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Le Maroc et le Portu-
gal ont entamé il 

y a quelques semaines des 
échanges en vue d’établir 
une liaison entre les ports 
de Portimão et tanger-Med.

Le Portugal a fourni des 
explications au sujet du re-
tard du lancement de cette 
ligne, initialement prévu dé-
but juillet, affirmant que les 
conditions opérationnelles 
du port de Portimão sont en 
cours d’évaluation, en colla-
boration avec les armateurs 
et diverses autorités ».

En fait il y a peu de chance 
que cette ligne soit ouverte.

Un total de 25.042 candidats scolarisés de l’ensei-
gnement public et privé ont passé avec succès les 

sessions ordinaires et de rattrapage de l’examen natio-
nal normalisé du baccalauréat, au titre de l’année 2021, 
dans la région de tanger-tétouan-al Hoceima, soit un 
taux de réussite de 82,96%.

Lire en page 3

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima :

83% de réussites
au BAC

Marhaba 2021 : 

Ligne maritime 
Portimão / Tanger-Med :

toujours dans l’incertitude 

Une fête sous haute 
tension
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Le Conseil de la région tan-
ger-tétouan-al Hoceïma 

a alloué une enveloppe budgé-
taire d’environ 72,7 millions de 
DH pour soutenir le secteur de la 
Formation professionnelle dans 
la région. 

ainsi, lors de sa session ordi-
naire du mois de juillet 2021, le 
conseil a approuvé, à l’unanimi-
té des membres présents, trois 
conventions de partenariat avec 
l’Office de la Formation profes-
sionnelle et de la Promotion du 
travail (OFPPt) pour la construc-
tion et l’équipement de deux 
centres de formation et d’inser-
tion professionnelle à Ouezzane 
et à Larache, ainsi que pour le 
financement d’études pour la 
création de 4 autres centres à 
Chefchaouen, à al Hoceïma, à 
assilah et à M’diq-Fnideq.

Ces accords visent à renfor-
cer les structures de formation 
nécessaires dans les provinces 
cibles, à travers la construction 
de centres selon les normes 
adoptées par l’OFPPt au niveau 
national, avec la prise en compte 
de la qualité et des exigences du 
marché du travail, et le renfor-
cement du rayonnement de la 
formation professionnelle dans 
les différentes disciplines, en 
plus de l’incitation des jeunes 
à s’inscrire dans une formation 
professionnelle.

En vertu de ces conventions, 
le Conseil de la région va mobili-

Parmi les personnalités dont 
la nomination à de hautes fonc-
tions a été approuvée lors du 
Conseil de gouvernement de 
jeudi dernier, il y a celle de Mo-
hamed Oubaha, directeur de 
l’agence urbaine à tanger.

En cette heureuse occasion, 
nous présentons nos chaleu-
reuses félicitations à M. Oubaha 
pour la confiance placée en lui 
et lui exprimons nos sincères 
vœux de pleine réussite dans 
ses nouvelles fonctions.

ser une enveloppe budgétaire de 
34,7 millions de DH pour la créa-
tion et la gestion d’un Centre 
de formation et d’insertion pro-
fessionnelle à Ouezzane, ainsi 
qu’un budget de 33 millions de 
DH pour la construction d’un 
centre similaire à Larache.

Le Conseil régional procédera, 
ainsi, à l’acquisition du foncier, 
à la réalisation des études et à 
la supervision de la construc-
tion de ces centres, à travers 
l’agence régionale d’exécution 
des projets, en plus du finance-
ment de l’acquisition des équi-
pements nécessaires.

L’OFPPt s’engage, pour sa 
part, à assurer le bon fonction-

nement de ces centres et à dé-
ployer les ressources humaines 
et les équipements nécessaires 
à la formation et à l’encadre-
ment, en plus de la sélection des 
stagiaires et leur formation. 

Le Conseil régional a, par ail-
leurs, alloué une enveloppe de 
5 millions de DH pour financer 
les études de faisabilité et les 
études techniques relatives à la 
création de centres de formation 
et d’insertion professionnelle 
dans les provinces d’al Hoceï-
ma (commune de ketama) et de 
Chefchaouen, ainsi que dans 
les préfectures de tanger-assi-
lah (commune d’assilah) et de 
M’diq-Fnideq. 

Mme Zahra SRIFI
déclare avoir perdu dans des circonstances

et lieu indéterminés, le duplicata du :

Titre foncier nº 129029 / 06
Prière à toute personne ayant retrouvé ce document 

de bien vouloir le rapporter à la Conservation foncière.

Mme Khaddouj NDADI 
déclare avoir perdu dans des circonstances et lieu 

indéterminés, le duplicata du :

Titre foncier nº 31555 / 06
Prière à toute personne ayant retrouvé ce document  

de bien vouloir le  rapporter à la Conservation foncière.

Mme Meryem ECH.CHARBOUNY
déclare avoir perdu, dans des circonstances et 

lieu indéterminés, le duplicata du :

Titre foncier nº 71500 / 06
concernant la propriété dite «Ben Amar 46  » 

située à la rue Rossini à Tanger
Prière à toute personne ayant retrouvé ce document 

 de bien vouloir le rapporter à la Conservation foncière.

Avis de perte

Avis de perte

Avis de perte

Les architectes de Tanger 
ont un nouveau bureau 

exécutif

L’Ordre des architectes de tanger a récemment élu son nou-
veau Conseil régional pour le mandat 2021-2024.

Le nouveau bureau exécutif de ce conseil se compose de Moh-
tar Mimoun, Président ; Dallila akdim, 1ère vice-présidente du sec-
teur public ; Mohamed Yahya Bouslikhane, 2ème vice-président du 
secteur public ; khalid ahrazem, 1er vice-président du secteur pri-
vé ; Mohamed adil Lebbar, 2ème vice-président du secteur privé; 
Imad Eddine Srifi, 3ème vice-président du secteur privé ; Mouad 
El Moussaoui, secrétaire général, et Hamza Nechar, trésorier.

Le président a exprimé son intention de poursuivre les efforts 
du bureau sortant, en conservant les acquis et en œuvrant à la 
défense de la profession, s’engageant à collaborer avec les ins-
tances concernées pour la promotion du rôle de l’architecte.

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma

72 MDH pour la Formation 
professionnelle

Mohamed Oubaha 
nouveau directeur de l’Agence 

urbaine à Tanger
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L’aïd al adha de cette année sera célébré dans 
quatre jours, le mercredi 21 juillet, et son approche, 

autant elle est  réjouissante,  autant elle est inquiétante à 
cause  de l’aspect épidémiologique ascendant, donnant 
journellement  des chiffres alarmants se rapportant au 
nombre de nouveaux contaminés au Covid 19  et de dé-
cès au Maroc et dans le monde.

Le plus grave, c’est 
qu’avec l’euphorie des 
festivités qui nous em-
pêche d’apprécier les 
réalités à leur degré 
réel de  gravité et les re-
doutables effets impré-
visibles des variants 
indomptables du virus, 
on a encore tendance 
au relâchement, et 
c’est ainsi qu’on s’ex-
pose, par insouciance, 
à la maladie parce que, 
répétons-le encore une fois, les mesures barrières, la dis-
tanciation et les précautions sanitaires indispensables 
ne représentent plus la préoccupation majeure pour cer-
tains citoyens inconscients des dangers. 

Il peut, en effet,  arriver que l’inquiétude dont chacun 
est plus ou moins conscient, en fonction du niveau 
d’appréciation de la dangerosité du Covid 19 et de sa 
souche Delta Plus , peut se dissiper et nous faire oublier 
que les regroupements, y compris ceux  familiaux, sont  
propices aux dangers de contamination, surtout que, 
dans la joie des festivités et des retrouvailles familiales, 
on a tendance à considérer que : « la contagion n’arrive 
qu’aux autres », sans aller jusqu’ à admettre que les 
autres, cela pourrait être moi ; cela pourrait être toi ! 

Plus grave encore : la pratique courante nous révèle 
que beaucoup de gens incultes et bornés à ne point se 
faire  convaincre, estiment, par ignorance des réalités et 
par absence de savoir scientifique, que toute cette «mas-
carade » de pandémie Covid-19, serait sans fondement 
et constituerait une histoire fabriquée de toutes pièces 
à des fins inavouées. Sans compter les crédules et les 
superstitieux qui parcourent les rues.

Cette année encore, la traditionnelle fête de aid al-
adha pourrait être empreinte, comme celle de l’année 
passée,  de plusieurs particularités, notamment celle de 
la propagation envahissante de la pandémie du nouveau 
coronavirus qui implique, de facto, des mesures sani-
taires et d’hygiène draconiennes, compte tenu des fac-

Le plus inquiétant, c’est que les dangers ne s’ar-
rêtent pas seulement dans les rituels déplacements ou 
voyages dans le cadre des visites entre familles, mais 
ces dangers sont aussi présents dans les souks des 
moutons qui peuvent constituer des foyers de virus, en 
dépit des dispositions sécuritaires mises en place, mais 
peu suivies et  maîtrisées.

Ces dangers pourraient exister également lors de la 
cérémonie d’immolation du mouton et toutes les opéra-
tions qui s’en suivent comme dépiautage, éviscération 
et manipulations, si l’on n’observe pas strictement les 
mesures de distanciation et d’hygiène nécessaires. Et 
combien même, car rien n’est garanti.

ainsi, toutes les opérations de l’aïd, depuis le marché 
des moutons, jusqu’au jour J, sont potentiellement por-
teuses de danger, et pourraient entraîner l’apparition de 
nouveaux cas d’infection, voire de foyers importants, 
avant le jour de l’immolation et tout au long de la quin-
zaine suivant l’aïd, et ce, même dans les rares régions, 
jusque-là plus ou moins épargnées par la pandémie.

Voilà pourquoi des mesures d’hygiène additionnelles, 
drastiques et préventives doivent être observées dans 
toute la chaîne allant de la mise en vente des animaux 
jusqu’après le jour du sacrifice.

Donc, si la joie fes-
tive et l’euphorie des 
retrouvailles apportent 
effectivement un baume 
au cœur, la vigilance 
est de rigueur face à 
la présence indéniable 
du virus Covid 19 et de 
son variant indien Delta 
Plus...Et c’est ce que ne 
cessent de ressasser 
les autorités sanitaires !

Il s’agit de se convaincre 
et de convaincre les 

autres  que le rebond de la pandémie touche le monde 
entier. Ce n’est pas une fatalité ni une singularité ma-
rocaine. tout relâchement est éminemment coupable 
parce qu’il expose les personnes au danger et est sus-
ceptible d’affaiblir davantage l’économie.

Nous étions tous très fiers de l’élan qui avait mobili-
sé les Marocains et fait de la politique nationale de lutte 
contre le virus, un exemple cité à travers le monde.

Continuons !!!  Notre civisme saura faire éviter le pire 
à notre Nation !

teurs aggravants que sont les vacances d’été. 
L’inquiétude est d’ailleurs réapparue, dernièrement, 

dans une nouvelle mise en garde du chef du gouverne-
ment,  du ministre de la Santé et du ministre de l’Inté-
rieur  qui  ont expressément recommandé aux citoyens  
d’éviter les imprudences de l’été et celles des festivités, 
sachant que ces deux événements  conjugués sont sy-

nonymes de flux très 
importants de voya-
geurs du Nord au Sud, 
d’Est en Ouest, ou vice 
versa, et rien n’indique 
qu’il en sera autre-
ment, cette fois-ci, mal-
gré les mouvements 
limités beaucoup plus 
en théorie qu’en pra-
tique, sur le terrain.

La preuve, c’est que, 
face à l’augmentation 
évidente des cas de 

contamination enregistrés depuis mardi 6 juillet 2021, on 
vient de passer à une nouvelle étape de prolongation de 
l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 août 2021, dans le 
souci de renforcer l’efficacité et l’efficience des mesures 
et dispositions prises 
pour faire face à la 
propagation galo-
pante de la pandémie.

Ce signe d’alerte  
fait redouter un dur-
cissement des me-
sures préventives 
à la veille de aïd al 
adha, notamment si 
les pouvoirs publics 
prennent, comme 
l’année passée, l’op-
tion de faciliter les déplacements et les retrouvailles 
pour les citoyens, à la veille de la fête, la promiscuité 
dans les transports inter-villes avec tout ce que cela 
implique comme rassemblements dans les gares fer-
roviaires et routières, ce qui sera, sans nul doute, un 
facteur supplémentaire de dangerosité, aggravé par le 
fait que le voyageur, une fois arrivé dans sa famille, et 
sans se soucier du port du masque ou autre mesure de 
protection, s’abandonnera à des accolades serrées et 
des embrassades chaleureuses avec ses proches qu’il 
n’aurait pas vu depuis longtemps. C’est humain !

@par le Dr Abdelhak BAKHAT 

Une fête sous haute 
tension 

A l’instar du monde Musulman, les Marocains commémorent, le 10 
Dou Al Hijja de l’Hégire 1442 (21 juillet 2021), la fête de l’Aïd Al 

Adha (Fête du Sacrifice). 
Bien qu’elle ne soit pas obligatoire dans la Chariâ (Loi Musulmane), 

cette «Sounna Mouakkada» (Recommandation appuyée), qui constitue 
une grande connotation religieuse, est intégrée, à part entière, dans nos 
coutumes.

Traditionnellement, l’Aïd Al-Adha ou Aïd El-Kébir, symbolise «La Grande 
Fête» avec tout ce que cette expression a d’exceptionnel et de somptueux 
dans la croyance de tout Musulman, et tout ce que cela représente, outre 
l’aspect religieux évidemment, comme bouleversements dans le rituel gas-
tronomique des grands, mais aussi et surtout comme joie dans les yeux 
des enfants et leurs cris entourant le mouton égayant le foyer familial 
pendant les quelques jours précédant le rituel du sacrifice propitiatoire, 
particulièrement dans les milieux populaires où l’attachement à cette cé-
lébration relève d’une tradition sacralisée de perpétuation de cette Sunna 
Mouakkada. 

Jusque-là, l’avènement de l’Aîd Al Adha, symbolisé par le sacrifice de 

Saïdouna Ibrahim, était un rendez-vous annuel, non seulement incontour-
nable, mais attendu et idolâtré.    

Néanmoins, depuis l’année dernière, la situation s’est dégradée avec 
la survenue de la pandémie du nouveau Coronavirus qui a chamboulé le 
monde et ses habitudes, aussi sacrées soient-elles.

Ainsi, en ces temps de pandémie, toutes les fêtes et celle du mouton, 
en particulier, constituent l’occasion par excellence de l’accélération de la 
circulation et la transmission du virus Covid 19.

Aujourd’hui, la situation est loin d’être prometteuse et encore moins 
réjouissante, ni rassurante :  hausse des cas positifs du Covid 19, nouveau 
variant Delta ; déplacements limités et conditionnés ; alertes et  mises en 
garde répétées ;  prolongation de l’état d’urgence sanitaire ; renforcement 
des contrôles dans les gares voyageurs et dans les entrées et sorties des 
villes...tout cela contribue à l’installation d’un lourd climat d’instabilité et 
d’une atmosphère sous tension, faisant craindre la naissance de nouveaux 
foyers qui remettraient à zéro les efforts voués à une situation épidémio-
logique et sanitaire, jusque-là, plus ou moins domptable, du moins dans 
certaines villes du royaume.

Aïd Al Adha 1442
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Rubrique   
Culturelle

Extrait du livre : Native de la plus extravagante ville du 
royaume, la fée du Détroit, qui ensorcelle tout visiteur étran-
ger ou marocain, amoureux de la beauté, à la fois, fascinante 
et énigmatique : tanger, la ville des poètes, des artistes, de 
ceux qui s’émeuvent de son climat vertigineux d’où résulte 
le charme de son mystère enchanteur. L’Enivrante Sirène 
se baigne entre deux éblouissantes mers : l’une agitée et 
troublée : l’Océan atlantique ; l’autre calme et sereine : la 
Méditerranée. 

La casbah, porte ouverte sur l’Europe, espoir de tout dés-
hérité, veille sur tanger endormie, bercée par le remuement 
des vagues venant s’éteindre aux pieds de la belle assoupie 
par l’odeur salée de la mer qui flotte dans l’air, qui effleure 
les pommettes froides des pêcheurs du matin perchés sur 
les rochers et qui va chatouiller les narines d’Hercule qui 
ne tarde pas à sortir de sa grotte légendaire s’étirant et se 
détendant sur la falaise qui surplombe l’océan et le défie . 

Ce livre est un roman autobiographique qui se veut avant 
tout descriptif-narratif. L’auteure joue sur les enjeux méta-
phoriques car il a un message à transmettre à travers la 
description, la narration et l’intrigue. autrefois, les relations 
des habitants du Maroc se basaient sur l’amour, l’entente et 
la bravoure. Les vrais tangérois tenaient à leur civilisation 
arabe imprégnée des vraies tendances religieuses sans au-
cun fanatisme. On sauvegardait les bonnes convenances.

Mais, une fois rentrée à son fief, l’auteure n’a pas reconnu 
sa ville, sauf à travers les lieux qui lui rappellent les chants 
doux, la bravoure des gens, leur distinction, leur civilité et 
leur relation humaine. 

En ces jours de fêtes, une lecture qui fait du bien !
aid Moubarak Said à tous nos lecteurs de confession 

musulmane !
Bonne Lecture !

@ par Meryem Cherradi

   Tanger, ma mémoire     
de Zoubida Sekkouri

Fondation Microcrédit du Nord 

Assurer la pérennité 
de l’institution 

Action sociale

Dans une récente édition, 
nous avions rapporté que 

« La Fondation Microcrédit du 
Nord » à but non lucratif, basée à 
Tanger, filiale du Rotary club Tan-
ger-Doyen et de la section locale 
de l’association Fès-Saïs, a tenu 
son conseil d’administration et 
son assemblée générale ordi-
naire, pour débattre de plusieurs 
points de l’ordre du jour dont ce-
lui des répercussions négatives 
de la pandémie du Covid 19 sur 
le secteur de la micro finance, 
ayant  freiné  les mécanismes de 
ce secteur au niveau national, 
imposant de nouvelles disposi-
tions exigées par le ministère de 
tutelle et par Bank al Maghreb, 
pour garantir la pérennité des 
institutions d’octroi de micro-
crédits, dont la Fondation de 
Microcrédit du Nord qui a vu ses 
activités réduites, ses réserves 
financières amoindries et sa mo-
deste clientèle dans l’incapacité 
de rembourser les sommes em-

pruntées. D’où la survenue d’un 
handicap majeur dans le capital 
de base.

Plusieurs solutions sont à 
l’étude pour faire face à cette si-
tuation. 

En attendant et en vue d’un 
déblocage immédiat permettant 
la poursuite du fonctionnement 

de l’institution, le président de 
l’un de ses deux partenaires-par-
rains, l’association Fès-Saïs, a 
remis un chèque substantiel au 
président de la Fondation, pour 
renflouer le compte de l’institu-
tion et assurer ainsi la mobilisa-
tion de ressources, recomman-
dée par Bank al Maghreb.

Salima Kadaoui,
L’ange-gardien du sanctuaire 

pour animaux à Tanger
Salima kadaoui s’occupe 

d’un refuge très spécial 
pour chiens dans les environs de 
tanger, nous rapporte le site 360. 
Chose que nous savions déjà 
grâce à Meryem Cherradi, notre 
responsable culturelle, qui avait 
loué cette particularité depuis 
bien longtemps déjà.

Evoquant avec tendresse ses 
protégés, Salima a un brin de cha-
grin dans la voie ; « Certains de 
ces animaux ont été percutés par 
une voiture, d’autres sont tombés 
du toit. Ils ont tous une histoire. Ils 
sont heureux ici, je me considère 
comme leur mère" explique-t-
elle, ajoutant : « avant de venir en 
aide aux chiens qui ont des frac-
tures, notre association a com-
mencé avec le projet « Hayat». 
Nous venions en aide à des 
chiens errants en les vaccinant et 
en leur fournissant tous les soins 

Des joueurs et des membres de l’équipe technique de l’Itti-
had de tanger (IRt) ont été pénalisés par la Fédération royale 
marocaine de football (FRMF), à la suite de propos racistes 
proférés, la semaine dernière, lors du match opposant le club 
tangérois à la Renaissance de Berkane (RSB), contre le joueur 
burkinabé Issoufou Dayo qui avait affirmé avoir fait l’objet d’in-
sultes racistes.

Des suspensions et des amendes ont été distribuées à des 
joueurs, à l’entraineur Driss Lamrabet, au secrétaire général, 
Rabii Maouloua, au masseur, abdellah Habib et au préparateur 
physique, Rachid Bellij, outre d’autres sanctions infligées aux 
dirigeants du club.

Le lancement officiel du concours d’accès aux facultés de mé-
decine, de pharmacie et de médecine dentaire, au titre de l’année 
universitaire 2021-2022, a eu lieu jeudi  à al Hoceima.

Une cérémonie a été organisée à cet effet à la Faculté des 
sciences et techniques d’al Hoceima, relevant de l’Université 
abdelmalek Essaâdi (UaE), en présence de responsables du mi-
nistère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du 
président de l’Université, du directeur de l’académie régionale 
d’éducation et de formation de la région tanger-tétouan-al Hocei-
ma, et des présidents d’établissements universitaires. Il convient 
de noter que ce concours national est lancé, pour la deuxième 
année consécutive, par l’UaE, et ce dans le strict respect des me-
sures préventives contre la Covid-19 et conformément au proto-
cole sanitaire en vigueur.

Cette année, l’Université abdelmalek Essaâdi a aménagé six 
centres pour abriter ce concours, répartis sur tous les centres 
universitaires de la région tanger-tétouan-al Hoceima. Ces 
centres aménagés dans les différentes préfectures et provinces 
de la région ont accueilli environ 4.000 candidats, dont 420 abri-
tés par le centre d’al Hoceima, qui sont en lice pour pourvoir 240 
places.

vétérinaires nécessaires afin que 
la ville ne les « euthanasie » pas. 
Les tangérois nous aident dans 

nos démarches, les habitants de 
la ville mettent la main à la pâte » 
explique Salima.

Université Abdelmalek Essaâdi 
Concours pour l’accès aux 

facultés de médecine 

Lourdes sanctions 
contre l’IRT
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ActuAlités

Cité Mohammed VI Tanger Tech 

Nouvelle répartition du capital

Chambre de commerce, d’industrie et de services 
de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

CCIS-TTA 

Quel bilan 2015-2021 ?

Parmi les points traités lors 
de sa session ordinaire du 

mois de juillet courant, tenue 
lundi 5 juillet, le Conseil régional 
tanger-tétouan-al Hoceima a ap-
prouvé le transfert de 30% de ses 
actions dans la société d’aména-
gement du projet « tanger-tech» 
au profit du groupe chinois asso-
cié CCCC/CRBC, réitérant la dis-
position de la région à mobiliser 
tous les moyens nécessaires 
pour réussir ce projet.

Le jeudi suivant, l’état d’avan-
cement de ce projet était au 
centre d’entretiens entre, d’une 
part,  l’opérateur chinois repré-
senté par le directeur général par 
intérim du groupe, Shi Xiaobo et 
son  directeur commercial, Zhu 
Fan, et, d’autre part,  la présidente 
du Conseil régional, Fatima El 
Hassani et des responsables du 
bureau de la région tanger-té-
touan-al Hoceima. 

Selon la présidente, les deux 
parties espèrent voir la «Cité Mo-
hammed VI tanger tech» s’ériger 
en modèle de partenariat entre 
les deux pays, en afrique et en 

Lors d’une rencontre  tenue dans la soirée de mardi 13 juillet 
courant, dans un palace  à tanger, en présence de profes-

sionnels de la région, de partenaires institutionnels et de journa-
listes, consacrée à la révélation d’une nouvelle marque touris-
tique  exprimant la beauté, la diversité et les particularités de la 
région Nord du Royaume, la présidente du Conseil régional du 
tourisme de tanger-tétouan-al Hoceima (CRt-tta), Rkia alaoui 
a indiqué que son Conseil poursuit ses actions et ses initiatives 
visant à favoriser le développement du secteur dans la région,  et 
à  renforcer  ses capacités de reprise et de rattrapage des retards 
résultant  des effets de la crise sanitaire liée à la pandémie du 
Covid-19. 

« Cette nouvelle marque touristique appelée « Chamal » est 
l’aboutissement d’un processus marketing et créatif engagé par 
le CRt depuis près de deux années » a indiqué la présidente, 
expliquant : «tout naturellement, certains se demanderont pour-
quoi tant d’attachement à ce travail, alors qu’on affrontait une 
pandémie, doublée d’un confinement quasi total. La réponse est 
simple : plus la situation évoluait, plus on se rendait compte que 
la concurrence allait être rude et sans merci. Il était de notre de-
voir alors de mettre toutes les chances du côté de notre région, 
en commençant par lui créer une marque solide, qui exprime 
toute sa beauté et sa diversité», dira-t-elle.

ancré dans l’imaginaire des touristes nationaux, évoquant la 
direction cardinale des vacances d’été, le nom « Chamal » est 
simple à prononcer et à mémoriser pour des publics internatio-
naux, estiment les initiateurs de cette appellation.  

« Je suis convaincue que la nouvelle marque sera un levier 
pour la résilience du tourisme régional au service d’une straté-
gie de relance ambitieuse», dira encore Rkia alaoui, se montrant 
convaincue que la nouvelle plateforme va être un outil structu-
rant. 

«a travers la promesse d’une expérience nouvelle et unique, 
elle va nous obliger à poursuivre nos efforts d’amélioration de 
l’offre de produits avec plus de qualité, de diversité et de com-
plémentarité, à l’exemple d’offres packagées : Nature & Culture, 
Mer & Montagne, City Break & Bien-être, afin de conquérir de 
nouveaux segments de clientèle pour des séjours plus longs, 
hors du pic estival, et à plus forte valeur ajoutée», dira encore la 
présidente alaoui, assurant que la réalisation de cette nouvelle 
marque ne constitue que le début d’un vaste chantier de trans-
formation promotionnelle du territoire touristique. 

«Evidemment, il faudra installer cette marque chez le touriste 
et l’opérateur, et faire vivre, à travers elle, les caractéristiques qui 
définissent notre région», conclura la présidente.

Ce qui nous a toujours épatés chez les responsables du CRtt-
ta, c’est leur optimisme débordant et leur volonté sans limites 
d’édifier des projets…en théorie. Du déjà vu !!! 

tout en nous réjouissant, tout de même, de cette nouvelle ini-
tiative, apparemment prometteuse, et sans nul intention de dé-
courager ces « initiateurs de projets », nous ne pouvons  nous 
empêcher de nous demander « que sont devenues les précé-
dentes promesses ? »

Comme d’habitude, nous tenons à conseiller à la noble famille 
du CRttta de se soucier de sa crédibilité en épargnant à l’opi-
nion publique son rituel « Nous allons faire ceci et cela » auquel 
nous préférerions « Nous avons concrètement fait…».   

La Chambre de commerce, 
d’industrie et de services de 

la région de tanger-tétouan-al 
Hoceima (CCIS-tta) a tenu, sa-
medi dernier à tanger, une confé-
rence de presse consacrée à la 
présentation de son bilan d’ac-
tion pour la période 2015-2021.

Le président de la Chambre, 
Omar Moro, qui était accom-
pagné de ses deux premiers 
vice-présidents, du directeur et 
du trésorier de l’institution, a 
déclaré que la CCIS-tta a réali-
sé 85% de son plan stratégique 
et atteint   95% de son  plan de 
développement, ce qui a permis 
de réaliser  un  taux de 94% de 
satisfaction des affiliés.

« La Chambre est ainsi parve-
nue à multiplier par 10 le nombre 
de ses adhérents, et à améliorer 
de 7 fois son autofinancement,  
outre son obtention du certifi-

Méditerranée.
« Ce projet prometteur aura 

un grand impact positif devant 
répondre aux aspirations des ha-
bitants de la région en matière de 
développement économique et 
social, et de création d’emplois 
dans différents métiers », estime-
t-elle. 

Le directeur général par inté-
rim du groupe chinois, Shi Xiao-
bo Shi Xiaobo, quant à lui, s’est 
dit «satisfait» de l’approbation 
par le Conseil régional du trans-

cat de qualité ISO 9001, et  le fait 
d’être élue première institution 
régionale au niveau national et 
l’une des premières chambres 
professionnelles au niveau de la 
Méditerranée et de l’afrique.

Ces acquis constituent une 
véritable fierté pour la CCISTTA 
et l’ensemble de ses adhérents 

fert de 30% de ses actions au 
profit du  groupe «CCCC/CRBC». 

«Ceci devrait soutenir les pré-
paratifs qui ont atteint un stade 
avancé pour la réalisation du pro-
jet dans les délais fixés » dira-t-il, 
soulignant l’intérêt porté par son 
groupe aux opportunités d’inves-
tissement qu’offre la région nord 
du royaume.

a ce propos, M. Shi Xiaobo 
estime que tanger tech devrait 
renforcer le partenariat entre 
les deux pays, et constituer un 
modèle pour attirer davantage 
d’investissements chinois, ce 
qui contribuera à promouvoir le 
rayonnement international du 
Maroc en général, et celui de la 
région tanger-tétouan-al Hocei-
ma, en particulier.

Concernant la nouvelle répar-
tition du capital de la société 
d’aménagement de tanger-tech, 
il est désormais de 35 % pour 
le groupe chinois CCCC/CRBC, 
25% pour le groupe BMCE Bank 
Of africa ; 20% pour le Conseil de 
la région, et 20% pour l’agence 
spéciale tanger Med 

et ses partenaires aux niveaux 
régional et national, estime-t-on, 
considérant le bilan 2015-2021 
comme étant le fruit d’un effort 
collectif, d’une démarche pro-
fessionnelle maîtrisée, d’une 
approche participative de haut  
niveau et d’une gestion saine et 
claire.

Conseil régional du Tourisme 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

CRTTTA

« Chamal »
 la nouvelle marque particulière 

exprimant la beauté et la diversité 
de la région Nord du Royaume
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ROYaUME DU MaROC
WILaYa DE La REGION taNGER-tEtOUaN-aL HOCEIMa

PREFECtURE taNGER-aSSILaH
SECREtaRIat GENERaL

DEGRES

ARRETE GUBERNATORIAL N°893 DU 14 JUILLET 2021
Relatif au projet du complexe agrivoltaïque Avicenne ;
Commune Had El Gharbia, préfecture Tanger-Assilah
Le Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Gouverneur de la préfecture Tanger- Assilah
Vu la loi n°12-03 relative aux études d‘impact sur l’environnement promulguée 

en application du Dahir n°1-03-60 du 10 Rabi I (12 Mai 2003) et en particulier ses 
articles 9-10-12.

Vu le décret n°2-04-564 du 5 Kaada 1429 (4 Novembre 2008) fixant les modalités 
d’organisation et de déroulement de l’enquête publique relative aux projets soumis 
aux études d’impact sur l’environnement et en particulier les articles 3-4-5 et 8.

Vu l’envoi expédié par le Directeur Régional de l’Environnement S/N°20623 en 
date du 09/07/2021 relative au projet précité.

DECIDE CE QUI SUIT :
Art 1 : L’ouverture d’une enquête publique à partir du 03 août 2021 auprès de la 
Commune Had El Gharbia, préfecture tanger-assilah. Ce présenté par la société 
Fruexma sarl.
Art 2 : Le dossier d’enquête publique avec le présent arrêté, ainsi que les registres 
destinés à recevoir les observations et les propositions, seront déposés auprès de 
la commune précitée pour une durée de vingt (20) jours qui est la durée de l’enquête 
publique.

Cet arrête doit être affiché dans les locaux de la commune concerne pour une 
durée de quinze jours (15) avant l’ouverture de l’enquête publique et pendant la 
durée de la ladite enquête.
Art 3 : La commission chargée de l’enquête publique est constituée des Messieurs :
- Le Caïd de Gharbia, Président
- Le Président de la commune Had El Gharbia ou son représentant, membre
- Le représentant de la Direction Régionale de l’environnement, membre
- Le représentant de la Direction Régionale de l’Energie et Mines, membre
- Le représentant de la Direction Régionale de l’agriculture, membre
- Le représentant de l’agence du bassin hydraulique loukkos, membre
- Le représentant de la Direction Préfectorale des Eaux et Forêts, membre
- Le représentant de la Direction Préfectorale de la santé, membre
- Le représentant de l’agence Urbaine de tanger, membre.

En outre, le président de la commission peut inviter toute personne ou établis-
sement public ou privé qui est en mesure d’apporter un soutien à la tâche de cette 
commission.
Art 4 : a l’expiration de la durée de l’enquête publique, le président de la commis-
sion clôture les registres destinés à cette enquête publique et organise une réunion 
avec les membres de la commission précitée après signature de ces registres.

Cette commission rédige un rapport qui synthétise les observations et proposi-
tions au sujet de ce projet et le transmet au président de la commission régionale 
unifiée d’investissement dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de 
clôture de l’enquête publique.
Art 5 : L’exécution du présent arrêté est attribuée au président de la commission 
locale chargée de l’organisation de l’enquête publique du projet qui se situe dans 
son ressort territorial.

P. Le Wali et PO
Le Secrétaire Général

Signé : El Habib EL Alami

Nécrologie
Abdelaziz BENNANI

rappelé à Dieu  

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

chagrinante nouvelle du décès survenu le 10 juillet 2021,   
du très cher regretté abdelaziz BENNaNI. 

La dépouille du défunt a été inhumée le lendemain, 
après salat al3assr, au cimetière de Sidi amar où elle a 
été convoyée au milieu d’un émouvant cortège funèbre 
restreint eu égard à l’observation de mesures sanitaires 
imposées par la pandémie. ainsi seuls des membres de 
la famille et proches du défunt ont été autorisés à accom-
pagner le regretté disparu à sa dernière demeure pour lui 
rendre un dernier hommage posthume.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons  
nos condoléances les plus attristées à ses enfants kha-
lid, Hamza, Mohamed karim, à son frère et ses sœurs ; à 
l’ensemble des membres des familles Bennani, Louah, 
Sbaï, Bargach, asrih, Benjelloun, kabir, Zekri, Hmimed, et  
familles alliées ; ainsi qu’à tous les proches du regretté 
disparu qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux 
très nombreuses et aimables personnes qui se sont asso-
ciées à leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant 
par leur présence effective, leurs prières, leurs appels et 
leurs messages d'affection, de soutien et de compassion, 
les priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.

Puisse Dieu le tout Haut avoir le défunt en Sa Sainte mi-
séricorde, l’accueillir en Son Vaste Paradis et apporter sou-
tien 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

Les organisations se doivent 
d’entreprendre les transfor-

mations nécessaires pour faire 
face à une évolution des de-
mandes des salariés vers: 

• Une recherche plus impor-
tante de sens du travail 

• Une meilleure prise en 
compte de la santé et du bien-
être 

• Une culture qui permet plus 
d’autonomie dans un contexte 
de travail où les anciens proces-
sus deviennent un frein à la per-
formance

• Une place plus importante de 
la technologie en support au tra-
vail de l’humain

• Une place pour le développe-
ment des compétences et l’évo-
lution de carrière 

La crise a eu son côté positif en 
démontrant que des évolutions 
restées au stade d’études de-
puis de nombreuses années au 
sein des organisations peuvent 
se mettre en place rapidement 
quand le sentiment d’urgence 
se fait sentir. Pour accélérer ce 
changement, la crise nous a fi-
nalement démontrée que, outre 
la technologie, les compétences 
d’intelligence collective et d’in-

telligence émotionnelle sont pro-
bablement les plus adaptées. 

C’est partant de ce constat 
et d’une expérience forte et 
concluante au sein d’organisa-
tions et de cultures différentes 
que 2 entrepreneuses ont décidé 
de partager leurs expériences 
et leurs outils de coaching et de 
transformation afin de permettre 
le développement de ces compé-
tences qui permettront la mise 
en place rapide du changement 
adéquat au monde qui nous at-
tend et sa pérennité. 

C’est l’histoire d’une ren-
contre, de valeurs, d’histoires de 

vie et de passions communes.
C’est la volonté forte de créer 

des liens et des ponts entre la 
Belgique  et le Maroc 

Ce sont deux chemins qui, 
sans cette période tourmentée 
ne se seraient jamais croisés, ou 
…qui sait...?

ainsi sont nées altiluz aca-
demy à Casablanca et Creative 
Meeting academy à Bruxelles. 

Deux structures extensions 
de leur cabinet de conseil et de 
formations déjà présents sur les 
deux continents.    

( a suivre ) 
Claudia Jimenez

Le Courrier de nos lecteurs

Défis transformationnels
Deux académies font le pont entre la Belgique et le Maroc 

pour développer «  l’humain » dans le monde du travail de demain.

2ème partie  

La caravane de l’entrepre-
neuriat du Centre Régional 

d’Investissement (CRI) tanger-té-
touan-al Hoceima et l’agence Na-
tionale de Promotion de l’Emploi 
et des Compétences (aNaPEC) 
poursuit sa tournée au niveau des 
provinces et des préfectures de la 
région nord du royaume. 

Hier vendredi, c’était au tour de 
la province d’al Hoceima d’ac-
cueillir, à partir de 10h30, au siège 
de l’annexe du conseil régional à 
al Hoceima, la 7ème escale des 
journées portes ouvertes au pro-
fit des porteurs de projets.

Organisé sous l’égide du Wali 
de la région, Mohamed Mhidia,  

en partenariat avec la province 
d’al Hoceima et l’agence pour la 
Promotion et le Développement 
économique et social des préfec-
tures et provinces du Nord, cet 
événement permettra aux jeunes 
porteurs de projets de la pro-
vince d’al Hoceima d’être en re-
lation avec les différents acteurs 
de l’écosystème entrepreneurial 
afin de bénéficier de l’orientation 
et de l’accompagnement, ainsi 
que du contact direct avec les 
banques, pour échanger sur les 
possibilités de financement of-
fertes par le Programme Intégré 
d’appui et de Financement des 
Entreprises (PIaFE).

L’enjeu est d’exploiter les op-
portunités d’investissement of-
fertes au niveau provincial d’une 
part, et de réussir l’intégration 
économique des jeunes d’autre 
part. 

Des espaces dédiés à l’orga-
nisation de rencontres B to B 
avec les jeunes étaient mis à la 
disposition des banques et des 
acteurs publics et associatifs de 
l’écosystème entrepreneurial. 

En marge de cette journée, 
un séminaire devait être  organi-
sé sur les rôles des acteurs de 
l’écosystème entrepreneurial 
dans l’accompagnement des 
porteurs de projets.

CRI-TTA - ANAPEC
7ème escale à Al Hoceima des 

Journées portes ouvertes 
de l’entrepreneuriat 
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Un jeune entrepreneur de tanger s’est rendu der-
nièrement à la forêt diplomatique dans la péri-

phérie tangéroise, en compagnie de deux jeunes filles 
mineures transportées dans sa voiture.

Une fois sur les lieux, l’intéressé a invité l’une des 
deux filles à descendre pour l’accompagner dans un 
lieu à proximité, et demandé à l’autre fille d’attendre 
dans la voiture dont il a fermé hermétiquement portes 
et fenêtres.

Ayant tardé à revenir, la fille restée seule dans la voi-
ture a commencé à suffoquer, manquant d’oxygène.

Ne parvenant pas à ouvrir les portières ou baisser 
les vitres du véhicule, elle est parvenue à attirer l’atten-
tion d’un gardien de voitures qui a aussitôt appelé les 
gendarmes qui ont cassé une vitre et forcé une portière 
de la voiture pour faire dégager la jeune fille à bout de 
forces et la faire évacuer à l’hôpital.

A leur retour, le jeune homme et la seconde fille ont 
été conduits à la gendarmerie et placés en garde à vue 
pour les besoins de l’enquête. 

uuuuuu

Hay Benkirane 

Arrestation d’un trafiquant 
récidiviste  

Dans la soirée de lundi dernier, la police judiciaire 
relevant du district de police de Bénimakada à 

tanger, a procédé à l’interpellation à hay Benkirane,  
d’un individu de 30 ans, trempant dans un réseau de 
trafic de drogue. 

Cette opération a donné lieu à la saisie, en posses-
sion du mis en cause, de 9,250 kg de chira, 1,400 kg de 
kif, quatre armes blanches, des téléphones portables, 
deux balances et une forte somme d’argent provenant 
probablement de ce trafic illicite.

L’intéressé qui s’est avéré être un trafiquant récidi-
viste, a été placé en garde à vue pour les besoins de 
l’enquête et l’instruction du dossier judiciaire destiné à 
la justice. 

uuuuuu 

Belyounech 

1,2 ha de forêt 
consumé par le feu 

Dans la soirée de mercredi, les éléments de la Pro-
tection civile de Fnideq, assistés d’éléments des 

Forces auxiliaires, de la Gendarmerie Royale et de vo-
lontaires civils, sont parvenus à maîtriser un incendie 
qui s’est déclaré dans la forêt de Belyounech., préfec-
ture de M’diq-Fnideq. 

Le feu qui s’est déclaré vers 12h30, probablement à 
cause des grosses chaleurs, était attisé par des rafales 
de vent d’Est, ce qui a compliqué la tâche aux interve-
nants qui ont eu l’avantage d’empêcher les flemmes de 
se propager au voisinage peuplé. L’étendue touchée par 
le sinistre est estimée à 1,2 hectare de forêt.

Une surveillance a été instaurée sur place pour le cas 
où les flammes seraient ravivées par les vents forts. 

Nador 

 Les membres d’une famille 
sautent de la fenêtre d’une 

maison en feu 

Quatre membres d’une famille ont échappé, de jus-
tesse, à la mort, lundi, après avoir sauté de la fe-

nêtre d’une maison en feu située au premier étage d’un 
immeuble du centre-ville à Nador.

L’incendie se serait subitement déclenché suite à un 
court-circuit électrique, prenant au dépourvu les quatre 
occupants de l’appartement qui ont perdu tout contrôle 
de la situation, n’ayant trouvé qu’une fenêtre donnant 
sur la rue pour s’échapper, heureusement avec l’aide de 
citoyens qui ont amorti leur choc en les empêchant de 
tomber directement sur le sol.

Des images partagées sur les réseaux sociaux ont 
montré deux personnes adultes jetant deux enfants par 
la fenêtre avant de plonger eux-mêmes au sol.

Cette opération de sauvetage improvisée a été facili-
tée par le fait que les fenêtres de la maison ne sont pas 
grillagées. 

uuuuuu 

Tétouan 

Cinq émigrés clandestins 
portés disparus 

Cinq jeunes originaires de tétouan, se sont rencon-
trés, il y a un mois environ, dans l’enclave espa-

gnole de Sebta qu’ils ont regagnée à la nage.
aujourd’hui, ils sont portés disparus après avoir quit-

té Sebta à bord d’un bateau en direction de l’Espagne. 
apparemment, les cinq tétouanais auraient appelé 

leurs proches pour leur annoncer leur décision de quit-
ter l’enclave espagnole vers la péninsule, promettant de 
les contacter à nouveau une fois arrivés en Espagne.

«Jusqu’à présent, nous ne savons pas s’ils sont vi-
vants ou non», ont déclaré leurs proches.

Ibrahim, khaled, Mohamed Said et Brahim, avaient en-
trepris leur périple avec un cinquième participant dont 
le nom n’a pas été révélé. 

a ce jour, les familles des jeunes disparus, sont tou-
jours dans l’attente d’une information sur leurs enfants. 
«Personne n’a appelé depuis qu’ils sont partis et on ne 
sait pas s’ils sont bien arrivés ou pas», explique-t-on, en 
faisant part de l’angoisse et de l’inquiétude des parents.

uuuuuu 

Tanger fait la chasse 
aux trafiquants de drogue
La police judiciaire relevant de la préfecture de tanger 

a lancé des opérations de ratissage dans différentes 
zones de la ville, à la recherche de trafiquants de drogue. 

Mardi dernier, une brigade antigang a interpellé dans le 
quartier Bourbiâate et à la place de Suède, dans le centre-

ActuAlités

ville, trois trafiquants dont l’un surnommé «  Chniouila  » 
faisait l’objet l’un mandat de recherche à l’échelle natio-
nale pour vols qualifiés et trafic de drogue dure.

Cette opération a donné lieu à la saisie de compri-
més psychotropes, d’armes blanches, de téléphones 
portables, d’une forte somme d’argent et d’un véhicule 
automobile utilisé à des fins criminelles. 

Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue.
auparavant, deux autres individus, âgés de 29 et 45 

ans avaient été interpellés dans le quartier Bir Chifa 
pour leur implication présumée dans un trafic de co-
caïne. Lors de la fouille effectuée sur les lieux, les en-
quêteurs ont saisi 14 doses de cocaïne, des téléphones 
portables, une somme d’argent et une balance électro-
nique de précision.

tous ces mis en cause ont été placés en garde à vue 
pour les besoins de l’enquête et l’instruction des dos-
siers judiciaires d’usage.

uuuuuu

Des trafiquants de drogue 
épinglés à Tanger et ailleurs

Dans l’ancienne médina de Casablanca, les élé-
ments de la police judiciaire ont dernièrement arrê-

té trois trafiquants de drogue et saisi 600 kg de haschich 
dissimulés dans de grands bidons en plastique.

Le premier membre de cette bande a été épinglé à 
bord d’un taxi. Soumis aux interrogatoires, il a révélé 
l’identité de ses deux complices qui ont également été 
mis hors d’état de nuire.

au port de tanger-Med, les éléments de la sûreté 
nationale ont mis la main sur une quantité de 6.000 
comprimés psychotropes, Rivotril, dissimulés dans la 
cabine d’un camion en provenance d’un port espagnol. 

Le chauffeur, âgé de cinquante ans, qui semble être 
membre d’un réseau international de trafic de drogue, 
a été maintenu en garde à vue et soumis aux interroga-
toires afin de déterminer les ramifications éventuelles 
de ce réseau.

Par ailleurs à El Jadida, trois personnes, âgées entre 
26 et 34 ans, dont une jeune femme, ont été arrêtées 
en possession de 630 comprimés psychotropes, 4 kg 
de haschich, quelques grammes de cocaïne et 2 kg de 
Maâssel.

uuuuuu

Une jeune fille enfermée dans 
une voiture, fait une syncope 

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

SP    RT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

?

Yahya Hadka, chef de la direction de l’arbitrage au Maroc, a 
confirmé le bon arbitrage de Noureddine AL-Jaafari qui a 
« massacré » comme d’habitude l’IRT de Tanger.Lors de la 

séance de divulgation hebdomadaire tenue avec les arbitres de la 
ligue pour évaluer les cas controversés de la compétition, et avec elle 
l’évaluation des erreurs , avec le reste des membres du corps qu’il 
dirige, a soigneusement étudié la situation qui a causé beaucoup de 
confusion dans le match Ittihad Tanger et Renaissance Berkane et 
qui a provoqué des protestations sans précédent après qu’un joueur 
de Berkane sur la ligne de but a intercepté le ballon sur son chemin 
vers le filet en le lançant dessus. Les tangérois ont  exigé un penalty 
et l’expulsion du joueur de Berkane, affirmant qu’il l’a touché avec 
sa main, et qu’il est le dernier joueur. L’arbitre Noureddine Al-Jaafari 
a décidé de terminer le jeu et de confirmer que le joueur de Berkane 
a taclé le ballon avec sa tête, et c’est ici que s’est révolté l’entraîneur 
de Tanger Driss Lamrabet, qui a retiré son maillot pour être expulsé 
et avant cela l’expulsion du capitaine de son équipe, Mohamed Ali 
Baamer. Yahya Hadka a parlé de cet incident devant les arbitres de 
la ligue pour répondre à la lettre de protestation de l’IRT de Tanger, 
qui accusait l’arbitre Jaafari de préjudice à son encontre dans tous 
les matchs auxquels il a participé en disant : « Nous avons étudié le 
tir très attentivement. , et il ne nous a pas été prouvé que le joueur a 
retourné le ballon avec sa main. La plupart des tirs que nous avons 
ne le sont pas. Il a été confirmé que les allégations du club de Tanger 
n’étaient pas correctes et, par conséquent, la décision de l’arbitre 
était juste. « Il a poursuivi: «Pour ceux qui ont un instantané sous 
n’importe quel angle qui prouve le contraire de ce que nous disons et 
prouve un penalty pour Ittihad Tanger, laissez-le nous le présenter et à 
eux, nous disons apportez votre preuve. « Ainsi, Yahya Hadka a rejeté 
la responsabilité  de l’arbitre, Noureddine Al-Jaafari, qui a été touché 
par une vague de vives protestations de l’Ittihad Tanger, et la Direction 
a soutenu ses décisions dans ce match qui s’est accompagné d’une 
grande tension. Presque le même scénario s’est répété lors de la 
dernière journée du championnat avec un autre arbitre international. 
Deux pénaltys sur Alexis et sur Hatim étaient passés sous silence en 
dépit de l’appel du VAR. Redouane Jayed a fermé les yeux pour donner 
la victoire au Hassani El Jadida pour des raisons peu claires. Bien 
qu’ayant connu une injustice flagrante dans l’arbitrage, l’entraineur 
Driss Mrabet et ses poulains ne méritaient guère  la victoire et leurs 
adversaires dans les deux rencontres étaient bien supérieurs. Tout le 
monde sportif présent dans les chocs avait l’impression que l’équipe 
tangéroise jouait sans « âme »,sans tactique, sans motivation et 
surtout sans combativité. A vrai dire, l’on se demande vraiment s’il 
existe un comité, un staff technique et même un effectif joueurs 
susceptibles de sauver la dignité et l’orgueil de Tanger Al Kobra.

Traversée de la frontière
Il s’appelle Soufiane Chiadmi. Il a 26 ans et 

depuis l’âge de 7 ans il rêve de se consacrer 
professionnellement au kick-boxing. Au Maroc, il a 
déjà remporté plusieurs championnats, détient des 
titres et a même été formé par l’un des meilleurs 
professionnels de ce sport, Maître Taaouati. C’est 
pourquoi Soufiane a décidé de quitter Tétouan en 
emportant sur son portable les photos, les vidéos de 
ses championnats, de ses entraînements et même ceux 
qui rassemblent tous les diplômes  qu’il a obtenus à ce 
jour .Maintenant, il espère que la chance est de son 
côté, c’est précisément pourquoi il est entré à Ceuta en 
profitant d’une perméabilité aux frontières qui a permis 
l’entrée de plus de 10 000 personnes par les digues de 
Benzú et de Tarajal. C’est par ce dernier que Soufiane 
est passé, après être arrivé à une frontière chaotique 
le 18 mai et avoir constaté, à sa grande surprise, que 
quiconque souhaitait entrer à Ceuta pouvait le faire.

Une carrière professionnelle en Europe
«Je suis venu ici pour avoir un meilleur avenir en 

Europe. Dans mon pays, j’ai beaucoup travaillé mais 
rien n’est réalisé », explique-t-il dans une interview 
accordée à la presse. Avec  de nombreux titres 
remportés, avec de nombreuses compétitions qui font 
grossir le cursus sportif, il n’y a pas d’avenir pour ceux 
qui aspirent à atteindre le sommet dans le monde du 
kick-boxing. Au Maroc, Soufiane a formé des enfants à 
un art qui a peu d’espoir de prospérer dans son pays. Il 
porte un petit gant de boxe autour du cou comme une 
amulette, à laquelle il s’accroche en signe de ce qu’est 
sa passion: la compétition. Désormais, il a peur d’être 
renvoyé, après avoir traversé à la natation entouré de 
centaines de jeunes comme lui mais aussi de femmes 
et d’enfants. Il ne demande de l’aide que pour qu’on 
lui laisse trouver un avenir en faisant ce qu’il aime 
le plus: ce sport de combat pour lequel il s’entraîne 
constamment. Certains de ses proches sont à Ceuta et 
ont demandé l’asile, il veut juste continuer à participer 
à des tournois professionnels où il peut se faire un 
nom et où il peut continuer à grandir dans le sport. Le 
téléphone portable qu’il a sauvé lors du voyage qu’il a 
fait pour nager est jalousement gardé car une partie de 
sa vie est compressée dans ce téléphone portable: ses 
meilleurs combats, ses titres, ses rencontres avec des 
amis marocains qui pratiquent le même sport ou les 
photographies avec lui.

Vers un éventuel retour au Maroc
Son entraîneur dit que tout cela peut l’aider à 

poursuivre la carrière sportive pour laquelle il se bat 
depuis qu’il est enfant. «J’ai grandi avec ce sport, c’est 
ce que j’aime», explique Soufiane.Il a une certaine 
tristesse dans les yeux, celle d’un jeune homme qui 
cherche à vivre du mieux qu’il sait faire mais qui 
a encore de nombreuses frontières devant lui qui 
l’empêchent d’atteindre son objectif. Celui de Tarajal 
n’était pas le seul.. Les bureaucrates ne sont pas si 
faciles à contourner. Soufiane Chiadmi est déjà sur 
la liste des futurs rapatriés qui doivent être refoulés 
vers la frontière marocaine. Il a écrit à la Fédération 

internationale pour demander des conseils. Il a aussi 
écrit aux autorités sportives espagnoles. Il attend 
toujours la réponse. Son rêve n’est autre que quitter 
Ceuta pour aller tenter sa chance en Europe.  Ce jeune 
homme de Tétouan a un autre ami à Ceuta, également 
combattant de kick-boxing, qui est entré le long du 
brise-lames et est confiant, comme Soufiane, de 
pouvoir entreprendre un itinéraire moins dangereux 
que celui qui les a conduits à Ceuta. Ils ont quitté le 
Maroc, mais il y a beaucoup plus d’athlètes qui, voyant 
leur carrière au point mort, essaient d’entrer en Europe 
en profitant de leur participation à des championnats 
ou, comme Soufiane l’a fait, traverser la frontière à 
la nage. Maintenant ,les deux athlètes ,qui sont à la 
disposition de la «  guardia civile »sont menacés d’un 
éventuel retour  au Maroc.

Un autre champion de kick-boxing décédé
En novembre 2018, Ayub Mabruk, compatriote et 

triple champion de kick-boxing, est décédé lorsque le 
bateau avec lequel il tentait de quitter son pays a fait 
naufrage. Son entraîneur: champion du monde  Maître 
Taaouati, le champion marocain qui l’a entraîné et 
préparé,est aussi l’entraîneur de Soufiane. Champion 
du monde, parmi ses derniers mérites sportifs, il 
a remporté le titre TNA Fight dans la catégorie des 
70 kilos qui s’est déroulée à Kazan, en Russie. Il a 
également remporté des titres de champion au Maroc. 
Il a été le coach et celui qui a suivi l’évolution de 
Soufiane et garde affectueusement sa photo.

LA COMMISSION 
D’ARBITRAGE REJETTE 

L’APPEL DE L’IRT

QUEL AVENIR POUR LE CHAMPION
DU MAROC DE KICK-BOXING A SEBTA

Portrait SportifTribune du Sport

sport
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tAnger prAtique

Culte Musulman
 

Jour

as
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hr

ib

al
-Ic

ha
e

  Sam. 17 04:28 13:35 17:18 20:43 22:16 

 Dim. 18 04:29 13:35 17:18 20:43 22:15 

 Lun. 19 04:30 13:35 17:18 20:42 22:14 

 Mar. 20 04:32 13:35 17:18 20:41 22:13 

 Mer. 21 04:33 13:35 17:18 20:41 22:12 

 Jeu. 22 04:34 13:35 17:18 20:40 22:11 

 Ven. 23  04:35 13:35 17:18 20:39 22:10

HORaIRES DES PRIÈRES
du 17 au 23 Juillet 2021 HORAIRE DES

PHARMACIES
PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORaIRE NORMaL 
JOURNaLIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00
HORaIRE DES PHaRMaCIES 

DE 24 H PENDaNt La SEMaINE
de 9 h 00 à 09 h 00 du lendemain

HORaIRE DES PHaRMaCIES 
DE NUIt SaMEDI Et DIMaNCHE
20 h 00 à 09h 00 du lendemain

HORaIRE DE GaRDE 
PENDaNt La JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-ENDPHARMACIES

DE GARDE DU JOUR 1 
DE AID AL ADHA

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR 2
DE AID AL ADHA

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

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

Abdelilah

Semaine du 19 au 23
 Juillet 2021

Lundi 19 Juillet 2021 

Gde Pharmacie Assia
Rte entre hôtel Ahlen et sidi driss 
Tél.: 05.39.31.24.71
Pharmacie Place des Arenes
Route de Tétouan Rgaie N°12
Tél. : 05.31.00.55.77
Pharmacie Sania Malabata
Sania Tanja Balia derrière Moving
Tél.: 05.31.44.31.44
Pharmacie Branes Kedima
Rte Aswak Assalam prés Station Total
Tél. : 06.27.37.45.47
Pharmacie Josafat
53, avenue Hassan I Josafat N°53
Tél.: 05.39.33.34.49
Pharmacie Sekka Aouama
Haoumat Sekka Mrabet Charkia 
Tél. : 05.20.28.35.90
Mardi 20 Juillet 2021

Pharmacie Al Kantara
Al Kantara de Bendibane en face 
Tél. : 05.39.95.94.86 
Pharmacie Aswak Assalam
Centre Aswak Assalam ziaten
Tél. : 05.39.39.35.46  
Pharmacie Boughlala
Rte Sidi Driss, rue de lot Annakhil
Tél. : 06.81.01.27.79 
Pharmacie Al Ihssane
Mesnana début Rte Rahrah
Tél. : 05.39.31.19.36
Pharmacie Hamza
Hay Saada Av. Yemane Béni Makada 
Tél. : 05.39.36.25.74
Pharmacie Bir El Ghazi
Hay Bir El Ghazi, Aouama
Tél. : 06.62.15.95.62   
MerCredi 21 Juillet 2021 
Pharmacie Bait Al Makdiss
Sidi Driss rte école Achenad 
Tél. : 05.39.31.40.11
Pharmacie Zaoudia
Rue Chouhada Zaoudia Beni Makada 
Tél.: 05.39.35.12.39
Pharmacie Aouama Gharbia
Rte Aouama en face dispensaire 
Tél. : 05.39.95.62.36
Pharmacie Brooks
A côté du 3é Arrd prés hôpital Italien 
Tél. : 05.39.94.85.35 
Pharmacie Tanja Balia
Rte Ksar Sghir kdima Tanja Balia
Tél. : 05.39.94.35.17
Pharmacie Al Karam
Azib Abkiou avant Marjane rte de Tétouan 
Tél. : 05.39.95.83.06
Jeudi 22 Juillet 2021

Pharmacie Al Yakine
Début route Aouama Dar Tounsi
Tél.: 05.39.35.20.62
Pharmacie Khalil
Rés. Zemmouri Rte de Rabat
Tél. : 05.39.31.40.12
Pharmacie Ain Chifae
Lot el Azizia Rés. Aya Cplx Al Hassani
Tél.: 05.39.38.41.45
Pharmacie Biladi
Hay Moujahidine rue 2 N° 2 
Tél. : 05.39.31.32.81
Pharmacie Dar D’Bagh
Rue Dar D’bagh n° 34 à côté du port 
Tél.: 05.39.94.92.92
Pharmacie Benayad
Mrah Tanja Balia prés Moutamid 
Tél. : 05.39.34.26.35
Vendredi 23 Juillet 2021

Pharmacie Al Boughaz
Rue du Mexique en face Lux
Tél. : 05.39.93.80.17 
Pharmacie Al Mouna
Lot. Ibn Khaldoun pont bir Chifa
Tél. : 05.39.31.33.46
Pharmacie Jnan Marjane
Derrière Marjane en face Doha Lwafa
Tél. : 05.39.38.11.56
Pharmacie Bd Moulay Rachid
Val Fleuri en face salle Victoria
Tél.: 05.39.31.32.77 
Pharmacie Laaouini Ziaten
Hay Ziaten 500 m de la laibrairie Ikrae
Tél.: 05.39.31.40.15
Pharmacie Ain Dalia
Tarik Aouama prés école Madarik
Tél. : 05.39.35.06.08

Samedi 17 et dimanche 18 
Juillet 2021

•  SaMedi
Grande Pharmacie Rif
17, Av Mly Ali Chérif Beni Makada
Tél.: 05.39.36.37.31
Grande Pharmacie Malabata
Rte de Malabata, Rés. Al Hanae
Tél. : 05.39.94.64.84
Pharmacie Chifae
Bd Mly Rachid prés Hôp. Med 5
Tél. : 05.39.37.57.86
Pharmacie Moncef
Entre Azib Hadj kaddour et kharba
Tél. : 06.75.10.81.18    
Pharmacie Al Hamd
Rte Rabat Cplx Hassani 1ére rue à droite
Tél.: 05.39.31.61.33
Pharmacie Route El Aouama
Rte Aouama, au dessus station Total 
Tél. : 05.39.36.15.59
 •  diManCHe
Pharmacie Place du Maroc
Bd Mly Abdelaziz, rés. Al Jawhara
Tél. : 05.39.32.50.11
Pharmacie Al Rahma
Mghogha Sghira, rte de Tétouan 
Tél.: 05.39.95.71.80
Pharmacie les Parents
Sat Filage en face de l’ENCG
Tél. : 05.39.31.16.62
Pharmacie Doha Louama
Rte Al Aouama à côté bureau Addoha
Tél. : 05.39.95.11.70
Pharmacie Belkacem
Jirari 2 prés lycée Al Farabi
Tél. : 05.39.95.83.71
Pharmacie Bennani Tarik Achakar
Rte Achakar, en face Ecole Shams
Tél. : 05.39.93.92.18

Samedi 17 et dimanche 18 
Juillet 2021

Pharmacie Complexe Irfane 2
Route Achakar Cplx Al Irfane 2 
Tél.: 05.39.39.58.57
Pharmacie Bir Chifa
Rue Principlae Bir Chifa 
Tél. : 05.39.31.64.75 
Pharmacie Jade
Rue Ibn Ajroum rés. Jade n°2 
Tél. : 05.39.32.31.34
Pharmacie Zahara
Av. Zahara rue 41 n°1 Aouama
Tél.: 05.39.36.09.70
Pharmacie du Quartier
Rte Quartier Draoua  N° 56
Tél. : 05.39.36.15.18
Pharmacie San Francisco
Rue Habib bourguiba consulat d’Espagne
Tél. : 05.39.93.13.56
Pharmacie Ibn Batouta
Rue Ibn Ardoun n° 134 A Branes I
Tél.: 05.39.31.42.52
Pharmacie Al Balsam
Route entre marjane et mesnana
Tél. : 05.39.31.76.77  
Pharmacie Riad Medic
17 Cplx Riad Essalam rte de Rabat 
Tél. : 05.39.38.57.00
Pharmacie Ward Laouama
Laouama 2 Khandeq Al Ward
Tél. : 06.24.44.70.86

Pharmacie Masjid Al Mouhit
Cplx Diar Tanja N°8 prés usine coca
Tél. : 05.39.38.26.57
Pharmacie Al Issrae
Hay Benkirane route de la ferraille 
Tél.: 05.39.95.93.55
Pharmacie Complexe Al Hassani
Complexe Al Hassan Rte de Rabat 
Tél.: 05.39.31.61.16
Pharmacie Tanmia
Cplx Atanmia Mghogha
Tél. : 05.39.95.68.39
Pharmacie Bismiallah
Av. Driss 1er Rés. El Kheir 
Tél. : 05.39.94.10.10 
Pharmacie Al Aouda
Béni Makada Hay Al Aouda Jirari
Tél. : 05.39.36.05.00
Pharmacie Ben Taeib
Av. Mly Abdelhafid Casabarata
Tél.: 05.39.93.60.15
Pharmacie Anegay
8; rue Semmarine Souk Eddakhel
Tél. : 05.39.93.11.62
Pharmacie Hay Mrabet II
Rempoind bureau Doha Aouama
Tél.: 05.39.35.69.67
Pharmacie Al Boustane
Entré Boubana rte Rmilat kdima
Tél. : 05.39.37.67.68 

Pharmacie Zemzem
Lot. Khair Bendibane Hay Bourabaat 
Tél. : 05.39.31.00.29
Pharmacie Al Bayrouni
Route reliant Marjane à Mesnana
Tél. : 05.39.38.12.28 
Pharmacie du Parc
Angle av. Mly Slimane et rue Ibéria 
Tél. : 05.39.95.66.29
Pharmacie Aiche
Tanjah Balia entrée ouad Chate 
Tél. : 05.39.30.15.48
Pharmacie Andalucia
Lot Andalous houmat soussi I Aouama
Tél. : 06.59.13.59.76
Pharmacie Bahrayen
Hay Benkirane Mers Achenad 
Tél. : 05.39.38.82.90 
Pharmacie Granada
Rue Teheran Angle rue lafayette, 18 
Tél.: 05.39.94.07.72
Pharmacie de Tanger
Rte de Tétouan complexe Amal III 
Tél. : 05.39.95.48.08
Pharmacie Abas Sebti
Rue Ibn Batouta en face Abas Sebti 
Tél.: 05.39.31.30.72
Pharmacie Al Kawacim
Rte Rahrah cplx Abdalas Kawacim
Tél. : 05.39.38.11.32 

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

Annonces Légales et Administratives
« FIPROF s.a.r.l »

 Fiduciaire des Professionnels 
Av Youssef Ibn Tachfine Imm. Ibn Tachfine 

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

E-mail : contact@fiprof.ma 
TRANS ALWASL SARL AU

 CAPITAL SOCIAL : 300.000,- DH
SIEGE SOCIAL : 76, ROUTE DE TE-

TOUAN, 
RESIDENCE NABIL, ETAGE 4,

APPT N°14 –TANGER- 
RC : 22077 -IF : 04921804

Assemblée Générale Extraordinaire du 30 
Juin 2021

« Dissolution anticipée »
Aux termes d’une délibération en date du 30 
Juin 2021, L’assemblée Générale, décide 
conformément à l’article 27 des statuts :
- L’associé unique, décide conformément à 
l’article 34 des statuts :
- la dissolution anticipée de la société à comp-
ter de ce jour et sa mise en liquidation amiable.
- de désigner comme liquidateur Mr. Abdes-
lam CHICHAH, Marocain, né le 15/02/1954, 
titulaire de CIN N°K57675, et demeurant 
à Tanger : COMPLEXE CHAMAL SIYAHI, 
AV YAKOUTA N°55- CABO NEGRO ; avec 
les pouvoirs les plus étendus prévus à cet 
effet et fixé le siége de la liquidation au lieu 
du siège social : 76, ROUTE DE TETOUAN, 
RESIDENCE NABIL, 4éme ETAGE, APPT 
N°14-TANGER . 
Le dépôt légal du procès-verbal de cette As-
semblée Générale Extraordinaire a été effec-
tué au greffe du tribunal de Tanger, en date du 
15/07/2021, sous le numéro 244590.

Pour avis, le liquidateur
Le gérant

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

 Fiduciaire des Professionnels 
Av Youssef Ibn Tachfine Imm. Ibn Tachfine 

88
Etage 5 N°2-Tanger

Tél : 0539 94 50 61 Fax : 0539 94 50 44
E-mail : fiprof@hotmail.fr

CONSTITUTION D’UNE SOCIETE A 
RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE 

UNIQUE
Au terme d’un acte sous seing prive en 
date à Tanger le 18/06/2021, et enregis-
tré le 24/06/2021 sous les références (RE 
202100529287049), il a été établi les statuts 
de la société a responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques sont les sui-
vants :
• DENOMINATION : La Société prend la dé-
nomination de: « SABAA BEAUTY CENTER 
S.A.R.L A ASSOCIE UNIQUE ».
• Objet Social : La Société a pour objet prin-
cipalement au Maroc ou à l’étranger, directe-
ment ou indirectement, tant pour son compte 
que pour le compte de tiers ou participation : 
- Salon de coiffure et esthétique. 
- Import et export des produits cosmétique. 
- Distribution des matériels et article de coiffe ; 
- La société pourra faire toutes ces opérations 
de production et distribution des produits et ar-
ticles cosmétique, soit seule, soit en participa-
tion avec toutes autre société ou personnes, 
elle pourra le faire soit par l’exploitation direct, 
par location, régie sous toutes formes, soit 
pour le compte de tiers.
- Commission et courtage. 
- L’import et l’export de tout article ou mar-
chandises attaché avec la coiffe et la esthé-
tique. 
- La prise de participation ou d’intérêts sous 
forme quelconque dans toute entreprise ayant 
un objet similaire ou connexe. 
-Création,gestion,acquisition,exploitation,mise 
valeur,vente,échange,location,prise à bail de 
toute propriété,atelier,salon,fonds de commerce 
ou industrie pour le compte de la société ou 
pour le compte des tiers tant au Maroc qu’a 
l’étranger.
Et plus généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mo-
bilières et immobilières se rattachant directe-
ment ou indirectement aux projets ci-dessus 
ou pouvant favoriser le développement de la 
société. 
• Siège social : Le siège social est fixé à Tan-
ger :
 Avenue Moulay Ismail, 14, Résidence Moulay 
Ismail ,3éme Etage N°9.
• Capital Social : Le capital social est fixé à la 
somme de VINGT MILLE DIRHAMS (20.000,- 
DH), divisé en CENT (100) parts sociales de 
DEUX CENT DIRHAMS (200,- DH) chacune, 
numérotées de 1 à 100 souscrites en totalité, 
intégralement libérées, et attribué à l’associé 
unique : 
1/ Mme. Meriem BENSALAMA à concurrence 

CENT parts sociales / Ci : 100 Parts Sociales
Soit au Total : 100 Parts Sociales
• Gérance : L’associé unique nomme en qua-
lité de gérant unique de la Société pour une 
durée illimitée:
- Mme. Meriem BENSALAMA, Marocaine née 
le 23/09/1991 à Tanger, titulaire de la CIN N° 
K478826 et demeurant à Tanger : BOUGHAZ 
RUE 58 N°07. 
• SIGNATURE : La Société est valablement 
engagée pour tous les actes et documents la 
concernant par 
La seule signature du gérant unique. 
Le dépôt légal a été effectué aux greffes du tri-
bunal de commerce de Tanger le 15/07/2021 
Sous le numéro 244614   RC : 118569

Pour Extrait et mention
FIPROF 

---------------------------------------------------------
MJ MANAGEMENT SARL

GESTION DES ENTREPRIE TRAVAUX 
COMPTABILITE

3, RUE IBN TOUMARTE, RES HIKMAT, 2° 
ETAGE N°4 - TANGER

BANIMODE SARL
Modification d’une société à responsabi-

lité limitée
L’assemblée générale extraordinaire daté le 
07/06/2021, a décidé ce qui suite:
- Mr, Ahmed ECHIBANI titulaire de la 
CINN°S62910 détenteur de 6000 parts, Cède 
la totalité de ses participations 6000 parts 
à Mr, El Mustapha ECHIBANI titulaire de la 
C.I.N N° K252029.
Le capital social est fixé à 2 000 000,00 DHS 
divisé en 20 000 parts sociales de 100,00 dhs 
chacune totalement libéré à :
- Mr, Rafik ECHIBANI : 6000 PARTS 600 000 
DHS
- Mr, Ibrahim ECHIBANI : 8000 PARTS 
800 000 DHS
- Mr, El Mustapha ECHIBANI : 6000 PARTS 
600 000 DHS
TOTAL : 20 000 PARTS 
2 000.000,00 DHS Soit 
Le dépôt légal N°6523 à été effectué au se-
crétariat greffe du tribunal de commerce de 
Tanger le 13/07/2021 sous le numéro : 46307.

---------------------------------------------------------
SPACIO STORE sarl 

d’associé unique
Avis de constitution d’une SARL au

I- Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date à Tanger, Le 17 Juin 2021, il a été établi 
les Statuts d’une société à responsabilité limi-
tée d’associé unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
• Dénomination : SPACIO STORE sarl d’as-
socié unique.
• Forme juridique : Société à responsabilité 
limitée d’associé unique.
• Objet : La société a pour objet : principa-
lement : Finition et décoration des espaces 
commerciaux et professionnels : revêtements 
plâtre, parquet, habillage aluminium, boiserie, 
peinture maçonnerie, revêtement, électricité, 
plomberie, sanitaire, menuiserie…
- Conception d’aménagement et de construc-
tion tout corps d’état.
Et en général, effectuer toute opération in-
dustrielle, financière, commerciale, mobilière 
ou immobilière se rapportant directement ou 
indirectement à l’objet ci-dessus précité et 
susceptible de favoriser le développement de 
la société.
• Siège social : Résidence Al Azizia BD 
Royaume Arabie Saoudite 3ème ETG N°20, 
Tanger.
• Durée : 99 ans.
• Capital social : il est fixé à cent mille 
(100.000,00) dirhams et divisé en mille (1.000) 
parts sociales de cent (100,00) dirhams cha-
cune et sont attribuées à l’associé unique 
M. SOUFIANE BOUGHOURI, marocain, 
commerçant, né le 11/09/1986 à Jbel Lahbib 
Tétouan, titulaire de la CNI n° : L452864 et 
demeurant à Tétouan, Hay Al Ouikaya N°166.
• Gérance : M. M. SOUFIANE BOUGHOURI 
est désigné gérant unique de la société pour 
une durée illimitée et avec tous les pouvoirs lé-
gaux et statutaires. Ainsi, la société sera vala-
blement engagée pour tout acte et document 
la concernant par sa signature seule.
• Année sociale : elle débute le 1er janvier et 
se termine le 31 décembre de chaque année. 
• Bénéfices : après déduction des reports à nou-
veaux débiteurs éventuels et dotation à la ré-
serve légale et statutaires et suivant décision or-
dinaire annuelle de l’associé unique le solde des 
bénéfices nets est, soit reporté à nouveau, soit 
versé en tant que dividende à l’associé unique.
II- Le dépôt légal a été effectué au secré-
tariat-greffe du Tribunal de Commerce de 
Tanger le 16/07/2021 RC° 118589 Dépôt n° 
244654
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Yahya Hadka, chef de la direction de l’arbitrage au Maroc, a 
confirmé le bon arbitrage de Noureddine AL-Jaafari qui a 
« massacré » comme d’habitude l’IRT de Tanger.Lors de la 

séance de divulgation hebdomadaire tenue avec les arbitres de la 
ligue pour évaluer les cas controversés de la compétition, et avec elle 
l’évaluation des erreurs , avec le reste des membres du corps qu’il 
dirige, a soigneusement étudié la situation qui a causé beaucoup de 
confusion dans le match Ittihad Tanger et Renaissance Berkane et 
qui a provoqué des protestations sans précédent après qu’un joueur 
de Berkane sur la ligne de but a intercepté le ballon sur son chemin 
vers le filet en le lançant dessus. Les tangérois ont  exigé un penalty 
et l’expulsion du joueur de Berkane, affirmant qu’il l’a touché avec 
sa main, et qu’il est le dernier joueur. L’arbitre Noureddine Al-Jaafari 
a décidé de terminer le jeu et de confirmer que le joueur de Berkane 
a taclé le ballon avec sa tête, et c’est ici que s’est révolté l’entraîneur 
de Tanger Driss Lamrabet, qui a retiré son maillot pour être expulsé 
et avant cela l’expulsion du capitaine de son équipe, Mohamed Ali 
Baamer. Yahya Hadka a parlé de cet incident devant les arbitres de 
la ligue pour répondre à la lettre de protestation de l’IRT de Tanger, 
qui accusait l’arbitre Jaafari de préjudice à son encontre dans tous 
les matchs auxquels il a participé en disant : « Nous avons étudié le 
tir très attentivement. , et il ne nous a pas été prouvé que le joueur a 
retourné le ballon avec sa main. La plupart des tirs que nous avons 
ne le sont pas. Il a été confirmé que les allégations du club de Tanger 
n’étaient pas correctes et, par conséquent, la décision de l’arbitre 
était juste. « Il a poursuivi: «Pour ceux qui ont un instantané sous 
n’importe quel angle qui prouve le contraire de ce que nous disons et 
prouve un penalty pour Ittihad Tanger, laissez-le nous le présenter et à 
eux, nous disons apportez votre preuve. « Ainsi, Yahya Hadka a rejeté 
la responsabilité  de l’arbitre, Noureddine Al-Jaafari, qui a été touché 
par une vague de vives protestations de l’Ittihad Tanger, et la Direction 
a soutenu ses décisions dans ce match qui s’est accompagné d’une 
grande tension. Presque le même scénario s’est répété lors de la 
dernière journée du championnat avec un autre arbitre international. 
Deux pénaltys sur Alexis et sur Hatim étaient passés sous silence en 
dépit de l’appel du VAR. Redouane Jayed a fermé les yeux pour donner 
la victoire au Hassani El Jadida pour des raisons peu claires. Bien 
qu’ayant connu une injustice flagrante dans l’arbitrage, l’entraineur 
Driss Mrabet et ses poulains ne méritaient guère  la victoire et leurs 
adversaires dans les deux rencontres étaient bien supérieurs. Tout le 
monde sportif présent dans les chocs avait l’impression que l’équipe 
tangéroise jouait sans « âme »,sans tactique, sans motivation et 
surtout sans combativité. A vrai dire, l’on se demande vraiment s’il 
existe un comité, un staff technique et même un effectif joueurs 
susceptibles de sauver la dignité et l’orgueil de Tanger Al Kobra.

Traversée de la frontière
Il s’appelle Soufiane Chiadmi. Il a 26 ans et 

depuis l’âge de 7 ans il rêve de se consacrer 
professionnellement au kick-boxing. Au Maroc, il a 
déjà remporté plusieurs championnats, détient des 
titres et a même été formé par l’un des meilleurs 
professionnels de ce sport, Maître Taaouati. C’est 
pourquoi Soufiane a décidé de quitter Tétouan en 
emportant sur son portable les photos, les vidéos de 
ses championnats, de ses entraînements et même ceux 
qui rassemblent tous les diplômes  qu’il a obtenus à ce 
jour .Maintenant, il espère que la chance est de son 
côté, c’est précisément pourquoi il est entré à Ceuta en 
profitant d’une perméabilité aux frontières qui a permis 
l’entrée de plus de 10 000 personnes par les digues de 
Benzú et de Tarajal. C’est par ce dernier que Soufiane 
est passé, après être arrivé à une frontière chaotique 
le 18 mai et avoir constaté, à sa grande surprise, que 
quiconque souhaitait entrer à Ceuta pouvait le faire.

Une carrière professionnelle en Europe
«Je suis venu ici pour avoir un meilleur avenir en 

Europe. Dans mon pays, j’ai beaucoup travaillé mais 
rien n’est réalisé », explique-t-il dans une interview 
accordée à la presse. Avec  de nombreux titres 
remportés, avec de nombreuses compétitions qui font 
grossir le cursus sportif, il n’y a pas d’avenir pour ceux 
qui aspirent à atteindre le sommet dans le monde du 
kick-boxing. Au Maroc, Soufiane a formé des enfants à 
un art qui a peu d’espoir de prospérer dans son pays. Il 
porte un petit gant de boxe autour du cou comme une 
amulette, à laquelle il s’accroche en signe de ce qu’est 
sa passion: la compétition. Désormais, il a peur d’être 
renvoyé, après avoir traversé à la natation entouré de 
centaines de jeunes comme lui mais aussi de femmes 
et d’enfants. Il ne demande de l’aide que pour qu’on 
lui laisse trouver un avenir en faisant ce qu’il aime 
le plus: ce sport de combat pour lequel il s’entraîne 
constamment. Certains de ses proches sont à Ceuta et 
ont demandé l’asile, il veut juste continuer à participer 
à des tournois professionnels où il peut se faire un 
nom et où il peut continuer à grandir dans le sport. Le 
téléphone portable qu’il a sauvé lors du voyage qu’il a 
fait pour nager est jalousement gardé car une partie de 
sa vie est compressée dans ce téléphone portable: ses 
meilleurs combats, ses titres, ses rencontres avec des 
amis marocains qui pratiquent le même sport ou les 
photographies avec lui.

Vers un éventuel retour au Maroc
Son entraîneur dit que tout cela peut l’aider à 

poursuivre la carrière sportive pour laquelle il se bat 
depuis qu’il est enfant. «J’ai grandi avec ce sport, c’est 
ce que j’aime», explique Soufiane.Il a une certaine 
tristesse dans les yeux, celle d’un jeune homme qui 
cherche à vivre du mieux qu’il sait faire mais qui 
a encore de nombreuses frontières devant lui qui 
l’empêchent d’atteindre son objectif. Celui de Tarajal 
n’était pas le seul.. Les bureaucrates ne sont pas si 
faciles à contourner. Soufiane Chiadmi est déjà sur 
la liste des futurs rapatriés qui doivent être refoulés 
vers la frontière marocaine. Il a écrit à la Fédération 

internationale pour demander des conseils. Il a aussi 
écrit aux autorités sportives espagnoles. Il attend 
toujours la réponse. Son rêve n’est autre que quitter 
Ceuta pour aller tenter sa chance en Europe.  Ce jeune 
homme de Tétouan a un autre ami à Ceuta, également 
combattant de kick-boxing, qui est entré le long du 
brise-lames et est confiant, comme Soufiane, de 
pouvoir entreprendre un itinéraire moins dangereux 
que celui qui les a conduits à Ceuta. Ils ont quitté le 
Maroc, mais il y a beaucoup plus d’athlètes qui, voyant 
leur carrière au point mort, essaient d’entrer en Europe 
en profitant de leur participation à des championnats 
ou, comme Soufiane l’a fait, traverser la frontière à 
la nage. Maintenant ,les deux athlètes ,qui sont à la 
disposition de la «  guardia civile »sont menacés d’un 
éventuel retour  au Maroc.

Un autre champion de kick-boxing décédé
En novembre 2018, Ayub Mabruk, compatriote et 

triple champion de kick-boxing, est décédé lorsque le 
bateau avec lequel il tentait de quitter son pays a fait 
naufrage. Son entraîneur: champion du monde  Maître 
Taaouati, le champion marocain qui l’a entraîné et 
préparé,est aussi l’entraîneur de Soufiane. Champion 
du monde, parmi ses derniers mérites sportifs, il 
a remporté le titre TNA Fight dans la catégorie des 
70 kilos qui s’est déroulée à Kazan, en Russie. Il a 
également remporté des titres de champion au Maroc. 
Il a été le coach et celui qui a suivi l’évolution de 
Soufiane et garde affectueusement sa photo.

LA COMMISSION 
D’ARBITRAGE REJETTE 

L’APPEL DE L’IRT

QUEL AVENIR POUR LE CHAMPION
DU MAROC DE KICK-BOXING A SEBTA

Portrait SportifTribune du Sport
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

قد  فيما  التخمينات  تسعفنـــا  قــد 
ورهانات  قضايا  في  مستجــدات  من  يطرأ 
تتطلب  ال  أنها  فيها  للناظر  تبدو  قادمة 
اللعبة  دامـت  تحليل،ما  أو  تمحيص  كثير 
جديدين،  وإخــراج  بسيناريوهـــات  تتكرر 
والمطبلين  والمهرجين  الممثلين  وبنفس 
المرتقبة  الفـــرص  وسماسرة  والمزمرين، 
اإلصابات  تسجيل  يتقنــون  من  طرف  من 
مشروعيتها  ال  عن  يتغاضى  التي  الشاردة 

حكم الشرط.
التخمينـــات  هــذه  تسعفنـــا  ال  وقـد 
أدوات  نفـس  نستعمـل  عندما  والتوقعات، 
التحليل، دون مراعاة اإلكراهات التي تواجه 
أصحاب القرار، فتفرض عليهم إدخال حبكة 
جديدة على صياغة السيناريوهات، والبحث 
لممثلين  جديدة  ووجوه  جديد،  مخرج  عن 
آخرين قادرين على استلهام أحداث اللعبة 
وعلى إتقان أدائها فوق الخشبة بتوجيهات 
صارمة من المخرج، حتى يتجنب بذلك صفير 
الممثلين  ورمي  بل  واستهجانه،  الجمهور 

بالطماطم والبيض الفاسد.
االستحقاقي  المســار  في  المتأمل  إن 
األساليب  بكل  أشواطه  البالد  قطعت  الذي 
السرية  التحالفات  أشكال  وبكل  والتقنيات، 
المزيد  تراكــم  إلى  أدى  والذي  والعلنية، 
واألزمات، سيقف حائرا كيف  اإلحباطات  من 
أمام  القادمة،  التجربــة  تتشكل  أن  يمكن 
المغرب  زال  ما  ومتشعبة،  عسيرة  إكراهات 
رغم  كاهله،  أثقل  الذي  عبئهـا  من  يعاني 
بذلها  التي  واآلنية  االستباقية  المجهودات 
لجائحة  للتصدي  نظيرها،  قل  قتالية  بروح 
الكوفيد الذي يتجدد وينتشر، ويهدد أرواح 
البشرية في كل األصقاع والبقاع، على وجه 

هذه الكرة التي يتهددها الفناء والدمار.
أنني ال أركب صهـوة بغل  ومن عادتي 
أو تضيع،  البوصلة  تتعطل  التشاؤم، عندما 
وال أرتجي من السباحة في الظلمات الحالكة، 
من  المنبعث  النور  من  البصيص  ذلك  غير 
كوة بعيدة إليها أسعى، ومنها آمل أن أطل 
ينتشلنــا من خفافيــش  بهيج،  على فضاء 
الثعابين  مروضــي  ومن  وأشباحه،  الظالم 

والتماسيح.
الحصيف  للناظر  الغد  يكون  أن  وقبل 
عيدا  الناقص  الزائد  ألصدقاء  أتمنى  قريبا، 
مباركا سعيدا، هو ليس كعيد المتنبي الذي 

أيقظ الفواجع في غربته فقال متحسرا:
عيد باأية حال عدت يا عيُد

             مبا م�ضى �أم باأمر منك جتديد
بل أتمناه عيدا بهيجا بهيا، كما تمناه 
الشيخ الصوفي سيدي محمد الحراق ألحبابه 

ومريديه:
يا �َضنا �لكل �إن �ضهدناك يوما

                   فهو يوم من �لزمان �ضعيد
�إن للنا�س كل عام لعيدين

                   وكل وقــت لنا بــك عيـــد.

كل الحتمالت 
ممكـنـة..

املعار�شة تنتقد  بحدة ح�شيلة حكومة »الإجنازات امل�شرفـة«
و »الغيـر م�شبـوقـة« 
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وجهتهـا  التي  االتهامـات  كـل  وبقـوة،  العثماني  الحكومة  رئيس  رفض 
المعارضة البرلمانية لحصيلة العمل الحكومي خـالل واليتي البيجيدي، ووالية 
حكومته التي تشكلت بعد »عرقلة« مهمة بنكيران  تشكيل الحكومة البيجيدية 
حصيلتها  وأن  وبامتياز،  إنجازات  حكومـة  كانـــت  حكومته  أن  معتبرا  الثانية، 

»إيجابية« و »مشرفة« و »ناجحة« بشهادة الجميع، وطنيا ودوليا. 
نواب  أمام  العثمانـي  لتقرير  حادة  انتقادات  وجهـت  قد  المعارضة  وكانت 
األمة، مستعرضا منجزات حكومته خالل الوالية المنتهية،  معتبـرة أن  المغرب 
لم يبرح مكانه بين الدول السائرة في طريق النمو،  بسبب عدد من اإلخفاقات  
على مستوى التصور  والتدبير من أجل التطور والنماء،  األمر الذي ترتب عنه 

فقدان الثقة  في المؤسسات  وارتفاع منسوب العزوف السياسي.

مل ت�شمد احلكومة الإ�شبانية طويال اأمام تداعيات 
الأزمة الدبلوما�شية مع املغرب 

من اأولويات وزير اخلارجية اجلديد  »الطنجاوي«
 خو�شي مانويل اآلباري�س ترميم العالقات بني مدريد والرباط 

لم تصمد الحكومة اإلسبانية طويال أمام تداعيات األزمة الدبلوماسية مع المغـرب التي  تسبب فيهـا قرار  طائـش ومتهـور، 
لحكومة هذا البلد »الصديق« و »الشريك« للمغرب، كما يدعي المسؤولون اإلسبان، الذين كانوا على علم أكيد، بأن مناورة الخارجية 

اإلسبانية، لن »تمر« دون أن تحدث شرخًا عميقًا في العالقات المغربية اإلسبانية. 
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بنيحيى اللطيف  • عبد 

َماِقي ْرْت �صْ اِل ْمِحيْت ُلوِحي ْوَقّطْ ْل�صَ ْب�صْ
اْكن ْرَماِقي نْي ْع�ِصيِقي ال�َصّ ْوْبِديْت ْبَحْرْف �صِ
َلّى َما ْخَفى َبْعْد ْفَياِقي ْحَتّى ْعَماْت اْلِعنْي ْوْتْ

اِقي... ي �صَ الِل َكا�صِ ي...ْقْبْل َما ْيْ ْوَفا�ْض َكا�صِ

َواِقي ْت �صْ واِقي ْلْلَباِهي ْفْكَناْن ُروِحي َفا�صْ �صْ
وْق ْغْلْبِني َياْهِلي َما َخَلّى ِفَّ َباِقي ْوال�ُصّ

َماْنِويْت ْنِطيْق...ْفَراْق اْلْع�ِصيْق
َوال ْفُيوْم ْوْلِفي ْيِطيْق ْفَراِقي

اْن ْدَواِحي ْوَراِقي. ْحَتّى ْذَباْلْت ْفْغ�صَ

اْم َهاْكَذا َياْلَيّ
ْل ْطِريِقي ْر ْعِلَيّ ْنْكّمْ ْمَقَدّ

ْف ْوْنَكاْبْر ْن�َصَعّ
ْحَتّى ْيْن�ْصْف ِريِقي.

يقول
 »المجذوب«:

يعتبر الفنان الكبير العربي السيار رحمه اهلل من من فطاحلة الفنانين الكبار  
المديح  وفن  المغربية  اآللة  موسيقى  لتراث  الكبيرة  المراجع  ومن  المرموقين 
والسماع على الصعيد المغربي، ولد الفنان العربي السيار رحمه اهلل بمدينة طنجة 
في نهاية القرن التاسع عشر سنة 1300 هجرية الموافق سنة 1882 ميالدية ، 
والكثير من  الكثير  الوقاد حيث رحمه اهلل يحفظ  وقد تميز منذ صغـره بذكائه 
وإلمامه  اآللة  بمدينـة طنجة وكذللك مستعمالت موسيقى  الزاوية  مستعمالت 
ويملك  »الطار«  إيقاع  ضبط  يتقن  كان  أنه  ناهيك  األصيلة  المغربية  بالطبوع 
بامتياز ويخلق ويبدع في مجموعة  يتفوق  الذي جعله  الشيء  أذن دقيقة  حاسة 

أعمال سنقف على البعض منها في جانب التلحين والتأليف  :
•  درج العشاق  

•  قائم ونصف الرصد
•  صنائع ميزان قائم ونصف الرصد

•  قائم ونصف الحجاز المشرقي
•  صنائع ميزان قائم ونصف الحجاز المشرقي

توفي الفنان العربي االسيار رحمه اهلل في 13 ذي الحجة 1383 الموافق 26 
أبريل 1964 ودفن بمدينة طنجة في مقبرة مرشان عن عمر يناهز 85 سنة مليئ  
إال،  ليس  الهواية  باب  من  كله  ذلك  أنجز  حدود،   وبدون  المتدفقة  بالعطاءات 
وكان رحمه اهلل يرفض التكسب من الفن أو أخذ األجر عليه عمال بنصيحة والده 
السيار  العربي  الفنان  أن  الجميع  الفن، ويشهد  التكسب من  أوصاه بعدم  الذي 
كان كريمًا معطاءًا لم يبخل على أحد في باب التعلم ،  تميزت شخصيته كذللك 

بعلو الهمة واألنفة ونكران الذات. 
رحل عنا هذا الهرم ويحز في النفس أنه لم ينـل حقـه الذي يستحقه محليا أو 
وطنيا من االهتمام والرعاية، سيظل العربي السيار كبيرا شامخا وآثاره وعطاءاته 

تدل عليه.
عبد المجيد السماللي

  13 الثالثـــاء  يـوم  أصيلــة،   طنجـة  عمالــة  مجلس  عقد  
لشهر  االستثنائية  الدورة  الجهــة،  والية  بمقر   ،2021 يوليوز 
على   والمصادقــة  للدراســـة  خصصت  والتي   .،2021 يوليــوز 
الوالي  أتـــت بطلب من  المدرجــة، والتي  الفريــدة،  النقـــطــة 
السنة  برسم  التجهيز   بميزانيـة  تحويالت  بإجــراء  والمرتبطة 
الماليــة 2021، لمبلغ  7680700.00 درهم، بهـدف استكمــال 
األشغــال التــي   تهــم  الطريــق الدائريـــة،  الواقعــة بجانــب 
المركــز االستشفائي الجامعي،  والمكملة لطريق ذات البحرين. 

ويخص إجراء تحويالت بميزانية مجلس عمالة طنجة أصيلة،  
تطعيم الفصول الخاصة بالطريق الدائرية، عبر  رصد مبلغ مليون 
درهم،  ألشغال التشوير األفقي والعمودي، و مبلغ 6680700.00  

درهم  للطرق الحضرية.
فترة  أبرشان،  الحميد  عبد  اعتبر  بالمناسبة،  له  كلمة  وفي 
ترؤسه لمجلس عمالة طنجة أصيلة، أنها تميـــزت  بنــوع من  
إنجاز   على  مما  ساعد  المجلس،  مكونات  جميع  بين  االنسجام، 

العديد من المشاريع والبرامج.

جمل�س عمالة طنجة اأ�شيلة يعقد دورته ال�شتثنائية 
ل�شهر يوليوز 2021

شخصيـات
من زمن طنجـة الجميل

قب�سات
من

اإبداعات

العربــي
ـــار ال�شـيَّ

ت�شوير : حمودة

)تتمة ص1( 
من جهة أخرى، اعتبرت فرق المعارضة أن كل المنجزات  
واإلصالحات التي تحققت، كان مصدرها الملك، وأنه  صار 
تتحمل مسؤولية كبرى في  الحكومة   أن   للعموم  واضحا 
ضرب القدرة الشرائية للمواطنين ، كما أن العمل الحكومي  
في  الحكومة   تدعيه  ما  بخالف  اجتماعي  هو  ما  كل  غيب 

برنامجها وتقاريرها. 
طرف  من  أيضا  جاءت  للحكومة  الموجهة  االنتقادات 
بعض حلفاء االئتالف الحاكم،  خاصة التجمع الوطني لألحرار، 
أنه  إال  الحكومة،   منجزات  ثمن بعض جوانب   وإن  الذي، 
اعترف بوجود »نيران صديقة« كان ضحيتها  بعض وزراء 
حزب التجمع الوطني لألحرار، الذي عبر عن استغرابه من 
كون  بعض أنصار  البيجيدي يصوتون ضد مشاريع قوانين 
والتنمية.  العدالة  يقودها  حزب  التي  الحكومة  أعدتها 
متدخلون من المعارضة اعتبروا، أيضا، أن الحكومة لم تف 
لم  وأنها  الحكومي،  برنامجها  في  قطعتها  التي  بالوعود 
تف بااللتزامات  التي تعاقدت بشأنها مع المواطنين، األمر 
، خاصة  الحكومي  العمل  في  اعتباره قصورا   يمكن  الذي 
فيما يتعلق بالتزامات الحكومة   في مجاالت محاربة الفساد 
والريع  والرشوة، وغيرها من اآلفات المجتمعية كالبطالة  
وإصالح  االجتماعي  والسكن  والصحة   المدرسي  والهدر 
نظام المعاشات، وغير ذلك، من التراكمات التي تمخضت 

عن سياسات الحكومة خالل العشر سنوات األخيرة.  

أن  على  المعـــارضــة،  رده  فـي  شـــدد   العثمانــي 
الحكومية  اإلنجازات  نتائـــج  اليوم  يعيشون  المواطنين 
الهامة  خاصة  في مواجهة الجائحة، حيث تمكنت الحكومة 
كانت  التي  الشغــل  منـاصب  من  بالمائة،   71 إنقاذ  من 
مهددة  وكان من الممكن فقدانها  بسبب األزمة الصحية. 
كما اعتبر أن انتقادات المعارضة البرلمانية تحتمل العديد 

من المغالطات  التي يجب تصحيحها. 
الحكومية وهي  األغلبية  أحزاب من  أن ثالثة  ومعلوم 
التجمع الوطني لألحرار، واالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
واالتحاد الدستوري،  قاطعت جلسة العثماني لعرض حصيلة 
الحكومة، ولم يحضر  سوى وزراء الحركة الشعبية والعدالة 
والتنمية، بطبيعة الحال، بعد أن كان  جميع وزراء الحكومة 

قد وافقوا على حضور هذه الجلسة. 
المغرب  تاريخ  في  سابقــة  المقاطعــة  هــذه  وتعتبر 
التشريعي،  حيث يغيــب وزراء عن حضور جلســة تعرض 
خاللها منجزات القطاعات التي تشرف عليها أحزاب األغلبية. 

أسابيع من  بعد  األغلبية على  انهيار  يعني ذلك  فهل 
االنتخابات العامة المقبلة؟ خاصة بعد أن عجزت  األغلبية 
عن توحيد مواقفها المتباينة من عدد من مشاريع قوانين،  
للكيف،  المشروعة  واالستعماالت  االنتخابي   كالقاسم 
وعدول العثماني عن عقد اللقاءات الدورية مع الفرقاء في 

األغلبية الحكومية؟ 
ع.ك 

املعار�شة تنتقد بحدة ح�شيلة حكومـة »الإجنـازات 
امل�شرفـة« و »الغيـر م�شبوقـــة« 



4167 • ال�شبـت  17 يـوليـوز  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

3

فضاء األنثـى   :

المرأة  تخصّ  متقدمة،  تشريعات  وضع  الذي  البلدُ  بالمغرب،  هذا  يحدث 
العنف وكل أشكال  والمساواة، ومحاربة  العامة،  بالحريات  فيما يتصل  وحقوقها 
دولية،  مرجعية سياحية  أصبحت  بامتياز،  سياحية  وبمدينة  النساء،  التمييز ضد 
و قبلة للسياح باآلالف، يقصدونها من مختلف األمصار  والعقائد واألديان، ليس 
وأيضا،  بل  الثمينة،  والحضارية  والثقافية  التاريخية  كنوزها  الكتشاف  فحسب، 
للوقوف على واحدة من أهم  ركائز الحضارة  المغربية، أال وهي  التزام المجتمع 
التي هي جزء من  ، وصون كرامتها، وحريتها   المرأة  باحترام حقوق  المغربي  

الحريات العامة، في أي بلد متحضر.
ما الذي حدث؟

فندق مصنفٌ بمدينة مراكش، »يطبق شريعته« على هواه، ويمنع نساء غير 
مصحوبات   بعوائلهن، من الولوج إلى فضاءاته أو حجز غرف للمبيت به. وهذا ما 
حدث بالضبط، األسبوع الماضي بالمدينة الحمراء حيث منعت أربع فتيات عازبات 
من الحجز بـالفندق ب »مبرر إثبات«عالقة الزواج أو الصلة العائلية، األمر الذي 
اعتبر انتهاكا  خطيرا لكرامتهن،  وعمال مشينا يدخل في باب التمييز  »النوعي« 

الذي يرفضه الدستور المغربي  وقانون الحريات العامة بالمغرب.
أن  منها  الحجز،  في  الراغبين  لقبول  شروط  الئحة  وضع  المذكور  الفندق 
»غير  مغربيـة  جنسيـة  من  امرأة  لكل  بالنسبة  »مرفوضٌ«  للفندق  الدخول 
مصحوبة« بزوجها أو أحد أفراد عائلتها ، األمر الذي يجب إثباته  ساعة تسجيل 

الدخول.
هذا الخبر تناقلته وسائل التواصل االجتماعي في لمحة بصر، ليخلق الجدل، 
وليتم التفاعل معه في إطار ما تشهده الساحة  المغربية من جهود على مختلف 
وحقوقها  المرأة  كرامة  وصون  الجنسين،  بين  المساواة  لتحقيق  المستويات، 

كاملة، والقطع مع  تصرفات تعود إلى عهد بوحمارة، ضد المرأة المغربية.
الحادث أثار استياء عارما وسط العديد من الفعاليات الحقوقية والجمعوية، 
التي أجمعت على اعتبار  موقف إدارة فندق مراكش،  ضربا من ضروب التمييز 
الممنهج، ضد المرأة بالمغرب، ومسا بمبدأ المساواة وعدم  التمييز الذي نص 

عليه الدستور، خاصة في مادتيه 19 و 31.
واعتبر الكثيرون أن هذا السلوك المتطرف يكرس الغبن ضد المرأة بالمغرب  
األمر  المواطنة،  حقوق  بكامل  تتمتع  كمواطنة،  حقوقها  صريح  بوجه  وينتهك، 
الذي يتطلب تدخال حازما من طرف السلطات المؤتمنة على فرض احترام حقوق 
أو  الخاص  القطاع  في  المرأة  وضع  وأن  خاصة  والجماعية،  الفردية  اإلنسان، 
اإلقامة  غير مدن  إلى مدن  االنتقال  إلى  العمل  الالئي تضطرهن ظروف  العام، 
االعتيادية، والمبيت في الفنادق. فكيف تجرؤ إدارة بعض تلك الفنادق على اعتبار 
مرفوضا  أمرا  أسرتهن،   من  فرد  أو  بأزواجهن  مرفوقات  الغير  النساء  استقبال 

بحكم تشريع غير موجود؟
رفض  الالئي  المغربيــات  الفتيــات  إزاء  المراكشــي  الفندق  إدارة  تصرف 
المغرب،  وخارج  داخل  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  الجدل  استقبالهن،  خلق 
حيث توالت التعليقات المدينة لهذا التصرف الغريب، والمشين في حق المرأة، 
والحال أن سمعة المغرب بالخارج،  شهدت تحسنا مقارنة مع السابق، فيما يخص 
التعامل مع حقوق المرأة، وذلك راجع إلى التدوينات اإليجابية في هذ ا الباب، على 
األوروبية،  اللغات  من  عدد  إلى  ترجمتها  تتم  التي  االجتماعي،   التواصل  لوائح 
ما جعل العالم، وخاصة، لمنظمات المعنية بشؤون المرأة بالعالم تتابع  مسيرة 

المغرب في مجال حقوق المرأة.
العملية  ليفسد  مراكش،  بالعاصمة  فندق شهير  المطاف  نهاية  في  ويأتي 
برمتها،  ويطلق العنان لتعليقات ال تشرفنا وال تسعدنا وال تنصفنا، األمر الذي 
نرى أنه يستلزم اتخاذ إجراءات كفيلة برد االعتبار إلى مسيرة المغرب في اتجاه 
النوعي، بل  التمييز  أو  العنف  المرأة وحمايتها، ليس فحسب، ضد  صون كرامة 
المدني من أجل حماية صورة  الدولة والمجتمع  العابثين  بجهود  وأساسا ضد 

المغرب  في مجال حماية حقوق المرأة المغربية.
وتزامنا مع هذا الحدث المشين،تناقلت وسائط التواصل االجتماعي خبر منع 
السيدة ليلى الشيني، الفائزة  بلقب »ماستر شيف« من دخول مطعم بالعاصمة 

الرباط من طرف حارس أمن هذا المطعم.
أتدرون ما هو سبب المنع؟

اعتبر  بقطعة قماش  رأسها   تغطي  كانت  الشيني  ليلى  السيدة  أن  السبب 
»حجابا« واعتبرت  صاحبته سيدة »محجبة« بخلفية »إخوانية« ربما!....

حارس األمن الذي قالت عنه السيدة ليلى الشيني في تدوينة شخصية، إنه 
أن  المطعم، هو  أن سبب منعها من  دخول  لها  واحترام، كشف  بأدب  خاطبها 

النساء »المحجبات« ممنوع دخولهن إلى هذا المطعم.
باعتذار  المطعم  إدارة  طلعت  مراكش،  لفندق  بالنسبة  الحال  كان  وكما 
للسيدة ليلى ورفيقاتها محملة كامل المسؤولية  لحارس األمن الذي ادعت اإلدارة 
أنه تصرف بأمره وليس بأمر اإلدارة وهو أمر يصعب تصديقه  في الحالتين معا.

وصانعيه   بالحدث  تنديدا  االجتماعي  التواصل  وسائط  تشتعل  أخرى  ومرة 
ومنبهة إلى ضرورة االنضباط في التعامل مع النساء من طرف أي جهة كانت، 
احتراما للمغرب، وقوانين المغرب، وتوجهات المغرب نحو مزيد من الديمقراطية 

واحترام حقوق اإلنسان…

سميـة أمغـار -

ممنوعاٌت من دخول 
الفنادق واملطاعم باملغرب )تتمة ص1(

السياسية  البالدة  من  يكــون   وسوف 
فعل  رد  أن  اإلسبانية،  الحكومة  تتصور  أن 
قضية  في  »متساهال«  يكون  سوف  المغرب 
يعلم العالم أنها »مصيرية« بالنسبة للشعب 
المغر بي قاطبة،  أو أن المغرب سوف  يضـــع 
بيـــن  المشتركــة  المصالــح  االعتبار،  في 
البلدين، في تحركه ضـد الحكومة اإلسبانية 
المغـــرب،  مع  بعالقاتهـــا  »غامـــرت«  التي 
لشرذمـة  دعما  المغرب،  خصوم  مع  وناورت 
»االنفصاليين«  وحماتهم، والحال أن إسبانيا 
تعاني بدورها من مشكلة االنفصال في أقاليم 
وغاليسيا  والكناريــاس  كاطالونيا  والباسك، 
واستقالل  المصير  تقرير  أجل  من  )الحركة 
سنـــوات،  منذ  وتواجه،  الكنارياس(.  أرخبيل 
مطالب ذات طابع »انفصالي« لم تكن ، دوما، 
المغرب  أن  أيضا،  أو سلمية، وتعلم،  سياسية 
المغربية،  الصحراء  قضية  وقبل  دوما،  كان 
مناصرا للوحدة الترابية إلسبانيا، بما في ذلك 
قضية جبل طارق، بالرغم من تنــازل  التــاج 
األبد، بموجب  وإلى  اإلسباني عن »الصخرة« 
والمعاهدات   ،1713 أوتريخــت سنة  معاهدة 
الالحقة، خاصة سنتي 1729 و 1783. وتعلـم 
إسبانيا بمحاوالت االنفصاليين اإلسبان التقرب 
من المغرب طمعا في  دعمه ونصرته، خاصة 
بمشكل  يعلمون  اإلسبان  االنفصاليين  وأن 
الوجود االستعماري اإلسباني   بشمال  المغرب، 
وبطموح المغرب لتحرير سبتة ومليلية والجزر 
المتوسطية ، ويعدون باالنضمام للمغرب في 
ولكن  االتجــاه.  هذا  في  بها  يقوم  حركة  أي 
معالجة  رفضه  في  صارما  دوما  كان  المغرب 
في  أيضا  وصارما  بانفصال،  انفصال  مشكلة 
عبر  السياسية،  الحلول  اختيار  على  إصراره 
منهج التفاوض اإليجابي المباشر،  رغم تعنت 
على  الحفــاظ  وإصرارهم  على  مدريد  حكام 
ما يعتبرونها  »ممتلكات«  من عهــد المـــد 
االستعماري األوروبي،  في القرن الخامس عشر، 
برلين  بعد،  مؤتمرات  فيما  له،  وطدت  الذي 
االستعماري )1884 - 85( بوجه خاص،  نهاية 

القرن التاسع عشر. 
الخارجية  تصرفــــات وزيرة  أن  ومعلوم 
اإلسبانية السابقــة،  أرانشا غونزاليش  اليـــا، 
أثارت  قــد  كانت  المغرب،  مــع  تعاملها  في 
»تخوفــــات« إعــالم بلدهــا من ردود فعــل 
تصريحات  راكمـــت  وأنها  خاصــة  المغرب،  
للعالقات  مهينة   وأحيانا  للمغرب،  معادية 
المغربية اإلسبانية، خاصة بعد رد فعل المغرب 
استقبال  إسبانيا  قــرار  والصارم،  على  القوي 

أرضها  على  االنفصاليين  زعيـم  »بنبطوش« 
وبهويـة مزورة، حتى يتسنـى له اإلفــالت من 
العدالة اإلسبانيـة واألوروبيـة،  وذلك  باتفــاق 
مشبوه  بين الخارجية اإلسبانية وحكام الجزائر 

المعادين للوحدة الترابية المغربية. 
واجهتها  التي  الحادة  االنتقادات  وأمام 
من طرف تيارات سياسية إسبانية مؤثرة وأيضا 
من عدد من وسائل اإلعالم في بلدها، بسبب 
المغربية  الدبلوماسية  إدارتها  لألزمة  سوء 
اإلسبانيــة،  حاولــت أرانشـــا  غونساليس اليا 
تليين تصريحاتها  المعاكسة لمصالح بلدها  
في عالقته مع المغرب،  بالتعبير عن استعداد 
إسبانيا لدراسة أي مقترح من المغرب بخصوص 
اعتبره اإلعالم  الذي  المغربية.  األمر  الصحراء 
المغربي  نوعا من »المراوغة« بعد أن تحدت 
أن  بنبطوش  يمكنه  بأن  بالتصريح  المغرب 
يغادر بلدها متى شاء ودون محاكمة. تصريحات 
وذات طابــع  »بئيســة  المغـــرب  في  اعتبرت 
انفعالي«  وتنم عن جهل تام  بمختلف  أوجه 
والمصالـــح  اإلسبانيــة  المغربيــة  العالقات 
المشتركة بين البلدين، ما تسبب في خلق أزمة 
الثقة بين  المغرب وأفسد جو  دبلوماسية مع 
البلدين الجارين والشريكين، األمر الذي يصعب 

تصحيحه  على األمد القريب. 
وفي محاولة من الحكومة اإلسبانية  رأب 
رئيس  قام  البلديــن،   عالقــات  في  الصــدع 
بتعديـل  شانتيز،   بيدرو  اإلسبانية  الحكومة 
وزاري  واســـع،   فهــم أن الغـــرض منه كان 
من  اليا،  غونزاليس  أرانشــا  أساسا،  إبعــاد 
بباريس  االسباني  السفير  وتعيين  الحكومة  

وزيرا  ألبــاري  مانويـــل  خوسي  »الطنجاوي« 
للخارجية بدلها.   

ويتعلق األمر بالتعديل الوزاري الثالث   في 
االئتالفيـــة  الحكومــة  تنصيب  منذ  إسبانيا 

الحالية  في يناير 2020.   
وزير  صرح  السلط،  تسليم  حفل  وخالل 
الجديــد أن إسبانيــا بلد متوسطي  الخارجية 
خاصة  جيراننا«   مع  عالقاتنا  توطيد  »وعلينا 
مع المغرب »الصديق الكبير«وأن من أولويات  
الدبلوماسية اإلسبانية  الجديدة تعزيز العالقات 

بين مدريد والرباط.   
الجديدة،  للحكومة  األول  االجتماع  وبعد 
الجديدة  المتحدثــة  قالت  الماضي،  الثالثاء 
بالدها   لصحافة  تصريح  في  الحكومة  باسم 
أن  أكدت  األول،  مجلسها  خالل  الحكومة  إن 
العالقات  وأن  »بلد صديق وشريك«،  المغرب 
البلديــن  بيـــن  المستقـــرة  الدبلوماسيـــة  
وإسبانيا  المــغرب  إن  وأضافـــت  »ضرورية«. 

شريكان  ويلعبان دورا هاما للغاية . 
ومعلوم أن الحكومة اإلسبانية ال تخفي  
بين  التوتر  لحالة  أجل وضع حد  توجهها من 
البلدين، األمر الذي تؤكده تقارير  إعالميــــة 
إسبانية أشارت إلى أن تغيير وزيرة الخارجية جاء 
إرضاء للمغرب وأمال في تحسين العالقات بين 

البلدين . 
أما الوزيرة المنكوبة،  فقد صرحت، وهي 
تتـــرك  أنها  لخلفها   الوزارية  الحقيبة  تسلم 
منصبـهــا  وفي رأسهـــا الكثير من الضجيــج 
اإلعالمـي »المقيـت« وأنهـا تتحمـل وحـدهـا 

وزر كـل األخطاء.  
عزيز كنوني 

اكتـــمـــال  بعــد   Alcazar َأْلَكـازَار  سينمـا 
التي  التأهيـــل  إعــادة  عمليــة  ترميمهـا ضمــن 
العتيـــقــة  طنجــة  فضاءات  مختـــلـف  تعرفـهـــا 
اإلجـــهـــاز  تــم  بعدمــا  التاريخيــة..  ومعالمهــا 
القــاعـــات السينمــائيـــة  سابقـــا على معظـــم 
ومتــاجـــر.. قيســاريــات  إلى  وتحويلهــا  األخرى 

غويـــا،  لوكــس،  أميريكـان،  المبروك،  كابيطول، 
المغـرب.. وقــاعـــات أخــرى في وضـــع كارثـــي 
مثــل فــوكــس وموريطـــانيـــا.. وكـذا مســــرح 

سيرفانتيس..
وكــــلُّ الفضــل فــي إنقــاذ سينـــمــا َأْلَكازَار 
التي تم بناؤهــا سنــة 1912، يعـود إلى النـاقــد 
السينمائـي ابن طنجــة البــار نور الدين الصايل 
محمــد  األسبـق  الوالي  مــع  وتنسيــق  بتعــاون 
حصاد منــذ سنــة 2008، كمـــا أخبرنـــي بذلك 
نور الديــن رحمــه اهلل، خـــالل تواصلنــا اليومـي 
قبـل إصابتـــه بكورونــا التي لم ترحمــه َفَأوْدَتْ 

بحياته يوم 15 دجنبر 2020.
فهل يحــق لنــا أن نعتـرف بهذا الفضل لهذا 
إســم  بذلـك  ليصيـر   .. الفـذّْ العضـوي  المثقــف 
هـذه القــاعـة التي أسهمــت بعمـق في الثقـــافـة 

السينمائيـة الجمالية لنـور الدين.. هكذا :
ALCAZAR  َأْلَكازَار

ب السينمائي نور الدين الصايل. المرَكَّ
• ع. بنيحيى

هل �شُتخلِّد األكازار  اإ�شم نور الدين ال�شايل..

مل ت�شمد احلكومة الإ�شبانية  طويال اأمام  تداعيات 
الأزمة الدبلوما�شية مع املغرب 

?
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و«يحلفون«  يتوعدون،  يزمجــرون،  غاضبون،  المستشـــارون 
و»يتكتفون« أنهم بعد أن فوت عليهم زمالؤهم  بمجلس النواب، 
فرصة »التبراع«  المتزامن مع العيد الذي  حرموهم من االحتفال به 
»مليارديا«، حين »منعوهم« من اقتسام »كعكة« الـ 14 مليار بما 
فيها األربعة مليارات  التي »زكت« بها الخزينة العامة،  مساهماتهم  
في »تقاعد« ال حق لهم فيه، سوى أنهم مشرعون،  يعملون بمنطق  

»أنا أولى بها« ومن بعدي الطوفان......!  
يوم  عقد،  النـــواب،  مجلس  أن  ياحضرات،  فيها،  وما  القصة 
المنتهيـــة،   واليتـــه  من  األخيـــرة  الجلســة  الماضي،  الخميس 
تصفية  قانــون  مشروع  على  التصويت  برمجة  »إغفال«  وتعمد 
المشروع  هذا  على  المصادقة  أن  يعنى  ما  المستشارين،  معاشات 
ال  بما  المقبلة  االنتخابات  رياح  تأتي  وقد  الغيب،  علم  في  صارت 
تهوى سفن المستشارين، فتطير »الكعكة«  وتتبخر األحالم  برزق 
كان المؤمل أن »يسوقه« اهلل، »ريعا«مباركا، حالال طيبا،  بعد رحلة 

راحة واستجمام ببرلمان المستشارين والنواب.
وكان طبيعيا أن يواجه حبيبنا المالكي استعداء حماة »الكعكة« 
على  برنامجه  أقام  الذي  والتنمية«  »العدالة  فريق  من  البرلمانية، 
ويروع  روع  الذي  الريع  الحال،   وبطبيعة  والرشوة،  الفساد  محاربة 
فريق  وأيضا  السياسية،   والمعتقدات  التوجهات  كل  من  المغاربة 
»الحركة الشعبية« الذي تطوع الناطق باسمه، النائب موبديع، الذي 
يعيش مساءلة  قضائية بسبب مآخذ تدبيرية لشؤون بلدية الفقيه 
بنصالح التي يتولى تسييرها منذ ما يفوق 23 سنة، هذا الذي  الم 
رئيس مجلس النواب بسبب عدم إدراج التصويت على قانون إلغاء 
معاشات المستشارين بعد أن استوفي الشروط المسطرية بالكامل 

وأصبح جاهزا.
أما النائب عن حزب العدالة والتنمية، عبد اهلل بوانو،  وهو في 
نفس الوقت رئيس لجنة المالية لمجلس النواب،  فقد »انتفض« ضد  
المستشارين،  إلغاء معاشات  التصويت على مشروع قرار  إرجاء  قرار 
بعد مصادقة لجنة المالية عليه بثالثة أصوات »بيجيدية« لصالحه، 
وسعيد  رحال  حنان  االشتراكي:  الفريق  من  معارضين  وصوتين 

باعزيز.
ولم يحضر خالل اجتماع اللجنة  للبـث في واحد من المقترحات 
الفرق  باقي  من  برلمانيـــون  لسنوات،  شعبيا   مطلبا  شكلت  التي 
البرلمانية المؤثرة، وهي االستقالل، واألصالة والمعاصرة،  والحركة 
الشعبية، والتجمع الدستوري،  إضافة إلى كل من برلماني االشتراكي 

الموحد وبرلماني التقدم واالشتراكية.  
وتساءل الكثير من المتتبعين عن سر غياب ممثلي باقي األحزاب 
السياسية  عن هذا االجتماع،  الذي كان ربما سيغير النتائج ويحدث 
المفاجأة إن سلبا أو إيجابا،، إال أن الجواب األقرب إلى المقبول في 
في  المسؤولية  تتحمل  أن  تريد  ال  األحزاب  أن  هو  الراهن،  الظرف 
إلى  الموضوع   الفصل  ترك  وتريد  البرلمانيين،  معاشـات  مصير 
المقبل،  شتنبــر  انتخابات  عنها  ستتمخــض  التي  المقبلـة  الوالية 
تلك  ومستشاري  نواب  أمام  اإلحـراج  أشكـال  تفاديا  ألي شكل من 

األحزاب.  
بوانو اعتبر أن إلغاء التصويت على مشروع »قرار الكعكة« قرار 
وسيمضي  يتراجع  لن  بالريع،  المتهم  حزبه،  أن  على  وشدد  معيب، 

في ذلك إلى النهاية.
البيجيدي  وفي رده، قال الحبيب المالكي، إن الحديث عن كون 
يدافع عن الريع »موقف خاطئ«  والبرلمان ال يدافع عن الريع،  وإن 

قرار اإللغاء تم اتخاذه بتشاور  مع رؤساء الفرق البرلمانية.
أن  المشروع،  هذا  على  المصادقة  لوتمت  الممكن  من  وكان 
 4 منها  المستشارين،  بين  سنتيــم  مليار   14 حوالــي  توزيع  يتم 
ماليير مساهمة  من الخزينة العامة،  و3 ماليير، فقط، مساهمات  
تصرف  التي  الشهرية  تعويضاتهم   من  المستخلصة  المستشارين 
من  فوائد،  عن  عبــارة  ماليير  و5  أيضا،  العامة  الخزينة  من  لهم 
المنتظر أن مستشاري العدالة والتنميية لن يقربوها ولن يتسلموها 
ولو بقفازات،  ألنها »ريبة«، والريبة »حرام« والبيجيديون ال يقربوا 

الحرام وال يغرنهم باهلل الغرور.

امل�شت�شارون غا�شبون في تدوينة سابقة، بمواقع التواصل االجتماعي، لمحمد خيي الخمليشي، نائب برلماني عن حزب 
العدالة والتنمية وعضو في لجنة »المالية والتنمية االقتصادية«، حول تصويت أحزاب األغلبية على 
تعديل القاسم االنتخابي على أساس المسجلين، علق هذا العضو قائال: »أغلبية برلمانية تصوت ضد 
الحكومة ورئيسها وتصوت بالخصوص لصالح تعديالت حذف العتبة،  نهائيا وتقسيم المقاعد، بغض 
النظر عن األصوات،  رغم رفض المقترح من وزير الداخلية، هي »أغلبية وظيفية« صنعت منذ البداية 
لهذا الغرض. وقد شاركت قيادة الحزب، بكل أسف، في القبول بهذا الوضع، منذ البداية، عندما قبلت 
دخول االتحاد االشتراكي الحكومة وقد نبهنا ساعتها إلى خطورة هذا المسار…« ويضيف المدون: 
»المطلوب من قيادة العدالة والتنمية اآلن أن تبلور موقفا غير تقليدي مما جرى، وأن تختار استدراكا 
لما فات إلنقاذ ما يمكن إنقاذه«، موضحا أن االستمرار في قبول اللعبة بشروطها الحالية هو إسهام 
غير مباشر في اإلضرار ببالدنا وبصورتها وبالديمقراطية ومكتسباتها، فضال عن »التمرميد« الذي 

لحق بتجربة المشاركة السياسة لحزب العدالة والتنمية.
المعنى  تزييف  و  اإلرادة  تزييف  في  اإلمعان  مسار  في  المشاركة  »عدم   : أن  ذاته  العضو  وأكد 
والعبث بالنتائج أولى وأسلم، وبغض النظر عن موقف الحزب الذي صوت،  ابتداء ضد مشروع القانون 
التنظيمي لمجلس النواب،  رافضا بذلك مقترح العبث بشكل قاطع، فإنني شخصيا على األقل أجد 
نفسي غير معني باالستحقاقات المقبلة وغير مستعد للمشاركة في تزكية هذه المهزلة، إذ ال يمكن 

على سبيل المثال أن أدعو الناس للتصويت في انتخابات، ال تعتد بأصواتهم أصال«.
كما أشار محمد خيي في تدوينته: »صحيح أن هذا »القاسم« ليس هو بداية التجاوزات والتراجعات 
وصحيح أن »دقة تابعة دقة«، لكن ما وقع أمس، أسدل الستار على مرحلة مؤلمة« قبل أن يختم 

بعبارة: »النضال الديمقراطي أوسع من حشره في زاوية المشاركة الدائمة دون قيد وال شرط« .
ومن جهتنا، بناء على ما ورد ضمن هذه التدوينة، يخيل للرأي العام، خاصة المهتمين بالشأن 
الخمليشي يتميز بجدية ويتمتع  البرلماني محمد خيي  النائب  أن  المقبلة  السياسي واالستحقاقات 
بمصداقية الغبار عليها، فإذا بغبار يتطاير في لحظة معينة ويؤثر على عيون المتتبعين والمهتمين 
وبالتالي يحجب عنهم رؤية أو فهم مايحدث من انقالب في قناعات الرجل والتي يبدو أنها كانت عبارة 
الليل. وبعبارة أخرى، فإن مصداقية الرجل يتضح أنها أصيبت بحالة  النهار الذي يمحوه  عن كالم 
شرود أو دوران، خاصة بعد علمنا أنه يوجد على رأس الئحة، خاصة باالنتخابات المقبلة. وبالتالي، 
فإنه سيسهم، بشكل غير مباشر، في اإلضرار ببالدنا وبصورتها وكذا بالديمقراطية ومكتسباتها، 

أليس كذلك، يا محمد خيي ؟ أليس هذا ما سطرته أناملك، سابقا، في تدوينتك المشار إليها ؟
ـ نرجو أن ال نكون على صواب، أو قد أخطأنا العنوان..

ع.ب  

طنجة-تطوان-الحسيمة،  جهة  مجلس  صادق 
التزاماته  من  مجموعة  تعديل  على  مؤخرا، 

المالية في إطار اتفاقيات على صلة بقطاع 
الصحة.

طنجة- جهة  مجلس  وصادق 
تطوان-الحسيمة، بإجماع أعضائه 
شهر  دورة  خــالل  الحاضرين 
تعديلي  ملحــق  على  يوليوز، 
بتجويـــد  الخاصة  لالتفاقية 
العرض الصحي، التي تجمعــه 
لوزارة  الجهوية  بالمديرية 
الصحة ووكالة إنعاش وتنمية 
خفـض  حيث  الشمال،  أقاليم 
االتفاقية  في  الجهة  مساهمة 

من 100 مليون درهم، إلى 50 
مليون درهم.

تمديـــد  المجلــس  وقــــرر 
المديرية  مع  ثانية  اتفاقية  سريان 

الجهوية للصحة و ودادية طنجة لطب 
الصحيــة  المراكــز  لتعزيز  المستعجالت 

بالجهة بالموارد البشرية لسنة واحدة، لتصل 
إلى غاية متم سنة 2022، حيث التزم المجلس بضخ 

9 ماليين درهم لصالح الودادية لتوظيف الموارد البشرية الالزمة.
المديرية  ثالثة مع  باتفاقية  العمل  الجهة  كما مدد مجلس 

الجهوية للصحة وجمعية حسنونة لمساندة متعاطي 
 ،2022 سنة  متم  إلى  واحدة،  لسنة  المخدرات 
إلى  بقيمة تصل  ماليا  غالفا  يقدم  أن  على 
مليون و 75 ألف درهم للجمعية القتناء 
الموارد  وتوفير  الضرورية  المعدات 
 4 وتسيير  إلدارة  الالزمة  البشرية 
مراكز متخصصة في طب اإلدمان 

بطنجة وتطوان.
صــادق  آخــر،  صعيـد  على 
طنجة-تطوان- جهــة  مجلـس 

جديدة  اتفاقيــة  على  الحسيمة 
التجهيـــزات  وعصرنــة  لتعزيز 
التقنية والعلمية بمعهد باستور 
إلى  يصل  مالي  بغالف  بطنجة 
السنة  برسم  درهم  مليون   1.8

المالية 2022.
التي  االتفــاقيــــة،  وستمكــن 
ي  والتدريس  البحـث  مجاالت  تشمل 
الصحة، المعهــد من التوفـر على مركـز 
المتخصصة  الطبيـة  البيولوجية  للتحاليل 
المعوزين، واستقبال وتكوين  المواطنين  لفائدة 
في  عالية  جودة  ذي  مختبر  وعلى  والطلبة،  المتدربين 

مجال مراقبة سالمة صحة األغذية والمنتجات والبيئة.
و.م.ع

بعد موقفه من اإلضرار بصورة البالد وبالديمقراطية..

اأية م�شداقية تبقى للع�شو الربملاين
محمد خّيي اخلملي�شي ؟

جمل�س جهة طنجة يعدل التزاماته املالية يف عدد
من التفاقيات يف قطاع ال�شحة
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 »ت�شامٌن » بنكهة اإخوانية 
األخيـرة   الدقائــق  يصارعــون  وزرائهـــا  بعض  أن  »البيجيديـة«  »مستملحات«  من 
لتحقيق مزيد من »المكاسب« »التمركزية«،  تماما كما فعل سابقوهم،  في االتجاه نفسه، 
مع الفــارق أن هؤالء ال يدعون »الطهر« وال »الورع«، وال  يتشبثون ب »القيـــم المثلـــى« 
في اختياراتهـــم و»تنوعراتهم« بل ينشدون قطع الطريق، علنا، في وجه »منافسيهم«،  

وتثبيت ركائز دائمة، في مراكز احتلوها  حين اقتحموا السلطة« و »استوطنوا« الحكم. 
المصلي،   الوزيرة  في حق  اإلعالمية،  المنابر  تداولته بعض  ما  المستملحات  تلك  آخر 
بعد الرباح وأمكراز وغيرهما، من أن الوزيرة المصلي أقدمت، في الدقائق األخيرة من عمر 
حقيبة األسرة التي تتوالها، على توظيف خادمتها )نون كاف( كاتبة  في السّلم الخامس، 
تلتحق  أن  دون  الماضي،  يونيه  بداية  منذ  التعيين،  بقرارا  توصلت  باألمر  المعنية  وأن 

بمكتبها بديوان الوزيرة. 
ثالثة  يفوق  أجرا  تتقاضى  سوف  المحظوظة،  »الكاتبة«  فإن  المصادر،  نفس  وحسب 
آالف درهم، إضافة إلى  التعويضات المخولة قانونا لألعوان من الصنف الذي تنتسب إليه.. 
وإمعانا في توضيـح الواضـح، أوردت المصادر اإلعالميـة صاحبة هذا الخبر المثير،  أن 
المعنية بقرار التوظيف كانت تشتغل »خادمة«  بمنزل  الوزيرة المصلي،  حتى أن عنوانها 

المثبوت بقرار التعيين هو نفس عنوان منزل المصلي. 
ومعلوم أن  الوزيرة البيجيدية كانت قد فاجأت الرأي العام، بتفويتها  صفقة طبع كتاب 
بمبلغ 134 مليون سنتيم، يوثق لمنجزاتها بوزارة التضامن واألسرة والتنمية االجتماعية، 
»بمناسبة عيد العرش المجيد«، كما أنها سارعت إلى تثبيت أحد مستشاريها في أسالك 
إنساني،  أنه عمل  والحال  أخرى،  اعتبر »فضيحة«  ما  لتتفجر  بوزارتها  العمومية  الوظيفة 

إحساني، »إخواني«  يندرج في إطار »التضامن« الذي أنشئت الوزارة لغايته. 
وحيث إنه مر وقت كاف على شيوع الخبر، دون أن يصدر عن الوزارة المعنية ما يؤكده 
أو ينفيه، فإنه يمكن اعتبار أن في الخبر بعض الحقيقة، دون إغفال واجب تقديم التهاني 
للمحظوظين بوزارة التضامن،  التي نجحت في بلورة مبدأ التضامن، بصورة فعلية، على 

مستوى وزارة »التضامن واألسرة والتنمية االجتماعية«. 
و »أولوا« بــــاز !  

    ooooo

الن�شـاء القرويات والتجـارة اخلارجيـة 
في  دائما  المصلي،  الوزيرة  مع  ونبقى 
حيـــث  البيجيديــة،  »المستملحات«  إطار 
الجادة، إن وزيرة  المغربية  قالت الصحافة 
والمساواة  االجتماعية  والتنمية  التضامن 
قبــة  تحـت  السخريـــة  أثـارت  واألسرة، 
النساء  أوضاع  حول  بتصريحات  البرلمان، 
القرويات، ردا على استفسار من نائب من 
الفريـق االستقاللــي، حيـث  صرحـــت بأن 
أوضاع نساء البـوادي على خيــر ما يــرام، 
)ولم  كبير   بشكل  تغيرت  أوضاعهن  وأن 
ذلك  كل  في  الفضل  أن  تواضعا،  تذكر، 

يعود إلى »المجهودات الجبارة، لوزارتها  وللسيد الرئيس( والحزب العتيد. 
وأضافت ، فيما أضافت، أن نساء البوادي  أصبحن »نساء أعمال بامتياز، وأنهن  يصدرن 
منتوجاتهن  إلى الخارج )طبعا( ويحصلن على مداخيل كبيرة من داخل التعاونيات الفالحية  

وغيرها. 
رد الوزيرة المحترمة  كان »صادما«  بالنسبة للنائب االستقاللي الذي وضع يديه على 
رأسه، مستنكرا زهو ما لم يمنع الوزيرة من أن تستمر في االدعاء بأن حالـة نسـاء القبائـل 
ال تشتكين من قصر اليد وال من سوء الحظ، بل أصبحن، كالرجال، يبعن ويشترين ويقمن 
بعمليات تصدير لمنتوجاتهن داخل التعاونيات »النسائية« حيث إنهن يجنين أرباحا طائلة 
من »التجارة الخارجية«،  في مساواة تامة مع الرجال، والمساواة، كما تعلمون،  بعض من 

اختصاصات وزارة المصلي العتيدة.  
ولم تقف الوزيرة عند حد »التجارة الخارجية« لنساء البوادي، بل ادعت، إلى جانب ذلك 
أن  نسبة التمدرس بالنسبة للفتيات القرويات بلغت 97 بالمائة،  ما يعني أن  جميع فتيات 

البوادي ولجت المدرسة ، و هاذ الشي بالزاف. أو ال؟  
 ooooo

2025 �شنة »التمّيز« على دول اجلوار اعتبارا 
لن�شبة النمّو 

دولة  إلينا  زفها  التي  السعيدة  البشرى  إلى  نشير  أن  قبل  البيجيدي  خانة  نبرح  ولن 
الرئيس العثماني، خالل رده على نواب األمة، حول حصيلة حكومته خالل الوالية المنتهية، 
حيث أكد، بما ال يدع مجاال للشك، أن المغرب سوف يشهد هذا العام،  رغم تداعيات البالء  
والوباء، معدالت نمو  ما بين 6 و 6،5 بالمائة، بحيث سوف يتميز المغرب بهذه النسبة، 

على بعض دول الجوار التي تشهد نسب نمو متدنية، ال شك بسبب الجائحة.  

بالنسبة  النمو،  يوجد في وضع متميز، على مستوى معدالت  المغرب  أن  يعني  وهذا 
»للدول الشريكة« ــ ربما يقصد دول االتحاد األوروبي ــ وأن المغرب سوف يحقق في سنة 
2025 نسب نمو  مرتفعة  تجعله في وضع أحسن وأفضل من الدول القريبة. )نتمنى أن ال 
يكون العثماني يقصد بالدول القريبة ، دول شمال إفريقيا  أو دول الساحل أو  دول جنوب 

الصحراء !. 
على أي، فإن العثماني  رد هذه »الطفرة« المرتقبة لالقتصاد الوطني، إلى اإلصالحات 
»الهيكلية« الكبرى التي تمت خالل واليته  والتي ستمكن المغرب من رفع نسب النمو في 

المراحل  القادمة، التي، ربما، سيغيب عنها هو وحزبه وجماعته. 
ال يهم، فإن  البيجيدي يكون قد وضع »خارطة طريق« سالكة، أمام الحكومات المقبلة، 
لتحقيق   النهضة االقتصادية الكبرى التي لم تسعفه السنوات الخمس العجاف الماضية 

من تحقيقها. 

    ooooo

مغاربـة »من�شّيـون« يف جبـل طـارق 
عددهم  نزل إلى ما بين 2500 و3 آالف. 
وكانت سلطات »الصخرة« التي كان يقودها 
اليهودي من أصول مغربية  جوشوا حسان،  
الذي  الحصار  بعد  بالمغاربــة  استعان  قد 
أمر به الكاوديو  فرانسيسكو فرانكو حول 
  ،1969 يونيه  من  الثامن  في  طـارق  جبل 
أجل  من  وذلك  الصخرة،  استرجاع  بغرض 
تشغيل  أوراش إصالح السفن  )العسكرية(  
غالبا، ثم لتزويد المدينة بالمواد الغذائية 
وأسماك  وخضراوات  لحـوم  من  المختلفة، 
اإلسبان  حصار  ألن  أيضا،  والخبز  وفواكه 

كان كامال. وبالرغم من رفع الحصار بعد تولي االشتراكيين السلطة بإسبانيا سـنة 1984، 
بقيـادة فيليبي غونزاليـس، فإن المغاربة ظلـوا بالصخرة حيث يتمتعون بسمعـة طيبـة 
ويقومون بأشغال بسيطة تساعدهم على الحياة. والعديدون منهــم حصلوا على تقاعد 
سواء من الحكومة المحلية أو من المؤسسات التي كانوا يشتغلـون بها، إال أنهم فضلوا 
البقاء بجبـل طارق، مع التواصل المستمر مع عائالتهم، بفضل الخط البحري المنتظم التي 

كانت تتواله شركة »المونست كالب« وشركة خطوط جوية  تشغل نفس الخط. 
وبعد أن تبخر الخطان، دون أدنى اهتمام من السلطات المغربية المعنية، ظل بإمكان 
مغاربة جبل طارق االنتقال إلى طنجة، عبر ميناء الجزيرة الخضراء. إال أن األزمة الدبلوماسية 
بين المغرب وإسبانيا صعبت األمر على مغاربة جبل طارق األمر الذي يتطلب حلوال عاجلة، 
منها إعادة تسيير خط بحري بين طنجة وجبل طارق، وهـو أمر ممكن وسهـل التحقيـق 
وال يتطلب سوى إرادة سياسية من المغرب الذي جعل من قضايا مغاربة العالم أولوية من 
أولوياته الرئيسية، ثم إن فتح هذا الخط من شأنه أن يساهم في تحريك عجلة السياحة 
الوطنية، اعتبارا إلى األعداد الهائلة من السياح البريطانيين بوجه خاص الذين  يزورون 

جبل طارق على امتداد السنة. 
فهل سيتم االهتمام بهذا الملف ؟ 

    ooooo

 ل ترتكوا ال�شواطئ يف يد اجلماعات ! 
تستغلها استغالاًل انتخابيًا، دون اعتبار حق العموم

في االستفادة منها وفق ما يتيحه القانون. 
أصوات المحتجين تعالت، هذه السنة أيضا، منددة باالحتالل البشع للشواطئ من طرف 
أصحاب الطاوالت والمظالت الشمسية واألكشاك العشوائية لبيع »كل شيء«، األمر الذي 
يتسبب في مواجهات مستمرة بين المصطافين والمحتلين، الذين يفرضون  »سلطتهم« 
العضالتية  و »الجماعتية«،  »لبيع« سويعات  االستجمام بالشاطئ،  في تحد سافر للقانون 

الذي يبيح االصطياف  بدون مقابل في فضاءات الشواطئ المجهزة لهذه الغاية.  
ولم تسلم شواطيء طنجة ومدن الشمال من هذه الظاهرة المشينة، بالرغم من حمالت 
التنديد »الفايسبوكية« التي تثير انتباه المؤولين إلى ضرورة إخالء الشواطئ من االحتالل 
العشوائي لبعض »تجار«  الشمس والبحر،  كما لم يسلم من هذا االحتكار الساحل الوحيد 
الذي »نجا« بقدرة قادر من التلوث،  شاطئ أشقار الذي تعبث فيه أياد عشوائية، تنحت في 
الحجر طرقا ومربعات تضع فيها كراس لتقديم المشروبات والمأكوالت،  وما يرافق ذلك 

من هرج ومرج وتدافعات  تدخل في باب »خوك في الحرفة عدوك«.  
ال أحد يجادل في إمكانية استغالل محيطات الشواطئ لتقديم خدمات للمصطافين، 
ولكن بحس الجمال واإلتقان والتحضر، الذي تفتقر إليه الجماعات التي تتولي »اإلشراف« 
على الشواطئ حيث يمكن لكل من هب ودب أن يحصل على ترخيص باستغالل الشاطئ 
ويقيم كشكا أو مقهى، أو مطعما،  أو مخدعا من خشب أو قصب، األمر الذي يحول فضاء 
فيها  يعيش  آمنة،  فضاءات  كانت  أن  بعد  عشوائية،  أسواق  إلى  األطلسية  الشواطئ 

المصطاف سويعات هادئة في أحضان الطبيعة الساحرة. 
حبذا لو انتبهت السلطات اإلدارية المحلية إلى هذا األمر.

من دفاتري
azizguennouni@hotmail.com
عزيز  گنوني
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

ل�ضك �أن �ملطالب �ملتعلقة ب�ضرورة مبا�ضرة �لإ�ضالحات �خلا�ضة 
�حلية  �لقوى  رفعها  �إلى  بادرت  قد  �لعمومية،  �لقطاعات  مبختلف 
�ل�ضيا�ضي،  نظامهــم  �أن  �ملغاربـة  فيها  �كت�ضـف  �لتي  �للحظة  منذ 
و�أخرى  وبارزة،  عديدة  �ختاللت  تعرتيه  و�لإد�ري،  �لقت�ضادي 
م�ضمرة وم�ضترتة، لكن معظم هذه �لختاللت تتلخ�س يف ق�ضايا 
وفق  �لعمل  عن  �نحر�فها  وخطر  �لإد�رة  بوظائف  تتعلق  حمورية 
بثقافة  �ملت�ضبع  �مل�ضوؤول،  غري  �ملوظف  ركون  و  �ل�ضفافية  قو�عد 
�لنهب، �إلى ممار�ضة �لإثر�ء بدون �ضبب �ضرعي �أو قانوين، و�لتمل�س، 

يف نف�س �لآن، من �إمكانية �مل�ضاءلة و�حل�ضاب.
مر�فق  يف  �لل�ضو�ضي  �ملنحى  ذ�ت  �ل�ضلوكيات  هذه  ذيوع  مع 
�إلى حد  و�أح�ضان �لإد�رة، ن�ضاأ ب�ضببها لدى �ملوظف �لعام، ما ي�ضبه 
ثقافة  �ضاذة،  طبيعة  من  لكنها  خ�ضو�ضية«،  �إد�رية  »ثقافة  كبري 
رعاية  يف  مرجعيتها  وجتد  و�لختال�س،  �لنهب  نظريات  توؤطرها 
بامل�ضلحة  يتعلق  مفهوم  لأي  كلي  �إهمال  مقابل  �ل�ضخ�ضية  �مل�ضالح 

�لعامة.
�ملنظومة  يف  حمركا  باعتباره  �ملوظف،  �ضار  فقد  �ملعنى،  بهذ� 
�لإد�ري  �لأد�ء  تطوير  مثل  ملو��ضيع  �هتماما  يويل  ل  �لإد�رية، 
�ل�ضرورية،  �لنظرية  باملعارف  و�إغنائها  �لعملية  �لتجارب  ومر�كمة 
ا يف �جتاه �لبحث عن ُمر�كمة �لأر�ضدة  ُمْن�ضبًّ بل �ضار كل �هتمامه 

�لنقدية بكل �أ�ضناف �لطرق �لحتيالية و�لتحايلية.
�لطرق �لتي يجوز و�ضفها بكونها »�حتيالية«، هي طرق فريدة، 
لكنها تعتمد على جمافاة �حلقيقة و�إنكارها، كما تقوم، يف �لوجهة 
�مل�ضاطر  بقو�عد  باللتز�م  �جلمهور  �إيهام  حماولة  على  �ملقابلة، 
�ملالية  �لنفقات  ت�ضخيم  ت�ضمن  ب�ضورة  لكن  �ل�ضكلية،  و�لإجر�ء�ت 
�إلى جيب �مل�ضتفيد �حلقيقي وهو �ملوظف �لل�س  يف �نتظار عودتها 

�لذي يتقم�س يف كل �لأحو�ل �ضخ�ضية �ل�ضم�ضار. !
مركزية  �أد�ة  �ضيء،  كل  رغم  �ضتظل  �لعمومية،  �لإد�رة  �أدو�ر  �إن 
ميكن لالإد�رة بو��ضطتها مبا�ضرة �ل�ضيا�ضات �لعمومية �ل�ضرت�تيجية 
�لإد�ري يعترب  �لإ�ضالح  فاإن  �ملنظور،  للدولة. ومن هذ�  و�لتكتيكية 
�أد�ء  يف  �لدولة  ��ضتمر�رية  تتعلق  به  و��ضتعجاليا،  جوهريا  مطلبا 
يف  �ضابحا  مرة  كل  ظل  �ملن�ضود  �لإ�ضالح  لكن  �لأ�ضا�ضية،  وظائفها 
�لفر�غ �لأخالقي ، لأنه يتم وفق قو�عد �ضكلية متقادمة �أكل �لدهر 
�إلى معاجلة �ملو�ضوع نف�ضه، ومعنى ذلك  عليها و�ضرب، ول ين�ضرف 
�إلى مبا�ضرة رتو�ضات جزئية  �أح�ضن �لأحو�ل،  �ل�ضلطة تعمد، يف  �أن 
على بنية �لإد�رة �ملغربية، ول متتلك، يف و�قع �لأمر، نظرية ثورية 
�لل�ضو�س  نهب  من  �لإد�رة  وظائف  و�إنقاذ  �ملتعني  باإجر�ء  كفيلة 

و�ضرقات �ملختل�ضني.
من مناذج �لختالل �جل�ضيم �لقائم ببنية �لإد�رة �لعمومية ما 
رقابي  تقرير  عن  �لأ�ضبوع  هذ�  بحر  �لوطنية  �ل�ضحافة  تد�ولته 
�إذ مت ر�ضد �ختاللت باجلملة على  �ملغربي،  �لنو�ب  �أجنزه جمل�س 
م�ضتوى وز�رة �ل�ضحة جتاوز رقم معامالتها  ماليري �لدر�هم ومت ذلك 
ب�ضكل “يخرق �لقانون و�ملبادئ و�لقو�عد �لأ�ضا�ضية لإبر�م �ل�ضفقات 
�لعمومية”، وجاء يف �لتقرير �ملنجز ما يفيد حتويل �عتماد�ت مالية 
�إحدى �لوكالت �مل�ضتفيدة  800 مليون درهم لفائدة  �أزيد من  تبلغ 
من �إحدى �ل�ضفقات �لعمومية ، رغم �أن �تفاقية ب�ضاأن �ل�ضفقة ن�ضت 
على يف مبلغ �أقل مبائة مليون درهم، وهو ما يعترب، يف هذه �حلالة، 

فعال �إجر�ميا حقيقيا مو�ضوعه هو �لأمو�ل �لعامة للدولة.
�لر�هــن،  �لوقــت  يف  �عتناقهــا  �ملطلــوب  �لثوريـة،  �لنظـريـة  �إن 
ل تتاأ�ض�س على �إيديولوجية �أو مذهب متطرف من �أي نوع، بل جتد 
�أ�ضا�ضها �لفعلي، وبكل ب�ضاطة، يف �لعمل على ��ضتئ�ضال ثقافة �لنهب 
هذ�  �عتماد  ودون  �ملغربية،  �لإد�رة  ج�ضم  من  �ضبب  دون  و�لإثر�ء 
مقرونا  يكون  �أن  يجب  �لذي  �لعامة،  �ل�ضلطة  قبل  من  �ملادي  �لفعل 
جهاز�  �لدو�م  على  �ضتظل  �لإد�رة  فاإن  �لفعلية،  �ملحا�ضبة  باأدو�ت 

مرتهال وُمْثخنا بالف�ضاد .
لقد تاأخر �ملغرب عن موعد �لإ�ضالح، وكلما ز�دت درجة �لتاأخري، 
كلما �بتعد �لبلد �أكرث فاأكرث عن ركب �لتحديث و�لع�ضرنة، و�نحرف 
�لإد�رة  هياكل  بناء  �إعادة  فبدون  �لتنمية.  بوظيفة  �لقيام  عن  
�ضتظل  فاإنه  جديدة،  ثقافة  على  تاأ�ضي�ضها  و�إعادة  �ضليم  ب�ضكل 
�ضيظل    ، �لهدف  هذ�  بلوغ  وحتى  و�ل�ضفلة،   لل�ضو�س  �بديا  موطنا 
�لحتفاظ  خالل  من  �أخرى،  بعد  مرة  تخلفه،  ثمن  يدفع  �لبلد 
مع  �لإد�رة  ت�ضالح   « و�ضفه   يجوز  بـــما  �ملطبوع  �حلايل  بـــــال�ضكل 

�لف�ضاد و�ملف�ضدين«. 

» ت�شالح الإدارة مع 
الف�شاد و املف�شدين« !

يد
ط  ال

بخ

محمد اإمغران -

يد
ط  ال

بخ

صورة  وتعليق

أن  بعد  أنيقة،  حلة  في  بوعبيد«  »سيدي  بمسجد  المعروف  والتاريخي،  الشهير  المسجد  أصبح 
استفاد من عملية إصالح وترميم في إطار شراكة بين مجموعة من القطاعات الحكومية والجماعات 
المحلية وتحت إشراف محمد مهيدية، والي جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة،  الذي لم يبخل بتدخله 

وحضوره الميداني، منذ الشروع في أشغال هيكلة المدينة العتيقة.
ولإلشارة، فمسجد »سيدي بوعبيد« المشيد سنة 1917م بساحة 9 أبريل)سوق برا(«والمُزخرف 
بقرميد،  متعدد األلوان، ربما هوالمسجد الوحيد، حاليا،  بمدينة البوغاز الذي يفتح فيه المرحاض 
في  وانتظام  بنظام  الدينية  فرائضهم  المصلون  ليؤدي  الخمس،  الصلوات  أثناء  الوضوء،  ومكان 
أخرى مغلقة، رغم وجودها  أماكن وضوء  اإلبقاء على  يتم  لماذا   : العام  الرأي  الذي يتساءل  الوقت 

ببعض المساجد الكبرى بمدينة طنجة؟. 
م. إمغران 
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هذه المشاهد البشرية المؤلمة ماثلــة أمام أعيننا آنــاء 
مجــددا  نطرحــه  الذي  والسؤال  النهــار..!!  وأطــراف  الليل 
القطاعات  استراتيجية  ماهي  عنه..  التغاضي  والذي اليمكن 
االجتماعية في مجال النهوض بالعالم القروي وإعداد شبابه 
وتوجيها   تكوينا  واجتماعي سليم  تربوي  مناخ  وطفولته في 
في  تساهم  التي  األنشطة  لمختلف  ممارسته  عبر  وتأهيال 
صقل مواهبــه وشخصيتــه في أفـــق مستقبــل اليخيم عليه 
دور  ماذا عن وضعية  واالجتماعي؟  السلوكي  االنحراف  شبح 
الشباب في البوادي النائية الغارقة في البؤس واإلهمال والتي 
يفتقد جلهـا ألبسط التجهيـزات ووسائل الترفيه والتنشيـط 
وشروط الممارسة السليمة، رغم الجهود التي تبذلها بعض 
أطر الوزارة لبعث الحياة في أرجـاء هذه المؤسسات، مع قلة 
ومحدودية اإلمكانيات والوسائل..؟ وكيـف أن الوزارة الوصية 
التنشيط  فضاءات  بإعداد  مكلفة  حكومية  سلطة  باعتبارها 
التربوي والثقافي لألطفال والشباب لم تدرك خطورة عواقب 
بسبب  اجتماعية ألمد طويل  إغالق مؤسسات  بشأن  قرارها 

ظروف استثنائية..؟
األمــد  طويـل  إغـالق  قـرار  أمــام  الشباب  سيصنع  ماذا 
في  تربوية  ووظائــف  لهـا مسؤوليــات  عمومية  لمؤسسات 
في  والناشطين  الفاعلين  ببعض  أدى  الذي  األمر  المجتمع، 
قرار  ضد  احتجاجية  وقفـات  تنظيم  إلى  الجمعوي  المجال 
الوصية  الوزارة  إلى  موجهة  استنكاريــة  وعرائــض  اإلغالق 
للمشكلة..؟  عملية  حلول  إليجــاد  اإلسراع  تطالبها بضرورة 
 - )ستمئة  أبواب  إغــالق  قــرار  المسؤول  الوزير  يفسر  كيف 
600( مؤسسة شبابية لما يقرب من سنتين مع علمه بأن من 
هــي  الشبـاب  منهــا  يعانــي  التي  األساسيــة  المشكــالت 

مشكلة قضاء وقت الفراغ؟
ولعل هذه المشكلة واحدة من األسباب التي تساهم في 
اإلضرار بهم نفسيا وقد تؤدي بهم إلى البحث عن متنفسات 
وقد  العامـــة،  والفضـاءات  الشوارع  في  لممارسة هواياتهم 
بعضا من  يحقـــق  بديـال  المدن  اتجــاه  في  الهجـرة  تكون 
وخلق  طويال  عمَّر  فراغ  مشكلة  بسبب  ورغباتهم  أمنياتهم 
أزمة نفسية! بموازاة المؤسسات المذكورة هناك دور الثقافة 
التي تضطلع بوظائف وأدوار لها جانب كبير من األهمية في 
المجتمع والتي تم إغالقها لفترة طويلة.. قد اليسمح الحيز 
المخصص للموضوع بالدخول في تعداد وشرح االنعكاسات 
السلبية على فئــات واسعــة من الشباب  واألطفال جراء قرار 
الشباب والثقافة  الوزير الوصي على قطاع  الذي جر  اإلغالق 

إلى المساءلة البرلمانية في اآلونة األخيرة..
التي  الخطيرة  ومضاعفاتها  الهجرة  آفة  إلى  وبالعودة 
المؤشــرات  إلى بعض أسبابها ونتائجها.. كل هــذه  أشرنا 
غير اإليجابية تقتضي حلوال عملية مسؤولة وسريعة.. هذه 
مسؤولية الحكومة في معالجة معضالت المجتمع والتخفيف 
الخيـــارات  تكــن  ومهما  فيها..  المرغـوب  غير  آثارها  من 
والتصورات والسياسات اآلنية والمستقبلية فالحلول العملية 
تقتضي  والتطوير  التنمية  مسيرة  تعرقل  التي  للمعضالت 
ليصبح  المعرفيـة  ومهاراته  قدراته  وتنمية  اإلنسان   تأهيل 

فاعال مبادرا مسؤوال منتجا وواعيا بدوره وبمسؤولياته ..
آخر الكالم، التوجد تنمية حقيقية بدون استثمار العنصر 

البشري..
)انتهى(

من صميم المجتمع

هجرة ال�شباب من البوادي 
املهم�شة.. الطريق نحو املجهول! 

• إدريس كردود3/3

العلميني ال�شرفاء  نقيب 
الأ�شتاذ عبد الهادي بركة

ماذا عن برامج يحيي ذكرى فاحت يوليوز وفق الإجراءات الحرتازية
القطاعات المعنية ؟ 

أجـواء روحانيـة مباركــة احتفـى نقيـب الشرفاء في 
العلميين بذكـرى فاتـح يوليــوز التي تقـام كل 
مشيش  ابن  السالم  عبد  المولى  دائرة  العلم،  بجبل  سنة 
أحياهـــا  التــي  الحميــدة  السنــة  العرائـــش، وهي  إقليــم 
المجاهد الوطني الحاج محمد بركة وامتدت إلى يوم الناس 
خاصة  روحانية  برمزية  تحظى  اليـوم  إلى  زالت  وال  هـذا، 

ويقصدها زوار من داخل أرض الوطن وخارجه.
وقد جرت العادة في مثل هذه المناسبة 
الكريمة أن تقــام نــدوات علميــة ودورات 
تكوينية للتذاكر في سيـــرة الولي الصالــح 
ابن  السالم  عبد  المولـى  العــارف  والقطب 
المنهج  أدوار  إبــراز  فيــهــا  يتم  مشيش، 
الشاذلـــي في ترسيــخ قــيـــم  المشيشـي 
المعتدل،  المغربي  الصوفي  الفكر  ومبادئ 
مختلـف  من  وأكاديميـون  علمــاء  يؤطرها 
يحج  التي  الذكــرى  وتختتم  التخصصات، 
إليها اآلالف من الزوار من مداشر المنطقة 
في  بما  األخــرى،  األقاليم  وباقي  الجبليــة 
الجنوبية  األقاليم  من  الشرفـاء  وفادة  ذلك 
إلى  المغربية برفـع برقية سامية  للصحـراء 
أمير المؤمنين وحامـي حمى الملة والدين 
اهلل  نصره  السادس  محمــد  الملك  جاللــة 

الملكية  الوفادة  وأمام  العارفين  أمام  بالضريح  تلقى  وأيده 
المقام  إلى  تحج  التي  األخرى  الشخصيات  وباقي  السامية 

الكريم إلحياء ذكرى فاتح يوليوز.
األخرى  األعـوام  لباقي  مغايرة  مرت  السنـة  هذه  أجواء 

واقعهــا  على  يعيــش  التي  الراهنة  الصحية  للظروف  نظرا 
هذه  إحياء  في  مغايرا  تعامال  فرضت  والتي  أجمع  العالم 
المناسبة الكريمة، وقـد وفـد إلى الضريح زوار ومحبون من 
مختلف مناطق المغرب قدر عددهم باآلالف، فيما وفد نقيــب 
ضريح  إلى  بركة  الهادي  عبد  األستاذ  العلميين  الشرفـاء 
مبارك  لفيف  ومعه  مشيش  ابن  السالم  عبد  المولى  جده 
من العلماء وبعض الشخصيات التي تعلقت أوصالها بمحبة 
اهلل وباألصفياء من خلقه وأوليائه، وقد كان في مقدمة من 
حضر، وفد ممثل عن الزاوية العجيبية التي قدمت في زيارة 

وصل ومحبة لضريح إمام العارفين المولى عبد السالم ابن 
مشيش.

افتتحت الزيارة الكريمة بمناسبة إحياء ذكرى فاتح يوليوز 
المشيشية  الصالة  وقراءة  الحكيم  الذكر  من  سور  بتالوة 
من  قصيرة  ووصالت  اللطيف  اهلل  واسم  الكريم  النبي  على 
خالل  ألقيت  كما  اإللهي،  والعشق  النبـوي  المديح  قصائد 

هذه المناسبة الروحانية كلمة باسم نقيب الشرفاء العلميين 
األستاذ عبد الهادي بركة، أبرز فيها الدور الكبير للمشيشية 
بين  والتعايش  والسلم  المحبة  قيــم  ترسيخ  في  الشاذلية 
المولى  العارف  الشيخ  نهـج  أن  على  مؤكدا  الخالئق  جميع 
نهج  دائما  كان  مشيش  ابن  السالم  عبـد 
علمـــي  رحــاب  في  واالعتـــدال  الوسطية 
السياق  ذات  والحقيقة، مؤكدا في  الشريعة 
على أن العالم اليوم يحتاج أكثر من ذي قبل 
يوازن  الذي  الروحي  بالجانب  االهتمام  إلى 
النفس ويهذبها من كل المتعلقات المادية.

كما تـم خــالل هذه المناسبة الكريمة 
العلمييـــن  األشــراف  نقيــب  ضريح  زيارة 
المناضل والمجاهــد الوطني الحاج محمــد 
العلم من طرف  بركة دفين مسجــد جبــل 
بركة  الهادي  عبد  لألستاذ  المرافق  الوفد 
زيارة ترحم تم فيها رفع أكف الضراعة بأن 
والغفران على  الرحمة  المولى شآبيب  ينزل 
يتغمده  وأن  المباركة  الذكرى  هذه  صاحب 

بواسع رحمته.
وفي ختـام هذه الذكرى المباركة تم رفـع برقية ملكية 
التي  المناسبة  احتفاء بهذه  العالية باهلل  السدة  إلى  سامية 
اإلجراءات  تطبيق  على  الحرص  فيها  تم  أجواء  في  مرت 
االحترازية المعمول بها وفق البرتوكول الصحي، وفي الختام 
الضريح  وفقـهاء  القرآن  وطلبة  الشرفاء  من  الحاضرون  رفع 
البشرية  عن  يخفف  أن  وجل  عز  المولى  إلى  الضراعة  أكف 
جمعاء ما حل بها من بالء وأن يحفظ وطننا وسائر األوطان 

من شر الفتن والمحن، إنه سميع مجيب الدعوات.
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 دأب التالميذ الكسالى الذين حشرهم معلم اللغة العربية في طابور طاوالت  
أطلق عليه »صف الحصادة« على القيام بأفعال دنيئة لعرقلة سير الدراسة في 
القسم، خاصة إبان حصتي المحادثة وجدول الضرب، إذ كانوا يجلبون معهم نبتة 
يطلقون  خلسة..  بأقدامهم  يسحقونها  حين  كريهة  رائحة  منها  تفوح  ملعونة 
عليها إسم »الحزاقية« لكون رائحتها النتنة أشبه ما تكون بفساء يفسد األجواء 
لألنفاس  الخانقــة  اللحظـة  تلـك  وفي  أنوفهم..  إغالق  على  المتنفسين  ويجبر 
االنسحاب  إلى  أنفـه،  عن  رغما  المعلم،  فيضطر  ومرجا  هرجـا  القسم  ينقلب 
أوالئك  كان  كما  عقاب.  بأشد  الشنعاء  الفعلـة  تلك  مرتكبي  منذرا  القسـم،  من 
بالفرنسية،  اإلمالء  مادة  كتابة  في  صعوبة  يجدون  ممن  الكسالى،  األبالسة/ 
النقطة  يجني  مجتهد  تلميذ  كل  ريشة  رأس  لكسر  االستراحة  فرصة  يتحينون 

الحسنة في اإلمالء »الديكتي«.. 
ولم يتوقف شغب التالميذ »الحصادة« عند هذا العبث بل تجاوزوه إلى حد 
المحابر وتسطر  الذي يسكب في  المدرسي  المداد  قارورة  تبول في  أن أحدهم 
به الدفاتر، فأمسى القسم يفوح نتانة تزكم األنوف، مما جعل المعلم  يتشمم 
المتبول في سرواله  أمامه،  الماثلين  بين  يجد  اآلخر، عساه  تلو  واحدا  التالميذ 
الرائحة  مصدر  على  والوقوف  باليقين  الشك  يقطع  ولم  رائحته،  فاحت  الذي 
اللعين، إال حينما تفقد قارورة المداد لملئها بمسحوق جديد، إذتبين له  إذاك أن 
ذلك  من فعل تلميذ متمرد رعديد، فشرع في التهديد والوعيد دون التمييز بين 
المذنب والبريء.. ولم ينج أحد في الفصل من حصة عقاب شديد بمسطرة من 

حديد تنزل على راحة اليد ككتلة من جليد.
ومن سمات ذاك المعلم الجالد الذي وقعت الواقعة في قسمه، كونه كان  
متوعدا  الصفوف،  بين  يتحرك  ببرميل  يكون  ما  أشبه  وهو  خشنا،  جشعا شرها 
التالميذ بالعقاب الشديد إن لم يقدموا له ما يفتح به شهيته من  رغيف و بيض 
وحليب وجبن وبغرير وتريد، فتسمعه أحيانا يهمس في أذن أحد التالميذ قائال:

» إذا لم تبعـث لي أمك بصحـن مليء ببغريـر، فاعلـم أن جرتـك لن تكون 
بخير«.  

المعلم  ذاك  ظل  »شمبريـــر«  كعجلــة  المنتفخــة  كرشــه  من  وبالرغــم 
»الطحشاوي« طيلة الموسم الدراسي يجبر التالميذ على تقديم فروض الطاعة 
مكتبه  خلف  بها  يتشبث   ومشروبات،  مأكوالت  من  يديــه  بين  يضعونـه  بما 
أبناء  ومن  الحقير..  أمره  خالف  لمن  نصير  وال  ولي  وال  بالحصير..  القط  تشبث 
المستضعفين الذين ينعتهم بالحمير من انقطعوا عن الدراسة تملصا من دفع 

ضريبة  لكرش التشبع  تكلف أسرهم الفقيرة المصروف الكثير. 
 ومن المعلمين األجالء الذين يحق فيهم قول الشاعر أحمد شوقي:
قـم للمعلـم وفـه التبجيــال      كـاد المعلـم أن يكون رسوال

ألسرة  ينتمــي  أنيــق  رشيق  معلم 
ترتسم  المحيــا،  طلــق  بشوش  شمالية، 
على شفتيه ابتسامة مشرقة.. كان عطوفا 
القراءة  حب  على  يشجعنا  مرحـــا،  رحيمـا 
إبراز مواهبنــا  والمطالعة  ويحفزنــا على 
الفضل في  له  الفنون.. ويعــود  في شتى 
كان  حينما  التمثيل  في  موهبتي  اكتشاف 
يشرف على تدريبنا خالل أنشطة مدرسية 
لالحتفال بعيد العرش المجيد.. وكان أول 
إلى  صعــدت  عنــدما  بحرارة  المصفقين 
عــرض  ألداء  مدرسـي  حفــل  في  الخشبة 
إعجابه حين  نلت  تأليفه، كما  فكاهي من 
دور  خالله  قلدت  ثنائي  عرض  في  برعت 

الفنان الشهير المرحوم محمد بلقاس..
المرهف  الحس  المحبوب ذو  فمعلمنا 
قديمــه  والشعــر،  بالمسرح  مولعـًا  كـان 
وحديثه،واليبخل علينا بين الفينة واألخرى 

بمقاطع شعرية يشنف بها أسماعنا. ومن أريحية معلمنا الكريم إنشاؤه لخزانة 
كتب بجوار متحف اللعب، ضمت عددا من القصص ومؤلفات للمنفلوطي وجبران 
خليل جبران ونحوهما من مشاهير الكتاب الذائعي الصيت آنذاك.. وكان يشجعنا 
في  منا/النبغاء  للنجباء  ويقدم  مؤلفات  من  استعرناه  ما  محتوى  تلخيص  على 

اإلنشاء والتعبير والوصف قطعة حلوى أو شكالطة ونقطة حسنة .
مجانيـة  دروسا  لنا  يقدم  كان  كونه  الحركة،  الدؤوب  معلمنا  حسنات  ومن 
لتقوية ملكتنا اللغوية في ساعات إضافية خالل األيام الربيعية..وكانت له كفاءة 
تربوية تؤهله لتعليم النشء الصاعد بأساليب راقية، بعيدا عن أساليب الترهيب 
السائدة آنذاك في المدارس الحكومية.. والزلت أذكر ،وكأنه وقع باألمس، لما 
حان دوري للمثول أمام معلمي لنقل ما سيمليه علـي من ألفاظ على السبورة 
ألفاظا  علي  يملي  فشرع  مبانيها..  وتصحيح  معانيها  توضيح  قصد  الحائطية 
تنتهي بتاء مربوطة.. توفقت في كتابتها كلها إال واحدة أخطأت في رسمها وهي 
المعلم  جعل  مما  مبسوطة،  تاء  المربوطة  تاءها  كتبت  التي  »المساواة«  كلمة 
النبيه يمسك بقطعة طبشور ة خضراء، صوب بها الخطأ بشكل دائري، ونبهني 

في ذات الوقت للصواب ضاحكا وهو يقول:
بدالحة  تكون  ما  أشبــه  إنها  المساواة..  في  مربوطة  التـاء  تكتب  »هكذا 
إلى  ذاكرتي  في  مربوطـة  المربوطة   التـاء  اللحظة ظلت  تلك  ومنذ  ياولدي«.. 

يوم الناس هذا ولن أنساها أبدا.

مذكــــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س
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محمد وطـا�س

لبت نداء ربها المشمولة بعفو اهلل المرحومة 

عائ�شـة ال�شراط
من مواليد مدينة طنجة سنة 1939

)�صدق اهلل العظيم(

وذلك يوم السبت 29 ذو القعدة 1442هـ الموافق 10 يوليوز 
ودفـن  واألحبـاب  األهـل  بحضور  الطاهر،  جثمانها  وشيع   2021

بمقبرة »المجاهدين«، بعد صالة الظهر بمسجد محمد الخامس.

وبهذا المصاب الجلل، تتقدم أسرة جريدة طنجة بأحر التعازي 
إلى بنات الفقيدة وإلى شقيقتها وأصهارها وأحفادها وكذا إلى جميع أفراد عائلتي الشراط والحاج علي، 
راجية من المولى جلت قدرته أن يرزقهم الصبر والسلوان وللفقيدة عظيم األجر والغفران، تغمدها اهلل 

بواسع رحمته وأسكنها 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

عمــدت إحــدى الجمعيــات التي تنشــط في مجــال 
إلى ترميـم قبـر  المغربية األندلسية بطنجـة،  الموسيقى 
الشيخ العربي السيار الطنجي، أحـد أعـالم طرب اآللة في 
المغرب، ووضع شاهد جديد على قبره، بمناسبة الذكرى 
على  سجلت  قد  الجمعية  كانت  وإذا  لوفاتـه.  الخمسينية 
الشاهد الرخامـي اسمــه ونسبـه وتاريخ ميالده ووفاتــه، 
الرجل حية في قلوب  أمر مقبول لإلبقاء على ذكرى  وهو 
وانتهكت  قبره  على  تطاولت  قد  فإنها  بقدره،  العارفين 
للجمعية  الدعاية  أجل  الشاهد من  باستغالل هذا  حرمته 
»مبادرتها«  وتاريـخ  اسمها  تسجيــل  إلى  عمــدت  حينما 
بالحروف العريضة على الشاهد الرخامي. وسمحت لنفسها 
اسم  وبين  عنوة  ميالدها  وتاريخ  اسمها  بين  تقرن  أن 
الرجل وتاريخ ميالده ووفاته في غياب أية صفة يمنح لها 
الحق في ذلك. وهو أمر غير مسبوق البتة، ويعتبر تطاوال 

للجمعية  الدعاية  أجل  من  له  واستغالال  الفقيد  قبر  على 
التي لم تجد أين توثق إنجازها الوهمي ومجدها الزائف إال 
على شاهد قبر، فيما كان عليها أن تنجزه على أرض الواقع 

بالبحث عن التراث الموسيقي للرجل والتعريف به.
علما  يعتبر  السيار،  العربي  الشيخ  المرحوم  كان  وإذا 
من أعالم التراث الموسيقي المغربي، فهو إذن وما أنجزه 
يعتبران تراثا الماديا، ملكــا لكل المغاربــة، وليس من 
تستغل  أن  وصفتها  نوعهـــا  كان  مهما  جهة  أية  حق 
الجمعية  فإن  وعليه  قبره.  على  الدعاية  لممارسة  اسمه 
أقرب  في  والسعي  الفــادح  الخطأ  هذا  بإصالح  مطالبة 
اآلجال إلى ترميم الشاهد بما يليق بهذا الرجل كإنسان 

أوال وأخيرا.
عثمان بنشقرون

حبُّ الُظهور بالدعاية على القبور
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•  األستاذ محمد  الخراز

اإقالة وزيرة اخلارجية الإ�شبانية 
واإذابة اجلليد املتجمد مع املغرب

تسببت األزمة السياسية اإلسبانية مع المغرب إلى انقسامات حادة داخل إسبانيا، وتعرضت 
حكومة سانشيز لموجة من االنتقادات وجهها إليه خصومه من الحزب الشعبي، ونعتوه بتدبيره 
اإلسباني،  التراب  إلى  للدخول  البوليساريو  لزعيم  السماح  إثر  على  المغرب  مع  لألزمة  السيء 
وتسبب استقباله في حدوث أزمة ديبلوماسية أدت إلى انقسام حاد داخل مجلس الوزراء، وهذا 
حقيبتي  خصوصا  االشتراكي،  الحزب  بيد  هي  التي  الوزارية  الحقائب  على  يؤثر  أن  شأنه  من 
كانتا قد  الوزارتين  أن  إلى  إعالمية  أشارت مصادر  أن  والخارجية، حيث سبـق  الداخلية  وزارتي 
تعارضتا منذ البداية حول طريقة دخول وخروج زعيم البوليساريو إبراهيم غالي، والخالف الذي 
حصل بين الوزارتين خالل األيام الماضية، وصفته وسائل اإلعالم اإلسبانية بالخالف الشديد 
القائم بين وزيرة الخارجية أرانشا اليا كونساليس ووزير الداخلية فيرناندو كراندي مارالسكا، 
وسبب الخالف يعود إلى أن وزيرة الخارجية هي التي أشرفت على عملية إدخال إبراهيم غالي 
إلى إسبانيا بهوية مزورة رغم تحذير وزير الداخلية لها على اعتبار أن الخبراء األمنيين اإلسبان 
توقعوا أن تكون هناك ردود سلبية من المغرب بعد العملية التي ستقدم عليها، وزيرة الخارجية 
مدريد  تعول  فيما   ، القائم  والتعاون  البلدين  بين  الديبلوماسية  العالقة  وسيقوض  أرانشا، 
الهائل  الكمّ  سابق  بيان  في  عدد  قد  المغرب  وأن  خصوصا  التعاون،  هذا  على  كبير  بشكل 

المغربي  األمني  التعاون  الذي شهده 
الماضية  السنـوات  خـالل  اإلسبانــي 
الداخليـة  وزيــر  جعـل  الــذي  الشيء 
من  الخارجيـة  وزيرة  يُحذر  اإلسباني 
التي  بالطريقـة  غالـي  إدخال  مغبــة 
سهــرت عليهـا اليا، وأن هذا التصرف 
من شأنـه أن يعصف بالتعاون القائم 
بين الربـاط ومدريد، الشيء الذي أدى 
الداخليـة  اتهام  إلى  الخارجيـة  بوزيـر 
غـالـي  نقـل  خبـر  بتسريـب  اإلسبانية 
بعد  لوغورونيــو  في  مستشفى  إلى 

رفض ألمانيا لهذا العرض.

وزارة  كانـت  ــذي  ال الــوقــت  فــي 
سانشيـز  وتحـّذر  تعارض  الداخلية 
إلى  والتنبيه  غالي  إدخــال  من  واليا 
خطورة ذلك على العالقة مع المغـرب، 
أن  اإلسبانية  المصالــح  أوضحـت 
وزيرة الخارجيـة بعثـت بتطمينـات إلى 

الحكومة بكون العملية ستبقـى سريـة، غير أن األمور سارت بخـالف ما خُطط له، وشـاع السرّ 
واندلعت األزمة الديبلوماسية.

ويرى المراقبون على إثر األزمة أنه ثمة مطالب للحزب الشعبي اإلسباني المعارض بإسقاط 
خطأ  ارتكبت  قد  إسبانيا  بأن  رسميا  اعترافا  سيكون  اإلقالة  حدوث  أن  غير  الخارجية،  وزيرة 
جسيما بموافقتها على استضافة زعيم البوليساريو، وهشاشة حكومة سانشيز وسوء تدبيرها 
بالذات  الوقت  إلى تعديل حكومي في هذا  اللجوء  الدبلوماسية، وحتى  األزمة  التعامل مع  في 
سيتخذ مجرى آخر، وهو تحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف األعمال، األمر الذي سيجعل 
إلى  جره  غاية خصومه  وأن  األبواب،  على  االنتخابات  أن  وال سيما  موقف صعب،  في  سانشيز 

اإلعالن عن انتخابات سابقة ألوانها.

من هنا يتضح أن األزمة الديبلوماسية مع المغرب خلقت أزمة سياسية داخل التحالف الحاكم 
وأدت إلى الخالف الذي احتدم بين الحكومة والمعارضة بسبب األخطاء السياسية المرتكبة في 
إلى  البنية السياسية من خالف وخصام أدى  وقت كان عليها تجنبها تفاديا لما أصبحت عليه 
تحول عميق في االتجاه السياسي والحزب اإلسباني، مما أدى إلى ظهور بعض األصوات واآلراء 
الحكيمة داخل الحزب الشعبي تُطالب بإعادة النظر بخصوص الموقف اإلسبانية إزاء الصحراء 
المغربية؛ ومنها التصريحات التي أعلنها وزير الخارجية السابق ماركاي الذي دعى صراحة إلى 
إعادة النظر بخصوص مغربية الصحراء في ظل السياق الجيوسياسي الجديد، مما يؤكد أن البنية 

السياسية اإلسبانية قد تعرضت لخلخلة كبيرة بسبب األحداث األخيرة وتصدع في العالقات بين 
الدول، ففرنسا مثال تجد نفسها في وضع غير مريح وسط هذه األزمة المتصاعدة بين المغرب 
وإسبانيا، وأن باريس غير راضية على ما يحدث من توتر، وال تريد أن تفقد حليفها التقليدي في 
المغرب الكبير، وفي نفس الوقت فهي الترغب في االبتعاد عن إسبانيا وألمانيا، ومن هذا القبيل 
ال يمكن فهم العالقة بين المغرب وإسبانيا من دون فرنسا، خصوصا وأن الرباط تحظى دوما 
بدعم باريس، وقد جرى ذلك سابقا في أزمة جزيرة ليلى سنة 2002، مما يجعل من المستحيل 

على االتحاد األروبي دعم المصالح اإلسبانية.

الوزراء بيدرو  المغرب لما قام رئيس  الجليد مع  إذابة  إلى  ومن هنا أصبحت إسبانيا تميل 
شانسيز، يوم السبت الماضي، بإقالة وزيرة الخارجية أرانشا كونساليس اليا من منصبها وتم 
تعيين خوصي مانويل خلفا لها وزير الخارجية الذي كان يعمل سفير إسبانيا في فرنسا، وهو 
سفير محنك عمل بعدة دول، وهو الرجل الذي يوصف في األوساط الديبلوماسية اإلسبانية بأنه 
أشهر،  منذ  الدائرة  األزمة  في  انفراجا  ليُحدث  يكفي  ما  التجربة  وله من  المغرب جيدا،  يعرف 
وتهدد بقطيعة في العالقات، وجاء تعيينه على خلفية األزمة الديبلوماسية التي اندلعت أخيرا 
مع المغرب التي تسببت فيها وزيـرة الخارجيـة أرانشا وأشعلت فتيلها مع المغرب عقب تورطها 
مع النظام العسكري الجزائري في إدخال 
البوليساريو إلى إسبانيا وتهريبه،  زعيم 
زعزعة  في  المقالة  الوزيرة  تسببت  كما 
وتشويــه  اإلسبانيـــة  القضــاء  صورة 
المحلــي  الصعيـديــن  على  سمعتــــه 
بتهريـــب  موافقتهـا  عـقــب  والدولي 
اإلسبانيــة  للعدالــة  مطلـوب  شخص 
واالغتصاب،  والتعذيب  القتــل  بتهــم 
وهو ما جعــل القضاء اإلسباني موضوع 
قضــيــة  بسبـــب  دولــيــة  سخــريــة 

االنفصالي المعروف بابن بطوش.

مع  ــة  األزم أن  المراقبون  واعتبر 
نتيجة  كبير  تأثيــر  لها  كان  المغرب 
تصرفات هوجاء من وزيرة الخارجية التي 
لدخول  بالسماح  العامة  النيابة  تتهمها 
زعيم المرتزقة إلى إسبانيا دون مراقبة 
بتحركات  القيام  إلــى  الجيش  ــع  ودف
في  خطير  توتر  عنها  نتج  قانونية،  غير 

الديبلوماسية المغربية اإلسبانية.

وربطت وسائل اإلعالم اإلسبانية رحيلها بما وُصف بسوء إدارتها لألزمة الديبلوماسية مع 
غالي  ابراهيم  استقبال  على  أصرت  لما  العالقات،  تدهور  إلى  أدى  مخجال  دورا  ولعبت  الرباط 
واعتبرته قرارا عاديا، وبعد تنحيتها تُعول مدريد على خبرة مانويل ألياس إلعطاء نفس جديد 

للديبلوماسية اإلسبانية وتحقيق انفراج لألزمة مع المغرب.

العالقة  إلى  الدفء  يعيد  أن  الجديد يمكنه  الوزير  أن  السياسيين  المحللين  ويتوقع بعض 
في  اإلسبانية  للدبلوماسية  كرئيس  خبرته  بحكم  إيجابيا  تغييرا  ويُحدث  اإلسبانية،  المغربية 
فرنسا، وبالتالي سيساهم بخبرته وتجربته السياسية في دعم العقل السياسي اإلسبانية بدءا 
من النقد الذاتي الذي ينطوي على معاكسة المغرب في توجهاته الديبلوماسية، كما أن رئيس 
الحكومة اإلسبانية بدوره يعول على خبرة الوزير الجديد، سواء في المغرب أو في إفريقيا جنوب 
التوتر  فإن  اإلسبانية  اإلعالم  وسائل  وحسب  اإلسبانية؛  الديبلوماسية  أداء  لتحسين  الصحراء 
مع المغرب أهمَّ التحديات العالقة التي ستكون بانتظاره في الوزارة الخارجية كمشكل الهجرة 
الوزير  ومليلية، ويوصف  لخنق سبتة  المغرب  الذي فرضه  والحصار  الصحراء  واإلرهاب وقضية 
الجديد بأنه يتعامل بودية وله بروفايل سياسي متميز، مما دفع برئيس الحكومة إلى االستعانة 

به لحل كل هذه المشاكل العالقة.

هل تنتهي الأزمة الديبلوما�سية مع الرباط ومدريد
باإقالة وزيرة اخلارجية الإ�سبانية؟!
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n حديث الخروف

٭ بقرب حلول عيد األضحى كثر الحديث عن الخروف، وأدوار 
منهم  المستضعفة  والفئة  المواطنين  شنــق  في  الشناقة 

خصوصا.

بالمقابــل هنـاك الطبقــة الواعيــة، خصوصا الزيجــات من 
الشباب ممن يقضون أيام العيد في سفرية سياحية، إذ يعز 

عليهم ذبح كبش ثمنه 3000 درهم أو 4000 درهم.

بالنسبة للمقيمين فإنهم يشترون الخــروف من الجزاريــن 
مجزءا.

إلى متى نضلل أنفسنا وننفخ بطون الشناقة وكبار الفالحين 
وحليهن  معاصمهن،  وصيغة  منازلهم،  أثاث  الفقراء  ببيع 

مقابل الخروف!!

أمير المؤمنين جاللة الملك محمد السادس حفظه اهلل ينحر 
أضحية له وأخرى ألمته.

n التعددية عند النساء في جنوب إفريقيا
الدستور  في  مادة  إدراج  خبر  عن  األنباء  وكاالت  تناقلت  ٭ 
التعدد وذلك  بالرجل في  اقتداءا  األزواج،  للمرأة تعدد  تبيح 
أدى  والمرأة. مما  الرجل  اعتمادا على حق »المساواة« بين 

لالستغراب أن البرلمان صوت بشبه إجماع على الدستور!!

n طنجة إذا شتمتها تكرمك

أجـــرا  المدفوعين  مستوى  إلى  ينزل  أن  المرء  على  يعز  ٭ 
أنفاسهــم  حشرجة  في  بالمجالس  الظالمييــن  طرف  من 
األخيرة، لكن للضرورة أحكام. فمدينة طنجة مدينة التاريخ 
والجغرافية تتشبب على مدار الساعة، تفتح الساكنة عيونها 
صباحا فتنبسط أساريرهــا وتحيــي الساهريــن من عمــال 
الزائرون من  بما فيهم  لهــم  الجميع  ويدعــو  ومهندسين 

مغاربة ويهود.
قال الشاعر عمر بن أبي ربيعــة: .. وقديما كان في الناس 

الحسد
في جميع األحوال فطنجة إذا شتمتها تكرمك

n الحبر األعظم
٭ بعد التحفظ عليه في ترشحه لالنتخابات يفكر بإنشاء حزب 
جديد يتيح له بإعطاء الفتوة كنظيرتها »عفا اهلل عما سلف« 
العام  المال  ناهبي  من  تبقى  ما  عن  جديد  من  يعفو  حتى 
ويرد األنفاس إلى ما تبقى من الطامحين إلى المجالس ألن 

أغلبهم أصيبوا بالهزال.

األصالة والمعاصرة
رغم  ـ  وإعجابهم  بإيجابيته  مفاجئا  الناس  صدى  كان  ٭ 
األستاذ  مداخالت  من  ـ  االنتخابات  من  المبدئي  تحفظهم 
وهبي األمين العام لحزب األصالة والمعاصرة، على إثر حواره 

مع هيئة قناة ميدي 1 مدة ساعتين.
الرجل في األصل ذو جذور يسارية وأعطى مثاال متفردا في 
الطبقي  الصراع  نظرية  وأسقط  وتنظيميا  فكريا  التوافق 

وحل محلها التوافق الطبقي.
الناس يتوقون إلى إشراق مغرب جديد .. مغرب الكفاءات.

جاللة الملك الحسن الثاني طيب اهلل مثــواه قال في إحدى 
خطبه: »أريد من أوالد الناس من يعمل بجانبي«.

مشفوعا  وسهوله،  جباله  مساحات  في  التأطير  على  مجبوال  يكون  أن  المغربي  الشعب  طبيعة  من 
بمدارس فكرية، تجمع شمل الجماعة حسب المناطق الشاسعة من أرضه، تجمعها وحدة في الرأي والعقيدة 

في توجه واحد لتحرير اإلنسان واألرض من الدخيل في إطار بناء الكيان.
وهكذا تأسست الزوايا.. منطلقاتها دينية، وبنياتها صيرورة كفاحية، بتكوين أصولي ديني حيث الدفاع 

عن العقيدة بدحر األجنبي.
و عدد من الزوايا والرباطات، وما أكثر عددها، كانت مقصد التفقه في اللغة، وطلب الفقه والشريعة 

بالحفاظ على التراث واألصول.
حدد المؤلف األستاذ خليل جزوليت عدد الزوايا بالمغرب مع مطلع الحرب العالمية الثانية كاآلتي:

إسم الزاوية      إسم الشيخ             الموقع األصلي       تاريخ الظهور

العيساوية        الهادي بنعيسى              مكناس                     1465
تازروت             أحمد أو موسى                إيليغ                         ق 15
الشرقاوية        أحمد الشرقي                  تادلة                        1601
الناصرية           محمد بناصر                   تافياللت                   1670

الوزانية            عبد اهلل بنبراهيم            وزان                         1679      
التيجانية          أحمد التيجاني                فاس                         1800 
الدرقاوية          العربي الدرقاوي             بني زروال                 1823 
الكتانية            محمد بن عبد الوهاب         ــــ                       1890 

القادرية           عبد القادر الجيالني
القاسمية          قاسم بوعسرية

الغازية             الغازي بالعربي
المباركية         عبد القادر المباركي

وهكذا حافظ المغاربة على اللغة العربية شعرا ونثرا وبالغة ونحوا بشهادة الشرقيين بأننا أقدر منهم 
نحوا.

إذا كانت الزوايا مرابض لتلقي اللغة وأصول الدين والشريعة والجهاد لتحرير البالد، فإن الحزب في 
العرف السياسي هو جماعة من الناس تجمعها مصالح واحدة تسعى إلى الحكم.

سنأخذ األحزاب الرئيسية التاريخية من هذا الطرح في الكتاب الذي كان مؤلفه األستاذ خليل جزولت 
زعمائها،  وأسماء  وأسماء مؤسسيها،  وإيديولوجيتها  نشأتها،  السياسية من  التشكيالت  أمينا مع جميع 

ونترك للقارئ  الحكم على بعضها. هل كان الوطن في حاجة إليها؟؟
حزب االستقالل

هيئة سياسية نشأت في أحضان كتلة العمل الوطني، وترعرعت وسط الحزب الوطني، وتسمت باسم 
االستقالل سنة 1944 تاريخ مطالبة الحركة الوطنية باستقالل المغرب.

وأول بيان أصدره الحزب هو ميثاق 11 يناير سنة 1944 الذي عرف بوثيقة المطالبة باستقالل المغرب، 
وقد تضمن النقط التالية:

1 إن حزب االستقالل الذي يضم أعضاء الحزب الوطني وشخصيات حرة  )بعد الحيثيات( قرر ما يأتي: 
فيما يرجع للسياسة العامة:

أوالـ  يطالب باستقالل المغرب ووحدة ترابه تحت ظل صاحب الجاللة ملك البالد المفدى سيدي محمد 
بن موالنا يوسف نصره اهلل وأيده.

ثانياـ  يلتمس من جاللته السعي لدى الدول التي يهمها األمر لالعتراف بهذا االستقالل وضمانه.
ثالثاـ  يطلب انضمام المغرب للدول الموافقة على ميثاق األطلسي والمشاركة في مؤتمر الصلح.

2ـ فيما يرجع للسياسة الداخلية:
رابعا: يلتمس من جاللته أن يشمل برعايته حركة اإلصالح التي يتوقف عليها المغرب.

حزب الشورى واالستقالل ـ  الطبعة األولى
يعتبر حزب الشورى واالستقالل امتدادا للحركة القومية المنبثقة عن كتلة العمل الوطني، فقد تأسس 
رسميا سنة 1946 برئاسة محمد حسن الوزاني وأصدر جريدة ناطقة بلسانه تحت إسم الرأي العام »باللغة 

العربية«.

تنظيم الحزب وبرنامجه :
شكل الحزب هياكله من مجلس وطني ومكتب سياسي وعدة فروع وخاليا، وأسس منظمات موازية له 

كان من أشهرها المنظمة النسوية التي عرفت باسم »جمعية أخوات الصفا«.
أسمى هدف كان ينادي به حزب الشورى واالستقالل هو قيام نظام دستوري ديمقراطي، والعمل على 

تحرير اإلنسان المواطن.
الحركـة الشعبيـة

تأسست الحركة الشعبية سنة 1958 برئاسة محجوبي أحرضان وبمعية الدكتور عبد الكريم الخطيب 
والحسن اليوسي، وفي سنة 1986، أصبحت قيادة الحركة بيد محند العنصر إلى اآلن.

أهداف الحزب والتي تتخلص:
أـ  مناهضة نظام الحزب الوحيد

بـ  المطالبة بانتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور ديمقراطي.
 وخالل السبعينيات طالبت الحركة ب :

أـ  تحقيق العدالة االجتماعية
بـ  إنعاش الثقافة األمازيغية

جـ  االهتمام بالعالم القروي
تناسل الحركة الشعبية:

الوطنية  الحركة   )1974 ـ  التقدمي  الحر  الحزب   )1967 ـ  الدستورية  الديمقراطية  الشعبية  الحركة 
الشعبيةـ  1991( حركة مبادرة المواطنة والتنمية 2002( حزب العملـ  1974( االتحاد الديمقراطي 2001( 

حزب العهد 2002.
االتحاد الوطني للقوات الشعبية

عليه  أطلق  1959 حيث  يناير   25 بتاريخ  االستقالل  لحزب  اليساري  الجناح  انشقاق  إثر  على  تأسس 
في البداية إسم »الجامعات المتحدة لحزب االستقالل« وبعد انعقاد أول مؤتمر تأسيسي بتاريخ 6 شتنبر 
1959 تسمى باسم االتحاد الوطني للقوات الشعبية، مكونا كتابة عامة تضم أعضاء من الجامعات المتحدة 

وأعضاء منشقين عن حزب الشورى واالستقالل وآخرين من الحركة الشعبية.
حزب التقدم واالشتراكية

التقدم  باسم  ليعرف  المغربي  الشيوعي  للحزب  امتداد  الذي هو  التحرر واالشتراكية  هو أصال حزب 
واالشتراكية بتاريخ 23 غشت سنة 1974.

هيكلة الحزب:
ـ لجنة مركزية تضم 156 عضوا
ـ مكتب سياسي يضم 22 عضوا

ـ كاتب عام، وله عدة فروع على الصعيد الوطني
ـ يصدر جريدة ناطقة باسمه تعرف بصحيفة »البيان«

ـ تتفرع عن الحزب منظمات موازية
أـ  الشبيبة االشتراكية المؤسسة سنة 1976

ب ـ مركز الدراسات واألبحاث عزيز بالل 1989
جـ  المنظمة الديمقراطية للمنتخبين التقدميين

االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية
حزب  من  بدوره  انبثق  الذي  الشعبية  للقوات  الوطني  االتحاد  من  االشتراكي  االتحاد  حزب  انبثق 
االستقالل، وقد تسمى بهذا اإلسم عند انعقاد مؤتمره الوطني االستثنائي سنة 1975 بقيادة األستاذ عبد 

الرحيم بوعبيد حيث أصبح ضمن المنظومة االشتراكية ذات المميزات المحلية والخصوصيات الوطنية.
•  وعند عقد مؤتمره الوطني الثالث سنة 1978 أصدر الحزب في بيان ختامه التوصيات الرئيسية 

التالية:
1(بناء الدولة الوطنية الديمقراطية

2(مراجعة الدستور مراجعة شاملة تستهدف تحويل نظام الحكم في بالدنا من ملكية رئاسية مخزنية 
إلى ملكية برلمانية دستورية ديمقراطية.

) يتبع (

حديث الناسحديث الناس

• عبد العزيز الحليمي

الأحزاب ال�شيا�شيـة املغربيـة
ن�شاأتها وتطورها

خليل جزوليت
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تلقى  1964م، وبها  يوليوز من سنة   10 الغاشي بمدينة طنجة في  الدكتور مصطفى  ولد األستاذ 
تعليمه النظامي، حيث تابع دراسته االبتدائية بمدرسة موسى بن نصير، ثم انتقل إلى مدرسة يوسف بن 
تاشفين بالحي الجديد ليحصل فيها على الشهادة االبتدائية؛ ثم التحق بإعدادية عبد الكريم الخطابي، 
اآلداب  شعبة  الباكلوريا  شهادة  على  فيها  ليحصل  الخطيب  ابن  بثانوية  درس  الثانوية  المرحلة  وفي 

العصرية سنة 1985م؛
التحق بكلية اآلداب تطوان طالبا في شعبة التاريخ والجغرافيا، فحصل منها على شهادة اإلجازة  سنة 

1989م تخصص التاريخ ببحث: » مسألة المشروع القومي الناصري من سنة 1952 إلى سنة 1970م«.
قاده طموحه وشغفه المعرفي إلى استكمال دراساته العليا، فسافر الدكتور مصطفى الغاشي 
إلى فرنسا لمتابعة دراسته الجامعية العليا في جامعة »بو« حيث حصل على دبلوم الدراسات 

حول  األبحاث  )مركز  »ايرسام«  بمركز  واشتغل  1990م،  سنة  الحديث  التاريخ  في  المعمقة  
المجتمعات...(، وفي سنة 1993م حصل على شهادة الدكتوراه من نفس الجامعة في التاريخ 

الحديث بميزة مشرف جدا.
التحق المترجم له بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان، أستاذا للتعليم العالي لمادة 

التاريخ ابتداء من سنة 1993م . 
الرحلة المغربية  2004 نال شهادة الدكتوراه  في موضوع: »  وفي سنة 

اهلل،  رحمه  المودن  الرحمان  عبد  الدكتور  بإشراف  العثماني«،  والشرق 
بنحادة،  الرحيم  القدوري وعبد  المجيد  الدكاترة: عبد  وكانت بعضوية 
وعبد اهلل المرابط الترغي رحمه اهلل ونفيسة الذهبي. ونال فيها ميزة 

مشرف جدا.
وأقام معمار أطروحته على ثالثة أبواب: دور العالقات المغربية/ 
إلى  المغاربة  والرحالة  المشرق.  إلى  المغاربة  تنقل  في  العثمانية 
الشرق العثماني بين القرنين 17 و18. والشرق العثماني من خالل 

الرحالت المغربية.
الجامعية،  البحـوث  عشـرات  على  الدراسي  مسـاره  في  أشرف 
بالدكتور  االحتكاك  فرصة  الشباب  المؤرخين  من  للعديد  فأتيحت 

األستــاذ  نمـوذج  فيــه  فوجـدوا  الغاشـي،  مصطفى 
على  الحريـص  صرامـة  بين  يجمـع  الجاد،  الباحث 
المغرب،  في  التاريخية  الكتابة  تطوير  في  اإلسهام 
ونبل ورقي ودماثة خلق حامل مشعل علمي، متصالح 
مع ذاته، داعم للخَلف بشكل ناعم. كيف ال وهو الذي 
القيم  منظومة  في  ذهبية  ثالثية  شخصه  في  جمع 
واألخالق؛ صفاء السريرة وبهاء الطوية ونقاء الروح. 

مجموعــة  الغاشــي  مصطفى  الدكتـور  وتقلد 
رئاسة  منها:  والعلميـــة  البيداغوجية  المهــام  من 
ولجنتها  الكليـة،  مجلـس  وعضويـة  التاريخ،  شعبة 
للمؤسسة،  النقـابــي  المكتـب  وعضويـة  العلميـة، 
اللجنة الوطنية  وعضوية مجلس الجامعة، وعضوية 
إلصالح التعليم العالي، وعضوية اللجنة البيداغوجية 
للجامعة. وعمل في سنة 2010م بمعهد اإلمام نافع 
للتعليم العتيق، أستاذا لتاريـخ اإلسالم، وعمــل إلى 
جانـــب الدكتور عبد اهلل المرابط الترغي رحمه اهلل 

على تهييء برنامجه الدراسي.
الكثير  لدن  من  واحتـرام  تقديــر  محط  فكان 
وال  بالمغرب،  المؤرخين  حنطة  إلى  المنتسبين  من 
شـــك أيضا في بلدان أخـــرى بحكم مساره المهني 

ومسيرته العلمية فعين لكفاءته وتفانيه في العمــل، وإخالصه في البحث عميدا لكلية اآلداب بتطوان. 
وقد تم  صبـاح  األربعاء 16 أكتوبر 2019،  بقاعة الدكتور محمد الكتاني حفل تنصيب العميد  الدكتور 
مصطفى الغاشـي  عميدا لكلية األداب والعلـوم اإلنسانية خلفا للدكتور محمد سعد الزموري بحضـور عدد 

كبير من الشخصيات من مختلف التخصصات  العلمية والفكرية .
جامعة  رئيس  نائب  بحضور  التنصيب،  مراسيم  الفنيدق  المضيق  لعمالة  العــام  الكاتب  ترأس  و 
عميد  بوخبزة  العمراني  ومحمد  اإلنسانية،  والعلوم  األداب  لكلية  السابق  والعميد  السعدي  المالك  عبد 
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بتطوان، ورئيس جماعة تطوان محمد ادعمار، ورئيس 
المجلس العلمي، وباشا مدينة مرتيل، ومدير الحي الجامعي، ورؤساء المصالح الخارجية، وأعضاء الطاقم 

التقني واإلداري بالجامعة، ومجموعة من الطلبة والطلبات.
و يدير  الدكتور مصطفى الغاشي أروقة كلية اآلداب العلمية واإلدارية باقتدار وجدارة كبيرة، جعلته 

محط تقدير كبيرين من زمالئه األساتذة والطلبة واإلداريين.
الغاشي، أن شغل منصب نائب عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  هذا وسبق للدكتور مصطفى 
بتطوان، ويشغل أيضًا عددًا من المهمات األكاديمية في هذه المؤسسة، منها منسق لـ »ماستر« شمال 

المغرب المتوسطي، وعضو في لجان فحص ومناقشة التأهيل الجامعي 2017/2015. 
ومسؤوليات أخرى في عدد من المنتديات منها عضو  محكم بمجلة أسطور الصادرة عن مركز الدراسات 
واألبحاث بالدوحة بقطر، وعضو اللجنة الجهوية لجائزة الحسن الثاني للمخطوطات 2009/2006، وعضو 
لمجلة  العلمية  اللجنة  وعضو  بصائر،  لمجلة  العلمية  اللجنة  وعضو  اآلداب،  كلية  لمجلة  العلمية  اللجنة 
شؤون الهجرة، عضو مؤطر لورشات مؤسسة مهرجان أوربا الشرق للفيلم الوثائقي 2017م وغيرها من 

المهام والمسؤوليات..

المتخصصين  في مجال  األساتذة  يد مجموعة من  بفرنسا، على  الغاشي  الدكتور مصطفى  دراسة 
الفرنسية،إضافة  التاريخية  المدرسـة  داخـل  الفكري  الورش  الريادة في هذا  بوَّأته  العثمانيـة  الدراسات 
والمجال  العثمانية  والدولة  تركيا  مع  العالقات  بتاريخ  االهتمام  وكذا  )إيرسام(  معهد  في  اشتغاله  إلى 
فكلل  الحديثة،  الفترة  العثمانية خالل  المغربية  العالقات  تؤرخ  التي  الوثائق  وفك شيفرات  المتوسطي. 

مجهوده بأطروحته التي نشرها فيما بعد بعنوان: »الرحلة المغربية والشرق العثماني«.
والدراسات  المقاالت  من  العديد  خالل  من  الجديد  الورش  بهذا  االهتمام  تعميق  في  شرع  ثم 
من  خاصة  أجنبية،  جامعات  من  باحثين  مع  والتنسيق  الشراكة  بطابع  بعضها  اتسم  واألبحاث، 
يمكن  الموضوع  في  األعمال  من  مجموعة  إصدار  على  آخرين  باحثين  مع  وأشرف  تونس. 
والمتوسطية«،  المحلية  األرشيفات  خالل  من  المغارب  في  »العثمانيون  منها:  نستحضر  أن 
و»العثمانيون والعالم المتوسطي: مقاربات جديدة«، و»السفر في العالم العربي واإلسالمي.. 

التواصل والحداثة«.
يحق للدكتور مصطفى الغاشي أن يتبوأ موقع الريادة في الدراسات العثمانية على الصعيد 
المغاربي،  إلى جانب مؤرخين مغاربة آخرين أمثال عبد الرحمان المودن رحمه اهلل ليس بسبب 
الموضوع فحسب، بل باألساس ألنه  التي أشرف عليها في  أطروحته ومقاالته واألعمال 
كان مسكونا بهاجس إعداد الخلف في هذا التخصص من العالقات الدولية. 
هكذا عمل على خلق مشتل لتكوين متخصصين في الدراسات العثمانية 
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية  والبحث  للتكوين  وحدات  خالل  من 
من  نخبة  أنجبت  التي  المتوسط  شرق  همت  مواضيع  في  بتطوان، 

الباحثين الجادين. 
بل  المتوسط،  تاريخ شرق  تناول  عند  العميقـة  بحوثـه  تقـف  لم 
وعملـه  ودراســة.  تحقيقا  المغربي  واألدب  التاريـخ  لتشمل  امتدت 
المتواصل  الحضور  تأكيد  الفكري واألكاديمي على  على مدى مساره 

والتفاعل بين أدب المشارقة والمغاربة.
وشارك في العديد من الملتقيات والندوات، وطنية 
ودولية، وفاز بجائزة الحسن الثاني للمخطوطات سنة 

2006م.
الدراســات  من  بالعديــد  الغاشي  سيرة  وتزخر 
والمقاالت األكاديمية في التاريخ الحديث، نشرت في 
المحكمة  والمغربية  العربية  المجالت  من  كبير  عدد 
التاريـــخ  مجلة  بالربــاط،  اآلداب  كليـة  مجلـة  منها: 
 : نجــد  مقاالتـه  ومن  وغيرها.  نوافذ  مجلـة  العربي، 
األبيض  البحـر  فـي  الرحلـة  وظروف  البحرية  »الطرق 
عشر:  والثامن  عشر  السابع  القرنين  خالل  المتوسط 
نموذج فرنسا والدولة العثمانية« مجلة المغرب وأوربا 
عنـد  اإلسـالم  صورة   .»1999-1998/  11 العـدد   -
الرحالـة الفرنسيين من خالل القرنيــن السابـع عشر 
والثامن عشر«- مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
بتطوان.  »مغربي في مصر خالل القرن التاسع عشر: 
العالـــم  في  السفـر  ندوة  الحجازيـة«.  الغيغائي  رحلة 
الرباط  العربــي اإلسالمـي، منشــورات كليــة اآلداب 
أسبوع  رحلة   : وأوربا  المغربيــة  »النخبــة   .108 رقم 
في باريز، لمحمد بن عبد السالم السايح« ضمن ندوة 
  . 160 رقم  الرباط  اآلداب  كلية  منشورات  المتوسطي«،  والعالم  المغارب  في  والتقنيات  األفكار  »انتقال 
»فكرة الجامعة اإلسالمية من خالل النور الالمع في بيان األصل الجامع« إلبراهيم السنوسي« ضمن ندوة 
الرباط رقم  المحلية والمتوسطية. منشورات كلية اآلداب  المغارب من خالل األرشيفات  العثمانيون في 
المركز  أولية«، منشورات  والفرجة، مالحظة  المعتقد  بين  السالم وبوعراقية:  123. »موكب موالي عبد 

الدولي للدراسات والفرجة- طنجة المشهدية- أبريل 2007.
أصدر عدة مؤلفات ونشر بتحقيقه بعض النصوص المغربية منها:

•  » مسألة المشروع القومي  الناصري من سنة 1952 إلى 
سنة 1970م«،

•  » الرحلة المغربية والشرق العثماني«.
دراسة  الجامع«  األصل  بيان  في  الالمـع  »النـور  كتاب    •
المرابط  اهلل  عبد  الدكتـور  مع  باالشتـراك  وتحقيـق 

الترغي رحمه اهلل.
دراسة  الصقلي،  يحيى  بن  لمحمد  المشرقية  الرحلة    •

وتخريج. 
السلطان  مع  فرنسا  إلى  رحلة  فهو:  األخير  إصداره  أما   •
عــام  باريس  مسجد  تدشيـن  قصــد  يوسـف  المولى 
1926، للهاشمي الناصري الهشتوكي. دراسة وتحقيق  
منشورات كلية اآلداب،  وباب الحكمة ـ تطوان 2020. 

• إعداد :  عدنان الوهابي

�ملعا�رصين:من �أعالم طنجة 

الباحث املؤرخ

الغاشي مصطفى  الدكتور 
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

فقلت، وقد سُئلتُ، بال احتشام       ألنك دائمًا من فيك خـــا...!)145(
**

ال تنّفس في مجلـــس أنا فيـــه    وتنّفـــــس ســرًّا وراء الـــبــاب
إنما فوك فقحٌة كلُّ في وقـــــت     تتصـــدّى األنـــوف كالنشــاب

تصرع الطائر المحلِّق في الجــــ     ــوّ ولو غاب في سواء السَّحاِب)145(
**

فسا على قوم فقالوا لـــه:     إن لم تَقــم من بيننا ُقمنا
فقال : ال عُدتُ! فقالوا له:     من نَتْن فيه ذا كمما كنّا)146(

**
وأغرَّ ينتحل الكتابــــَة خُّطـــــة     متوقِّـدٍ كالحيّة النّضنــاض)147(

عشق السوادَ فأصبحتْ أسنانُه     تشري السواد ببيع كل بياض
فإذا شحا فاهُ رأيـــتَ خنافســــًا     يأوينَ من فيه إلى مرحــاض)148(

**
دعيٌّ في الكتابة ال رويٌّ       له فيها يُعِدُّ وال بديهُ

كأّن دواته من ريق فيـه      تُالقُ فريحُها أبدًا كريهُ)149(
**

إنّي بليت بَقرنان يساررني     سيان عندي مجشّاه ومفساهُ
القبر نكهته، والسمّ ريقته     والموت عشرته، والبخر نحواه!)150(

فنفخ صاحبي وقال :
- هذا بالء مبين، نعوذ باهلل من شره! ربنا اصرف عنّا حازَيتَه!

فتبسمت وتابعت السرد :
أردتُ لقاءه فلقيت منـــه  كما يلقى الخالء من الفقاِح

وجالسني فلم أشعز بأني   ولم أبعد جليس المستـراِح)151(
فصاح وقّطب ما بين عينيه :

- هذا جزاء من يريد مجالسة األبخر!
وإذا به يُهلس.. ثم حوقل.. فرفعت إليه طرفي، فقال :

- غفر اهلل لذاك القائل :
في َثغر عبد الكريم شيءٌُ     من َفمه ليس بالكريم

تَحسبُ طول الحياة فاهُ      يمجُّ خمرًا بغير ميـــِم!)152(
فأغربت ضحكًا.. ثم تمطقت قهوتي وقلت بعدما عبرت »قطوفي« :

ما  الكالم  من  »فنون  له..  الذي  البليغ  والمترسّل  النابغة،  األديب  الصابي..   -
سبقه إليها أحد، وما ماثله فيها إنسان..)153(« كان قد تعرّف..

فهز برأسه وبادر قائال :
- إيه.. أبو إسحاق! »نَْظمُه منثورُه منظومُه، إنما هو ذهبٌ إبريزٌ كيفما سُبك 

فهو واحد، وإنما يُختَلف بما يصاغ منه ويُشكل عليه..«)154(.
قلت :

- الصابي.. تعرّف إلى بُخر فهاجهم، قال في أحدهم يكنى أبا الفضل :
في أبي الفضل من النّْقـــ     ــِص ضروب وصنوفُ

رجل في وعده خِْلـــ         ـــــفٌ وفي فيه خُلوفُ
فإذا فاوضك القـــــو        َل فقد فاض َكنيــــفُ)155(

وقال في ابن ناصر :
لم تــــرَ العيـــن أبخـــرًا     كابن نصـر وال تـــرَى

مدخل الخُبز منه أخْبَـــ       ــُث من مخرج الخَــ..!)156(

وقال فيه أيضا :
قد أبصرت عيني العجائب كّلها      ما أبصرت مثل ابن نصر أبخَِر

ما شمّ نكهتَه امـرُؤٌ متعّطـــر     إال استحال مُحاُطه منها خَـــ..)157(
وقال :

نطق ابن نصٍر فاستطارت جيفـــًة     في الخافقين لِنَتِن فيه الفاسدِ
فكان أهـل األرض كلَّهـــمُ فسَوا     متواطئيـن على اتفــــاٍق واحــدِ)158(

وقال :
يا ابن نَصٍر تِهْ كيفما شئت بالبَخْـــ     ـــرَةِ بّلغــــتْك حـــااًل شـــريفــــهُ
لك في الناس مثـــل معجزة الخضْـــــ     ـــــ ِر وإن كنت منه بئسَ الخليفهْ

ال يشــمّون حـــيــن تجتـــاز طيبــــــًا     ويشمّون حيــــــن تجتاز جيفـــَـهْ)159(
وقال في أحدهم يدعى القنطري :

ما مرّ بي فـي عُمُري      مثل سرار القنطري
مّكنــــتُه من أذنــــي      فبال فيها وخـــ...)160(

وأضافت :
- أما صديقه الصاحب بن عباد فكان يتعصب له، ويتعهده بسنِّي العطايا فقد 

هجا أبا الحسن الغويري -وكان من خواص شعرائه- وقال فيه :
إن الغويري له نَْكهٌة      نَتنتها أربت على الكنف

يا ليتـه بــال نكهــــةٍ     أو ليتنـي كنــتُ بال أنف)161(
فتحرك وقال وقد شد أنفه :

- لو تفضلت بفتح النافذة فقد أخنقني توهُّج الحَروة!)162(
فأهمست فبادر :

- يا شريف.. هي بالحاء المهملة ومن بنات جنسها!
فمازحته قائال :

- مازال في مِبخرة »القطوف« منها َذَفر!
فرّوح بيديه وقال :

- كفاني منها ما نَشيت، فخياشمي من بَنّتها)163( مآلى!
وأطرق.. فقلت :

- هي من نَثر ابن الخطيب!
ــــــــــــــــــ

الهوامش :

)145( »يتيمة الدهر« ج479/1
)146( »يتيمة الدهر« ج427/2

)147( النضناض من الحيات : الذي يخرج لسانه ويحركه بسرعة.
)148( »الذخيرة« ق 2/ج845/2

)149( تالق : تمأل - »يتيمة الدهر« ج131/1
)150( »يتيمة الدهر« ج340/2
)151( »يتيمة الدهر« ج512/1
)152( »يتيمة الدهر« ج476/4

)153( »اإلمتاع والمؤانسة« التوحيدي ج68/1
)154( نفس المصدر

)155( »يتيمة الدهر« ج340/2
)156( »يتيمة الدهر« ج340/2
)157( »يتيمة الدهر« ج340/2
)158( »يتيمة الدهر« ج340/2
)159( »يتيمة الدهر« ج340/2

)160( »يتيمة الدهر« ج3401/2
)161( »يتيمة الدهر« ج315/3
)162( الحروة : الراحة الكريهة.

)163( البنّة : الرائحة.
)يتبع(

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!. اإنَّ ْك َفِ ا�ْشَتْم�شِ



13

امللحق 

الرياضي
يعده : محمد ال�شعيدي

المحمول : 06.63.66.06.17
الفاكـس : 05.39.94.57.09

الموقع اإللكتروني :
www.lejournaldetanger.com

البريد اإللكتروني :
Saidi03@yahoo.fr

العـدد : 4167
الســبــــــت 06 ذو الحـجـة 1442
مـــوافــــق  17  يـوليــــوز  2021 

المدير : عبد احلـق بخـات
المقر االجتماعي، اإلدارة، اإلشهار :

7 مكرر، زنقة عمر بن عبد العزيز
الهاتف :  05.39.94.30.08
05.39.94.57.09               

      طنجـــة

فضصول سصليـم

محمد السعيدي
saidi03@yahoo.fr

-

اللجنة  عن  الصادرة  القاسية    األحكام  هذه  خالل  من 
المركزية للتأديب للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ضد 
اتحاد طنجة، يتبين أن الفريق الطنجاوي أصبح يتيما ولم يجد 
من يدافع عنه وعن مصالحه، واعتبار المكتب المسير يدخل في 
خانة »فاقد الشئ..« كيف يعقل أن تنظر اللجنة وتبني حكما 
من خالل تقرير حكم كان هو بطل الفوضى في هذه مباراة 
المهازل ضد نهضة بركان، بل أن ماضيه مع اتحاد طنجة كله 
حقد وكراهية وتصفية حسابات، وتأتي اللجنة في األخير لتزكي 
وليس  السابق  في  قلت  كما  طنجة  حق  في  الجائرة  قراراته 
اتحاد طنجة فقط. ومن خالل هذه األحكام وجب على المكتب 
المسير أن يقف بقوة إلعادة من يحفر لفريق المدينة ويحاول 
إقباره أن يعيده إلى جادة الصواب.. وأن يذهب هذا المكتب 
من  االنسحاب  إعالن  الضرورة  اقتضت  وإن  الحدود  أبعد  إلى 
هذه البطولة.. ألن الطنجاويون ال يرضون بالظلم.. وإذا كان 
المنافسات يزعجهم فمن األفضل أن  اتحاد طنجة في  وجود 
نترك لهم الجمل بما حمل. ومن غير التراجع عن هذه القرارات 
وإنصاف الفريق، على األقل بفتح تحقيق نزيه في قرارات حكم 
المغرب  المباراة فقط.. بل في مباراة  المباراة لسي في هذه 
الفاسي بفاس ومباريات أخرى قادها التحاد طنجة. وندرج فيما 
اللجنة  اتحاد طنجة من طرف  المتخذة في حق  القرارات  يلي 
المركزية للتأديب بناء على التقريرين اللذين رفعهما إليها كل 

من مندوب اللقاء وحكم المباراة:
التقريرين،  على  للتأديب  المركزية  اللجنة  اطالع  »بعد 
وسعيا منها الستجالء عناصر الحقيقة، قررت االستماع إلى حكم 
اللقاء ومندوب المقابلة ويوسوفو دايو العب فريق نهضة بركان 
والسادة: ربيع المولوع الكاتب العام لفريق اتحاد طنجة وعلي 
حدو إداري بفريق اتحاد طنجة، ومحمد القاسمي الكاتب العام 
لفريق نهضة بركان وأنس الواسيني إداري بفريق اتحاد طنجة. 
وبناء عليه، وتطبيقا ألحكام الفصول التالية: 72 و76و86و 94 

و95 و105 و108 من مدونة التأديب قررت اللجنة ما يلي:
توقيف طارق أستاتي، العب فريق اتحاد طنجة لـ 8 مباريات 
ربيع  السيد  وتوقيف  درهما.  ألف   20 مبلغ  تغريمه  مع  نافذة 
المولوع، الكاتب العام لفريق اتحاد طنجة لـ6 مباريات نافذة 
مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهما. وتوقيف السيد حسن بلخيضر 
مسير بفريق اتحاد طنجة لـ6 مباريات ثالثة منها موقوفة التنفيذ 
مع تغريمه مبلغ 6 آالف درهما. وتوقيف محمد أحكان مسير 
بفريق اتحاد طنجة لـ6 مباريات ثالثة منها موقوفة التنفيذ مع 
تغريمه مبلغ 6 آالف درهما. وتوقيف هشام لوليد مسير بفريق 
اتحاد طنجة لـ6 مباريات ثالثة منها موقوفة التنفيذ مع تغريمه 
مبلغ 6 آالف درهما. وتوقيف السيد إدريس لمرابط، مدرب فريق 
اتحاد طنجة لـ4 مباريات نافذة مع تغريمه مبلغ 10 آالف درهما. 
وتوقيف محمد علي بامعمر، العب فريق إتحاد طنجة لـ3 مباريات 
اهلل حبيب  عبد  السيد  وتوقيف  التنفيذ.  موقوفة  منها  واحدة 
مدلك فريق اتحاد طنجة لمباراة واحدة مع تغريمه مبلغ 4000 
درهما. وتوقيف السيد رشيد بليج، المعد البدني لفريق اتحاد 
طنجة لمباراة واحدة مع تغريمه مبلغ 4000 درهما. وتغريم 
مسؤوليه  القتحام  درهما  آالف   10 مبلغ  طنجة  اتحاد  فريق 
ألرضية الملعب. وتغريم فريق اتحاد طنجة مبلغ 10 آالف درهما 
اتحاد  فريق  وتغريم  اإلعتراض.  واجبات  وتأدية  تأكديه  لعدم 

طنجة مبلغ 2000 درهما لمراكمة اإلنذارات«. ولكم التعليق.

جيانلويجي دوناروماحوار السبت

اأحكام قا�شية �شد احتاد طنجة.. 
واأين حقوق الفريق؟؟

إلى باريس. سعيد كوني أصبحت  اليورو واالنضمام  إيطاليا بلقب 
جزًءا من هذا الفريق الرائع، باريس كبير ويتمتع بتاريخ عريق، أبدأ 
فصاًل جديدًا في حياتي«. وأضاف »لقد نشأت في ميالن، ومستعد 
أنا  لذا  العالم،  أندية  أفضل  أحد  إنه  باريس،  في  جديدة  لمغامرة 

فخور بتواجدي هنا، وأتطلع لتحقيق إنجازات عظيمة«.
الطموح مع الفريق الباريزي:

»تابعت العديد من مباريات باريس على التلفاز، ألنه فريق رائع، 
النجوم.  الكوكبة من  للتطور بتواجدي وسط هذه  أتطلع  وبالطبع 
حاولت  خوضها،  على  جدًا  حريص  مهمة،  مسابقة  األبطال  دوري 
أن ألعبها لسنوات، ولألسف لم أنجح، أتحلى بالصبر الكتشاف ذلك 
مع باريس. هدفي التطور دائمًا من خالل التدريب بكل جدية دون 
حدود، لقد تراكمت لدي خبرة قليلة في السنوات األخيرة، مستعد 

للتحديات، أريد الفوز بأكبر قدر ممكن وإسعاد الجماهير«.
الحديث مع المدرب الجديد ومواطنه فيراتي:

»لقد تحدثت قلياًل إلى المدرب ماوريسيو بوكيتينو قبل وصولي 
إلى باريس، وكان سعيدًا بانضمامي، إنه مدرب وشخص رائع، لذا 
أنا سعيد بالعمل معه. نتطلع لتحقيق إنجازات كبيرة معًا، سأتدرب 
مع أفضل العبي العالم، لذلك سأتحسن بالتأكيد، مستعد للتدريب 
واللعب مع هؤالء األبطال. فيراتي.. لقد كان سعيدًا بانضمامي إلى 
باريس، وقدم لي التهنئة على هذه الخطوة، إنها ساحرة بالنسبة 

لي«.

دوناروما والرحيل عن ميالن:
الحياة،  من  جزء  لكنها  صعبة،  الخيارات  »بعض 
إلى ميالن عندما كنت طفال صغيرا، لمدة  فقد وصلت 
قاتلنا،  فخر،  بكل  القميص  هذا  ارتديت  سنوات  ثماني 
الفريق،  احتفلت مع زمالئي في  بكينا،  انتصرنا،  عانينا، 
النادي،  زالوا جزء من  المدربين، كل من كانوا وما  مع 
جنبًا إلى جنب مع معجبينا الذين يشكلون جزء ال يتجزأ 
أيضًا  حققت  عديدة.  لسنوات  العائلة  عليه  كانت  مما 
أهداًفا شخصية مهمة مع قميص الروسونيري، مثل أول 
ظهور لي في سن 16 في الدوري اإليطالي، لقد عشت 
اآلن  الوقت  حان  أبدًا.  أنساها  لن  عادية  غير  سنوات 
لنقول وداعا. من الصعب التعبير عن أعمق المشاعر من 
خالل كلمات. ما يمكنني قوله هو أنه في بعض األحيان 
التحديات  ومواجهة  التغيير،  اختيار  الصواب  من  يكون 
الروسونيري  جماهير  كل  واالكتفاء.  والنمو  المختلفة، 
األخير،  اليوم  إلى  األول  اليوم  من  قابلتهم،  الذين 
سيكونون دائمًا في قلبي كجزء أساسي من تلك الرحلة 
عبر الحياة التي جعلتني ما أنا عليه اليوم. أتمنى لميالن 
أجل  من  بقلبي،  ذلك  أفعل  وأنا  والنجاح،  التوفيق  كل 
المودة التي تربطني بهذه األلوان، وهو شعور ال يمكن 

أن تلغيه المسافة والوقت«.
الشعور بعد االنتقال إلى سان جيرمان:

منتخب  مع  تتويجي  بين  رائعة  لحظات  »أعيش 

�شاحرة” خطوة  لباري�س  “قدومي 
وقع جيانلويجـــي دونارومــا، حــارس 
إلى  انتقاله  عقود  السابق،  ميـالن  مرمى 
يوم  جيرمــان،  ســان  باريـس  صفوف 
األربعاء الماضي. ووفًقا لموقع »كالتشيو 
ميركاتو« اإليطالي، فإن دوناروما ظهر، 
باريس سان جيرمان.  ألول مرة في مقر 
عقود  وقع  اإليطالي  الحارس  أن  وأوضح 
صفقة  خالل  باريس،  صفوف  إلى  انتقاله 
مجانية حتى صيف عام 2026، بعد انتهاء 
ارتباطه بميالن. وذكر الموقع اإليطالي أنه 
اإلعالن  دوناروما، سوى  ينقص صفقة  ال 
جيرمان.  سان  باريس  جانب  من  الرسمي 
بلقب  إيطاليا  منتخب  مع  دوناروما  وتوج 
أفضل  بجائزة  وفاز  الماضي،  األحد  اليورو 
مدار  على  تألقه  بعد  البطولة،  في  العب 
اإلقصائية.  األدوار  في  خاصة  المسابقة، 
صفقة  بإتمام  سعادته  دوناروما،  وأبدى 
باريس سان جيرمان،  إلى صفوف  انتقاله 

بعقد يمتد حتى صيف 2026.
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نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

برشلونـة يتفــق مع ميســي على 
التجـديـد 5 سنـوات

كشفت صحيفة »سبورت« عن كواليس اتفاق 
عقده  تجديد  على  ميسي،  ليونيـل  مع  برشلونة 
وبحسب  الماضي.  يونيو  بنهايـة  انتهـى  والذي 
الصحيفة الكتالونية، فإن برشلونة توصل التفاق 
مبدئي مع ميسي لتجديد عقده لخمس سنوات. 
مواصلة  على  قادر  أنه  يرى  »ميسي  وأضافت: 
ارتداء قميص البارسا لخمس سنوات أخرى، وهو 
النادي به، لبناء مشروع قوي يقوده  أمر يشاركه 
وافق  أن ميسي  إلى  التقرير،  وأشار  األرجنتيني«. 
على خفض راتبه بنسبة %50 وقبل بالشروط التي 
وضعتها إدارة النادي، نظرا للوضع المالي المعقد 
الذي يمر به البارسا. وتابعت الصحيفة: »لم يكن 
المال أبدًا مشكلة في المفاوضات، بل الضرائب 
كانت مسألة حساسة ألن كال الطرفين لم يرغب 
في اتخاذ أي خطوة خاطئة«. وأفاد التقرير بأن األمر 
بمثابة اتفاق، ولم يتم إبرامه بشكل نهائي، لكن 
كل األمور متقدمة جدًا، وسيتوجب على محامي 
برشلونة ووكيل الالعب إنهاء تفاصيل العقد، ومن 
نهاية  ومع  أسابيع  خالل  اإلعالن  يتم  أن  المقرر 
شهر يوليو الجاري عن التجديد. ونوهت الصحيفة، 
الجديد  ميسي  عقد  في  الجزائي  الشرط  أن  إلى 

سيكون 350 مليون يورو.
برشلونـة يضــع شــرط السمــاح 

لجريزمان بالعودة إلى أتلتيكو
األخيرة،  الساعات  خالل  برشلونة  يتفاوض 
لرحيل جريزمان إلى فريقه السابق أتلتيكو مدريد. 
دفع  ينوي  ال  برشلونة  فإن  »سبورت«،  وبحسب 
يورو واحد في حالة ذهــاب جريزمـان لصفــوف 
سواريز  مع  حدث  ما  وتكرار  الروخيبالنكوس، 
الصيف الماضي. وساهم برشلونة بدفع جزء من 
راتب سواريز خالل السنة األولى له مع أتلتيكو، وهو 
ما يسعى النادي الكتالوني لتفاديه مع جريزمان. 
إلى  جريزمان  ذهب  »إذا  الصحيفة:  وأضافت 
أتلتيكو، فإن الالعب سيتخلى عن راتبه الكبير مع 
برشلونة، وسيتفاوض بمفرده مع أتلتيكو مدريد 
على راتبه الجديد«. وأشار التقرير، إلى أن ساؤول 
ليس العب خط الوسط الذي يناسب برشلونة، 
لكنه البديل الوحيد للتخلص من جريزمان الذي 
لن يقبل أي خيار آخر للرحيل. وأفادت، أن برشلونة 
ال يريد خسارة أموال، لذلك باإلضافة إلى تبادل 
الحصول  البلوجرانا  سيطلب  بجريزمان،  ساؤول 

على 20 مليون يورو إضافية.
برشلونة..  برايثوايــت يشاكــس 

والظروف تميل لصالحه
مهاجـــم  برايثوايــت،  الدنماركي  يرفض 
برشلونة، مغادرة الفريق خالل الميركاتو الصيفي 
الجاري، رغم أن النادي أدرجه في قائمة الراحلين 
لصحيفة »موندو  ووفقا  لألموال.  الحاجة  بسبب 
بعد  ارتفـــع  برايثوايــت  سعر  أن  ديبورتيفو« 
الدور  وبلوغ  الدنمارك،  مع  اليورو  في  مشاركته 
الست  المباريات  كل  لعب  حيث  النهائي،  نصف 
برايثوايت  ويرتبط  لمنتخب بالده وسجل هدفا. 
بعقد مع برشلونة حتى صيف 2024، وحاز اهتمام 
عرض  أي  تقديم  دون  اإلنجليزي،  هام  وست 
رسمي. وأفادت الصحيفة بأن الظروف قد تسمح 
باستمرار برايثوايت. فرغم تعاقد النادي مع أجويرو 
وديباي لتدعيم الهجوم، إال أن عدم لحاق فاتي و 
ديمبلي ببداية الموسم، بسبب اإلصابة، وأيضًا 
إعارة  وبعد  وكوتينيو،  جريزمان  رحيل  اقتراب 
ترينكاو، قد تكون فرصة الدنماركي جيدة للبقاء. 
وأكدت »موندو ديبورتيفو«، أنه إذا فشل البارسا 
لبرايثوايت، فلن يكون  إيجاد عرض مناسب  في 
مشكلة  في  الرياضية  اإلدارة  أو  كومان  المدرب 

كبيرة، ألن الالعب يعرف دوره في الفريق جيدًا.

تسريبات بيريز تصدم الجمهور
حول  القدم  كرة  جماهير  استمتعت  بعدما 
العالم بوجبة كروية دسمة خالل األسابيع الماضية 
اتجهت  أمريكا،  يورو 2020 وكوبا  بين بطولتي 
لفلورنتينو  المنسوبة  التسريبات  إلى  األنظار 
»إل  صحيفة  وفاجأت  مدريد.  ريال  رئيس  بيريز 
بتسريبات  الجميع  اإلسبانية،  كونفيدينسيال« 
صوتية لبيريز وهو يتحدث بشكل غير الئق عن 
السابقين مثل كاسياس  الفريق  ونجوم  أساطير 
المدربين  وحتى  رونالدو  وكريستيانو  وراؤول 
السابقين فيسنتي ديل بوسكي وجوزيه مورينيو. 
وتعرضت جماهير الريال لصدمة من حديث بيريز 
بهذه الطريقة عن الالعبين والمدربين، وتأكدوا 
لما  تماما  مغاير  المغلقة  الغرف  في  يدور  ما  أن 
يظهر أمام الكاميرات. وبدأت عملية الربط والرد 
على األسئلة التي لم يكن لها إجابات منطقية في 
أساطيره  عن  مدريد  ريال  يتخلى  لماذا  السابق، 
بيريز  األخيرة؟  السنوات  في  الئق  غير  بشكل 
الذي كان يظهر أمام الكاميرات ليؤكد أن عالقته 
بالالعبين مثل أوالده، في الغرف المغلقة يتحدث 
عنهم بأسلوب سيئ وينتقد تصرفاتهم وحياتهم 
الشخصية. وعلى جانب آخر، يرى جزء من الجماهير 
آراء ال  أن حديث بيريز ال يدينه ألنه بشر ولديه 
يمكنه اإلفصاح عنها عالنية حيث يُعد أمرا خاصا 

به.
خطـة سان جيرمان إلفساد انتقال 

مبابي إلى الريال
عازم  ريال مدريد  إن  قالت صحيفة«ماركا«، 
على التعاقد مع مبابي مهاجم سان جيرمان، خالل 
الصحيفة  وبحسب  الحالية.  الصيفية  االنتقاالت 
العاصمة  من  مبابي  لخطف  يسعى  الريال  فإن 
األفق.  في  تلوح  المتوترة  واألسابيع  الفرنسية، 
من  سيكون  أنه  جيرمان،  سان  »يُدرك  وأضاف: 
الصعب إقناع مبابي بالتجديد، ولذلك كانت اإلدارة 
تسعى لضم ميسي أو رونالدو، ولكن البرغوث على 
وشك التجديد لبرشلونة، لذا إذا لم يتعاقد النادي 
مبابي  منح  ستكون  الخطة  فإن  كريستيانو،  مع 
القدم  آخر في كرة  عقدا ال يقترب منه أي العب 
األوروبية«. وأشار التقرير، إلى أن عالقة مبابي مع 
مدربه بوكيتينو جيدة، لكنه اتخذ قراره بالرحيل 
المشروع،  نجم  هو  ليكون  جديد  تحد  لخوض 
أنه  يعني  استمراره في سان جيرمان  أن  ويعرف 
»ال  وختمت:  نيمار.  خلف  الثاني  الرجل  سيكون 
يستطيع باريس أن يعد مبابي بأي شيء مختلف 
له  المال  من  كبير  قدر  تقديم  على  يقدر  لكنه 

وانتظار مدى نجاح تلك الخطة«.
زيدان يصدم أسينسيو

استمراره  ريال مدريد،  أسينسيو، العب  أكد 
في  وقال  المقبل.  الموسم  في  الميرنجي  مع 
ال  »أنا  ديبورتيفو«:  »موندو  نقلتها  تصريحات 
أفكر في أي بديل آخر، أعتزم االستمرار في الريال، 
الكثير  »لدي  وأضاف:  عظيمة«.  أشياء  وتحقيق 
%100 من  بنسبة  تعافيت  اآلن  للنادي،  ألقدمه 
تلك الحواجز العقلية التي تظهر مع إصابات كهذه، 
أنا قادر تمامًا على األداء بنسبة %100. سأفي بما 
قلياًل  معه  تحدثت  لقد  مني،  أنشيلوتي  يتوقعه 
واضحة«.  بأفكار  للغاية،  طيبة  مشاعر  وأعطاني 
من  متأكد  وأنا  كبيرة،  خبرات  وأكمل:«يمتلك 
السابق  مدربه  وعن  منه«.  الكثير  سأتعلم  أنني 
رائعة،  عالقة  لدينا  كانت  قال:«لطالما  زيدان، 
وقلنا األشياء بوضوح، لكن قرار عدم إشراكي في 
نصف نهائي دوري األبطال ضد تشيلسي آلمني 
ألنني كنت جاهزًا بنسبة 100 %. هذا قراره بكل 
تأكيد، وله أسبابه التي ال أعرفها، وأنا أكن له مودة 

كبيرة على كل ما ساعدني به«.

هزمية اأخرى لحتاد طنجة تدخله دائرة 
احل�شابات

ع�شبة البوغاز للكراطي حتدد الأبطال املوؤهلني 
للبطولة ال�شطرية والوطنية للفئات ال�شغرى

مني فريق اتحاد طنجة بهزيمة أخرى، ليواصل كبواته على 
ملعبه، وكانت هذه المرة امام ضيفه الدفاع الحسني الجديدي 
في المباراة التي جمعتهما مساء األربعاء بالملعب الكبير بطنجة 
لحساب الدورة 27 من البطولة الوطنية االحترافية لكرة القدم. 
وسجل الفريق الدكالي الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 36 
بواسطة جمعة مسعود الذي استغل خطأ فادحا للعميد مهدي 
الخالطي. وبهذه الهزيمة الرابعة تواليا، أصبح الفريق في موقع 
ال يحسد عليه ويدخل حسابات تفادي النزول، حيث تجمد رصيده 
الحسني  الدفاع  ارتقى  فيما  التاسع،  المركز  في  نقطة   32 عند 

الجديدي إلى المركز الرابع برصيد 32 نقطة.
ولحساب نفس الدورة، تلقى فريق الجهة الثاني، المغرب 
أربعة  بنتيجة  البيضاوي  الرجاء  أمام  مدوية  خسارة  التطواني 
أهداف مقابل هدف واحد. وعزز الفريق البيضاوي الثاني مكانته 
العام برصيد 52 نقطة، فيما ظل  الترتيب  الثاني في  بالمركز 

المغرب التطواني في المركز العاشر برصيد 32 نقطة.
نتائج الدورة 27: 

الجيش الملكي / يوسفية برشيد: 3 – 2 
نهضة الزمامرة / الفتح الرباطي: 1 – 0 

نهضة بركان / حسنية أكادير: 1 – 0 
سريع وادي زم / أولمبيك أسفي: 2 – 1 

الرجاء الرياضي / المغرب التطواني: 4 – 1 
اتحاد طنجة / د. الحسني الجديدي: 0 – 1 
شباب المحمدية / المغرب الفاسي: 1 – 1 

مولودية وجدة / الوداد الرياضي: 0 – 2 
برنامج الدورة 28: 

اليوم السبت 
أولمبيك أسفي / الرجاء الرياضي:) الساعة الخامسة مساء(

والربع  السابعة  الساعة  الملكي:)  الجيش   / أكادير  حسنية 
مساء( 

التاسعة  الساعة  وجدة:)  مولودية   / التطواني  المغرب 
والنصف ليال(.

غـدا األحـد
الوداد الرياضي / اتحاد طنجة:)الساعة الخامسة مساء(

المغرب الفاسي/ نهضة الزمامرة:) الساعة السابعة والنصف 
مساء(.

السابعة  الساعة  بركان:)  نهضة   / الجديدي  الحسني  د. 
والنصف مساء(.

السابعة  الساعة   (: المحمدية  شباب   / برشيد  يوسفية 
والنصف مساء(.

الفتح الرباطي / سريع وادي زم:) الساعة السابعة والنصف 
مساء(.

الترتيب العام:

1 - الوداد الرياضي: 63 نقطة
2 - الرجاء الرياضي: 52 //
3 - الجيش الملكي: 47 //

4 - نهضة بركان: 39 //
5 - مولودية وجدة: 35 //   

6 - حسنية أكادير: 34 //
7 - المغرب الفاسي: 34 //  

8 - أولمبيك أسفي: 32 //
9 - اتحاد طنجة: 32 //   

10 - المغرب التطواني: 32//
11 - د. الحسني الجديدي: 32 //  

12 - الفتح الرباطي: 31 //
13 - شباب المحمدية: 31 //

14 - نهضة الزمامرة: 28 //    
15 - سريع وادي زم: 28 //

16 - يوسفية برشيد: 27 //

تنفيذا للمشروع الذي سطرته الجامعة 
وأساليــب  للكراطــي  المغربيـة  الملكية 
للكراطي  البوغاز  عصبة  نظمت  مشتركة، 
يوليوز  األحــد 11  وأساليب مشتركة يـوم 
بطنجة،  الشفــاء  ببئر   A بالقاعــة  الجاري 
البطولة الجهوية في التباري لتحديد األبطال 
المؤهلين للبطولة الشطرية ثم الوطنية، 
خاصة بفئات الكتاكيت والبراعم واألشبال 
والصغار، وتميزت هذه البطولة بالتطبيق 
يتم  ولم  االحترازية،  لإلجراءات  الصارم 
بولوج  والجمهور  واألمهات  لآلباء  السماح 
ورغم  التباعد.  مسافــة  احترام  مع  القاعة، 
حداثة هذا المشروع، فقد أبان المشاركون 
عن مستوى تقني نال استحسان المشاركين 
والمسؤولين. واختتمت البطولة بعد توزيع 

الميداليات والشواهد على الفائزين.

البطولة الحرتافية :
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النتـــائــج:
المجموعة األولى:

إيطاليا / تركيا: 3 – 0 
ويلز / سويسرا: 1 – 1 

تركيا / ويلز: 0 – 2  
إيطاليا / سويسر: 3 – 0 

إيطاليا / ويلز: 1 – 0 
سويسرا / تركيا: 3 – 1 

المجموعة الثانية:
الدنمارك / فنلندا: 0 – 1 

بلجيكا / روسيا: 3 – 0 
فنلندا / روسيا0 – 1 

الدنمارك / بلجيكا: 1 – 2 
روسيا / الدنمارك: 1 – 4    
فنلندا / بلجيكا: 0 – 2       

المجموعة الثالثة:
النمسا / مقدونيا الشمالية: 3 – 1 

هولندا / أوكرانيا: 3 – 2 
أوكرانيا / مقدونيا الشمالية: 2 – 1 

هولندا / النمسا: 2 – 0 
مقدونيا الشمالية / هولندا: 0 – 3   

أوكرانيا / النمسا: 0 – 1
المجموعة الرابعة:

إنجلترا / كرواتيا: 1 – 0 
سكوتلندا / التشيك: 0 – 2 

كرواتيا / التشيك: 1 – 1 
إنجلترا / سكوتلندا: 0 – 0 
التشيك / إنجلترا: 0 – 1  

كرواتيا / سكوتلندا: 3 – 1 
المجموعة الخامسة:

بولندا / سلوفاكيا: 1 – 2 
إسبانيا / السويد: 0 – 0 

السويد / سلوفاكيا: 1 – 0 
إسبانيا / بولندا: 1 – 1 

سلوفاكيا / إسبانيا: 0 – 5  
السويد / بولندا: 3 – 2 

المجموعة السادسة:
المجر / البرتغال: 0 – 3 

فرنسا / ألمانيا: 1 – 0 
المجر / فرنسا: 1 – 1 

البرتغال / ألمانيا: 2 – 4 
ألمانيا / المجر: 2 – 2 

البرتغال / فرنسا: 2 – 2 
ترتيب المجموعات:

المجموعة األولى
1 - إيطاليا: 9 نقط

2 - ويلز: 4 // 
3 - سويسر: 4 // 

4 - تركيا: 0 // 
المجموعة الثانية:

1 - بلجيكا: 9 نقط
2 - الدنمارك:3 // 

3 - فنلندا: 3 // 
4 - روسيا:3 // 

المجموعة الثالثة:
1 - هولندا: 9 نقط

2 - النمسا: 6 // 
3 - أوكرانيا: 3 // 
4 - مقدونيا: 0 // 

المجموعة الرابعة:
1 - إنجلترا: 7 نقط

2 - كرواتيا: 4 // 
3 - التشيك: 4 //

4 - سكوتلندا: 1 // 

المجموعة الخامسة:
1 - السويد: 7 نقط

2 - إسبانيا: 5 // 
3 - سلوفاكيا: 3 //

4 - بولندا: 1 // 
المجموعة السادسة:

1 - فرنسا: 5 نقط
2 - ألمانيا: 4 // 

3 - البرتغال: 4 // 
4 - المجر: 2 // 

نتائج دور »ثمن النهائي«
ويلز / الدانمراك: 0 – 4 
إيطاليا / النمسا: 2 – 1 

هولندا / التشيك: 0 – 2 
بلجيكا / البرتغال: 1 – 0  
كرواتيا / إسبانيا: 3 – 5 

فرنسا / سويسرا: 3 – 3 )4 – 5 ض. ت(
إنجلترا / ألمانيا: 2 – 0 

السويد / أوكرانيا: 1 – 2 
نتائج دور »ربع النهائي«

سويسرا / إسبانيا: 1 – 1 )1 – 3 ض. ت( 
بلجيكا / إيطاليا: 1 – 2 

التشيك / الدانمارك: 1 – 2 
أوكرانيا / إنجلترا: 0 – 4 

نتائج دور »نصف النهائي«
إيطاليا / إسبانيا: 1 – 1 )4 – 2 ض. ت(

إنجلترا / الدانمرك: 2 – 1 
نتيجة النهـائــي

إيطاليا / إنجلترا 1 – 1 )3 – 2 ض. ت(

ماراتيال رئيس إيطاليا بعد استقباله لألبطال
العبي  الماضي  اإلثنين  يوم  ماتاريال،  سيرجيو  اإليطالي  الرئيس  استقبل 
منتخب بالده في قصر كيرينالي، بعد تتويج »األتزوري« بكأس األمم األوروبية 
»يورو 2020«. وهنأ ماتاريال، العبي منتخب بالده بعدما قاموا بما أسماه »تكريم 
الرياضة بعد تقديم كرة قدم مثالية«، انتهت بتتويج الفريق باللقب الذي يغيب 
بعد  مستحًقا،  كان  باللقب  الفوز  أن  إلى  مشيرًا   ،1968 عام  منذ  خزائنه  عن 
اجتياز الفريق لكل الصعوبات التي واجهته منذ انطالق البطولة. وقال الرئيس 
اإليطالي خالل حديثه لالعبين »أهنئكم بما قدمتموه، حققتوا البطولة عن جدارة 
واستحقاق، ونجحتم في اجتياز كل الصعوبات، خاصة مع اللعب على أرض الخصم 
والتأخر في النتيجة بعد دقيقتين من بداية المباراة، كان اللقب مستحقا وهو ما 
تعكسه النتيجة«. وقدم الالعبون للرئيس قميصا تذكاريا للمنتخب اإليطالي، 
ماتاريال  يخص  أن  قبل  الالعبين،  كل  من  وموقع  الرئيس  اسم  عليه  مكتوب 
بالتهنئة قائد »األتزوري«، جيورجيو كيلليني وحارس مرمى الفريق جيانلويجي 

دوناروما، والذي اختير أفضل العب في منافسات البطولة القارية. 

مانشيني باكيًا: ال أعرف ماذا أقول
أكد روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، أن فريقه تمكن من 
السيطرة على إنجلترا، خالل نهائي يورو 2020. وقال مانشيني في تصريحات 
هدًفا  استقبلنا  جيد،  بعمل  قاموا  »الالعبون  اإليطالية:  سبورت«  »راي  لشبكة 
باكيًا  وأضاف  اللقاء«.  على  بالسيطرة  قمنا  بعد ذلك  لكن  وعانينا  البداية  في 
الناس  لجميع  مهم  إنه  ذلك،  من  أكثر  أقول  ماذا  أعرف  ال  رائعون،  »الالعبون 
والمشجعين«. وتابع »نحن سعداء ألننا لعبنا بشكل جيد وفزنا بالمباراة، آمل أن 

تحتفل الجماهير اآلن«. 

كيليني: أردنا اللقب بأي ثمن
أكد جورجيو كيليني، قائد منتخب إيطاليا، أن بالده استحقت الفوز بلقب 
تصريحاته  في  كيليني  وقال  الترجيح.  بضربات  إنجلترا  على  الفوز  بعد  اليورو، 
لشبكة »راي سبورت«: »لقد فزنا وأعتقد أنه جاء بجدارة، شعرنا بشيء سحري 
في الهواء، كنا نقول ذلك من بداية شهر مايو، ونستحق البطولة وكل الطليان 
يستحقونها«. وأضاف: »لقد كان إحساسًا ال يصدق، شكرًا لكل من كان جزًء 
من هذه المجموعة على مدار السنوات الـ3 الماضية، ونحن نكرس اللقب لكل 
هؤالء الالعبين الذين يشاهدوننا من المنزل أيضًا«. وتابع: »كان المفتاح دائمًا 
هو لعب كرة القدم واالستمتاع بأنفسنا، أردنا السيطرة على المباراة واالستحواذ 
على الكرة، وعلى الرغم من تلقينا لهدف في أول دقيقتين، قمنا بالسطيرة على 
بقية المباراة وأردنا اللقب بأي ثمن«. وأتم: »كان لدينا جيجوني دوناروما، لقد 
انتقلنا من جيجي )بوفون( إلى جيجيو، كان من الصواب الفوز بهذه الطريقة، 

نحن جميعًا سعداء جدًا، وال يسعنا االنتظار لالحتفال مع جميع اإليطاليين«.

دوناروما: كلكم تعلمون من أين بدأنا
تصدى الحارس جيانلويجي دوناروما ضربتي جزاء من اصل ثالثة الضائعة 
من اإلنجليز. وأبلغ دوناروما شبكة راي سبورت »كنا استثنائيين ولم نتنازل عن 
شبر واحد. كلكم تعلمون من أين بدأنا. هذا شيء ال يصدق، نحن فريق رائع 
ونستحق اللقب«. وأضاف«لم نكن نريد أن نترك البطولة، وكما قال أتشيربي 
)مدافع إيطاليا( دائمًا، كنا على بعد سنتيمتر واحد وفعلنا ذلك«. وتابع »هدف 
إنجلترا الهدف المبكر كاد أن يقتلنا، لكننا ال نستسلم أبدًا«. وواصل »يمكنك 
أن تستقبل هدفا ولم يكن األمر سهاًل، ألن إنجلترا تدافع جيدًا، لكننا كنا رائعين 
ونستحق كل هذا«. وورث دوناروما قفازات مرمى إيطاليا من الحارس األسطوري 
جيانلويجي بوفون، وعن هذا قال دوناروما: »بوفون هو األفضل على اإلطالق، 
أحاول أن أبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق، فهو رقم 1، سنرى كيف سأؤدي 

في مسيرتي وأين ينتهي بي األمر«.

بونوتشي ساخرًا: رؤية جماهير إنجلترا تغادر ويمبلي 
ممتعة

سخر ليوناردو بونوتشي، مدافع إيطاليا، من خسارة إنجلترا لنهائي يورو 
2020 على يد األزوري. بونوتشي سجل هدف تعادل إيطاليا في المباراة التي 
انتهت )1-1(، وذهبت إلى ضربات الترجيح، كما سجل ركلة ترجيحية ساهم بها 
في فوز منتخب بالده بلقب اليورو على حساب إنجلترا. وقال في تصريحات لشبكة 
المدرب  إلى  يعود  ذلك  في  والفضل  حقيقة،  أصبح  حلم  »إنه  سبورت«:  »راي 
والفريق بأكمله«. وأضاف »عندما التقينا في سردينيا، كان هناك شيء مختلف 
مقارنة بالماضي، اكتسبنا الثقة واليقين واالتحاد، كان هذا بمثابة الجليد على 
الكعكة الذي جعلنا أساطير«. وعن اللعب أمام جماهير إنجلترا في ملعب ويمبلي، 
علق بونوتشي:«إنه شعور فريد ونحن نستمتع به، رؤية 58 ألف شخص يغادرون 
قبل تسليم الكأس أمر يستحق االستمتاع، واآلن الكأس قادمة إلى روما، لقد 
ظنوا أنها كانت تقيم في لندن، آسًفا لهم، لكن إيطاليا قدمت درسًا مرة أخرى«. 
وزاد »قلنا خالل فترة اإلحماء، ما كان يحدث في المدرجات مجرد ضوضاء، نحن 
لدينا 34 مباراة دون هزيمة، كل ما احتجنا للقيام به هو بالظبط ما فعلناه حتى 
اآلن للوصول إلى هنا، ليس أكثر من ذلك وال أقل«. وأكمل: »هذا النصر من أجل 
الجماهير اإليطالية، قلنا منذ اليوم األول إننا نعتقد أننا يمكننا القيام بذلك. من 
حق اإليطاليين فقط االحتفال في جميع أنحاء العالم الليلة«.  وواصل: »شعرنا 
بخيبة أمل بعد الفشل في التأهل إلى كأس العالم، لكن عليك دائما أن تتحلى 

باإليمان وتسعى إلى القمة وال تستسلم أبدا«. 

قالوا عن التتويج

خاص عن
)يورو 2020( :

خـا�س عـن )يورو 2020(:

اإيطاليا تغتال الإجنليز ب�شالح اجلراأة و�شربات 
الرتجيح متنحها لقب يورو 2020
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اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات 
المملكة المغربية

وزارة العدل  
المحكمة االبتدائية بطنجة

قسم التبليغ 
إعذار 2021/6708/1840

إشهار حكم قضائي طبقا للفصل 441
 من ق.م.م

يعلن رئيس مصلحة كتابــة الضبــط لـدى 
المحكمة  هذه  بأن  بطنجة  االبتدائية  المحكمة 
أصدرت حكمها بتاريخ:2016/01/12 تحت عدد 

75 في الملف عدد: 2012/1201/268. 
بين: الشركة المغربية للهندسة السياحية 
ش م، في شخص ممثلها القانوني، ينوب عنها 
ذ/ محمد كريم الموساوي، المحامي بهيئة طنجة 

واألستاذ سعد السهلي المحامي بهيئة الرباط.
الدحماني،  عياد  بن  جمال  السيد:  وبين 

عنوانه: 6 مارشال عمارة 10 رقم 2 طنجة.
- اآلتي نصه: ابتدائيا وغيابيا بقيم في حـق 

المدعى عليه.
- في الشكل: بقبول الطلب.- في الموضوع: 
 2006/06/08 في  المؤرخ  البيع  عقد  بفسخ 
والمتعلق ببيع القطعة األرضية المسماة »اسطادو 
 06/76685 العقاري  الرسم  ذي   »33 اسبانيول 

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

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

المملكة المغربية 
وزارة العدل 

محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة 

ملف التنفيذ عدد :2019/8514/1181
طالب التنفيذ : القرض الفالحي للمغرب

منفذ عليه : شركة كساكس طنجة
إعالن عن بيع أصل تجاري بالمزاد العلني 

الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بتاريـــخ  أنـه  بطنجة  التجارية  بالمحكمة 
الزوال  بعد  الثالثــة  الساعة  على   2021/08/19
بيع  المحكمة  بهذه  البيوعات  بقاعة  سيجرى 
المنفذ  للشركة  التجاري  لألصل  العلني  بالمزاد 
ساحة   34 ب  الكائن  أعاله،  المذكورة  عليها 
والمعنوية،  المادية  بعناصره  طنجة،  المغرب، 
التجارية  بالمحكمة  التجاري  بالسجل  المقيد 

بطنجة تحت عدد 4905.
التجاري  لبيع األصل  االفتتاحي  الثمن  حدد 

في مبلغ 8.725.000.00 درهم. 
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من 
مع  ناجزا  الثمن  يؤدى  اإلعالن.  هذا  نشر  تاريخ 

زيادة 10 في المائة. 
وللمزيــد من المعلومــات يمكــن االتصــال 

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة. 
عن رئيس كتابة الضبط
مصطفى السرغيني
منتدب قضائي من الدرجة الثانية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

ملف عدد: 26/2016/323 
إعالن عن بيع عقار

لفائدة: البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م.
ضد: السيد عبد اهلل لحلو، عنوانه حي السواني، 

الزنقة 19 الرقم 43 طنجة.
الضبــط  كتـــابــة  رئيس مصلحــة  يعلن 
بتاريـــخ:  أنه  بطنجـــة  التجاريــة  بالمحكمــة 
الزوال  بعد  الثالثة  الساعـة  على   2021/09/08
بيع  المحكمة  بهذه  البيوعـــات  بقاعة  سيجرى 
ذي   )2 )البجديني  المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد 
الرسم العقاري عدد 06/81855 المملوك للمنفذ 
حي  بمدينة طنجة،  الكائن  أعاله  المذكور  عليه 
األول  بالطابق  والعقار عبارة عن شقة  السواني، 

وتبلغ  مساحتها 88 م 2.
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقــار في مبلــغ 

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

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

المملكة المغربية 
وزارة العدل 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

ملف عدد: 26/2015/106 
إعالن عن بيع عقار

لفائدة: البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م.
ضد: السيد محمد البوعزاوي، عنوانه ب 5 زنقة 

المستشفى اإلسباني الطابق 8 الشقة 37 
طنجة.

الضبط  كتابــة  مصلحة  رئيـــس  يعلن 
بتاريـخ  أنه  بطنجـة  التجـــاريــة  بالمحكمـــة 
الزوال  بعد  الثالثة  الساعة  على   2021/09/08
بيع  المحكمة  بهذه  البيوعات  بقاعة  سيجرى 
ذي   )18C006( المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد 
المملوك   06/125775 عدد  العقاري  الرسم 
للمنفذ عليه المذكور أعاله، الكائن بشارع فيصل 
ابن عبد العزيز، الطابق السادس من العمارة رقم 

6 طنجة، وهو عبارة عن شقة مساحتها 96 م 2 .
حدد الثمن االفتتاحي لبيـع العقــار في مبلــغ 

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

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

المملكة المغربية
وزارة العدل 

محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة

مكتب التصفية والتسوية القضائية 
إشـعـــار 

السيد الجبراوي بوزكري،
صاحب فندق  ياسمين نيكرو

بتاريخ  الصادر  الحكم  بمقتضى 
2021/07/08 في الملــف عــدد 2021/8319/18 

رقـــم الحكــم 2021/20 قضت المحكمة التجارية 
الحسن مسكين سنديكا  السيد  بطنجة بتعيين 
ملف  في  األزامي  الكريم  عبد  السيد  من  بدال 
بوزكري،  الجبراوي  للسيد  القضائية  التسوية 

صاحب فندق ياسمين نيكرو.
عن رئيس كتابة الضبط 
خديجة النعيمي
 منتدبة قضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل 

محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة

مكتب التصفية والتسوية القضائية 
إشـعـــار 

شركة أمورا، في شخص ممثلها القانوني
بتاريــــخ  الصــادر  الحكـــم  بمقتضــــى 
2021/07/08 في الملف عــدد 2021/8319/19 
رقـم الحكـــم 2021/26 قضت المحكمة التجارية 
بطنجة بتعيين السيد اسماعيل الكرطي سنديكا 
ملف  في  األزامي  الكريم  عبد  السيد  من  بدال 

التصفية القضائية لشركة أمورا.
عن رئيس كتابة الضبط 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل 

محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة

مكتب التصفية والتسوية القضائية 
إشـعـــار 

شركة ألطوبريس، في شخص ممثلها القانوني
بتاريـــخ  الصـــادر  الحكـــم  بمقتضــــى 
2021/07/08 في الملف عدد 2021/8319/20 
رقـــم الحكــم 2021/28 قضت المحكمة التجارية 
بطنجة: بتعيين السيد اسماعيل الكرطي سنديكا 
ملف  في  األزامي  الكريم  عبد  السيد  من  بدال 

التصفية القضائية لشركة ألطوبريس.
عن رئيس كتابة الضبط  
خديجة النعيمي 
منتدبة قضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل 

محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة

مكتب التصفية والتسوية القضائية 
إشـعـــار 

شركة سيسايد سويموير الين، في شخص 
ممثلها القانوني

بتاريـــخ  الصـــادر  الحكـــم  بمقتضـــى 
2021/07/08 في الملف عــدد 2021/8319/21 
المحكمة  قضت   2021/29 الحكـــم  رقـــم 
التجارية بطنجة: بتعيين السيد اسماعيل الكرطي 
سنديكا بدال من السيد عبد الكريم األزامي في 
ملف التصفية القضائية شركة سيسايد سويموير 

الين.
عن رئيس كتابة الضبط  
خديجة النعيمي
 منتدبة قضائية

انطلقـت صبيحـة يـوم اإلثنيـن الماضي 
الرجمان  عبد  مدرسة  وترميم  تأهيل  أشغال 
»يااله  جمعية  من  بمبادرة  اإلبتدائية،  أنكاي 
قدماء  مجموعــة من  مع  وبشراكة  نتعاونوا« 
تلميذات وتالميذ هذه المدرسة العتيدة التي 
معروفين  وصحافيين  وشعــراء  فنانين  تضم 

بطنجة العالية.
تأهيل مدرسة عبد الرحمان أنكـاي يأتي 
ضمن مشروع طموح أعلنت عنه »جمعية يااله 
األخيرة  السنوات  خالل  قامت  التي  نتعاونوا« 
إشعاعا  القت  والتي  نبيلة،  إنسانية  بمشاريع 
خـالل  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  كبيرا 
فترة الحجر الصحي؛ هذا المشروع الذي يهدف 
تأهيل وإصالح عشر مدارس من مختلف  إلى 
مقاطعات مدينة طنجة، حيث تم االنتهاء من 
مدرستين حكوميتين سابقتين، ويتعلق األمر 
األول.  الحسن  ومدرســـة  الجاحظ،  بمدرسة 
ما دفع بمجموعــة من أفــراد قدمـاء مدرســة 
السيــدة  مــع  التواصل  أنكــاي  الرحمان  عبد 
نوال الفياللي رئيسة الجمعية حاملة المشروع، 
أنكاي  الرحمان  عبد  مدرسة  إدراج  سبيل  في 
وفعـال،  المستهدفة.  المدارس  قائمة  ضمن 
المدارس  قــائمـــة  ضمـن  المدرسة  أدرجت 
كل  وسبقـــت  بـل  المستهدفــة،  الحكومية 
نظرا  المشروع،  المبرمجـة في هذا  المدارس 
القدمـاء،  بها  قـام  التي  السريعة  للخطوات 
إن  المشروع،  في  مساهمة  كجهة  ودخولهم 
الوصية  الجمعية  بين  التنسيق  مستوى  على 
استثمارهم  على مستوى  وإن  المشروع،  على 
إجادهـــم  خالل  من  الشخصيــة  لعالقاتهـم 
لمقاولة متطوعة، انخرطت مع باقي المقاوالت 

التي تكفلت بها جمعية »يااله نتعاونوا«.
مراسيم انطالق األشغال، سبقها تنظيم 
تلميذات وتالميذ  لعدد من  ترفيهية  صبيحة 
المدرسة، أطرتها جمعية أباء وأولياء التالميذ، 
كل  في  حاضــرة  كانــت  التي  األخيرة  هذه 
حاملـة  الجمعية  بين  التحضرية  االجتماعات 
أشـد  تحرص  والتي  اإلدارة،  وبين  المشروع 
لما  المشـروع  هذا  يتحقـق  أن  على  الحرص 
على  إيجابا  سينعكس  كبير  خير  من  يحمله 

نفسية التلميذ.
امتنانه  عن  عبر  المدرسة،  مدير  السيد 
تقوم  لما  نتعاونوا«  »يااله  لجمعية  الشديد 
المدرســة  أجل  به من مجهودات جبـارة من 
الحكومية، معبرا عن سعادتـــه بالتعرف على 
مجموعة القدماء الذين ال يفوتون أي مناسبة 

أجل  من  به  القيام  يمكن  فيما  ويفكرون  إال 
مدرستهم أو من أجل مدرسيهم. متمنيا في 
ختام كلمته بالمناسبة أن يستطيع توفير كل 

الظروف المناسبة لتحقيق هذا المشروع.
من جانبها، عبرت السيدة نوال الفياللي، 
رئيسة جمعية »يااله نتعاونوا« عن سعادتها 
بتقدم مشروع الجمعية التي تمثلها ووصوله 
الثالثة، مؤكدة  المدرسة  الثالثة/  إلى مرحلته 
أنكاي  الرحمـان  عبد  مدرسة  في  التفكيـر  أن 
تلميذات  لنداء مجموعة من قدماء  تلبية  جاء 
سبيل  في  الجمعيــة  وأن  المدرسة،  وتالميذ 
الذي يصعب أن تخوض  إنجاح هذا المشروع 
تأسست  التي  الجمعيات  من  جمعيـة  أي  فيه 
بهدف العمل اإلنساني والخيري فقط، يتحقق 
الفاعلين  إيمـان مجموعــة من  اآلن بفضــل 
وإذا  الجمعيـة.  في  واالقتصادييـن  اإلداريين 
اكتسبت جمعية ما ثقـة جهات داعمة، بالتأكيد 
ستؤثر هذه الجهات في غيرها لتصبح بدورها 
من  بكثير  القيام  يمكن  ثــم  ومن  داعمــة، 

األعمال اإلنسانية.
السيدة  شكـرت  حديثهـا،  معرض  وفي 
نوال الفياللي السيد المدير الجهوي لمديرية 
الكبير  دعمــه  على  والتعليـم  التربية  وزارة 
الجاحظ،  مدرسة  مع  انطالقـه  منذ  للمشروع 
أقســام  صبــاغـة  عمليــة  أن  إلى  مشيــرة 
ترميـم  بعــد  ستتـــم  وواجهتها  المؤسسة 
تأهيـــل  إعـادة  وكـذا  المشروخة،  الجـدران 
وإصــالح  بالكامــل،  وتجديدها  المراحيض 
الساحة وتشجير مساحات منها، باإلضافة إلى 
أمل  على  حواسيـب،  بعشرة  المكتبة  تزويـد 
توفيــر ألة نسخ طابعة، وتأهيل قاعة األساتذة.

وتلميذات  تالميذ  قدماء  مجموعة  عن 
مدرسة عبد الرحمان أنكاي، استحضر األستاذ 
قطعها  التي  المراحل  الروماني  فرج  أحمد 
المشروع، معبرا عن امتنانهم كقدماء لجمعية 
يااله نتعاونوا على تلبيتها دعوة التعاون من 
أجل تأهيل عبد الرحمان أنكاي، مشيرا إلى أن 
المجموعة كلهم ودون اسثناء اجتمعوا  أفراد 
يرســـخ  إنساني  عمــل  أجل  البداية من  منذ 
لقيم الخير والجمال التي تربينا عليها، بدءا من 
زيارات »شكرا معلمي«، وليس انتهاء بسهرة 
ذاته  السياق  في  مؤكدا  التكريمية،  الوفاء 
القيم،  لهذه  أوفياء  سيبقون  كقدماء،  أنهم، 
وأنهم متواجدون دائما في أي بادرة فيها خير 
للمدرسة، ولمدرسيها، وخاصة منهم القدماء.
جهاد ياسين

وجمموعـة  نتعاونوا«  »ياله  جمعيـة 
من قدمـاء التالميـذ يد�شنان اأ�شغـال 
تاأهيـل مدر�شـة عبد الرحمـان اأنكـاي

أفاد مصدرنا أن عمارة عتيقة، كائنة بشارع عمر بن عبد العزيز بطنجة توجد في ظروف غير مستقرة، 
خاصة بالنسبة للسكان الذين باتوا اليعرفون مع من يجب عليهم أن يتعاملوا أو يؤدوا سومات كرائهم، 
حيث توفي مالك هذه العمارة، منذ حوالي سنتين وترك ورثة عددهم ثالثة أبناء كبار، إال أنهم اليهتمون 
بهذه العمارة، كما ينبغي، بل تركوا فراغا استغله حارس، يرمز اسمه إلى أحد أيام األسبوع، وهو في 
األصل سائق لسيارة األجرة، حيث راكـم في نفس الوقت تجربة في حراسة العمارة المذكورة، إذ اطلع 
على خباياها حتى أصبح هواآلمر والناهي، ربما بسبب وجود فراغ قانوني وبالتالي شرع في التجرؤ على 
شؤون التدخل في مجال اختصاصاته، كقيامه ببيع بعض األصول التجارية، تابعة للبناية ذاتها، وضغطه 
سومات  في  الزيادة  على  إجبارهم  أجل  من  المكترين  ضد  المساطرالقانونية  لتحريك  دفاعها  على 
كرائهم.بينما ساهم الحارس المذكور في بعض اإلصالحات، تمثلت في ضم شقة إلى أخرى وبالتالي 
تخصيصها سكنا البنه، مما يؤكد أن الحارس المذكورهو الكل في الكل، حيث يضع على ظهره رقم 10 
ويصول ويجول مستغال الفراغ القانوني في ملعب العمارة،  المشكوك في وثائقها، يشير المصدر ذاته.

ولنا عودة في الموضوع.  

من يكون هل هو حار�س لعمارة
اأم �شائق ل�شيارة الأجرة ؟
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�حلمد هلل �لذي �أنعم علينا بالإ�ضالم، و�ضرح �ضدورنا لالإميان، 
�آله  وعلى  �لعدنان،  �لنبي  حممد  �ضيدنا  على  و�ل�ضالم  و�ل�ضالة 

و�أ�ضحابه �أجمعني. 
مع�ضر �لقر�ء:

نعي�س مع يوم عظيم من �أيام �ضهر ذي �حلجة، يوم عظم �هلل 
�أمره، ورفع على �لأيام قدره، يوم من �لأيام �لتي �أق�ضم �هلل بها يف 
كتابه �خلالد، هذ� �ليوم �ضرفه �هلل وف�ضله بف�ضائل عظيمة، �ليوم 
�لذي خ�ضه �هلل بالأجر �لكبري و�لثو�ب �لعظيم عن كل �أيام �ل�ضنة، 
�ل�ضيئات،  عنهم  ويكفر  بالرحمات،  عباده  �هلل  يعم  �لذي  �ليوم 
وميحو عنهم �خلطايا و�لزلت، ويعتقهم من �لنار، �ليوم �لذي يرى 
فيه �إبلي�س �ضاغًر� حقرًي�، �ليوم �لذي �أكمل �هلل فيه �لدين، و�أمت 
و�لنفحات  �لتجليات  يوم  عرفة؛  يوم  �إنه  �مل�ضلمني...  على  �لنعم 
�لإلهية، يوم �لعطاء و�لبذل و�ل�ضخاء، �ليوم �لذي يقف فيه �لنا�س 
على �ضعيد و�حد جمردين من كل �آ�ضرة ور�بطة، �إل ر�بطة �لإميان 
و�لعقيدة، ين�ضدون لرب و�حد، ويناجون �إلهًا و�حد�ً؛ �إله �لب�ضرية 
جميعًا، �إنه موقف م�ضغر عن موقف �حل�ضر، يتجلى هناك موقف 
�لإن�ضانية و�لأخوة و�مل�ضاو�ة، فال رئي�س ول مروؤو�س، ول حاكم ول 
حمكوم، ول غني ول فقري، ول �أمري ول ماأمور، ول �أبي�س ول �أ�ضود 
ول �أ�ضفر، �لكل عبيد هلل، �لكل يناجي ربه �لعظيم لينالو� مغفرته 

ور�ضو�نه.
من  �أين  وتعالى؟ ،  تبارك  �هلل  لنفحات  يتعر�ضون  من  فاأين 
يتعر�ضون ملغفرة �هلل وكرمه؟ �أين من يغتنمون هذ� �ليوم بالتجارة 
�لدنيا؟، هذ� يوم  �لدنيا بتجارة  �أهل  تعالى كما يغتنمه  مع �هلل 
عرفات  يف  و�قفـون  وهم  �حلجيـج  كـان  فاإذ�  �ملغفـرة،  يوم  عرفة، 
�أبـو�ب  فاإن  ور�ضو�نه،  وغفر�نه  تعالى  �هلل  برحمات  ينعمون 
�لرحمـــة و�ملغفـرة و�لر�ضـو�ن مفتــوحـة �أمامنــا، ونحـن يف بيوتنا 
�أن  بنا  حري  يوم  �إنه  تعالى،  �هلل  بطاعة  �ليوم  لهذ�  با�ضتغاللنا 
نتعرف على ف�ضائله، وما ميزه �هلل به على بقية �أيام �لدهر، فتعالو� 
�أحبائي �لقر�ء نتعرف �ضويا على خ�ضائ�س هذ� �ليوم �ملبارك، وما 

ميزه �هلل به على غريه من �لأيام:
الفضيلة األولى: �أنه يوم عيٍد للم�ضلمني عامًة، ولأهل �ملوقف 
ِريِق، ِعيُدَنا  �ضْ اُم �لتَّ ْحِر َو�أَيَّ خا�ضًة، َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: )َيْوُم َعَرَفَة َوَيْوُم �لنَّ
َح�َضٌن  وقال:  �لرتمذي  ْرٍب(، رو�ه  َو�ضُ �أَْكٍل  اُم  �أَيَّ َوِهَي  �لإِ�ْضاَلِم،  �أَْهَل 
ِحيح، ورو�ه �بن جرير �لطربي يف م�ضند عمر من حديث ُعْقَبَة  �ضَ

ْبِن َعاِمٍر: 1/347، �ضحيح . 
وقد روي عن عمر بن �خلطاب �أنه قال:« نزلت - �أْي �آية )�ليوم 
�أكملت(- يف يوم �جلمعة ويوم عرفة، وكالهما بحمد �هلل لنا عيد«، 

فهو يوم من مفاخر �مل�ضلمني و�أعيادهم.
الفضيلة الثانية: �أن �هلل �أخذ فيه �مليثاق؛ فعن �بن عبا�س عن 
يَثاَق ِمْن َظْهِر �آَدَم بنعمان - يعني يوم  �لنبيملسو هيلع هللا ىلص قال: )�أََخَذ �هلُل �مْلِ
 ، رِّ ُهْم َبنْيَ َيَدْيِه َكالذَّ ٍة َذَر�أََها، َفَنرَثَ يَّ ْلِبِه ُكلَّ ُذرِّ عرفة -، َفاأَْخَرَج ِمْن �ضُ
َتُقوُلو�  �أَْن  َبَلى �َضِهْدَنا  َقاُلو�  ُكْم   ِبَربِّ ُت  َقاَل: )�أََل�ضْ ِقَباًل،  َمُهْم  َكلَّ ُثمَّ 
�أَ�ْضَرَك ء�َباوؤَُنا  ا  َ �إمِنَّ َتُقوُلو�  �أَْو  َغاِفِلنَي  َهَذ�  َعْن  ا  ُكنَّ ا  �إِنَّ �ْلِقَياَمِة  َيْوَم 
ْبِطُلوَن( �ضورة  �مْلُ ا َفَعَل  �أََفُتْهِلُكَنا مِبَ ًة ِمْن َبْعِدِهْم  يَّ ا ُذرِّ ِمْن َقْبُل َوُكنَّ
�لأعر�ف)172-173(، فما �أعظمه من يوم! وما �أعظمه من ميثاق!.
الفضيلة الثالثة: يف يوم عرفة نزل قوله �ضبحانه وتعالى: »�ْلَيْوَم 
يُت َلُكُم �ْلإ�ْضاَلَم ِديًنا«  ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�ضِ مْتَ �أَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َو�أَ
�ملائدة:3، �آية كرمية من كتاب �هلل تعالى، وهي �آخر ما نزل من �لقر�آن 
�لكرمي، تعلن للم�ضلمني مبا �أ�ضبغ �هلل عليهم من نعمة، وما �أولهم 
من منة، �إذ هي �إكمال �لدين �لإ�ضالمي بكل ما يحتاجه �لإن�ضان يف 
تنظيم جمالت حياته، ور�ضاه هذ� �لإ�ضالم دينا لهم، هذه �لآية 
�لعظيمة �لتي قال عنها �ليهود وقد فهمو� معناها،  قالو� لعمر بن 
�خلطاب ر�ضي �هلل عنه: �إنكم مع�ضر �مل�ضلمني تقرءون يف كتابكم 
�آية، لو علينا مع�ضر �ليهود نزلت لتخذنا ذلك �ليوم عيد�، فقال 
َلُكْم  �أَْكَمْلُت  »�ْلَيْوَم  عمر لهم: »وما تلك؟«، قالو� هي قوله تعالى: 
ِديًنا«، فقال  �ْل�ْضاَلَم  َلُكُم  يُت  َوَر�ضِ ِنْعَمِتي  َعَلْيُكْم  ْمُت  َو�أمَْتَ ِديَنُكْم 
عمر: »و�هلل �إين لأعلم يف �أي يوم �أنزلت، ويف �أي �ضاعة �أنزلت، و�أين 
�أنزلت، و�أين كان ر�ضول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص حني �أنزلت: �أنزلت ور�ضول �هلل فينا 

يخطب ونحن وقوف بعرفة«.
يكونو�  مل  �مل�ضلمني  لأن  ح�ضل؛  �ليوم  ذلك  يف  �لدين  و�إكمال 
حجو� حجة �لإ�ضالم من قبل، فكمل بذلك دينهم؛ ل�ضتكمالهم 
عمل �أركان �لإ�ضالم كلها، ولأن �هلل �أعاد �حلج على قو�عد �إبر�هيم 
عليه �ل�ضالم، ونفى �ل�ضرك و�أهله، فلم يختلط بامل�ضلمني يف ذلك 

�ملوقف منهم �أحد، و�أما �إمتام �لنعمة، فاإمنا ح�ضل باملغفرة، فال تتم 
َم  ُ َما َتَقدَّ �لنعمة بدونها/ كما قال تعالى لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص: »لَيْغِفَر َلَك �هللَّ
َتِقيًما«.  َر�ًطا ُم�ضْ َر َوُيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْيَك َوَيْهِدَيَك �ضِ ِمْن َذْنِبَك َوَما َتاأَخَّ
و�لعظيم  به،  �هلل  �أق�ضم  يوم  عرفة،  يوم  �أن  الرابعة:  الفضيلة 
�إّل بعظيم، فهو �ليوم �مل�ضهود يف قوله تعالى: »َو�َضاِهٍد  ل يق�ضم 
وُل  ُهوٍد« �لربوج:3 فعن �أبي ُهَرْيَرَة ر�ضي �هلل عنه قال: َقاَل َر�ضُ َوَم�ضْ
ُهوُد؛ َيْوُم َعَرَفَة،  ِ ملسو هيلع هللا ىلص: )�ْلَيْوُم �مْلَْوُعوُد؛ َيْوُم �ْلِقَياَمِة، َو�ْلَيْوُم �مْلَ�ضْ �هللَّ
و�ضمي  �لألباين،  وح�ضنه  �لرتمذي  رو�ه  ُمَعِة(  �جْلُ َيْوُم  اِهُد  َو�ل�ضَّ
ا�َس، و�ضمي َيْوُم َعَرَفَة  َيْوُم �ْلِقَياَمِة بامْلَْوُعوُد؛ ِلأَنَّ �هلَل َوَعَد ِبِه �لنَّ
َوَيْجَتِمُعوَن ِفيِه،  ُروَنُه  �أَْي: َيْح�ضُ َهُدوَنُه؛  ا�َس َي�ضْ ُهوُد؛ لأن �لنَّ بامْلَ�ضْ
)حتفة  اَلَتُه  �ضَ َر  َح�ضَ مِلَْن  لي�ضهد  اِهُد؛  �ل�ضَّ ُمَعِة  �جْلُ َيْوُم  و�ضمي 
�لأحوذي 8/ 219(، ويوم عرفة؛ هو �لوتر �لذي �أق�ضم �هلل به يف 
�ل�ضفع  َو�ْلَوْتر «�لفجر:3، قال �بن عبا�س:«  ْفِع  »َو�ل�ضَّ قوله تعالى: 

يوم �لأ�ضحى، و�لوتر يوم عرفة«. 
و�لعتق  �لذنوب  مغفرة  يوم  عرفة،  يوم  �أن  الخامسة:  الفضيلة 
من �لنار و�ملباهاة باأهل �ملوقف، فَعْن َجاِبٍر ر�ضي �هلل عنه َقاَل: َقاَل 
َعَرَفَة،  يْوِم  ِمْن  �هلِل  ِعْنَد  ُل  �أَْف�ضَ يْوٍم  ِمْن  )...َوَما  �هلِل ملسو هيلع هللا ىلص:  وُل  َر�ضُ
َماِء،  �ل�ضَّ �أَْهَل  �لأَْر�سِ  ِباأَْهِل  َفُيَباِهي  ْنَيا  �لدُّ َماِء  �ل�ضَّ �إَِلى   ُ �هللَّ َيْنِزُل 
َفجٍّ  ِمْن ُكلِّ  اِحنَي، َجاوؤُو�  � �ضَ ْعًثا ُغرْبً �إَِلى ِعَباِدي �ضُ �ْنُظُرو�  َفَيُقوُل: 
َعِميٍق َيْرُجوَن َرْحَمِتي َومَلْ َيَرْو� َعَذ�ِبي، َفَلْم ُيَر َيْوٌم �أَْكرَثُ ِعْتًقا ِمَن 
ِب َقاَل: َقاَلْت  اِر ِمْن يْوِم َعَرَفَة( �ضحيح �بن حبان، وَعِن �ْبِن �مْلُ�َضيَّ �لنَّ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: )َما ِمْن َيْوٍم �أَْكرَثَ ِمْن �أَْن ُيْعِتَق  وَل �هللَّ �ل�ضيدة َعاِئ�َضُة: �إِنَّ َر�ضُ
ُه َلَيْدُنو ُثمَّ ُيَباِهى ِبِهُم  اِر، ِمْن َيْوِم َعَرَفَة، َو�إِنَّ ُ ِفيِه َعْبًد� ِمَن �لنَّ �هللَّ
�مْلاََلِئَكَة َفَيُقوُل: َما �أََر�َد َهوؤَُلِء( رو�ه م�ضلم، نعم؛ هكذ� يباهي �هلل 
باأهل عرفة مالئكة �ل�ضماء، ويقول لهم بكل حب وفخر: )�ْنُظُرو� 
اِحنَي، َجاوؤُو� ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق، َيْرُجوَن  � �ضَ ْعًثا ُغرْبً �إَِلى ِعَباِدي �ضُ

َرْحَمِتي، َومَلْ َيَرْو� َعَذ�ِبي(.
الفضيلة السادسة : يف يوم عرفة ت�ضقط �لتبعات وي�ضمنها �هلل 
�لنا�س، وهي حقوق �خللق فيما بينهم، وذنوبهم على  تعالى بني 
بع�ضهم، ولي�س يكون ذلك يف �أي موقٍف �آخر، ول يف مكاٍن �آخر، �إل 
�أن�س بن مالك ر�ضي �هلل  �لعظيم، فعن  يف يوم عرفة ويف موقفه 
م�ُس �أن َتوؤوَب  بيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بعرفاٍت، وقد كادت �ل�ضَّ عنه قال: »وقف �لنَّ
تو� لر�ضوِل  ا�َس(، فقام بالٌل فقال: �أن�ضِ ْت يل �لنَّ فقال: )يا بالُل �أن�ضِ
ا�ِس، �أتاين جرب�ئيُل عليه  ا�ُس فقال: )مع�ضَر �لنَّ �هلِل ملسو هيلع هللا ىلص، فاأن�ضت �لنَّ
الُم، وقال: �إنَّ �هلَل عزَّ وجلَّ غفر  ي �ل�ضَّ الُم �آنًفا، فاأقر�أين من ربِّ �ل�ضَّ
ِبعاِت(، فقام عمُر بُن  لأهِل عرفاٍت و�أهِل �ملَ�ضَعِر، و�ضِمن عنهم �لتَّ
ًة،  خا�ضَّ لنا  هذ�  �هلِل؟،  ر�ضوَل  »يا  فقال:  عنه  �هلُل  ي  ر�ضِ اِب  �خلطَّ
قال: )هذ� لكم وملن �أَتى من بعِدكم �إلى يوِم �لقيامِة(، فقال عمُر 
يف  )�ملنذري  وطاب«،  �هلِل  خرُي  »كرُث  عنه:  �هلُل  ي  ر�ضِ اِب  �خلطَّ بُن 
ما  �أو  �أو ح�ضٌن  �إ�ضناده �ضحيٌح  /194 وقال:   2 و�لرتهيب  �لرتغيب 
يقاربهما، ورو�ه �لدمياطي يف �ملتجر �لر�بح 156 وقال: �إ�ضناده جيٌد 
ورو�ته ثقاٌت �أثبات، و�لألباين يف �ضحيح �لرتغيب 1151 باألفاٍظ 
متقاربة وقال: �ضحيٌح لغريه – �جلميع عن �أن�س بن مالك ر�ضي �هلل 

تعالى عنه(.
�أن يوم عرفة، �ضيامه يكفر ذنوب �ضنتني،  السابعة:  الفضيلة 
ُب  �أَْحَت�ضِ َيْوِم َعَرَفَة  َياُم  ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: )�ضِ وهذ� ما �أخربنا به نبينا 
ِتي َبْعَدُه(رو�ه م�ضلم،  َنَة �لَّ ِتي َقْبَلُه َو�ل�ضَّ َنَة �لَّ َر �ل�ضَّ ِ �أَْن ُيَكفِّ َعَلى �هللَّ
وهذ� �إمّنا ي�ضتحب لغري �حلاج، لذ� ينبغي على �مل�ضلم �أن يحر�س 
ا، من �أجل  على �ضيامه، ولياأمر كل منا �أهله، ولنجعله يوما رم�ضانيًّ
�أن ننال مغفرة �هلل تعالى، �أّما �حلاج فال ي�ضن له �ضيام يوم عرفة؛ 
لأّن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ترك �ضومه، وروي عنه �أّنه نهى عن �ضوم يوم عرفة 

بعرفة. 
الفضيلة الثامنة: �أن يوم عرفة يوم يغيظ �ل�ضيطان، يوم يعم 
�هلل عباده بالرحمات ويكفر عنهم �ل�ضيئات، وميحو عنهم �خلطايا 
و�لزلت، مما يجعل �إبلي�س يندحر �ضاغر�؛ يقول ملسو هيلع هللا ىلص وهو ي�ضف 
ْيَطاُن َيْوًما ُهَو ِفيِه  �ل�ضيطان وحاله يف ذلك �ملوقف: )َما ُرِئَي �ل�ضَّ
َغُر َوَل �أَْدَحُر َوَل �أَْحَقُر َوَل �أَْغَيُظ ِمْنُه يِف َيْوِم َعَرَفَة، َوَما َذ�َك �إِلَّ  �أَ�ضْ
ُنوِب �ْلِعَظاِم، �إِلَّ َما �أُِرَي  ِ َعْن �لذُّ اُوِز �هللَّ ْحَمِة، َوجَتَ ِل �لرَّ مِلَا َر�أَى ِمْن َتَنزُّ
ُه َقْد َر�أَى  ؟، َقاَل: �أََما �إِنَّ ِ وَل �هللَّ َيْوَم َبْدٍر، ِقيَل َوَما َر�أَى َيْوَم َبْدٍر َيا َر�ضُ
يَل َيَزُع �مْلاََلِئَكَة(، رو�ه �لإمام مالك و�لبيهقي وعبد�لرز�ق و�بن  ِجرْبِ

عبد�لرب. 
وذلك  يت�ضاغر،  ويجعله  �ل�ضيطان  يدحر  �لذي  �مل�ضلم  فاأين 
�مل�ضلم  �أين  عرفة؟،  يوم  يف  وتعالى  تبارك  هلل  �لطاعات  بتقدمي 
�لذي يحفظ جو�رحه من �ملعا�ضي يف هذ� �ليوم �ملبارك، كي يغيظ 

�ل�ضيطان؟.

�لدعاء  �إجابة  يرجى  يوم  عرفة؛  يوم  �إن  التاسعة:  الفضيلة 
َعْيٍب َعْن �أَِبيِه  فيه، وهذ� ما �أخربنا به نبينا ملسو هيلع هللا ىلص، فَعْن َعْمِرو ْبِن �ضُ
َعاِء، ُدَعاُء َيْوِم َعَرَفَة، َوَخرْيُ  ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: )َخرْيُ �لدُّ ِه �أَنَّ �لنَّ َعْن َجدِّ
ُ َوْحَدُه َل �َضِريَك َلُه، َلُه  وَن ِمْن َقْبِلي، َل �إَِلَه �إِلَّ �هللَّ ِبيُّ َما ُقْلُت �أََنا َو�لنَّ
ْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ �َضْيٍء َقِديٌر( رو�ه �لرتمذي وح�ضنه  ْلُك َوَلُه �حْلَ �مْلُ
�لألباين، فعلى �مل�ضلم �أن يتفرغ للذكر و�لدعاء و�ل�ضتغفار يف هذ� 
�ليوم، وليدع لنف�ضه وِلو�لدْيه ولأهله وللم�ضلمني، مع �ملحافظة 
�إجابة �لدعاء، و�لعتق و�ملغفرة من  على �لأ�ضباب �لتي يرجى بها 
�ليوم: فعن  �ملحرمات يف ذلك  �لنار، ومنها:  - حفظ �جلو�رح عن 
وِل �هلِل ملسو هيلع هللا ىلص  �بن عبا�س ر�ضي �هلل عنهما قال: »َكاَن ُفالٌن َرِديَف َر�ضُ
، َقاَل:  �َضاَء، َوَيْنُظُر �إَِلْيِهنَّ َيْوَم َعَرَفَة، َقاَل: َفَجَعَل �لَفَتى ُيالِحُظ �لنِّ
َقاَل:  ِمَر�ًر�،  َخْلِفِه  ِمْن  ِبَيِدِه  َوْجَهُه  ِرُف  َي�ضْ ملسو هيلع هللا ىلص  �هلِل  وُل  َر�ضُ َوَجَعَل 
»�ْبَن  ملسو هيلع هللا ىلص:  �هلِل  وُل  َر�ضُ َلُه  َفَقاَل  َقاَل:   ، �إَِلْيِهنَّ �ْلَفَتى ُيالِحُظ  َوَجَعَل 
َرُه، َوِل�َضاَنُه، ُغِفَر َلُه(«  �أَِخي، �إِنَّ َهَذ� َيْوٌم َمْن َمَلَك ِفيِه �َضْمَعُه، َوَب�ضَ

رو�ه �لإمام �أحمد ب�ضند  �ضحيح.
- �لإكثار من �لتهليل و�لت�ضبيح و�لتكبري يف هذ� �ليوم: فعن �بن 
وِل �هلِل ملسو هيلع هللا ىلص يِف َغَد�ِة َعَرَفَة،  ا َمَع َر�ضُ عمر ر�ضي �هلل عنهما قال: )ُكنَّ
ْلِبَيِة  ، َباُب �لتَّ جِّ ُل( رو�ه �لإمام م�ضلم،  ِكَتاُب �حْلَ َهلِّ ا �مْلُ ُ َوِمنَّ ا �مْلَُكربِّ َفِمنَّ
َهاِب ِمْن ِمًنى �إَِلى َعَرَفاٍت يِف َيْوِم َعَرَفَة، رقم: 273  ْكِبرِي يِف �لذَّ َو�لتَّ

. )1284( -
- �لإكثار من �لدعاء باملغفرة و�لعتق يف هذ� �ليوم، فاإنه يرجى 

�إجابة �لدعاء فيه.
فعلى �مل�ضلم �أن يتفرغ للذكر و�لدعاء و�ل�ضتغفار يف هذ� �ليوم 
�لعظيم، وليدع لنف�ضه وِلو�لدْيه ولأهله وللم�ضلمني، ول يتعدى يف 

دعائه، ول ي�ضتبطئ �لإجابة، ويلح يف �لدعاء.
و�حذر �أخي �لقارئ من �لذنوب �لتي متنع �ملغفرة يف هذ� �ليوم، 
كالإ�ضر�ر على �لكبائر و�ملعا�ضي و�لذنوب وغريها، �إذ كيف تطمع 
يف �لعتق من �لنار،  و�أنت م�ضر على �لذنوب �لعظام؟!، وكيف ترجو 

�ملغفرة و�أنت تبارز �هلل باملعا�ضي يف هذ� �ليوم �لعظيم؟!.
فيه  تنوعت  عظيم،  مهيب  يوم  عرفة،  يوم  �لقر�ء؛  �أعز�ئي 
ل�ضلفنا  كان  حيث  مو�قفهم،  فيه  وتعددت  �ل�ضاحلني،  م�ضاعر 
�ل�ضالح فيه ماآثر ل تن�ضى ومو�قف خالدة، فمنهم من غلب عليه 
�خلوف و�حلياء، كما فعل مطرف بن عبد �هلل وبكر �ملزين حني وقفا 
بعرفة فقال �أحدهما: »�للهم ل ترد �أهل �ملوقف من �أجلي«، وقال 
�لآخر:« ما �أ�ضرفه من موقف و�أرجاه لأهله لول �أين فيهم«، ووقف 
فقيل  يدعوه،  �أن  ربه  من  �حلياء  فمنعه  بعرفة،  �ل�ضاحلني  �أحد 
له: مل ل تدعو؟ ، فقال: �أجد وح�ضة، فقيل له: هذ� يوم �لعفو عن 
�لذنوب، فب�ضط يديه ووقع ميتًا!، ووقف �لف�ضيل بن عيا�س بعرفة 
و�لنا�س يدعون، وهو يبكي بكاء �لثكلى، قد حال �لبكاء بينه وبني 
�لدعاء، فلما كادت �ل�ضم�س �أن تغرب، رفع ر�أ�ضه �إلى �ل�ضماء وقال: 

»و��ضو�أتاه منك و�إن عفوت«. 
َق باأذيال �لرجاء طمًعا يف رحمة �هلل وكرمه، يقول  ومنهم من َتَعلَّ
�بن �ملبارك: »جئت �إلى �ضفيان �لثوري ع�ضية عرفة، وهو جاث على 
ركبتيه، وعيناه تهمالن- �أي تذرفان-، فقلت له: من �أ�ضو�أ هذ� �جلمع 
حاًل؟، قال: �لذي يظن �أن �هلل ل يغفر له«، وروي عن �لف�ضيل بن 
وبكائهم ع�ضية عرفة ،فقال:  �لنا�س  ت�ضبيح  �إلى  �أنه نظر  عيا�س 
»�أر�أيتم لو �أن هوؤلء �ضارو� �إلى رجل ف�ضاألوه د�نقًا - يعني: �ضد�س 
درهم - �أكان يردهم؟ ،قالو�: ل، قال: و�هلل للمغفرة عند �هلل �أهون 

من �إجابة رجل لهم بد�نق«.
هكذ� كان حال �ل�ضاحلني يف هذ� �ليوم �ملبارك، يجمعون بني 
�خلوف و�لرجاء، فيخافون من عقاب �هلل وعذ�به، ويرجون مغفرته 
وثو�به؛ ف�ضومو� بارك �هلل فيكم هذ� �ليوم �لعظيم، و�أكرثو� فيه من 

�لذكر و�لدعاء، تكونو� من �لفائزين بر�ضو�ن �هلل وغفر�نه. 
ختاماً �إخو�ين �لقر�ء: جميل من �ملوؤمن �أن يغتنم مو��ضم �خلري 
و�لطاعات مبا ير�ضي �هلل تعالى، ويحقق �لرحمة و�ملغفرة، فاحر�س 
�أن تخطط ليومك من �ضباحه مل�ضائه، فالعيد ملن فاز  �أخي على 

بالطاعة  و�لعبادة.
من  و�جعلنا  و�لربكة،  �خلري  مو��ضم  من  حترمنا  ل  فاللهم 
�لأقو�ل  �ضالح  منا  وتقبل  �إليه،  �لد�عني  �خلري،  �إلى  اقني  ـبَّ �ل�ضَّ
و�لأعمال، �إنك على ما ت�ضاء قدير، وبالإجابة جدير، فاأنت نعم 

�ملولى ونعم �لن�ضري.
و�ضلى �هلل و�ضلم وبارك على �ضيدنا حممد وعلى �آله و�ضحبه 

�أجمعني.

إعداد : محمد أمني بنعفان -

وقفات مع ف�ضائل يوم عرفة
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فضل اهلل تعالى يوم الجمعة على سائر األيام، فهو عيد المؤمنين األسبوع الذي تفتح فيه 
األرزاق.. ويشهد اهلل ومالئكته صالة المسلمين جماعة بالمساجد.

قال تعالى :

 ِ َلى ِذْكِر اهلَلهّ ُمَعِة َفاسْصَعْوا اإِ َلِة ِمن َيْوِم اْلُ ِذيَن اآَمُنوا اإَِذا ُنوِدَي لِل�صَهّ َها اَلهّ »َيا اأَُيهّ
َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُكْم َخْيٌ َلهُّكْم اإِن ُكنُتْم َتْعَلُمون « )سورة الجمعة اآلية 9(.

وقال تعالى :

ِ َواْذُكُروا  ِل اهلَلهّ وا ِف الأَْر�ِض َواْبَتُغوا ِمْن َفضصْ لُة َفانَت�ِشُ َيْت ال�صَهّ »َفاإَِذا ُقضصِ
ُكْم ُتْفِلُحوَن« )سورة الجمعة اآلية 10(. َ َكِثياً َلَعَلهّ اهلَلهّ

الكتانيـون  الشرفـــاء  دأب   -
اهلل  ذكر  على  جمعـــة  كـل  مساء 
تعالى والتوسل إليه طلبا للمغفرة 
والرضــوان، ومـــن رضي اهلل عند 

يدخله الجنة..
الذهـــاب  على  جدي  تعوّد   -
باب موصدة  لها  بزقاق  زاوية  إلى 
تفتح عنـــد صالة العصر ، يؤمهــا 
وحضـــور  للصــالة  المسلمـــون 

العمارة.
- لم يتسن لي معرفة الحكمة 
لم  للزاويـة ألني  جـــدي  مصاحبة 
أكمل السادسة من العمـر، كنــت 
والدتي  وأسأل  نفسي  مـع  أتساءل 
قميـص  عن  غرابـة  في  الكتانيــة 
فتفــوح  بدنـه  عـرق  يمتص  الذي 
فتجيبني  وعنبـر.  رائحة مسك  منه 
وقد انشرحـت أسارير وجهها : إن 
الرسول سيدنا محمد  جدك سبط 
فاطمــة  من  السـالم  أزكـى  عليه 
السبـط  فهـو  عنهــا،  اهلل  رضي 
شجـرة  في   33 والثالثـون  الثالث 
الكتانيين. وحين ألمس طرفا من 
قميص جدي الناصع البياض أحس 
إليه ويحفزني على  بشيء يشدني 

حضور عشية الذكر..
وبعد أداء الصالة في الزاوية يخرج اإلمام وهو شيخ وقور ذو هيبة وهيئة حسنة، فيشرع 
المصلون في تقبيل كتفه ويلتمسون منه الدعاء لهم وهو واقف وسط فناء المسجد وقد غص 

بالحضور في حلقة دائرية للعبادة والذكر..
عبادة ال تحتاج إلى طهارة أو وضوء أو استقبال قبلة لوقت محدد ذاكرين اهلل تعالى مصداقا 

لقوله : 

ــ »فاذكروا اهلل يذكركم« )س البقرة(.
ــ »فاذكروين  اأذكركم«.

ــ »األ بذكر اهلل تطمئن القلوب« )س الرعد 28(.
وقال تعالى:

ْغِفَرًة اأََعَدهّ اهلل َلُهْم َمْغِفَرًة  ُ َلُهم َمهّ اِكَراِت اأََعَدهّ اهلَلهّ َ َكِثًيا َوالَذهّ اِكِريَن اهلَلهّ »َوالَذهّ
َواأَْجًرا َعِظيًما« )األحزاب 35(.

هي أذكار يذكر فيها اسم اهلل تعالى والصالة على النبي سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

هي أذكار وإشراقات روحانية ال غلو فيها.. فيها نغمة وقول موحد، وحركات منسجمة بديعة، 
بالرؤوس واألكتاف مرددين : »اهلل حي.. اهلل حي.. اهلل حي.. مدد يا أهل المدد«.

- يتوسط حلقة الذكر شيخ عليه هيبة ووقار من رب العالمين، يشع وجهه نورا، ذو لحية 
مخضبة بالحناء، ويشير بيده اليمنى إلى أهل الحضرة ضابطا إليقاع الذكر والتهليل..

اهلل  لذكر  األول  ربيع  من   )15( عشر  الخامس  اليوم  في  األمسية  هذه  الكتانيون  يحيي 
والصالة على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

ومن أقوالهم :
»هذه ساعة من ساعات اهلل

اذكروا اهلل وصلوا على محمد«
وأهل  والمنتسبين،  والعلماء  األشراف  من  وجمع  المادحين  من  نخبة  الحفل  يحضر  كما 
البالد  لملك  بالدعاء  أكفه  الكتانيين  شيخ  فيرفع  الكريم،  القرآن  من  آيات  تتلى  ثم  الفضل، 
ولرعيته وللناس أجمعين، ثم تصفف موائد الطعام التي يلتف حولها الحاضرون، ثم يخرجون 

من الزاوية شاكرين حامدين نعمة اهلل بعد صالة وذكر دعواهم فيها..
سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سالم..

وآخر دعواهم أن الحمد هلل رب العالمين..
في  السبق  الزاوية  لهذه  كان 
على  والذود  للملــك  البيعة  إعالن 
كما  المستعمــر،  ومقاومة  البالد 
البـالد  عن  يدافــع  بعضهم  كان 
أو  بمالـه  أو  الحـرة  األبيـة  بنفسه 

بقلمه...
المشرقة  اللحظات  تلك  تركت 
مع جدي في الزاوية أثـرا طيبا في 

نفسي..
الكتانية مهمتهـــا  فالزاويـــة 
نموذج  فهي  واجتماعية..  روحية 

يقتدى به من ناحية الزهد..
الشجرة الكتانية :

نبتت  الكتانيين  أسـرة  شجـرة 
بأرض فاس وتفرعت أغصانها عبر 
العالم العربي: منهم من استوطن 
وشماله  وغربــه  شرقـه  بالمغرب، 
إلى  ارتحــل  من  ومنهم  وجنوبه، 
ومصر  وليبيــا  تونس  ثم  الجزائر 
والشــام،  العربية  الجزيــرة  وشبه 
فطبقــت شهرتهم اآلفاق، فمنهم 
والعـــدول  واألساتــذة  العلمـاء 
والقضاة واألدباء والمفكرون وذوو 
المناصب العليا، أسسوا زاوية لهم 
المولد  عيد  مطلع  كل  يؤمونها 

النبوي الشريف وهم أسباط الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم.
ومن الشرفاء الكتانيين في الماضي والحاضر :

1/ محمد الفاطمي الملقب بالمزيان )جدي(
2/ ابن محمد

3/ ابن عمر
4/ ابن عبد الجليل

5/ ابن يحيى
6/ ابن حيى

7/ ابن محمد
8/ ابن ادريس األكبر
9/ ابن ادريس األزهر

10/ ابن عبد اهلل
11/ ابن الكامل

12/ ابن الحسن بن علي كرم اهلل وجهه، وفاطمة ابنة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

مالحظة :
من أحب االطالع على الشجرة الكتانية عليه االتصال بالدكتور حمزة بن الطيب الكتاني بشارع 

العرعار أكدال الرباط.

اوؤُه( اأَْهِل الَل واأَِحبَّ )ُهْم ِمْن 

رواد األسرة الكريمة
)اجلزء الثالث(

ننـ�شـــى حـتــى ل 


