
LE JOURNAL DE TANGER - Siège social, Administration, Rédaction, Publicité : 7 bis, Rue Omar Ben Abdelaziz • Tél.: 05.39.94.30.08 - 06.62.19.15.54 • Fax : 05.39.94.57.09

Hebdomadaire multilingue d’informations générales

Notre site Web : www.lejournaldetanger.com

Paraissant le samedi matin, il totalise sa 115ème année de parution (1904)

N° 4154
Samedi 17 Avril 2021
Assabt 04 Ramadan 1442
Sabbat 05 Iyar 5781
Directeur : 
AbdelhAk BakHat
E-mail : 
lejournaldetanger@gmail.com
direct@lejournaldetanger.com

Prix : DH 4,00

I.S.S.N. 0851-0882
Dépôt legal 1/90

Lire en pages 3 et 4

Santé
Qu’est-ce qui retarde l’ouverture 

du CHU de Tanger ?

Ramadan : 
les administrations ouvertes 

de 9 h à 15 h

Lire en page 2

Pour l'heure, aucune date précise n'a encore été communiquée pour l'ouverture 
aux patients et aux étudiants en médecine, du centre hospitalier universitaire 

(CHU) de tanger dont les travaux, lancés en 2015, sont visiblement achevés. Pour-
tant, l’entrée en service « imminente » de ce gigantesque CHU a été annoncée il y 
a plusieurs mois déjà. Il y a lieu de s’interroger alors sur ce qui bloque la procédure 
d’entrée en fonction de cet hôpital.

Durant le mois du Ramadan, les administrations, les établissements publics et 
les collectivités territoriales sont ouverts au public, du lundi au vendredi, de 9 

h à 15 h.
Dans l’intérêt des fonctionnaires et des usagers, insistons sur la nécessité du port 

convenable et obligatoire du masque de protection par tous et sur les recommanda-
tions de distanciation et d’hygiène des mains.

Un Ramadan pas comme les autres !
Les particularités du

Ramadan 
1442 / 2021
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Pour l’heure, aucune date 
précise n’a encore été com-

muniquée pour l’ouverture aux 
patients et aux étudiants en mé-
decine, du centre hospitalier uni-
versitaire (CHU) de tanger dont 
les travaux, lancés en 2015, sont 
visiblement achevés. Pourtant, 
l’entrée en service « imminente » 
de ce gigantesque CHU a été an-
noncée il y a plusieurs mois déjà. 
Il y a lieu de s’interroger alors sur 
ce qui bloque la procédure d’en-
trée en fonction de cet hôpital.

On se souvient, en effet, que 
l’ancien ministre de la Santé, 
anas Doukkali, avait textuelle-
ment annoncé que « le premier 
Centre-hospitalier (CHU) dans la 
région tanger-tétouan-al Hocei-

Dans notre précédente 
édition, nous avons re-
tracé l’histoire séculaire 

de la Villa Joséphine, l’un des 
joyaux patrimoniaux qui font la 
fierté de notre ville. 

Du même coup, nous avons 
dénoncé les faits machiavé-
liques de certains aventuriers qui 
s’attachent à réaliser profit d’une 
défiguration de notre ville en 
spoliant son précieux héritage.

Le cas de la Villa Joséphine 
est flagrant et d’aucuns profitent 
d’une certaine confusion  pas-
sagère  dans la succession de 
cette demeure pour tenter de se 
l’approprier par divers moyens 
illicites.

Ce qu’ils ignorent, répétons-le 
et insistons là-dessus, c’est 
qu’un notaire parisien serait dé-
positaire d’un testament, tout ce 
qu’il y a d’officiel et de régulier,  
définissant, avec précision,  les 
véritables héritiers de ce patri-
moine, dont probablement la ville 
de tanger.

D’un autre côté, l’autorité fran-
çaise suit de très  près, à travers 
son ambassade à Rabat,  le sort 
de  cette succession.

ainsi, la ville de tanger qui 

ma, dont la construction est en 
cours de finition dans une zone 
limitrophe de la Forêt diploma-
tique, sur la route de Rabat, à la 
sortie de tanger, sera inauguré 
avant la fin de 2019. Les travaux 
de ce CHU ont atteint 65% avec 
un investissement de 2,4 mil-
liards de dirhams » avait préci-
sé le ministre, rappelant que le 
directeur général de cet hôpital 
était déjà désigné en la personne 
du Professeur M’hamed Harif. 

Un appel d’offre avait alors 
été lancé pour l’acquisition des 
équipements de cet hôpital, et le 
dépouillement des offres de prix 
devait se faire en février 2020, 
avait encore indiqué le ministre.

Or, pas plus tard que lundi 

CHU, déplorant les difficultés 
rencontrées au cours de leurs 
stages, notamment à cause du 
manque d’équipements dans 
les hôpitaux Mohammed V et 
El Qortobi dans lesquels ils 

serait partie prenante dans ce 
dossier, devrait s’intéresser de 
plus près à cette affaire,  puisque 
la Villa Joséphine figure en pre-
mière place dans l’héritage patri-
monial de la cité, au même titre 
que d’autres sites comme ceux 
de la Villa Harris, le théâtre Cer-
vantès et autres legs d’étrangers 
ayant eu le privilège de résider à 
tanger, et dont le Roi Mohammed 
VI est personnellement garant de 
la protection et la promotion.

Donc, les machiavéliques in-
dividus égarés qui pensent au-

dernier, les étudiants en méde-
cine et les médecins- internes 
ont observé un sit-in devant la 
direction du CHU pour expri-
mer leur inquiétude quant à ce 
retard d’entrée en service de ce 

sont actuellement contraints de 
poursuivre leur formation dans 
l’attente de l’ouverture du nou-
veau CHU. 

Rappelons que le CHU de tan-
ger qui offre 770 lits et qui a né-
cessité un investissement de 2,33 
milliards de DH, comporte un pôle 
« Mère-Enfant », un pôle Médi-
co-chirurgical, un bloc opératoire 
comptant 15 salles chirurgicales 
centrales et une salle de grands- 
brûlés, des pôles d’excellence 
(urgences, traumatismes, réani-
mation, etc), un laboratoire cen-
tral, une unité de télémédecine, 
des services de formation, un 
centre de simulation, et d’autres 
dépendances administratives et 
techniques.

jourd’hui tirer profit de l’affaire 
de la Villa Joséphine, à coup de 
faux et d’usage de faux, n’ont 
qu’à bien se tenir car, il s’agit, 
pour eux, d’une cause per-
due d’avance qui risque de les 
conduire à une impasse avec 
tout ce que  cela suppose comme 
mesures répressives. 

Cela sans compter avec la 
société civile tangéroise qui est   
continuellement en éveil pour tout 
ce qui touche au patrimoine et à 
l’histoire séculaire de sa ville !

a bon entendeur salut !

Revendiquant l’ouverture des mosquées pour les prières des 
tarawihs, des dizaines d’individus, dont des mineurs, se 

sont rassemblés dans la soirée de jeudi, deuxième jour de Rama-
dan, au quartier de  Béni Makada , bravant le couvre-feu sanitaire 
et se livrant à des actes de violence et de vandalisme. 

L’intervention des forces de l’ordre a donné lieu à une confron-
tation  avec les manifestants dont les émeutes auraient  causé 
des dégâts  à coups de jets de pierres, saccageant notamment 
des commerces et des voitures en stationnement, ce qui a abouti 
à l’arrestation de plusieurs personnes violentes.

D’aucuns mettent ces manifestations sur la compte du mouve-
ment islamiste « Al Adl Wal Ihsane », ce qui reste à vérifier.

Ce genre de manifestations musclées auraient eu également 
lieu  à M’diq et à Ouezzane, entre autres.

Dans la même soirée, la police de tanger a effectué  une des-
cente policière d’envergure, dans deux cafés de la ville fonction-
nant clandestinement avec  portes closes, et où  des dizaines de 
personnes étaient attablées à une heure tardive, en pleine viola-
tion du couvre-feu.

Une quarantaine de clients  ont été embarqués et placés en 
garde à vue, en plus des propriétaires des cafés concernés ainsi 
que leurs employés.

Patrimoine Tangérois

Retour sur la 
scandaleuse convoitise de la 

Villa Joséphine

Qu’est-ce qui retarde l’ouverture 
du CHU de Tanger ?Santé :

Couvre-feu sanitaire 

Violentes manifestations 
à Béni Makada

Ph : DR

Ph : DR
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Suite en page 4

Coronavirus, Covid 19, pandémie, mesures sanitaires, 
masque, distanciation, hygiène, confinement, couvre-

feu, mise en garde, test, vaccin, souches, mutations, variant 
britannique, virologie... !

Tels sont les termes qui nous sont devenus familiers, qui  
meublent nos discussions, hantent nos esprits depuis plus 
d’une année, et que nous trainons en ce deuxième Ramadan 
que nous sommes tenus de vivre en état d’alerte, sous le signe 
de la prudence. 

Ceci est valable, non seulement pour les Marocains, mais 
pour l’ensemble du monde musulman qui vit ce Ramadan 1442 
de l’Hégire (2021),  pas comme les autres. 

Ainsi, dans son intervention de lundi  dernier, devant les 
deux chambres du parlement, le chef de gouvernement, 

Saâdeddine El Othmani a confirmé ce qu’avait déjà déclaré le 
ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb qui avait annoncé, lors 
du Conseil de gouvernement tenu le 1er avril courant, que « la 
situation épidémiologique au Maroc n’est pas des plus rassu-
rantes», précisant que le nombre de cas de contaminations 
au variant britannique du coronavirus a atteint 73, détectés 
dans 7 régions du royaume, que les cas critiques ou sévères 
ont connu une légère augmentation à l’heure où les efforts se 
poursuivent pour s’approvisionner en doses de vaccins pour 
mener à bien la campagne nationale, et que des mesures ap-
propriées doivent être prises, notamment pendant le mois sa-
cré du Ramadan, afin de préserver la santé et la sécurité des 
citoyens tout en prenant en considération la situation écono-
mique du pays.

que du point de vue de la Charia, la prière en groupe est 
celle accomplie par plus d’un fidèle.

Ceci pourrait aussi concerner les manifestations 
d’adoration qui marquent le mois sacré dans le 
Royaume, en particulier les causeries religieuses prési-
dées par amir al Mouminine, la célébration de la nuit du 

Destin (Laylat al Qader), et de l’aïd al Fitr.
Le Conseil avait rappelé que notre pays, 

comme tous les pays du monde, vit une si-
tuation d’urgence sanitaire pour se protéger 
contre l’épidémie, avec des mesures d’inter-
diction des rassemblements qui font planer le 
risque de contagion menaçant la santé, voire 
la vie, raison pour laquelle ledit Conseil avait  
émis une Fatwa stipulant la fermeture des mos-
quées, sur la base de cette même urgence. 

Le deuxième volet concerne la situation 
économique pendant le Ramadan, un mois ré-
puté pour ses grands besoins et ses grosses 
dépenses. Qu’en est-il de l’approvisionnement 
et des prix des produits de base, mais aussi et 
surtout du pouvoir d’achat en ces temps de 
restrictions, et de chômage technique ? 

Selon les autorités concernées, les marchés 
disposent d’une offre abondante et variée de 
produits de base et de première nécessité pour 
passer un bon mois de Ramadan 1442.

Les mêmes sources assurent que les prix 
de ces produits seraient, en majorité, stables; 
On noterait même une baisse relative des prix 
des légumes, des viandes rouges, des légumi-
neuses et des fruits secs; par contre les prix de 
certains produits comme les huiles alimentaires, 
la viande blanche et les œufs  afficheraient une 
hausse. 

Maintenant, même si pour le gouvernement, 
la décision n’a pas été facile à prendre parce qu’il fallait 
trancher entre tuer l’économie ou casser la courbe des 
contaminations, cela n’exclue pas le fait de penser au 
pouvoir d’achat des citoyens souffrant des retombées 
de la pandémie, sachant que toute activité nocturne est 
interdite pendant le Ramadan.

C’est le cas, entre autres,  des cafés et des métiers 
de bouche qui ont subi de lourdes pertes financières 
depuis le début de l’épidémie et dont les salariés sont 
acculés à un chômage technique. 

cieuse de la protection de nos vies en premier lieu et 
de l’accomplissement de notre religion en deuxième, et 
elle veille sur la situation sanitaire au Royaume, comme 
elle est soucieuse de rouvrir les mosquées lorsque les 
conditions seront réunies dans le cadre du retour à la 
vie normale. Les dispositions de la Charia stipulent de 
se conformer à l’ordre de l’Imam de la Oumma et de 

suivre Ses conseils et Ses orientations »  précisait le 
Conseil, notant que les actes d’adoration d’allah, quels 
qu’ils soient, ne sont pas privés de rétributions en cas 
d’incapacité de les accomplir, qu’il s’agisse des actes 
obligatoires, comme le Hajj, ou des diverses autorisa-
tions dictées par la Charia, et à plus forte raison, pour 
les actions motivées par une intention sincère mais 
pratiquement impossible à exécuter parmi les actes de 
la Sunna, y compris les prières tarawih et de l’aid », in-
diquait le Conseil, ajoutant que l’accomplissement des 
tarawih dans les mosquées peut être remplacé par la 
prière chez soi, individuellement ou collectivement, avec 
les membres de la famille, sans prise de risque, notant 

Face à cette situation préoccupante, voire alar-
mante,  où le mois sacré habituellement propice 
au rapprochement de Dieu et du cercle familial, 

connaîtra, cette année encore, une situation étrange, im-
posée par un virus indomptable partout dans le monde.  

Ce qui est chagrinant, c’est que, à aucun niveau mon-
dial, national, régional ou  local, on ne peut rien 
entreprendre présentement,  dans l’objectif de 
maîtriser l’évolution de ce virus, sinon prendre 
des dispositions pour en atténuer la propaga-
tion, et c’est ce que fait judicieusement  le Maroc 
en adoptant des mesures préventives très perti-
nentes.

« Le nombre de cas est reparti à la hausse, 
car certains pensent que le virus n’existe pas, 
d’autres ont confondu la fin du confinement 
avec la disparition du virus, d’autres ne prennent 
pas assez au sérieux les mesures sanitaires », 
a indiqué El Othmani, lundi sous la coupole du 
parlement, ajoutant : « Nous n’avons aucune vi-
sibilité sur l’impact des vaccins à moyen et long 
terme, et tant que l’immunité collective n’est pas 
atteinte, nous continuerons d’imposer des res-
trictions sanitaires ! ».

En fait, il existe trois volets  qui priment pen-
dant le mois sacré de Ramadan : l’aspect reli-
gieux, le côté économique et social et les retrou-
vailles familiales.

Concernant le premier cas, la question pri-
mordiale tourne autour des prières dans les 
mosquées, notamment celles des «tarawihs» 
succédant à la prière d’al Ichae, cinquième et 
dernière prière de la journée. 

Or, l’heure de salat «al Ichae» et celle d’ «al 
fajr» à l’aube, tombent sous le coup du couvre-
feu nocturne instauré de 20 heures à 6 heures, 
Du coup, les tarawihs se trouvent, ipso fato, annulées. 

Et là il s’agissait de choisir entre la sauvegarde de vies 
humaines  et les Sunnas d’adoration, estime-t-on.

a ce propos, alors que le problème s’était déjà posé 
lors du précédent Ramadan, l’avis du Conseil supérieur 
des Oulémas avait tranché sur la question, affirmant 
que : « La préservation de la vie humaine contre tous 
les périls prime, du point de vue de la Charia, sur tout 
autre acte, y compris la réunion pour les prières suréro-
gatoires »,  avait-on expliqué.

Dans un communiqué, ledit Conseil  avait indiqué 
que  « l’Imamat Suprême, Imarat al Mouminine, est sou-

@par le Dr Abdelhak BAKHAT 

Un Ramadan pas comme les autres !
Les particularités 

du Ramadan1442 / 2021
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Suite de la page 3

Personnes autorisées
à circuler pendant le couvre-feu

Rubrique   
Culturelle

par Fatéma Hal

Depuis toujours, au Maroc, les secrets de l’art culinaire se 
transmettent de mère en fille. Pendant vingt ans, Fatéma  

s’est consacrée à recueillir ces recettes traditionnelles auprès 
de celles qui en étaient les gardiennes. Mais pour Fatéma la 
cuisine ne se limite pas aux recettes, la cuisine symbolise les 
rencontres, la fusion des cultures. avec une infatigable curiosi-
té, elle s’est intéressée aux multiples influences qui ont consti-
tué l’art culinaire de son pays. tout au long de son histoire, le 
Maroc a été un carrefour de civilisations : berbère, africaine, 
arabo-andalouse, juive, européenne, chinoise…

L’art culinaire est aussi un art de la rencontre, de la commu-
nication. En quelque sorte, Fatéma Hal est une ambassadrice 
de la culture marocaine.

Cornes de gazelle, briouattes, cigares aux amandes, baklawa 
aux noix, crêpes aux amandes et au miel, salade d’oranges à 
l’eau de fleur d’oranger, thé à la menthe... 

Qui pourrait résister à toutes ces douceurs ? Contrairement 
à ce que l’on pourrait croire, la plupart des pâtisseries orien-
tales sont faciles et rapides à réaliser. 

alors, pour célébrer le Ramadan ou par pure gourmandise, 
lancez-vous dans l’aventure avec Fatéma Hal et ses recettes 
authentiques, modernes et délicieuses !

Bonne lecture et Ramadan Moubarak Saïd à nos aimables  
lectrices et lecteurs de confession musulmane.

@ par Meryem Cherradi

Les douceurs du 
RAMADAN

Comment parviendront ces 
gens à mettre quelque chose 
dans le panier de leur ménagère ?

Les groupes de la majorité et 
de l’opposition à la Chambre 
des représentants ont appelé, 
lundi, aussitôt après le discours 
d’El Othmani, le gouvernement 
à prendre des mesures sociales 
urgentes pour soutenir les ca-
tégories impactées par les me-
sures restrictives décidées pen-
dant le mois de Ramadan pour 
lutter contre Covid-19, estimant 
que le couvre-feu nocturne aura 
des effets « dramatiques » sur 
de larges catégories de la so-
ciété, notamment  les salariés 
ou non-salariés, non-inscrits à 
la sécurité sociale, soulignant la 
nécessité d’accompagner cette 
décision de mesures de soutien 
et d’accompagnement pour li-
miter les effets négatifs sur ces 
catégories qui « souffrent en si-
lence » et que certains tentent de 
passer sous silence.

Pour leur part, des syndicats 
appellent  le gouvernement à « 
prendre des mesures urgentes 
pour soulager les profession-
nels dans la tourmente, faisant 
remarquer que la situation est 
tellement grave qu’une interven-
tion de l’État est nécessaire pour 
sauver ce qui peut être sauvé»,

Dans sa réponse, le Chef de 
gouvernement, Saâdeddine 
El Othmani a indiqué : « Nous 
sommes conscients des réper-
cussions sociales de nos res-
trictions, mais nous sauvons 
des vies. L’Histoire retiendra 
cela. Restreindre les activités 
en journée reviendrait à tuer 

Dans le Saint Coran, le verset 
185 de Sourat al Baqarah 

recommande clairement au sujet 
du jeûne : « Celui qui est malade 
ou en voyage jeûnera plus tard  
un nombre de jours équivalent. 
Dieu veut la facilité pour vous, Il 
ne veut pas vous mettre dans la 
difficulté !». 

Pourtant, pendant le mois 
sacré de Ramadan, il y a des 
personnes malades qui, sans 
consulter leur médecin, tiennent 
absolument à jeûner au péril de 
leur santé et parfois de leur vie 
en s’évertuant à priver leur corps 
de nourriture et de médicaments 
alors qu’ils souffrent de maladies 
chroniques et courent un risque 
vital.

Plusieurs d’entre elles se re-
trouvent ainsi aux urgences pour 
avoir arrêté leur traitement mé-
dical et indûment jeûné, ce qui 
les plonge dans une crise ou un 
coma parfois mortel.

Cet acharnement s’explique 
souvent par une mauvaise in-
terprétation des textes religieux 

Pendant le couvre-feu du Ramadan, en vigueur de 20 heures au 
lendemain à 6 heures, il est strictement  interdit aux citoyens de 
quitter leur domicile, par mesure préventive contre la propagation 
du Coronavirus, exception faite des cas spécifiques de personnes 
pouvant  justifier de raisons valables et d’être munies d’autorisa-
tions délivrées par l’autorité locale, en principe le pacha.

aucune quelconque autre autorisation n’est prise en considé-
ration.

Néanmoins, les personnels dans l’exercice de leurs fonctions, 
appartenant  aux forces publiques (agents d’autorité, police, gen-
darmerie, forces auxiliaires…) ou au secteur de la Santé, ne sont 
pas tenus de produire un quelconque document, sinon leur carte 
d’identité nationale et leur ordre de mission.

Pour circuler entre les villes, la même autorisation est requise 
et les autorités de la ville de destination  sont mises au courant.

Rappelons que les dispositions encadrant l’état d’urgence sa-
nitaire stipulent que  toute violation du couvre-feu nocturne est 
passible d’une amende de 300 à 1.200 dirhams et d’une peine 
d’emprisonnement  de 1 à 3 mois ou de l’une de ces deux peines.

l’économie nationale. Nous 
avons donc choisi d’instaurer un 
couvre-feu nocturne, pour limiter 
la propagation du virus », dira-
t-il, soulignant  la poursuite du 
soutien destiné aux catégories 
souffrant des impacts de la crise 
sanitaire, faisant savoir que ce 
soutien sera élargi pour couvrir, 
à chaque fois, de nouvelles ca-
tégories, après consultation des 
départements gouvernementaux 
concernés et des professionnels 
dans le cadre du Comité de veille 
économique.

« Le gouvernement ne mé-
nage aucun effort dans la prise 
de toutes les mesures possibles, 
et qui sont à même d’alléger 
la souffrance économique et 
sociale des citoyens » dira El 
Othmani, appelant à une mobi-
lisation nationale totale et as-
surant que « le gouvernement 
va accélérer à la mise en place 
des contrats-programmes pour 
venir en aide à tous les secteurs 
concernés par la crise : restaura-

ou, parfois,  par le poids d’une 
collectivité mal informée ou in-
tolérante qui n’admet pas les « 
déjeuneurs » même s’ils ont des 
raisons licites de se nourrir.

Or, il est scientifiquement 
prouvé qu’un malade soumis  au 
manque de nourriture peut ag-
graver son état, voire le tuer s’il 
souffre d’une pathologie chro-
nique (diabète, hypertension...) 
qui nécessite une prise médica-
menteuse régulière.

Certains malades graves  
peuvent avoir des complications 
coronariennes ou cérébro-vas-
culaires ou même faire un aVC 

tion, tourisme, crèches, presse, 
événementielle… ».

Le mois sacré de Ramadan a 
commencé mercredi, au Maroc 
et les choses se déroulent, à peu 
près, comme prévu, sauf pour 
les couches défavorisées qui ont 
réellement besoin de soutien…
le parti du progrès et du déve-
loppement (PJD) au pouvoir est 
conscient. Il reste la nécessité de 
joindre le geste à la parole… ! 

Le dernier volet concerne 
les retrouvailles familiales ha-
bituelles au mois sacré de Ra-
madan. La particularité de cette 
année, c’est que personne ne 
pourra sortir le soir pour se dé-
tendre les jambes après le Ftour, 
pour jouer sa partie de cartes 
avec ses amis à la terrasse de 
leur salon de thé préféré, pour 
rendre visite à un parent malade, 
ou pour assister à l’anniversaire 
de la petite nièce…C’est le prix 
exigé par le Coronavirus et sa 
pandémie dont on ne voit pas le 
bout du tunnel !  

(arrêt cardio-vasculaire) souvent 
mortel ou à l’origine d’hémiplé-
gies.

S’obliger à jeûner peut aussi 
nuire aux  personnes âgées de 
75 ans ou plus, surtout quand 
le Ramadan tombe en période 
estivale de fortes chaleurs qui 
peuvent provoquer des déshy-
dratations.

La sagesse donc c’est d’obéir 
d’abord aux recommandations 
de Dieu, ensuite aux indications 
de son médecin, et de ne surtout  
pas s’aventurer dangereusement 
sous le poids de l’ignorance ou 
d’une société intolérante.  

Attention, danger probable !
Des malades chroniques
qui s’obligent à jeûner...

Ph : DR

Ph : DR
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ActuAlités

D’une manière générale, 
au Maroc  comme par-
tout ailleurs dans le 

Monde Musulman, le mois sacré 
de Ramadan est synonyme de 
spiritualité, de solidarité, d’en-
traide et de convivialité.

a tanger, ville-passerelle entre 
l’Orient et l’Occident, connue 
pour son ouverture héritée de 
son passé cosmopolite et son 
profond attachement aux tradi-
tions, le mois sacré de Ramadan 
revêt une particularité ancrée 
dans les coutumes.

Dès les dix derniers jours du 
mois de Chaâbane, les mos-
quées connaissent une forte 
affluence des fidèles qui parti-
cipent aux cérémonies de lec-
ture collective du Saint Coran. 
Les fidèles et adeptes des dif-
férentes zaouïas font honneur 
à cette période par les rituels du 
«dikr» et de panégyriques.

Dans les anciens quartiers de 
la ville, comme la Médina ou la 
kasbah, les portes des maisons 
demeurent ouvertes puisque les 
visites entre voisins sont ininter-
rompues. 

Le milieu culturel se met aussi 
à l’ambiance ramadanesque,  à 
travers des soirées artistiques, 

culturelles et musicales. On 
relève, toutefois une certaine  
régression dans ces manifes-
tations culturelles nocturnes, 
voire la disparition de traditions 
d’animation durant le Ramadan.

Le mois sacré est aussi le 
mois du partage. Les bienfai-
teurs se font nombreux pour 
organiser des ruptures de jeûne 
collectives en faveur des dému-

nis. Des associations s’ac-
tivent également pour distribuer 
des denrées alimentaires aux 
familles vivant dans certains 
quartiers périphériques ou à des 
SDF (sans domicile fixe) .

Des traditions
 revisitées

Plusieurs jours avant l’an-
nonce de l’avènement du mois 
sacré, les ménages se mettent 
déjà dans l’ambiance et se pré-
parent à recevoir le Ramadan 
dans la pure tradition. 

Les souks et les marchés po-
pulaires de la cité connaissent 
une dynamique particulière et les 
ménagères sont nombreuses à 

jaillit à R’milet et à laquelle on 
prête des vertus de régulateur 
de la digestion.

Les tangérois affectionnent 
aussi particulièrement le tra-
ditionnel plat de poisson dit 
«tagra» pour le dîner. 

Loisirs

Beaucoup de personnes 
profitent des longues journées 
du Ramadan pour pratiquer du 
sport. Les tournois de football 
entre équipes de quartiers se 
multiplient, alors que d’autres 
préfèrent la marche, le tennis, le 
golf, la course à pied ou le vélo.

La ville du Détroit offre en ef-
fet plusieurs sites favorables à 

la recherche d’aliments de base 
servant à la préparation des plats 
traditionnels ramadanesques 
comme l’incontournable  «Harira», 
la «Chebbakia» ou les «Sfouf».

La mythique place «Souk 
Barra», où les tangérois avaient 
l’habitude de faire leurs em-
plettes bien avant l’apparition 
des grandes surfaces, connaît 
une ambiance chaleureuse et 
féerique. Des étalages appa-
raissent partout avec leurs jus 
de fruit, jben beldi, pain-maison 
ou autres baghrir, rzizat et rghaîf

Dans les ruelles de la Médina, 
les senteurs des plats et des 
friandises se dégagent des mai-
sons où les ménagères  s’ac-
tivent à reproduire les recettes 
traditionnelles indispensables 
pour la rupture du jeûne.

Les spécialités gastrono-
miques du mois béni ne dif-
fèrent pas beaucoup par rapport 
aux autres régions du Maroc. La 
«Harira» relevée fortement aux 
épices et plantes aromatiques 
est servie avec  friandises, gâ-
teaux fourrés richement enduits 
de miel, jus variés et fruits secs.

Le repas de rupture du jeûne 
présente une curieuse particu-
larité dans certains quartiers de 
la ville ou des familles tiennent à 
rompre le jeûne par des gorgées 
d’eau de source. Une eau qui 

ces activités, tels la corniche, la 
nouvelle route côtière au pied 
du quartier Dar El Baroud ou en-
core le parc Perdicaris.

Lorsque le mois du Ramadan 
coïncide avec la période estivale, 
ceci donne de longues journées 
à remplir de toutes sortes d’ac-
tivités : il ne faut pas s’étonner 
de voir certains s’adonner à la 
baignade, d’autres à la pêche, 
entre autres.

Mais, en général, les passants 
se font rare le jour et l’on préfère 
sortir la nuit pour profiter de la 
fraîcheur et visiter les centres 
commerciaux et magasins, avec 
déjà en perspective l’aid al Fitr 
et tout ce que cela implique 
comme emplettes, notamment 
pour les enfants.

Les chaînes nationales de té-
lévision se mettent aussi de la 
partie sachant que le  Ramadan 
est le seul mois de l’année où 
nos chaînes atteignent des parts 
d’audience considérables, confi-
nant les chaînes étrangères à 
de la figuration : la chaîne tan-
géroise Médi 1 tV propose une 
programmation accordant  une 
place de choix à des émissions 
culturelles. aL Maghribia  n’est 
pas en reste, avec néanmoins 

certains programmes recon-
duits de l’année dernière.

Mais, selon une étude d’audio-
métrie précédemment menée, 
c’est la chaîne 2M qui cartonne 
en démarrant le mois de rama-
dan en fanfare avec 85% de l’au-
dience des chaînes nationales, 
une domination écrasante. 

Qu’en est- il cette année ?

Le Ramadan à Tanger
Coutumes et fervente spiritualité 

(avant la pandémie du Coronavirus)  

Avertissement 
Ce que vous allez lire ne tient pas compte des perturbations et des contraintes imposées 

par la pandémie du Covid 19 qui a bouleversé les habitudes, coutumes et traditions religieuses 
et sociales depuis le Ramadan 1441 / 2020 et que nous continuons à subir 

en ce Ramadan 1442 / 2021.

 Les mosquées connaissent une forte affluence des fidèles

La «Harira» relevée fortement aux épices et plantes aromatiques est 
servie avec  friandises et  gâteaux fourrés richement enduits de miel.

Les jeuneurs préfèrent sortir la nuit

Ph : DR
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Badia NADI 
veuve Fadili 

rappelée à Dieu 

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

chagrinante nouvelle du décès survenu le 9 avril 2021, à 
l’âge de 75 ans, à Lille, en France, de la très chère regrettée 
Badia NaDI, veuve Fadili.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons 
nos condoléances les plus attristées aux enfants de la 
défunte, Farid, Redouane, Lotfi, Lamiae et Manal ;  à l’en-
semble des membres des familles Nadi, Fadili et familles 
alliées ; ainsi qu’à tous les proches de la regrettée dispa-
rue qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très 
nombreuses et aimables personnes qui se sont associées 
à leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant par 
leur présence effective, leurs prières, leurs appels et leurs 
messages d’affection, de soutien et de compassion, les 
priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.

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

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

Nécrologie

L’écrivain et journaliste

Salah CHAKOR
Docteur Honoris Causa

en tourisme 

Nous sommes heureux d’apprendre que 
notre confrère Salah Chakor vient de 

se faire décerner le prestigieux diplôme de 
« Docteur Honoris Causa » par le « Collège 
Diana Inti », avec l’approbation de la « Britich 
accréditation autority ». 

Ecrivain, journaliste, expert assermenté 
et consultant en gestion 
hôtelière et en tourisme, 
M. Chakor, 69 ans, est lau-
réat, de l’Ecole hôtelière 
de Marrakech ; de l’Ecole 
hôtelière provinciale de 
Namur en Belgique et de 
l’Institut supérieur interna-
tional du tourisme de tan-
ger, promotion 1982, avant 
de décrocher un Master 
en ingénierie du tourisme 
-management de l’hôtelle-
rie et de la restauration, à 
l’université de toulouse en 
France.

après avoir occupé plu-
sieurs postes de responsa-
bilité, il est affecté, en 2005, 
à la direction de l’école hôtelière de tanger 
jusqu’en 2012, date à laquelle il fera valoir ses 
droits à une retraite bien méritée.

Mais la carrière professionnelle de Salah 

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) 
de tanger-tétouan-al Hoceima (tta) et cinq associations repré-
sentant les zones industrielles de tanger ont signé, jeudi à tan-
ger, une convention pour le lancement d’une étude de  gestion et 
de valorisation des déchets industriels.

Pour le président de la CGEM-tta, adil Rais, cette conven-
tion encadre la réalisation d’une étude de terrain pour analyser 
la quantité et la qualité des déchets industriels et examiner les 
moyens de leur valorisation et exploitation. «  Elle permettra éga-
lement de jeter les bases d’une économie circulaire fondée sur le 
recyclage de ce type de déchets » dira le président Raïs, ajoutant 
que cette initiative est unique en son genre au niveau national.

M. Rais a indiqué que cette étude, financée par la Société fi-
nancière internationale (SFI), une organisation du Groupe de la 
Banque mondiale, sera lancée la semaine prochaine.

Pour sa part, le président de l’association des investisseurs de 
la zone industrielle al Majd, Hussein Ben tayeb, a assuré que cette 
initiative vient combler un déficit majeur dans la gestion des dé-
chets des zones industrielles situées en milieu urbain de tanger.

« Une fois achevé, le projet contribuera à résoudre le problème 
de la gestion des déchets industriels, réduire le coût de leur 
transport vers la nouvelle décharge, créer une économie circu-
laire, offrir des opportunités d’emploi et à consacrer le dévelop-
pement durable » dira-t-il.

Chakor ne s’arrêtera 
pas là, puisqu’au-
jourd’hui, il est di-
recteur général, et 
conseiller culinaire 
de la Maison d’hôtes « Palais Zahia » dans la mé-
dina de tanger.

Il est aussi membre de la Fé-
dération Marocaine des arts 
Culinaire ; de la Fondation 
Marocaine du Patrimoine ; 
président fondateur de l’asso-
ciation marocaine des experts 
et scientifiques du tourisme; 
fondateur de l’association 
marocaine des journalistes, et 
écrivain en tourisme.

Polyglotte, il est également 
l’auteur d’une dizaine d’ou-
vrages sur la gastronomie et 
la restauration, dont le dernier 
ouvrage s’intitule « Etudes 
autour de la Gastronomie Ma-
rocaine ». 

En cette heureuse occa-
sion, nous présentons nos 

sincères félicitations à M. Salah Chakor, pour 
son honorable distinction, et lui exprimons nos 
sincères vœux de bonne continuation dans son 
prestigieux parcours. 

La légation américaine cé-
lèbre, en cette année 2021, 

ses 200 ans d’existence à tanger.
C’était, en 1821 que, dans un 

contexte politique particulier, le 
Sultan Moulay Slimane avait of-
fert, en signe d’amitié au gouver-
nement américain, une bâtisse 
située au quartier de Béni Ider, 
dans  la zone latérale sud de la 
médina,  devenue  aujourd’hui, 
un musée qui abrite d’inesti-
mables archives, documents et 
autres trésors qui n’ont pas de 
prix, datant de l’époque où tan-
ger était une zone internationale.

auparavant, cette bâtisse de-
vait passer par plusieurs étapes 
dont celle de la plus ancienne 
représentation diplomatique des 
Etats-Unis dans le monde, sym-
bolisant les relations séculaires 
liant le Royaume du Maroc, 
premier pays au monde ayant 
reconnu l’indépendance des 
Etats-Unis d’amérique. 

C’est dans le bâtiment de la 
Légation américaine à tanger , 
architecturalement conçu à la 
manière d’une maison maro-
caine, qu’ont eu lieu bien des 
manœuvres diplomatiques me-
nées par les Etats-Unis, dans 
le cadre de leurs relations avec 
l’Europe et le reste du monde. 
C’est également depuis ce bâti-
ment que les Etats-Unis ont sui-
vi dans les détails les coulisses 

de la conclusion de l’acte du 
Protectorat entre la France et le 
Maroc, et entre l’Espagne et le 
Maroc.

C’est aussi à la Légation 
américaine de tanger qu’étaient 
accueillis les diplomates et 
consuls américains qui se 
trouvaient sur le sol marocain 
jusqu’aux années 50 du siècle 
dernier, lorsque les Etats-Unis 
ont ouvert leur ambassade à 
Rabat. Depuis cette date, cette 
Légation a cessé d’être une 
plaque tournante de la diplo-
matie américaine dans la région 
pour devenir un monument his-
torique et le symbole de la pro-
fondeur, de la solidité et de la 
richesse des relations entre les 
deux pays.   

au début du XXe siècle, 

les Etats-Unis ont nommé un 
consul général, George Edmu-
nd Holt, qui est resté en poste 
jusqu’en 1909. Dans ses mé-
moires, celui-ci relate que pour 
vivre à tanger, il fallait savoir ma-
nier plusieurs langues (au moins 
l’anglais, l’espagnol, le français 
et l’arabe dialectal) et surveiller 
de près l’évolution du cours des 
devises. Le cours du dollar pou-
vait ainsi changer plusieurs fois 
durant la même journée.

D’après ce même diplomate 
américain, la ville était facile à 
vivre. Il raconte que la semaine 
comptait trois jours de repos. Le 
vendredi, où les musulmans fer-
maient boutique toute la journée 
et où vont à la mosquée, les juifs 
et les chrétiens continuaient, 
eux, à vaquer à leurs affaires. 

Les 200 ans de la Légation 
américaine à Tanger

Gestion et valorisation 
des déchets industriels

Ph : Hammouda
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Spécial Paniers du Ramadan 
Le prophète Sidna Mohamed, paix et salut soient sur Lui, a dit que 

«La meilleure charité est celle accomplie pendant le Ramadan» (Hadith rapporté par Tirmidy).
Le Messager de Dieu a également dit: « Quiconque donne à manger ou à boire à quelqu’un qui jeûne, d’un bien 
licitement acquis, les anges ne cessent de prier pour lui la Nuit du Destin» (Hadith rapporté par Boukhari).

Le Roi Mohammed VI 
lance l'opération de soutien alimentaire 

" Ramadan 1442 "

Préfecture Tanger-Assilah 

Le wali Mohamed M’HIDIA 
préside l’opération 

« Ramadan 1442 » 
au bénéfice de 6.550 familles indigentes

Le Roi Mohammed VI a don-
né Ses Hautes  instructions 

pour le lancement de la 22e 
édition de l'Opération de distri-
bution alimentaire "Ramadan 
1442", qui profite, cette année, à 
3  millions de personnes néces-
siteuses réparties dans  600.000 
foyers au niveau national, dont 
459.504 dans les zones rurales.

Initiée depuis 1999, cette opé-
ration solidaire de grande en-
vergure s’avère précieuse  en 
ces temps de pandémie où la 
solidarité nationale et l’entraide 
sont essentielles pour soulager 
les familles modestes, fragilisées 
par les incidences socio-écono-
miques de la crise sanitaire.

L'opération, organisée avec le 
concours financier du ministère 
de l’Intérieur (Direction Générale 

En application des Hautes 
instructions royales, le wali 

de la région Mohamed M’hidia a 
donné, mercredi 1er Ramadan 
1442, le coup d’envoi, au niveau 
de la préfecture de tanger-assi-
lah, de l’opération de distribution 
alimentaire dans le cadre de la 
22è édition de l’opération de 
soutien alimentaire « Ramadan 
» organisée chaque année par 
la Fondation Mohammed V pour 
la Solidarité, avec le concours 
financier du ministère de l’Inté-
rieur et du ministère des Habous 
et des affaires islamiques.

Cette opération s’est déroulée 
en présence du directeur général 
de l’agence pour la promotion 
et le développement du Nord 
(aPDN), du secrétaire général de 
la préfecture, et de responsables 
locaux, au profit des familles 
bénéficiaires en milieu rural, au 
niveau de la commune de Sebt 
Zinat, et en milieu urbain, au 
quartier El aouama Est.

Selon la coordinatrice régio-
nale de l’Entraide nationale à 

Quatrième pilier de l’Islam, l’obligation du jeûne, qui a été 
instaurée durant la deuxième année de l’Hégire, par ce Ver-

set du Coran : «Ô les croyants ! On Vous a prescrit assiyam (le 
jeûne) comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi attein-
drez-vous la piété» (Sourate 2, Verset 183) a permis aux Musul-
mans de conforter leur force morale et de bâtir l’une des civilisa-
tions les plus brillantes que l’Humanité ait produite. 

Durant ce mois sacré, compassion, dévotion et méditation se 
conjuguent pour renforcer les valeurs morales et faire multiplier 
les gestes de solidarité et de partage. Dans ce sens, la société 
civile réalise annuellement des opérations dites de rupture du 
jeûne, consistant en l’octroi aux ménages et aux personnes dé-
munis, des dons en denrées alimentaires de base, à consomma-
tion fréquente pendant le mois du jeûne.

ainsi, comme partout ailleurs dans la Oumma islamique, au 
Maroc, la Fondation Mohammed V, ONG et associations se mo-
bilisent dans un élan de solidarité avec les familles et les per-
sonnes qui nécessitent un soutien moral et matériel, notamment 
les veuves, les personnes âgées et les handicapés, soit quelque 
3 millions de personnes regroupées au sein de 600.000 ménages 
répartis dans toutes les provinces dont 80% dans le milieu rural. 

Comme tous les ans à tanger, l’antenne tangéroise de l’as-
sociation Fès-Saïss, en partenariat avec des Rotary clubs tan-
gérois, procède, depuis 19 années consécutives, dès le premier 
jour de Ramadan, dans le cadre de son opération rituelle «Daïf 
allah», à la distribution de lots de denrées alimentaires de pre-
mière nécessité à 2000 ménages à tanger.

C’est dans ce contexte qu’il a été procédé mercredi, premier 
jour de Ramadan 1442, à la distribution du premier lot de denrées 
alimentaires.

La cérémonie officielle de remise du premier lot de ces dons 
s’est déroulée en présence du président Othman El Mernissi et 
de membres de l’antenne tangéroise de l’association Fès-Saïss 
dont la plupart sont également membres de Rotarys clubs tan-
ger Doyen, tanger Spartel et tanger Espoir, sachant que d’autres 
opérations du genre bénéficieront pendant les prochains jours  à 
2000  familles nécessiteuses en différents quartiers de la ville et 
sa périphérie.

des Collectivités Locales) et du 
ministère des Habous et des af-
faires islamiques, repose sur un 
soutien alimentaire composé de 
produits alimentaires diversifiés.

tanger - tétouan - al Hoceima, 
Zineb Oulhajene, cette opération 
au niveau de la préfecture de 
Tanger-Assilah, doit bénéficier à 
6.550 familles dont 2.750 en mi-
lieu urbain et 3.800 dans le rural. 

« La distribution des aides se 
déroule dans le strict respect des 
mesures préventives en vigueur 
pour endiguer la propagation de 
la pandémie du Covid-19, notam-
ment la désinfection des lieux de 
stockage et des produits distri-
bués » explique  l’intéressée, pré-
cisant que l’opération est menée 

La distribution des denrées 
alimentaires se fait en porte à 
porte, afin d’éviter le déplace-
ment des bénéficiaires, en ces 
temps de Corona.

en coordination avec un comité 
provincial présidé par l’Entraide 
nationale, sous la supervision 
de la wilaya de la région tan-
ger-tétouan-al Hoceima, avec la 
participation de représentants 
du ministère des Habous et des 
affaires islamiques, du ministère 
de la Santé, de la Gendarmerie 
royale et des services sociaux 
des Forces armées royales (FaR).

a souligner que plusieurs gé-
néreux donateurs s’activent à tan-
ger, en ce début de Ramadan, pour 
venir en aide aux nécessiteux. 

★☆★☆★☆★☆

La vie associative à Tanger
L’opération caritative ramadanienne 

‘‘ Daïf Allah ’’
 bénéficie à 2000 familles démunies 

Ph : Archives

Ph : Archives
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La présidente d’honneur et le président de l’antenne locale 
de  l’Association Fès-Saïss et rotarien, Othman El Mernissi remettant 
un lot de denrées alimentaires à une bénéficiaire, mère de famille. 

spéciAl
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Al Hoceima 

Le président 
de la commune de Louta, 
Mekki El Hannoudi dans 

la tourmente 

auteur d’une publication controversée, où il auto-
rise les habitants de sa commune rurale de Lou-

ta, dans la province d’al Hoceima, à circuler librement  
malgré le couvre-feu nocturne décrété par le gouverne-
ment  pendant le ramadan , de 20 h à 6 h, le président de 
ladite commune, Mekki El Hannoudi, est  poursuivi en 
état de liberté provisoire, après avoir été relâché, lundi 
12 avril , d’une garde à vue de 48 heures au poste de 
la gendarmerie  royale d’Imzouren, qui devait enquêter 
sur des faits d’ « incitation à la violation des décisions 
relatives à l’état d’urgence sanitaire ».

Le parquet du tribunal de 1ère instance d’al Hoceima 
lui a accordé la liberté provisoire sous caution.

Ensuite, se rendant, sans doute, compte, après coup, 
qu’il est allé  trop loin, El Hannoudi  s’est rétracté avan-
çant des arguments arguant que les spécificités de sa 
commune se différenciait des autres par une  popula-
tion très restreinte,  des habitations éloignées les unes 
des autres et de rares cafés fréquentés par une  même 
clientèle.

Pour sa part, son avocat Me Naoufal Bouamri, avocat 
au Barreau de tétouan, considère qu’El Hannoudi ne 
devrait pas être poursuivi par la justice pour plusieurs 
raisons : « Sa publication sur les réseaux sociaux, à 
mon avis, ne peut être considérée comme incitation à la 
rébellion, mais entre dans le cadre de ses prérogatives 
administratives. Et sa décision doit être vue comme 
celle d’un président de commune. Il y a une autorité de 
tutelle qui est habilitée à trancher dans un cas pareil. 
Et il y a aussi le tribunal administratif auquel l’on peut 
s’adresser concernant la légitimité ou pas d’une quel-
conque décision administrative (…) », a écrit l’avocat 
dans un très long post sur sa page officielle Facebook.

Cette affaire n’en est pas pour autant finie et aura sû-
rement des suites et, sans doute, des rebondissements.

uuuuuu

Drame de Tanger

le gouvernement 
se dédouane 

Selon le ministre de l’Emploi, Mohamed amekraz, 
le gouvernement n’est pas responsable du drame 

survenu dans l’atelier de confection textile à tanger, où 
une inondation a causé la mort de 28 ouvriers.

En réponse à une question d’un parlementaire à ce 
sujet, le ministre de l’Emploi, Mohamed amekraz, a 
chargé le propriétaire de l’atelier, l’accusant de ne pas 
avoir déclaré l’ouverture de son  entreprise, conformé-
ment aux dispositions de l’article 135 du Code du travail 
stipulant que « toute personne envisageant d’ouvrir une 

entreprise, un établissement ou un chantier dans lequel 
elle va employer des salariés, est tenue d’en faire la dé-
claration à l’agent chargé de l’inspection du travail dans 
les conditions et formes fixées par voie réglementaire 
.Or, l’atelier de confection tangérois, n’a pas pu être sur-
veillé par les inspecteurs de travail, parce que celui-ci 
se situait dans un quartier résidentiel et non dans un 
espace dédié aux activités économiques, qui est conti-
nuellement surveillé » a indiqué le ministre.

uuuuuu 

Port Tanger Med 

Saisie d’un lot de noix 
fourrées de cannabis 

Le contrôle, à l’aide de chiens renifleurs, opéré, dans 
la matinée de mardi dernier, au port de tanger Med, 

sur un véhicule de transport de marchandise qui s’ap-
prêtait à embarquer à destination du port de Gibraltar,  a 
donné lieu  à  la découverte d’un lot de noix fourrées de 
de 3 kilogrammes de résine de cannabis. 

Le chauffeur du camion, un Marocain de 38 ans. a été 
placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête et 
l’instruction du dossier judiciaire d’usage.

uuuuuu 

Tétouan 
 Arrestation pour violation 

de l’état d’urgence 
sanitaire 

La police judiciaire relevant de la préfecture de po-
lice de tétouan a procédé, samedi 10 avril, à l’inter-

pellation  d’un homme impliqué dans l’incitation au ras-
semblement, à la violation de l’état d’urgence sanitaire, 
et au non-respect de recommandations ordonnées par 
les autorités publiques.

L’intéressé paraissait dans  une vidéo, portant un 
masque et incitant les citoyens à violer les dispositions 
précitées  et à se rassembler pour enfreindre les me-
sures protectrices du Coronavirus. 

Une fois identifié, cet individu de 26 ans a été  inter-
pellé  et placé en garde à vue pour les besoins de l’en-
quête pour les besoins de l’enquête et l’instruction du 
dossier judiciaire d’usage.

uuuuuu 

Deux mineurs disparus
 à Rabat, retrouvés à Tanger 
Des recherches conjointes menées, dans l’intérêt 

des familles, par les services de police à tanger 
et Rabat  ont permis de localiser deux enfants mineurs 
déclarés  disparus  dans des circonstances suspectes

Les deux  adolescents, un garçon et une fille âgés de 
16 ans, avaient quitté leur école à Rabat, mercredi 7 avril 
courant, sans redonner signe de vie.

Les deux mineurs ont été localisés, dimanche dernier  
à tanger, apparemment en bonne santé et ne souffrant 
d’une anomalie.

Ils devaient être entendus en présence de leurs tu-
teurs par la Brigade de la police judiciaire en charge 
des mineurs, afin d’élucider les circonstances de leur 
voyage de Rabat à Tanger et de vérifier si ce déplace-
ment volontaire n’a donné lieu à aucune contrainte.  

uuuuuu 

Un migrant marocain 
mort en mer et enterré 

à Gibraltar

Le corps sans vie de feu Jawad Lamkaddam, un 
jeune Marocain de 25 ans, Marocain originaire de 

Fnideq, candidat à l’immigration, a été retrouvé dans les 
eaux du rocher  de Gibraltar. Il a été enterré samedi à 
Gibraltar.

apparemment, l’histoire remonte à quelques se-
maines , lorsque feu Jawad  aurait embarqué à Sebta, 
avec plusieurs jeunes concitoyens, à bord d’un bateau 
qui a fait naufrage en pleine mer. 

alors que trois des occupants ont été secourus, 
deux mineurs de tétouan et un autre jeune homme de 
Fnideq, les autres dont Jawad Lamkaddam ont été  por-
tés disparus. Il a fallu aux sauveteurs  plusieurs jours de 
recherche  pour retrouver deux corps dans les eaux  du 
rocherde Gibraltar, dont celui de Jawad, identifié grâce 
à des tests aDN.

La police a informé sa famille résidant à Fnideq de 
son décès. Ses parents ont pu assister aux funérailles 
diffusées en direct sur les réseaux sociaux grâce à la 
collaboration de jeunes de Gibraltar. La famille  pourrait 
demander l’exhumation  du  corps pour le rapatrier au 
Maroc.

Faits divers

MKIPROMO TANGER
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL SOCIAL DE 3.600.000 DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : TANGER – ANGLE RUE ABDELLAH GUEN-

NOUN ET RUE RIBERA RSD BAHIA 39 ETAGE 4
RC TANGER N° 115.335 / ICE N°: 002728288000061

Insertion constitutive
Suivant acte sous seing privé en en date du 18 mars 2021 à Tanger, 
il a été institué une Société à responsabilité limitée : présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination Sociale : « MKIPROMO TANGER » SARL
Le capital social s’élève à cent mille (100 000,00) Dirhams. Il est divisé 
en mille (1 000) parts sociales de cent (100) Dirhams chacune, sous-
crites en totalité et intégralement libérées.
Associés : 
- Mme KASMI Hanane, née le 31/01/1965, demeurant à California Lot 
Altamira Rue Nador N°14, Tanger et titulaire de la CIN N° K122709 ;
- M. KADIRI Mohamed, né le 17/07/1998, demeurant à California Lot 
Altamira Rue Nador N°14, Tanger et titulaire de la CIN N° K515772.
• Siège social : Angle Rue Abdellah Guennoun Et Rue Ribera, Rsd 
Bahia 39, Etage 4, 90 000, Tanger
• Objet social : 
- La construction d’immeubles  & la promotion immobilière et touris-
tique;
- L’exécution des travaux de construction et d’équipement ;
- La prise de participation, l’acquisition, la vente et la gestion de toute 
entreprise ayant un objet similaire ou connexe ;
- Toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières 
ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet 
ci-dessus ou à tout objet similaire ou connexe ou susceptible de favo-
riser le développement de la société sous quelque forme que ce soit.
• Durée : Quatre Vingt Dix Neuf (99) ans à compter de son immatricu-
lation au Registre du Commerce et des Sociétés.
• Gérante : Mme KASMI Hanane, née le 31/01/1965, demeurant à Ca-
lifornia Lot Altamira Rue Nador N°14, Tanger et titulaire de la CIN N° 
K122709.
Le dépôt légal a été effectué au greffe du tribunal de Tanger le 
15/04/2021 sous le numéro 115335.

Annonces Légales et Administratives
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L’ACTUALITE EN CONTINU
LES + VUS LES + COMMENTES DE RACHID MADANI

SPORT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Le grand prix AIPS
 Le journaliste sportif colombien de 101 ans, Chelo de Castro, a reçu le 

Lifetime Achievement Award, décerné par l’Association internationale de la presse 
sportive - AIPS. Don Chelo est le seul journaliste, peut-être au monde, à pouvoir 
dire qu’il a survécu à deux pandémies, bien que la grippe espagnole ait pris fin 
un mois seulement après sa naissance. Avoir 101 ans est en soi un exploit,  mais 
avoir été en force en tant que journaliste sportif jusqu’à l’âge de 100 ans, c’est 
quelque chose d’incroyable. Il s’Agit d’un journaliste sportif unique dans le monde. 
Aujourd’hui, ses paroles et sa voix se sont estompées, la fatigue de plus d’un siècle  
s’est emparée de lui, il parle peu et ne bouge plus seul. Justement, la veille du Gala 
Virtuel des AIPS Sport Media Awards, où il a été décoré du prix All a Life, il a fait une 
rechute, mais il n’a pas hésité à être conduit dans le salon de la maison de Chelito, 
son plus jeune fils,  pour être présent, bien qu’un peu inconfortable, et recevoir la 
distinction de journaliste sportif le plus ancien connu sur la face de la terre. Parfois, 
il ouvrait les yeux et lorsque son fils José Víctor et sa femme lui disaient qu’on 
allait le récompenser dans le monde entier, il souriait en signe d’appréciation et de 
reconnaissance.                                                                                                                    

UNE HISTOIRE DANS LE JOURNALISME SPORTIF TOUJOURS SUR 
UNE MACHINE À ÉCRIRE

José Víctor de Castro Carroll, mieux connu sous le nom de «Chelo de Castro», 
est né le 19 mars 1920, à peine un mois avant la fin de la pandémie de grippe 
espagnole. À l’âge de 25 ans, il a commencé sa carrière en tant que journaliste 
sportif dans sa ville natale de Barranquilla. Le premier moyen de communication 
qui lui a ouvert ses portes est l’hebdomadaire La Unidad; plus tard, de 1950 à 1960, 
il a travaillé au journal La Prensa puis au journal du soir El Nacional. En 1968, il 
faisait partie du Diario del Caribe et à partir de 1967, il a rejoint El Heraldo où il a été 
chroniqueur, tapant pendant 40 ans sans interruption, - sur une machine à écrire - 
du lundi au vendredi jusqu’en décembre 2016; après cette date, il l’a fait deux ou 
trois fois par semaine. Cependant, la Columna de Chelo de Castro a une histoire 
ayant traversé tous les moyens susmentionnés. Il faut noter que Don Chelo, qui a 
connu l’arrivée de toute technologie dans ce monde, a toujours refusé de quitter 
sa machine à écrire, n’a jamais écrit une seule chronique sur un ordinateur. Dans 
son bureau d’El Heraldo, il en gardait un pour son usage exclusif et à la maison 
il en avait d’autres: «J’ai écrit chez moi sur l’une des cinq machines à écrire que 
je possède. J’en ai eu beaucoup et maintenant elles ne me sont d’aucune utilité: 
j’ai des problèmes de vision et il m’est impossible d’écrire. Maintenant, je dicte 
à un petit-fils, Chelito de Castro, que nous sommes liés pour ne pas aller au-
delà de l’espace dont je dispose», a-t-il déclaré à Estewil Quesada, président de 
l’Association colombienne des journalistes de l’Atlantique, il y a quelques années. 

100 ANS SEMBLENT PEU, SEULE LA PANDÉMIE L’ABANDONNE
Selon son épouse Judith Vásquez, «Chelo a toujours travaillé, tous les jours de 

la semaine, peu importe si c’était des week-ends ou des vacances, mais depuis le 
début de la pandémie, il a dû s’arrêter», et c’est parce que ses 75 ans en tant que 
Journaliste sportif, ils n’ont été tronqués que par Covid-19. Jusqu’en 2020, «Don 
Chelo» était toujours actif, et comme si les années ne passaient pas, bien qu’un 
peu plus lent, il descendait les escaliers de sa maison, aidé par l’un de ses sept 
enfants, pour aller à «Radio Aeropuerto», où il avait son programme’ Sports Parade 
‘et où il faisait ce qu’il aimait, en parlant de sport, en particulier de football, sport 
par excellence en Colombie et de boxe et de baseball, deux disciplines de la côte 
caraïbe colombienne qui ont été des foyers de grands athlètes de niveau mondial, 
ainsi que l’athlétisme, un sport qui le passionnait car il le pratiquait également dans 
la modalité du saut à la perche. Quand il avait 85 ans, il a parlé pour la première fois 
de la retraite, il a dit qu’il le ferait à l’âge de 90 ans, mais la vie lui a donné 10 ans de 
plus pour continuer à être un exemple vivant de ce qu’est vraiment la passion du 
métier. «Il a eu 100 ans le 19 mars 2020, et la veille du 18 ou 17 mars,  il était à Radio 
Aeropuerto pour faire son dernier programme, de même, le 19 mars à El Heraldo, la 
dernière chronique est sortie. écrite par lui. Depuis, il n’est plus retourné à la gare 
et il n’a plus écrit de Chronique», raconte José María, son fils aîné. Et c’est que le 
même jour où la pandémie a commencé, tout était clos, même sa famille ne pouvait 
pas fêter son centenaire de vie, «depuis, il est tombé dans une sorte de prostration, 
il n’a pas voulu bouger».

Portrait

sportif

Cette semaine, une triste nouvelle vient de 
secouer les milieux sportifs .L’ex président 
de l’IRT football n’est plus. En pleine 

pandémie, la même saison, l’équipe tangéroise 
a perdu deux anciens présidents Larbi Bouras 
et Amine Lekhssassi emportés par une longue 
maladie qui est loin de la covid 19. Un pédagogue, 
un éducateur, un politicien, un musicien, un sportif, 
il y avait un peu de tout chez l’ami des tangérois 
Amine Lekhssassi le fidèle amoureux du quartier 
Mershane où il avait connu une enfance heureuse au 
sein d’une famille respectueuse et reeligieuse. Pour 
le rencontrer et discuter avec lui, il fallait  se déplacer 
au fameux café Hanafta où il se plaisait à se réunir 
avec les amis de la belle époque qu’il n’hésitait pas 
à appeler «Azzamane Al Jamil». Pour les journalistes 
sportifs qu’il avait l’habitude de côtoyer, il constituait 
une référence documentaire. Il parlait avec aisance 
du passé glorieux du football de Tanger, du Moghreb 
Al Aksa, de l’Atlas jusqu’à la Police ASPT, la RST et 
l’IRT. En dépit de son âge avancé, il avait une mémoire 
extraordinaire et se rappelait avec facilité tous les 
souvenirs de sa ville.

Le pédagogue
Il était l’un des rares tangérois à renoncer aux 

établissements scolaires franco-arabes lors de la 
colonisation de la capitale du détroit. Ancien élève 
assidu de l’école coranique où il devait apprendre 
par cœur les soixante «hizb» ,il passa ensuite au 
lycée Mohamed V de langue arabe. Après des études 
supérieures à l’Ecole Normale Supérieure de Rabat, 
il fut nommé professeur d’histoire et de géographie 
au collège Ibn Batouta. Quelques années après, il fit 
partie de la première promotion du cycle spécial pour 
changer de grade et enseigner au lycée Ibn Khatib. 
Ses anciens élèves  qui ont actuellement des postes 
importants ,ont tous déclaré à la presse que Amine 
n’était pas seulement leur enseignant mais le père, 
le tuteur, surtout l’ami et le conseiller. Il avait le sens 
du dialogue pour résoudre les problèmes formés-
formateurs.

L’éducateur
Après une longue expérience de classe, Amine 

Lekhssassi avait obtenu avec un grand mérite la 
nomination du surveillant général. Avec facilité, il 
fut longtemps le vrai interlocuteur d’une part entre 
l’élève et le corps enseignant et d’autre part entre le 
parent et l’administration. On disait toujours dans le 
milieu éducatif que le «courant» passait entre tous 
les acteurs de l’éducation et lui. Parallèlement à cette 
carrière et à cette réussite dans la profession, il créa 
une multitude d’associations de bienfaisance et de la 
sauvegarde de l’enfance abandonnée. Il était toujours 
au secours des orphelins.

Le politicien
La politique est un autre domaine actif dans la vie 

du défunt. Formé à l’Ecole du parti Itiihad Ichtiraki, il 
devait participer à plusieurs élections en déclarant : 

«être élu par le peuple constitue un devoir du citoyen». 
En très peu de temps, il gagna la confiance de ses 
proches collaborateurs qui trouvaient en lui l’homme 
idéal pour présider le Conseil Provincial. Pour la 
première fois, la population tangéroise retrouvait 
aux rênes de la Province, un homme issu du milieu 
populaire loin de la bourgeoisie .Amine Lekhssassi, 
comme président du Conseil Provincial était là aux 
commandes pour œuvrer pour l’intérêt général.

Le sportif
Le football était pour lui une passion de longue 

date .Comme tous les habitants « merchanis » qui 
étaient tous les jours au stade du Marshane, il adorait 
d’abord le club de l’Atlas puis de l’ASPT (Police) 
avant de contribuer par la suite à la création de l’US 
Marshane dont il était durant plusieurs saisons le 
président. Encore une autre expérience, cette fois 
footballistique, qui devait le conduire à devenir 
président de la ligue du nord et bien sûr membre 
fédéral de la FRMF. Après le départ de Arbaine et de 
Bouhriz, le gouverneur Moulay Mehdi Alaoui fit appel 
à sa compétence pour présider l’IRT en première 
division avec Abdelghani Ennaciri comme entraineur. 
Sous sa tutelle, la formation tangéroise était sur le 
point de jouer pour la première fois de l’histoire la 
finale de coupe du trône sans cette injuste élimination 
aux demi-finales à Casablanca face à l’OCK entrainé 
par Mehdi Faria.

Le musicien
Amine Lekhssassi faisait partie de la famille 

des musiciens. Ses deux frères ainés étaient de 
grands chanteurs : l’un imitait Abdelouahab et l’autre 
Abdelhalim. Il adorait la musique andalouse. On le 
voyait fréquemment avec les orchestres de «Al Ala» . 
Il chantait lui-même en chorale surtout au café Anafta 
où tous les vendredis, il y avait des concerts.

AMINE  LEKHSSASSI
UN GRAND TANGEROIS DISPARU

Tribune du Sport

sport
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HORaIRES DES PRIÈRES
du 17 au 23 avril 2021

Culte Musulman

HORaIRE NORMaL 
JOURNaLIER

Du lundi au vendredi :
de 10 h 00 à 17 h 00

Samedi :
de 10 h 00 à 14 h 30

HORaIRE DES PHaRMaCIES 
DE 24 H PENDaNt La SEMaINE

de 17 h 00 à 10 h 00 du lendemain
HORaIRE DES PHaRMaCIES 

DE NUIt SaMEDI Et DIMaNCHE
21 h 00 à 10h 00 du lendemain

HORaIRE DE GaRDE 
PENDaNt La JOURNÉE

Samedi :
de 14 h 30 à 21 h 00

Dimanche :
de 10 h 00 à 21 h 00

رمضان كريم 1442_2021
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Sam
17

04:11 12:28 16:04  19:03 20:24

Dim
18

04:09 12:28 16:04  19:04 20:25

Lun
19

04:08 12:27 16:04  19:05 20:26

Mar
20

04:06 12:27 16:04  19:05 20:27

Mer
21

04:05 12:27  16:05  19:06 20:28

Jeu
22

04:03 12:27  16:05  19:07 20:29

Ven
23

04:02 12:27  16:05  19:08 20:31

Pharmacie de garde
PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

BélIER : (21 MARS - 20 AvRIl)
Humeur : Votre bonne humeur et votre sens de la communication sont net-
tement favorables pour entamer des négociations délicates !
Amour : Plein d’allant et de caractère, vous décrochez la timbale sentimen-
tale et votre partenaire rehausse votre niveau de vie voluptueuse. Cool !
Argent : Tout le monde vous trouve extraordinaire tant vous foncez vers des 
projets financiers fructueux auxquels personne n’avait pensé. 
Travail : C’est un jour un peu compliqué mais vous allez réussir à trouver un 
espace de liberté, qu’il soit bien réel ou virtuel. 

TAUREAU : (21 AvRIl - 20 MAI)
Humeur : Votre curiosité d’esprit vous pousse à aller vers les autres. Vous 
aimez prendre de leurs nouvelles, les rassurer, c’est ce qui va se passer. 
Amour : Vous avoue des sentiments et que jusqu’à maintenant vous n’avez 
pas trouvé les mots pour lui faire comprendre que vous n’étiez pas intéressé.
Argent : Vous avez su vous sortir des situations financières les plus diffi-
ciles grâce à un moral d’acier.
Travail : Si vous recherchez du travail, ce n’est pas une semaine très intéres-
sante, il faut simplement du temps pour que les choses se mettent en place.

GéMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur : C’est avec facilité et sans vous emporter que vous êtes prêt à 
saisir les opportunités qui se présentent à vous.
Amour : Vous êtes direct, entier et vous risquez fort de courtiser, flatter, jouer. 
Une belle aventure sensuelle tout épicée pourrait bien illuminer votre temps. 
Argent : Vous êtes suffisamment chanceux et énergique pour ne plus 
vous faire de soucis concernant votre portefeuille.
Travail : Vous avez un peu la tête dans le guidon en ce moment, ne vous 
laissez pas submerger par trop de contraintes. 

CANCER : (21 JUIN - 23 JUIllET)
Humeur : L’accent est mis sur votre entourage et vos échanges, vous avez beau-
coup à gagner à sortir de chez vous pour faire des rencontres intéressantes.
Amour : Vous n’hésitez pas à monter au créneau si vous avez des doutes 
sur la sincérité de votre partenaire.
Argent : Vous êtes en désaccord avec des personnes influentes dans la 
bonne marche de vos finances.
Travail : Vous n’êtes pas très à l’aise ? Adaptez-vous et profitez-en pour vous 
dérouiller les jambes, pour vous intéresser à quelque chose de nouveau.

 lION : (24 JUIllET - 23 AOûT)
Humeur : Votre bonne humeur et vos talents d’orateurs seront vos meil-
leurs alliés pour obtenir tout ce que vous souhaitez. 
Amour : Vous ne rêvez que de batifoler, le côté sérieux de la vie vous en avez 
marre, c’est compréhensible. 
Argent : L’agitation ambiante vous donne de l’énergie et dope vos perfor-
mances, votre sens critique et votre opportunisme sont vos meilleurs atouts.
Travail : Si le fait que vous travaillez le dimanche provoque quelques re-
mous, essayez de compenser par une présence infaillible.

vIERGE : (24 AOûT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : Le ciel s’anime et vous êtes obligé de sortir de votre confort douil-
let pour affronter des discussions, des échanges de points de vue.
Amour : La Lune vous oblige à repenser l’organisation de votre week-end ou 
de vos congés parce qu’un problème pratique entrave vos projets.
Argent : N’hésitez pas à faire un bilan de vos dettes avec vos créanciers, la 
transparence vous aidera à obtenir les délais que vous souhaitez.
Travail : L’arrivée du week-end ne vous enchante pas parce qu’il vous reste 
des dossiers à boucler. Donc week-end ou pas, vous ne voyez pas la différence.

BAlANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Vous n’êtes pas à court d’idées pour communiquer tous azimuts. 
Vous avez l’art et la manière d’entretenir d’agréables échanges.
Amour : Sans perdre une minute, soyez prêt à passer et à vivre des mo-
ments agréables et surprenants avec la personne que vous aimez.
Argent : Vous excellez dans l’art de la finance en ce moment, la communi-
cation passe bien avec tout le monde et vos échanges sont très fructueux. 
Travail : En recherche d’emploi, votre capacité de concentration est à son 
paroxysme, profitez de votre teùps pour organiser votre semaine.

SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Pourtant, cette agitation recèle beaucoup d’occasions à saisir mais 
pour ça, il faut être attentif et disponible, c’est probablement l’une de ces 
caractéristiques qui vous manque cruellement...
Amour : L’ambiance du jour offre une tendance intellectuelle marquée. La 
souplesse de l’esprit interviendra dans les rapports sentimentaux. 
Argent : C’est le moment de limiter vos initiatives dans le sens des dépenses, 
même si elles sont justifiées, il s’agit d’agir avec une progression stable. 
Travail : Vous vous trouvez au centre des débats, la communication est difficile. 
Apprenez à relativiser et privilégier l’ouverture, sinon l’impasse vous guette.

SAGITTAIRE : (23 NOvEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur :  Actuellement puisque les astres vous offrent une période de 
chance, c’est le moment d’agir.
Amour : Votre vie affective s’anime, vous ouvre de nouveaux horizons et 
des possibilités inédites.
Argent : Voilà une excellente journée pour les activités en rapport avec la 
communication, le commerce et la publicité.
Travail : Vous traversez une semaine de bons rapports de voisinage, d’en-
vironnement agréable et d’échanges faciles avec vos proches.

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOvEMBRE)
Humeur : Si vous avez un métier relationnel, vous êtes submergé de 
contacts et de demandes en tout genre.
Amour :  Vous vous posez des questions sur les compromis que vous 
devez trouver pour mieux vivre avec les autres.
Argent : Vous êtes submergé par les conseils et les informations intéres-
santes mais vous ne savez plus ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas.
Travail : Votre travail vous a laissé des urgences ou des soucis en cours et 
vous avez du mal à savourer votre temps en paix...

vERSEAU : (21 JANvIER - 19 FEvRIER)
Humeur : C’est avec enthousiasme et un moral au beau fixe que vous pre-
nez votre élan pour bouger et faire avancer les choses dans le sens que 
vous désirez. 
Amour : Vous jouissez d’un ardent retour de flamme susceptible d’embra-
ser vos jours (et vos nuits).
Travail : Le ciel est favorable à votre expansion et vous avez tendance à voir 
(et à faire) les choses en grand.
Argent : Vous faites un achat bon marché ou vous vous délivrez d’une 
propriété que vous essayez de vendre depuis longtemps...

POISSON : (20 FEvRIER - 20 MARS)
Humeur : Il y a de l’agitation autour de vous, ne rentrez pas dans le jeu de 
certains qui ne cherchent qu’à vous faire douter de tout. 
Amour : Votre attitude désinvolte déplaît, vous papillonnez et vous ne tenez 
pas vos promesses, sans compter que vous n’en faites qu’à votre tête ! 
Argent : C’est la routine financière ces jours-ci, les occasions à saisir se font 
rares et votre entourage donne l’impression de s’intéresser à d’autres choses.
Travail : Puisque le week-end est enfin arrivé pourquoi ne pas faire une 
petite cure de sommeil, vous en avez besoin. Traîner au lit ou bien devant 
votre télé pourrait être une vraie détente pour vous.

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

Lundi 19 Avril 2021 
Pharmacie Al Ghazali
73 Haroun Errachid Colonia souani 
Tél. : 05.39.93.96.05  
Pharmacie Ifriquia
Av. Mly Ali Cherif Beni Makada 
Tél. : 05.39.95.31.97
Pharmacie Banafsaj
Rue Banafsaj (Dradeb)
Tél.: 05.39.33.00.72
Pharmacie Erradi
Rés. Amine Zemmouri 2 Rte de Rabat
Tél. : 05.39.31.77.44
Pharmacie Sophia
Hay Rahrah côté bain Mesnana
Tél.: 05.39.38.94.05        
Pharmacie Bahrayen
Hay Benkiran Achenad
Tél. : 05.39.38.82.90 
Pharmacie Josafat
53; avenue Hassan I Josafat 
Tél.: 05.39.33.34.49
Pharmacie Ibouyen
Rte Tanja el Balia entre carrefour et sania
Tél. : 05.39.30.06.90 
Pharmacie Laaouini Ziaten
Hay Ziaten prés la laibrairie Iqrae
Tél.: 05.39.31.40.15
MArdi 20 Avril 2021
Pharmacie Al Khair
Quartier Bouiar rue 7 n°33 Bendibane
Tél. : 05.39.31.06.56 
Pharmacie Al Raha
115; Av Tarik Ibn Ziad Drissia
Tél. : 05.39.36.33.86
Pharmacie Madchar Aouama
Madchar Aouama Charkia
Tél. : 05.30.12.08.28
Pharmacie Bd Moulay Rachid
Ancienne rte de l’aviation Val Fleuri
Tél.: 05.39.31.32.77 
Pharmacie Ain Hayyani
Ain Hayyani rue Imam Kastalani 
Tél. : 05.39.93.43.74
Pharmacie Al Faraj Rahrah
Hay Rahrah en face école Abi Horaïra
Tél.: 05.39.37.74.16
Pharmacie El Aouama
27, Av. Royaume Arabie Saoudite 
Tél. : 05.39.95.98.08
Pharmacie Ain Chifae
Lot el Azizia Rés. Aya cplx Hassani
Tél.: 05.39.38.41.45         
Pharmacie El Mesnaoui
Sidi Driss Mers Achenad
Tél. : 05.39.30.72.30
Mercredi 21 Avril 2021 
Pharmacie Hay Bouhout
Hay Bouhout derrière Souk Quorb 
Tél. : 05.39.95.00.87
Pharmacie Jade
Rue Ibn Ajroum rés. Jade n°2 
Tél. : 05.39.32.31.34
Pharmacie Fadili
Hay Berouaka Bendibane
Tél. : 05.39.31.44.66
Pharmacie La perle du Boughaz
Quartier gambouria 2 Rte Ain Dalia
Tél. : 05.39.95.13.35
Pharmacie Annassiha
Av. El Koweit N°16 hay Bouhout 
Tél.: 05.39.95.45.05

Mercredi 21 Avril 2021 
Pharmacie Ibrahim Al Khalil
Cplx. Ibrahim Al Khalil, rte de stade
Tél. : 05.39.38.58.96Pharmacie 
Mister-khouch
36, Bd Anfa, quartier Mister Khouch  
Tél. : 05.39.93.72.82
Pharmacie El Hadri
Sidi Driss Achenad 2 Bahraouien 
Tél.: 05.39.38.55.55
Pharmacie Raihani
Rue Al Kortobi Marchan N°14 
Tél. : 05.39.93.08.40
Jeudi 22 Avril 2021
Pharmacie Zaoudia
Au centre quartier Zaoudia Bendibane 
Tél.: 05.39.35.12.39
Pharmacie Azhar Chifae
Rte Madchar Aouama quartier Fricha 
Tél. : 05.39.95.83.21
Pharmacie Machkouri Dhar Kanfoud
Cplx. Mohammadi quartier Soussi 
Tél. : 06.36.69.92.12
Pharmacie Marche de Gros Aouama
Lot Amal II, rue Med Salim Bida Aouama 
Tél. : 05.39.95.01.07
Pharmacie Chams Ahlen
Lot. Riad Ahlen 2, derrière Hotel Ahlen
Tél. : 05.39.42.44.95
Pharmacie Sania Malabata
Sania Tanja Balia derrière Moving
Tél.: 05.31.44.31.44
Pharmacie Ibn Sina
124 avenue Hassan II Marchan 
Tél.: 05.39.93.58.99
Pharmacie Complexe Hassani
Cplx. Al Hassani km 7 Rte de Rabat 
Tél.: 05.39.31.61.16
Pharmacie Bennani Tarik Achakar
Rompoint Aswak Assalam, rte Achakar
Tél. : 05.39.93.92.18
vendredi 23 Avril 2021
Pharmacie Provence
Av. Provence et Barcelone Ali Bay
Tél. : 05.39.95.98.94
Pharmacie Riad Medic
17 Cplx. Riad Essalam rte de Rabat 
Tél. : 05.39.38.57.00
Pharmacie Salaheddine
Rte de Rabat Hadj Kaddour lot 
Boustane
Tél.: 05.39.31.56.88
Pharmacie Sidi Driss
Rte Principale de Sidi Driss 
Tél. : 05.39.31.42.88
Pharmacie Anegay
8, rue Semmarine Souk Eddakhle
Tél. : 05.39.93.11.62
Pharmacie Ibn khaldoun
Lot. Al Majd à côté rés. Al Fajr 
Aouama
Tél. : 05.39.36.02.90
Pharmacie Imam Ali
Dhar Al Kanfoud Dakhla Bouh-
saine Tél. : 05.39.95.44.01
Pharmacie Jihane
Mghogha kbira rte de Tétouan
Tél. : 05.39.95.01.98   
Pharmacie Dhar El Mers
Rue plage walidia Tanja Balia
Tél.: 06.91.14.91.74

SAMedi 17 et diMAnche 18 
Avril 2021

•  SAMedi
Pharmacie Annour
Lot Dhar Ejjaidi n°15 Aouama
Tél.: 05.39.95.11.05
Pharmacie Imam Chatebi
Arrière poste mester khoch 
Tél.: 05.39.94.93.06
Pharmacie El Yousr
Boulevard Mohamed V, 32
Tél. : 05.39.32.23.17
Pharmacie Mabrouka
Rouida côté Zawdiya Boughaz
Tél. : 05.39.95.36.82
Pharmacie Aswak Assalam
Aswak Assalam ziaten
Tél. : 05.39.39.35.46  
Pharmacie Akalai
Rte Tanja Balia Hay Ouad Sania 
Tél. : 06.63.14.51.78
Pharmacie El Ghandouri
Bd Med 6 prés Cappuchino
Tél. : 05.39.30.13.88
Pharmacie Ouahid
Hay Mesnana prés Souk
Tél.: 05.39.31.82.69
Pharmacie Europharm
Hay Bir Al Ghazi rue Al kodss Tél. : 
06.90.98.81.71

 •  diMAncHe
Pharmacie Beni Makada
Av. Mly Slimane Béni Makada 
Tél. : 05.39.34.00.46
Gde Pharmacie Assia
Rte entre hôtel Ahlen et stop 
Tél.: 05.39.31.24.71
Pharmacie Kasbah
67, Rue Kasbah
Tél. : 05.39.93.51.20
Pharmacie Ben Abbou
Bd Mly Rachid prés bayt sahafa
Tél. : 05.39.38.83.90
Pharmacie Ibn Tachfine
96, Bd Youssef Ibn Tachfine
Tél. : 05.39.94.69.94
Pharmacie Al Moujahidine
54, rue Al Moujahidine
Tél. : 05.39.94.83.36
Pharmacie Université
Rue Boukhalef N° 50
Tél. : 05.39.39.34.25
Pharmacie Ataallah
1518 quartier Boubana Rahrah
Tél. : 05.39.37.70.43    
Pharmacie de Tanger
Rte de Tétouan cplx Amal III 
Tél. : 05.39.95.48.08

SAMedi 17 et diMAnche 18 
Avril 2021

Pharmacie Branes II
Av Ibn Zare Branes II 
Tél. : 05.39.31.63.44
Pharmacie Sahat Al Oumam
Av Ibn Toumart à coté Acima
Tél. : 05.39.34.33.91
Pharmacie Jirari
77, Bd Aicha Al Moussafir 
Tél. : 05.39.95.44.23 
Pharmacie de l’Amitié
Al Irfane 3, Rte de Rabat 
Tél. : 06.22.27.14.78 
Pharmacie Assalama
Quartier El Mers Bir Chifae Tél. : 
05.39.38.94.98     
Pharmacie Bel Air
Bel Air rue 17 n°32 B 
Tél.: 05.39.94.87.34
Pharmacie Riad
Cplx. habitats Filali Mesnana Tél.: 
06.89.37.97.02
Pharmacie Ouahabi
Quartier Dziri carrefour
Tél.: 05.39.94.99.14
Pharmacie Bd Mohamed VI
Cplx Jardins Andalous Malabata
Tél. : 05.39.94.21.81
Pharmacie Zineb
45, rue Aicha Moussafir
Tél.: 05.39.36.25.34

HORAIRE 
DES PHARMACIES
DU RAMADAN 2021

PHARMACIE 
DE GARDE 
JOUR ET NUIT

SeMAine du 19 Au 23 Avril 2021
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GRILLE CODEE N° 732
A chaque chiffre de la grille correspond une lettre, toujours la même.
Pour vous aider, nous avons déjà inscrit quelques lettres. Complétez 
la grille  en conséquence et trouvez le reste pour obtenir des mots 
croisés.

• Grille codée N° 731

Solutions du précédent numéro

MOTS FLECHES N° 1254

• Mots croisés N° 826

par MOURAD BOUKHATEM

ECONOMIE SANTÉ SPORTjEux DIVERSTOuRISME ACTuALITÉS TANGER PRATIQuE

CARGAISON

PLUS
MAUVAIS

ELIMENT

DISTINGUÉS

PIERRE
VERTE

AINSI
SOIT-IL

QUI
PRÉSAGE

SYMBOLE
DE RICHESSE
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ASEPTISER
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VIEILLE
VILLE

INSIPIDE

HIC

LADY

UNIES

FILTRE
NATURE
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METTRE
BAS

PASSAGE

RELIGIEUSES

RÉSERVOIR
À GRAINS

QUI MENACE
RUINE
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COUPURE
DE 

COURANT

FATIGUÉE

TAS
DE FOIN

ERBIUM

PRÊTRES
BOUD-

DHIQUES

PORTION

EN LES

POÈTE
ITALIEN

ETRE
D’ACCORD

ENCERCLÉ

RÉFUTÉS

FEMME-
POISSON

REFUS

MOTEUR
À HUILES
LOURDES

ABHORRONS

GREFFÉE

NOTE

VEDETTE

GLOSSINE

CHIFFRE

MESURE
DE

LONGUEUR

LAVABO

POUFFÉ

ROULA

EN 
VILLE

PETIT
RONGEUR

CONNU

SAINTE

  P   U  U  F  I  H
 C R E S U S  A L L E E
  E M E R A U D E  P U
 A M E N  G R E N I E R
  O R T I E S  T I L T
 U N I  M E U L E  E S
  I T E M  L A M A S
 S T E R I L I S E R  A
  O S  N O N  N I E S
 D I   D E T E S T O N S
  R E I N  S I  S T E
 B E N E T S  R A T O N
   T S E T S E  E U T
 L I E E  A U N E  R I
  V E L E R  E V I E R

Horizontalement.  —  I. Munificent.  - II. Aviron. Fou. - III. Retarde. Te. 
- IV. Ce. Neutre. - V. Ai. Ere. - VI. Armes. Epar. - VII. Naînes. Ria. - VIII. Encore. 
- IX. En. Etienne. - X. Russe. Adne.
Verticalement. — 1. Postériori. - 2. Urée. Pen. - 3. Entreprise. - 4. Rets. 
Lent. - 5. Aérériez. - 6. Let. It. Ase. - 7. Il. Osent. - 8. Tanné. Orna. - 9. Evadés. 
Eon. - 10. Sète. Passé.

Horizontalement. — I. Tranquilisante. - II. Eprises. - III. Carreau. Nazi. 
- IV. Début d’itinéraire. Gâteau. - V. Méridienne. - VI. Monnaie jaune. Abstrait. 
- VII. Ne doit donc pas mentir. - VIII. Partirai. Entre amis. - IX. Pareil. Divinité 
marine. Part. - X.  Etalages.
Verticalement. —  Séduisante. - 2. Bonnes relations. En rêve. - 3. 
Idiot. Met en silo. - 4. Certaines. Infinitif. - 5. Aurochs. Traînait. - 6. Note. 
Acheva. - 7. N’a pas encore. Il de France. Oise sans queue. - 8. Devant le 
Christ. Eclatent. - 9. Epreuve. Sauna. - 10. Crochet. Défini. Champion.

I
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V

VI
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VIII
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X
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ENDUIT
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PARISIEN

SHAH
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CELLULES
VÉGÉTALES

COMPAGNIE

BERGE

PASCAL
POSSESSIF TROUBLANT

NOUVEAUX
VENUS

ANTIPATHIE

SÉDACTIF

NOTE

PARTICIPE

FAIRE
L’IMPORTANT

VOYELLES CHROME

TOURMENTÉE

TENTA

PERSONNEL

ÉPUISÉ

MONSIEUR

DÉFENSE

VILLE
DE

BELGIQUE
RÉSERVOIR FILS

D’ISAAC

DIASTASES

CACHÉS

HORS
COURT

EXCITA

CAPONE

LANCIER
ALLEMAND

• Grille codée N° 1037

• Mots croisés N° 1126

GRIllE CODEE N° 1038

• Mots fléchés N° 1557

MOTS CROISéS (grille N° 1127) MOTS FlECHES N° 1558



بداية نرحب بك ضيفا كريما في سلسلة » في ضيافة كاتب »، ونرجو 
منكم تعريف القارئء بشخصكم الكريم ؟ 

بسم اهلل الرحمان الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على 
أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. 

الشكر  ثم  الكريمة،  العناية  هذه  على  لكم  الجزيل  فالشكر  بعد  أما  ثم 
فيمكن  النشأة  عن  الحديث  يخص  فيما  أما  الغراء،  الجريدة  لهذه  موصول 
أن أذكر لكم بأن اسمي هو سعيد بن أحمد بن محمد بن حمان، بوعصاب 
الميموني، ولدت في قبيلة جبل حبيب، بمدشر دار فالق أقليم طنجة، وذلك 
بتاريخ 1976م، لما بلغت من العمر سبع سنوات التحقت بالمدرسة االبتدائية 
إلى  الدراسة  فيها  تابعت  وقد  1982م  عام  افتتاحها  كان  حيث  القرية،  في 
بالكتاب  وألتحق  المدرسة  أغادر  أن  لي  قدر  ثم  ابتدائي،  الخامس  مستوى 
الفقهاء والشيوخ، وفي  الكريم على عدد من  القرآن  القرآني فتفرغت لحفظ 
مقدمتهم الوالد رحمه اهلل تعالى ورضي عنه، وفي عام 1990 التحقت بمدرسة 
عمر بن الخطاب بحي مسترخوش بطنجة، حيث كنا نتمم حفظ القرآن الكريم، 
كما نقوم بدراسة عدد من العلوم، مثل النحو والفقه، واللذين كان يدرسهما 
الفقيه محمد أفيالل، واألستاذ محمد حبوبة، وكذلك مادة التجويد، وبعد قضاء 
عام كامل في هذه المؤسسة انتقلت إلى مسجد بحي السانية الجديدة، والذي 
كان يدرس به العلوم الشرعية الفقيه عبد اهلل الصرصري، فمكثت فيه أيضا 
عاما كامال، تلقيت فيه عددا من العلوم، مثل النحو من خالل ألفية ابن مالك 
ومقدمة ابن آجروم بشروحهما، وكذلك الفقه المالكي من خالل شرح ميارة 
على متن ابن عاشر، والتفسير من خالل حاشية الصاوي على تفسير الجاللين، 
المواريث، والبالغة،   وفقه األسرة من خالل مدونة األحوال الشخصية، وعلم 
والسيرة النبوية، وفي عام 1992 التحقت بمدرسة التوعية اإلسالمية بطنجة 
والتي كانت قد وهبتها للقرآن والعلوم الشرعية الدكتورة الفاضلة آمنة اللوه 
يرأس  وكان  اإللغي،  إبراهيم  األديب  العالم  زوجة  وهي  تعالى،  اهلل  رحمها 
إدارتها العالمة المحدث عبد اهلل بن الصديق الغماري، ويتولى تسييرها عدد 
الحسين  واألستاذ  أحرضان،  القادر  عبد  األستاذ  مثل  األفاضل،  األستاذة  من 
اللغميش، واألستاذ محمد مومن، واألستاذ محمد البوفراحي وغيرهم، وبعد 

التخرج منها في عام 1994م سافرت إلى ديار الشام لتلقي العلوم الشرعية، 
وفي ذلك الوقت لم يكن قد تم االعتراف أو تأهيل معاهد التعليم العتيق 
العربية  المملكة  إلى  إما  للسفر  مضطرين  الطلبة  كان  حيث  بالمغرب، 
السعودية، أو الجمهورية العربية السورية إلتمام الدراسة في المؤسسات 
الشرعية المعترف بخريجيها وشهاداتها من قبل مؤسسات الدولة، وكان 
أول معهد نزلت به هنالك هو » معهد الفرقان للعلوم الشرعية » بمدينة 
دمشق، وقد ألحقت فيه بمستوى الثاني ثانوي شرعي، وهو معهد عريق 
بلدان  مختلف  من  طالب   500 حوالي  إليه  المنتسبين  الطلبة  عدد  كان 
العالم، وخاصة أفريقيا وآسيا، ويجمع برنامج دراسته ما بين العلوم الشرعية 
والعلوم العصرية، مثل الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، واللغة اإلنجليزية، 
ويتكفل للطلبة بالتدريس واإلقامة المجانية، مع المنحة الشهرية، وكان 
يتولى إدارته  فضيلة الدكتور موسى النوى العربي، وبعد التخرج من هذا 
قسم  بدمشق،  الشريف  األزهر  فرع  الدين  أصول  بكلية  التحقت  المعهد 
التفسير وعلوم القرآن، وهي مؤسسة كانت من حيث اإلدارة والتسيير تتبع 
لمعهد الفتح اإلسالمي بدمشق، والذي أسسه الشيخ العالمة المربي محمد 
واالنتساب  الدراسي  البرنامج  حيث  ومن  تعالى،  اهلل  رحمه  الفرفور  صالح 

مختلف  في  الشام  بالد  علماء  خيرة  وتضم  الشريف،  األزهر  جامعة  تتبع 
العلوم والفنون، وقد قضيت في هذه الكلية ثالث سنوات، وفي السنة الرابعة 
سافرت إلى القاهرة لنيل شهادة اإلجازة من جامعة األزهر  الجامعة األم، وبعد 
الحصول عليها دخلت إلى المغرب فالتحقت بقسم الدراسات العليا بجامعة ابن 
طفيل بالقنيطرة، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، » وحدة الدراسات الشرعية 
األساتذة  من  نخبة  الحقيقة  في  جمعت  وحدة  وهي  اإلسالمي«،  الغرب  في 
والدكاترة، أمثال: األستاذ الدكتور محمد التمسماني عميد كلية أصول الدين 
لمدينة  العلمي  المجلس  رئيس  الغلبزوري  توفيق  الدكتور  واألستاذ  حاليا، 
الفنيدق حاليا، واألستاذ الدكتور إدريس بن الضاوية رئيس المجلس العلمي 
لمدينة العرائش حاليا، واألستاذ الدكتور زيد بوشعراء، والدكتور الحسن العلمي 
الذي كان منسق الوحدة، وكذا نخبة من الطلبة والطالبات، وقد كان التكوين 
متينا، ومكثفا، وقويا في مواده، وفي طريقة االشتغال بالبحث فكانت تجربة 
نافعة ومفيدة جمعتنا مع خيرة الطلبة والباحثين في العلوم الشرعية، وقد كان 
سمة التنافس العلمي والبحث الجاد هي الغالبة على ذاك الجيل من الطلبة، 
وبخاصة في إعداد العروض ومناقشاتها التي كانت تتم في كل أسبوع تقريبا 
ويتم فيها بناء الملكة العلمية، وإظهار المهارات البحثية، بحكم المناقشات 
الحادة والعميقة التي كانت تجمع ما بين الطلبة واألساتذة، وكذا بين الطلبة 
مع بعضهم، وقد كان موضوع رسالة التخرج من هذه الوحدة بعنوان: ختم 
التفسير للعالمة القاضي محمد بن عبد السالم السائح دراسة وتحقيق،  ثم 
اآلداب  كلية  بمكناس  إسماعيل  المولى  بجامعة  التحقت   2005 في  بعدها 
والعلوم اإلنسانية، »وحدة االجتهاد المقاصدي التاريخ والمنهج«،  وقد حصلت 
من هذه الجامعة على درجة الدكتوراه في علوم القرآن الكريم بموضوع :« 
علم المناسبات وأثره في إبراز مقاصد الكريم ». وخالل هذه السنوات، كنت 
خطيبا في مسجد الرحمة حي الجيراري، وواعظا تابعا للمجلس العلمي بطنجة، 
العتيق بطنجة، وذلك  التعليم  الشرعية في عدد من معاهد  للعلوم  ومدرسا 
مثل: معهد التوعية اإلسالمية، ودار القرآن ] الموحدين[ ومعهد النور، ومعهد 
في  التحقت مدرسا  2014م  عام  وفي  القرطبي،  اإلمام  ومعهد  مالك،  اإلمام 

التعليم العالي بجامعة القرويين، كلية العلوم الشرعية السمارة، وال زلت أقوم 
بالمهمة العلمية واألكاديمية فيها إلى اآلن، وقد أصبحت اليوم تحمل اسم 

الكلية متعددة التخصصات، وهي تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير .       
- أهم األعالم الذين تتلمذت عليهم في مسيرتك العلمية ؟

من  عدد  يد  على  الشرعية  المعارف  أتلقى  أن  لي  تعالى  اهلل  قدر  لقد   
بالحديث عن أكثرهم في  المغرب والمشرق، وقد قمت  العلماء األفاضل في 
كتاب لي دونت فيه أحداث رحلتي إلى الشام، ويمكن لي أن أكر أسماء بعضهم 
في المغرب، وآخرين في المشرق، وجزى اهلل جميعهم بكل خير، فمنهم في 
المغرب الفقيه العالمة سيدي أحمد الوسيني الطنجي، والذي تلقيت عنه مادة 
التفسير وعلوم القرآن الكريم، وهو أستاذ ومرب وعالم وفقيه، يجمع ما بين 
حسن السمت، ولطف المعشر، وسالسة األسلوب، وقد أوتي حكمة في التعليم، 
فكانت دروسه بلسما شافيا لكل طالب وراغب،  والفقيه العالمة سيدي أحمد 
المالكي من خالل  الفقه  التوزاني المشهور بالرماني، وقد درسنا عليه مادة 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ومادة المنطق من خالل متن السلم لألخضري 
بشرح العالمة القويسني، وقد رزق الشيخ التوزاني فصاحة في التعبير، وجماال 
في األسلوب، وقبوال في الكالم، فال تكاد تسمع منه المعنى إال ويصب في عقلك 
صبا، وينساب إلى فهمك انسياب الماء، والفقيه العالمة محمد عشوبة الزناتي 
والذي قرأنا عليه مادة النحو من خالل ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، ومادة 
مصطلح الحديث من خالل متن النخبة وشرحها للحافظ ابن حجر العسقالني، 
والفقيه األستاذ عبد اهلل شبابو والذي قرأنا عليه مادة البالغة والخطابة،  وكان 
األستاذ شبابو أديبا رائعا، أوتي ملكة فائقة في الخطابة وتبليغ الكالم، والقدرة 
على التأثير في النفوس، وصوغ الجمل والعبارات الرقيقة المؤثرة، مع تمكن 
نحو  لنا  انطالق  مبدأ  دروسه  فكانت  المعهودة،  البيداغوجية  الطريقة  من 
الزيادة في التمكن من قوانين الخطابة النظرية والتطبيقية، والفقيه المقرئ 
عبد الرحمان الخمال الذي تلقينا عليه مادة القراءات، والفقيه العالمة سيدي 
محمد أفيالل، والمقرئ المشهور سيدي محمد الطيب حمدان، والفقيه األستاذ 

محمد المصمودي، وغيرهم جزاهم اهلل تعالى بكل خير.  
وأما في المشرق فقد تلقيت أيضا على عدد من العلماء والشيوخ، منهم، 

العالمة الشيخ محمد نذير المكتبي والذي يعرف في دمشق بأسد المنابر، وقد 
تلقيت عنه مادة الفقه الشافعي، والبالغة، والعروض، والشيخ الدكتور موسى 
النوى العربي وهو مدير معهد الفرقان وقد درسنا عليه مادة المنطق من خالل 
كتاب » ضوابط المعرفة وأصول االستدالل والمناظرة » للشيخ عبد الرحمان 
حسن حبنكة الميداني، وكذا مادة أصول الفقه من خالل كتاب أثر االختالف 
في القواعد األصولية في اختالف الفقهاء« للعالمة مصطفى الخن، والعالمة 
المحدث الدكتور نور الدين عتر، والذي درست عليه مادة مناهج المحدثين، 
الدكتور محمد سعيد  تأليفه، والعالمة  الجرح والتعديل، كالهما من  وأصول 
اليقينيات  كبرى  كتابه  خالل  من  دروسه  حضرت  والذي  البوطي،  رمضان 
الكونية، وكذا كتاب رياض الصالحين لإلمام النووي،  وعلوم القرآن، والدكتور 
والفقيه  الكويتي،  بجامع  التفسير  له دروسا في  الذي حضرت  الزحيلي  وهبة 
المقرئ المفسر الشيخ كريم محمد راجح، الذي تلقيت عنه مادة التفسير من 
خالل تفسري اإلمام البيضاوي، واإلمام أبي السعود العمادي، والشيخ محمد 
راتب صبحي عالوي الذي تلقيت عنه ختمة كاملة من رواية حفص عن اإلمام 
عاصم، والعالمة توفيق رمضان البوطي، والشيخ أديب الكالس، وغيرهم، وفي 
مصر تلقيت عن عدد من أهل العلم والفضل، من مثل العالمة الفقيه علي 
الدكتور محمد حجازي،  والعالمة  السابق،  المصرية  الجمهورية  مفتي  جمعة 
والدكتور عبد المعطي بيومي عميد كلية أصول الدين بجامعة األزهر، والعالمة 
المحدث عبد القادر بن عبد المهدي بن عبد القادر، جزى اهلل الجميع بكل خير 

من ذكرنا منهم، ومن لم نذكر.  
ـ  من الشخصية العلمية التي تأثرت بها في مسارك العلمي؟

يمكنني أن أقول: بأنني تأثرت كثيرا بثالث شخصيات علمية، يسر اهلل 
تعالى لي أن أتلقى عنهم، وأن أجالسهم مع اختالف في مدة التلقي وطبيعته، 
فأولهم العالمة الدكتور المفكر محمد سعيد رمضان البوطي، فقد كان هذا 
وزهده  عبارته،  ورقة  فكره،  ونور  وقوة حجته،  اطالعه،  بسعة  يبهرني  العالم 
وورعه، فقد كنت أراه دوما منافحا عن الدين، مناضال عنه، قائما بعلومه، مع 

والحديثة،  القديمة  بالمعارف  وإحاطة  التفكير،  في  وسالمة  الحجة،  في  قوة 
مع صوغ لذلك كله في أسلوب رقراق، واضح ومتين، مع غلبة جانب التصوف 
للعلوم  اإلخالص  مثال  فيه  أرى  كنت  وقد  والده،  عن  تلقاه  الذي  العملي 
وللدعوة، مع التفاني في الدفاع عن قضايا اإلسالم كل ذلك بأسلوب منطقي 
عقالني مقنع، يحاجج به الخصوم، ويقارعهم الحجة بالحجة، والدليل بالدليل، 
والبعد  واالعتدال،  الوسطية  انتهاج طريق  في  علي  كبير  له فضل  كان  وقد 
عن الغلو والشطط، حيث كان رحمه اهلل يفتح لمستمعه آفاقا واسعة للفهم، 
ومجاال رحبا لتقبل المخالف، والتعايش معه، وأما العالم الثاني فهو الدكتور 
الناقد نور الدين عتر، فقد كان هذا الشيخ يأخذ بمجامع قلبي من  المحدث 
خالل سمته، وهديه، وورعه، وسكونه، وعمقه في فهم الحديث النبوي، وغزارة 
في التأليف، وحب شديد لطلبته، مع صوت خفيض، وحياء بالغ، وتقدير لشيوخه 
ال يمكن أن يحيط به وصف، مع استحضار لجمال وجالل السنة،  فقد كنت أرى 
فيه دوما شخصية اإلمام أبي عيسى الترمذي صاحب السنن، وكان يتعهدنا 
المستقبل،  آفاق  على  أعيننا  ويفتح  المتتالية،  والحكم  الحسنة،  بالموعظة 
النبوي، فقد كان  مع رسم منهج دقيق لتلقي العلوم، وبخاصة علم الحديث 
يرسم لطالب الحديث منهجا واضحا دقيقا من أخذ به عرف كيف تحفظ السنة 
النبوية وتفهم، وأعظم ما كان  يدهشني فيه هو تلك الدقة العلمية في تناول 
الموضوعات ودراستها، فقد كان من منهجه في التدريس أن يطرح القضية 
للطلبة ثم يقوم بسؤالهم عنها، فيجيب كل بما فهمه، ثم يقوم بتمحيص 
األجوبة، وتنقيحها جوابا جوابا، وفكرة فكرة، حتى يوصل الطالب إلى الجواب 
الصحيح، من خالل سلسلة من التعليالت العلمية الرصينة، والمعقولة، فكان 
بطريقته هذه يجمع ما بين المنهج األثري الذي يقوم على التلقي والسمع، 
والمنهج العقلي الذي يقوم على البناء والتركيب والتحليل والتعليل، وهذا أمر 
ورثه عن انتمائه المذهبي، وتخصصه الحديثي، فهو الفقيه الحنفي المتضلع 
في الفقه، وهو المحدث الناقد الخبير صاحب الكتاب المشهور النافع، منهج 
الشخصية  وأما  بعلومه،  ونفعنا  تعالى  اهلل  فرحمه  الحديث،  علوم  في  النقد 
الثالثة، فهو الفقيه األصولي العالمة القرآني سيدي وقرة عيني فريد األنصاري 
نقرأ  كنا  فقد  الكريم،  القرآن  نور  فتح بصري على  قد  الرجل  اهلل، هذا  رحمه 
الكتاب المبين على نحو يغلب جانب العقل، من حيث البحث في المفردات، 
والتراكيب، واألساليب، ويغفل البعد اإلبصاري لروح القرآن، فلما يسر اهلل 
تعالى اللقاء به والتعرف عليه، دلنا على كنوز القرآن الكريم، وأرشدنا إلى 
الغاية العظمى من علم التفسير والتي ال تنحصر في حشو العقول بالمعارف، 
وإدراك قول فالن وتعقيب عالن، وإنما في االصطباغ بنور القرآن وهدايته، 
فما تلك العلوم المحيطة به والدائرة حوله، إال وسيلة لطرق بابه، ليتم 
الدخول إلى عالمه، والوقوف على أسراره، فتنعكس على شخصية القارئ 
المتدبر، فتظهر في سلوكه وشخصيته، فيصبح إنسانا قرآنيا يمشي على 
األرض، فهذه كانت رؤيته، وتلك هي خالصة طريقته في التعامل مع كتاب 
اهلل ليخرج الناس من خالله من ظلمات المادة إلى نور المعنى والهداية، 
مجالس  في  والمتمثلة  الطريق  لمسلك  الراسمة  أعماله  جاءت  ثم  ومن 
التدارس القرآني، سواء في شقه العائلي، أو المجتمعي، فكان بحق الدال 
على اهلل من خالل كتاب اهلل بمنهج سيدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 

ولذا حق أن يلقب بالرجل القرآني بامتياز.       
ـ من األكثر قربا منك ممن عاصرتهم من العلماء؟

مع  وفكريا  روحيا  قربا  دوما  أعيش  إنني  أقول:  أن  أستطيع  حقيقة 
هؤالء األعالم، فالعلماء ال يمكنك أن تكون بعيدا عنهم، ألن مشروع العمر هو 
االشتغال بالعلم، ومن يشتغل به ال يمكنه أن يكون بعيدا عن العلماء، سواء 
الذي  الهواء  انقطاع  البعد عنهم معناه  قبل عصره، ألن  أو  كانوا في عصره 
يمده بالحياة، وفي هذا اإلطار فأنت تعيش إما مع نصائحهم وتوجيهاتهم، 
أو مع أفكارهم وأقوالهم ورؤاهم، أو مع إنتاجهم العلمي والمعرفي، وهذا ال 
يعني أنني أعيش معهم على وجه التقليد والتبعية المطلقة، كال، فقد تلقيت 
أن يظل دوما في سؤال، وتعليل،  الباحث عليه  أن  من منهجهم وتكوينهم 
ومقارنة وترجيح، واستنتاج، لتظل المعارف دوما في والدة مستمرة ال تتوقف، 
وعصرنا اليوم بحاجة ماسة إلى من يمده بالمعارف التي يحتاج إليها في وقته، 
فقد عرفت مسارب الحياة تطورا رهيبا وغريبا، والعلوم الشرعية ال يمكنها أن 
تظل على نحو ما كانت عليه في السابق، بل ال بد أن تكون في حضور دائما 
مع مستجدات الوقت، وإال فإن اإلنسان المسلم سيعيش إما في تيه مطلق، 
أو سيضطر لتلقي معالم السير في الحياة من مصادر غير موثوقة، تجره إلى 
ــ ما أصبحنا نراه ونشاهده،  ــ لألسفـ  الهاوية، وتقذف به في بئر سحيق، وهذاـ 
ونقرأ عنه اليوم كثيرا في وسائل التواصل االجتماعي، وهاهنا أستحضر مرة 
الدراسات  في  تخصصي  فبحكم  اهلل،  رحمه  األنصاري  فريد  العالمة  أخرى 
القرآنية أجدني دوما مشدودا إلى توجيهاته المنهجية الرشيدة في التعامل 
مع القرآن الكريم والحركة به في الحياة، وكذا يمكنني أن أقول: إن للعالمة 
الشاهد البوشيخي بارك اهلل عمره دورا كبيرا في تأطير البحث المنهجي العام 
الدراسات  مجال  في  سواء  العلمي  االشتغال  أولويات  وكذا  عليه،  أسير  الذي 
الشرعية عامة، أو الدراسات القرآنية بشكل خاص، فهذا العالم رجل األمة بحق، 
وكما  قال لي أحد الباحثين يوما لما كنت في زيارة لمؤسسة علمية في توركيا، 
الشاهد البوشيخي رجل عظيم، فقد في العالم ولم يفتقد، والكالم وإن كان 
فيه حسرة على انصراف االهتمام بمثل هؤالء الرجال العظام، ولكني أعتقد أن 
عددا من الباحثين الشرعيين في العالم اإلسالمي يقدرون هذه القامة العلمية 

ويستفيدون منها.  

في ضيافة كاتب
سلسلة تعريفية واقعية تلقي الضوء على بعض الكتاب والمفكرين والباحثين والمبدعين في شتى مجاالت العلوم 
والمعرفة، إلبراز لمحات من حياتهم الشخصية والعلمية، والتعريف بمؤلفاتهم وأحدث إصداراتهم التي تشهد بعمق 

معرفتهم، وموسوعية علمهم، تتنوع هذه الشخصيات بين أكاديمية وعلمية وأدبية.
سلسلة تعريفية في قالب حواري تمد جسـور التالقـح بين المفكرين وبني عصرهم، وبين المفكرين وطبقــة 

•  إعداد : عمر قربـاشقرائهم، وتطلعهم على مسار إنتاجهم وأهم أعمالهم وآخر إصداراتهم.

)2/1(في ضيافة كاتب

في هذه الحلقة نستضيف فيها األستاذ الدكتور سعيد بوعصاب
الباحث في الدراسات القرآنية :
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

كنت في انتظار صاحبي.. ولما دخل علي - وأنا في الصالون - أثارت انتباهي هيئة شعره: 
تبعثر في التقديد وتفاوت في الحذف، وجعد في التصفيف، وتبريص في الصدغ!  باختصار: 

رأس مشوه!
فقلت له:

•  أرى رأسا ال عهد لي به !
فقال:

•  من نجا برأسه فقد ربح ! )2(
فأهلست.. ثم سألته:

•  ما الخبر موالي الشريف؟
فقال:

• وطال شعري وجفل، فقصدت دكان حالقي فوجدته مقفوال، فاضطررت أن أذهب إلى 
حالق الحي، فكانت النتيجة ما ترى إيه:

أال رب حــــالق بليـــت بشــــره         فأثر في رأسي الجراحة والبوسـا
أنامله كالطور من فوق جبهتي         ورأسي كليم كلما حرك الموسى )3(

فقلت له:
•  حق لك إذا أن تقول لهذا الحجام الهجام العجام: )4(

أنا أعطي اهلل عهــــدا    محكما في النذر عقـدا
الحلقت رأسي ما عش     ت ولو القيت جهـــدا )5(

فتبسم وقال:
•  وأحمد اهلل على أن الحجام قد أخذ من شعري، ولم يأخذ من دمي، فأول الحجامة تحزيز 

القفا كما يقال ! )6(
قلت:

•  يبدو أنه في رؤوس اليتامى تعلم الحجامة !
قال:

- وأيضا في رؤؤس الجند ورقابهم كحجام سباطا الكاسدا ! )7(
ثم أضاف:

•  ياليته ابتغى صنعة غير الحجامة !. فلو كان لنا قيم على الحسبة طليق المبادرة في 
مسؤوليته ألنبه، ولضرب على يده، ولربما حلق رأسه وطاف به في أرجاء المدينة عبرة لكل 

من يتطفل على صنعة وهو اليحسنها !
قلت:

•  ذكرني هذا الحالق المترامي على مهنة اليتقنها قصة تلك الجارية المليحة التي أراد 
الحجامات،  إلى  فوكلها  تفلح،  ولم  فأعيته  محترف،  لمغن  فسلمها  الغناء،  تتعلم  أن  سيدها 
المغني على سيدها وهي  فيها ومهرت.. وذات يوم دخل هذا  الحجامة، وتقدمت  فتعلمت 

تحجمه فقال:
نعم لهذا خلقـت وحـــده      ليس لضرب البـم والزيـر

حديدة المشط في كفها      أحسن من ريش الطنابير )8(
فأهلست.. فقلت:

•  تحدقت الجارية حيث فشل »حجامك« ! فيا ليته كان تعلم الضرب على الطبل والبندير، 
فهو به أخلق وأجدر !

ثم أضفت:
•  لعله هو الذي حلق ذقن رجل دخل عليه صدفة كما حدث لك، فصار كلما جرح جرحا 
وضع عليه قطنا، فلما أتم نصف الذقن انتفض الرجل ووقف وقال: كفى، خذ أجرتك ! فسأله 
الحجام: لماذا ال تصبر حتى أنتهي؟ فأجابه: ألنك زرعت نصف الذقن قطنا، ومرادي أن زرع 

النصف الثاني كتانا !! )9(
فلم يتمالك صاحبي فقهقه... ثم قال:

•  األمر ماقيل:
عليك بإكــرام وبر لستــــة         من الناس واحذر شرهم وتوقه

طبيب وحجام وشيخ وشاعر         وصاحب ديوان ومـــن يتفقـــه )10(
قلت:

•  لقد وقع أمير بلنسية زيان بن مردنيش في مغبة جانب من هذا التحذير ألنه..
فأسرع متسائال: 

أوليس هذا األمير الذي كان استغاث بحاكم تونس أبي زكريا ابن أبي حفص وأوفد عليه 
كاتبه الخاص الوزير العالمة األديب ابن األبار الذي لما أبلغه القصد من سفارته ألقى بين 

يديه قصيدته تلك السينية الخالدة المبكية التي مطلعها:
أدرك  بخيلك خيل اهلل أندلسا          إن السبيل إلى منجاتها درسا؟ )11(

قلت:
•  بلى !

فهز برأسه، فتابعت حديثي:
انه أحضر يوما حجاما فأخرج له  الشاعر !. ذلك  الحجام وأهمل  • األمير زيان هذا أكرم 

جائزة، ولما دفع إليه الشاعر األديب أبو المطرف قصيدة لم يكافئه، فقال:
أرى من جاء بالموسى مواسى         وراحة من أذاع المدح صفارا

فأنجح سعي ذا إذ قص شعرا          وأخفق سعي ذا إذ قص شعرا )12(
فعلق قائال:

•  هذا هجاء ستير خفي اليخلو من لدغة شريرة !
وارتشفت شاي المنعنع وقلت:

•  وقد يقارب جانبا من هذه القصة ما حدث للنهرجوري، صاحب التصانيف في العروض.. 
كان سيء المذهب، يتظاهر باإللحاد وال يكتمه، ثالبة هجاء، سخيف اللبسة، قذرا وسخا حتى 
أنه توفي من كثرة حكه للقمل التي تلتصق بجسمه !. النهرجوري هذا مدح عامل البصرة أبا 
الفرج منصور بن سهل المجوسي الذي أخذ حذره منه فاتقى قوارع لسانه ولم يهمله كما 
أهمل األمير زيان أبا المطرف، بل أعطاه صلة حاضرة هنية.. والتف به الحواشي فطالبوه، 

فكتب رقعة ودفعها إلى بعض الداخلين إليه وقال: تسلم هذه إلى األستاذ، وكان فيها:
أجازني األستاذ عن مدحتي       جائزة كانت ألصحابه

ولم يكن حظــي منا سـوى        جربذتي يوما على بابه )13(
ــــــــــــــــــ

الهوامش :

1 - يضرب في موضع التحذير، فإن المقادير تسوقك إلى ما حُمّ لك.
»مجمع األمثال« ج285/2

2 - »التمثيل والمحاضرة« الثعالبي - 308.
3 - »خالصة األثر« الحبي - ج217/1

4 - العجام = الخفاش الضخم
5 - »مقامات الهمداني« 242

6 - »الكشكول« ج102/1
البعث  إذا مرّ عليه جند قد ضرب عليهم  بالعراق. كان بها حجام كاسد،  7 - »ساباط = مدينة صغيرة 
حجمهم نسيئة إلى وقت رجوعهم. وضرب به المثل في الكساد فقيل : هو أفراغ من حجام ساباط! 

»سوائر األمثال«. 292
8 - البم = الوتر الغليط - »ربيع األبرار« الزمخشري - ج594/2

9 - »موسوعة األدب الضاحك« ج50/8
10 - »نفح الطيب« ج602/5

11 - »أنظرها في الجلسة الثانية من هذا الجزء.
12 - »نفح الطيب« ج316/1 وج388/3 -و- »تاج المفرق« 174 -و- »المغرب في حلى المغرب« ج364/2.

 294 التاريخ« تحقيق إحسان عباس -  13 - »معجم األدباء« ج79/5 -و- »شذرات من كتب مفقود في 
الجربذة = العدْو الثقيل، يريد جريه على بابه.

الجزء الثاني  ـ  جلسة 5

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.

َك َمْعُدٌو ِبك!. )1( اإنَّ ْك َفِ ا�ْشَتْم�شِ
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إعداد : عبد الرحيم ابن جلون 

سلسلة المجتهد
182

شخصيات فذة ال تعوض إن هم رحلوا إلى دار البقاء..
لنا منهم الرضا ومنا لهم الدعاء

واسودت  األسى،  دموع  وأمطرت  السماء  عليهم  بكت  رحلوا  هم  إن  واألجداد،  اآلباء  إنهم 
الحياة الدنيوية في وجوه الباقين من األوالد واألحفاد..

الحياة  الوجود.. بهم عماد  المجتمع.. هم ينبوع  المتكاملة.. هم أسس  هم أسس األسرة 
الرغيدة.. هم عنوان الود والعطاء.. بهم ومعهم تزهو الحياة ويسعد المجتمع أطال اهلل عمر 

األسرة الجيدة..
األب

تعجز  وقد  قادمة.  ألجياٍل  والقدوة  األمان،  وهو  والحبيب،  الصديق  وهو  السّند،  هو  األب 
األحرف والكلمات عن وصفِ األب؛ هو الرجل البطل الجسور حملك وحمل أملك طول حياته ال 
يئن وال يرضخ، وال يعرف الهزيمة.. األب ال يشعر به إال بعد أن تراه تحت التراب، حملتك أمك 

في بطنها تسعة أشهر ورعتك مرحلة طفولتك.
األب أكمل حياتك وشق لك الطريق ليراك أحسن منه وأفيد لألسرة والمجتمع، يضيق نفسه 

لتنعم بالحياة..
القران الكريم

يحثنا القرآن الكريم على التعامل مع اآلباء وطاعتهم واألخذ بيدهم، علينا رعايتهم كما أنفوا 
أنفسهم.

ْيَنا اْلإِن�َصاَن ِبَوالَِدْيِه ُح�ْصًنا« ]العنكبوت 8ّّ[. قال تعالى : »َوَو�صَّ
ْن  قال تعالى : »َربرِّ اأَْوِزْعِني اأَْن اأَ�ْصُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي اأَْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َوالَِديَّ َواأَ

اُه« ]س األحقاف 15 والنمل 19[. اِلًا َتْر�صَ اأَْعَمَل �صَ
ى َربَُّك اأَلَّ َتْعُبُدوا اإِلَّ اإِيَّاُه  قال تعالى : »َوَقضصَ
اْلِكَبَ  ِعنَدَك  َيْبُلَغنَّ  ــا  اإِمَّ ْح�َصاًنا  اإِ َوِبــاْلــَوالِــَدْيــِن 
اأََحُدُهَما اأَْو ِكَلُهَما َفَل َتُقل لَُّهَما اأُفٍّ َوَل َتْنَهْرُهَما 
لرِّ  الذُّ َجَناَح  َلُهَما  َواْخِفضْس  َقْوًل َكِرميًا  لَُّهَما  َوُقل 
ــَيــاِن  برِّ اْرَحــْمــُهــَمــا َكَما َربَّ ْحــَمــِة َوُقــل رَّ ــَن الــرَّ ِم

ِغرًيا« �صدق اهلل العظيم ]سس الإسشاء 24/23[. �صَ
ِلنَي«  َ َربَُّكْم َوَربَّ اآَباِئُكُم اْلأَوَّ قال تعالى : »اهللَّ

�صدق اهلل العظيم.من
أقوال الرسول محمد صلى اهلل عليه وسلم:

- إن اهلل يوصيكم بآبائكم.
- الوالد أوسط أبواب الجنة.

- أنت ومالك ألبيك.
- فمن رغب عن ملة أبيه فهو كفر.

- من الكبائر أن يشتم الرجل والديه.
دعوة   : فيهن  الشك  مستجابات  دعوات  ثالث   -

المسافر - دعوة المظلوم - دعوة الوالد على ولده.
في الدين المسيحي :

من أتاني ولم يرغب عن أبيه وأمه وامرأته وبنيه وإخوته بل عن نفسه أيضا، ال يستطيع أن 
يكون لي تلميذا.

- فخر البيت آباؤهم )أمثال 17 هـ(
- يا بُني احفظ وصايا أبيك وال تترك شريعة أمك )أمثال 2016(.

- من احترم أباه طالت أيامه )ابن سيراخ 7/3(
قيل في الشعر :

ليس الفتى من يقول كان أبي
                بل الفتى من يقول ها أنا ذا

اإلمام علي كرم اهلل وجهه
عليك ببر الوالدين كليهما

                       وبر ذوي القربى وبر األباعد
)اإلمام علي(

أطع أباك فإنه
                         رباك من عهد الصغر

واخضع ألمك وأرضها
                                  فعقوقا إحدى الكبر

)اإلمام علي(
تحمل عن أبيك الثقل يوما     فإن الشيخ قد ضعفت قواه

أتى بك عن قضاء لم ترده       وآثر أن تفوز بما حواه
)أبو العالء المعري(

من أقوال حكماء العرب :
- أنتم األقواس وأوالدكم سهام حية رمت بها الحياة أقواسكم

)جبران خلي جبران(
- تأنيب األب دواء حلو فائدته تتجاوز مرارته..

)ديمو قيلوس(
- ما أحببت غير اهلل وأبي والحرية )السيدة سنابل(

- أب واحد خير من عشرة معلمين )روسو(

في األمثال العربية :
- كن البنك معلما وهو طفل، وصديق حين يكبر

- من شابه أباه فما ظلم.

في األمثال العالمية :
الولد صورة أبيه )مثال إنجليزي(

اإلبن سر أبيه )مثل فرنسي(
من أنجب أوالدا ال يعتبر ميتا وإن مات )مثل ألماني(

ذلك  بعد  وكصديق  وكعبد خالل عشر سنين،  أمير طول خمس سنوات  كأنه  ابنك  عامل 
)مثال فارسي(

األب الحنون مشعل لألجيال )مثل فتنامي(
من عق والديه عقه أوالده )مثل ياباني(

من الحكم :
أبي يعلمني كيف أعطي وكيف أحب

أبي يعلمني كيف يحيا األباة
وماذا تريد الحياة

بقاياه في البيت ثوب عتيق
حذاء وجوارب
عصا ال تمس

دفاتر نثر وشعر
غبار سراب وحزن

بقاياك جرح بقلبي وقلب الشباب
----

أبي يا أبي أنت تاريخ طيب
وراءك يمشي فال تعتب

على اسمك نمضي فمن طيب
شهي المجاني إلى أطيب

من أقوال الرسول :
تاج الوقار

يوضع على رأس أمه تاج الوقار
ويكسي والداه حلتين ال يقوم لها أهل الدنيا

فيقال :
كسينا هذه؟

فيقال :
بأخذ ولدكما القرآن ثم يقال له :

اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها )حديث رواه أحمد(
علموا أبناءكم أصول اإلسالم ودربوهم على طاعة اهلل وعبادته، وطاعة رسوله الكريم.

وحفظوهم القرآن الكريم يكون لكم ولهم شفيعا يوم القيامة.
رضا األم من رضا  اهلل وسخطها من سخط..

رضا األم من رضا اهلل وسخطها من سخط اهلل، وطاعة الوالدين من طاعة اهلل تعالى..
- أي عز وأي فخر أن تبحث األم وعلى رأسها تاج الوقار، وأي كرامة وعظمة أن يبعث اهلل 

تعالى األب وقد عال رأسه تاج الوقار.
إنهما كسيا هذا الوقار من ولدهما البار حين ختمه للقرآن الكريم مرارا وتكرارا، وصام يومه 

وأدى صالته ونادى ربه في الخفاء فجرا.

ربي العظيم
إن أمي وأبي في رحابك، اجعل ختمي للقرآن الكريم شفاعة لهما عندك، وتب عليهما واغفر 

لهما واحفظهما من النار، وادخلما جنتك العليا جنة الفردوس.. آمين يا رب العالمين..
اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين يا حي يا قيّوم يا مجيب الدعاء والحمد لك ربي 

العظيم.
طنجة أول شهر رمضان
 )يتبع(
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)اجلزء الثاين(

�ُض اٌت ال ُتَعوَّ يَّ �َصْخ�صِ
َعاء ا َلُهْم الدُّ ا َوِمنَّ �شَ َلَنا ِمْنُهُم الرِّ

والدي :
محمد بن محمد ابن جلون

جدي الفقيه المقرء المحدث :
محمد بن محمد بن الطاهر 

ابن جلون
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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 
وأصحابه  آله  وعلى  العالمين  رب  رسول  محمد  سيدنا  على  والسالم  الصالة  و 

والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
المحمـــود: الصـــراع  مزايــا 

أيتها الطيبات أيها الطيبون:
جانب من سلسلة تتعلق بصفات الحياة وخصائصها اإلنسانية الفاضلة.

الحياة استواء والتواء  وبالء.
الحياة مطية حسنة وعبور متزن ووجدان فاني.

الحياة خبرة وتجربة وذكاء.
الحياة عظة تدبر وتذكر وعصمة.

الحياة عقل سريرة وبصيرة.
الحياة يقظة موعظة وحذر.

الحياة مراحل، فرح، حزن، وسعادة وشقاء.
الحياة مدرسة ومركز تكوين لكل األجيال.

قيل: اإلنسان خالل مرحلته الدنيوية أمام اختيار وبالء وصراع.
ولم  للبالء  أعدت  أرض  على  يعيش  فإنه  الحياة،  ضغوطات  من  إنسان  يخلو  فال 

يسلم منها أحد، فلنتوكل دائما على اهلل عظم شأنه وقل الحمد هلل.

 أيتها الصالحات أيها الصالحون:
الصراع المحمود بفضائه ومجاالته الواسعة والمختلفة األلوان واألنواع له مزاياه، 
حضارات  عبر  اإلنسانية  الحياة  بواعث  إليها  دعت  مثيرة  عميقة  كبيرة  اجتماعية 
ومدنيات قديمة غابرة وأصبحت من الدواعي المؤكدة والضرورية إلنقاذ هذه األلفية 
المضبوطة  الشريفة  والتسابقات  والتنافسات  الصراعات  جودة  فقدت  التي  الغامضة 
والخلقي  واالجتماعي  والتجاري  االقتصادي  ومنهجها  وقانونها  نظامها  وتجاهلت 

وأركانه الواضحة.
فمن هذه المزايا توفير أسباب الرزق والظفر بحياة هادئة هانئة مستقرة ميمونة، 
تمكن المجتمعات من أداء أدوارها في الميادن االجتماعية واإلبداعية واإلنتاجية، فهو 

الحافز الرئيسي واألساسي في مراحل حياتها الدنيوية.
المجتمعات فهو ضيف في هذا  والمهم لكل  العنصر األساسي  أنه  فاإلنسان رغم 
الكون الفسيح ومكلف برسالة إنسانية شريفة كريمة نظيفة مقدسة تتوارث من جيل 

إلى آخر بأمانة ووفاء ونزاهة ونية خالصة.
هذه  في  وجوده  فترة  خالل  ومحمود(  )منبوذ  الصراعان  ويالزمه  اإلنسان  فيرافق 
الحياة، فيأنس من نفسه الرغبة في اكتشاف بواطن الحياة ويلمس عجائبها وغرائزها 
وبأسلوب  وبذكاء  بقوة  يواجههما  أن  فترغمه  ومتاعبها  ومحاسنها  ومرها  وحلوها 
مهذب ممتع فيه رشد وحكمة ونبوغ فكري وعملي ليدرك ما معنى الصراع المحمود 
وضالالت  ومتاهات  عواقب  الوقت  نفس  في  ويكتشف  وغايته  هدفه  وما  الحياة  في 

الصراع المنبوذ واالحتياط من خشونة نقمه وآثامه.
بالصراعين  المتعلقة  األهداف  في  مختلفة  تيارات  اإلنسان  وتباغث  تداهم  قد  و 
بعقل وتريث وهدوء  والشر  الخير  بين  والتمييز  واعتبارات  اختيارات  إلى  اللجوء  تجبره 
مع الوقاية من األزمات واالنزالقات األخالقية والشكوى والنجوى والفوضى سعيا إلى 

ضمان سعادته وسعادة مجتمعه.

أيتها الطيبات أيها الطيبون:
فظاهرة الصراع المحمود بما فيه من تنافسات شريفة وتسابقات نظيفة وتزاحمات 
والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية  وموضوعاته  ومجاالته  فضاءاته  وبجميع  معتدلة، 
والمهنية والعملية وحتى السياسية منها تحتاج إلى الحنكة والتجربة والثقة والمعرفة 

بأسرار وخفايا تلك الموضوعات وحسن تدبيرها وإتقان صنعتها بإخالص وتفان.
إلى  أيضا  هي  تحتاج  حلقاتها  وتماسك  ترابطها  ولتعزيز  اإلنسانية،  الوحدة  و 
الصراع  إطار  والعملي في  والديني  االجتماعي  والتقارب  والتعاون  والتضامن  التسامح 
المحمود برجولة اإليمان والعقيدة وجودة التنافس الشرعي والتسابق القانوني يتعلق 

باإلنتاجات واالبتكارات واإلبداعات.
اإلنسان  تخول  الكافية  والتجربة  والقدرة  الكفاءة  توفر  عند  إالَّ  هذا  يتثانى  ال  و 
العلمية  البحوث  جودة  حول  والتنافس  والتسابق  الصراع،  معركة  في  الخوض 
المجتمعات  والتطبيقية والصناعية والتكنولوجية والطبية بجميع اختصاصاتها إلنماء 
نسيج  إلسعاد  والمعرفي  والثقافي  الفكري  وتقدمها  وازدهارها  ورقيها  وإنقادها 
واسع  عقالني  منتوج  تحقيق  إلى  بهم  وتؤدي  وأصنافه  فئاته  بجميع  كله  المجتمعات 
مقوماتها  وحماية  قوية  حضارية  مجتمعات  بناء  في  وتساهم  تشارك  متقدم  حضاري 

وكيانها وأركانها ومؤسساتها.
المنبوذ يجرّ المجتمعات  العلماء األبرار أن الصراع  و من جهة أخرى أكدَّ السادة 
وشهوة  والباطل  الكبرياء  من  شيء  وإلى  فارغة  تسابقات  وإلى  مخجلة  تنافسات  إلى 
االنتقام وتفشي الرياء والغش والحقد والحسد واالستعالء والغطرسة وارتكاب اآلثام. 
وجرائم إجتماعية واإلساءة إلى الغير والمجتمعات ومعانقة الجشع والشراهة والطمع، 
والثقة  والصدق  اإلنسانية  األمانة  االحترافيون حكمة  المتنافسون  تجاهل هؤالء  وقد 
الجحيم  بؤرة  إلى  يجرهم  واإلحسان  والبر  الخير  وفعل  واإلصالح  والرفق  والمحبة 
بكيان  وتمس  وإنسانيتهم  شخصيتهم  وتباغت  فتداهم  األخالقي،  والدمار  والهالك 

مجتمعاتهم.
االجتماعي  توازنها  المجتمعات  تفقد  الفاشلة  التنافسية  الوضعية  هذه  أمام 
إضطرابات  وتقــع  العامة  المصلحة  وتضيــع  الصحيـــح  التفاعـــل  ويغيــب  وتماسكه 
أفرادها  بين  والعطاء  األخذ  بميزة  ويمس  األسري  والتنظيم  والتسيير  التدبير  في 

والمس أيضا بالقيم اإلنسانية العليا.
العشوائية  التسابقات  وهذه  المؤلمة  التنافسات  وهذه  المنبوذ  الصراع  هذا  إن 
وهذه التطاحنات العنيفة ترمي كلها إلى كسب المال وخزنه والتباهي به كيفما كان 

مصدره ومنبعه ووسيلة الوصول إلى الظفر به ومعانقته.
فإن الغنى ليس هو المال وحده وإنما غنى النفس أفضل وأحسن وأمتع غنى في 
شأنه،  عظم  اهلل  إلى  والتقرب  والصبر  والصمود  والكفاف  والعفاف  قناعة  فيه  الحياة، 
واإلنسانية بدون  االجتماعية  بالواجبات  القيام  إلى  فيه هلع وولع وفزع ويؤهل  ليس 
تردد في أذائها بصدق وعزم وحزم لتحقيق السعادة اإلنسانية في هذه الحياة الدنيا 

مع إدخال السرور والفرح واألماني والطمأنينة على األسرة والمجتمع.
الطاعات  أداء  إلى  وبشوق  ونهم  بلهف  يسعى  اإلنسان  يجعل  النفس  غنى  و 
والعبادات والتضحيات بالصدقات والمساهمات والمشاركة في مجاالت البر والحسان 
العلي  من  والمغفرة  واألجر  التواب  في  بطموحات  وحالوتها  عذوبتها  يتذوق  وهو 

القدير.
)يتبع(

إعداد وتصنيف الباحث : عبد الباقي التمسماني )الباب الأول ـ اجلزء ال�ساد�س(

احلياة �رصاع
بني  املحمود  و املنبوذ

اإلنسان عنصر أساسي في الحيان وضيف هذا الكون
ومكلف برسالة شريفة

)2/1(



أمام  بركان  من  جدا  مهم  بفوز  عودته  بعد 
طنجة  اتحاد  يحط  الماضي،  الدورة  في  النهضة 
الدفاع  لمواجهة  بالجديدة  األحد  غد  يوم  الرحال 
الحسني لحساب الدورة 12 من البطولة االحترافية. 
نفس  لحساب  التطواني  المغرب  استقبل  بالمقابل 
الدورة، أمس الجمعة للرجاء الرياضي. وكان الفريق 
أمام  انهزامه  بعد  الشك  دائرة  دخل  التطواني 
المباراة  لواحد في  الرباطي بهدفين  الفتح  مضيفه 
التي جمعتهما مساء األحد 11 أبريل لحساب الدورة 
التطواني  الفريق  بإمكان  وكان  البطولة.  من   11
الخروج بنقطة التعادل من هذه المواجهة، لو حول 
تحصل  التي  الجزاء  ضربة  الخلوة  هشام  الالعب 
عليها البديل أيوب الورديغي في الوقت بدل الضائع 
إلى هدف. وسجل الهدف الوحيد للمغرب التطواني 
في المواجهة المدافع األيمن عبد اللطيف نصير في 
الجعدي  رضا  الفتح  فيما سجل هدفي   ،27 الدقيقة 
من ضربة جزاء في الدقيقة 21 وسليمان الدريوش 
بنيران صديقة في الدقيقة 76. وقادت هذه المباراة 

الجرمومي  فتيحة  بمساعدة  كربوب  بشرى  الحكمة 
مهمة  في  وكان  رابع.  كحكم  الرحيم  عبد  وارخيص  الشجعي،  وأدم 

حكام »الفار« الحكم مصطفى كشاف بمساعدة عصام بن بابا.
يذكر أن جميع مباراة الدورة 12 من البطولة االحترافية ستنطلق 

على الساعة التاسعة ليال في أجواء رمضانية.
نتائج الدورة 11:

نهضة بركان / اتحاد طنجة: 1 – 2 
الرجاء الرياضي / حسنية أكادير: 0 – 1 

سريع وادي زم / الوداد الرياضي: 0 – 1 
الجيش الملكي/ د. الحسني الجديدي: 1 – 0  

مولودية وجدة / المغرب الفاسي: 3 – 0 
نهضة الزمامرة / يوسفية برشيد: 0 – 0 
شباب المحمدية / أولمبيك أسفي: 3 – 0 

الفتح الرباطي / المغرب التطواني: 2 – 1  
برنامج الدورة 12)الساعة التاسعة ليال(:

أول أمس الخميس
الوداد الرياضي / مولودية وجدة

أمس الجمعة 
حسنية أكادير / نهضة بركان 

المغرب التطواني / الرجاء الرياضي
اليوم السبت 

أولمبيك أسفي / سريع وادي زم

الفتح الرباطي / نهضة الزمامرة
غدا األحد 

المغرب الفاسي / شباب المحمدية
د. الحسني الجديدي / اتحاد طنجة

يوسفية برشيد / الجيش الملكي
الترتيب العام:

1 - الوداد الرياضي: 25 نقطة
2 - الرجاء الرياضي: 19 //
3 - الجيش الملكي: 19 //
4 - حسنية أكادير: 17 //

5 - مولودية وجدة: 16 //   
6 - اتحاد طنجة: 16 //   

7 - أولمبيك أسفي: 15 //
8 - شباب المحمدية: 14 //

9 - الفتح الرباطي: 14 //
10 - يوسفية برشيد: 13 //

11 - المغرب الفاسي: 13 //  
12 - نهضة بركان: 12 //

13 - المغرب التطواني: 12//
14 - د. الحسني الجديدي: 10 //  

15 - سريع وادي زم: 8 //
16 - نهضة الزمامرة: 7 //    
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خبر األسبوع

ذكرت تقارير إعالمية أول أمس الخميس، أن رابطة الدوري اإلنجليزي 
الممتاز، تتجه لتعديل موعد الجولة السابعة والثالثين )قبل األخيرة( من 
مسابقة الدوري بهدف السماح لكل فريق بخوض مباراة على أرضه في 
حضور الجماهير. وبحسب وكالة األنباء البريطانية »بي ايه« فإن الجولة 
مايو  و19   18 يومي  ستقام  اإلنجليزي  الدوري  من  والثالثين  السابعة 
خارطة طريق  الثالثة من  الخطوة  انطالق  واحد من  يوم  بعد  المقبل، 
الحكومة البريطانية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وبداية من 17 
مايو سيكون بإمكان المالعب الكبيرة المفتوحة استقبال ما يصل إلى 

عشرة آالف مشجع في إطار تخفيف تدابير قيود اإلغالق في بريطانيا.

الدوري اإلسباني
اأتلتيكو يقدم هدية جديدة 

لريال مدريد وبر�شلونة

رابطة الربميريليج تتجه نحو 
خطوة جديدة لعودة اجلماهري

رغم استعادته صدارة الليجا، واصل أتلتيكو مدريد مسلسل نزيف 
النقاط، بتعادل محبط )1-1( خارج قواعده أمام ريال بيتيس، على ملعب 
)بينيتو فيامارين(، ضمن الجولة 30 من الليغا. وجاء هدفا المباراة في 
شوطها األول، حيث بدأ األتلتي مسلسل هز الشباك مبكرا، بعد 5 دقائق 
من صافرة البداية، بتوقيع النجم البلجيكي يانيك كاراسكو. لكن أصحاب 
األرض عادوا للمباراة، بهدف التعادل الذي سجله كريستيان تيو. وأضاف 
األتلتي نقطة لرصيده، الذي أصبح 67، ليبتعد بفارق نقطة وحيدة عن 
الريال الثاني، ونقطتين عن برشلونة الثالث، ويشتعل الصراع على لقب 
الليجا، في الجوالت الـ 8 المتبقية. في المقابل، رفع ريال بيتيس رصيده 
إلى 47 نقطة، في المركز السادس، بفارق األهداف خلف ريال سوسيداد، 
الذي تعادل خارج قواعده اليوم أمام فالنسيا )2-2(، بعدما كان متقدما 
بهدفين نظيفين.  وكان ريال مدريد حقق انتصارًا ثمينا )1-2( على ضيفه 
برشلونة في الكالسيكو على ملعب ألفريدو دي ستيفانو. وسجل للريال 
كريم بنزيما، في الدقيقة 13، وتوني كروس في الدقيقة 28، بينما أحرز 
الدقيقة 60. وبهذا االنتصار، رفع ريال مدريد  لبرشلونة مينجويزا، في 
الثاني، بينما تجمد رصيد برشلونة  المركز  إلى 66 نقطة، في  رصيده 
عند 65 نقطة، في المركز الثالث. وطالب العبو برشلونة باحتساب ركلة 
جزاء، في الدقيقة 37، بدعوى تدخل فيرالند ميندي على برايتوايد ، لكن 
الحكم أمر بمواصلة اللعب. وحرم القائم األيمن لمرمى كورتوا، ليونيل 
ميسي قائد برشلونة من التسجيل، عبر ركلة ركنية نفذها واصطدمت 
بالقائم، في الدقيقة 46. ومنعت العارضة موريبا من تسجيل هدف التعادل 
القاتل للبارسا، في الثواني األخيرة، ليقتنص الميرينجي 3 نقاط ثمينة.  
فياريال  مضيفه  على  ثمين  انتصار  بتحقيق  المفاجأة  أوساسونا  وخلق 
)1-2(. وافتتح الضيوف التسجيل في الدقيقة )64( عبر جون مونكايوال، 
قبل أن يهدر زميله دافيد جارسيا هذا التقدم ويسجل بالخطأ في مرماه 
في الدقيقة )70( ليهدي التعادل لفياريال. لكن بعدها بـ5 دقائق، تمكن 
أوساسونا من التقدم مجددًا بفضل الكرواتي أنتي بوديمير الذي سجل 
الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة )75( بعد تمريرة من جارسيا نفسه. ورفع 
أوساسونا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الـ13 من ترتيب الدوري، في 

حين تجمد رصيد فياريال عند 46 نقطة في المرتبة السابعة.

نتائج الدورة 30:
ويسكا / إلتشي: 3 – 1  

خيطافي / قاديس: 0 – 1  
أ.بلباو / أالفيس: 0 – 0 
إيبار / ليفانطي: 0 – 1 

ريال مدريد / برشلونة: 2 – 1  
فيا الريال / أوصاصونة:

 2 – 1 
صوصيداد:  ريال   / فالينسيا 

 2 – 2
بلد الوليد / غرناطة: 1 – 2 

بيتيس / أ.مدريد: 1 – 1 
سلطا / إشبيلية: 3 – 4  

برنامج الدورة 31: 
األربعاء 21 أبريل

)الساعة  إشبيلية   / ليفانطي 
الخامسة مساء(

فالينسيــــا   / أوصــاصونــــة 
)الساعة الخامسة مساء(

)الساعة  أ.بلباو   / بيتيس 
السادسة مساء(

)الساعة  الريال  فيا   / أالفيس 
السابعة مساء(

)الساعة  الوليد  بلد   / إلتشي 
السابعة مساء(

قاديس/ ريال مدريد )الساعة 
الثامنة مساء(

الخميس 22 أبريل
)الساعة  ويسكا   / أ.مدريد 

الخامسة مساء(
)الساعــــة  إيبـــار   / غرناطة 

السابعة مساء(
سلطـــــا   / صوصيداد  ريال 

)الساعة السابعة مساء(
)الساعة  خيطافي   / برشلونة 

الثامنة مساء(
الترتيب العام

1 - أ. مدريد: 67 نقطة
2 - ريال مدريد: 66 //

3 - برشلونة: 65//
4 - اشبيلية: 61//

5 - ريال صوصيداد: 47 //
6 - بيتيس: 47 //

7 - فيا الريال: 46 //
8 -  غرناطة: 39//  
9 - ليفانتي: 38 //
10 - سلطا: 37 //
11 - أ.بلباو: 37 //
12 - قاديس: 35//

13 -  فالينسيا: 34 //
14 - أوصاصونة: 34 // 

15 -  خيطافي: 30 //
16 - ويسكا: 27 //

17 - بلد الوليد: 27 //
18 - إلتشي: 26 //

19 - أالفيس: 24 //
20 - إيبار: 23 //

الملحق الرياضي16

هدد رئيس نادي مرتيل لكرة القدم ومدرب بتقديم االستقالة لباشا المدينة بسبب التهميش الذي يطال الفريق وغياب الدعم. ويعاني 
الفريق الذي ينتمي لعصبة الشمال من عجز مادي رغم النتائج الجدية التي حققها، حيث يتزعم مجموعته ويطمح إلى الصعود إلى القسم 
الممتاز ببطولة العصبة. وكان النادي بجميع مكوناته قام أخيرا بوقفة احتجاجية أمام البلدية ثم باشوية مرتيل للتنديد بالتهميش وإقفال 
صنابير الدعم في وجه الفريق جعلته غير قادر على تسديد مصاريف التنقل ومستحقات الالعبين واألطر التقنية. حيث بلغت مصاريف الفريق 
إلى حدود نهاية مرحلة الذهاب ما يناهز 69 الف درهم في ظل ترشيد النفقات من طرف المكتب. وأكد الياس شقور، الكاتب العام للفريق 
صعوبة مواصلة العمل في الظروف التي يعيشها الفريق حاليا في غياب مورد مالي قارة وملعب للتداريب، في حين أن الفريق يحقق نتائج 
مميزة بوأته صدارة بطولة القسم الثالث لعصبة الشمال لكرة القدم هذا الموسم في مرحلة الذهاب برصيد 16 نقطة حصدها من خمسة 

انتصارات وتعادل واحد وبدون اية هزيمة مع تسجيله عشرة أهداف ولم يدخل مرماه أي هدف.

املرابط يف رحلة �شعبة اإلى اجلديدة ملواجهة بن�شيخة

وقفة احتجاجية لنادي مرتيل على غياب الدعم

البطولة الحرتافية :

كرة ال�شلة: احتاد طنجة ي�شيف ليك�شو�س العرائ�س اإلى �شحاياه
واصلت التركيبة البشرية الشابة 
تألقها  السلة  لكرة  طنجة  التحاد 
العرائش  ليكسوس  فريق  وأضافت 
التي  المواجهة  في  ضحاياها  إلى 
على  الماضي  األحد  يوم  جمعتهما 
الساعة الثانية زواال بالقاعة المغطاة 
الخامسة  الجولة  لحساب  مغوغة، 
السلة  لكرة  الوطنية  البطولة  من 
حيث  الشمال.  شطر  الممتاز،  للقسم 
تمكن أشبال المدرب نزار المصباحي 

ومساعده حسن أبركاني من حسم المباراة لصالحهم بحصة 70 مقابل 
ويشرف  أمريكيين  بالعبين  المعزز  الضيف  الفريق  على  متفوقين   .65

على تدريبه اإلطار الطنجاوي أحمد قجاج بمساعدة أحمد العروسي.
نتائج الدورة الخامسة:)مجموعة الشمال(

نهضة بركان / المغرب الفاسي: 38 – 67
أمل الحاجب / شباب الحسيمة: 87 – 60
تفاحة ميدلت / مشليفن افران: 83 – 60

لوكوس العرائش / اتحاد طنجة: 65 – 70

)مجموعة  السادسة:  الدورة  برنامـــج 
الشمال(

اليوم السبت:
مشليفن افران / المغرب الفاسي

اتحاد طنجة / أمل الحاجب
لوكوس العرائش / نهضة بركان

غدا األحد:
شباب الحسيمة / تفاحة ميدلت

الترتيب العام:)مجموعة الشمال(
1 - المغرب الفاسي: 10 نقط 

2 - اتحاد طنجة: 8 // 
3 - لوكوس العرائش: 8 // 

4 - شباب الحسيمة: 6 // 
5 - أمل الحاجب: 5 // 

6 - مشليفن افران: 5 // 
7 - نهضة بركان: 5 // 
8 - تفاحة ميدلت: 4 // 



جمال التوزاين:
»اليوم أفتخر بأنني كنت العبا«

في تصريح حول هذه االلتفاتـــة اإلنسانية واالجتماعية الطيبة، قال جمال 
القدم،  كرة  لعبة  ممارسة  على  ندمت  لقد  أقول  »كنت  به:  المحتفى  التوزاني، 
عانيت قسوة الحياة. اسديت لكرة خدمات للفرق التي حملت قميصها ولم أنل 
حقي بالمقابل. لكن جاءت جمعية األمل للقلوب الطيبة للتنمية، جزاهم اهلل خيرا، 
أعادوا لي االعتبار، حاليا أفتخر أن أقول إن جمال التوزاني أو جمال )عازي(، كما 
يعرفني الجميع، ان أفتخر بأنني مارست الكرة في هذه المدينة. شكرا للجميع«.

اأمهاما: عزيز 
»سيأتي الدور على باقي الرياضيين 

المهمشين«
للقلوب  األمل  رئيس جمعية  أمهاما  عزيز  قال  الرائعة،  المبادرة  حول هذه 
الطيبة للتنمية:« هذا اليوم هو عرس لجميع الطنجاويين.. مع جمال التوزاني. 
أطلب من اهلل أن يوفقنا لهذه األعمال ونستمر فيها إن شاء اهلل. أكيد ان اإلخوان 
في المهجر تابعوا معنا هذا الحفل اإلنساني واالجتماعي الرائع بهذا البيت الذي 
تم ترميمه وتأثيثه بإتقان، وأصبح في حلة يفتخر بها صاحبه للعيش الكريم. 

كما قلت العمل لن يتوقف عند هذا الحد، سنواصل عملنا، طبعا هذه بداية والزال 
العمل أمامنا في المستقبل إن شاء اهلل حتى يأتي الدور على باقي الرياضيين المهمشين بالمدينة، سنقوم 

بزيارتهم عن قريب إن شاء اهلل«.

تصريحات
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نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

ميسي يشكر سينوفاك الصينية 
أهـدى األرجنتيني ميســي ثالثــة قمصان 
موقعة من برشلونة تحمـــل اسمـــه ورقمــــه 
بسبب  »سينوفاك«  الصينيــة  األدوية  لشركة 
المضاد  لقاحها  من  جرعة  ألف   50 إرسالها 
لفيروس كورونا إلى اتحاد كرة القدم في أمريكا 
تحصين  في  )كونميبول( الستخدامها  الجنوبية 
ذلك  في  بما  مسابقاتها  في  المشاركة  الفرق 
اإلعالن  وجاء  الصيف.  هذا  أمريكا  كوبا  بطولة 
برشلونة  العب  جانب  من  المقدمة  اللفتة  عن 
العام  األمين  نائب  بيوسو  جونزالو  بواسطة 
وكتب  الكونميبول.  تطوير  ومدير  القدم  لكرة 
سينوفاك  مديرو  »أعرب  )تويتر(:  على  بيلوسو 
أرسل  الذي  ميســي،  بليونيــل  إعجابهم  عن 
رئيس  وكان  قمصان«.  ثالثة  ود  بكل  إليهم 
عبر  قال  قد  دومينجيز  أليخاندرو  الكونميبول 
هذه  بشأن وصول  االجتماعي  التواصل  وسائل 
تتلقاه  أن  يمكن  خبر  أفضل  »هو  اللقاحات 
عائلة كرة القدم في أمريكا الجنوبية«. وأضاف 
جائحة  هزيمة  في  لألمام  كبيرة  خطوة  »إنها 
أننا  حال  بأي  يعني  ال  هذا  لكن  كوفيد19-، 
نتخلى عن حذرنا«. وعلى أساس هذه اللقاحات، 
أكبر لالعبين للمشاركة في  أمان  سيتم ضمان 
كوبا أمريكا بين 11 يونيو و10 يوليو المقبلين 
على مالعب في األرجنتين وكولومبيا بعد أن تم 

تعليق المنافسة العام الماضي بسبب كورونا.
برشلونة يضع يده على المفتاح 

السحري لصفقة هاالند
ديبورتيفو«، يعرف  لصحيفة »موندو  وفقا 
العب  صفقة  في  الكتف  تؤكل  أين  من  البارسا 
ويدرك  هاالند،  إيرلينج  دورتموند،  بوروسيا 
جيدا أن القرار في يد مينو رايوال، وكيل الالعب، 
على  الحصول  لوالده، اللذين يريدان  باإلضافة 
ورغم  لكل منهما.  كعمولة  يـورو  مليون   20
عبر حساباتـه  هذه األنباء،  صحة  رايوال  نفي 
الشخصية على مواقع التواصل، إال أن برشلونة 
التعاقد،  إلتمام  الوكيل  شرط  هذا  أن  يعرف 
نفسـه، في صفقة  األمر  حـــدث  أن  حيث سبق 
عندما  ليخت،  دي  ماتياس  الهولندي  المدافع 
األمر، في  إلنجاز  يورو  مليون  رايوال 15  طلب 
برشلونة،  الصحيفة بأن  وأفادت   .2019 صيف 
قد يلجأ إلغراء رايوال بهذا المبلغ، من أجل حسم 
خاصًة  ممكن،  وقت  أقرب  لصالحه في  الصفقة 
التي  المراكز  أكثر  الصريح من  أن المهاجم 
ويرغب  الكتالوني.  الفريق  في  للدعم،  تحتاج 
أو  المقبل،  الصيف  هاالند،  ضم  في  البلوجرانا 
عندما  تقدير،  أقصى  على  التالي  الصيف  خالل 
البالغ  عقده،  في  الجزائي  الشرط  تفعيل  يتم 
الحصول  دورتموند  واشترط  يورو.  مليون   75
على 150 مليون يورو، من أجل بيع هاالند بعد 
صحفية.  تقارير  بحسب  الجاري،  الموسم  نهاية 
وهو رقم ضخم للغاية، لكن برشلونة ينتظر أن 
عدم  حال  في  مطالبه،  األلماني  النادي  يخفض 

تأهله لدوري أبطال أوروبا.
صفقة برشلونة المنتظرة

في مهب الريح
عقبة  ديبورتيفو«عن  »موندو  كشفت 
مدافع  جارسيا،  إريك  انتقال  تهدد  جديدة 
الصيفي  الميركاتو  في  برشلونة  إلى  سيتي، 
المقبل. وبحسب الصحيفة، فإن اإلدارة الجديدة 
وكيل  مع  تواصلت  البورتا  برئاسة  لبرشلونة 
وقدمت  التعاقد،  شروط  على  لالتفاق  جارسيا 
المجلس  قدمه  الذي  من  بكثير  أقل  عرضًا 
برشلونة  وحاول  بارتوميو.   برئاسة  السابق 
األولى  سابقتين،  مناسبتين  في  جارسيا  ضم 
في الصيف الماضي، لكن سيتي رفض العرض، 
لعدم  تتم  لم  الصفقة  لكن  يناير،  في  والثانية 
أن  الصحيفة،  وأضافت  منتخب.  مجلس  وجود 
الفارق الكبير في األرقام ما بين عرض بارتوميو 
في  التفكير  يعيد  جارسيا  سيجعل  والبورتا، 
شيًئا  النادي  يكلف  لن  وأنه  خاصة  مستقبله، 
مقابل التعاقد معه. وبأن جارسيا يمتلك عروضًا 
عقده،  لتجديد  سيتي  عرض  فبخالف  كثيرة، 

عروضًا من أكثر من نادٍ.

كواليس اجتماع راموس وبيريز
»إلـتشيرينجيتــــو«،  برنامـــــج  كشــــف 
مدريد،  ريال  مدافع  راموس  اجتماع  كواليس 
حول  للحديث  النادي،  رئيس  فلورينتينو  مع 
ينتهي  الذي  وأثار ملف تجديد عقده  مستقبله. 
لم  حيث  الشكوك،  من  كثير  الموسم،  بنهاية 
يتم التوصل إلى اتفاق حتى االن. ورفض الريال 
ضمان حصول راموس على راتبه السنوي بقيمة 
مخفضًا  عرضا  عليه  واقترح  يورو،  مليون   12
وإمكانية  المقبل،  للموسم  األقل  على   10% ب 
الموسم  في  الطبيعي  الوضع  إلى  العودة 
ولم  االقتصادي.  الوضـــع  تحسن  حال  التالي 
الذي يترقب  راموس،  االقتراح ترحيبا من  يلقى 
جيرمان  سان  مثل  موقفه  األندية  من  العديد 
فإن  البرنامج،  وبحسب  ويوفنتوس.  ويونايتد 
راموس بعدما رفض عرض الريال، قال له بيريز: 
عليه  بدنوك«.ورد  المقبل  للموسم  »سنخطط 
راموس قائال: »افعلها«. وأعلن الريال في بيان 
لفترة  للنادي  رئيسا  فلورنتينو  استمرار  رسمي 
جديدة، وقال:«اجتمع المجلس االنتخابي للنادي 
في حضور الرئيس خوسيه مانويل دي كارلوس 
جراو، واألمين خوان راؤول كاستيالنوس تاراجو، 
وألفريدو  مارتن،  ألفاريز  لورينزو  واألعضاء: 
أليخاندرو  ولويس  بوينتـــي،  ال  دي  ريفولتــــا 
الصحي  للوضع  »نظرًا  وأضاف:  كالفو.  هويرتا 
خوسيه  قرر  كورونا،  جائحة  عن  الناتج  الحالي 
مانويل دي كارلــوس جراو أن أعضاء المجلس 
االجتماع عن  في  المشاركة  يمكنهم  االنتخابي 
في  واحد  مرشح  تقدم  »بعد  واختتم:  بُعد«. 
االنتخابات على مقعد الرئاسة، وبموجب المادة 
40 من النظام الداخلي للنادي، تم إعالن السيد 
فلورنتينو بيريز رودريجيز رئيسًا لريال مدريد«.

فاران يقرر الرحيل إلى عمالق 
إنجليزي

مدافـــع  فاران،  رافائيل  الفرنسـي  يقترب 
ريال مدريد، من االنتقال إلى الدوري اإلنجليزي 
الممتاز، بحسب تقرير صحفي. فقد ذكر برنامج 
أمس  أول  الشهير،  اإلسباني  تشيرينجيتو«  »إلـ 
الخميس، أن فاران في مفاوضات متقدمة للغاية 
مدريد  ريال  أدرك  بينما  يونايتد،  مانشستر  مع 
البرنامج  وأشار  عقده.  يُجدد  لن  الالعب  أن 
إلى أن فاران، قرر أن يعيش تحديا جديدا خارج 
الليجا، لذا يفكر النادي في بيعه، حيث لم يتبق 
في عقده سوى عام واحد. يُذكر أن فاران غاب 
عن المباريات الثالث األخيرة لريال مدريد، ضد 
الليجا،  في  وبرشلونة  األبطال  بدوري  ليفربول 
عقب إصابته بفيروس كورونا. ونجح الميرينجي 
بعد  أوروبا  أبطال  نهائي دوري  بلوغ نصف  في 
وتعادله  الذهاب  في   )3-1( ليفربول  على  فوزه 

بدون أهداف في اإلياب.
ليفربول يعتذر لريال مدريد

ريال مدريد بعد تضرر  إلى  ليفربول  اعتذر 
حافلة الفريق اإلسباني عقب وصولها إلى ملعب 
أنفيلد لخوض إياب دور الثمانية مساء األربعاء. 
وقال النادي اإلنجليزي في بيان: »ندين بشكل 
لحافلة  أضرار  في  تسببت  التي  األحداث  قاطع 
أنفيلد  ملعب  إلى  وصولها  أثناء  مدريد  ريال 
الليلة«. وأكد: »إنه سلوك مشين وغير مقبول 
بشدة  »نعتذر  الجماهير«.وتابع:  من  قلة  من 
لهم.  حدث  ضرر  أو  ازعاج  أي  عن  لضيوفنا 
سنعمل مع شرطة مرسيسايد للوصول لحقيقة 
الواقعة«.  هذه  عن  المسؤولين  وتحديد  األمر 
 100 نحو  إنستجرام  على  فيديو  مقطع  وأظهر 
ألعابا  يحمل  بعضهم  ليفربول  جماهير  من 
استهجان  صيحات  ويطلقون  ومشاعل  نارية 
فيديو  مقطع  وأظهر  الحافلة.  وصول  عند 
النافذة  إطار  من  جزء  تحطم  تويتر  على  آخر 
في   3-1 مدريد  ريال  وفاز  للحافلة.  الخارجي 
العاصمة  في  الماضي  األسبوع  الذهاب  مباراة 
هذا  البطولة  مباريات  معظم  ومثل  اإلسبانية. 
الموسم تقام المباراة دون جماهير بسبب قيود 

فيروس كورونا.

تكرمي منوذجي جلمال التوزان
من طرف جمعية الأمل للقلوب الطيبة للتنمية

اأمهاما: �شياأتي الدور على باقي الريا�شيني املهم�شني

كتب: محمد السعيدي
والمؤطــر  امجيـــدو،  الحــارس  حـالــتـــي  بعــد 
واصلت  وفاء،  لحظة  وفي  الخمال)جاغليط(،  مصطفى 
مبادراتها  للتنمية  الطيبة  للقلوب  األمل  جمعية 
عمل  ثالث  خالل  من  الرائعة  واالجتماعية  اإلنسانية 
التوزاني،  جمال  المرة  هذه  شمل  نموذجي  تكريمي 
السابق التحاد طنجة وحسنية طنجة ونهضة  الالعب 
سطات، الذي تسلم في حفل مميز مفاتيح منزله الذي 
بعد  رائعة  حلة  في  وأصبح  لها،  يرثى  حالة  في  كان 
العيش  مستلزمات  بكافة  والتجهيز  اإلصالح  عملية 
الكريم. باإلضافة إلى متجر في نفس السكن مخصص 
فتحت  الجمعية  أن  بمعنى  الجاهزة.  المالبس  لبيع 
لهذا الالعب الذي قدم خدمات لكرة القدم الطنجاوية 
ليستعيد  جديدة  آفاقا  صعبة،  اجتماعي  بظروف  ومر 
أنفاسه ويحس بوجوده في مجتمع ال يرحم، لكن هذه 
ينقذ  أن  السير على نهجها يمكن  أن  أكدت  الجمعية 
اإلنسانية  المبادرات  هذه  مثل  تنتظر  كثيرة  حاالت 
من  حقها  ونيل  بالوجود  لإلحساس  األمل  لها  ويعيد 
العيش الكريم. وكانت الصور جميلة من حفل التسليم 
من  بحضوره،  تشرفنا  الذي  الماضي  األحد  يوم  عصر 

وقفوا  الذين  الحي  سكان  من  الكبير  الحشد  خالل 
بباب )العريس( جمال الذي حضي باستقبال حار رفقة 
صاحبة  الجمعية  رئيس  امهامــا،  عزيز  الغيور  مرافقه 
متن  على  أحضــره  الذي  النموذجــي،  التكريــم  هذا 
ثلة  وبحضور  الحي  ساكنة  هتافات  أمام  فاخرة  سيارة 
تقنيين  جاوروه ومؤطرين  الذين  الالعبين  قدماء  من 
كانت  الواقع  في  المنتخبين.  وبعض  اإلعالم  ورجال 
من  إلى  وصلت  قد  تكون  أن  نأمل  مميزة  رسالة 
جمال  بأمثال  تعــج  طنجة  أن  خاصة  األمر،  يهمهم 
شتى  في  ومبدعين  وفنانين  رياضيين  من  التوزاني 
الحاجة  أمس  اليوم في  الدهر وهم  المجاالت غدرهم 
إلى مثل هذه المبادرات التكريمية الواضحة والنافعة، 
لهذه  والميداليات...شكرا  التذكارات  تكريم  وليس 
والمنخرطين  الفاعليـــن  أعضائهــا  ولجميع  الجمعية 
وكافة المتعاطفين معها، ونتمنى أن تواصل مبادراتها 
اإلنسانية الرائدة وأن تحذو جمعيات أخرى حذوها حتى 

تتسع دائرة المستفيدين وما أكثرهم. 
يذكر أن حسن بلخيضر عضو مكتب اتحاد طنجة 
لكرة القدم وناطقه الرسمي حضر حفل التكريم ووعد 
بتوفير منصب عمل قار لجمال التوزاني بمدرسة اتحاد 

طنجة في شتنبر المقبل.  
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قــرارا  المغربية  الحكومـــة  أصـــدرت 
بحظر التجول الليلي من الثامنة مساء إلى 
خلف  الذي  القرار  وهو  صباحا،  السادسة 
المغاربة،  المواطنين  لدى  كبيرا  استياء 
لخــروج  تراخيص  طلـب  إلى  األندية  ودفع 

العبيها ليال.
في هذا اإلطار استطــاع فوزي لقجــع، 
لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  رئيس 
القدم استصدار ترخيص من الحكومة من 
االحترافية  البطولة  لالعبي  السماح  أجل 

بالخروج ليال.
حصلت غالبية أندية الدوري االحترافي 
لكرة القدم على تراخيص لالعبيها من أجل 
السماح لهم بالخروج ليال لحضور الحصص 
التدريبية استعدادا لخوض مباريات الدوري 
في  المحلية  السلطات  ووافقت  االحترافي. 
لالعبي  تراخيص  منح  على  المدن  مختلف 
ملعب  إلى  ليال  للتنقل  بالمدينة  أنديتها 
يعترض  قد  مشكل  ألي  تفاديا  التداريب، 
إلى  ووصولهم  دون  ويحول  الالعبين 
إجراء  األندية  غالبية  تفضل  حيث  الملعب. 
في  الالعبين  إرهاق  لتفادي  ليال  تداريبها 
البطولة  مباريات  أن  كما  رمضان،  شهر 
ويلزم  ليال،  جميعها  ستجرى  االحترافية 
ستجرى  التي  األجواء  مع  التأقلم  الالعبين 

فيها هذه المباريات.
الملكية  الجامعـــة  عجــزت  بالمقابل 
المغربية لكرة السلة عن إيجاد حل ألنديتها 
نظير أندية كرة القدم، وهنا يتبين الفارق 
بين مسؤول وآخر، بين شخصية قادرة على 
تحمل المسؤولية وأخرى مجرد بيدق يقول 

آمين في كل شيء.
أليس من حق أندية كرة السلة بالدوري 
الذي  االمتياز  نفس  من  االستفادة  الممتاز 
حظيت به أندية كرة القدم؟ ... فالجميع له 
نفس االرتباطات ونفس اإلكراهات البدنية 
والنفسية واالجتماعية. فلماذا هذا التمييز؟ 
على أي نرفـــع القبعة لفـوزي لقجـــع 
لآلخرين  ونقـــول  صوتــه،  فـرض  على 
مواقع  على  الطرق  بشتى  يرتمون  الذين 
فرض  على  قادرين  غير  وهم  المسؤولية 
المناصب  يتركوا  أن  وكلمتهم،  أنفسهم 

لمن هو أهل لها..

وحيد خاليلوزيتشحوار السبت

رفع احلظر الليلي 
على لعبي كرة القدم 

وا�شتثناء كرة ال�شلة!!! 

عقد وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني 
ندوة صحافية أخيرا بمركز محمد السادس 

في المعمورة، ضاحية سال. واعتبر خاللها أن 
المنتخب الوطني لم يكن سيئا أمام بوروندي، 

في الجولة األخيرة من التصفيات اإلفريقية، 
المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 

بالكامرون 2022، خالفا لما ذهب إليه أغلب 
المحللين والمتتبعين، قبل أن يكشف عن 
أهدافه مع األسود والمتمثلة في التأهل 

إلى مونديال قطر. وعبر الناخب الوطني عن 
استغرابه لالنتقادات شديدة اللهجة، التي 

استهدفته في الفترة األخيرة، موجها خطابه 
إلى الصحافيين »انتقدوني متى شئتم ولن 

أغضب، واتركوا الالعبين وشأنهم«.
وعبر خاليلوزيتش عن أسفه على الحملة الشرسة 
االنتقاد  “طريقة  المنتخب  تواضع  عقب  طالته،  التي 
ال  كذلك  وأنا  يحبونني،  ال  البعض  أن  بجالء  توضح 
أحبهم. لن يكون هناك إجماع على شيء ما. ولن أنشغل 
بجعل هؤالء يحبونني، ألن أهدافي واضحة مع الجامعة”.

ليس ضد الالعب المحلي:
الالعبين  ضد  ليس  أنه  خاليلوزيتش  وحيد  أكد 
أنه  مؤكدا  لصحافي،  سؤال  على  يرد  وهو  المحليين، 
لحمل  أفضلهم  ويستدعي  الوطنية،  البطولة  يتابع 
القميص الوطني. وأضاف الناخب الوطني “لن أتردد في 
دعوة أي موهبة في البطولة للعب للمنتخب الوطني، 
لكن يبقى العائق الكبير هو الجانب البدني، الذي يعانيه 
معظم العبي البطولة، مقارنة مع المستوى العالمي”. 
عن  مجددا  للحديث  الفرصة  خاليلوزيتش  واستغل 
واعتبره  اإليطالي،  ميالن  إنتر  العب  حكيمي،  أشرف 
ظاهرة فريدة من نوعها، كما أشاد بمستوى الوافدين 
إشبيلية  العبي  ماسينا،  وآدم  حدادي  منير  الجديدين 
أسباب  بخصوص  أما  اإلنجليزي.  وواتفورد  اإلسباني 
خاليلوزيتش  فأكد  بنشرقي،  وأشرف  بانون  بدر  غياب 
أنهما يوجدان في الالئحة األولية، مشيرا إلى أن األول 
تراجع مستواه نسبيا في المباريات األخيرة، مقارنة مع 
سفيان شاكال، مدافع خيتافي اإلسباني، الذي يتنافس 

أمام ليونيل ميسي وكريم بنزيما.
حجي أوال أحد:

اعتبر وحيد خاليلوزيتش مساعده مصطفى حجي 
خطا أحمر، في سياق رده على أولئك الذين يطالبون 
برحيله عن المنتخب، معتبرا إياه ثروة وطنية وأحد أبرز 
الالعبين في وقت سابق. وتابع »لن أغير رأيي في حجي، 
إنه ثروة وأشكره على العمل الكبير، الذي يقوم به، ولن 
يغادر المنتخب ما دمت مدربا لألسود«. وفي معرض 
رده على سؤال حول الصورة الجماعية ألعضاء الطاقم 
التقني، المثيرة للجدل، أجاب خاليلوزيتش ساخرا »أحتاج 
إلى خمسة أعضاء آخرين، ألنني ال يمكن القيام بكل 
شيء، وكثرة أعضاء الطاقم جار بها العمل في معظم 
منتخبات العالم االحترافية”. وأكد الناخب الوطني أنه 
سيغادر منصبه دون مشاكل، إذا شعر أن هناك أمورا 

ليست على ما يرام بالمنتخب.

استعانة بمقاطع فيديو:
»فيديو«  بمقاطع  خاليلوزيتش  وحيد  استعان 
للدفاع عن نهجه التكتيكي في مباراة بوروندي، معددا 
سوء  بسبب  الالعبون  أهدرها  التي  الكثيرة،  الفرص 
التركيز وغياب الفعالية.وبدا الناخب الوطني، وهو يشرح 
نظام لعبه، كما لو أن خطابه موجه إلى أولئك، الذين 
إلى  بإقالته من مهمته مدربا لألسود، مشيرا  طالبوا 
لعب بخطة مغايرة وغير مسبوقة ونجح  المنتخب  أن 
في  التوفيق  يخونهم  أن  قبل  تنفيذها،  في  الالعبون 
ترجمتها إلى أهداف حقيقية، وتابع »هناك أوتوماتيزمات 
طبقت بفعالية مثل الضغط على حامل الكرة وتنويع 
اللعب واللمسة الواحدة، إال أن معظم المحاوالت ضاعت 
ودافع  الهجومية«.  الفعالية  وغياب  التسرع  بسبب 
خاليلوزيتش عن حصيلة المنتخب الوطني منذ تعيينه 
مدربا قبل 18 شهرا، معتبرا أنه حصل على أكبر تنقيط 
في المجموعة الخامسة ب 14 نقطة وأحسن دفاع، وزاد 
قائال »ينبغي أن نتحسن هجوميا، وأن نتحلى بالشراسة، 

عندما نلعب خارج ميداننا، وهذه نقطة ضعفنا«.
استفزاز المنتقدين:

صحافيين،  أو  محللين،  سواء  منتقديه،  على  ورد 
عندما أكد أنه متمسك باختياراته، معتبرا إياها األفضل 
وبرر  ومشجعا.  مناصرا  وليس  تقنيا،  إليه  بالنسبة 
خاليلوزيتش اختيار مدافعين يلعبون بالرجل اليسرى، 
إلى حاجته لتجريب أكبر عدد منهم، قبل الحسم في 
الفترة  في  العبا   47 جرب  أنه  منهم، مضيفا  األفضل 
الماضية، ووجه الدعوة إلى 50 العبا، في انتظار االستقرار 
على تشكيلة نموذجية، وهو ما أثار حفيظة المغاربة، 
واعتبروا تصريحاته مستفزة، بما أنه قضى 18 شهرا 
على رأس الطاقم التقني دون أن تظهر مالمح القوة 
على األسود. وحاول خاليلوزيتش إلقاء اللوم على بعض 
الالعبين، ممن لم يقدموا المطلوب منهم، خصوصا 
في مباراة موريتانيا، قبل أن يؤكد أنه وضع تصورا تقنيا 
وتكتيكيا لما ينبغي أن يكون عليه المنتخب، إال أنه لم 
إلى  أنه يحتاج  التطبيق، مضيفا  إلى  يجد طريقه بعد 

المزيد من الوقت من أجل تحقيق المبتغى.

»انتقدوين متى �شئتم ولن اأغ�شب، واتركوا 
الالعبني و�شاأنهم«

مونديال قطر الهدف األول :
يرى خاليلوزيتش أنه حقق هدفه األول مع المنتخب 
في  إفريقيا،  أمم  كأس  نهائيات  إلى  بتأهله  الوطني 
انتظار بلوغ مونديال قطر 2022. واعتبر خاليلوزيتش 
أولوياته، بما أن  أولى  العالم  التأهل لكأس  أنه يضع 
منتخبات  ثالثة  لوجود  صعبة،  ستكون  التصفيات 
مؤهلة إلى »كان الكامرون«، وبالتالي ستبحث بدورها 
عن التأهل. ويرى الناخب الوطني أن القارة اإلفريقية 
منتخبات  بأكثر من خمسة  تكون ممثلة  أن  تستحق 
في المونديال، لكي يتمكن أي واحد منها من الفوز 
بكأس العالم، ألن األمر متعلق باالستثمار، ألن المال 
هو المتحكم، على حد تعبيره. وأوضح خاليلوزيتش أنه 
لم يأت إلى المغرب ألجل المال، بل إليمانه بمشروع 
الجامعة في الرقي بمستوى المنتخب الوطني، خصوصا 

أنه يتوفر على كل اإلمكانيات.
انتظروا تألق المنتخب:

صرح وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني، 
أن الكرة المغربية ستقول كلمتها بعد خمس أو ست 
جميع  في  تعرفه  الذي  التطور  إلى  بالنظر  سنوات، 
المجاالت. وأوضح خاليلوزيتش في الندوة الصحافية، أن 
الكرة المغربية تتطور باستمرار، وأن الجامعة الملكية 
أجل  من  كثيرة،  أمواال  تنفق  القدم  لكرة  المغربية 
تطويرها، وأنها ستجني ثمار هذا العمل، بعد حوالي 
على  األفضل  ستكون  أنها  إلى  مشيرا  سنوات،  ست 
الصعيد القاري. وكشف خاليلوزيتش أنه يتابع العمل 
الذي تقوم به الجامعة، مع الفئات الصغرى، وأن هناك 
وأنه  كبير،  بشكل  تتألق  التي  العناصر  من  مجموعة 
يتابع الجميع دون استثناء، بما في ذلك العبو البطولة 
الوطنية، ومن يروج أنه ال يحبهم، فإنه خاطئ. وقال 
خاليلوزيتش إنه سيكون منافقا إذا ادعى أن البطولة 
لكنه  العالمي،  الصعيد  على  األفضل  هي  المغربية 
يعتبرها من بين أفضل الدوريات في القارة اإلفريقية، 
وأكد  وتونس.  إفريقيا  وجنوب  مصر  دوريات  بعد 
خاليلوزيتش أن هدفه األساسي البحث عن مجموعة 
قادرة على خوض المنافسات المقبلة، وأنه اقترب منه 
أجل  من  الوقت،  بعض  يلزمه  أنه  غير  كبير،  بشكل 
تحقيق ذلك، وإيجاد الفريق المثالي، بعد تجريب عدد 

كبير من الالعبين في الفترة األخيرة.
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المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس  

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق البيع 

ملف عدد :2021/30
الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن   
عقد  بمقتضى  أنه  بطنجة،  التجارية  بالمحكمة 
موثق مؤرخ في: 2021/03/11 ، باع السيد عبد 
الواحد بن عيسى زيوزيو، الحامل لبطاقة اإلقامة 
عددK7847 والساكن بطنجة 150، شارع صالح 
الدين األيوبي، والمسجل بالسجل التجاري بطنجة 
تحت عدد 72896، مجموع األصل التجاري الكائن 
بطنجة 150، شارع صالح الدين االيوبي، لفائدة 
 ،MBM DEVELOPPEMENT SARLشركة
بمراكش تحت عدد  التجاري  بالسجل  المسجل  
وحددت  القانوني،  ممثلها  شخص  في   18995
مبلغ  في  البيع  موضوع  التجاري  األصل  قيمة 
ألف(  )مائتان وخمسون   250.000 قدره  إجمالي 

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

من مدونة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

خديجة  أقشور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل

المحكمة اإلبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات و التنفيذات القضائية

بيع عقار 
ملف حجز تنفيذي عدد :6105/18-21 

بطلب من: شركة البنك الشعبي 
ضد :السيدة نادية الراجحي

في يوم الثالثاء 25-05-2021 على الساعة 
العاشرة والنصف صباحا )10.30( بقاعة البيوعات 
بطنجة  االبتدائية  للمحكمة  الرئيسي  بالمقر 
العلني وألكبر وآخر مزايد  بالمزاد  البيع  سيجرى 
للعقار الواقع بطنجة طريق الرباط الطابق 2 عمارة 
 ،06/180138 عدد  العقاري  للرسم  الحامل   99
مترا   50 عبارة عن شقة سكنية مساحتها  وهو 

مربعا.
مبلـــغ  في  االفتتاحــــي  الثمــن  حـــدد 

:200.000.00 درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من 

تاريخ النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.
وستستمر المزايدة طيلة عشرة أيام ابتداء 
من تاريخ اإلرساء بزيادة السدس في القدر الراسي 

به المزاد.
في  إضافية  معلومات  يريد  من  كل  وعلى 
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد 

دفتر الٳلتزامات ومستندات اإلجراءات. 
ويؤدى الثمن ناجزا نقدا أو بشيك مضمون 

األداء مع زيادة 3 %.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

يوسلهام بوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى

مشرف على مكتب التنفيذ المدني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل

المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية

بيع عقار
ملف حجز تنفيذي عدد : 6105/18-117
بطلب من: شركة البنك الشعبي لطنجة 

تطوان
ضد: السيد رشيد عكي

في يوم الثالثاء 25-05-2021 على الساعة 
العاشرة والنصف صباحا )10.30( بقاعة البيوعات 
البيع  سيجرى  بطنجة  االبتدائية  بالمحكمة 
بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد للعقار الواقع: 
المجموعة السكنية االخالص، عمارة 71 الطابق 
الرابع رقم 24 طنجة، الحامل للرسم العقاري عدد 
عن  عبارة  وهو   24A071 المدعو   61/23447

شقة بالطابق الرابع مساحتها 50 م م. 
مبلــــغ  في  االفتتاحـــي  الثمن  حـــدد 

190.000,00 درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من 
تاريخ النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد. 
ابتداء من  أيام  المزايدة طيلة عشرة  وستستمر 
الراسي  القدر  في  السدس  بزيادة  اإلرساء  تاريخ 

به 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  

المملكة المغربية 
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية بفاس 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التصفية والتسوية القضائية 
إشعار

شركة تيولي طرانس ش م م، في شخص 
ممثلها القانوني

بتاريخ:  الصادر  الحكم  بمقتضى 
2021/04/01 في الملف عدد 2020/8301/70 
التجارية  المحكمة  قضت   2021/2 الحكم  رقم 

بطنجة
في  القضائية  التسوية  مسطرة  بفتح   -1
مواجهة شركة بيل تكستيل ش م م، في شخص 
االجتماعي: ب  القانوني قضائيا، مقرها  ممثلها 
 3 الطابق  والمروة  الصفا  إقامة  العراق  زنقة   7
لدى  التجاري  بالسجل  مسجلة  بطنجة،   26 رقم 

المحكمة التجارية بطنجة تحت رقم : 80017.
2- بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع بتاريخ 

01 أكتوبر 2019.
قاضيا  الزنطاري  محمد  السيد  بتعيين   -3
منتدبا والسيد محمد سعيد حجاجي قاضيا منتدبا 

نائبا والسيد الحسن مسكين سنديكا. 
التصريح  الدائنين  من  فالمطلوب  وعليه 
بديونهم للسنديك المعين ضمن قائمة موقعة 
تتضمن المبالغ المطلوبة مرفقة بالوثائق، وذلك 
داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ هذا اإلشعار 

بالجريدة الرسمية طبقا للمادة  584.
حرر بتاريخ :2021/04/01.

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
خديجة النعيمي منتدبة قضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ   
إعالن عن بيع عقار

ملف تنفيذي عدد: 26/2007/37 
لفائدة: السيد الطاهري علي، عنه ذ/ عبد المطلب 

الحنفي محامي بطنجة.
ضد: السيد محمد ابو يحيى، الكائن برقم 19 

الجبهة الوطنية، شقة 5 طنجة.
الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بتاريخ:  أنه  بطنجة  التجارية  بالمحكمة 
الزوال  بعد  الثالثة  الساعة  على   2021/05/26
ستجرى سمسرة عمومية بقاعة البيوعات بهذه 
المحكمة لبيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )مسك 
العقاري عدد 06/72438 و  الرسم  الليل 9( ذي 
للمنفذ  المملوك  الشاطئ  حي  بطنجة  الكائن 
عليه، وهو عبارة عن شقة بالطابق األرضي من 
العمارة المسماة مسك الليل تشتمل على غرفتين 

ومطبخ ومرحاض، تبلغ مساحتها 37 م 2.
االفتتاحي في مبلغ 185.000  الثمن  حدد 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 2017/8516/47 

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

ضد: السيد ادريس موتشو، عنوانه التعاونية 
اإلسماعيلية الحوافات طنجة.

الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية  بالمحكمة 
الزوال  بعد  الثالثة  الساعة  على   2021/05/26
بيع  المحكمة  بهذه  البيوعات  بقاعة  سيجرى 
( ذي   03L308( المسمى  للعقار  العلني  بالمزاد 
الرسم العقاري عدد 06/99424 المملوك للمنفذ 

عليه المذكور أعاله الكائن بطريق الرباط طنجة، 
والعقار عبارة عن شقة بالطابق األرضي مساحتها 

53 م.
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقار في مبلغ 

180.000.00 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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  مصلحـــة  رئيــس  يعلن 
بتاريـــــخ  أنه  بطنجــــة  التجاريـــة  بالمحكمة 
الزوال  بعد  الثالثة  الساعة  على   2021/05/26
بيع  المحكمة  بهذه  البيوعات  بقاعة  سيجرى 
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.
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقار في مبلغ 

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

الٳتصال بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

إعالن عن بيع عقار
ملف تنفيذي عدد:26/2016/69

لفائدة: البنك الشعبي لطنجة تطوان، ينوب 
عنه ذ/عبد العزيز البقالي المحامي بهيئة 

طنجة.
ضد : السيد عبد القادر الحبوشي.

الضبط  كتابـــة  مصلحــة  رئيس  يعلن 
بتاريـــخ  أنـــه  بطنجـــة  التجاريـــة  بالمحكمة 
:2021/05/17 على الساعة الثالثة زواال ستجرى 
سمسرة عمومية بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
للبيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )الضحى 1-20( 
والكائن   36/25698 عدد  العقاري  الرسم  ذي 
بالطابق الثالث من العمارة الكائنة بمدينة القصر 

الكبير حي سيدي رضوان.
وهو عبارة عن شقة مساحتها 73 متر مربع، 
مع مشتمالتها بما في ذلك األجزاء المشتركة في 
العمارة من الملك موضوع للرسم العقاري رقم 

.36/20515
مبلــــغ  في  االفتتاحــي  الثمــن  حـــدد 

180.000.00 درهم. 
تقدم العروض إلى قسم التنفيذ ابتداء من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن. يمكن لكل شخص داخل 
تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا  أيام من  عشرة 
عما رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق 
بمقدار السدس ثمن البيع األصلي والمصاريف 
)الفصل 479 من ق م م(. ويؤدى الثمن ناجزا مع 
زيادة 3 في المائة،  ومصاريف التنفيذ بواسطة 
يمكن  اإليضاح  من  وللمزيد  مضمون.  شيك 
دفتر  على  لالطالع  التنفيذ  بمكتب  االتصال 

التحمالت. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
عبد اللطيف فالح
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة
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قف�شات مع كورونا
رئيس جماعة لوطا المكي الحنودي مخاطبا 
ساكنة جماعته في رسالة فيسبوكية - بعد قرار 
منع حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من 
قائال:  ليال-   رمضان  في  الداخلية  وزارة  طرف 
»سكان جماعة لوطا األعزاء والعزيزات بصفتي 
رئيسا لجماعة وضابطا للشرطة اإلدارية حسب 
القوانين واألنظمة الجـاري بها العمل – وهذا 
هو األصل – أرخص لكم بالتجوال بتراب جماعة 
لوطا وارتياد المقاهي... من الفطور إلى الساعة 
23 ليال خالل شهر رمضان،مع االلتزام ببعض 
وبين  وبيننا  الضرورية.  االحترازيـة  اإلجــراءات 

الحكومة المحكمة اإلدارية المختصة.
بعد هــذه التدوينة مباشرة قررت النيابة 
العامة بالحسيمة فتح بحث في موضوع التدوينة 
لمخالفة  التحريض  عبارات  على  تحتوي  التي 
قرارات السلطات العمومية المتخـذة في إطـار 

حالة الطوارئ الصحية.
المحكمة  لوكيـل  بـالغ  محتــــوى  وأفاذ 
االبتدائية بالحسيمة، أنه كون هذا الفعل يجرمه 
مخالفـة  على  التحريـض  في  القانون،ويتمثل 
إطار  في  المتخذة  العمومية  السلطات  قرارات 
حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت النيابة العامة 
بالحسيمة فتح بحث في موضوع التدوينة من 
يومه،وعهد بإنجازه إلى المركز القضائي للدرك 

الملكي بالحسيمة.
وبمجرد انتهـاء البحـث تــم القبــض على 

رئيس جماعة لوطا المكي الحنودي الذي أفرج 
سنتيم  مليون  قدرها  مالية  بكفالة  الحقا  عنه 
والمتابعة في حالة سراح،ليقدم الشكر الجزيل 
لكل الذين سألوا عنه واهتموا لقضيته خصوصا 
من األساتذة المحاميين واألصدقاء وجل الرأي 
بطريقة  صفحته  على  أخرى  مرة  العام،معلقا 
ساخرة » إلى كل من سأل عني أقول أنني بخير 
وهلل الحمد،أمضيت أحسن ) ويكاند( في حياتي 
الرايس  »سعــادة  إال:  أسمع  ال  لحظة  كل  في 
ياك ما خصك شحاجة ... سعادة الرئيس شنـــو 

نجيبوليك ... سعادة الرايس أتاي وال قهوة«.
رئيس  إحــدى مناوشــات  تنتهـي  وبذلك 
للجدل،  المثير  الحنودي  المكي  لوطـا  جماعـة 
الفايسبوك  رواد  من  معنويا  دعما  لقي  والذي 
على  ساخرة  بطرق  إعجابهم  عن  عبروا  الذين 
شخصية الرجل، حيث ذهب البعض إلى التواصل 
عبر تطبيق  الميسنجيـــر  مع رئيس الجماعــة 
أيام الشهــر الفضيل في جماعة  وطلب قضاء 
لوطا،وما كان من السيد » المكي الحنودي » إلى 
أن يرحب بالجميع بجماعته، وأن إكرام الضيف 
من مسكن ومأكل وكل شروط الراحة عادة أبناء 
الجماعة، وأنه واحد من هذه المنطقة ومتشبع 

بعاداتها وتقاليدها. 
محمد الطيب البقالي

االتصال على الرقم  0539943008

لجميع إعالناتكم اإلشهارية واإلدارية يف

حلت، مؤخرا، الطفلة آية مرفوقة بوالدتها وكان الغرض من زيارة مقر 
الجريدة، بعد تردد، هو نشر هذا النداء اإلنساني، طلبا لالستشفاء بالدرجة 

األولى، بمساعدة المحسنين وذوي القلوب الرحيمة، جزاهم اهلل خيرا.
أمراض  بالذكاء،  المتميــزة  دراستها،  في  المتفوقة  الطفلــة،  وتعاني 
الروماتيزم والمناعة الذاتية، إذ تشكو من ارتفاع نسبة ميكروب كبيرة في 
دمها، مما يتطلب توفير أدوية باهظة الثمن، شهريا،  باإلضافة إلى مطلب 
بغرفة  القاطنة  الصغيرة،  األسرة  هذه  تقف  بينما  المكلف،  الصحي  األكل 
واحـدة، عاجـزة جدا عن التغلـب على احتياجاتها الطبيعيـة، حيث إن والدة 
الطفلة التي تلعب دور األم واألب في وقت واحد، لم تستفد من المساعدات 
الممنوحة لألرامل وكذا من بطاقة »راميد« بل التجد إرشادا أو إصغاء من 
طرف مصالح السلطات المحلية المختصة أوجمعيات المجتمع المدني، لمد 
يد العون لها، خاصة أنها فقدت عملها بالمطاعم، منذ بداية انتشار الوباء.

لالتصال : 0631740389
العنوان: زنقة عين التواتي رقم 7 حي المصلى

رسالة إنسانية
من ياأخذ بيد هذه الرباءة 

املري�شة واملحتاجة ؟

هذه مطالب املمر�شني 
الإعداديني فاإلى متى �شيبقون 

مق�شيني ؟
بنسخة  الجريدة  توصلت  لها،  بيان  في 
منه،  أوردت فيه التنسيقية الوطنية للممرضين 
بمدرسة  تكوين  سنتين  ذوي  اإلعداديين، 
تكوين الممرضين اإلعداديين )بروفي الدولة( 
حمل  أسبوع  عرفه  الكبيرالذي  النجاح  بعد  أنه 
مارس   26 إلــى   22 من  االحتجاجية  الشارة 
2021 للتنديد باإلقصاء المتواصل الذي يطال 
المعنيين  اإلعداديين  والممرضات  الممرضين 
على كافة المستويات وتغييب دورهم المهم في 
المنظومة الصحية والتنكرلتضحياتهم والتعريف 
بملفهم المستعجل والمتكون من مجموعة من 
النقط، منها الترقية االستثنائية بأثررجعي لكل 
الممرضين  تعويض  اإلعداديين،  الممرضين 
عن   1986  /1984/1985 أفــواج  اإلعداديين 
إلى حين  التي ضاعت، منذ تخرجهم  السنوات 
تعيينهم، استفادة الممرضات والممرضين من 
خارج السلم، وضع حد إلقصائهم من المشاركة 

في بعثات الحج، المحددة في سن 50 سنة، خاصة 
وأن معظمهم تجاوزوا هذا السن.وأضاف البيان 
ذاته أنه وفي سياق الحواراالجتماعي القطاعي 
حد  وضع  أجل  ومن  الصحة  وزارة  تعرفه  الذي 
لمجموعة من االختالالت التي يعرفها المرسوم 
28ـ9ـ2017  الصادربتاريخ  2ـ17ـ535،  رقم 
وتقنيي  للممرضين  األساسي  النظام  بمثابة 
إقصاء مجحف، بعدم  الصحة وما يتضمنه من 
إدراجهم ضمن الفئات التمريضية  التي يشملها 
التنسيقية الوطنية للممرضين  المرسوم، فإن 
الصارخ  اإلعداديين CNIB تندد بهذا اإلقصاء 
طاولة  على  الفئة  هذه  ملف  بوضع  وتطالب 
الصحة  وزارة  وتدعو  المقبل  الحواراالجتماعي 
والحكومة والشركاء االجتماعيين إلنصاف هذه 

الفئة المقصية من الجسم التمريضي..

محمد إمغران
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و�سحبه  �آله  وعلى  �هلل،  ر�سول  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  �لرحيم،  �لرحمن  �هلل  ب�سم 
�أجمعني.

�أما بعد؛ معا�سر �لقر�ء:
�لأمكنة  بع�ض  فف�سل  ومكانًا،  زمانًا  خلقه  بني  فا�سل  �أن  �سبحانه  �هلل  حكمة  من  �إن 
على بع�ض، وف�سل بع�ض �لأزمنة على بع�ض، فف�سل يف �لأزمنة �سهر رم�سان على �سائر 

�ل�سهور، فهو فيها كال�سم�ض بني �لكو�كب، و�خت�سه بف�سائل عظيمة ومز�يا كبرية:
ِذيَن  �لَّ َها  )َياأَيُّ تعالى:  قال  �لأ�سمى،  وهدفه  �ل�سيام،  ثمرة  وهي  �لتقوى:  �سهر  فهو   *
�لبقرة:183،  ُقوَن(  َتتَّ ُكْم  َلَعلَّ َقْبِلُكْم  ِمْن  ِذيَن  �لَّ َعَلى  ُكِتَب  َكَما  َياُم  �ل�سِّ َعَلْيُكُم  ُكِتَب  ء�آَمُنو� 
بالقليل،  ويقنع  �جلليل،  من  خوفه  ويزد�د  بالتنزيل،  �مل�سلم  مت�سك  يزد�د  رم�سان  ويف 

وي�ستعد ليوم �لرحيل.
ِفيِه  �أُْنِزَل  ِذي  �لَّ اَن  َرَم�سَ )�َسْهُر  تعالى:  لقوله  �لقر�آن،  فيه  �أنزل  �لذي  �ل�سهر  وهو   *
�لكتب  جميع  �إن  بل  �لبقرة:185،  َو�ْلُفْرَقاِن(  �ْلُهَدى  ِمَن  َنٍت  َوَبيِّ ا�ِض  ِللنَّ ُهًدى  �ْلُقْرء�آُن 
َعَلْيِه  �هلُل  ى  لَّ �سَ �هلِل  وَل  َر�سُ نَّ  �أَ �ْلأَ�ْسَقِع،  ْبِن  َو�ِثَلَة  فَعْن  رم�سان،  �سهر  يف  نزلت  �ل�سماوية 
ْوَر�ُة  َو�أُْنِزَلِت �لتَّ اَن،  َلْيَلٍة ِمْن َرَم�سَ ِل  �أَوَّ اَلُم يِف  ْبَر�ِهيَم َعَلْيِه �ل�سَّ �إِ ُحُف  َم َقاَل: )�أُْنِزَلْت �سُ َو�َسلَّ
ِلأَْرَبٍع  �ْلُفْرَقاُن  ْنِزَل  َو�أُ اَن،  َرَم�سَ ِمْن  َرَة َخَلْت  ِلَثاَلَث َع�سْ يُل  ْنِ َو�ْلإِ اَن،  َرَم�سَ ِمْن  نْيَ  تٍّ َم�سَ ِل�سِ

اَن( رو�ه �أحمد. ِريَن َخَلْت ِمْن َرَم�سَ َوِع�سْ
�أركان  من  ركن  �سيامه  وجعل  �مل�سلمني،  على  �سيامه  �هلل  فر�ض  �لذي  �ل�سهر  وهو   *
ِذيَن  َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى �لَّ ِذيَن ء�آَمُنو� ُكِتَب َعَلْيُكُم �ل�سِّ َها �لَّ �لإ�سالم، حيث قال تعالى: )َياأَيُّ
 - �هلل  �أن  �ل�سوم،  فري�سة  عظم  على  يدل  ومما  �لبقرة:183،  ُقوَن(  َتتَّ ُكْم  َلَعلَّ َقْبِلُكْم  ِمْن 
�لعظيم،  �لأجر  يح�سل  وحتى  بالريان،  ُي�سمى  �جلنة  يف  بباب  �ل�سائمني  خ�ّض  تعالى- 
ينبغي لل�سائم �جتناب �أعمال �ل�سوء كلها، و�لبعد عن �لرفث و�لف�سوق، م�سد�قًا مِلا رو�ه 
ٌة  َياُم ُجَنّ ّ �أنه قال: )�ل�سِ �أبو هريرة - ر�سي �هلل عنه- عن �لنبي -عليه �ل�سالة و�ل�سالم- 

( رو�ه �لبخاري. َتنْيِ اِئٌم َمَرّ ُه َفْلَيُقْل: �إِنّ �سَ فال َيْرُفْث وَل َيْجهْل، و�إِن �ْمُروؤٌ َقاَتَلُه �أْو �َسامَتَ
قال  هريرة قال:  فعن �أبي  و�ل�سيئات،  �لذنوب  وتكفري  و�ملغفرة،  �لتوبة  �سهر  وهو   *
اُن �إَِلى  ْمَعِة، َوَرَم�سَ ْمَعُة �إَِلى �جْلُ ْم�ُض، َو�جْلُ َلَو�ُت �ْلَ ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: )�ل�سَّ
َر�ٌت َما َبْيَنُهنَّ �إَِذ� �ْجَتَنَب �ْلَكَباِئر( رو�ه م�سلم، من �سامه وقامه �إميانًا مبوعود  اَن، ُمَكفِّ َرَم�سَ
�لنبي  �أن  �ل�سحيحني  ما تقدم من ذنبه، ففي  له  �هلل، غفر  و�حت�سابًا لالأجر عند  �هلل، 
َم ِمْن َذْنِبِه(،  اَن، �إِمَياًنا َو�ْحِت�َساًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ اَم َرَم�سَ �سلى �هلل عليه و�سلم قال: )َمْن �سَ
َم ِمْن َذْنِبِه(، وقال �أي�سًا:)َوَمْن َقاَم  اَن �إِمَياًنا َو�ْحِت�َساًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ وقال: )َمْن َقاَم َرَم�سَ
َم ِمْن َذْنِبِه( رو�ه �لبخاري وم�سلم، وقال جربيل  َلْيَلَة �لَقْدِر �إِمَياًنا َو�ْحِت�َساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ
عليه �ل�سالم: » �َسقي َعبٌد �أَدرَك رم�ساَن فان�َسلَخ ِمنُه وَل ُيغَفر َله »، َفقال �لنبي: �آِمنَي(، 
ن على تلك �لدعوة نبينا �سلى �هلل عليه و�سلم،  بذلك دعا عليه جربيل عليه �ل�سالم، و�أمَّ

فما ظنك بدعوة من �أف�سل مالئكة �هلل، يوؤّمن عليها خري خلق �هلل.
�أن �لعتق  �أمنيات �مل�سلم، ل �سّيما  �أ�سمى  * وهو �سهر �لعتق من �لنار، و�لعتق من �لنار 
�أنه  - تعالى- ورحمته بعباده  �لنار ودخول �جلنة، ومن ف�سل �هلل  يعني �جتناب عذ�ب 
ي�سطفي منهم يف كل ليلة من �سهر رم�سان عتقاء من �لنار، ففي حديث �أبي هريرة ر�سي 
رِّ  �هلل عنه قوله �سلى �هلل عليه و�سلم: )َوُيَناِدي ُمَناٍد: َيا َباِغَي �َلرْيِ �أَْقِبْل، َوَيا َباِغَي �ل�سَّ
اِر، َوَذلَك ُكلُّ َلْيَلٍة( رو�ه �لرتمذي، ويف حديث �أبي �أمامة �لباهلي  ِ ُعَتَقاُء ِمَن �لنَّ ْر، َوهلِلَّ �أَْق�سِ
ِ عنَد كِلّ ِفطٍر عتقاَء  - ر�سي �هلل عنه - عن �لنبي عليه �ل�سالة و�ل�سالم �أنه قال: )�إَنّ هلَلّ

وذِلك يف كِلّ ليلٍة(.
�ل�سياطني، ففي �حلديث  �لنري�ن، وت�سفد  �أبو�ب  �أبو�ب �جلنان وتغلق  * وفيه تفتح 
�أبو�ب �جلنة،  حت  )�إذ� جاء رم�سان فتِّ �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال:  �أن  �ملتفق عليه 
�أنهم  �أي:  �ل�سياطني(،  )و�سل�سلت  لفظ:  ويف  �ل�سياطني(،  دت  و�سفِّ �لنار،  �أبو�ب  قت  وغلِّ
يجعلون يف �لأ�سفاد و�ل�سال�سل، فال ي�سلون يف رم�سان �إلى ما كانو� ي�سلون �إليه يف غريه.

* وهو �سهر �ل�سرب، فاإن �ل�سرب ل يتجلى يف �سيء من �لعباد�ت كما يتجلى يف �ل�سوم، 
ففيه يحب�ض �مل�سلم نف�سه عن �سهو�تها وحمبوباتها، فال�سيام يجمع �أنو�ع �ل�سرب �لثالثة، 
ولذلك  و�لعط�ض،  �جلوع  �أل  على  و�سرب  �هلل،  مع�سية  عن  و�سرب  �هلل،  طاعة  على  �سرب 
جعل �هلل - تعالى- لل�سائم �أجر�ً عظيمًا، كما جازى �ل�سابرين بغري ح�ساب، م�سد�قًا ملا 
ُروي عن ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- �أنه قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: )ُكُلّ 
�ل�سرب،  ن�سف  �ل�سوم  كان  ولهذ�  به(،  �أْجِزي  و�أََنا  يل  ه  فاإَنّ َياَم،  ّ �ل�سِ �إَلّ  له،  �آَدَم  �ْبِن  َعَمِل 
اِبُروَن �أَْجَرُهْم ِبَغرْيِ ِح�َساٍب (  �لزمر:10 . ى �ل�سَّ ا ُيَوفَّ َ وجز�ء �ل�سرب �جلنة، قال تعالى: )�إِنَّ

* �سهر �لإكثار من تالوة �لقر�آن �لكرمي؛ فتالوته �أف�سل ذكر هلل تعالى، وهي من �أعظم 
�لعبادة  �لأوقات يف مالزمة هذه  �أن يغتنم  �مل�سلم  �لتي حتفز  �لأجور  وبها من  �لعباد�ت، 
تاأ�سيا بخري خلق �هلل  �ل�سهر،  �لقر�آن �لكرمي يف هذ�  �لعظيمة، ويتاأكد �لإكثار من تالوة 
على  َيعِر�ُض  )كان  قال:  عنه  تعالى  �هلل  ر�سي  هريرة  �أبي  فعن  �لكرمي:  ر�سولنا  تعالى 
تنِي يف �لعاِم �لذي ُقِب�َض  ًة، فعَر�َض عليِه مرَّ �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �لقر�آَن كلَّ عاٍم مرَّ
فيه، وكان َيْعَتِكُف كلَّ عاٍم َع�سًر�، فاْعَتَكَف ِع�سريَن يف �لعاِم �لذي ُقِب�َض فيِه( )�سحيح 

اَن،  َرَم�سَ ِمن  َلْيَلٍة  ُكِلّ  يف  َيْلَقاُه  يُل  ِجرْبِ )وكاَن  عبا�ض:  بن  وحلديث   ،)4998 �لبخاري 
ُه �لُقْر�آَن(. فُيَد�ِر�سُ

َفَعاِن  َي�سْ َو�ْلُقْر�آُن  َياُم  )�ل�سِّ و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  قال  �ل�سفاعة:  �سهر   *
ْعِني  َف�َسفِّ َهاِر،  ِبالنَّ َهَو�ِت  َو�ل�سَّ َعاَم  �لطَّ َمَنْعُتُه   ، َربِّ �أَْي  َياُم:  �ل�سِّ َيُقوُل  �ْلِقَياَمِة،  َيْوَم  ِلْلَعْبِد 

َعاِن( رو�ه �أحمد. ْعِني ِفيِه، َقاَل: َفُي�َسفَّ ْيِل، َف�َسفِّ ْوَم ِباللَّ ِفيِه، َوَيُقوُل �ْلُقْر�آُن: َمَنْعُتُه �لنَّ
* وهو �سهر �لقيام و�لرت�ويح: من ف�سائل �سهر رم�سان �أن فيه �سالة �لرت�ويح، ل �سّيما 
�أن �لإجماع �نعقد على �سنّية قيام ليايل رم�سان، وقد �أّكد �لإمام �لنووي - رحمه �هلل- �أن 
�ملق�سود من �لقيام يتحقق يف �سالة �لرت�ويح، وقد �أخرب ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�سلم 
لوجه  بالعمل  و�لإخال�ض  ف�سيلته،  و�عتقاد  حق،  باأنه  �لت�سديق  مع  رم�سان  قيام  �أن   -
�هلل تعالى، و�جتناب �لرياء و�ل�سمعة، �سبب ملغفرة �لذنوب، حيث قال: )َمن قاَم رم�ساَن 
َم ِمن ذنِبِه(، كما �أنه �سبب �لقرب من �هلل تعالى، قال �هلل  �إمياًنا و�حِت�ساًبا، ُغِفَر َلُه ما تقَدّ
ِه  * ُقْل  ْيِل �َساِجًد� َوَقاِئًما َيْحَذُر �ْلآِخَرَة َوَيْرُجو َرْحَمَة َربِّ ْن ُهَو َقِنٌت - �َناَء �للَّ تعالى: )�أَمَّ
ُر �أُوُلو �ْلأَْلَبِب( �لزمر:9، وعن  ا َيَتَذكَّ َ ِذيَن َل َيْعَلُموَن  * �إِنَّ ِذيَن َيْعَلُموَن َو�لَّ َتِوي �لَّ َهْل َي�سْ
ه َمن قام مع  �أبي ذر ر�سي �هلل تعالى عنه قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: )�إنَّ

�لإماِم حتى ين�سرَف، ُكِتَب له قياُم ليلٍة(.
نِّ  َفاإِ ي  َعنِّ ِعَباِدي  �َساأََلَك  )َو�إَِذ�  �ل�سيام:  �آيات  �لدعاء، قال تعالى عقيب  * وهو �سهر 
�ِع �إَِذ� َدَعاِن( �لبقرة:186، حيث �إن �لدعاء ُم�ستجاب يف �سهر رم�سان،  َقِريٌب �أُِجيُب َدْعَوَة �لدَّ
عليه  �هلل  �سلى   - �هلل  ر�سول  عن  عنه-  �هلل  ر�سي   - �هلل  عبد  بن  جابر  رو�ه  ملا  م�سد�قًا 
اِر يف �سهِر رم�ساَن، و�إَنّ لكِلّ م�سلٍم  و�سلم- �أنه قال: )�إَنّ هلِل يف كِلّ يوٍم وليلٍة ُعَتقاَء ِمَن �لَنّ
تجاُب له(، وقال �سلى �هلل عليه و�سلم: )ثالثة ل ترد دعوتهم، وذكر  َدعوًة يدعو بها فُي�سْ
منها: �ل�سائم حتى يفطر(رو�ه �أحمد، ولقوله �سلى �هلل عليه و�سلم: )لل�سائم عند فطره 

دعوة ل ترد(. 
�ل�سهر،  هذ�  يف  �جلود  من  يكرث  �أن  للم�سلم  ينبغي  �إذ  و�لإح�سان؛  �جلود  �سهر  وهو   *
�قتد�ء� وتاأ�سيا بر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم، فقد ُروي عن �بن عبا�ض �أنه قال: )كاَن 
اَن ِحنَي َيْلَقاُه  ا�ِض، وكاَن �أْجَوُد ما َيكوُن يف َرَم�سَ َم �أْجَوَد �لَنّ ى �هلُل عليه و�سَلّ َلّ ِ �سَ َر�سوُل �هلَلّ
ِمَن  باَلرْيِ  �أْجَوُد  يُل  ِجرْبِ َيْلَقاُه  ِحنَي  َم  و�سَلّ عليه  �هلُل  ى  َلّ �سَ  ِ �هلَلّ َفَلَر�سوُل  يُل،......  ِجرْبِ

يِح �مُلْر�َسَلِة(. �لِرّ
* وهو �سهر فيه ليلة �لقدر، ليلة عظيمة، حيث جعل �هلل �لعمل فيها خري�ً من �لعمل 
�َسْهٍر(  �أَْلِف  ِمْن  َخرْيٌ  �ْلَقْدِر  )َلْيَلُة  تعالى:  قال  خريها،  ُحِرم  من  و�ملحروم  �سهر،  �ألف  يف 
�لقدر:3، وروى �بن ماجه عن �أن�ض ر�سي �هلل عنه قال: » دخل رم�سان، فقال ر�سول �هلل 
�سهر، من  �ألف  ليلة خري من  وفيه  �ل�سهر قد ح�سركم،  )�إن هذ�  و�سلم:   �سلى �هلل عليه 
ُحِرمها فقد ُحِرم �لري كله، ول ُيْحَرم خرَيها �إل حمروم(، وهي ليلة ُتغفر فيها �لذنوب 
و�لآثام، وتت�ساعف فيها �لأجور، ملا رو�ه �أبو هريرة - ر�سي �هلل عنه- عن ر�سول �هلل - �سلى 
َم من َذنِبِه(.  �هلل عليه و�سلم- �أنه قال: )َمن قاَم ليلَة �لَقدِر �إمياًنا و�حِت�ساًبا ُغِفَر َلُه ما تقَدّ
* �ل�سهر �لذي فيه �لعمرة تعدل حجة مع �لر�سول: �لعمرة يف �سهر رم�سان لها ف�سيلة 
�أخرى، فعن �بن عبا�ض ر�سي �هلل عنه قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم لمر�أة 
ي مَعنا(، قالت: ل يكن لنا �إل نا�سحان، فحج �أبو ولدها  جِّ من �لأن�سار:)ما مَنَعِك �أن حَتُ
و�بنها على نا�سح، وترك لنا نا�سًحا نن�سح عليه، قال: )فاإذ� جاء رم�ساُن فاعتِمري، فاإنَّ 
ًة معي(؛ و�لنا�سح هو بعري  ًة( �سحيح م�سلم:1256، ويف رو�ية:)حجَّ ُعمرًة فيه تعِدُل حجَّ

ي�سقون عليه. 
* �سهر �لرتبية: فال�سوم مدر�سة تربوية �إميانية، تربي �لنف�ض على �لأخالق �لفا�سلة 
و�لبعد عما يف�سد �ل�سوم، ففي �حلديث: )من ل يدع قول �لزور و�لعمل به، فلي�ض هلل 
�أنف�سنا،  ن�سبط  �أن  �ل�سهر  هذ�  يف  علينا  يجب  كما  و�سر�به(،  طعامه  يدع  �أن  يف  حاجة 
ونحفظ جو�رحنا عما يغ�سب �هلل تعالى، ففي �حلديث: )رّب �سائم لي�ض له من �سيامه 
�ملنذري  �سححه  و  �لن�سائي،  �ل�سهر( رو�ه  �إل  قيامه  من  له  لي�ض  قائم  ورب  �جلوع،  �إل 
و�لهيثمي، و�لألبان، فهو �سبحانه ل يعذبنا بال�سيام �أو �لقيام، بل يعودنا �إذ� �أم�سكنا عن 
�أن ن�سك يف �مل�ساء ود�ئمًا عن �ملحرمات، ونحفظ  �حلالل يف نهار رم�سان؛ فيجب علينا 

�أل�سنتنا وجو�رحنا عما يغ�سبه �سبحانه. 
�إفطاره،  عند  فرحة  فرحتان:  )لل�سائم  و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  قال  �لفرح:  �سهر   *
�ملجاهد لنف�سه،  لل�سائم  �إل  ياأتي  �ل�سعور ل  وفرحة عند لقاء ربه( متفق عليه، وهذ� 

�ملجتهد يف طاعة ربه.
�لتي  �لعظيمة  و�ملز�يا  �جلّمة،  �لف�سائل  هذه  �إلى  �هلل-  رعاك  �لقارئ  �أخي   - فانظر 
�جتمعت يف هذ� �ل�سهر �ملبارك، فحري بك - �أخي �مل�سلم- �أن تعرف حقه، و�أن تقدره حق 
قدره، و�أن تغتنم �أيامه ولياليه بالأعمال �ل�ساحلة، ع�سى �أن تفوز بر�سو�ن �هلل، فيغفر 

لك ذنبك ويي�سر لك �أمرك، ويكتب لك �ل�سعادة يف �لد�رين.
وتعالى  �سبحانه  ن�ساأله  كما  قيام،  خري  رم�سان  بحق  يقومون  ممن  �جعلنا  فاللهم 

�لقبول و�ملغفرة و�لعتق من �لنار، �آمني يا رب �لعاملني.
 و�سلى �هلل و�سلم وبارك على �سيدنا و نبينا حممد وعلى �آله و�سحبه و�سلم.

إعداد : محمد أمني بنعفان -

ف�ضائل �ضهر رم�ضان املبارك
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شكل حضور المرأة في العديد من سياقات منعطفا كاشفا لتحــوالت 
ومتغيرات كثيرة في المشهد السياسي، ال سيما أن المرأة المغربية  أثبتت 
جدارتها في جل المناصب والمسؤوليات، إال أن هذه المكاسب تظل محدودة 
االنتخابية  االستحقاقات  أنظمة  على  ستطرأ  التي  التغييرات  مع  خصوصا 
المقبلة، والتي ستضعف ال محالة حضور المرأة في المشهد السياسي من 
خال+ل مؤسسات التشريع ببالدنا، وإيمانا بأن المجتمع المدني لعب دورا 
وتمكين جميع  االجتماعي  النوع  على  المبنية  المساواة  تحقيق  حاسما في 
للمرأة، من  األساسية  اإلنسان  الكامل بحقوق  التمتع  والفتيات من  النساء 
في  والتكوين  للتنمية  الديمقراطي  المتوسطي  المعهد  تفكير  جاء  هنا 
اختير  والذي  الثالثة  دورته  في  النسائية  القيادات  تأهيل  برنامج  تنظيم 
 09،03 أيام  للتنمية«  أساسية  رافعة  للمرأة  السياسية  »الريادة  شعار  له 
الثقافي رينشهاوسن وبفندق سوالزور، وذلك  2021 بالمقهى  و10 أبريل 
تزويدها  خـالل  من  بطنجـة  للمرأة  القيادي  الدور  ودعم  تعزيز  إطار  في 
بالمهارات األساسية للقيادة والتفاوض وكسب التأييد لمطالبها بناء على 

رؤية نسوية.
وتضمن البرنامج العام للدورة الثالثة ورشتين مهمتين لتقوية قدرات 
والقيادة  الريادة  ميكانيزمات  وتمكينهن من  السياسي  المجال  في  النساء 
من  المرأة  »تمكين  عنوان  تحت  كانت  األولى  الورشة  حيث  السياسية، 
يوم  وذلك  الرمحاني«  »حفصة  الدكتورة  تأطير  من  السياسية«  القيادة 
قدمت  حيث  رينشهاوسن.  الثقافي  بالمقهى   2021 أبريل   03 السبت 

المفاهيم األساسية للنوع االجتماعي والقيادة، والتأكيد على: 
االجتماعــي  التمكيـن  يسبقـه  أن  يجب  السياسي  التمكيــن  أن   •

واالقتصادي.
إن المعرفة والعلم ضروريان لتمكين النساء في المجال السياسي   •
األحزاب  يهم  ما  سواء  التنظيمية  بالقوانين  الدراية  خصوصا 
بالدرجة األولى أو ما يهم القوانين التنظيمية للمجالس المنتخبة 
سواء على المستوى المحلي أو الوطني، وأيضا المعرفة بالجانب 
بالدرجة  والمدنية  السياسية  الحقوق  فيه  تأتي  الذي  الحقوقي 

األولى.
األولويات  من  يعتبر  المحلي  العام  الشأن  تخليق  على  العمل  إن   •
فترة  في  المعيار  هي  والجودة  الكفاءة  جعل  طريق  عن  وذلك 
التزكيات وليس المحاباة والمحسوبية »ومول الشكارة« كما يقال 

في لغتنا العامية.
الثانية كانت تحت عنوان »تعزيز القيادات السياسية للنساء«  الورشة 
 2021 أبريل   09 الجمعة  يوم  وذلك  الرحيوي   إلهام  األستاذة  تأطير  من 
بالمقهى الثقافي رينشهاوسن، حيث تناولت األستاذة إلهام صفات المرأة 

القيادية ومنها: 
قدرة استعمال الذكاء العاطفي وقوة التأثير على اآلخرين.  •

التوفر على شخصية قوية.  •
أن تكون شخصية القيادية محفزة ولها دراية بالمستجدات.  •

القياديات  للنساء  الدائرية  العملية  خوض  على  قادرة  تكون  أن   •
والتي تعني أن تكون قادرة على حل المشكالت.

أن تملك القيادية رؤية على المدى القريب والبعيد ولها قدرة على   •
التغيير.

دورته  في  النسائية  القيادات  تأهيل  برنامج  من  الختامية  الندوة  أما 
للنساء:  النسائية  الريادة  إلى  المشاركة  »من  عنوان  تحت  كانت  الثالثة، 
»بفندق سوالزور«   2021 أبريل   10 السبت  يوم  وذلك  والرهانات«  الواقع 

بطنجة.
تناول من  والتي  للنقاش،  محاور  أربعة  استعراض  الندوة  عرفت  ولقد 
خاللها األستاذ »محمد علي الطبجي« )مستشار بديوان رئيسة مجلس جهة 
الجهة(  رئيسة  الحساني  ذ.فاطمة  ناب عن  والذي  الحسيمة  تطوان  طنجة 
في المداخلة األولى محور »الجهوية المتقدمة وتحديات إدماج المرأة في 
على  سواء  النساء  على  الرهان  أن  أكد  حيث  الجديد«،  التنموي  النموذج 
المستوى الجهوي أو الوطني ينبغي أن تطبعه إرادة سياسية حقيقية تبتدئ 
إلى  ووصوال  البيت  من  انطالقا  المرأة  مهام  في  المناصفة  الرجال  بتقبل 
الجهات التي تعمل فيها. وأشار إلى أن سبب ضعف تمثيلية النساء هو عدم 
ثقة الرجل مبدئيا من عمل المرأة، األمر الذي يستبعدها في صناعة القرار، 
وأن المناصفة يجب أن تفرض داخل األحزاب بالدرجة األولى. كما أكد أن 
المرأة قادرة على خوض غمار السياسة، لكن ينبغي أن تمنح لها الفرصة 

وينبغي تغيير بعض األفكار في المجتمع التي تهم المرأة.
أما المداخلة الثانية تناولت المهندسة »شرفات أفيالل« )وزيرة سابقة، 
بين  »المرأة  محور  واالشتراكية(  التقدم  لحزب  السياسي  الديوان  عضو 
التمكين الدستوري ومؤشرات الواقع«، حيث أكدت على أنه يجب على المرأة 
أن تصل إلى نسبة الثلث حتى وإن لم تصل إلى المناصفة، وأن تلعب دورا 

سياسيا مهما، في التعبير عن القرارت التي تهم النساء السياسيات.
الثالثة  المداخلة  في  عبود«   ابن  »نعيمة  األستاذة  تطرقت  حين  في 
لمحور »مساهمة المرأة في تدبير الشأن العام المحلي - طنجة نموذجا«، 
إلى كون أن النساء حاضرات وأنهن أصبحن صانعات القرار ويساهمن في 
التنمية سواء على المستوى المحلي أو الوطني. وأن الريادة السياسية يجب 
المرأة  وأن دعم  لها،  المحيط  نفسها ودعم  المرأة في  ثقة  عبر  تكون  أن 
داخل األحزاب يجب أن يكون مدعما من لدن األعضاء حتى تستطيع العمل 

بأريحية.
الدكتور  لسان  على  أخيرة  بمداخلة  األربعة  المداخالت  واختتمت 
»الحسن الجماعي« والذي أشار في  محوره إلى »التمثيلية النسائية للنساء 
ليس  المناصفة  أن  أكد  حيث  مستجدات«،  أي  المنتخبة:  المجالس  في 
بخلق  لوصوله  الدولة  تسعى  دستوري  هدف  بل  الدستورية،  المبادئ  من 
مجموعة من اآلليات، أهمها آليات للتمييز االيجابي »الكوطا«، وأكد أيضا 
التمثيلية  التناوب في مسألة  المناصفة يمكن أن تبرز عبر عملية  على أن 

السياسة.
هاجر   « للدكتورة  أوكلت  الختامية  الندوة  فقرات  تسيير  فإن  لإلشارة 

بعض  وممثلي  البرنامج  في  للمشاركات  نوعي  بحضور  وتميزت  بغوز« 
المحاضرين،  األساتذة  مداخالت  وبقوة  والسياسية  الجمعوية  الهيئات 
المشاركات  طرف  من  مسؤوال  وتفاعال  وجادا  مستفيضا  نقاشا  عرفت  كما 
والمشاركين حيث خرج البرنامج بمجموعة من التوصيات كانت على الشكل 

التالي :
أوال: المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة هي الضامنة للحقوق القانونية 

واالجتماعية واالقتصادية للمرأة في المجتمع.
ثانيا : ضرورة إشراك وإدماج المرأة في تفعيل القوانين.

ثالثا : دعم وتأهيل النساء كفاعالت سياسيات من أجل تمكين سياسي 
حقيقي.

رابعا : استثمار الكفاءات النسائية وإنصافهن وتمكينهن للوصول إلى 
مراكز القرار وضرورة التشاور معهم.

خامسا : ضرورة تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية لضمان نجاح النموذج 
التنموي الجديد. 

قبل  من  الفاعلة  السياسية  المشاركة  وتحفيز  تفعيل  ضرورة  وأخيرا 
المغيبة  والشرائح  والقوى  عام  بشكل  االجتماعية  والشرائح  القوى  مختلف 

عن دائرة النشاط السياسي والمهمشة في المجتمع بشكل خاص.
تكريم  عرفت  النسائية  القيادات  تأهيل  برنامج  من  الختامية  الندوة 
بعض الوجوه السياسية النسائية  في سنة سنوية دأب المعهد المتوسطي 
الديمقراطي للتنمية والتكوين على فعلها، حيث قدمت تذكارات وشواهد 
هذه  االختيار  صوب  حيث  الجهوي،  المستوى  على  رائدات  لنساء  تقديرية 

السنة على كل من:
وعضو  الحسيمة  ـ  تطوان  ـ  طنجة  جهة  رئيسة  الحساني  فاطمة  ذ. 

الديوان السياسي لحزب األصالة والمعاصرة.
ذ. نعيمة ابن عبود نائبة عمدة مدينة طنجة وعضوة الكتابة اإلقليمية 

لحزب العدالة والتنمية.
د. حفصة الرحماني متخصصة في التدبير الترابي وقضايا الشأن العام 

المحلي.
كما تم تكريم د. الحسن الجماعي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق 
بطنجة على هامش هذا البرنامج النسائي المحض إلسهاماته المتعددة في 

قضايا المرأة والنوع االجتماعي.
فقراته  على  النهاية  نقطة  تم وضع  النسائية  القيادات  تأهيل  برنامج 
بتوزيع شواهد المشاركة على المشاركات والتقاط صور للذكرى، مع تنظيم 

حفل شاي على شرف الحاضرات والحاضرين من الضيوف. 

البقاليطنجة أيام 09،03 و 10 أبريل 2021 الطيب  محمد 
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n  الكمامة والصورة
الصورة  التقاط  أثناء  لنشطاء ومسؤولي جمعيات  نشاهد صورا  واألسبوعيات،  اليوميات،  ٭عبر 
وعلى وجوههم كمامة، فال تفرق بين هذا وذاك، وهذا مشهد يعبر عن االلتزام بالكمامة صحيح.

لكن السؤال يظل ملحا: لماذا أخذ الصورة إذن؟
األذكياء من الفاعلين بالمقابل ينزلون الكمامة إلى الذقن أثناء التقاط الصورة. وهذا محمود.

n  استحضار مهيب
٭استحضار في زمننا مسترسل منذ خمسة آالف عام في موكب مهيب ينقل 22 مومياء فرعونية 
القومي  المتحف  إلى  التحرير  ميدان  في  المصري  المتحف  من  القديمة  مصر  وملكات  لملوك 

للحضارة المصرية بالفسطاط.
برقص تعبيري في ذلك الزمن، فتيات يحملن أطباق، تتقدمهن عربات عليها جنود يحرسون 

الكل في خشوع مومياء، خوفو، وتوت عن خامون، ونفرتيتي، وكيلوباترة ورمسيس.. الخ
آالف  منذ  مصر  سماء  في  وحلقنا  أبداننا  فاقشعرت  التاريخ  أمهات  إلى  بنا  رجع  مهيب  موكب 

السنين. احذر لعبة الفراعنة يا أثيوبيا.
n  احتالل الملك العام

٭الفراشة وبعض المتاجر المتسعة من الداخل يعرضون بضائعهم على الطوار مما يسبب في 
عرقلة الراجلين مخلين بقانون السير بدون مراقبة وال محاسبة، وشارع الحرية نموذجا.

سبق لنا أن تطرقنا إلى هذا الموضوع وال من مجيب.
n  األمم المتحدة وبورما

انتهاكا  بورما  في  السلطة  على  المستولين  الجيش  برصاص  بالعشرات  يسقطون  ٭القتلى 
للديمقراطية وحقوق اإلنسان.

المطلوب إرسال كتائب أممية لفك االرتباط بين الجيش والمدنيين إلى بورما.

n  بذور اإلرهاب مزروعة عندنا
القصور  وإيماء  اليمين،  بملك  تاريخهم  جاهلون  والعقيدة،  الدين  باسم  بهم  مغرر  ٭شباب 
والجواري والغلمان، يلصقون على الجدران ملصقات تنهى عن المنكر، معرضين فتيات العائالت 

إلى الشتيمة.
أيها الشباب المضلل راجعوا تاريخكم القديم وستظهر لكم الحقيقة.

n  الحذر واالنتخابات
٭الغضب عارم وسط الجمهور من خالل الحذر الليلي في شهر رمضان الشيء الذي سيؤثر على 

المشاركة في االستحقاقات المقبلة وهذا ما ال نريده.
n  خطب صالة الجمعة واألوقاف

٭األستاذ رشيد الحمامي المغربي تعرض للشتم والقذف والتحريض على القتل ضمنيا من طرف 
إمام الجمعة بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء الشيخ عمر القزابري أثناء خطبته المنتحلة 
من عدة مصادر، ذنب األستاذ الحمامي أنه كان مسلما فأصبح مسيحيا وله قناعته وأنه أغزر 

منه ثقافة وعلما.
وزارة األوقاف مطلوبة لتوحيد خطب الجمعة في ربوع المملكة.

n  عذاب القبر والثعبان األقرع

٭اإلرهاب يزرع في نفوس الصغار في الكتاتيب والزوايا، بمفهوم ما ينتظرهم عظيم، تناقضات 
يعيشها الشيوخ في ذواتهم ومع مخاطبيهم فأين نحن من »اذكروا أمواتكم بخير« أوهم بعض 
منه  وتخرج  النحيب  منه  يسمع  السعداوي«  »نوال  العالمة  قبر  أن  مختلفة  مواقع  الشيوخ من 

األفاعي...
استحيوا أيها الشيوخ من لحاكم فإن العالمة أعلت دوليا من شأن المرأة العربية.

نعم مجبرون لالطالع على مسار تاريخنا النضالي حتى نستشعر بحس عميق معايشتنا في الحاضر 
من تنسم حياة الحرية والتعددية، وتطور أجيالنا، وتغلغل العقيدة الوطنية في وجدادنا بسمونا في فضاء 
وطننا مدترين بالعلم ذو األرضية الحمراء يتوسطه نجم أخضر، نفديه بأرواحنا، ونغرسه بين أعالم األمم 

مشرقا ومغربا.
وهضابه،  وجباله،  سهوله  عبر  تنقلنا  بحرية  الوطن،  رحاب  في  ولتموقعنا  لذواتنا،  بمراجعتنا  أجل 
العابقة. فداه الشهداء بأرواحهم في سبيل إعالء  وصحرائه، وشواطئه، ومعايشتنا في طبيعة نسماته 

شأنه بين األمم.
مستهدفين  دائما  وكنا  غزانا،  دخيل  أي  يرتح  لم  األحرار  مغرب  فإننا  أكيد 
الملوك  هزم  شرسا،  مقاوما  شعبنا  فكان  موقعنا،  وباستراتجية  بالدنا،  بخيرات 

األجانب وكل متسلط عنيد.
التاريخ،  عبر  مواجها  زاحفا  شعبنا  وكان  التضحيات،  تلو  التضحيات،  تقدم 
لم يهدأ، وأخذت خطط المقاومة في حركات التحرير في آسيا وافريقيا وأمريكا 
الالتينية من زعيم التحرير الميداني محمد عبد الكريم الخطابي، وهو شيمنغ في 

الفيتنام وكاسترو في كوا.
فسلموا  الوطن،  لهذا  فداءا  أسماءهم  خلدوا  واألحرار  الشهداء  من  قوافل 

الشعلة ألبنائهم وأحفادهم للحفاظ على عزة هذا الوطن وبنائه في سـؤدده.
سنكون في هذه الحلقة مع مناضل عنيد، ديمقراطي، شوري أصيل مخطط 
عليه  القبض  لصعوبة  شبحا  يعده  االستعمار  كان  حزبه،  لتنظيمات  ومهندس 

مطلوب محاكمته باإلعدام حتى اختطفته يد أتيمة فاغتالته من أجل الحرية.

الشهيد إبراهيم الوزاني
المؤطر ـ الديمقراطي ـ المختطف

ـ الشهيد إبراهيم الوزاني من مواليد مدينة تازة سنة 1914.
الفاضلة خديجة  ووالدته  الوزاني،  الجليل  الشريف عبد اهلل بن عبد  والده  ـ 

بنت سعد المخزومي شقيقة العالمة المفتي بتازة.
أدخل الكتاب القرآني حسب األعراف المغربية، ثم درس على خاله وعلى علماء 

عصره.
تابع دراسته بكلية القرويين، فكان الطالب اليقظ والمدافع الذكي على حقوق الطلبة.

لمناهضة  المناشير  بتوزيع  قامت  بالمغرب  سرية  خلية  أول  ورئيس  للوطنية  األول  الرعيل  من 
السياسة البربرية سنة 1931، ألقي عليه القبض وهو يوزع المناشير في 16 ماي 1932، الذكرى الثانية 
للظهير البربري، عذب وسجن ثالثة أشهر بسجن فاس، كتبت عليه »مجلة مغرب« الصادرة بباريس«، 

وحرم من متابعة دراسته بكلية القرويين، وأجبره المستعمر على المكوث بتازة.
في تازة مسقط رأسه أسس مدرسة حرة بالزاوية التهامية، وجلب إليها مدرسين من كلية القرويين، 
وللعمل بجانبه بنشر الوعي والثقافة اإلسالمية والنهضة القومية بأوساط مدينة تازة، أقبل أبناء الشعب 
للحكام  متعبا  عنصرا  البطل  الوزاني  إبراهيم  نجد  وهكذا  وشغف،  بلهفة  المدرسة  في  االنخراط  على 

الفرنسيين المستعمرين، وكلما شدوا في وجهه بابا فكر في فتح باب آخر أكثر خطورة عليهم وهكذا 
حياة الرجل.

نظم تجمعا أدبيا عظيما بمدينة فاس تحت إسم »يوم شوقي« في 15 رجب 1351ه أما الحفل فأقيم 
يوم الخميس 24 رجب 1351ه بفاس حضرته مختلف الوفود الوطنية من مدن المغرب وقراه تحت ستار 
»األدب«، ولم يكن من الشاب أن يتخلف عن مهرجان العروبة األكبر، تحدى قرار اإلقامة اإلجبارية وركب 
إلى فاس متوجها إلى »مسرح بوجلود«، فوجئ منظم الحفل بحضوره وجرى الهمس خوفا على الحفل أن 
يتعطل، واتفق على أن يرغم السيد الوزاني بكل إلحاح على أن ينسحب من المهرجان، لكنه أبى وامتنع.

جاهر من أجل التضامن والمطالبة بحرية الصحافة فوقف ابراهيم الوزاني في 
طليعة المكافحين األبطال.

ال يمكن في عجالة استعراض ما قام به هذا البطل كتهييئ بعتة بيت المغرب 
محمد  األستاذ  إشراف  تحت   1938 سنة  توجهت  التي  البعثة  لمصر،  طالبا   45

المكي الناصري.
إبراهيم الوزاني من الوطنيين المخلصين األوائل الذين ساهموا في تأسيس 
الحركة القومية إلى جانب األستاذ محمد حسن الوزاني ثم أصبح من قادة حزب 
الشورى واالستقالل وعدو الديكتاتورية والحزب الوحيد ولقد نفته اإلدارة الدولية 
من مدينة طنجة بعد الحوادث الدامية التي عرفتها الدار البيضاء. نظرا لما أظهره 
من نشاط فائق في األوساط الشعبية لمحاربة المستعمر. وبعد عودته إلى مدينة 
تطوان لإلعالن عن وحدة المغرب المستقل ترأس من فوق سيارته العسكرية أكبر 
التابعة لحزب الشورى واالستقالل والتي قدمت  استعراض لفيالق جيش التحرير 
تم  التي  الوهمية  للحدود  المجاورة  والثغور  الريف  جبال  مغاور  من  تطوان  إلى 
تحطيمها بهذه المناسبة، ال شك أن قرار القضاء عليه نهائيا اتخذ ضده هذا اليوم 
من طرف خصومه السياسيين. ولم تمض األيام معدودة حتى تم اختطافه في 
واضحة النهار من وسط شارع محمد الخامس بتطوان من طرف عصابة مسلحة 
به  أخبر  كما  بريشة«  »دار  الرهيب  السري  بالمعتقل  استشهد  وقد   .1956 سنة 

الذين أطلق سراحهم بأعجوبة.

رسالة شكر وامتنان
في رسالة خطية مطولة بعت الدكتور عز العرب معنينو بها إلى مدير جريدة 
»طنجة« و »الشمال« األستاذ عبد الحق بخات والراحل خالد مشبال تقديرا وامتنانا 

لما تنشره الجريدتان عن مختطفي فجر االستقالل، هذا مطلعها:
سـال فـي   2010/06/03
              الحمد هلل وحده

صديق العائلة األستاذ خالد مشبال المحترم، والصحفي األستاذ عبد الحق بخات المحترم
وبعد: لقد أعجبنا كثيرا بجرأة قلمكم السيال، ومواقف جريدتكم الغراء في محاربة الفساد والتسلط.. 
استقالل  فجر  في  اإلنسان  لحقوق  وانتهاكات  اختطافات  من  جرى  ما  حقيقة  عن  الكشف  في  وكذلك 
عشرين  عن  تربو  التي  كتاباته  في  معنينو  أحمد  المجاهد  الجميع  والد  قدمه  ما  على  وسيرا  المغرب 

مؤلفا....

حديث الناسحديث الناس

�شهداء �شقوا بدمائهم �شجرة احلرية
اختطاف ـ تعذيب ـ معتقالت
إبراهيم  الوزاني ـ    2

• عبد العزيز الحليمي
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وأول اسم يطالعنا من أسماء الفقيهات هو اسم الفقيهة 
بمدينة  المزدادة  الزجلي  خدوج  السيدة  المرحومة  الفاضلة 
فاس سنة 1886، الطفلة اليتيمة األبوين التي كفلتها خالتها 
المتون  أخذت  عنها  بفاس،  الملكية  القصور  بأحد  المعلمة 
هذه  في  وبرعت  الكريم  القرآن  وحفظت  واللغوية  الدينية 
العلوم حفظا وفهما. شاءت األقدار أن تتزوج في سن مبكرة 
من قائد عسكري، وانتقلت للعيش معه بمدينة طنجة، وهو 
القائد إدريس بن عبد الواحد الشاوي الفاسي الذي كان أحد 
أفراد البعثة الطالبية العلمية إلى إنجلترا في عهد السلطان 
المقدس المولى الحسن في الفترةة ما بين 1871 و1879. 
سيدة  أول  هي  الزجلي  لالخدوج  الفقيهة  أن  القول  يمكن 
انخرطت في سلك التعليم العمومي بطنجة بمدرسة القصبة 
سنة  أبريل  فاتح  في  حاليا(  الفرية  فاطمة  )مدرسة  للبنات 
التربوي  النظام  وفق  الفقيهات  صنف  في  وعُينتْ   ،1931
المطبق بالمؤسسة بتسمية مدرسي المواد الدينية بالفقهاء 
وتلقين  القرآن  تدريس  مهمة  إليها  وُأسندت  المدررين  أو 
على  تعليمها  في  سارت  وقد  المؤسسة،  لتلميذات  المتون 
الطريقة المتبعة في الدرس القرآني من لدن الفقهاء المغاربة 
لأللواح  استعمالهم  في  القرآنية  والكتاتيب  المساجد  في 
الخشبية التقليدية المتداولة بين طلبة القرآن في تالوة كتاب 
اهلل ورسمه وضبطه. وقد عُرفت لالخدوج طيلة حياتها بلقب 
لالفقيهتي في أوساط المجتمع الطنجي وقد تخرجت على يدها 
أعداد كبيرة من بنات األسر العريقة بالمدينة. وحولت بيتها 
دروس  لتنظيم  مفتوح  فضاء  إلى  مرشان  بحي  الواقع  الكبير 
في محو األمية للنساء وتحفيظهن القرآن الكريم، لدرجـة أن 
جميـع الخادمــات اللواتي اشتغلن ببيتها كانت تخصص لهن 
سـور  وتحفيظهـن  والكتابة  القراءة  لتعليمهن  معينة  أوقاتا 
من القـرآن، وكيفية أداء العبادات المفروضة. أحيلت الفقيهة 
لالخدوج على المعاش حوالي سنة 1950 أو 1951، وتوفيت 

رحمها اهلل سنة 1961، ودفنت بمقبرة مرشان بطنجة.

* * *
الثاني فهــو البنــة عالـم جليــل هو سيـدي  أما اإلسـم 

من  هاجر  الذي  كنون  المدني  بن  التهامي  بن  الصمد  عبد 
عام  احتاللها  بعد  محمد  سيدي  العالمة  أخيه  صحبة  فاس 
الفرنسيين، وكانت نيتهما مغادرة  الوطن  1912 من طرف 
المحتل إلى المدينة المنورة لكن ظروف الحرب العالمية األولى 
أرغمتهما على االستقرار بمدينة طنجة حيث ازدادت المرحومة 
الشريفة لال عائشة سنة 1914 التي نشأت وتربت في أحضان 
هــذه األسرة العالمة وتشبعت بمحبة العلم وشغفت بطلبــه، 
وعلى يد والدها الشيــخ عبد الصمد خطت خطواتها األولى في 
مدارج تعلم القراءة والكتابة ومبادئ الدين يساعدها في ذلـك 
إخوتها العلماء األجالء السادة محمد وعبد الحفيظ وعبد اهلل، 
وبتشجيع من شقيقها العالمة سيدي عبد اهلل قررت السيدة 
عائشة النسج على منوال شقيقها في اهتمامه بالتعليم ورغبته 
المدينة،  فتيات  وجه  في  الدراسي  المجال  فتح  في  الملحة 
بالبنات  خاصة  مدرسة  فتح  إلى  لالعائشة  الفقيهة  فبادرت 
في بيتها الواقع بحي جنان قبطان في المدينة القديمة في 
التي  الطيبة  للسمعة  ونظرا  الماضي  القرن  أربعينات  بداية 
والذكر  عائشة  السيدة  الفقيهة  مؤسسة  بها  تتمتع  كانت 
الحسن الذي اكتسبته صاحبتها بإخالصها وتفانيها في القيام 
بواجبها التعليمي والتربوي أقبلت عليها بنات األسر المعروفة 
بالمدينة لالستفادة من دروسها وتوجيهاتها، وكن ينادينها 
بـ »لالفقيهتي« ولم تكن تتوصل بأية إعانة مالية من طرف 
اإلدارة الدولية، وبالرغم من ذلك لم تفرض على تلميذاتها 
أجرا مقابل السماح لهن بمتابعة الدراسة في مدرستها، لكون 
رسالتها األساسية تتجاوز التعويض المادي وتسمو عليه. أما 
الديني  الجانب  على  أساسا  يرتكز  فكان  التعليمي  برنامجها 
والجانب  النبوية،  واألحاديث  العزيز  القرآن  بتحفيظ  النظري 
تعريفها  في  وكذا  والمعامالت،  العبادات  مجال  في  العملي 
والمناسبات  الدينيــة  باألعيــاد  واحتفالهــا  المغرب،  بتاريخ 
بطنجة   ،2002 يونيو   26 يوم  اهلل  رحمها  توفيت  الوطنية. 

ودفنت بها.

)يتبع(

فقيهات طنجة
إعداد  دة :  زبيدة بن علي الورياغلي

الثانية الحلقة 

التكافل الجتماعي يف �شهر رم�شان:
حكاية الأغنياء مع الفقراء

تعد عملية الدعـم الغذائي خــالل شهـر 
التي  اإلنسانية  المبادرات  أهم  من  رمضان 
الفئات  مع  والتكافل  التعاضد  إطار  في  تدخل 
المعوزة في مجتمعنا، لتجسيد قيم التآزر التي 
يتميز بها المغاربة، حيث يتم طيلة أيام الشهر 
للفئات  والمساعدة  الدعم  تقديم  الفضيل 
االجتماعية األكثر هشاشة والتي أنهكها الفقر، 
جهة  من  للمحسنين  بالنسبة  هامة  كمحطة 
وللمؤسسات المدنية الخيرية من جهة أخرى، 
منعها  تم  التي  اإلفطار  موائد  تنظيم  عبر  أو 
السنة  المستجد  كورونا  وباء  انتشار  بسبب 

السالفة وهذه السنة أيضا.
من  العديد  تجنــدت  سنــة  وككل  حيث 
إمكاناتها  المدنية من أجل تسخير  الجمعيات 
ألعداد  الغذائية  المساعدات  تقديم  أجل  من 

تزيد  فترة  المعوزين،خالل  السكان  من  كبيرة 
هذا  في  الغذائي  الدعم  فعملية  الغذائية.وعليه  احتياجاتهم  فيها 
الشهر األبرك تخصص لتغطية الحاجيات والتخفيف من العبء المادي 

الذي يؤرق كاهل األسر الفقيرة.
بيدي  خذ  جمعية  رئيســة  إيكانـون  فطيمة  األستاذة  وحسب 
للتربية والتنمية المجتمعية فقد عبرت عن امتعاضها لألجواء التي 
تمر فيها هذه العملية، من خالل تسجيل بعض األسر التي ال تستحق 
الدعم في لوائح هذه الجمعيات المانحة لقفة رمضان، كما عبرت عن 
بدعم  الدولة  وحتى مؤسسات  المدني  المجتمع  ارتباط  أسفها عن 
هذه الفئات فقط في هذا الشهر الفضيل مما يطرح سؤاال عريضا هل 
الفقير يحتاج هذه المواد الغذائية فقط في شهر رمضان؟ واسترسلت 
األستاذة » فطيمة إيكانون« كالمها أن بعض االتكاليين يسجلون 
أسماءهم في أكثر من جمعية مما يحرم فئات عريضة تستحق هذه 

المساعدات.
الفئات  إلى  توجه  أن  يجب  الغذائية  المساعدات  هذه  وأن 
فن  تتقن  ال  ألنها  صمت  في  تعاني  أسر  هناك  ألن  تستحق  التي 
الخيرية  والجمعيات  المحسنين  عاطفة  لكسب  والتصنع  التسول 

والتنمية  للتربية  بيدي  » خذ  رئيسة جمعية  أيضا  المانحة،ووجهت 
المجتمعية« انتقاداتها الالذعة للذين يحاولون المن على هذه األسر 
المعوزة من خالل نشر صورهم على صفحات التواصل االجتماعي أو 
عرضها في التقارير، مما يخلف أثرا سلبيا في نفوس أفراد هذه األسر 

وخصوصا فئة األطفال.
وما يمكن القول هو أن هذه األعمال ورغم الشوائب التي ترافقها 
أحيانا تبقى أعماال خيرية إنسانية،هدفها إدخال الفرحة والبهجة إلى 
زرع  محاولة  وكذا  إسعادهم،  في  والفقراء،رغبة  المحتاجين  قلوب 
هذه القيم وتوارثها عبر األجيال خصوصا في شهر التربية الروحية 
واألخالقية والسلوكية، ونسج بالتالي عالقات تكافلية قوية ومتينة 
لقول  والفقراء،مصداقا  األغنياء  بين  وخصوصا  المجتمع  أفراد  بين 
رسولنا الكريم » مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 

والحمى« ) رواه البخاري(  
م. ط. البقالي

من ال يميز بني الشهور 
عد لقراءة القرآن الكريم بني سطر من السطور 

تجد إجابة شافية تشفي الصدور  
فقول رب العاملني بكل سرور  

يف الحزب الثالث مقفى ومنثور 
يف سورة مدنية بحكم شرعي مصدور 

يف آياته مئة وثالثة وثمنون املربور 
شهر رمضان أنزل فيه القرآن امليسور 

فوصفه لهذا الشهر املقدس عن باقي الشهور 
يزيد املسلمني واملسلمون نور على نور 

يا من أجب جوابا ليس له حضور 
اعلم معاني الشهر وكن صبور 

املنصور  تلميذ  يا 
املحصور  العالم  ويا 

املقصور  للعلم  ويا طالب 
تأمل هذه الكلمات تحفظك من شر الشرور 

عند بزوغ الفجر بذكر الخالق املذكور 
فقولي هذا ليس غرور 

املضرور  للعالم  بل تعظيم 
وقهر كل دجال فخور 

يا العزيز يا الغفور 
ارفع راية الحق أمام خبري مخثر 

لرفع ضرر املصدور 
يا البشري يا الشكور 

بقلم مشحون  علم عبادك 
لصون هذا العلم مصون 

ويفرح صاحب حق املكنون 
يا عاشقا للقران سجل الربهان 

بالقران  لتنذر 
يا كاشفا عن الضر ابعد كيد الشر 

وأرسل أمر األمر 
يا ودودو تبث البصري وحدد الخبري 

الصغري  وراقب 
يا شمس فال تبكي 

قاسي  فالظلم 
أتي  والنصر 

يا رسول اهلل يا حبيبي 
هذا حب لك مرسل 

الفعال  بقول 
والرجال النساء  لعبادك 

1438 بطنجة 3 ربيع الثاني  اإلثنين 
2017/01/02

بني �سطر و�سطور
نوال بروحو 

باحثة بسلك الدكتورة بطنجة
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العادل الذي ال يجور
زعموا أن امرأة دخلت على داود عليه السالم فقالت : يا نبــي اهلل ربـك ظالـم 

أم عادل ؟
 فقال داود: ويحك يا امرأة ،هو العادل الذي ال يجور، ثم قال لها: ما قصتك؟   

قالت: أنا أرملة عندي ثالث بنات أنفق عليهن من غزل يدي، فلما كان أمس 
شدّدت غزلي في خرقة حمراء و أردت أن أذهب إلى السوق ألبيعه، فإذا بطائرقد 

طاربالخرقة، و بقيت حزينة ال أملك ما أصرفه على بناتي.
فبينما المرأة تشتكي من قلة ذات يدها إذا بعشرة من التجاريستأذنون الدخول 
،و كل واحد بيده مائة دينار.فأذن لهم    داود عليه السالم  بالدخول وسألهم عن 

سبب حملهم هذا المال؟   
قالوا: يا نبي اهلل كنا في مركب فهاجت علينا الريح و أشرفنا على الغرق فإذا بطائر 
قد ألقى علينا خرقة حمراء و فيها غزل فسدّدنا به عيب المركب فهانت علينا الريح و 
انسد العيب و نذرنا هلل أن يتصدّق كل واحد منا بمائة دينار و هذا المال بين يديك 

فتصدق به على من شئت.    
فالتفت داود عليه السالم إلى المرأة و قال لها : رب يتجر لكِ في البر والبحر و 

تجعلينه ظالمًا، ثم أعطاها األلف دينار و قال لها: أنفقيها على بناتك.

الصمت سرت
 عن طاهر الزهري قال: كان رجل يجلس إلى أبي يوسف فيطيل الصمت،فقال له 

أبو يوسف: أال تتكلم؟
 قال: بلى..متى يفطر الصائم؟  

   قال :إذا غابت الشمس.  
قال: وإن  لم تغب إلى نصف الليل ؟

 فضحك أبو يوسف وقال:
 أصبت في صمتك وأخطأت أنا في استدعائي لنطقك، ثم أنشد-بقافية ممدودة-: 

عجبت إلزراء العيـي بنـفســــه        وصمت الذي كان بالصمت أعلما
وفي الصمت ستر للعيي وإنما        صحيـفـة لـب المـرء أن يتـكلمـــا

أبو حنيفة األنيق
كان أبو حنيفة يدعو أصحابه إلى االهتمام بمظهرهم، وكان إذا قام للصالة لبس 
أفخر ثيابه وتعطر، ألنه سيقف بين يدي اهلل. ورأى مرة أحد جلسائه في ثياب رثة، 

فدس في يده ألف درهم وهمس: »أصلح بها حالك«.
فقال الرجل: »لست أحتاج إليها وأنا موسر، وإنما هو الزهد في الدنيا«.

 فقال أبو حنيفة: أما بلغك الحديث: إن اهلل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده؟ 
وكان أبو حنيفة  يلبس أغلى الفراء في الشتاء، ويتحلى طوال العام بثياب فاخرة، 
ويتعطر، ويتنعم بالطيبات من الرزق، وبزينة الحياة التي أحلها اهلل لعباده .. وكان 
يقاوم  بدعة تزيين التقشف واالنصراف عن هموم الحياة، وترك األمر كله لطبقة 

بعينها تملك وتستغل وتحكم وتستبد.

بني حادة ومنانة
تزوج رجل امرأتين ، الصغيرة تدعى »حادة« والكبيرة »منانة«.فكان كلما دخل 
بيت حادة عمدت إلى نتف كل شعرة بيضاء بدت في لحيته وهي تقول :يقلقني أن أرى 

الشيب في لحيتك وأنت الزلت في عز شبابك.
وعندما يختلي بمنانة تعمد إلى نتف ما تيسرمن الشعر األسود في لحيته،وهي 

تقول :يؤرقني أن أرى سواد لحيتك وأنت الشيخ الوقور الجليل.
ودام الحال على ماهو عليه إلى أن لمح الرجل وجهه في المرآة وقد تشوهت 

لحيته فقال:بين حادة ومنانة ضاعت لحانا.

مستملحة
سمع أعرابي نحويا يقول في دعاء االستسقاء: 

...»اللهم ربنا وموالنا اسـقـنا غـيـثا مريعا مغيثا مجلجال«.
فقال األعرابي : »يا خليفة نوح، هذا الطوفان ورب الكعبة،أمهـلني حتى آوي إلى 

جبل يعصمني من الماء«.

محمد وطـا�س

الجاري  أبريل   12 اإلثنين  يوم  وذلك  قلبية  بنوبة  متأثرا  الحياة  شرطي  فارق 
عندما سقط بالشارع العام بمدينة أصيلة. األمر يتعلق بالشرطي المسمى ادريس 
الخطاب، المعروف بشعبيته والمحبوب لدى شريحة واسعة من سكان أصيلة الذين 
تأثروا بهذا الحادث الذي ودعوا على إثره هذا الشرطي اإلنسان، حيث كان منتظرا 

أن يدفن جثمانه، بمسقط رأسه،  بدارالكداري بمدينة سيدي سليمان.
وبهذا المصاب الجلل،  تتقدم أسرة جريدة طنجة بأحر التعازي إلى جميع أفراد 
معارفه  جميع  إلى  باإلضافة  األمن،  بسلك  زمالئـه  إلى  وكذا  الفقيد  وعائلة  أسرة 
وأحبائه،  راجية من المولى جلت قدرته أن يرزقهم الصبر والسلوان وللفقيد عظيم 

األجروالغفران، تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. 

)�صدق اهلل العظيم(

من هو محمد ليموري ؟
وبالمناسبة، فإن المناضل محمد ليموري قد خبر العمل السياسي والحزبي لفترة طويلة، حيث إنه يعتبر 
من مؤسسي حزب الشورى واالستقالل بطنجة، أيام الزعيم الراحل الحسن الوزاني والراحل أحمد معنينو. 
والزال السيد محمد ليموري يمارس السياسة في إطار تاريخ وعز الحزب المذكور والعالقة له بما يمربه الحزب 

حاليا على صورته وهيكلته ككل.

عن عمر يناهز 62 سنة، لبى نداء ربه المشمول
بعفو اهلل المرحوم 

�شالح الدين بن مولي داود ال�شماليل
اإثر نوبة قلبية اأملت به

)�صدق اهلل العظيم(

األهل  بحضور  الطاهر  جثمانه  وشيع   .2021 أبريل   9 الجمعة  يوم  وذلك 
واألحباب والمعارف ودفن بمقبرة حي الرياض بالرباط، بعد صالة العصر.

الراحل شغـل ـ قيـد حياته ـ منصب رئيس مصلحة بالتشريفات واألوسمة 
بالقصر الملكي بالرباط، إذ عرف بإخالصه وتفانيه في العمل، حيث كان ينادى 

عليه في مهام تقنية مستعجلة حتى وهومحال على المعاش.  
وبهذا المصاب الجلل،  تتقدم أسرة جريدة طنجة بأحر التعازي إلى أرملة الفقيد السيدة وفاء الزياني وإلى 
السياسي  المناضل  لوديي، شقيقة صديقنا  ليمـوري  الحاجة  والدته  إلى  وكذا  الزهراء  وفاطمة  ريم  ابنتيهما، 
محمد ليموري، خال الفقيد،  باإلضافة إلى جميع أفراد عائلة المرحوم، راجية من المولى جلت قدرته أن يرزقهم 

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

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

عن عمر يناهز 75 سنة، لبت نداء ربها المشمولة
بعفو اهلل المرحومة

بديعـة النـادي
اأرملـة املرحـوم الفا�شيلـي

وذلك بتاريخ 9 أبريل 2021 وشيع جثمانها الطاهر، بحضور األهل واألحباب 
ودفن بمدينة ليل، بفرنسا.

أبنـاء  إلى  التعازي  بأحر  طنجـة  جريدة  أسرة  تتقـدم  الجلل،  المصاب  وبهذا 
 : عائالت  أفراد  جميـع  إلى  وكذا  ومنال،  ولميـاء  ولطفي  ورضوان  فريد  الفقيدة، 

النادي والفاضيلي، راجين من المولى جلت قدرته أن يرزقهم الصبر والسلوان وللفقيدة عظيم األجر والغفران، 
تغمدها اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

ًة َفاْدُخِلـــي َيّ َيــًة َمْر�صِ ـــِك َرا�صِ ْطَمِئَنــُّة اْرِجِعي اإَِلى َرِبّ ْف�ُس امْلُ ُتَها الَنّ { َيـا اأََيّ
ِتي   }  ِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجَنّ

)�صدق اهلل العظيم(

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

درر الطرائف 
والنوادر

تختزن الذاكــرة العربية اإلسالميـــة رصيدا نفيسا من درر الحكايات 
األدباء  ووثقه  الرواة  جمعـــه  مما  األخبـــار  وتحف  النوادر  وفصوص 
واستشهد به الفقهاء وحقق فيه المؤرخـون والعلماء وتناقلــه القوم في 
مجالسهم بسخاء، إال أن هذه النفائس المخطوطة والمطبوعـة والمحفوظة 
ظلت حبيسة الرفوف فما عادت تحظى كسابق عهدها باهتمــام الكثيـــر 

مـــن الرؤوس الغارقة في أوحال مستنقعات هذا الزمـن المنحوس.
النسيـــان  غبـــار  نفـــض  إذن من  فالمناص  للنفــوس،  وتزكيــة   
والكنــانيـــش  الكتـــب  طيــات  بين  المطمــوس  الكنز  هذا  عن 
عبــر  من  بــــه  يحفــل  ما  استلهـــام  فـــي  أمـــال  والطـــــروس، 

ومواعـظ  ودروس.  
 فمن قبــس هــذه الحكايـات والنـوادر واألخبـار نقتبـس ما يهــذب 

الوجدان وينير النهج القويم لإلنسان.
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قائلة:  واألمل،  اليأس  بين  الزهراء،  بابي  وتطرق 
»أستاذة أنت الفرج، أنت الباب األخير الذي نطرقه...«.

أم وسبعة  أب،  تتكون من  أسرة  الزهراء في  تعيش 
اإلقتصادي  الوضع  و ظروف  الماضي،  معاناة  بعد  إخوة. 
المتدهـور، وتنقــل األسـرة من بيت آلخــر بسبب عدم 

قدرتها على أداء أجرة الكراء...
اهلل  ويسر  المتاح،  العمل  يبحثون عن  اإلخوة،  تفرق 

لهم شؤونهم، وصار لديهم دخال قارا  شهريا .
الزوجة حليها الذي ورثته  تحسنت أوضاعهم، باعت 
عن أمها، مما مكن الزوج من شراء سيارة يعمل بها كناقل 
للبضائع ...يوما بعد يوم، يصبح الحال أحسن، فيقرر األب 

شراء بقعة أرضية وبناء بيت خاص بهم.
تناقش الفكرة بين أفراد األسرة، والكل يزكي القرار...

ولكن، أين المال؟
على  وأخته  األوسط  األخ  يحصـل  الوالـد  باقتـراح 
قرض يشتري به الوالد البقعة األرضية، اإلخوة واألخوات 
على  بالحصول  لهم  تسمح  ال  عملهم  ظروف  اآلخرين، 

قروض!
وهكذا، بدأ جمع المال لبناء البيت، حيث يسلم األبناء 
شهريا ألمهم المال الذي يستعمله الوالد في البناء، إلى 
أول،  وطابق  أرضي،  طابق  من  يتكون  المنزل  صار  أن 
ونصف طابق بغرفتين خاص باألخ واألخت اللذين ساهما 

في شراء البقعة األرضية.
إلى هنا، األمر جيد، تعاون حقيقي، تالحم بين أفراد 

األسرة...أين المشكل؟
بعد بلوغ الزوج سن الستين، أصبحت لديه استراتيجية 
جديدة، نسي الماضي، امتأل الجيب بمال األبناء، واليوم 

يريد أن يحلق بكل حرية!
لكن تحليقه هذا يريده مع شريك جديد! شابة في 
سن أصغر بناته، ال تعرف ماضيه، فقط تتمتع معه بسيارة 
وقد طلق  تاجر،  بأنه  أخبرها  فقد  أبنائه!!!  ومال  الزوجة، 
زوجته المسنة، المريضة، بعدما عانى معها كثيرا! واليوم 
أليس من حقه أن يتمتع بالحياة؟ أليس من حقه أن يعود 
أو  غافلة،  الجميلة...؟المسكينة  حبيبته  بنبض  لشبابه 
تتغافل، المهم أن يصبح لها زوج، بيت، وسيارة، أليس هذا 
حلم من هدرت دراستها، وحارت بين الدروب باحثة عن 

مخرج! الفراغ، والجهل، واألمية،أفيون الشعوب!
» ماذا تقول،بعد كل هذه السنوات، تريد الزواج؟ وماذا 
عن أبنائك؟ أال تستحيي؟ وأين ستسكن هذه الزوجة؟؟؟«
انتكاسة حقيقية، أيام حداد على موت أيام جميلة...

كانت  أنها  فاتضح  وثيقا،  الزوجة  رباط ظنته  على  حداد 
واهمة!!!

»هذا بيتي،وطبعا سوف تسكن زوجتي الشابة التي 
األول،  الطابق  في  وأبنائك،  أنت  منزلي،هنا!  في  تحبني، 
ونحن سنقطن بالطابق األرضي، وسوف أغير باب المنزل، 

لن أراكم، ولن تروني...«.
وتنسى  الزوج،  أيها  الجنون  بك  يصل  الحد  ألهذا 
السكن، والمودة وتضيع حقوق الرحمة؟ ألهذا الحد تغلبت 

عليك حيوانيتك، وغرائزك ، وأضعفتك؟
تمتنع الزوجة ويرفض األبناء مقترح الوالد،ويرجونه 
لكي ال يظلم أمهم، هذه األم التي شاركتــه المــر بكثرته، 
صابرة،  متقبلة،  وكانت  تشتك،  لم  قلته،  على  والحلو 
محتسبة، دائما، بل وفضلت زوجها وانحازت لجانبه عند 

كل خصومة، أو نزاع عائلي...

أمكم،  أطلق  وسوف  المنزل،  في  حقي  أريد  إذا،   «
وأقترح أن يكون الطابق األرضي ملك لي تتنازل أمك عنه 

لصالحي. وسأتزوج، ولن تروني، أو تسمعوا بي أبدا..«

أعلن األب حربا ضارية مع أسرته، ولألسف امتنع عن 
النفقة، وانعزل وحده في غرفة اليكلم أحدا. في كل صباح 
يشعل نار الفتيل، ليوقد كل من في المنزل وكذا الجيران. 
واألبناء  الزوجة  ودفـع  األسرة،  استقـرار  خلخلـة  هدفـه 
للرضوخ لمطلبه! عنف يومي، تجاوز قدرة فيروس كورونا، 
وتمادى  الصغير،  قبل  الكبير  أهان  الجميع،  نفسية  دمر 
إلى طرد جميع األبناء الذين لم يساهموا في شراء البقعة 

األرضية! إلى أين سيذهبون؟

والثانية،  طنجة،  مدينة  خارج  األولى  اإلبنة  غادرت 
سلكت طريقا سهل الركوب، صعب الرجوع. بكت، تألمت، 
أوال،  تعيش  لكي  المثالي،  الحل  هو  هذا  أن  إقتنعت  ثم 
والدها،  صورة  ثانيا!!!  اآلخر  الجنس  من  تنتقم  ولكي 
وهو يطردهم من بيته، ويهينهم أمام الجيران، واألهل 

الحاضرون...لن تنسى أبدا ذلك!!!

» أستاذة، ما الحل؟ أنا وأخي من ساهمنا بشراء البقعة 
األرضية، وياليتنا لم نفعل! النريد منزال، نريد فقط راحة 
البال، ورجوع والدي ألحضان زوجته، وليس لدينا مانع في 

حصوله على ما يريد.

لعلمك أستاذة هو يهددنا مؤخرا أنه سيبيع حقه أي 
الطابق السفلي!!!«.

هل بالفعل هذا الزوج أبا؟

هل األبوة تعني إنجاب األطفال؟

المنزل  أن  وفوجئت  الزوج،  لهذا  واستمعت  جلست، 
كبده،  فلذة  وضياع  أسرته،  وتشريد  ببيعه،  يهدد  الذي 

ليس إال قطعة من 35 مترا مربعا !!!

كيف يبيع روحه من أجل 35 مترا مربعا ؟؟؟

كثرة النعم تعمي الجاهلين، وهذا الزوج أحد الجاهلين، 
قاسي القلب، سليط اللسان، جارح العبارات، والكلمات...ال 
يرتدع!!!وأين الزوجة من كل هذا؟ كانت مجرد صندوق 
للتوفير المنزلي، مفتاحها مع زوجها، وزبناؤها هم األبناء، 
الذين يقصدون صندوقها نهاية كل شهر، أو نهاية كل 

نصف شهر!!!

إستجابة  غياب  بسبب  لوقتي،  بهدر  أشعر  مرة  ألول 
رجعية، عدم تطور في مراحل الحوار، والرجوع دائما لنقطة 

البدء.

وال  للمقايضة،  تعرضوهم  ال  أبنائكم،  على  التقسوا 
تضعوهم بسوق النخاسة، فأبناؤكم ال يقدرون بثمن!!!

للفنــــاء، الجـــدران، األعمدة، والقصـــور! أبناؤكـــم 
الصالح  »الولد  هم  بل  أبناؤكم،  حاضركم،مستقبلكم، 

الذي يدعو له«.

تصالحوا مع أبنائكم، إستمعوا إليهم، واستمتعوا في 
أحضانهم، فواهلل إنهم لنعمة!

رمضان مبارك سعيد.

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

ال تقسوا على أبنائكم

يحل شهــر رمضان في ظــروف استثنائيـة للعام الثاني على التوالـي 
القاتل  الفيروس  اليــزال  فيما  العالم..  اجتاحت  التي  الجائحة  بسبب 
مستعينا هذه المرة بنظيره المتحور يصول ويجول، يهادن ويناور ويفتك 
سبيال،  ذلك  إلى  وجد  إن  المعهودة  شراسته  يمارس  أقل..  بدرجة  وإن 
جاثما على صدور مخلوقات آدمية من مختلف األعراق والسالالت، الفرق 
بين جنسياتها.. أغنيائها.. وفقراءها.. معظمها اليعرف متى وكيف اخترق 
النجد  الكريم  الشهر  حلول  ومع  وعدوانا..؟  ظلما  أجسادها  اللعين  هذا 
بدا أو مفرا من أن نتضرع إلى الخالق سبحانه بأن يجعل رمضان  فاتحة 
كل خير وسعادة وعافية. وأن يرفع عنا الوباء.. ويدفع  البالء.. وقد ساءت 
أحوال البشرية التي فاقت كل التصورات.. فالنملك والحالة هذه سوى أن 
الواحد األحد أمال في أن تتجدد وتتغير فيه حياتنا إلى  نسلم أمورنا هلل 

ماهو أفضل في القادم من األيام والشهور بمشيئتة سبحانه وتعالى.. 
الحنيف  اإلسالمي  ديننا  مبادئ  وانطالقا من  تقدم،  ما  على  تأسيسا 
وفضائله  مكارمه  ومن  شاملة..  إنسانية  برعاية  المسنين  خص   الذي 
العظيمة أيضا الوفاء لكبار السن من العجزة الذين »بلغوا من الكبر عتيا« 
وحفظ مكانتهم وإكرامهم وحمايتهم .. ولقد خطر ببالي إثارة الموضوع 
المشار إليه، اعتبارا لما له من رمزية وداللة عميقة في مجتمعنا..  والحديث 
تحظى  ال  بل  كثيرا،  إليها  اليُلتفت  التي  األشخاص  من  الفئة  هذه  عن 
بما ينبغي من الرعاية والعناية واالهتمام يأتي في ظروف بالغة األهمية 
واستثنائية كما سبقت اإلشارة، لكون مشكالت المسنيين واحتياجاتهم 
االجتماعية  بالفئات  إسوة  تؤرقنا   بل  تسائلنا..  باهتماماتنا..  تستأثر 
ظروف  وطأة  تحت  تئن  التي  الفئة  هذه  على  الضوء  وتسليط  األخرى. 
صعبة للغاية يحيلنا بالضرورة على التأمل في واقع آبائنا وأمهاتنا وهم 
في مرحلة متقدمة من العمر مع ما يصاحب ذلك من تغيرات فسيولوجية 
على كافة المستويات، ينتهي إلى  ضعف صحي عام في البدن والحواس 
والحركة، األمر الذي يتطلب رعاية خاصة طبقا لتعاليم الدين اإلسالمي 
الحنيف.. علينا أن نتذكر ونحن نتأمل حالة األبوين المسنين وقد بلغا من 
الكبر عتيا قول اهلل تعالى: »وقضى ربك أن التعبدوا إال إياه وبالوالدين 
إحسانا«، واألمر اليقف عند الوالدين إذا بلغا سن الشيخوخة، بل يتجاوز 

األمر ذلك إلى كل إنسان مسن رجال كان أو إمرأة..
من  فإن  للحكومة.  العامة  والسياسات  البرامج  في  الخوض  وقبل 
نسبة  يشكلون  الذين  العجزة  هؤالء  رعاية  األخيرة  هذه  واجبات  أوجب 
كبيرة في المجتمع المغربي.. دعوني أقول لكم بأن حكومة الكفاءات ال 
منتظرا  ماكان  برامجها  تحقق  ولم   المعالم  واضحة  على سياسة  تتوفر 
المسنين؟!  لالشخاص  االجتماعية  الرعاية  مجال  في  ونتائج  أهداف  من 
تكفل  وحاجيات  وسائل  غياب  في  صعبة  ظروفا  يعيشون  هؤالء  معظم 
االستفادة  عن  الحديث  دون  والنفسية،  الصحية  وسالمتهم  حقوقهم 
والتسلية  الترفيه  بجوانب  المتصلة  االجتماعية  واألنشطة  الخدمات  من 
والزيارات خارج مراكزهم سعيا إلى تنمية قدراتهم ومهاراتهم والرفع من 
أدائهم ومعنوياتهم ولو في سن متقدمة؟ هل تتوفر مؤسسات الرعاية 
المسنيين  الخدمات ألهميتها في حياة األشخاص  االجتماعية على هذه 
لهم..  المخصصة  الفضاءات  داخل  سعيدة  أوقاتا  فعال  يقضون  وأنهم 
حكومات  بعض  فيه  وتبذل  االهتمام  يــزداد  وقت  في  ســؤال..؟  مجرد 
المتواصلة لمواطنيها  المنتظمة  الرعاية  العالم جهودا كبيرة في مجال 
المسنيين نساء ورجاال احتراما إلنسانية اإلنسان وصونا للكرامة البشرية، 
قدموها طوال  التي  والخدمات  وللجهود  المجتمع  في  لمكانتهم  تقديرا 
الرعاية واالهتمام  فأين حكومة بالدنا من كل هذه  المهني..  مسارهم 
أقل  عربية  بلدان  العالم ضمنها  بلدان  الكثير من  لمواطني  المخصص 
-وشهد  باب  من  السياق  هذا  في  التذكير  من  البد  بالدنا..؟  من  شأنا 
واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  أن  إلى  ألخلص  أهلها-  من  شاهد 
والبيئي صادق باإلجماع خالل إحدى جلساته السابقة على تقريره الخاص 
الساكنة  شيخوخة  تزايد  أن  إلى  مشيرا  المسنين  األشخاص  بوضعية 
أن  والتحديات، وأورد في تقريره  الصعوبات  العديد من  المغربية يطرح 
1/5 فقط من كبار السن يستفيدون من التغطية االجتماعية والطبية في 
الوقت الذي تتزايد فيها حتياجاتهم الصحية والمالية ناهيكم عن عدم 
مالئمة البنية التحتية لمراكز االستقبال مع خصوصيات وضعية كبار السن 
وغياب برامج التأهيل والتأطير داخل مؤسسات الرعاية االجتماعية.. وقد 
المذكور..  المجلس  واستنتاجات  مالحظات  سرد  في  الحديث  بنا  يطول 
األرشيفات  باألرقام مسجلة في  والبيانات  الخالصات  فإن  أية حال  -على 
المرجعية للمجلس المذكور لمن أراد االطالع عليها.. نستنتج من التقرير 
األشخاص  رعاية  مجال  في  المندمجة  العمومية  السياسية  أن  المذكور 
المسنين غير حاضرة بما يكفي في برامج الحكومة السابقة لكون التقرير 
يتحدث عن الفترة الماضية التي تحمل مسؤوليتها »عبد اإلله بن كيران« 
الورق من  على  ماكان مسطرا  واليتها  عبر سنوات من  تحقق  لم  والتي 
خطط.. وتصورات وأدبيات نظرية تبخرت في الهواء والجدوى لما تبخر 

في الهواء..
)يتبع(

في رحاب الشهر الكريم..

• إدريس كردود

 امل�شنون.. اأي موقع 
لهذه الفئة  يف الربامج 

وال�شيا�شات احلكومية..؟! 
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

لكل حادث اجتماعي تأثيرات متباينة،أحيانا تكون إيجابية 
وتبعث  مطاقة  غير  التأثيرات  تلك  تكون  أخرى  أحيان  وفي 

على الملل بل و االختناق أيضا.
لقد عرف المغرب، بعد انطالق حركة العشرين من فبراير، 
قبل حوالي عقد من الزمن، انطالقة نحو مستقبل آخر تغيرت 
القياسات  فيه  الضوابط واختلت  للكثيرين،   يبدو  فيه، كما 

بصورة منحته وجها جديدا و مغايرا للسابق.
الربيع  لتحوالت  المرصود،كنتيجة  اإليجابي  الجانب  في 
ليس  فبراير   20 قبل  ما  مغرب  بأن  الجزم  المغربي،يمكن 
غالب  في  تغير طبيعي  وهو  التاريخ،  هذا  بعد  ما  مغرب  هو 
األحوال، السيما في الجهة المرتبطة منه بالتوسيع القانوني 
كذلك.قانونيا،  الخاصة  و  العامة  الحريات  لدائرة  العملي  و 
خالل  من  عمليا،  و  الدستور،  مقتضيات  مراجعة  خالل  من 
والحذر  باالرتباك  المطبوع  الدولة  ألجهزة  العام  السلوك 

وأحيانا بالتسرع.
توسيع دائرة الحريات مكسب تحقق بفعل نضال مرير و 
مديد، خاضه المناضلون الحقوقيون والسياسيون السابقون، 
امتداد  على  وحرياتهم  أرواحهم  إحرازه  مقابل  في  ودفعوا 
بشكل  العشرينية«  »الحركة  ساهمت  و  الزمن،  من  عقود 
أو بآخر في تثبيته وترسيخه، و هو لذلك، مكسب يعود في 
المغربي، وذلك طبعا،  الشعب  إلى صانعه األول أي  النهاية 
من خالل مناضليه بمختلف أطيافهم السياسية وتوجهاتهم 

الحقوقية و مواقعهم الطبقية او االجتماعية.
لكن في المقابل،ثمة جانب سلبي،عادة ما يترافق مع كل 
المجتمع  إلى نقل  اجتماعي يسعى من خالل تصوراته  فعل 
من »باراديغم« معروف و متعارف حوله، إلى باراديغم جديد 

تتغير فيه الموازين وتتجدد فيه القيم.
تفاقمه  على  االستدالل  يمكن  السلبي،  الجانب  هذا 
المجتمع،  داخل  السلبية  المظاهر  مختلف  تنامي  بتسجيل 
مظاهر تناسلت وتكاثرت مع ما سميُّ في وقته ربيعا مغربيا، 
أكثر ميال الرتكاب  المثال،  أصبحوا  فالسائقون، على سبيل 
المخالفات، و المجزئون السريون تخلوا عن العمل في الخفاء 
و أصبحوا يخالفون قوانين السكن و التعمير، في السر كما 
أكثر استقرارا،بعدما  المتجولون صاروا  الباعة  و  العلن،  في  
انضم  بعدما  سيما  لهم،ال  ملكا  العامة  الميادين  أصبحت 
الخارج حين استفحلت األزمة  العائدون من  إليهم إخوانهم 
القاعدة،  عن  يشذوا  لم  بدورهم  المشعوذون  األوروبية،و 
دائما  محجا  ومداخلها  السكنية  األحياء  مختلف  فصارت 
غير  بضاعة  يسوقون  و  للمرضى  الوهم  يبيعون  لهم،فيها 

مزجاة  للمغفلين ومن شابههم من المواطنين.
باسم الحرية،كما يبدو،جرى ارتكاب المخالفات، كما جرى 
أن  النهاية  في  يعني  ما  أيضا،  الحرية  عنها،باسم  التغاضي 
الحرية التي سدد الشرفاء من أجلها فواتير باهضة، أصبحت 
اآلن أمام امتحان عسير، وال يدري أحد هل سينجح المغاربة 
في ضمان االنتقال نحو حريات أوسع، أم أنهم قد يضطرون 
فيها  يتمنى  عصور  مظلمة،  عصور  نحو  القهقرى  للعودة 
الناس عودة السلطان الجائر إلى جوره، ويندمون فيه على 
بلوغ أيام مثل هذه، أيام  تجعلنا في وضع ال يُعلم فيه الحق 
وال يُمَيَّز فيه الباطل،أي وضعا قد يكون شكال جديدا من 
غير  أو  منظمة  غير  فوضى  لألسف  لكن  الفتنة،  و  الفوضى 

نظامية.

فو�شى
غري نظامية ؟

يد
ط  ال

بخ

محمد اإمغران -

يد
ط  ال

بخ

جريا على عادتها، أعدت إذاعة طنجة شبكة برامجها الخاصة بشهر رمضان المبارك، حرصا على تواصلها المستمر 
مع المستمع .

الجديد بالنسبة لهذا الموسم، هو شروع اذاعة طنجة في بث برامجها على مدار 24 ساعة ابتداء من فاتح رمضان 
1442 ه /2021 م.

21 ساعة خاصة بالبث الجهوي بدءا من الثالثة صباحا إلى حدود منتصف الليل.  وثالث ساعات من البث الوطني 
من منتصف الليل إلى حدود الثالثة صباحا – ما عدا يوم األحد – حيث  ستبث إذاعة طنجة على أمواجها المحلية على 

مدار اليوم .

الباقة البرامجية الموزعة على هاتين الفترتين تمثل قرابة 30 برنامجا.  تسعى من خاللها إذاعة طنجة  إلى إرضاء 
أذواق شريحة واسعة من المستمعين.  لذلك كان الحرص على تنويع المنتوج الرمضاني الذي سيجد فيه المستمع ضالته 

سواء على المستوى الروحي واالجتماعي  أو التحسيسي أو الثقافي أو الترفيهي والرياضي .

وعبر الفترة النهارية الممتدة من الثالثة صباحا إلى منتصف الليل، سيكون المستمع على موعد مع باقة من البرامج 
منها، برنامج »صباحات رمضانية« طيلة أيام األسبوع، وحصة تنشيطية مع المستمع ابتداء من الثانية والنصف زواال إلى 
حدود الرابعة، من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة. باإلضافة إلى برامج تربوية »تربية وتعليم« وحوارية »حديث المدينة« 

وترفيهية »بسرعة ومن غير تردد«  وتحسيسية  »الطريق إلى الحياة«  و »رمضان في البادية«.  

وتحتل البرامج ذات الطابع الديني والروحي حيـزا هاما في خارطة برامج الموسم الرمضاني ممثلة في : »المدارس 
القرآنية العتيقـة« و »التوجيهات النبوية في األربعين النووية« و »مساجد الشمال« و »حديث الصائم«.

وخالل الفترة الليلية حيث يكون البث وطنيا، تقترح إذاعة طنجة على المستمعين مسامرات بأصوات ألفت الميكروفون 
وألفها المستمع مثل برنامج »أنيس السائقين« و »رمضان في البادية« و »بكل موضوعية« و»منارات رمضانية« و»سمر 

رمضاني«.

وجريا  على عادتها، تواصل اذاعة طنجة رصد شهادات شخصيات مغربية في مختلف  

الحقول  االبداعية والسياسية والفكرية  من خالل سلسلة »مذكرات« التي ستقدم في هذا الموسم الرمضاني مسار  
الشاعرة والكاتبة المغربية مليكة العاصمي .

إذاعة طنجة في بثها على مدار اليوم تحاول مالمسة أكبر شريحة ممكنة من المستمعين خالل شهر رمضان المبارك، 
من خالل سعيها نحو األفضل والممتع والمفيد، وفي سياق تكريس مبدأ القرب .

اإذاعة طنجة باأريج �شهر رم�شان 
2021 / 1442

رمضان مبارك سعيد
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�سل�سـلـة  جديـدة
17 اأبـريـل  2021

حــــوار الطر�شــــان 
النائب البرلمانـــي يتحـــدث بالماليين 

والوزير يرد بالدراهم ! 
جلســات  خـالل  إحـــدى  هذا   حـــدث 
المساءلة بالبرلمان حيث أثـــار نائب مسألة  
والتفاوت  بالمغرب،  األجـــريـــة  العدالـــة 
الغريب  في األجور بين »مدراء« يتقاضــون 
ما بين 9 و30 مليونا في الشهر وموظفين  

تصل أجورهم بالكاد إلى  3000 درهم !.  
أسماؤهم  معروفٌة  المعنيون  المديرون 

الغالب  في  يتمتعون  »المليونية«،  رواتبهم  إلى  وهم،باإلضافة  صفاتهم،  و»عناوينهم«  و 
بامتيازات وتعويضات تتعدى في بعض  الحاالت نصف أجورهم. 

إقناع  إلى دراهم معدودة حين حاول  الماليين  بالسؤال، فقد »صرف«  المعني  الوزير   أما 
النائب السائل بأن إجراءات قد اتخذت فعال في اتجاه تحقيق العدالة األجرية »المستحيلة« بين 
وأن  مستمر  »ارتفاع«  في  يوجد  األدنى  الحد  في  الزيادات  وأن  المثقوب،  والريال  »المليون« 
المتوسط »الصافي« الشهري  ألجور »السوبالطيرن«  ارتفع بمئات الدراهم،  بفضل المجهود 
الكبير الذي تبذله السلطات العمومية، الساهرة على القضاء على »الهشاشة« األجرية  بالوظيفة 

العمومية ، وتقليص الفوارق األجرية على غرار الفوارق »المجالية« والفوارق االجتماعية ! 
 وبالتالي، فما على المعنيين إال  »الصبر الجميل« وانتظار أن تتحول دراهمهم إلى ماليين، 

في يوم، في سنة، في دهر !  
و لطمأنتكم، فإن الدهر، بتقدير علماء الفلك... مليار عام، فقط !..... 

   ooooo

الكيف يف الربملان و»بلوكاج« اللجان ! 
مجــلــسُ النـــواب حــــائــــرٌ   فـــــي 
ملـــف  دراســة  ستتــولى  التي  اللجنـــة 
مشـــروع  الحكومة  أقرت  أن  بعــــد  الكيف 
والدرك،  قبضــة  الداخليــة  من  تحريـــره 
صناعـــة  في  العجيبــة،  عشبتـــه  وتسخير 
البدنيــة،   إلى  الصحــة  المفضـــي  الدواء 
والسعـــادة الروحية،  النشاط  السرمــدي !  

أن  علــى  الحكومـــة  وافــقـــت  فـقـــد 
»السبسي« ليس »منكــرا« في كل األحوال، 
وأنه يوجد فيه ما ال يوجد في الفارماسيانات، 

وهو، بالضبط،  ما  سبق حكومتنا إليه جهابذُة  العلم  والخبرة في فوائـد ومنافــع  »العشبة 
»حركته«  الستعادة  والقفزعليها،  نبذها  على  للبيجيدي  الروحي  الزعيم  يصرّ  التي  المعجزة« 

و«نشاطه«بالكامل !    
البرلمانية التي يحال عليها  سبب »البلوكاج« خالفٌ بين مكونات  المجلس  حول اللجنة 
ملف الكيف، من أجل مناقشته قبل  إحالته على قاعة القبة الكبرى. العدالــة والتنميـة الذي ال 
يخفي »امتعاضه« من هذا الملف رفض إحالة الملف على لجنة الداخلية  والجماعات المحلية 
والسكنى وسياسة المدينة، وطالب أن تتولى دراسته لجنة القطاعات اإلنتاجية ألن الملف ذا 

طابع »فالحي«  »كيفي« ، »قنبي« !!! 
بينما ترى فرق أخرى أن »الكيف« ذا طابع »تنظيمي« و»أمني«  وال ينحصر فقط، في اإلنتاج 

الفالحي !. 
الوقت، حتى ال  المزيد من  البيجيدي  يسعى لكسب  أن  لفكرة  تروج  الكواليس  وشوشات 
الثانية  للوالية  كيفية«  »خاتمة  ليكون   عليه،   والمصادقة  »الكيفي«  المشروع  دراسة   تتم 
المشروع  وأنه  لدراسة  مناسبا  ليس  الوقت  أن  بفكرة  فريقه  لوح  الغرض  ولهذا  البيجيدية. 
لحقوق  الوطني  المجلس  ورأي  والبيئي،  واالجتماعي   االقتصادي  المجلس  رأي  يطلب  سوف 
األنسان،  ولربما ذهب إلى التماس رأي منظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة حول 

االستعماالت المشروعة »للكيف« المغربي. 

   ooooo

التوفيق:
»اأريُد زيادة  ثالثة اأ�شعاف امليزانية«

وزيــر األوقــاف والشؤون االسالميـــة الخالـد،  التوفيـق رد على مساءلة برلمانية، مؤكدا 
أن ميزانية وزارته غير كافية، وأنه يطالب بزيادة ثالثة أضعافها،  نظرا لجسامة التكاليف التي 
تواجهها وزارته العتيدة التي ليس ألحـد األهليـة  اإلسالميــة لمناقشتها أو مراقبة صرفها، ألن 

هذا األمــر »مخالـف« للمذهب المالكي والعقيدة األشعرية !!!. 

آلن الرجل يواجه تكاليف ضخمة لم تعد 
التي  تتألـف،  الوزارة   برامــج  لتنفيذ  تكفي 
من   ، كبرى،  مديريــات  ست  إشراف  تحت 
البرامج تخص، قضية  من  واسعة  مجموعة 
والتحسيس  والتوعيـــة  الدينـــي،   التأطير 
وإحياء  الدينية،ـ  الندوات  وتنظيم  الديني،  
التراث  اإلسالمي والعناية بمراكز التوثيق،  
والكتاتيب  وبالمساجــد  بالقرآن  والعناية 
بالمؤسسات  العالــم  وبمغـــاربة  القرآنية،  

إلى  واألوقاف،  األصيل،   والتعليم  العلمية،  
غير ذلك من البرامج والمخططات. وهو ما يتطلب أضاف أضعاف »آالف المليارات« التي تتشكل 
منها ميزانية الوزارة  السنوية التي لم تعد تكفي للوزارة، خاصة  وأن ميزانية القيمين الدينيين 
انتقلت من 6 ماليين إلى 430 مليون درهم وأن الوزارة عازمة على إصالح »شروط« الشرط 
في القرى والمداشر حيث يتكلف »المؤمنون« بتوفير المأكل والمشرب للفقيه األمام والخطيب 
لالستجابة  األوقاف،  مع  »المتعاطفين«  من  الباقية  البقية  على  معقود  والمعلم،  واألمل 
لملتمس الوزيـر،  دون قيد أو شرط، ألن مجال األوقاف مجال ديني،  ال  يحتمل أن يناقشـه 

أو يتدخل فيه سوى أهل »االختصاص«. 
»ومـن بدل أو غير، فاهلل وليـه« ! 

    ooooo

اأنغـام »اأم الوزارات« 
وأعـــوان  رجــــال  بعــض  أن  يبـــدو 
السلطة ال زالــوا يعيشــون على »أنغــــام« 
و»تويشيــات«  أم الوزارات وأنهم  يصرون، 
على تذكيرنــا،  بين الفينـة والفينة، ببعض 
حيــث  »السعيــد«  العهـد  ذاك  »سلوكات« 

ال كرامة، وال إنسية  وال مواطنة إال بأمره. 
إلينا  تحمل  متعددة،  جهـات  من  أخبـار 
التي  تلك  كثيـرا عن  تختلف  ال  »تصرفات«  
ألفناها خالل تلـك األيـام »الخوالـي«  ومــــا 

عملت من دروس وعبر. 
وها هو شمشوم بن قمقوم بوفكران،  وبعض من »حوارييه«  يهينون مواطنا التجأ إليهم 
المستشفى، ظنـا أن من همـوم اإلدارة مساعدة  إلى  لتنقل   المريضة  مطالبا بمساعدة أخته 
المواطنين. ولكنهم عرضوه لإلهانة والضرب، والسحل، ما  دفعه إلى االنتحار، ولكـن دون أن 
يغفل تدوين  »نهاية قصته«، بخط يده،  مع »األعوان« الصناديد، تركها للعبرة، وأيضا  للتنديد 

واإلدانة  أيضـا. 
 في رسالته حمل الراحل مسؤولية انتحاره لبعض رجال السلطة، بأسمائهم  وصفاتهم  وما 

تعرض له على يدهم من ضرب وعنف بالشارع العام، ثم داخل البلدية. 
وقد تداولت بعض المواقع خبر استماع الدرك الملكي ألفراد عائلة الضحية، كما أنه صدرت 

األوامر بتوقيف خليفة الباشا  وعون سلطة وعنصرين من القوات المساعدة. 
ولتذهب إلى الجحيم  حقوق اإلنسان وحقوق المواطنة !  

المؤلم أن تأتي مثل هذه التصرفات من الجيل الجديد لرجال السلطة وهم خريجو مدارس 
التكوين التي قيل لنا أنها تعلمهم حقوق اإلنسان ! 

ooooo

املال ال�شايب  والإرهاب 
تصريح مثير إذا صح أنه منسوب لوزير العدل الذي يكون قد قال »إن المال السايب، ال 
يمول به اإلرهاب فقط، بل االنتخابات أيضا، وأن المال السايب أو القذر، يسبب اختالال في 

والمجتمع«.  الدولة  على  ويشكل خطرا  والمؤسسات  الديمقراطية 
السايب  المال  أن  اعتبر  بالبرلمان  العدل  للجنة  اجتماع  خالل  يتحدث  كان  الذي  الوزير 

 .! الحق  يخرب المؤسسات، ويعمق المظالم، ويسهل شراء 
مصدرها  يعرف  ال  بالمغرب  المتداولة  األموال  من  بالمائة    30 أن  بالمناسبة،  وكشف، 

تحصيلها.   كيفية  وال 
الدعم  موضوع  إثارة  إلى  العدل  لجنة  في  النواب  بعض  جر  السايب  المال  عن  الحديث 

المغربية.   الجمعيات  بعض  منه  وتستفيد  تتلقاه  الذي  الخارجي 
»ذات  أو  »العاديــة«  ســواء  بالمغرب،  تنشط  التي  الجمعيــات  إن  النواب  بعض  وقال 
الخارج،  من  تمويلية،  مساعدات  بعضها  يتلقى  ألف،   200 زهاء  وعددها  العامة«،  المنفعة 
القوانين  في  القانوني  الفراغ  بسد  مطالبا  مختصة.  وطنية  جهة  طرف  من  مراقبة  دون 

الجمعيات.  هذه  لعمل  المنظمة 
NO COMMENT

من دفاتري
azizguennouni@hotmail.com
عزيز  گنوني



أشرف والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، 
محمد مهيدية، يوم األربعاء على عملية توزيع 
الدعم الغذائي على األسر المعوزة بجماعة سبت 

الزينات. 
العملية التي أطلقت بتعليمات من جاللة 
الملك محمد السادس، والتي تنظمها مؤسسة 
محمد الخامس للتضامن، تحت إشراف اللجنة 
اإلقليمية برئاسة المنسقية الجهوية للتعاون 
طنجة  والية  من  مباشر  وبإشراف  الوطني، 
لوزارة  تمثيليات  وبمشاركة  الحسيمة،  تطوان 
الصحة  ووزارة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف 
والمصالح  الوطني  واإلنعاش  الملكي  والدرك 
مكنت  الملكية،  المسلحة  للقوات  االجتماعية 
الدعم،  هذا  من  أسرة   6550 استفادة  من 
المستوى  على  أسرة   2750 على  مقسمة 
الحضري، و3800 أسرة على المستوى القروي 

بعمالة طنجة أصيلة.
الجهوية  للمنسقة  تصريح  وحسب 
للتعاون الوطني بطنجة تطوان الحسيمة، زينب 
أولحاجن، فإن عملية رمضان تتم بدعم مالي 

والشؤون  األوقاف  ووزارة  الداخلية،  وزارة  من 
اإلسالمية.

أن  نفسها،  المتحدثة  أوضحت  وقد  هذا 
أضحت  الماضية،  السنة  ومنذ  أصيلة  مدينة 

الدعم،  هــذا  من  المستفيدين  من  بدورها 
الجارية  السنة  هذه  خـــالل  أنه  إلى  مشيــرة 

استفادت 400 أسرة.
ر.بن راشد
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اأوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

األساتذة  األمنية  تظاهرات  السلطات  به  واجهت  الذي   العنف 
المعطلين، كان حدثا مؤلما، ليس فحسب  بالنسبة  لمن تعرضوا  له، 
من نساء ورجال التعليم، بل وأيضا، بالنسبة لنا جميعا، نحن الذين 
الذي  الشعب  ولعامة  التقديس،  درجة  المعلم  احترام  على  تربينا 
القساوة  والخشونة  بمثل  تلك  أبنائه  مربو  يعامل  يرضيه  أن  لن 

والغلظة والحكرة !   
حقيقية  معركـــة  في  وكأنهــم  بدوا  العموميـــة  القوات  رجال 
أن  أوشكتُ  حتى  تحركه،  وإعاقة  صده  وردعه  لزم  مغير،  ضد  عدو 
أشك في حقيقة  أن تكون مشاهد العنف والبطش المعروضة  أمامي 
حصلت،  بالفعل ، في بالدي المغرب، خاصة بعد تكرار أحداث العنف، 
مواجهة  في  وأمريكية  أوروبية  تليفزيونية  محطات  من  المنقولة 
مواطنو  رفضها  حكومية،  قرارات  أو  عنصرية،  ضد  أعمال  محتجين 

تلك البلدان !   
التي تحدثت بأصوات مسؤولين  إلى  مراجعي الصحافية،  وعدت 
المغرب  بأن  أجنبية«،  حقوقية  منظمات  »مزاعم  على  بقوة  يردون 
قطع، ومنذ مدة، مع العنف، سواء كان ممنهجا  أو تحكميا اعتباطيا !    

القائم«  »الوضع  التعاقد  خالفوا  يكون  أساتذة  أن   فقد  نفهم 
من  بالرغم  بالتعاقد،  العمل  تخصّ  »رسمية«  لمقررات  برفضهم 
الوظيفة  بأســالك  لاللتحاق  الضرورية  المؤهـالت  على  توفرهم 
األساتذة  الممارسين،  زمالئهم  شــأن  ذلك  في  شأنهم  العمومية، 
»منـــكـرٌ«  ألنــه  المــغــرب،  فـــي  مرفـوضٌ  الفعـــل  هـــذا  وأن 
ويمكن  تأويلــه  بـ »الخروج« عن إرادة الحاكمين،  وهو أمر يستحق 
اآلخرة،  وفي  الوضعية،  القوانين  سلطة  بحكم  الدنيا،  في  العقاب 

بحكم »طاعة« أولي األمر )سورة النساء. اآلية 59( !  
وقد نقبل أن »نفهم« أيضا، أن األساتذة المتعاقدين خالفوا  

تدابير السيدة »كورونا«  وهم يعلمون أن ال حق ألحد في مخالفة 
تلك األوامر ، إال بسلطان )!( ......   

أربع  منذ  سلميا،   ، يناضلون  أنهم  لهم  يشفع  يكن  ولكن،  ألم 
من  يقبلون،  وأنهم  »التعـاقـد«  منظومــة  إلغاء  أجل  سنوات،  من 
»الثقيلة«.  األمنيين  »بوطات«  تحـت  برؤوسهم  يلقوا  أن  ذلك  أجل 
مثقفين،  بأناس  يتعلـق  األمر  دام  ما  الحكمــة،  من  يكن  ألم  ثم 
ال  شعارات  يرددون  وهم  الرئيسية  بالشوارع  متحضرين،  يتجولون 
تحمل تهديدا وال خطرا وال ترهيبا )!( ... أن يتم التعامل معهم بلغة 
الحوار واإلقناع، بدل  لغات  »الزرواطات والهراوات« واإلهانة والسب 
عديدة،  أشرطة  فيديو  سجلته  الذي  األمر  والركل؟ ! ...  والرفس 

عرضت وانتشرت عبر العالم.  
»تقبط«  شابات  أستاذات  مشاهدُ  إيالما،  المشاهد  أكثر  ولعل 

بكل واحدة منهن  أربعة أو خمسة  رجال أمن أقوياء، 
نشــروا أجســادهــن المرفــوعــة من أطرافهــا األربعــة، مــع 
تباعد  الفخذيــن والساقيــن،  في محاولة لسحبهن، وهنّ على هذا 

الوضع المشيـن، خـارج »الملعب« أو إلى المخافر !....  
لقد وقع فعال توقيف عدد من األساتذة،  بطرق عنيفة ومهينة  وزج 
في  ومتابعتهم  بعضهم  عن   اإلفراج  ليتم  الشرطة  مخافر  في  بهم 
بغير  المسموح  غيـر  بينها  التجمهر  من  إن  قيل  بتهم  سراح،  حالة 
العمومية  القوة  رجـال  وإيذاء  الصحية  الطوارئ  حالة  وخرق  رخصة، 
العمومية  بأقوال  القـوة  رجـال  وإهانـة  بوظائفهـم،  قيامهم  أثناء 
هيئة  لسلطتهم  وإهانة  الواجب  واالحترام  بشرفهم  المس  بقصد 
جلسات  ألولى  موعدا  المقبل  ماي   20 تحدد  تاريخ  منظمة. وقد 

المحاكمة كما نشر في بعض المنابر اإلعالمية. 
التربيـــة  بوزارة  التعاقد،  موضوع  يشهد  أن  في  كبير  واألمل 
الوزارة  أن  منا  يقينا  المقبلة،  األيام  إيجابيا،  في  تطورا  والتعليم، 
البلد  وأن  الحوار  بجــدوى  يؤمنــون  التعاقد  بموضــوع  والمعنيين 
ال يمكنه أن يتحمل، وألمد طويل تبعات  أزمة في التعليم، قد تشل 
قطاعا  أساسيا في تعاقد الشعب مع الدولة، وال خير خيرٌ من »حلول 
التفاهم« ، عمال بمقولة المفكر الفرنسي الكبير »أونوري دو بالزاك«: 

»صفقة  سيئة خيرٌ من قضية  جيدة« ! 
Honoré de Balzac  )1850 -1799(  » un mauvais arran-

gement vaut mieux qu’un bon procès !«.

املتعاقدون يف الواجهة

لحظر  نتيجة  عصيبة،  أياما  المواطنين  جل  يعيش 
فبالرغم  المتكررة،  واإلغالقات  المستمر  الليلي  التجول 
لهزم  المسؤولين  طرف  من  المبذولة  المجهودات  من 
أغلب  الزالت  أنه  إال  انتشاره،  من  والحد  الوباء  هذا 
سواء  ملحوظا،  سلبيا  تأثيرا  وتشهد  تعرف  القطاعات 
على المستوى االقتصادي أو المعيشي؛ فبعد أن خرجت 
الحكومة بقرارها األخير الذي يقضي بحظر التنقل الليلي 
خالل شهر رمضان ابتداء من الثامنة مساء إلى السادسة 
أي  ودون  عمل  دون  أنفسهم  البعض  وجد  صباحا، 
معيل، خاصة أوالئك الذين كانوا يعملون في المقاهي 

والمطاعم. 
وال  عشوائيا  قرارا  للجميع  بدا  الذي  األخير  القرار 
واحتياجاته، خلف موجة  الحالية  المواطن  يراعي ظروف 
العمل  ساعات  وأن  خصوصا  البالد،  في  عارمة  غضب 
والرواج بالنسبة لقطاع التجارة مثال، خالل شهر رمضان، 
والمقاهي  مساء،  الرابعة  الساعة  بعد  يكون  ما  غالبا 

والمطاعم بعد أذان المغرب.
والغير  المتجولين  الباعة  إلى  اإلشارة  تجدر  وهنا 
المهيكلين، الذين لم يسبق للحكومة أن التفتت إليهم، 
خالل  مصيرهم  عن  قبل  من  التساؤل  يتم  ولم  بل 
أفراد  يعيلون بدورهم  الذين  الباعة  األزمة. هؤالء  هذه 
يومهم.  قوت  إيجاد  عليهم  الصعب  أصبح من  أسرهم، 
فبعد أن تنفسوا الصعداء بعد فترة الحجر الصحي الذي 
»قليال«  طبيعتها  إلى  األمور  وعادت  البالد،  شهدته 
بالنسبة إليهم، وجدوا أنفسهم مجددا، دون أي عمل أو 

دخل.
وعالقة بالموضوع، وبالنسبة لبائعي المواد الغذائية، 
وخصوصا باعة المواد المستوردة الذين أصبح قطاعهم 
يعرف ركودا غير مسبوق بعد الرواج الذي كانوا يعرفونه، 

وحسب ما أفاد به )م.ب( أحد تجار »فندق الشجرة« فإن 
بعض  وهناك  االنتهاء،  على  أوشكت  قد  السلع  أغلب 
وبعد  أنه  المتحدث  وأضاف  بالفعل.  نفذت  التي  المواد 
انتهاء السلع أصبح من الصعب إدخال سلع جديدة، إذ أن 
جل المنتجات التي يوفرها التجار كانت تأتي عبر حدود 
يصعب  بات  الوباء  هذا  ومع  المحتلة.  سبتة  أو  إسبانيا 
خلف  الذي  األمر  وهو  البالد  إلى  السلع  إدخال  عليهم 

خسائر مادية باهظة بالنسبة إليهم.
ارتفاعا  اليوم  تعرف  السلع  أغلب  فإن  ولإلشارة، 
تمر  التي  الوبائية  للظروف  نتيجة  أسعارها  في  مضاعفا 
من  أضحى  الغالء  لهذا  ونتيجة  العالم.  بقاع  جل  بها 
التي  والسلع  المواد  هذه  اقتناء  المواطن  على  العسير 

كانت موجودة بشكل دائم. 
الديني  الجانب  إلى  االقتصادي  الجانب  وانتقاال من 
الروحي، فقد خلف قرار إغالق المساجد ومنع أداء صالة 
التراويح خالل هذا الشهر الفضيل، موجة غضب عارمة 
هي  السنة  هذه  وأن  خاصة  البالد،  أرجاء  مختلف  في 
الثانية على التوالي التي فرض فيها هذا األمر، وهذا ما 
الشوارع  الخروج صوب  إلى  المواطنين  العديد من  دفع 
للتنديد بهذا اإلغالق، والمطالبة بفتح المساجد لتأدية 

صالة التراويح.
التي  المعاناة  جل  عن  التحدث  أردنا  ما  وإذا  وآخرا، 
ومصاعب،  عراقيل  من  المواطنين  معظم  يعيشها 
هذا  تفشي  تداعيات  فمع  تحصى.  وال  التعد  فسنجدها 
الوباء لم يعد هناك قطاع إال وقد تضرر، وعليه فإنه أصبح 
ومساندة  لمساعدة  حقيقية  حلول  إيجاد  الضروري  من 
والحفاظ  استمرارها  ضمان  بهدف  القطاعات،  هذه 
على فرص الشغل بالبالد، مع مراعاة وضعية الهشاشة 

االقتصادية بالبالد، وتبعاتها االجتماعية والنفسية. 

رم�شان
وحظـــر التجــول الليلـــي 

•  رميساء بن راشد

الوايل مهيدية ي�شرف على توزيع قفة رم�شان 
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فضاء األنثـى   :

خبران مثيران طلعت بهما الصحافة  هذا األسبوع، لهما ارتباط بقضايا 
المرأة، التي هي الموضوع األساس لهذا الركن األسبوعي في جريدة طنجة. 
النساء  تعنيف  حول  سكسونية  مغربيــة  بدراسـة  يتعلــق  األول،  الخبر 
بالمغرب والخبــر الثاني، »يقلب اآليــة« ويرسم صورة »سيرياليــة« للعنـــف  

األسري ضد الرجال !. 
اختــالف  مع  ولو  الخبريــن،  »تزامــن«  واضحا من  الغرض  يبدو  ال  قد 
المصدر، ولكن الخبر مثيرٌ بشكل كامـل، و يوحـي بالكثير من »الخلفيـات«  

المعتمدة والمتعمدة. 
الدراسة المغربية  التي  حظيت بـ »دعم« بريطاني،  انكبت على بيان 
العنف المبني على النوع االجتماعي  في فترة »الحجر الصحي« وتركزت على 
ضعف »التبليغ« بالعنف من طرف النساء، وحاجة النساء إلى »ثقافة التبليغ«  
المنزلي،  كما  العنف  النساء  ضحايا  عالية جدا من  إليها نسبة  تفتقر  التي 
تفتقر إلى معرفة واضحة بقانون محاربة العنف ضد النساء ، ما يتطلب، في 
نظر »الدارسين«  من الدولة والمجتمع مزيدا  من الجهد للتعريف  والتوعية 
بمضامين هذا القانون الذي تجهل نسبة عالية من السيدات مدى  الحماية 

»القانونية« التي توفرها لهن، في حالة التبليغ. 
»الحجر  فترة  خـالل  العنــف  خصوصيات  بعض  عن  الدراسة  وتحدثت 
الكوروني«، فيما يخص مساحة بيـت األسـرة، مكان جريمة العنـف المنزلـي 
لثالث  ينتمين  الالئي  ميداني،  استفسار  وفق  المعنفـات  النساء  نسب  وعن 
جهات: طنجة، الشرق، الرباط، ، منهن متزوجات ومطلقات ومتخلى  عنهن، 
وعازبات، وأرامل وأمهات عازبات. وتم التركيز على التبليغ عن العنف وضرورة 

إشاعة »ثقافة التبليغ« بين المعنفات !  
والمالحظ أن هذه المعلومات تحتــاج إلى بيــان أن العنــف ضد النسـاء 
لم يعد »طابوهـا« في عالم ذكوري متشدد، ومتحكم، ومستبد، بل إن أمره 
افتضح، وزاد افتضاحـا بفضـل المنظمـات النسائيـة الجـادة، التي اشتغلت، 
لسنوات في تعرية  الواقع المزري الذي كانت تعيش بداخله النساء، والذي 
لم تنجح فئات عريضة منهن في اإلفالت منه، بعدُ،  وبفضل التطور الحاصل 
في المجتمع، بعد نجاح المرأة  في الحصول على تعليم عال، وولوجها دوائر 
تدبير الشأن العام، وأيضا إلى عدد من مراكز القرار، وانتشار نجاحاتها في 
شتى العلوم  وحصولها على إشادات عالمية بجهودها وأدائها الرفيع، واألهم 
من كل ذلك، تمكنها من درجة عالية من استقاللها االقتصادي، ما مكنها 
من أن تفـــرض وجودهــا و »تلغـي« إلى األبــد،  خرافــة »القـوامـــة«، التي 

فقدت اليوم كل معنى من معانيها وكل سبب من أسبـاب وجودهـا ! 
المرأة المغربية عرفت، اليوم، طريقها إلى الخالص، و »التخلص« من 
المشكل  ولكن  األولى،  الجاهلية  منذ  عليها  المفروض  الذكوري«  »الحجر 
هو في كيفية »تخليص الفئات الواسعة« من النساء  الالئي فرضت عليهن 
ظروفهن الشخصية أو األسرية، أو االجتماعية، تحمل العنف األسري  في صبر 
أو  التبليغ،  إلى »ثقافة«  وأناة، واإلحجام عن »التبليغ«، ليس ألنهن بحاجة 
ألنهن »يجهلن« وجود حماية قانونية لهذا »التبليغ« الذي قدم وكأنه الحل 

السحري لمعاناة النساء مع التعنيف.... 
إنهن بحاجة إلى قوانين تحميهن من  اآلثار السلبية لبعض القوانين، 
القانون  تطبيق  على  متفاوتة  بدرجات  المسؤولين،   بعض  »جهالة«  ومن 
داخل  مكانتها  المرأة  تحتل  حتى  المفاهيم  وفي  العقول  في  »ثورة«  وإلى 
المجتمع،  كإنسانة كاملة اإلنسية ومواطنة كاملة المواطنة،  وتختفي تلك 

النظرة »البهيمية« إلى المرأة. 
إن »التبليغ« في الظروف الحالية، سور خرساني  يفصل بين  عالمين ، 
من  جانب، عالم الصبر واإلذعان  والتحمل، ومن  الجانب اآلخر،  نار جهنم، 
قد  معيلها  أو  زوجها  يكون  أن  بعد  بأطفالها،  المشردة  المرأة  فيها  تغرق 

تخلى عنها وأوالدها، بطرق ال يمكن الجزم، دائما، أنها »قانونية«. 
إن الخوف من هذه »الجهنم« هو الذي يدفع المرأة إلى الصبر والتحمل، 

والرجاء في فرج اهلل الكريم.  
المندوب  أفكار  بنات  من  وهو  الكلمة،  معنى  بكل  مثير  الثاني،  الخبر 
الحليمي الذي طلع بدراسة تفيد أن الرجال، هم أيضا ضحايا »العنف األسري«. 

بمعدالت انتشار  واسعة في مختلف فضاءات العيش وبأشكال مختلفة.... ! 
وفي هذا الصدد، كشـف الحليمــي المثيــر للجــدل في جـــل بياناتــه 
! فإما أن  وإحصائياته، أن ما يقرب من ثلث الرجال تعرضوا للعنف الزوجي 
يكون هؤالء الرجال من نوع جديد أو تكون تلك النسوة من »جيل جديد« 
ألن المجتمع المغربي ال  يعرف ظاهرة تعنيف الرجال من طرف النساء إال في 
حاالت  نادرة، يمكن اعتبارها استثناء االستثناء، قد تحدث في حاالت ضعف 

عاطفي ال مجال إلنكار وجوده. 
وعلى أي، فسنعود لهذا الموضوع مستقبال.  

سميـة أمغـار -

الن�شاُء و »ثقافة التبليغ«
عن العنف الأ�شري 

العثمانـي خالل مواجهته ألعضاء  تفصح 
وهــو  الماضــي،  اإلثنين  بغرفتيــه،  البرلمان 
من  للحكومة،  الموجهة  االنتقادات  على  يردّ 
حــد  على  والمعارضيــن،  المتحالفيــن  طرف 
الجائحة،  مواجهة  أساليب  بخصـوص  ســواء، 
بليالي  المتعلقة  األخيرة  التدابيــر  وبالضبط، 

رمضان  »الجميلة« ) ! (... 
وقـد الحـظ المتتبعـون أن العثمانـي لم 
يكـن مرتاحـا في رده على انتقادات المعارضة، 
خاصة االستقاللية، وأثار بعض السخرية حين 
توجه لنائب  مستعند بالقول: »آ انت، هانا ماجي 
ليك !..«،  وكان النائب طالب باستعمال الفصل 
103 من الدستور، بينما رد رئيس الحكومة أن 
الفصل 103، »شغلي أنـا« في حال ما إذا أراد 
رئيس الحكومة مطالبة استمرار  ثقة البرلمان 
الفصل  فهو  البرلمان،  أما شغل  في حكومته. 
االعتراض  في  الحق  النواب  يعطي  الذي   105
على مواصلة الحكومة عملها عبر حجب الثقة 
لذلك !.  الدستور  عنها،  وفق ضوابط وضعها 

وكان العثماني محقا في هذا الدفع !.. 
ولكن العثمـــاني »استبـــق« األحـــداث، 
والبرلمــان  الملك  بثقــة  يتمتــع  أنه  وأعلن 
والشعب  )ولعلــه يقصــد ثقة المليون ونصف 
المليون، من المصوتيــن لحزبــه، من بيـــن 
االنتخابات  في  المصوتين  مالييــن  ثمانية 
تــزال  ال  »األغلبيـة«  أن  الماضيــة(،  وأضــاف 
قائمــة،  ووفيــة، وبالتالــي فــال خشيـــة من 
»حدث«  طارئ، يمكن أن يهدد  ما تبقى من 

عمرالحكومة !   
البرلمانية،  الفرق  انتقــادات  حدة  وأمام 
خالل  الليلي  اإلغالق  لقرار  ومعارضة،  موالية 
شهر رمضان، قال العثماني إن الحكومة كانت 
فاختارت  التشديد،  أو  التخفيف  خيارين:  بين 
العلمية، حفاظا  لجنتها  بتوصية من  التشديد 
»ادعـــاءات«  وفنـــــد  المواطنين،  صحة  على 
راضين  على  غير  المواطنين  بأن  المنتقدين، 
»قرار اإلغالق الليلي الرمضاني«، بأن أكد أن ال 
صحة لما يدعي البعض بأن المغاربة يطالبون 
بالتخفيف، بل إن المواطنين واعون بأن التدابير 
المتخــــذة هي في صالحهم،  حتى ال تتكـــرر 
»كارثة« عيد األضحى في صيف السنة الماضية، 
حيث تم اإلبقاء على »شعائر« أسواق الماشية، 
ما تسبب في  تفشي اإلصابات بما فاق 6000 

حالة جديدة. 
هذه الحالة التي  أدانها العاقلون من أبناء 
الشعب، في وقتهــا،  »لعشوائيتهــا«، وخروجها 
عــن أي  ضبـــط  احتــرازي أو وقائي، تفرضــه 
الجائحة،  تدفـع إلى التساؤل: وهل كان بإمكان 
أي أحد أن يقـف في وجه  التسويـق ألكـــباش 

محميي وزارة الفالحة؟.... !  
»التــــزام«  فـــي  رأى  العـثــمـــانـــــي 
الصحيــة  مـــــن  المواطنيـــن  بالتــدابيــر 
لالنتقـــال  واحتـــرام  وتبــاعـــد  كمــامــــات 
حيث وجــب، تعبيــرا شعبيــا عن »تعاطــف« 

أشـاد  ولذا  الحكومـة،  قرارات  من  المواطنين 
تلك  مع  اإليجابــي  بمواطنتهم  وتفاعلهـــم 

القرارات التي تصب كلها في مصلحتهم. 
ربمـا أن جهـــة مـــا،  تقـــدم للعثمانــي 
بيانــــات  مدعـــمـــة بصـــور وفيديوهــــات 
»فوطوشوبية«  حول االلتزام الشعبي بالتدابير 
االحترازية، ولكن ممارسة أغلــب المواطنيــن 
والتباعد  الجسدي  سواء  الكمامة  لـ »شعائر« 
في  أو  بالمقاهــي  أو  بالمطاعــم  أو  بالشوارع 
األسواق، أو  في وسائـــل النقــل العمومي،  أو 
فيما يخص تنظيم الحفالت  األسرية، بالنسبة 
الذي  بالمستوى  تبدو  ال  األقل،  على  للوجهاء 

يستحق اإلشادة والتنويه !!!... 
ولتبرير قراراته   بــ »التشديد الرمضاني«، 
بالمغرب  الوبائية  الحالة  إن  العثماني  قال 
ينتشــر  المتمحـــور  الفيروس  وأن  »مقلقة« 
بسرعـــة  70 بالمائــة  وأنــه مميــت بنسبــــة 
30 بالمائة، مقارنة مع الفيروس المعلوم، ولذا 
وجب الحذر، واألمل في التلقيح، للخروج من هذه 

الوضعية. قال. 
إال  أن التلقيح يصطدم بعراقيل  خارجية 

وداخلية. 
 خارجيـة:  بسبــب بطء وصول شحنــات 
لمشيئـــة مخترعيها  تخضــع  التي  اللقاحــات 
وموزعيها، و»المضاربين« بها.  وحيث إننا لسنا 
»نضرب  أن  فعلينا  موزعين،  وال  مخترعين  ال 

الصف« وننتظر وندفع! ...  
وعراقيــــل داخليــة :  ألن الخبراء الذين 
يفتخر بهم العثماني ويعتبر أنهم المرجعية في 
التدابير  وطبيعة  وآثارها  الجائحة  عن  الحديث 
االحترازية لمقاومتهــــا، هــم أنفسهم  الذين 
»أفسدوا اللعبة«، بتردداتهم وتضارب أقوالهم 
وأحكامهم بخصوص اللقاحات التي  تبين اآلن، 
بالعلم،  أنها، ليست كلها »آمنة« األمان النسبي 
المطلوب !، وأن اآلثار الجانبية لبعضها،  ومنها 
االعتراف  أخيرا  تم  التي  الدماغية  الجلطات 
أضعف  اللقاحات،  ببعض  دوليا،  بارتباطها 
اإلقبال عليها، إذ ال أحد يقبل أن يكون »كوبايا« 
ال  آخرون،  وأن  ليعيش  فداء«  »كبش  بمعنى 

مكان »لإليثار« في مثل هذه النوازل !!! ... 
وال  »مسالمون«  المغاربة  المواطنين  إن 
لصالحهـــم  أنه  في  وثقوا  إجراء  أي  يرفضون 
يقبلون  ال  ولكنهم  أهاليهم،  وخير  ولخيرهم 
»مرهم«  بإيجاد  بل  بقطعها«،  الرجل  »عالج 
نافع لشفائها.  والحال أن  اإلجراءات المصاحبة 
تكـــن  لم  الحكوميـــة  المواجهــة  لقــرارات 
تنفذ  ولم  ومضمونا  شكال  المالئمة  بالدرجة 
من  اآلالف  تعـرض  حيــث  المرجوة،  بالسرعة 
المواطنين  للفقر والتشــرد، بعد أن ضاعـــت 

منهم  أعمالهم أو تجارتهم. . 
مهمة  مبالغ  الحكومة صرفت  إن  حقيقة 
المساعدة  لم  تلك  ولكن  المساعدة،  باب  في 
تكن دائما على قدر األضرار التي تسببت فيها 

الجائحة،  وال عادلة لعدم وجود سجالت مدققة 
تخص أكثر الناس حاجة لتلك المساعدات، حتى 
أن وزيرا في الحكومة صرح بالبرلمان أن عددا 
من  صندوق  استفادوا  المستحقين  غير  من 

كورونا للدعم. 
وكمثــال على ذلك، حالــة ندل المقاهي 
والمطاعم  ومحالت الترفيه وغيرها وقد أصبحوا 
منذ صباح أول يوم في رمضان بدون درهم واحد 
من  يتعيشون  أسر،  أرباب  وجلهم  الجيب،  في 
وكرمهم،  وذلك  بسبب  الزبناء  »بوربوارات« 
عجز الحكومة على فرض تمتيعهم بعقد عمل 
وتأمينهم  االجتماعية  المصالح  لدى  وتصريح 
الحكومة،  طلعت  وقد  المرض،   ضد  وأسرهم 
كما يبدو،  بوعد تقديم دعم األلفي درهم إلى 
70 ألف  من هؤالء، الذين تقدر أعدادهم بما 
المملكة. وقيل إن  المليونين عبر تراب  يفوق 
 ! الشأن.  بهذا  الوزارات  إلى  صدرت  تعليمات 
وإلى أن تتم بلورة تلك التعليمات، يكون قضاء 
اهلل قد تصرف ألن أهل مكة أدرى بشعابها،  وأن 

ليس الخبر »كالتبحصيص« !!!....   
إلى  أو  األسواق،  العثمانــي  إلى  نزل  ولو 
الشعبية،،  األحياء  داخـل  األسواق  المرتجلــة 
على  للبيـع  المعروضة  منظر  الحاجات  لراعه 
الطريق وهي تخص  أغراضا شخصيــة  قارعة 
تيلفزيون،  وأجهــزة  ثــالجـــات  لألســر،  من 
حتـى  ومخدات،  وأغطيــة  ومطارب  وكاطريات 
ألبستهم الداخلية، ....  وحتى »الطيفور« تخلت 
الروح«!!!.... »عتق  أجل  من  األسر  بعض  عنه 

ومتى وصلت المساعدة، ربما يكون »قد فات 
الفوت!..«. 

ملـــزمٌ  أنه  العثمانـــي من  ما ذكره  أما 
للمواطنين والتواصل  وحكومتــه  باإلنصــات 
أدبيات  في  تدخل  أقوال  فإنها  معهم،  يوميا 
البيجيدي بينما المطلوب أن تتفاعل الحكومة 
بالسرعة المطلوبـة مع  فقــراء الشعب، وهـم 
أغلبية المواطنين  الذين  اختلفـــت الحكومة 
أقل  على  يحصل  من  بين  ما  تصنيفهم،  في 
من عشرين درهمًا يوميًا )الحقاوي( و13درهما 
بــل  يوميــًا   )الحليمـي(  الذي  أثــار سخريــة 
فقراء  عدد  إن  قال  حيـن  المغاربة  وامتعاض 
المليون،  المغرب يتجاوز بقليل مليونا ونصف 
على  تحصلوا  المغاربة  من  مليونا   11 بينمـا 
بطاقــة »راميــد«،  وهــي للفقـــراء،  مبدئيـــا، 

بالمغرب ! 
كما  الحكومة،  اتهمــوا  الذين  المغاربة 
قال العثماني بأنها حكومة »تصريف األعمال« 
كان المطلوب منها  أن »تبـــدع« في البحـث 
عن  إيجاد الحلول، وليس االكتفاء بما فعل غيرنا 
من البلدان »الصديقة والشريكة«، بطريقة  الـ 
»كوبي كولي«،   والقول بأن ال يوجد بديٌل عن 
»التشديد«، وقد أوجدت بعض البلدان،  منها 
تونس  وتركيا، مثال، »بدائل« تخفف من وطأة  
واالقتصادية.  االجتماعية  وتبعاتها  الجائحة 

ولكنه »االستثناء المغربي« !!!.... 
عزيز كنوني

اأيتها املواطنات، اأيها املواطنون 
العثماين يخاطبكم من منرب الربملان....

ويحذركـم !
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شهدت قضية »فيال جوزيفين«، هذه المعلمة التاريخية 
جديـــدة  تطــورات  الرائعــة  بطنجة،   المعمارية  والتحفة 
ومثيرة، تمّ لنا الوقوف عليها خالل البحث الذي تجريه هذه 
الجريدة بشأنها، اعتبارا لكونها إرثا لهذه المدينة، يرتبط 
واتخذتها  طنجة   عشقت  عالمية،   بشخصيات  تاريخها  

موطنا  وإقامة لها، ومصدر وحي و إلهام إلبداعاتها . 
في  البحــث  بتعميق  األعزاء،  لقرائنا  بوعدنا  منا  ووفاء 
من  الخفاء،  في  تباشر  التي  المريبة  المحاوالت  موضوع  
على  االستحواذ  بإمكانهم  أنه  يعتقدون  من  بعض  طرف 
والتزويروالمكر،  الغش  ومآثرها، عن طريق  معالم طنجة،  
يوجد  الفرنسية،  حيث  العاصمة  إلى  اهتمامنا  وجهنا  فقد 
الفيـــال  صاحب  وصية  على  يتوفـــر  الذي  الموثق   مكتب 
واستطعنا الحصول على معلومات  قيمة،  تفيد أن الموثق 
التي سوف تكشف  بصدد اإلعالن عن فحوى تلك الوصية 
اسم أو أسماء الورثـــة الشرعيين  لينفضــح أمر أولئــــك 
المتسلطين  الطامحين إلى االستحواذ على تلك المعلمة، 
والتزييف واالحتيال، ألن  والتزويـــر  اإلفتـــراء  طريق  عن 
الذريــع،  الفشل  مصيرها  يكون  سوف  الدنيئة  مساعيهم 
فملــف  »فيال جوزيفين« مفتــوح لدى السفارة الفرنسيـة 
بدقة   تتابع  التي  المغربية  السلطات  ولدى  بالرباط، 
لالستيــالء  على  تخطط  التي  اإلجرامية  الجماعة  مناورات 
تلك الفيال التي أصبحـت اليوم معلمة سياحيــة تتميز بها 

مدينة طنجة. 
المواربين  على هـؤالء  الطريـق  اجتهادنـا في قطع  إن 
المخادعين  المزورين، عن طريق البحث والتقصي الدقيق  
وتتبع القضية من كل جوانبها، إنما يأتي تنفيذا للتعليمات 
ممتلكات  خص  الذي  اهلل  نصره  الملك،  لجاللــة  السامية 
األجانب بالمغرب، بسامي عنايته وكامل اهتمامه،  وأوصى 
إجراء  كل  في  التساهل  وعدم  وصيانتها   عليها  بالحرص 

يخصها إال في نطاق القانون. 
وإننا لنعد قراءنا األعزاء أننا سنتابع تحقيقنا في موضوع 
هذه الفيال الشهيرة التي تعتبر اليوم قصرا من قصور طنجة 
تعتبرإقامة  الكبير« كما  »الجبل  منطقة  تؤثث  كانت  التي 

سياحية  متميزة من الطراز الرفيع عالميا. 
ولن نتردد  في اإلعالن على صفحات هذه الجريدة عن 
المزورين  المحتالين  جماعة  حول  المتواصل  بحثنا  نتائج 
مهما  طنجة،  لمدينة  الرفيع  اإلرث  هذا  في  الطامعين 
احتراما   و  للحقيقة  إظهارا  مراكزهم،  أو  كانت وضعياتهم 

للتعليمات الملكية السامية. 
ج.ط   

»فيال جوزيفني« )2(

و ْجُذوْب ْعُزّ ْك َياْلْ لي ْعّزْ اِلّ
ُلو ّبْ لي ْعَطاْك الله ْعِليْه �سْ ْواِلّ
و ة ْعَلى ْكَتاْفْك ْهُزّ َدّ ْفُيوْم ال�ّسْ

ِديَعة ْيْرَعى ْزْبُلو اْحْب اْلْ ْو�سَ
و ْمَزْعَزْع ْبَحال لي َرا�سُ اِلّ

ْي�ْسَفْق ْعَلى َحاُلو ْوْيْخِطي َحال
َزْعِزيَعة ُهوَما ْنُتوَما َباْب الّتْ �سْ

َحاْل ْكِليُتو ْمْن ُتوَمة َياْك ْبَهاْد اْلْفّمْ �سْ

يقول
 »المجذوب«:

بنيحيى اللطيف  • عبد 

)تتمة ص1(  
ولم يكن الوضع الجغرافي لمدينة طنجة، على مرمى حجر من أوروبا، وعلى مضيق جبل طارق الذي كانت 
لتدويلها  في  السعي  عن  غريبا  المتوسط،  األبيض  بالبحر  نفوذها  مناطق  إلى  لضمه  العظمى  الدول  تسعى 
الدول  سفارات  استقرت  حيث  للمغرب،  دبلوماسية  عاصمة  طنجة  1856،  بجعل  سنة  السلطان،  قرار  مواجهة 

العظمى بها وجعل السلطان نائبا عنه بالمدينة لمخاطبتهم.    
وكان طبيعيا  أن يترتب عن  وضعية طنجة، المدينة المتعددة األعراق واألجناس  والثقافات، واللغات،  منذ 
انطالق مراحل االستعمار ، نهاية القرن الخامس عشر،  بزوغ نهضة إعالمية متعددة اللغات، والتوجهات، ولكنها 

تصب كلها في تسهيل االحتالل وتذويب رفض السكان لالستعمار.  
العدد األول من  المغربيــة كانت  انطالقته من طنجة، سنة  1834 بصدور  الصحافة  أن  عهد  وغير خفي 
جريدة »عين طنجة« تلتها صحف أخرى باللغات اإلسبانية والفرنسية واإلنجليزية والعربية ، منها جريدة »المغرب 
األقصى«  و»جريدة المغرب« و»السعادة« و»إظهار الحق« و»االستقالل المغربي« و»الصباح« و»لسان المغرب« 

و»الحق« و»يقظة المغرب« و»الترقي« و»النظام« و »منبر الشعب«، و»الشعب«  
ومعلوم أن جهة الشمال، شهدت، مبكرا،  نهضة صحافية واسعة،  خاصة بتطوان، عاصمة المنطقة الخليفية، 
التي  الكبرى  والعسكرية  السياسية  األحداث  مع  وتفاعلها  أوروبا  من  المنطقة  هذه  لقرب  والريف،  والعرائش، 
»السالم«،  أبرزها مجلة  بين  العشرين،  كان من  القرن  بداية  عدة،  القارة، حيث صدرت صحف  شهدتها  هذه 
وجريدة »الحياة« وجريدة »الوحدة المغربية«، وجريدة »الحرية«، وجريدة »الريف«  وجريدة »األمة«ـ إضافة إلى 

المجالت األدبية والثقافية.  
هي  الحسيمة،  إنما  تطوان  طنجة  جهة  تشهدها  التي  اإلعالمية  النهضة  أن  إلى  باإلشارة  كلمته  واختتم 
استمرار لشرارة  الثورة اإلعالمية التي أشعلها المعلمون األوائل  في مواجهتهم للغزو الثقافي الذي واكب الغزو 
االستعماري  للمغرب. وكان من أبرزهم أمير الريف محمد عبد الكريم الخطابي، والفقيه محمد داوود، وأل بنونة، 
وأل الخطيب، وأل التمسماني،  والشيخ المكي الناصري، وعبد الخالق الطريس، وعبد الرحمن اليوسفي، وادريس 
الفالح، ومحمد مصطفي الدكالي، ومحمد المهدي الزايدي، والحاج المختار أحرضان، وعبد اهلل الحاج ناصر، وأحمد 
تعالى  اهلل  ورحمة  عليكم  والسالم  أعمالهم،  ونخلد  ذكراهم  نمجد  أن  علينا  واجبا  نرى  كثير،  وغيرهم  برناط، 

وبركاته.  

كلمة  د. عبد احلق بخـات
يف حفل افتتاح اجلمع العام التاأ�شي�شي 

لفـرع جهة طنجة ـ تطوان ـ احل�شيمة لفيدرالية النا�شريـن
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

يف انتظار الذي
 قد ياأتي..

مرحلـــة  الثانيــة،  للسنـــة  المغرب  يجتاز 
وأكثرها  المراحــل  أصعب  من  لعلها  حاسمة 
يؤجل  جعلته  المعاصر،  تاريخه  في  تعقيــدا 
النظر في قضايا وإكراهات كثيرة كان عليه أن 
يحسم فيها بمرونة وحس ديموقراطــي، قبل 
را لكل إمكانياته البشرية  أن يجد نفسه مُسخِّ
هذا  كورونا،  لوباء  العسير  للتصدي  والمادية 
صارت  الذي  الغامض  الكوفيدي  الفيروس 
تتناسل من جنسه فصائل متجددة أكثر شراسة 
وزرعت  المخبريين،  العلماء  عقول  وفتكا،حيرت 
الكرة  أصقاع  امتداد  على  البشر  قلوب  في 
لألسوأ،أمام  ترقُّب  وخوفا،وحالة  هلعا  األرضية 
الدمار االقتصادي الذي أصاب معظم القطاعات 

الحيوية بعجز مهول وشلل تام.
حمالت  كل  عن  بعيدا  نعترف،  أن  وعلينا 
التـــي  والتبخيـــس،  والتيئيــس  التشويـــش 
البالد  أمن  زعزعة  على  يراهنون  من  يسخرها 
بكل  القتل،  من  أشد  هي  التي  الفتنة  وإحداث 
الموضوعية التي يتطلبها الوضع، فإن المغرب 
يتوفر  التي  المحـدودة  باإلمكانيات  استطاع 
على  عمـل  التي  االستباقية  وبالرؤية  عليها، 
الوباء،  انتشار هذا  أن يحد نسبيا من  تنزيلها، 
حسب  المواطنين  لكافة  اللقاح  يوفر  وأن 
الهدف  تحقيق  انتظار  العمرية،في  األسبقيات 

الذي يراهن عليه بتعميمه على كافة الفئات.
وسوف يجد المغرب نفســـه بعد المرحلـة 
يتمثل  اختبــار معقد وصعب،  أمام  الكوفيدية، 
االقتصادية  القطاعــات  إلى  الحياة  إعادة  في 
الخدمــات  ومختلــف  والتجاريـــة،  والسياحية 
عليــه  الذي  اآلن  نفــس  في  بها،  المرتبطــة 
في  وديموقراطي،  مرن  بشكل  فيه  ينظر  أن 
أساسية  لقطاعات  العالقة  المطلبية  الملفــات 
مثل التعليم والصحة والتشغيل، إليجاد الحلول 
بديل،  لمغرب  مستقبليا  أفقا  بها  سنبني  التي 
اهلل  حباه  الذي  اآلمن  البلد  على هذا  ذلك  وما 

بكل الخيرات بعزيز.
وال شك أن االستحقاقات القادمة التي نحن 
المغرب  إرادة  بجالء  ستعكس  مشارفها،  على 
هذه المرة في القطع مع المراحل السابقة التي 
تت علينا فرص اإلعالن عن توجهات جديدة  فوَّ
فاعلة لبناء أفق بديل لمغرب جديد،يتصالح مع 
المتغيرات والمستجدات التي يعرفها مجتمعنا، 
اعتمادا على ما نتوفر عليه من إمكانيات وثروات 
وطاقات، تمّكننا من تحقيق هذا الطموح الذي 
االزدهار  من  مزيدا  محالة  ال  للبالد  سيحقق 

والتنمية والرخاء واألمن.
هذه  عن  تتمخض  أن  البد  رهانات  إنها 
في  المغـــرب  خاضهــا  التي  القاسية  التجربة 
تصديه لوباء كورونا، بخطة معقلنة واستباقية 
أبهرت العالم،وجعلتنا متيقنين بما ال يدع مجاال 
لريبة أو شك،أنه بذلك قادر على بناء أفق بديل 

لهذ البلد األمين بإرادة أبنائه البررة.
أن  لنا  يحق  يأتي،  قد  الذي  انتظــار  وفي 
نتساءل هل  نحن حقا على موعد مع هذا األمل 
الذي  العشق  بكل  تحقيقــه  إلى  نطمــح  الذي 

نحمله في قلوبنا لمغربنا الحبيب؟

اأيتها املواطنات، اأيها املواطنون
العثماين يخاطبكم من منرب الربملان....

ويحذركـم !

)البقية ص 3(

كلـمـة  د.  عبد احلـق بخــات
يف حفل افتتاح اجلمع العام التاأ�شي�شي 

لفرع جهة طنجة ـ تطوان ـ احل�شيمة لفيدرالية النا�شرين

تفصح العثماني خالل 
مواجهتـه ألعضاء البرلمان 
بغرفتيه، اإلثنين الماضي، 

وهو يردّ على االنتقادات 
الموجهـة للحكومـة، 

من طرف المتحالفيـن 
والمعارضيـن، على حد سـواء، 

بخصوص أساليب مواجهـة 
الجائحة، وبالضبط، التدابير 

األخيرة المتعلقة بليالي 
رمضان  »الجميلة« )!(... 

الفرع  تأسيس  بالغة،  بحفاوة  والصحراء،  بالشرق  للناشرين،    المغربية  الفيدرالية  فروع  استقبلت 
الجهوي لجهة طنجة ـ تطوان  ـ الحسيمة،  بقيادة مدير أسبوعيتي »طنجة« و»الشمال« الذي بذل جهدا 
كبيرا في التحضير لهذا الحدث الهام، وعبأ إمكانيات واسعة في سبيل إنجاحه، خاصة والشمال يعتبر مهد 

الصحافة الوطنية، ومنطقة إشعاع لإلعالم الوطني  العتبارات تاريخية وجغرافية  وإنسانية ودبلوماسية. 
هذه الميزات والمواصفات ذكر بها »بإسهاب« الدكتور عبد الحق بخات في كلمة افتتاح الجمع العام 
التأسيسي الذي تم بحضور رئيس الفيدرالية وأعضاء من  لجنتها التنفيذية،  وعدد من الضيوف وممثلي 

صحافة الجهة الذين فاق عددهم الستين. 
الدكتور  الفيدرالية،  اعتبر   وأعضاء  رئيس  باستقبال  التعبير عن سعادته  بعد  االفتتاحية،  كلمته  في 
طنجة،  لمدينة  إكرام   بطنجة،  اللقاء   هذا  في  بالمغرب  الصحف  ناشري  من  هام  وفد  حضور  أن  بخات 
»المثالية واالستثنائية« التي تستوعب العالم وتختزله، بما واكبت من أحداث عالمية،  بدءا من منتصف 
القرن السابع عشر، إلى نهاية الحقبة الدولية التي  ترتبط باألطماع االستعمارية، منذ مؤتمرات برلين، 
منتصف القرن التاسع عشر، إلى استقالل المغرب، مرورا بالحقبة الدولية التي  أقرتها اتفاقية باريس سنة 
1923، بعد أن وجدت هذه المدينة في قلب الصراعات  االستعمارية  للقوى العظمى انطالقا من مؤتمرات 

برلين  نهاية القرن التاسع عشر.    


