »تمريـر« مقترحـه بخصوص »القاسم االنتخابي« الذي يعتبـر  القوانين 
»مغامرة« سياسيـة  »حاسمـة«  بالنسبة للحزب، الذي خلق »الحدث« السياسي بالمغرب، ما بين 2002 و2016، حيث انتقل من 
42 مقعدا، وراء االتحاد االشتراكي )50 مقعدا( واالستقالل )48(، إلى 125 مقعدا أمام األصالة والمعاصرة )102(  واالستقالل 
)46( والتجمع )37(،  وفرض  على األحزاب »العتيدة« واألحزاب »المفبركة« سواء بسواء،  تموقعا  »مخال« بتاريخ أحزاب النضال 

السياسي من أجل االستقالل،  و »مستخفا« بمراكز أحزاب أخرى  تنعت بأحزاب »الواجهة«...!. 
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مبنا�سبة اليوم العاملي للمراأة
الدكت�رة وداد العيدوين طنجة :  تط�رات جديـدة

يف ملــف م�شنـع »الفـاجـعـــــة« 


