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Lire en page 3

Covid 19 
renforcer la capacité 

litière à Tanger 

Futur téléphérique à Tanger :

Pour ou Contre ? 

Le nombre de patients atteints du Covid-19 hospitalisés continue de progresser à tanger, 
ce qui implique la création  de nouveaux pavillons de réanimation ainsi que l’aménage-

ment d’un hôpital de campagne d’une capacité de 100 lits dans un espace attenant à l’hôpital 
Mohammed VI. pour renforcer la capacité litière et éviter ainsi  l’effondrement du système de 
santé dans la région.

À cet effet, les hôpitaux Duc de tovar et Mohammed VI seront mis à contribution pour ac-
cueillir les cas graves infectés par le coronavirus et ceux nécessitant des respirateurs artificiel.

On envisage aussi  la possibilité de libérer l’hôpital El Qortobi afin de le réserver exclusive-
ment aux cas graves atteints par le Covid-19.

annoncé par intermit-
tences, mais figurant 

bel et bien dans le programme 
général de reconversion du 
port de tanger - ville, le projet 
de téléphérique ne reçoit pas 
l’aval d’une partie de la popu-
lation tangéroise notamment 
celui  d’associations   

ou d’organisations de pro-
tection du patrimoine, de l’en-
vironnement et des droits des 
consommateurs qui, selon 
le quotidien arabophone «al 
akhbar» dans son édition du 
weekend dernier, s’y oppose-
raient, avançant certaines raisons, justifiées ou non.

Parmi ces raisons, les opposants considèrent que l’aménagement d’une station de téléphé-
rique au niveau de «Sour El Maâgazine» (place Faro), reviendrait à dénaturer ce site emblé-
matique de la ville, masquerait la vue singulière sur la rive nord du Détroit de Gibraltar et la 
fréquence de passages de 90 cabines du téléphérique par jour, perturberait ce lieu touristique 
apprécié par les visiteurs.

Lire en page 2

Législatives 2021

Le marathon électoral
 sous le  joug du  Covid 19 
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annoncé par intermit-
tences, mais figurant 
bel et bien dans le pro-

gramme général de reconver-
sion du port de tanger - ville, le 
projet de téléphérique ne reçoit 
pas l’aval d’une partie de la po-
pulation tangéroise notamment 
celui  d’associations   

ou d’organisations de pro-
tection du patrimoine, de l’en-
vironnement et des droits des 
consommateurs qui, selon 
le quotidien arabophone «al 
akhbar» dans son édition du 
weekend dernier, s’y oppose-
raient, avançant certaines rai-
sons, justifiées ou non.

Parmi ces vétos, les oppo-
sants considèrent que l’aména-
gement d’une station de télé-
phérique au niveau de «Sour El 
Maâgazine» (place Faro), revien-
drait à dénaturer ce site emblé-
matique de la ville, masquerait 
la vue singulière sur la rive nord 
du Détroit de Gibraltar et la fré-
quence de passages de 90 ca-
bines du téléphérique par jour, 
perturberait ce lieu touristique 
apprécié par les visiteurs.

Les opposants au projet dans 
son intégralité font, d’autre part, 
valoir le fait que la ville de tanger 
en tant que telle ne se prête pas 
à ce projet, de par son relief et 
ses caractéristiques démogra-
phiques: « ce genre de projet né-
cessite un environnement et des 
caractéristiques géographiques 

spécifiques qu’on retrouve dans 
des zones au relief accentué, avec 
un dénivellement très prononcé, 
dans des zones de montagnes avec 
ravins et lits de rivières, entre autres. 
Cette configuration géographique 
n’existe pas à Tanger», affime-t-on, 
estimant que 

«c’est tout le contraire, puisque 
la  zone où ce projet est program-
mé présente une forte densité de 
population dominée par l’habitat 
anarchique, outre  la hauteur des 
habitations qui n’est pas régulière» 
explique-t-on 

Pour notre part, nous concevons 
que l’on ne peut se prononcer sur 
un projet qui est encore à un stade 
embryonnaire.

En fait, il y a beaucoup de vrai 
concernant la place Faro si l’on 
tient compte de  l’importance de ce 
«Balcon sur mer» situé à un endroit 
stratégique au cœur battant de la 
ville.

Les initiateurs du projet de télé-
phérique pourraient reconsidérer 
le tracé de leur ligne de manière à 
épargner « Sour El Maâgazine». Cela 
semble fondamental !

Pour le reste, nous considérons 
qu’il s’agit de questions relevant de 
spécialistes, d’experts et de paysa-
gistes, entre autres, ce qui implique 
d’approfondir l’étude de faisabilité 
du projet dans son ensemble afin 
d’en déterminer les aspects posi-
tifs et négatifs, mais aussi la portée 
touristique, donc économique pour 
la ville.

ActuAlités
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FÉDÉRATION MAROCAINE

DES ÉDITEURS DE JOURNAUX

Quelques semaines nous sé-
parent des élections légis-
latives, communales et ré-

gionales. Ces rendez-vous électoraux 
créent une effervescence particulière 
dans les différents états majors des 
partis politiques dont les objectifs 
sont de remporter la mise, en faisant 
élire le maximum de candidats. Pour 
la cause,  les démembrements régio-
naux des partis politiques ne lésinent 
sur aucun moyen, partant du recru-
tement de nouveaux militants, à l’ac-
cueil les bras ouverts de transfuges 
politiques, en passant bien sûr par 
l’élaboration de programmes électo-
raux permettant de rallier le plus 
d’électeurs. Le moins que l’on puisse 
dire  c’est que l’ambition affichée par 
tous est d’arriver en pole position. 
Cependant, on se demande bien sur 
quels faits marquants, jusqu’à date, 
reposent les stratégies des partis po-
litiques dans notre région ?

USFP : L’union socialiste des 
forces populaires est un parti poli-
tique qui a une longue histoire sur la 
scène politique nationale. Il est connu 
pour ses luttes historiques, et l’aura 
de ses leaders d’antan, à l’instar du re-
gretté Abderrahmane Yousfi qui a lais-
sé des traces indélébiles dans l’his-
toire de notre pays. Il fut un temps où 
ce parti politique constituait un poids 
lourd de la scène politique régionale, 
malheureusement, depuis quelques 
années, il semble être plongé dans 
un sommeil inexplicable. aujourd’hui, 
pour affronter les échéances électo-
rales futures, et espérer sortir de cette 
léthargie, ce parti a particulièrement 
misé sur le recrutement de nouveaux 
militants et candidats connus à tan-
ger. Il espère ainsi pouvoir capitaliser 
sur la notoriété de ces derniers pour 
tirer son épingle du jeu. 

ISTIQLAL : considéré comme le 
premier parti politique de notre pays, 
il est fondé dans la mouvance des re-
vendications pour l’indépendance. Ce 
parti politique prend officiellement sa 
dénomination actuelle le 10 décembre 
1943,  sous l’impulsion d’ahmed Ba-
lafrej. Depuis 2017, sa destinée est 
conduite par Nizar Baraka.

Dans notre région, ce  parti po-
litique escompte passer l’épreuve 
des  élections à venir en s’appuyant 
sur de nouvelles recrues venues 
d’autres politiques, mais par n’im-
porte lesquels ! Il a particulièrement 
tenu à recruter des candidats dotés 

d’une expérience politique éprouvée, 
et justifiant d’une carrière dans la 
gestion des postes à responsabilité. 
Une telle stratégie a certes le mérite 
de mettre à la disposition de ce parti 
politique des compétences prêtes à 
l’emploi, néanmoins le risque est de 
brouiller les électeurs à la recherche 
des explications derrière l’accueil des 
transfuges. 

RNI : Le rassemblement national 
des indépendants est certainement le 
parti qui a le vent en poupe en cette 
période électorale. Fondé en 1978, et 
actuellement présidé par aziz akhan-
nouch, ce parti est sorti victorieux du 
premier round des élections ayant 
concerné les délégués du personnel, 
en juillet dernier. Cet exploit pourra-
t-il être réédité au niveau régional 
aux prochaines échéances électo-
rales à venir ? La réponse à cette 
question n’est pas évidente, puisque 
certaines querelles internes ont créé 
une grande cacophonie entre les res-
ponsables régionaux, conduisant cer-
tains à quitter le navire pour d’autres 
cieux. Afin d’empêcher le navire de 
chavirer, le RNI s’appuie désormais 
sur de jeunes militants qui ont pris les 
choses en main et entendent montrer 
de quoi ils sont capables.

PAM : Le Parti authenticité et 
Modernité s’est-il remis de son ago-
nie après le départ de son ancien 
secrétaire général, Elyas ? après la 
traversée du désert, entretenue par 
des luttes de pouvoir interne, ce parti 
politique créé en 2008, prend de nou-
veau le large sans véritables vents 
favorables. Jusqu’à présent, il n’est 
véritablement pas possible, au niveau 
régional, de connaitre les éléments 
sur lesquels repose sa stratégie 
pour les prochaines échéances élec-
torales. Mais tout porte à croire que 
la situation est stable et évolutive, le 
début de la campagne électorale nous 
en dira certainement davantage. 

PJD : victorieux aux dernières 
élections législatives, le PJD pourra-
t-il rééditer son exploit ? Le premier 
round des élections concernant les 
délégués des personnels, ont per-
mis de constater que ce parti a perdu 
beaucoup de terrain. Les commenta-
teurs de la scène politique s’accordent 
à dire qu’il a considérablement perdu 
en capacité de mobilisation, certains 
allant même jusqu’à parler de cin-
glant revers. Cela est-il suffisant pour 

le faire baisser les bras? Pas si sûr ! 
Même si la représentation régionale 
de ce parti a  connu des dissensions 
internes, elle continue de travailler 
dans le silence, et s’appuie particuliè-
rement sur ses militants fidèles et de 
la première heure. Son actuel respon-
sable, abdelaoui, avec son sérieux 
et son expérience politique semble 
prendre les décisions adéquates pour 
recadrer les choses, ce qui ne semble 
pas plaire à tout le monde, notam-
ment à certains militants qui se sont 
d’ores et déjà mis en retrait. 

U.C : L’Union constitutionnelle 
est un parti créé en 1983. Lors des 
élections législatives de 2016, il a ob-
tenu 19 sièges à la chambre basse du 
parlement. au niveau de notre région, 
ce parti connait à fréquence régulière 
des hauts et des bas. À la veille des 
élections, son salut semble reposer 
sur son responsable régional, un 
homme infatigable tant physique-
ment que…financièrement. Malgré 
les embuches et les oppositions dont 
il fait face à l’intérieur même de son 
formation politique, il n’a d’attention 
que pour les élections et la meilleure 
stratégie pour les remporter. 

MP : Le mouvement populaire 
joue jusqu’ici la carte du silence…par 
obligation. Plongé dans une agonie 
sans pareil, ce parti fait feu de tout 
bois. Il recrute à tout va des militants 
et des candidats sans faire de distinc-
tion entre les individus de bonnes 
et mauvaises moralités. C’est à se 
demander si ce parti a un  minimum 
de considération pour ses poten-
tiels électeurs. tout porte croire que 
le responsable régional de ce parti, 
Ouzzine, confond tanger aux patelins 
azzeyanes où les régions de khemis-
set.

D’autres partis  à l’instar le PPS, 
semblent ne pas s’intéresser aux 
élections et ne font même pas allu-
sion aux campagnes électorales. On 
se questionne bien sur le raisons 
de leurs existences, si aux moments 
charnières des élections dans leurs 
états majors  régionaux, c’est le 
calme plat. Est-ce une nouvelle stra-
tégie électorale ? L’avenir nous le dira 
certainement. Quoi qu’il en soi, nous 
reviendrons dans nos prochaines 
éditions avec plus détails sur les faits 
marquants de la scène politique tan-
géroise.

B.A

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Que se passe-t-il dans les états 
majors des partis politiques

à la veille des élections ? 

Futur téléphérique 
à Tanger :

Pour ou Contre ? 
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regroupements en public. L’usage et la distribution de tracts électoraux seront 
bannis, vu qu’ils pourraient être des vecteurs de transmission du virus. 

Ces nouvelles donnes obligent candidats et électeurs à revoir leurs cartes et 
c’est tant mieux!  Pandémie, confinement et restrictions sanitaires obligent, on 
ne verra pas ou presque pas de gueuletons offerts; plus ou presque plus de ré-
unions privées; moins d’intermédiaires porteurs d’enveloppes. Les habitudes et 
les occasions  de rapprochement comme le  porte à porte «prometteur» ou les 
retrouvailles autour d’un café «juteux»  sont également à éviter.

C’est la désillusion porteuse d’espoir pour des jours meilleurs et des habitudes 
plus  saines !      

Cela ne se ressent pas encore, pour le moment, car la précampagne est calme 
et sans grand débat, les partis politiques étant occupés par la désignation de leurs 
candidats et la finalisation de leur programme électoral.

Ensuite, la seule parade que pourront trouver ces partis, consistera à faire 
usage des nouvelles technologies de l’information, comme une communication 

digitale via Internet, ou 
encore s’adresser au 
corps électoral sur les 
stations de radios et 
les chaînes de télévi-
sion, comme c’est déjà 
le cas pour des procès 
ou un enseignement à 
distance.

Et puis, que pour-
raient bien avoir à offrir 
ces partis dont nom-
breux ceux qui onr fait 
partie du dernier gou-
vernement.

Chacun sait qu’une 
campagne électorale 
est un moment fort 
dans la polarisation, la 
sensibilisation et la pro-
motion de ce que pro-
posent les formations 
politiques. 

Or, aujourd’hui, si l’on 
fait le bilan des cinq 
dernières années, on 
se rendra compte que 

les grandes réformes ont été décidées par le Roi, tel est le 
cas notamment de la Régionalisation avancée; le Système 
éducatif et professionnel ; le Nouveau modèle de dévelop-
pement ou encore la Protection sociale. 

Si bien que le gouvernement sortant et ses composantes 
ne peuvent revendiquer en propre tel ou tel bilan et le mettre 
en exergue devant les électeurs de 2021, exception faite 
peut-être de trois ou quatre départements qui sortent du lot. 
Celui de l’industrie et du Commerce avec Moulay Hafid  Ela-
lamy; de  l’agriculture et la Pêche maritime, avec aziz akha-
nouch; de l’Economie et les Finances avec Mohamed Ben-
chaâboun; de la Santé et la gestion de la pandémie du Covid 
19, avec khalid aït taleb, ou encore de l’Enseignement avec 

Saaid amzazi qui a su gérer un grand chantier Royal.
Il fut un temps où la campagne électorale reposait peut-être, en partie,  sur le 

«leadership» du candidat ou sur certaines minuscules pratiques  «compensa-
trices» pour l’électeur facilement soudoyé.

aujourd’hui, il  Il ne s’git plus de continuer à  insulter  l’intelligence du citoyen 
qui est désormais attentif au déroulement de la vie sociale; il n’ignore pas quels 
partis et quels responsables sont en capacité de porter les réformes attendues 
et quels sont les opportunistes qui guettent l’occasion. S’il est encore parfois en 
bute au brouillard et à la confusion, il est néanmoins conscient que l’heure du 
changement a sonné à la porte du Maroc Nouveau !

@ par le Dr Abdelhak BAKHAT 

Législatives 2021

Le marathon électoral
 sous le  joug du Covid19 

Les élections générales  des membres de la Chambre des représentants, les 
membres des Conseils communaux et d’arrondissements et les membres 
des Conseils régionaux,

sont fixées au mercredi 8 septembre 2021. Les dépôts de déclaration des candi-
datures ont démarré le 16 août et seront fermés mercredi prochain à midi.

C’est alors que s’ouvrira, 10 jours plus tard,  la campagne électorale le 26 août et 
s’étalera  au 7 septembre à minuit, soit la veille du scrutin.

Si l’on exclue certains comportements marginaux relevant de l’indécence et fa-
ciles à  deviner, d’ordinaire, ces échéances législatives se déroulent à peu près 
normalement sur le plan organisationnel, de manière systématique et arrivent par-
fois à passer inaperçues pour une population boudant, en partie, les urnes.

En, effet, en dehors de quelques escarmouches entrées dans les mœurs des  
partis politiques qui  se tirent dans les pattes jusqu’à la dernière minute, rien de 
bien particulier ne retient l’attention du citoyen ordinaire pour qui tous les candi-
dats sortent d’un même panier...à quelques exceptions près.

Vues sous cet aspect, 
les choses ne devraient 
pas se dérouler différem-
ment, sauf que, cette  an-
née , un facteur nouveau 
indépendant de la volon-
té de tous,  impose des 
changements majeurs. 
C’est «Dame Nature» 
qui s’en mêle, cette fois, 
en dictant de nouvelles 
règles pour le déroule-
ment de la campagne 
électorale qui s’annonce 
comme un exercice pé-
rilleux sous le spectre du 
Covid 19. 

Si, bon gré, mal gré, 
les  différents partis po-
litiques s’apprêtent à 
lancer  leur campagne 
électorale pour les diffé-
rents scrutins du 8 sep-
tembre prochain, souhai-
tons, du moins, qu’ils ne 
le fassent pas les yeux 
bandés et les oreilles 
bouchées, et que les personnes impliquées dans cette 
campagne , soient toutes conscientes que la situation de 
cette année ne sera identique à aucune précédente car  la 
crise du Covid-19 va avoir un impact décisif sur la façon 
dont cette campagne sera gérée.

En effet, cette phase de communication politique intense, 
qui constitue un des éléments majeurs du processus élec-
toral, sera particulière cette fois-ci, à cause de la situation 
épidémiologique, notamment que la pandémie du corona-
virus  persiste, s’aggrave et devient de plus en plus féroce 
et meurtrière de jour de jour en jour. Ces faits ne guettent 
pas que les autres et nous sommes tous concernés!

a l’heure où nous écrivons ces lignes, le ministère de la 
Santé signale 10 240 nouveaux cas porteurs du coronavirus 
survenus en 24 heures, dont 831  dans la région tanger-tétouan-al Hoceïma.

Eu égard à ces gravités et en vue de s’entourer d’un maximum de protection,  
le cadre juridique dans lequel évoluera cette campagne électorale obéira à deux 
textes de loi, l’un portant sur les élections, et le second sur la gestion de l’état 
d’urgence sanitaire,  avec un couvre-feu nocturne, voire un confinement probable,  
et la réduction drastique du nombre de participants aux réunions.

Par conséquent, il n’y aura pas de grands meetings ni de grands rassemble-
ments en plein air ou dans des salles bondées de personnes. Cette campagne 
sera, ainsi,  affaiblie par l’absence de grandes foules et l’interdiction de grands 
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Rubrique   
Culturelle

Résumé :
Pourquoi est-on attiré par quelqu’un ? Qu’est-ce qui, inéluc-

tablement, nous pousse à chercher notre moitié ? Pourquoi res-
tons-nous avec notre partenaire ou au contraire souhaitons-nous 
rompre ? 

Pour mieux comprendre nos élans comme nos écarts, Jean-Di-
dier Vincent fait appel aux sciences du vivant et décrit la foison-
nante diversité amoureuse chez les animaux, nous livrant par la 
même occasion les clefs surprenantes de nos comportements...

Une formidable revue des métamorphoses du couple humain, 
de la préhistoire à l’hyper modernité, par le plus pétillant des bio-
logistes.

Petite mise en bouche entretien de Madame Figaro et Jean-Di-
dier Vincent : Qu’est-ce qui attache un homme à une femme ? Des sen-
timents ou bien des hormones ? Des neurones ou de l’affection ? De 
la testostérone ou bien des signes de reconnaissance de l’être aimé ? 
Bref, l’amour est-il chimique ou bien philosophique ?

Réponse : On me sort tout le temps : « Mais alors, avec vous, 
l’amour, ce n’est que de la chimie ! » Ce à quoi je réponds : « Mais 
tout est chimique ! » Vous ne pouvez pas mettre d’un côté la chimie 
et de l’autre l’esprit. Quand vous désirez un autre, vous avez envie 
de lui, vous êtes poussé par le désir, et le désir est chimique. Ce 
n’est pas parce qu’il est chimique que l’amour ne peut pas aussi 
être de l’ordre de l’affect. L’affect, c’est ce qu’éprouve le corps, c’est 
la somme des émotions à laquelle il est constamment soumis dans 
son rapport au monde. L’affect est primordial, car il est le moteur du 
désir. On dit que le désir s’habille de sentiments, et moi, je suis du 
côté d’Épicure lorsqu’il définit l’âme comme le « cri de la chair ».

On termine ce livre avec une foule d’annotations instructives !
Bonne Lecture !

@ par Meryem Cherradi

Biologie du couple
de Jean-Didier Vincent   

Emigration

 Sebta rapatrie les 
mineurs non accompagnés

Le Maroc aurait donné son accord pour le rapatriement des 
mineurs non accompagnés arrivés dans le préside occupé de Se-

bta en mai dernier, et qui devraient être provisoirement  accueillis dans 
un centre pour mineurs à Martil,  près de tétouan, dans l’objectif d’un  re-
groupement familial ou la remise à une institution de tutelle marocaine.

apparemment, une réunion aurait eu lieu entre  des membres du gou-
vernement de Sebta et de la police espagnole ainsi que des représen-
tants de la préfecture de Tétouan et de l’Entraide nationale, pour finaliser 
les procédures de rapatriement de ces jeunes.

Dans le cadre des élections des Chambres professionnelles qui ont eu lieu le 6 août courant, une 
réunion élective s’est tenue, lundi, au siège de la Chambre de Commerce, d’industrie et de ser-
vices de la région de tanger-tétouan-al Hoceima (CCIS-tta), consacrée à l’élection du président 

et des membres du bureau de ladite Chambre, pour le prochain mandat.
Cette rencontre s’est déroulée en présence du secrétaire général de la wilaya de la région de tan-

ger-tétouan-al Hoceima, de représentants de l’autorité locale et de services extérieurs, ainsi que de 
professionnels représentant différents secteurs du commerce, de l’industrie et des services. 

Ainsi, le candidat unique à la présidence, appartenant au parti de l’Istiqlal, Abdellatif Afilal, a été élu à 
l’unanimité, par 81 voix, secondé par le premier vice-président El Hassan Ben tayeb, du Rassemblement 
national des indépendants (RNI) qui figurait dans une liste commune ayant obtenu 72 voix et 9 absten-
tions. 

Le nouveau bureau se compose comme suit : 
- Président                         :   Abdellatif Afilal -  PI;
- 1er vice-président          :   El Hassan Ben tayeb - RNI;
- 2ème  vice-président     :   Mohamed Said ahrouch- PaM:
- 3ème  vice-président     :   abdelhamid Hsisen - RNI:
- 4ème  vice-président     :   anouar al arbaeen-PI;
- Trésorier                           :  Abdelhafid Chergui-SAP
- trésorier-adjoint             :   achraf Boujir- MP
- Rapporteur                     :   Mustapha Bennaji -RNI
- Rapporteur  adjoint       :   Badreddine Oukhyar- USFP
Dans une allocution prononcée à l’occasion, le président élu  a indiqué que la prise de fonction de 

ce nouveau bureau  s’inscrit dans un contexte de développement soutenu que connaît la région de 
tanger-tétouan-al Hoceima, exigeant une institution dynamique et  à la hauteur de la tâche d’accom-
pagnement  de l’évolution des secteurs de productivité  et des attentes et  aspirations des opérateurs 
économiques de la région.

Dans le cadre des élections des Chambres professionnelles qui ont eu lieu le 6 août courant, une 
réunion élective s’est tenue, lundi, au siège au siège du Conseil régional à tanger, consacrée à 
l’élection du président et des membres du bureau de la Chambre d’artisanat de la région tan-

ger-tétouan-al Hoceima, pour le prochain mandat.
Cette rencontre s’est déroulée en présence du secrétaire général de la wilaya de la région de tan-

ger-tétouan-al Hoceima, de représentants de l’administration de l’artisanat et de services extérieurs, 
ainsi que de  professionnels du secteur.

Le candidat unique à la présidence, Mounir Laymouri appartenant au parti de l’authenticité et de la 
Modernité (PaM) a été élu, à l’unanimité, président de la Chambre d’artisanat de la région tanger-té-
touan-al Hoceima, par 56 voix, secondé par ahmed Dwibi, sans appatyenance politique (SaP),premier 
vice-président, puis ahmed El attari, du parti du Rassemblement national des indépendants (RNI), deu-
xième vice-président; et Noureddine abali, sans appartenance politique (SaP), troisième vice-président .

Le nouveau bureau se compose comme suit : 
- Président                        :    Mounir Laymouri  (PaM)
- 1er vice-président         :    ahmed Dwibi, -SaP;  ;
- 2ème  vice-président    :    ahmed El attari, RNI
- 3ème  vice-président    :    Noureddine abali SaP
- 4ème  vice-président    :    Mohamed Rabiî -USFP
- 5ème  vice-président    :    Mohamed Imran -PaM
- 6ème  vice-président    :    Mohamed tarik Raw -PI
- 7ème  vice-président    :    Mustapha kachar -RNI -
- 8ème vice- président    :    Mokhtar ayad
- Secrétaire                       :    abdelaziz El Bahali (SaP)
- Secrétaire adjoint          :    Mohamed Chwiakh (SaP)
Dans une allocution prononcée à l’occasion, le président élu  a exprimé ses sincères remerciements à 

tous ceux qui ont fait confiance à son programme d’action pour ce mandat et exprimé sa ferme volonté 
de se me mettre au service du secteur de l’artisanat, et à soutenir inconditionnellement les artisans de 
la région tanger-tétouan-al Hoceima.

« Nous avons le devoir de déployer les efforts nécessaires pour promouvoir la situation du secteur» , 
dira  Mounir Laymouri.

Abdellatif Afilal,
nouveau président 

Mounir Laymouri
nouveau président

Chambre de Commerce, d’Industrie et de services de la région 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima

CCIS-TTA

Chambre d’Artisanat de la région
 Tanger-Tétouan-Al Hoceima
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Organisés par l’asso-
ciation tétouan- asmir et 
l’Association Zoubida Afilal, 
au sein de principaux sites 
intra-muros témoignant du 
passé glorieux de la ville de 
la Colombe Blanche,  les tra-
vaux de la Première  édition 
de la Semaine culturelle esti-
vale, se sont ouverts samedi 
14 août pour se clôturer dans 
la soirée d’hier vendredi  à 
tétouan.

La  cérémonie d’ouverture 
s’est distinguée par l’expo-
sition de différents produits 
locaux en  couture,  brode-
rie, carrelage traditionnel, 
œuvres d’art plastique, pro-
duits du terroir, œuvres d’art 
contemporain, artisanat, et 
tenues traditionnelles de la 
région, sachant que l’un des 
objectifs fondamentaux de 
cet événement est de mettre 
en évidence l’ancienne mé-
dina de tétouan, son pa-
trimoine culturel et l’archi-
tecture particulière de ses 
maisons historiques, avec 
la spécificité de ses expres-
sions artistiques et cultu-
relles, et  son patrimoine ma-
tériel et immatériel, mis aussi 
sa culture régionale.

Le programme de la se-
maine était riche, diversifié 
et animé par   l’organisation 
d’expositions et de diverses 
activités notamment artis-

Dans le cadre d’une 
convention multipartite, sur 
la valorisation des contenus 
de la bibliothèque abdel-
lah Guennoun à tanger,  à 
travers l’élaboration d’une 
version électronique de ses 
contenus, une enveloppe 
budgétaire de 6,157 millions 
de dirhams  est allouée à ce 
projet , au titre d’un accord de 
partenariat liant la direction 
régionale du département 
de la Culture, la Fondation 
abdallah Guennoun pour 
la culture et la recherche 
scientifique et le Conseil de 
la région tanger-tétouan-al 
Hoceima.

Ce projet  a pour objectif 
de soutenir la réhabilitation 
et l’équipement de ladite Bi-
bliothèque laquelle constitue 
l’un des espaces culturels 
les plus importants de la ville 
du Détroit. 

 Dans le cadre des élections 
des Chambres profession-
nelles qui ont eu lieu le 6 
août courant, une réu-
nion élective s’est te-
nue, mardi, au siège 
de la Chambre des 
Pêches maritimes 
de la Méditerranée 
(CPMM), consa-
crée à l’élection 
du président et des 
membres du bureau de 
ladite Chambre, pour le 
prochain mandat.

Cependant, cette formalité n’a pu être 
accomplie à cause d’une insuffisance de 
quorum, seuls 23 membres ayant répondu 
à la convocation de présence, alors que les 
12 restants sur les 35 membres composant 
la Chambre étaient absents à l’appel.

ainsi les 2/3 qui ont frôlé la justesse à 
une présence près,  n’ont tout de même pas 
été atteins, comme l’exige  la loi 04-97 sur 
les Chambres des Pêches maritimes, et, la 
loi étant la loi,  la réunion élective a dû donc 
être reportée au lundi 23 août courant.

Rappelons que les résul-
tats des élections du 6 

août concernant cette 
Chambre dont le terri-

toire s’étend dé La-
rache à Saïdia, ont 
donné 13 sièges au 
Rassemblement na-
tional des indépen-
dants (RNI),  suivi 

des Sans apparte-
nance politique (SaP) 

avec 11 sièges). 
Viennent ensuite le Partis 

de l’Istiqlal (PI) et  l’Union so-
cialiste des forces populaires (USFP) 

avec 5 sièges chacun), et enfin le Parti de 
la Justice et du développement (PJD) avec 
1 seul siège.

Dans un sens, cela pourrait  se com-
prendre, avec cette composition, que le 
forum ne se soit pas formé  à la première  
rencontre car, apparemment, la motivation 
et l’enthousiasme ne semblaient pas être 
au rendez-vous.

Souhaitons, néanmoins, que cette fois 
sera la bonne car, de toute manière, le boy-
cott ne change rien à l’évidence !

tiques,  animées par une 
dizaine d’artistes imbus du 
patrimoine de l’ancienne mé-
dina dont une superbe expo-
sition de photographies en 
noir et blanc de sites mis en 
évidence par une architecte 
colombienne, Lina Medina 
qui a exposé des  images  de 
maisons et de ruelles de l’an-
cienne médina de tétouan,  
apparemment, un riche col-

La direction régionale de 
la Culture se charge de la  
réhabilitation et l’équipement 
de la et à assurer le suivi de 
l’exécution des travaux.

Créée en 1985, ladite Bi-
bliothèque, don de Ssi ab-
dallah Guennoun à la ville 
de tanger, est constituée en 

lection culturel héritée  de 
son père

En outre, des conférences 
et des rencontres virtuelles 
ont jeté la lumière sur  des 
configuration en matière de 
restauration du patrimoine 
d’ici et ailleurs, outre des  
conférences-débats sur l’his-
toire de la médina de tétouan 
et sur le développement que 
connaît aujourd’hui  la ville.

grande partie de collections 
de l’éminent théologien.

Elle comporte notam-
ment un nombre important 
d’ouvrages rares, parfois 
uniques, de manuscrits et 
d’imprimés, ainsi que de do-
cuments précieux

Clôture hier vendredi à Tétouan de la 

Première Semaine 
culturelle estivale

La Bibliothèque
Abdellah Guennoun

 bientôt en version 
électronique 

Chambre des pêches maritimes de la 
Méditerranée (CPMM) 

Le bureau dirigeant 
sera-t-il élu ce lundi ? 

C’est avec une profonde afflic-
tion et une immense consternation 
que nous avons accueilli la triste 
et chagrinante nouvelle du décès 
survenu le 14 août 2021, à l’âge de 
62 ans, du très cher regretté abdel-
hay ZEROUaL , frère du Dr Hamid 
ZEROUaL, pharmacien- biologiste 
bien connu dans notre ville  

En cette douloureuse circons-
tance, nous nous joignons à la 
Présidente du Rotary Club Doyen 
de tanger, Mme amal Jainat, et aux 
membres dudit club, pour  présen-
ter   nos condoléances les plus at-
tristées au Past président du même 
club, le Dr Hamid Zeroual ; à la 
veuve du défunt, Mme Badiaa abakhali ; à ses enfants Ouésal, Sahar, Badr 
; à  l’ensemble des membres des  familles Zeroual , abakhali et  familles al-
liées ; ainsi qu’à tous les proches du regretté disparu qui tiennent à formuler 
leur profonde gratitude aux très nombreuses et aimables personnes qui se 
sont associées à leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant par 
leur présence effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages d’af-
fection, de soutien et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères 
remerciements.

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

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

Nécrologie

Abdelhay ZEROUAL    
rappelée à Dieu  
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C’est avec une profonde affliction et une immense consternation que 
nous avons accueilli la triste et chagrinante nouvelle du décès survenu le 
17 juillet 2021, du très cher regretté Faouzi kOUCH, hôtelier, membre très 
apprécié dans la société civile tangéroise, ami de tous, aimable et serviable 
envers tous, avec toujours le bon mot et le bon geste pour chacun, ayant 
laissé une empreinte indélébile dans le cœur de toutes les très nombreuses 
personnes qui l’ont connu et qui continueront à se souvenir longtemps de 
son ineffaçable sourire naturel et  accueillant.

La dépouille du défunt a été inhumée, le lendemain  au cimetière d’’al 
Moujahidine où elle a été convoyée au milieu d’un émouvant cortège fu-
nèbre restreint eu égard à l’observation de mesures sanitaires imposées 
par la pandémie. ainsi seuls des membres de la famille et proches du dé-
funt ont été autorisés à accompagner le regretté disparu à sa dernière de-
meure pour lui rendre un dernier hommage posthume.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances 
les plus attristées à sa veuve Mme Iris ; à ses filles Jihane et Leila ; à son 
frère Moncef ; à ses neveux ;   à l’ensemble des membres de la  famille 
kouch et  familles alliées ; ainsi qu’à tous les proches du regretté disparu 
qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses et ai-
mables personnes qui se sont associées à leur deuil et partagé leur douleur 
en se manifestant par leur présence effective, leurs prières, leurs appels 
et leurs messages d’affection, de soutien et de compassion, les priant de 
trouver, ici, leurs sincères remerciements.

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

      Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

Nécrologie

Faouzi KOUCH
rappelé à Dieu  

Effets indésirables, pénu-
rie d’oxygène, hospitalisation 
systématique … on raconte 
du vrai et du faux autour de 
la campagne de vaccination, 
la campagne de vaccination 
est à l’origine d’un flot de « 
fake-news » relayées par des 
sites d’information et sur les 
réseaux sociaux. 

L’agence de presse  MaP 
fait le tri entre l’intox et les 
bonnes informations pour 
une meilleure sensibilisa-
tion:

– Hospitalisation systéma-
tique des enfants de moins 
de 15 ans atteints de la Co-
vid-19. FaUX

– Fièvre, maux de tête, 

520 éléments des Eaux et 
forêts, de la Protection civile, 
des Forces auxiliaires, des 
Forces armées royales et de 
la Gendarmerie royale et des 
autorités locales, appuyés 
par quatre avions «Canadair» 
des Forces Royales air et de 
quatre avions turbo trush 
de la Gendarmerie royale, 
ainsi que d’autres moyens 
techniques,  ont réussi, mer-
credi vers 17H00, à maîtriser  
totalement le gigantesque in-
cendie qui a ravagé, en cinq 

troubles digestifs, fatigue, 
sensation de malaise, vo-
missements, douleurs mus-
culaires ou articulaires, les 
effets secondaires des vac-
cins sont plus graves que la 
Covid. FaUX

– La vaccination anti-covid 
est déconseillée en cas d’al-
laitement. FaUX

– Les décès de patients 
atteints de la Covid-19 sont 
dus à une prétendue pénurie 
d’oxygène . FaUX

– Le nombre de primo-vac-
cinés est de 16.740.875, alors 
que celui des personnes 
complètement vaccinées 
(1ère et 2ème doses) s’élève 
à 11.980.285. VRaI

jours, 1100 hectares de la 
forêt «Sougna», située entre 
les communes de tanakoub 
et Derdara, dans la province 
de Chefchaoun. 

Une enquête est toujours  
ouverte pour déterminer les 
causes de cet incendie qui 
n’a, fort heureusement,  fait 
aucune victime humaine, 
mais, on suppose que les 
vagues de chaleur excep-
tionnelle  qui ont sévi, ces 
derniers temps,à travers le 
pays,  ont provoqué  le dé-

– Le ministère de la Santé 
a annoncé l’élargissement 
de l’opération de vaccina-
tion anti-Covid au profit des 
jeunes âgés de 18 ans et 
plus. VRaI

– Le nombre des patients 
intubés et des décès ont res-
pectivement progressé de 42 
et 36% suite à la résurgence 
du virus dans toutes les ré-
gions du Royaume. VRaI

– La protection contre la 
Covid-19 par la vaccination 
est meilleure après une in-
fection par la maladie, selon 
les résultats d’une étude sur 
l’immunité au coronavirus, 
dévoilés en Suisse. VRaI

clenchement d’une vingtaine 
de foyers de feu dont les 
plus résistants sont ceux qui 
ont sévi dans la province de 
Chefchaouen, favorisés par 
les vents d’Est (Chergui).

Soulignons que  le Bassin 
Méditerranéen est le théâtre, 
depuis des semaines, par 
d’énormes  incendies , 
notamment en France, en 
Espagne, en algérie et en 
Grèce.

Les prix des actifs immobiliers au Maroc 
ont connu une baisse de 5,4 % au deu-
xième trimestre 2021 ? comparativement 
au même trimestre de 2020, alors que le 
nombre de transactions a grimpé de 18,8 
%.

Les prix du résidentiel ont chuté de 5,6 
%, les appartements de 6,4 %, les maisons 
de 2,5%, alors que les villas ont vu leur prix 
baisser de 5,1 %. 

Pour les terrains, l’indice des prix a ré-
gressé de 5 % et de 7,3 % pour les prix 
des biens à usage professionnel. toutefois, 

entre le premier et le deuxième trimestres 
2021, le nombre des transactions a bondi 
de 18,8 %, avec une hausse de 22 % pour 
les biens résidentiels et de 29,2 % pour les 
terrains.

S’agissant du résidentiel, les ventes 
d’appartements, de maisons et de villas ont 
grimpé respectivement de 22,7 %, de 13,3 
% et de 15 %. Du côté des actifs à usage 
professionnel, les transactions ont chuté 
de 20,7 % après une chute de 20,5 % des 
ventes des locaux commerciaux et de 22,2 
% de celles des bureaux. 

Vaccination covid 19 

on raconte du vrai 
et... du faux ! 

Chefchaouen

1.100 hectares de forêt 
décimés par un feu 

finalement maîtrisé

Baisse des prix  de l’immobilier
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en aventure en Espagne», affirme son père.
Le jeune homme avait déjà tenté l’aventure vers tan-

ger il y a quelques mois, avant d’être récupéré par ses 
parents.

Fouad et Nadia, ainsi que leur fille de 17 ans, ont par-
couru la région de Belyounech pour rechercher Saad 
qui aurait peut-être tenté de traverser la frontière au ni-
veau de Benzù ou du côté de tarajal. Mais aucun signe 
de vie du jeune garçon. La famille craint le pire parce 
qu’elle est sans nouvelles de Saad depuis son départ. 
Elle ne sait pas si le jeune homme a pu rejoindre Srb-
ta ta par la mer ou s’il a emprunté une autre voie vers 
l’Espagne.

Désespérée, la famille appelle à l’aide et demande 
à toute personne ayant des informations sur leur fils, 
d’entrer en contact avec eux, à travers ea autorités. 

****** 
Trafic de drogue

Saisie de 4.650 
comprimés psychotropes
 
 

La police judiciaire du commissariat régional de la 
Sûreté à Fnideq ont interpellé dans la matinée de  jeu-
di, un présumé trafiquant, âgé de 29 ans, soupçonné 
avoir des liens  avec un réseau de trafic international 
de drogue.

au moment de son interpellation, l’intéressé avait 
en sa possession 4.650 comprimés psychotropes de 
type «Rivotril» alors que des perquisitions à son domi-
cile ont donné lieu à la découverte 3,400 kg de Chira 
et d’une somme d’argent supposée provenir d’activités 
illicites, de cette activité criminelle. 

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les 
besoins de l’enquête et l’instruction du dossier judi-
ciaire d’usage, destiné à la justice. 

******
Al Aroui :

Arrestation de trois 
voleurs armés

 

Pendant la nuit du dimanche au lundi 9 août courant, 
trois individus âgés de 34 à 40 ans, dont l’un armé d’un 
fusil de chasse, s’infiltrent, en silence, dans une ferme 
de la commune rurale de Bni Oukil Oulad M’hand située 
au sud de la région d’al aroui, province de Nador. 

Malgré les précautions prises, ils sont remarqués par 
le veilleur de nuit qui est vite maîtrisé, ligoté et baillonné 
avant de donner l’alerte.

Les intrus fouillent les quatre coins de la demeure et 
emportent plusieurs objets de valeur.

Une fois dehors, ils ont tenté une voiture de passage 
dont le chauffeur a réussi à prendre la fuite vers la gen-
darmerie où il a donné l’alerte.

après plusieurs heures d’investigations, les gen-
darmes sont parvenus à arrêter le trio dont les membres 
sont placés en garde à vue.

L’arme à feu a été saisie et les objets volés, récupérés.

Hay Sania 

Une confrontation 
mortelle

 

Dans la soirée de jeudi, une violente confrontation a 
opposé deux jeunes gens à Hay Sania-Bir Chifa.

au cours de la bagarre, l’un des deux belligérants a 
frappé l’adversaire au cou, avec un objet tranchant. 

Blessé grièvement avec , probablement la jugulaire 
tranchée, le jeune homme de 20 ans n’a pas tardé à 
rendre l’âme, le corps baignant dans une mare de sang.

Le tueur a aussitôt quitté les lieux pour se rendre à la 
police qui s’est déplacée sur le liu du drame pour pro-
céder au constat d’usage et faire évacuer le corps de la 
victime à la morgue.

******
Hay M’sallah

Cambriolage dans une 
kissaria 

 
après le cambriolage de la bijouterie  de Ras M’sallah 

dont les voleurs sont sous les verrous depuis quelques 
semaines et les bijoux volés entièrement restitués au bi-
joutier, des cambrioleurs ont, cette fois, jeté leur dévolu 
sur deux  magasins situés à l’intérieur d’une kissaria du 
même quartier.

L’affaire a commencé lorsque deux  commerçants ont 
porté plainte pour cambriolage de leurs boutiques et 
qu’une enquête rapidement diligentée par une brigade 
relevant de la préfecture de police de tanger, a conduit 
à l’identification d’un agent de sécurité, âgé de 35 ans, 
qui était  chargé de veiller sur la sécurité des lieux, et qui 
en a profité pour forcer les systèmes de fermeture des 
deux commerces, avec la complicité de deux individus.

Les trois malfaiteurs qui ne seraient pas à leur coup 
d’essai, ont été vite  arrêtés e tplacés  sous les verrous, 
avec deux receleurs qui se chargeaient d’écouler les 
marchandises volées, notamment des effets vestimen-
taires et des chaussures dont une partie a été récupérée 
par la police et restituée aux commerçants, alors que les 
voleurs et les receleurs  doivent comparaître devant le 
juge.

****** 

Interpellation à Tanger 
d’un Français recherché 

pour tentative d’homicide 

 
Des éléments de la police judiciaire  relevant de la pré-

fecture de police de tanger ont interpellé, dans la mati-

ActuAlités

née de mardi dernier, un ressortissant français âgé de 
30 ans, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international 
émis par les autorités judiciaires françaises dans une 
affaire liée à une tentative d’homicide volontaire dans le 
cadre d’un réseau criminel organisé.

L’opération de pointage du mis en cause dans la base 
de données de l’Organisation internationale de police 
criminelle (Interpol) a révélé que cet individu faisait éga-
lement l’objet d’un avis de recherche à l’échelle interna-
tionale en vertu d’une notice rouge dans une affaire liée 
à la destruction de preuves pénales et à la non-dénon-
ciation d’un acte constituant un crime.

Le suspect a été placé en garde à vue dans le cadre 
de la procédure d’extradition conformément à la législa-
tion et aux conventions internationales.

******
Le chauffard qui a percuté 
un policier, est un médecin

 

Dans notre précédente édition, nous avions rappor-
té qu’un policier avait  été violemment percuté, lundi,9 
août courant ,  à hauteur de la Marina Bay, sur l’avenue 
Mohammed VI à tanger, par un automobiliste qui circu-
lait en violation du couvre-feu nocturne et qui avait re-
fusé d’obtempérer aux signaux de l’agent de police qui 
l’invitait à s’arrêter pour contrôle.

Le chauffard avait aussitôt pris la fuite à très grande 
vitesse,  abandonnant le policier blessé sur la chaussée.

a l’arrivée des secours, la victime avait été évacuée 
à l’hôpital, alors les forces de l’ordre ont procédé au 
constat d’usage et  lancé des recherches contre le cri-
minel, aujourd’hui retrouvé et traduit devant la justice.

Il s’git d’un médecin,  directeur d’un laboratoire d’ana-
lyses médicales à tanger, que la police judiciaire a défé-
ré, samedi dernier, devant le procureur général du Roi 
près la Cour d’appel

accusé d’avoir percuté volontairement l’agent de la 
circulation, le mis en cause, arrêté, mercredi dernier, 
sur le boulevard Mohammed V dans le centre-ville à 
tanger, a tenté de donner sa version des faits mais, il 
fut confronté à une vidéo de l’accident  filmée par des 
caméras de surveillance installées sur le lieu et à des  
témoins oculaires.

L’accusé est poursuivi pour  refus d’obtempérer, ten-
tative d’homicide envers un agent de police devant un 
barrage de contrôle et délai de fuite.

****** 
Fnideq 

Mystérieuse disparition 
d’un adolescent de 13 ans  

Fouad et son épouse Nadia errent  désespérément  
dans les rues de Fnideq, à la recherche de leur fils Saad, 
âgé de 13 ans, porté disparu depuis  le 5 août courant, 
alors qu’il tentait de rejoindre le préside occupé de Se-
bta,.

«Pourtant, il ne manquait de rien, il voulait juste partir 

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

SP    RT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

OUVERTURE DE L’ACCREDITATION DES MEDIAS
L’accréditation des médias pour la Coupe du Monde de Futsal 

de la FIFA, Lituanie 2021™ est désormais ouverte La FIFA a le plaisir 
d’annoncer que le processus d’accréditation pour les représentants 
des médias souhaitant couvrir la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, 
Lituanie 2021™ a été lancé via la Chaîne Média de la FIFA. Le concours 
se déroulera du 12 septembre au 3 octobre 2021 à Kaunas, Vilnius et 
Klaipėda. La date limite pour les demandes d’accréditation est le 16 
août 2021. 

Processus d’accréditation des médias
 Veuillez noter que le processus d’accréditation des médias pour 

toutes les compétitions de la FIFA comporte deux étapes : Inscrivez-
vous pour accéder à la FIFA Media Channel en vous connectant à : 
https://extranets.fifa.com/en/registration/mediachannel . Vous recevrez 
alors la confirmation que vous avez obtenu l’accès à la chaîne. Une 
fois que vous avez reçu votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, 
ou si vous êtes déjà inscrit, connectez-vous sur : http://media.fifa.com. 
Sélectionnez « FIFA Futsal World Cup Lituanie 2021™ » dans la section 
« Événements » et remplissez le formulaire d’accréditation des médias 
en ligne. 

Journalistes vidéo
 La fonction de journaliste vidéo est introduite pour la Coupe du 

Monde de Futsal de la FIFA, Lituanie 2021™. Les représentants des 
médias munis d’une carte d’accréditation de vidéo journaliste en cours 
de validité pourront prendre des séquences vidéo dans la zone mixte, 
la salle de conférence de presse et lors des sessions de formation 
officielles, si l’espace le permet. La distribution des séquences vidéo 
suivra les règles décrites dans les directives des journalistes vidéo, 
qui devront être signées lors de la collecte d’un autocollant de caméra 
et d’un dossard sur place. La fonction ne sera disponible que pour 
les journalistes de la presse écrite. Pour la télévision/radio, il existe 
un processus d’accréditation distinct pour les titulaires de licence de 
droits médias (MRL) de la FIFA qui ont acquis les droits de transmission 
pour le tournoi. Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur le BIC 
(Broadcast Information Centre) et cliquer sur l’événement en question 
ou contacter Broadcaster Servicing (BroadcasterServicing@fifa.org ). 
Les représentants des médias des chaînes de télévision et de radio 
(NRH) non titulaires de droits peuvent demander une accréditation via 
la Chaîne Média de la FIFA. Il faut toutefois souligner que le nombre 
d’accréditations NRH pour la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 
Lituanie 2021 sera très limité et sujet à confirmation à l’approche de 
l’événement. 

Exigences de visa Covid -19
 En raison de la pandémie de COVID-19, des documents 

spécifiques peuvent être requis pour entrer en Lituanie, selon l’endroit 
d’où vous voyagerez. Veuillez vous assurer que vous êtes au courant 
des dernières exigences pour votre pays en consultant ce site Web 
: https://nvsc.lrv.lt/en/information-on-covid-19/for-arrivals-from-abroad 
Les représentants des médias en visite en Lituanie sont informés 
qu’ils peuvent avoir besoin d’un visa pour entrer dans le pays et sont 
responsables de prendre leurs propres dispositions. Les représentants 
des médias peuvent vérifier ici s’ils ont besoin d’un visa pour entrer 
en Lituanie. Plus d’informations sur la Coupe du Monde de Futsal de la 
FIFA, Lituanie 2021 (destination, actualités, équipes, matchs et photos/
vidéos) sont disponibles sur FIFA.com. 

Tribune du Sport

COUPE DU MONDE FUTSAL 
LITUANIE 2021

Portrait

sportif

Le centre international de diffusion : une grande 
réussite

Le Centre international de diffusion (IBC) est l’un des 
lieux les plus fascinants des Jeux Olympiques, regor-
geant toujours d’élégance, de créativité et d’innovation 
dans le but d’améliorer l’expérience de visionnage olym-
pique avec des technologies de diffusion avancées. Et 
au cœur de cette installation de pointe se trouve l’Olym-
pic Broadcasting Services (OBS) dirigé par le directeur 
général Yiannis Exarchos, 56 ans. 

TV Planète
 L’aile de Tokyo Big Sight, le premier centre de 

congrès du Japon, abritait l’IBC, qui est le principal 
centre de diffusion d’OBS et des Rights Holding Broad-
casters (RHB), pendant la durée des Jeux Olympiques de 
Tokyo 2020, et toute personne visitant pouvait non mais 
s’émerveiller de la quantité de réflexion et de travail né-
cessaires pour gérer une telle planète télévisuelle avec 
un centre de contribution et de distribution pour tous les 
flux unilatéraux en provenance des sites . Bien que la 
pandémie mondiale ait porté un coup dur à leurs plans 
pour Tokyo 2020, en particulier avec l’annonce que l’évé-
nement serait en grande partie sans fans, l’OBS a quand 
même réussi à offrir une couverture importante avec un 
effectif dédié d’environ 8 000, dont certains pouvaient 
être vus à travers des murs de verre, assis à leur bureau 
et se concentrant sur leurs tâches spécifiques, telles 
qu’elles sont audacieusement inscrites - de la fourniture 
et de la distribution de la majorité des images, des sons 

et des graphiques de divers événements à la consigna-
tion des archives, qui comporte trois zones différentes 
pour garantir la préservation méticuleuse de la mémoire 
des Jeux.

Jeux en Streaming 
Selon les chiffres publiés sur Olympic.com après 

l’extinction de la flamme olympique le 8 août, le contenu 
de Tokyo 2020 a été mis à la disposition des fans sur plus 
d’écrans que jamais via la télévision, les plateformes 
numériques, les applications et les réseaux sociaux  et  
s’est élevé à des audiences et à un engagement record à 
la fois pour l’OBS et les RHB : ce seront les jeux les plus 
massivement consommés. «The Streaming Games», 
comme on appelle Tokyo 2020 après avoir battu des 
records sur les plateformes de streaming, a également 
suscité l’intérêt du pays hôte puisque neuf Japonais sur 
10 ont regardé une couverture de Tokyo 2020 depuis le 
début de l’événement multisports au cours duquel ils 
ont profité d’un record de 27 médailles d’or, dépassant 
de loin le précédent record de 16 atteint à Athènes 2000.  
Il y avait plus de 175 millions d’utilisateurs uniques sur 
le site Web et l’application des Jeux Olympiques pour 
Tokyo, le double du trafic de Rio 2016 et les publications 
sur les réseaux sociaux du CIO et de Tokyo 2020 ont 
généré plus de 5 milliards d’engagements. Plus de 250 
millions d’encouragements, venant de tous les pays et 
soutenant les athlètes des 205 CNO et de l’équipe olym-
pique des réfugiés du CIO. 
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TOKYO 2020 : MERCI AU JAPON

L’IRT SE RENFORCE

Hamada Achir ex Berkane (33 ans )et Abdeltif Noussair ex MAT(31 ans) viennent de 
signer à l’IRT un contrat de deux ans. Il en est de même pour Mehdi Kallati et Ijrouten qui 
ont renouvelé leur contrat après son expiration. Quant aux départs, ils sont les suivants : 
Chikhi (FAR) ,Astati ( MAS),  Mokuku (Congo), Chentouf (Agadir),Youssef Jayed , Youssef 
Anouar et Mezghoudi (sans club).

sport
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CULTE
CHRÉTIEN

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

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

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

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

 
HORAIRE DES
PHARMACIES

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORAIRE NORMAL 
JOURNALIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00
HORAIRE DES PHARMACIES 

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

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

HORAIRE DE GARDE 
PENDANT LA JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
JUDAÏQUE

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - Tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

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

• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMI-
LIALES

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

Studio
Rachid
Dfouf

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

GSM : 06.61.15.47.64
TANGER

AbdelilahAbdelilah

Photographe de presse
Photographe du Maire de 

SEMAINE DU 23 AU 29
 AOÛT 2021

SAMEDI 21 AOÛT
ET DIMANCHE 22 AOÛT 2021
• SAMEDI
Pharmacie RIAD MEDIC
Cmplx Riad Assalam Rte de Rabat 
Tél. : 05.39.38.57.00
Pharmacie ERRADI
Rsd Amin Zemouri 2 Rte de Rabat  
Tél. : 05.39.31.77.44
Pharmacie CERVANTES
Rue Anoile Près le théatre  cervantes 
N°49
Tél.: 05.39.37.13.41
Pharmacie HAY GAMBOURIA
Aouama Hay Gambouria Rte Ain Dalia en 
face école Abdellah Genoun
Tél.: 05.39.95.90.39
Pharmacie MOUNTASSIR
Cmplx Al Majd  Al Aouama Station des 
Taxis Al Majd
Tél : 05.39.95.23.11
Pharmacie SOCCO ALTO
Socco Alto Carfoure  Rte Rmilat 
Tél : 05.39.94.77.08
 • DIMANCHE
Pharmacie RAMSES
Doha dahr kanfoud Près école Al Baraka 
Mers
Tél.: 08.08.56.17.57
Pharmacie ANFAS
Route de Malabata Près Hotél Ibis
Tél.: 05.39.30.11.85
Pharmacie ZARIMA
Cmplx Zrima 1 El Harrarin fin de rte Sidi 
Driss
Tél. : 05.31.01.27.49 
Pharmacie TRIAL ATLAS
Rmpn Trial Atlas 
Tél.: 05.31.18.45.94
Pharmacie EL YOUSR
Rue Med 5 N° 32
 Tél.: 05.39.32.23.17

LUNDI 23 AOÛT 2021 
Pharmacie CHAMS AHLEN
Rond point RIAD AHLEN 2 
Tél. : 05.39.42.44.95
Pharmacie BEN TAEIB
Avenue Moulay Hfid N° 24 Rue Atlas Casabarata
Tél: 05.39.93.60.15
Pharmacie MLY ALI CHERIF
Bni Makada Près école Alala El fASSI N°78
Tél : 05.39.95.67.74
Pharmacie HAY MRABET II
Rond Bureau Adoha  Hay Al Mrabet 2 Aouama
Tél. : 05.39.35.69.67
Pharmacie HAY AL MANAR
Mesnana rte de sadfilaj en face ENCG
Tél. : 05.39.31.54.12
Pharmacie UNIVERSITE
Rte de Cmplx Al Jamiai Boukhalf
Tél. : 05.39.39.34.25
MARDI 24 AOÛT 2021
Pharmacie JAMIE AL AZHAR
Qte Branes 1 rue Abderrahmen 
Al Kawakibi N° 10
Tél : 05.39.31.44.07
Pharmacie IBN SINA
Rte Al Hassan 2 Merchan
Tél :  05.39.93.58.99   
Pharmacie HADIA
Hay  Arahrah Près Mosqué Arahrah
Tél.: 05.39.31.30.79
Pharmacie AL HANAE
Rte Aouama Principale  
Tél : 05.39.35.10.39
Pharmacie LA GARE ROUTIERE
Derrière la Nvl gare routiére Cmplx Asaada  N°4
Tél. : 08.08.55.48.51 
Pharmacie DAR TOUNSI
Cmplx Anahda N° 146 près Rmpn Dar Tounsi
Tél. : 05.39.35.29.48 
MERCREDI 25 AOÛT 2021 
Pharmacie AL GHAZALI
Rue Haroun Rachid Colonia Sewani N°73
Tél. : 05.39.93.96.05
Pharmacie ZEMZEM
Cmplx Al khir Ben Diban Quartie Bou Rebaat
Tél. : 05.39.31.00.29
Pharmacie BOUKHALF
Cmplx Al Airfan Doha Aswak Assalam
Tél :  05.39.39.53.05
Pharmacie RAHMOUNI
Rte London Rsd Anakhil 9 Malabata-
Tél. : 05.39.94.57.88
Pharmacie NORAN
Cmlpx Abdalas entre Al Irfan et Doha 2 Tanja Balia
Tél : 05.39.30.28.74    
Pharmacie AJIAL
Rte de la Gare routiere entre le marché et Cmpl Ajial
Tél. : 05.39.42.41.85
JEUDI 26 AOÛT 2021
Pharmacie AL RAHA
Rte Tarik Ibno Ziad Drissia N°115.
Tél. : 05.39.36.33.86
Pharmacie IBN BARRAJAN
Près BP Branes Rte Mosqué Imarati
Tél. : 05.39.31.82.71
Pharmacie LA VIE
Aouama Hay Al Gambouria Près école Abdellah Genon
Tél :  06.49.47.55.32.
Pharmacie LAMTAFI
Rue Ibn Hanifa Metafi Merchan N°6
Tél. : 05.39.93.43.18
Pharmacie NAJAH
Rte de Tetouane Mghogha Kbira Près Centre de santé 
Tél. : 06.63.33.93.29
Phare PERLE DE MEDITERRANEE
Tanja Balia Cmplx Adoha 
Tél: 05.39.30.27.32
VENDREDI 27 AOÛT 2021
Pharmacie M’SALLAH
Rte sidi Mohamed ibn Abdellah N°45
Tél : 05.39.93.25.64
Pharmacie AL MASJID
Rte de Rabat Qrt Asahili Aazib Lhaj Kadour
Tél : 05.39.31.03.79
Pharmacie MABROUKI
Rue Moulay Ali Charif Bni Makada 
Tél : 05.39.95.88.78
Pharmacie SAFAE
Rte Aswak Assalam Hay Près Station Total Zyaten
Tél : 05.39.31.00.27
Pharmacie CITY CENTRE
Rte de Tanja Balia près société star soda 
Tél : 05.31.31.00.37 
Pharmacie AL ASSIL
Cmplx Asil Aimran Rte de tétouan
Tél : 05.39.35.01.20

SAMEDI 21 AOÛT
ET DIMANCHE 22 AOÛT 2021
Pharmacie AL YASMINE
Sadfilaj Près école Ibno Tofail 
Tél : 05.39.931.89.09
Pharmacie ARIHA
Rte Moulay Youssef en face Café Picaso N°31
Tél. : 05.39.34.01.33
Pharmacie SOUK EL BAKAR
Rue Sidi Aamar en face Clinique Sidi Aamr
Tél. : 05.39.93.34.25
Pharmacie AL MADINA NORD
Al Moujahidin Cmplx Al madina Belbachir 
Tél. : 05.39.38.05.50
Pharmacie ANDALUCIA
Cmplx Andalus Rue Asousi en face Mokataa 
2 Aouama Bni Makada
Tél. : 06.59.13.59.76
Pharmacie ACHENAD
Rte Sidi Driss Prés ecole Achenad
Tél : 05.39.31.63.03
Pharmacie ASSALAM
Jirari 2 N°26 en face Café Iram
Tél.: 05.39.36.06.00
Pharmacie Imam BOUKHARI
 Hay Ben Kiran Haoumat chouk près Mosqué 
Arahma N°159
Tél.: 05.39.95.99.28
Pharmacie BENNANI TARIK ACHAKAR
Rmp Aswak Assalam Rte Achakar en face école Chams
Tél. : 05.39.93.92.18
Pharmacie WISSAL
Cmplx Al Hassani Rsd Al bayt Aatik Rte de Rabat 
Tél. : 05.39.38.42.30

BÉLIER : (21 MARS - 20 AVRIL)
Humeur : Diplomate, vous l’êtes mais jusqu’à quel point ? Il ne faudrait pas qu’une 
personne mal intentionnée vienne vous chercher des problèmes. 
Amour : Vous avez un peu de mal à éviter certains blocages de la communication, 
voire des malentendus qui vous frustrent et alimentent des polémiques. 
Argent : Ce n’est pas la meilleure période pour vos finances mais ouvrez les yeux, 
une opportunité de les améliorer se présente.
Travail : Si vous êtes d’une manière ou d’une autre lié à la communication ou à une 
activité commerciale, vous risquez fort de remporter le jackpot !. 

TAUREAU : (21 AVRIL - 20 MAI)
Humeur : Vous n’aurez qu’une préoccupation : prendre soin de vous. Aussi bien phy-
siquement que moralement.
Amour : C’est dans vos relations que vous aurez le plus de chances de croiser l’âme 
soeur.
Argent : Vous voici tenté de vous pencher sur de nouveaux projets, liés au com-
merce, et vous le ferez avec succès. 
Travail : Vous appréciez de pouvoir travailler à l’extérieur, ou, à minima, de cultiver 
vos plantes grasses. 

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur : Votre bonne humeur attire les autres. Vous profitez de ces effets positifs 
pour agrandir votre cercle relationnel.
Amour : C’est un très bon moment pour officialiser : vous fiancer, vous marier, 
vous installer en couple ou fonder une famille !.
Argent : Vos finances vont avancer à bon train, vous allez passer à la vitesse 
supérieure. Ne doutez pas de vous.
Travail : Vous avez l’énergie et la concentration qu’il faut pour suivre attentivement 
toutes les idées qui vous sont exposées..

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Humeur : Vous êtes réceptif aux besoins immédiats de vos proches. C’est le moment de 
consolider vos projets, vous êtes disposé à écouter les uns et les autres.
Amour : Vous partagez vos idées, vos projets, vous donnez une importance à la 
communication et votre entourage adhère.
Argent : C’est au plan relationnel que vous aurez fort à faire dans le cadre de 
vos finances ! .
Travail : C’est une ambiance parfaite pour rompre avec une semaine de travail, faire des 
rencontres intéressantes ou pour découvrir d’autres horizons sociaux.

 LION : (24 JUILLET - 23 AOÛT)
Humeur : Votre tolérance va vous permettre de tirer le meilleur parti des chances 
de succès qui sont à votre portée.
Amour : Vous ne gaspillerez pas d’énergie pour rien, tout est simple. Votre état 
d’esprit est léger. Vous êtes de bonne humeur.
Argent : Le ciel va vous donner du tonus pour entreprendre vos démarches en 
matière de finances, d’obtention de prêt.
Travail : Vous bénéficiez de la protection céleste qui vous facilite grandement la 
tâche en ouvrant un dialogue porteur et en multipliant les contacts utiles.

VIERGE : (24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : Ne vous laissez pas mettre en doute par ceux qui ne vous connaissent pas, 
c’est avec vos proches que la journée est positive.
Amour : Si jusque-là vous avez brassé de l’air, vous vous décidez enfin à agir pour les 
bonnes causes. Vous ne gaspillez plus votre temps.
Argent : En cette temps, n’en faites pas trop pour rester dans votre enveloppe budgé-
taire. C’est important de le savoir et de vous accorder un surplus.
Travail : Vous aviez établi un planning précis, il y a des chances qu’il soit vite cham-
boulé. Des amis débarquent à l’improviste.

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Vous vous stabilisez sur un point d’équilibre émotionnel positif. De nou-
veaux horizons s’ouvrent à vous grâce à votre audace.
Amour : Cette semaine privilégie les relations solides et les rencontres suscep-
tibles de pimenter votre quotidien.
Argent : Votre bon sens rend votre jugement fiable, posez vos jalons sans craindre 
de vous tromper.
Travail : C’est le moment de savoir ce que vous voulez et d’arriver à un accord qui 
vous permette de progresser.

SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Vous avez besoin de paix pour vous concentrer sur des détails, ne 
laissez pas votre concentration dévier.
Amour : Pas question de vous oublier dans votre histoire, il faut plutôt inviter votre 
partenaire à regarder dans la même direction que vous !.
Travail : Si vous recherchez du travail, fixez-vous des objectifs concrets à réaliser, vous 
serez content de vos avancées si vous réussissez à vous surpasser.
Argent : Vous pourriez faire des pas de géant sur la route de la prospérité en 
trouvant le bon filon, en investissant dans l’immobilier.

SAGITTAIRE : (23 NOVEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur : Vous pouvez tout vous permettre car vous êtes dopé d’un bel optimisme et 
de suffisamment de confiance en vous. 
Amour : Dès ce matin, vous êtes plein de bonne volonté. Rien ne vous arrête dans 
votre course à l’amour.
Argent : Votre bon sens vous fera gagner l’estime de personnes influentes, partagez 
largement vos idées avec eux.
Travail : Trop d’activités sociales risquent de vous valoir des problèmes alors profitez 
de cette journée dynamique et rentable en abattant un travail considérable qui vous 
démarquera des autres. 

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE)
Humeur : Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même dans le calme et la 
sérénité alors fuyez les foules, les restos et restez dans votre tour d’ivoire...
Amour : Vous êtes dans une période faste côté coeur, faites du charme, vous serez 
charmé en retour.
Argent : Vous saurez montrer le meilleur de vous-même mais attention à trop de 
générosité.
Travail : Vous voilà envahi de paperasses administratives, de rangements ou de 
tâches diverses et variées à accomplir.

VERSEAU : (21 JANVIER - 19 FEVRIER)
Humeur : Vous avez tous les atouts en main pour faire tourner les situations en votre 
faveur, faire régner la bonne entente et la douceur de vivre.
Amour : La situation s’éclaircit nettement et laisse place à un lien plus affirmé, à une 
conscience plus précise de ce que vous attendez du lien amoureux.
Travail : Les dossiers qui peinent à être traités s’empilent sur votre bureau ? Ou bien 
c’est la paperasserie qui vous mène la vie dure ?.
Argent : Votre bon sens va vous permettre de découvrir de nouvelles pistes de crois-
sance financière pour votre famille.

POISSON : (20 FEVRIER - 20 MARS)
Humeur : Votre imagination et votre sensibilité sont vos plus belles alliées du moment.
Amour : La communication spécialement portée sur le domaine affectif, remporte la 
palme de la diplomatie. Aucun rapport de force, aucun sarcasme. Argent : Vous êtes 
aux anges grâce à la progression de vos finances. Vous ne relâchez pas vos efforts 
et vous continuez à mettre de l’ordre dans votre budget. 
Travail : Vous passez une belle journée si vous équilibrez vos interventions : si vous 
foncez sans forcer et si vous osez sans abuser. 

 

Culte Musulman

Jour
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          Sam. 21 05:09 13:31 17:08 20:10 21:31  

 Dim. 22 05:10 13:31 17:08 20:10 21:30 

 Lun. 23 05:11 13:31 17:07 20:07 21:28 

 Mar. 24 05:12 13:31 17:07 20:06 21:27 

 Mer. 25 05:13 13:30 17:06 20:04 21:25 

 Jeu. 26 05:14 13:30 17:05 20:03 21:23 

 Ven. 27 05:15 13:30 17:05 20:02 21:22
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

لم يكن اختيارنا في إذاعة طنجة لموضوع 
في  يتخبط  التي  واإلكراهات  البحري،  الصيد 
خضمها العاملون في هذا القطاع، أمرا اعتباطيا 
سطحية  مقاربة  أو  الوقت،  تزجية  به  نتوخى 
عابرة نطوي بها بشكل ارتجالي ملفات شائكة 
كانت مغيبة ضمن اهتمامات صحافيينا البريين 
وما تزال، بل كان من منطلق إحساسنا بأن هذا 
إلى تعرية وفضح  الحيوي بحاجة ملحة  القطاع 
تسيب  من  ونعاينه  نسجله  أن  استطعنا  ما 
وفساد واستنزاف وتجاوزات وخروقات، وبالتالي 
إطالع المستمعين مباشرة كل ليلة سبت على 
مدى أزيد من ربع قرن، على هذا الخرق السافر 
الذي تتعرض له ثروتنا السمكية بمباركة خفية 
القطاع  هذا  على  الوصية  الجهات  طرف  من 
الذي عاثت فيه لوبيات الفساد و المفسدين ما 
من  كان  وتجاوزات،  خروقات  من  لها  اهلل  شاء 
نتائجها ما وصلنا اليه من وضع كارثي لثرواتنا 
باالنقــراض،  مهــددة  أصبحت  التي  البحرية 

مصداقا لقوله تعالى في كتابه الحكيم: 
مبا  والبحر  الرب  يف  الف�ساد  »ظهر 
ك�سبت اأيدي النا�ض ليذيقهم بع�ض الذي 

عملوا لعلهم يرجعون« صدق اهلل العظيم.
هــذه  تحمل  من  قــرن  ربـع  مـدى  وعلى 
إذاعة طنجة  التي طبعت  المسؤولية اإلعالمية 
ومحبة  بمؤازرة  حظــي  الذي  التميز  بذلك 
مستمعيها، صار »صباح الخير يا بحر« الشرفة 
الوحيدة المطلة بجالء على مختلف المستجدات 
والمنبر  القطاع،  هذا  جسم  في  تتناسـل  التي 
التي  األصوات  لكل  الوحيد  الديموقراطي 
تناقش ما يعتريه من خروقات وما قد يتهدده 
الطرف  ومحاباة  صمت  أمام  كارثي  مصير  من 

الرسمي المدبر لشأنه.
الخير  »صباح  عاين  قرن  ربع  مدى  وعلى 
والتحالفات  المراوغات  أساليب  كل  بحر«  يا 
والتكالب  االستحقاقات،  مواسم  في  المصلحية 
على المناصب والكراسي لضمان تغطية مريحة 
العشيّ  بين  ثروات  من  البعض  راكمه  لما 
والضحى، مما جعل صديق األمس عدوا، وعدو 
سار  سُنَّة  وتلك  مقربا،  اللذوذ صديقا  األمس 
على نهجها هذا الرهط الفاسد الذي ال يرجى 

منه خير للبالد وال للعباد.
وما يشد االنتباه حدَّ االستغراب والذهول، 
المسؤوليات  لتحمل  التنافس  غمار  دخول 
لتحمل  يؤهله  قد  له  زاد  ال  مَن  االستحقاقية، 
هذه المسؤولية التي تتطلب اإلحاطة واإللمام 
القطاع،  هذا  ومستقبل  براهن  الكافيين 
في  انتشر  ما  استئصال  على  العمل  وبالتالي 
جسمه المستباح من أورام خبيثة تهدد عظام 

عموده الفقري بالهشاشة والتداعي.
هذه  نتائج  إليه  تؤول  قد  ما  انتظار  وفي 
مع  نردد  حال،  كل  على  المشوقة  غير  المباراة 
درويش  محمـود  الراحـل  الفلسطيني  الشاعر 

»من ال بحر له.. ال بر له..«.

�شباح اخلري يا بحر..
الإخوة الأعداء..!!

استكماال للعملية االنتخابية للغرف المهنية لجهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، شهدت مدينة طنجة خالل يوم اإلثنين 
16 من غشت الجاري، بكل من مقر الجهة ومقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات، انتخاب رؤساء الغرف وأعضاء المكاتب، 

لتكون رئاسة هذه األخيرة قد وزعت على كل من حزبي األصالة والمعاصرة واالستقالل.

انتخاب روؤ�شاء واأع�شاء الغرف املهنية بجهة ال�شمال

العثمانية، مذكـرة  الحكومة  رئيس  يوجـه  بعـد سنــة،  سنـة 
توجيهية لوزراء حكومته، ومسؤولي كافة القطاعات العامة والشبه 
الميزانية  اعتمــادات  استعمال  في  التـام  التقشــف  بشأن  عامة، 
»إيجــابيــة«  أصــداء  التعليمـات،  لتلك  تكـون  أن  دون  العامـة، 
بعـد  الواقـع، كمـا هو مالحـظ، سنـة  أرض  أو »استجابيـة« على 

سنـة، حتى صار االعتقاد أن األمر« بروتوكولي«، ليس إاّل !.  
مواد هـذه المذكـرات ومضامينها حفظناها عن ظهـر قلــب، 
من  جديد،  عام  كل  تحمل  بما  مشروخا«،  »ديسكــا  صـارت  حتى 
تعليمات جاءت كما وردت في مضمونها وغاياتها، في »توجيهات« 
»الوقتيـة«  »المحسنات«  بعض  عليها  أدخلت  أو  السابق،  العام 
لتترك لدى من ال زالـوا يهتمـون بقـراءة مذكـرات  الوزراء  أو  كبار 
المسؤولين،  االنطباعَ بأن  األمــور تحت المراقبة و »السيطرة« 
الموقف«  »سيد  المالي  »االنضباط«  وأن  واضحة،  التوجهات  وأن 
خاصة في هذه الظروف التي كاد أن يضيع بسببها رشدُنا وصوابنا 
وزانة تقييمنا لألمور الطارئة علينا، ومنها الجائحة التي »ضربتنا« 
بعد سنتين من  والتي،  العالم،  عبر  البشر  غيرنا من  كما ضربت 
الفتك الجهنمـي بنــا، لم تتفتح عبقرية علماء الكون، عن إدراك 
كنههـا، أو أسبابهـا،  ومصادرها،  رغم ما راج في هذا الموضوع 
من أقاويل، ولم تنجح »المدينة - العش« الصينية التي« تفرخ« 
نسبية،  حماية  يضمن  لقاح  تحضير  في  سوى  الفايروس  فيها 
وليست مطلقة ،  من اإلصابات المميتة في ماليين الحاالت، كما 

هي الحال بالنسبة لسائر اللقاحات التي تم طرحها في األسواق.
)البقية ص6(

مطالُب متجّددة بالتق�شف و »عقلنة« �شرف 
ميزانيات الدولة �شيانة لأموال ال�شعب

وحفظـًا للأمانـة

 على مشارف سنة »كورونية« ثالثة :

)انظر  ص 2(

ت : حمودةت : حمودة
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بنيحيى اللطيف  • عبد 

ي ْمْن عَراْق ْجِبيُنو اْلْْك�سِ
ْجالْبُتو َما ْتْبَلى..

ِليْل َما ْنْتَبْع ِديُنو ْوالّذْ
ا ْيِزيْد ْيْعَلى.. َوَخّ

َراْم َواْكْل اْلْ
ْطَعاُمو َما ْيْحالُلو

اِن ُقوُتو ْبْجْهْد ْكَتاُفو ْواْلَ
ُقوُتو ْيْحَلى..

َماْن ْقالُلو ا�ْس ْفَهاْد الّزْ �ْسَياْد الَنّ
اْعْت ْعِليْه اْلْقْبَلة.. الُتو �سَ اْحْد ْف�سْ ْواْلَ

يقول »المجذوب«:

بعد انتخابات الغرف المهنية التي أجريت في السادس من 
صباح  جرى  االنتخابية،  للعملية  واستكماال  الجاري،  غشت  شهر 
التقليدية  الصناعة  غرفة  وأعضاء  رئيس  انتخاب  اإلثنين  يوم 
الليموري  منير  تمكن  وقد  الحسيمة.  ـ  تطوان  ـ  طنجة  بجهة 
عن حزب األصالة والمعاصرة بما مجموعه 56 صوتا من الظفر 

برئاسة الغرفة خلفا لـ امحمد لحميدي.
 ووسط جو مشحون باالتهامات والمشادات الكالمية بسبب 
انتخاب نائب الرئيس، انتخب أحمد دويبي نائبا أوال بما مجموعه 
36 صوتا. كما تم انتخاب أحمد العطاري نائبا ثانيا للرئيس ب49 

صوتا، فيما كانت النيابة الثالثة لنور الدين أبالي ب31 صوتا.
ب52  الربيعي  لمحمــد  الرابعة  النيابة  أعطيت  وقد  هذا 
صوتا، والنيابة الخامسة لمحمد عمران ب 43 صوتا، أما النيابة 
السادسة فقد كانت لمحمد طارق الرو ب 44 صوتا. وفيما يخص 

النائب السابع فقد انتخب مصطفى قشار ب 25 صوتا، فضال عن 
المختار عياد الذي انتخب ب 30 صوتا كنائب ثامن للرئيس.

العزيز  عبد  انتخب  ونوابه،  الغرفة  رئيس  انتخاب  وبعد 
البوهاني كاتبا للغرفة ب 44 صوتا، وعبد القادر أوالد زيان نائبا 

للكاتب ب 17 صوتا.
وعلى هامش هذه االنتخابات وفي تصريح للرئيس الجديد 
للغرفة، منير الليموري للجريدة، أوضح فيه أن العملية االنتخابية 
قد مرت بتراض وتوافق مع األحزاب السياسية المتفق معها من 
قبل، متمنيا أن يكون عند حسن ظن الذين وضعوا فيه ثقتهم 
بأن  التقليديين،  والصناع  الصانعات  واعدا كل  للغرفة،  كرئيس 
لتنمية  جهودهم  كل  بذل  على  المنتخب  وفريقه  هو  يحرص 

القطاع الحيوي على مستوى الجهة ككل.
رميساء

التابعـة لـوزارة الصيــد البحــري والتي يترأسهــا عزيز أخنــوش، 
مؤكـــدا على ضرورة احترام حرية كل عضو في اختياره للشخص 

المناسب.
بنجلون  أشــار  فقــد  األعضاء،  غياب  تفاصيل  يخص  وفيما 
من  يعاني  من  وهناك  الكاملة  بإرادته  غاب  من  هناك  أن  إلى 

ضغوطات معينة، معتبرا أن الديمقراطية الحقة تستدعي حضور 
أو  فريقان  يتنافس  أن  األعضاء، مضيفا، »البأس  كل عضو من 
بذلك  وتكون  ويشتغل،  فليتقدم  برنامج  أفضل  له  ومن  ثالثة 

المنافسة مبنية على أخالق وتوجهات وبرامج«.
ر. بن راشد

انتخب يـوم اإلثنين 16 من غشــت 
حــزب  عن  أفيالل  اللطيف  عبد  الجاري 
لغرفة  رئيسا  صوتا،   81 ب  االستقالل 
لعمر  خلفا  والخدمات  والصناعة  التجارة 

مورو.
فقــد  الغرفـــة،  أعضاء  وفيما يخص 
تم انتخــاب الحسن بن الطيب عن حزب 
التجمع الوطني لألحرار نائبا أوال للرئيس، 
ومحمد سعيد أهروش عن حزب األصالة 
والمعاصرة نائبــا ثانيا، وعبــد الحميـــد 
الوطني  التجمــع  حــزب  عن  احسيسن 
أنوار  انتخب  فيما  ثالثا،  نائبا  لألحرار 
رابعا  نائبا  االستقالل  حزب  عن  األربعي 

لرئيس الغرفة.
الحفيــــظ  عبـــد  انتخـــاب  تم  كما 
مال  أمين  ليكون  منتمــي،  ال  الشركي، 
الحركة  حزب  عن  بوجير  وأشرف  الغرفة، 
بن  انتخب  وقد  هذا  له.  نائبا  الشعبية 
ناجي مصطفى مقررا عن التجمع الوطني 
عن  له  نائبا  أوخيار  الدين  وبدر  لألحرار، 
حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية.

وفي  الحــدث،  هــذا  هامــش  وعلى 
تصريح لعبد اللطيف أفيالل، رئيس غرفة 
به  أفاد  والخدمات،  والصناعة  التجارة 
في  أعضائه  رفقة  سيشرع  أنه  الجريدة، 
»باعتبار  المنطقة،  هــذه  على  االشتغال 
أن منطقتنا هي ثانــي منطقــة اقتصادية 
على مستوى الصعيد الوطني، وهو األمر 

بــذل قصارى جهودنا،  منا  يتطلب  الذي 
الموجــودة«.  الفــرق  بجميـــع  وسنبذله 
واألعضاء  المنتسبين  من  كل  شاكرا 
للنهوض  فيــه،  ثقتهم  وضعـوا  الذين 
البالد. خصوصا في ظل  والرفع باقتصاد 
تكليفا  الثقة  تلك  معتبرا  الجائحة،  هذه 

قبل أن تكون تشريفا. 
وعن غياب المرأة في الئحة أعضــاء 
الغرفة، فقد أوضح أفيالل أن »النساء هن 
على  األمر  طرح  رغم  الترشح  رفضن  من 
لكي تكون هناك  السياسية  الفرق  جميع 
وبالرغم  أنه  مضيفا  للمرأة«،  تمثيلية 
إحداث  على  »أننا سنعمل  إال  غيابها  من 
هذه التمثيليــة، وهــذا وعــد مني بأنني 
حيث  المكتب،  داخــل  عضـوات  سأحدث 
بجميع  والقيــام  المناقشة  لهن  سيمكن 
األعمال التي يقوم بها جميع األعضاء، إال 

التصويت«.
ومن جانبــه، فقــد أشـار الحسن بن 
الغرفــة،  النائــب األول لرئيــس  الطيـب 
االستمـرار  الجديد  المكتــب  »على  أنه 
تطوان  طنجة  جهة  وتنمية  تطوير  في 
اقتصادية  رافعـــة  لتكــون  الحسيمــة، 
وتنموية جاذبة الستثمارات جديدة، قصد 
خلق فرص للشغل على مستوى الجهة«.
رميساء

خلفا للحميدي.. انتخاب منري الليموري 
رئي�شا جديدا لغرفة ال�شناعة التقليدية

تاأجيل انتخاب رئي�س واأع�شاء غرفة ال�شيد البحري

عبد ال�شلم البياري
رئي�شًا جديدًا للغرفة الفلحية باجلهة

ال�شتقلل يفوز برئا�شة غرفة 
التجارة وال�شناعة واخلدمات

ت�شوير : حمودة

صورة تجمع ما بين الرئيس الحالي لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات والرؤساء 
السابقون:

عبد السالم األربعين رئيس الغرفة خالل فترة »2006-2009«، عمر مورو الرئيس 
السابق »2009-2021« وعبد اللطيف أفيالل الرئيس الجديد. 

ت�شوير : حمودة

ت�شوير : حمودة

انتخاب  يتم  أن  المقرر  بعدما كان من 
البحري  الصيد  غرفة  مكتب  وأعضاء  رئيس 
غشت  من   17 الثالثـاء  يوم  المتوسطيـة 
بمقر  االنتظار  من  ساعات  وبعـد  الجـاري، 
يــوم  إلى  االنتخابات  تأجيل  تقرر  الغرفة، 
بعـد  وذلك  حضـر،  بمن  المقبـل  اإلثنين 
تعذر اكتمال النصاب القانوني المتمثل في 
الثلثين، بسبب حضور 23 عضوا فقط من 

أصل 35 عضو.
تصريــح  وفـي  الصــدد،  هــذا  وفي 
المرشـــح  بنجلـون،  يــوسـف  عبــر  صحفي 
لرئاسـة الغرفــة، عن استيائــه مـن هــذه 
من  عـــرفــــتـه  لما  نظـــرا  االنتخابــات 
من  مجموعة  على  خطيـر  وترهيب  ضغط 
األطـراف  بعــض  بذلــك  متهما  األعضاء، 

جرى يوم الثالثاء انتخاب عبد السالم البياري رئيسا للغرفة الفالحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة عن حزب التجمع الوطني لألحرار 
ب65  صوتا، فيما تم انتخاب محمد أبزاز نائبا أوال للرئيس عن حزب األصالة والمعاصرة ب 57 صوتا.

وظفر حزب االستقالل بمنصبي النائب الثاني في شخص عبد الحكيم الصماك )76 صوتا(، والنائب السادس في شخص فاطمة 
)75 صوتا(، بينما آلت مناصب النواب الثالث والرابع والخامس والسابع إلى حزب التجمع الوطني لألحرار، ممثال على  الزهرة هبول 
التوالي في السعيد بنرحمة )75 صوتا( ومحمد المغربي جدة )76 صوتا( وأمينة بوزان )73 صوتا( وكريم البوطاهري )51 صوتا(، فيما 

حاز منصب النائب الثامن حزب االتحاد الدستوري ممثال بالمصطفى حروش )69 صوتا(.
لحزب  المنتميين  صوتا(،   55( اإلبراهيمي  محمد  ونائبه  صوتا(،   54( سعيد  الفريش  المجلس،  كاتب  من  المكتب  يتكون  كما 

االستقالل، والمقرر محمد الرواس )50 صوتا( عن حزب األصالة والمعاصرة.
هذا وقد عرفت بداية الجلسة انتخاب 14 عضوا شريكا يمثلون الجمعيات الفالحية بجهة طنجة-تطوان- الحسيمة، وهم أعضاء 

ال يحق لهم الترشح والتصويت لمنصب الرئيس ونائبه، ليصبح أعضاء الغرفة في المجموع 83 عضوا.
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فضاء األنثـى   :

في  نائبتين،  من  بالبرلمان،  المغربية  المرأة  حضور  انتقل 
انتخابات 1993، إلى 81 نائبة، بعد االنتخابات التشريعية األخيرة، 
يدخل  بالبرلمان  النسائي  الحضور  أن  من  وبالرغم   .2016 سنة 
مقعدا   60 للنساء  خصص  الذي  اإليجابي،  »التمييز  إطار  في 
لمرشحات  األحزاب الوطنية ، من أصل 395  بمجلس النواب، إال أن 
البرلمانيات المغربيات ،أظهرن  كفاءة عالية  في مشاركاتهن سواء 
داخل اللجان حيث تتم دراسة مشاريع القوانين  أو  خالل الجلسات 
العامة، حيث تتم مناقشة األداء الحكومي ومختلف القضايا الكبرى 

التي تهم حاضر ومستقبل البالد.
المحلية  وبالمجالس   بالبرلمان  النسائية  التمثيلية  من  الرفع 
المغربية  المرأة  تخوضه  الذي  النضال  أهمية  يبرز  والجهوية  
تمثيل  تعزيز  نحو  المغرب  توجه  ويترجم  المسار،  هذا  في 
السياسية  الحياة  في  لها  وازنة  نوعية  مشاركة  وتحقيق   المرأة،  
لآللية  المستمر  التطوير  عبر  النيابية،  المستويات  مختلف  على 
التشريعية  المتصلة بالتمثيل النسائي داخل المؤسسات النيابية 
محليا وجهويا ووطنيا، بعد أن ارتفع   تمثيل النساء في البلديات  

والجماعات  والجهات ـ
والمساواة في  المناصفة  تحقيق  إلى  النساء  أن طموح  حقيقة 
الحقوق والواجبات، طموحٌ قائم ومستمر،  ولكن ما أنجز في هذا 
اإلرادة  دامت  ما  النهج،   هذا  على  االستمرار  على  يحفز  المجال 
السياسية موجودة، ومعبر عنها، سواء من طرف السلطات الوطنية 

أواألحزاب السياسية.

األحــزاب  بعض  بمرشحات  التنويــه  يجــدر  اإلطار  هذا  وفي 
السياسية  لالنتخابات العامــة المقبلة،  وبالخصوص السيدة مريم 
»الرباط   دائرة  في  الديمقراطي   اليسار  فيدرالية  بنخويا، مرشحة 
المحيط«  التي ستواجه فيها مرشحا  ممن  يوصفون بذوي »الوزن 

الثقيل« !.
أتدرون من المقصود بهذا الوصف المرعب، انتخابيا،  إنه، فقط، 
رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني. واللطيف في األمر، 
أن كال من مرشحة اليسار الديمقراطي  الموحــد  وحزب »العدالة 
إيديولوجيا،   »متعارضيــن«  اتجاهيــن  إلى  ينتميان  والتنمية«، 
يرافــع لصالح  والثانــي   متكامال،   يساريا  تمثل مشروعا  فاألولى 
المرأة،  اتجاه  قائم على خلفية دينية  معروفة بمواقفها  مشروع  
العامة،  الحياة  في  النسائية  المشاركة  إلى  المتحجرة   وبنظرتها 
اإلسالمية-السياسية،  الرؤية  في  »االنفراج«  بعض  من  بالرغم 
فرضتها ظروف االحتكاك بالحياة العامة  وباألوضاع الجديدة  لواقع  

الحضور النسائي في المغرب الحديث.
السيدة مريم بنخويا  وفي تصريح لجريدة »هيسبريس، قالت 
البرلماني  اليساري  إنها ستعمل على استكمال المسار الذي بناه 
عمر بالفريج  وتمنت أن يكون صوت اليسار مسموعا بشكل جيد 

ومتميز وإيجابي في هذه االنتخابات. 
على  المالية، حاصلة  بوزارة  عال  إطار  بنخويا،  مريم  السيدة    
ماستر في التجارة الخارجية من جامعة ليل وماستر تسيير المالية 

العمومية من جامعة السوربون.

سميـة أمغـار -

ي�شارية تواجه
رئي�س احلكومة يف مقاطعة

الرباط-املحيط

االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية: يعتبرُ هذا الحزب، من 
األحزاب الوطنية التي خاضت قياداتها التاريخية نضاالت سياسية 
بصمت  والتي  اليوسفي  الرحمن  عبد  رأسها  الراحل  على  قوية، 
بقوة تاريخ المغرب الحديث، األمرُ الذي بوأ هذا الحزب المراتب 
األولى بين القيادات الحزبية الوطنية، إال أن هذا الحزب  شهد في 
السنوات األخيرة، حاالت من التراجع والتراخي والركود، جعلته يفقد 
بعض بريقه السياسي  وجاذبيته النضالية، داخل المشهد الحزبي 
التاريخ  الشعبية ذا  للقوات  الوطني،  غيــر أن  االتحاد االشتراكي 
النضالي الطويل،  يشهدُ اليوم وفي إطار االنتخابات العامة المقبلة، 
تحركات نشيطة،على مستوى   استقطاب مناضلين  ومترشحين 
معروفين في طنجة،  راهن عليهم من أجل تحسين  صورته و أدائه 

والظفر  بمقاعد  تتناسب ومكانته السياسية التاريخية. 
حزب االستقالل : يعتبرُ  حزب االستقالل أول حزب سياسي في 
المغرب، تأسس في بداية تشكل الحركة الوطنية المغربية،  أوائل 
ثالثينيات القرن الماضي، و كان يحمل اسم »الحزب الوطني« حيث 
جاء ذكره بهذا اإلسم في وثيقة المطالبة باالستقالل في 11 يناير 
1944. ويعتبر هذا التاريخ تاريخ الميالد الرسمي لحزب االستقالل 
الحزب،  هذ  بركة.  نزار  المناضل   ،2017 سنة  منذ  يقوده  الذي 
معتمدا  المقبلة،  العامة  لالنتخابات  التحضير  في  بجدية  انخرط 
إطار  في  أخرى  أحزاب  من  استقطابهم  جدد  تم  على  مناضلين 
عملية »الترحال« السياسي التي استفادت منها جميعُ التشكيالت 
الحزبيـــة الموجـــودة في الساحـــة، ولكن حزب  االستقالل  تميز 
باختياره وجوها جديدة مجربة في تدبير الشأن العام المحلي . وكان 
من الطبيعي أن تحظى هذه »االستراتيجية« بنوع خاص من الرضى 
على المستوى المحلي، لوال أنها قد تخلق نوعا من »الغموض« 
واالرتباك  لدى الناخبين  في سعيهم للحصول على شروح  بشأن 

استقبال »المترحلين«. 
التجمع الوطني لألحرار: يمكن القوُل بأن هذا الحزب الذي 
تأسس سنة 1978 والذي يتزعمه، حاليا، السيد عزيز أخنوش،  تتجمع 
لديه ، في الوقت الراهن، حظوٌظ كبيرةٌ  لتصدر العملية اال نتخابية، 
بعد أن حقق نجاحات واسعة خالل الشوط األول لهذه العملية  التي 
جرت ، شهر يوليوز الماضي،  و أهمت  انتخاب مناديب العمال وأيضا 
عملية انتخاب  الغرف المهنية، التي جرت بداية غشت الجاري. فهل 
تتجدد  حظوةُ هذا الحزب باكتساح ما تبقى من العملية االنتخابية. 
هذا األمرُ ال يبدو واضحا وال مؤكدا، بعد أن خرجت للعلن أخبارٌ 
التنافر  بين  من  حاالت  إلى  أدت  داخلية  ونزاعات  مشاجرات  عن 
المسؤولين الجهويين،  بل إلى  مغادرة بعضهم سفينة هذا الحزب 
الذي قرر، بذلك، االعتماد على مناضلين شباب أخذوا بزمام المبادرة 

وقرروا خوض غمار االنتخابات بنفس جديد وعزم قوي. 
حزب األصالة والمعاصرة: هل تعافى هذا الحزبُ من فترة 
تراجعه إثر  مغادرة أمينه العام السابق، إلياس العماري. فبعد فترة 
صراعات  داخلية  من أجل الزعامات،  يبدو أن سفينة هذا الحزب 
الذي تأسس سنـــة 2008،  أطلقت من جديد شراعها  بالرغم من 

غياب رياح مواتية، ولكن، ليس باإلمكان ، على المستوى الجهوي، 
معرفة العناصر التي بنى عليها هذا الحزب  استراتيجيته  لخوض 
غمار االنتخابات القادمة .  إال أن الوضع يبدو هادئا   مع نوع من 

التطور،  وهو ما سوف يتضح مع  انطالقة الحملة االنتخابية. 
تكرار  في  الحزب  ينجح ُهذا  هل  والتنمية:  العدالة  حزب 
انتخابات  السابقة بعد أن شكلت  نتائج  االنتخابات  نجاحه  خالل 
مناديب العمال األخيرة خيبة أمل كبرى  بالنسبة لهذا الحزب الذي 
لوحظ  أنه ضيع الكثير من مكاسبه  االنتخابية الماضية وانه فقد 
أيضا الكثير من قدراته على تعبئة الجماهير، في حين يرى بعضُ 
المالحظين أن العدالة والتنمية  سجل نكسة الذعة. وهذا ال يعني 
الممثلية  أن  من  بالرغم  استسلمت،  قد  الجهوية  مؤسساته  أن 
الجهوية لهذا الحزب قد شهدت، بدورها،  خالفات داخلية حادة، 
ولكنها استمرت في العمل  بصمت ، معتمدة على وفاء مناضلي 
الحزب األوائل.  المسؤول الجهوي لهذا الحزب، البشير العبدالوي، 
المالئمة  أنه  يتخذ  القرارات  يبدو   ، السياسية  وتجربته  بجديته 
بمن  الجميع،  يرضي  ال  ما  يبدو،  كما  وهو  األمور  صياغة  إلعادة 

فيهم النشطاء  الذين  فضلوا التراجع. 
حزب االتحاد الدستـــوري: تأسس هذا الحزب سنة   1983 
التشريعية لسنة 2016 على 19 مقعدا  وحصل خالل االنتخابات 

بالغرفة الثانية للبرلمان. 
الصعود  حركية  الحزب  هذا  يشهد  الجهة،  مستوى  وعلى 
والتراجع. ويبدو أن مستقبله بالجهة يعتمد، باألساس على مسؤوله 
بالرغم من  ماليا  وال  يضنّ  يكل جسديا  رجٌل  ال  وهو  الجهوي، 
المزالق  والمعارضات التي تلحق به من داخل  الحزب نفسه ،  بيد أن 
كل اهتمامه منصرفٌ إلى االنتخابات وإلى وضع خير االستراتيجيات 

ليحقق الحزب نتائج مشرفة خاللها. 
حزب الحركة الشعبية: إلى اآلن، يتمسك هذا الحزب بورقة 
الصمت، لربما مكرها، حيث إنه كما يبدو، غارق في معاناة ال مثيل 
له، ولذا فإنه يستعمل كل الوسائل  للخروج من هذا الوضع، حيث 
تمييز  الترشح،  دون  االنخراط  او  طلب  من  كل  يستقطب  إنه 
الحميدة والسيئة، وهو ما يدعو  بين  أصحاب األخالق السياسية 
للتساؤل عما إذا كان لهذا الحزب القليل من االحترام  لناخبيه، وكل 
شيء يوحي بأن المسؤول الجهوي لهذا الحزب ، أوزين ، يخلط بين 

طنجة  وبلداتَ  زايان أو مناطق الخميسات. 
التي  واالشتراكية  التقـــدم  كحــزب  أخـــرى  أحزابٌ  وهناك 
الحمالت  إلى  حتى  تلمح  وال  باالنتخابات  تهتـــم  ال  أنها  يبـــدو 
لهذه  بالنسبة  الوجود  سؤال  يطرح  الذي  االنتخابية،  األمرُ 
االحزاب،  إذا كان الهدوء تاما في مقراتها  خالل  اللحظات  الحاسمة 

لالنتخابات.   
على أي حال ، سنعود في طبعاتنا القادمة بمزيد من التفاصيل 

حول أبرز أحداث المشهد السياسي في طنجة. 
ج.ط

جهة طنجة ـ تطوان ـ احل�شيمة 

ماذا يحدث يف مقرات  الأحزاب 
ال�شيا�شية  قبيل النتخابات العامة

صورة أرشيف جريدة هيسبريس

على بعد بضعة أسابيع من االنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية، يعرف المشهد الحزبي الوطني غليانا 
الثالثة،  وذلك  المستويات  وعلى   ، عليها  المتنافس  المقاعد  من  عدد  أكبر  على  الفوز  تحقيق  محموما  بهدف 
عبر تسخير  كل اآلليات والوسائل المتاحة، للظفر بأكبر عـــدد من المقاعد المتنافس عليها، ومنها جذبُ أكبر 
عدد من المناضلين واستقطاب  أكبر عدد من المنشقين الحزبيين الباحثين عن فرص تزكيات جديدة في إطار 
عمليات »الترحال« النشيطة، قبل االنتخابات العامة، وأساسا عبر إعداد  برامج انتخابية تتوافق مع حاجيات ورغبات 

الناخبين، والدعوة لها خالل الحمالت االنتخابية. 
 وسوف يكون من المفيـد معرفةُ أهم  األولويات التي ركزت عليها األحزاب السياسية المتنافسة، برامجهـا 

االنتخابية واالستراتيجيات التي استعملتها لتحقيق تلك األولويات. 
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اأوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

كتب إليّ قارئٌ لطيفٌ يقول: حدثتنا في عمودك األسبوعي لعدد 
7 غشت ، عن »التدابير« ولم تحدثنا عن »التضابير«، فهال فعلتَ، أم 

إن »عارضا«  ما اعترضك؟ 
المتخلفة،   اهلل   بالد  في  »التضابير«   و  »التدابير    : وأجيبُ 
 ، المتوازية  كالخطوط  تماما   متوازيان«  »متساويان«  مشروعان 
تنطلق من الالنهائي وتسير في اتجاه الالنهائي، ما دام أن مشروع 
»التضابير« اكتسب »شرعيته« على حساب »التدابير« ، بل وفي ظل 
التدابير التي   تبنى، غالبا، على تفاهمات »ضمنية« تجتمع حولها كافة 

»األطراف«  المتربصة. 
ومع أن »التدابير«  نتاجُ  فعل قد يقوم به »عفريتٌ« بمفرده  على 
طاولة بين أربعة جدران، فإن  »التضابير« نتاج فعل جماعي، تتظافر 
فيه جهود أرهط من فاقدي الكرامة ، المعتادين على  »االنبطاح«  
المذل، أمام إغراءات   الكسب القذر، على حساب كرامة الغير ومصالحه، 
وقد يكون هذا »الغير« شخصا أو مجموعة أشخاص، أو وطنا بكامل 

شعبه !... 
وشواجن،  شجون  ذو  حديث  »التضابير«  عن  الحديث  إن  ثم 
كالشجرة الشجنة المتفرعة ، الملتفة األغصان.  حالة تدفعك ألخرى، 
ربما أكثر غرابة أو تشويقا، وربما  أشدّ سوءا، وسوادا، وإيذاء، وفتكا 

بذوات الغير وحقوقهم ومصالحهم !  
أحد  بتعبير  »التلميط«،  هو  المهم  مهم.  غير  ذلك  كل  ولكن، 
حكماء عصر االنحطاط الذي نعيشه في غفلة من التاريخ ذاته،  والذي 
لن يرحم خنوعنا المهان،  وانصرافنا المدان إلى القبول بما صادف 

وحصل، 
عملية   من  األخيرة  المرحلة  هنا،  »التلميط«  بكلمة  المقصود 
»تدوير التضابير« لتبدأ »عملية التلميـط«، من أجـل إخفـاء معالـم 

الجريمة، داخل مسرح الجريمة، بعد 
 توزيع الغنيمة، واالستعداد لجريمة فساد قادمة ، ما دام أن منابع 
الفساد قائمة،  وروادها أرهطٌ  متحكمة. عبثا حاول بعض الشعبويين  
قهرها  فقهرته، ليرفع يديه طلبا للنجدة  وهو يصيح: »عفا اهلل عما 

سلف«  وما خلف، وما ردف وعدف وعلف!... 
»طوارئ«،  عملة  أو  »استبدال«  عُملة  صار   ، هذا  »التضبير« 
اليصح التعامل  بينهم و »بينهم«  إال بواسطتها. وحين تقرأ الصحف 
جماعات  أن   لتجد  رأسه،  إلى  »الخيط«  اتبع  والمسائية،  الصباحية 
ـ  من أجل الحصول على الحصة الوفيرة  ـ بالمفيدـ  الضغط »ضاغطة«ـ 
من »كعكة« المشاريع ، خاصة تلك التي تدبر من طرف »الجمعية«  
اليوم، بعض منتخبيها بجرائم »التبدير« بدل أن يكرموا    ، المتابع 
بشهادات تقدير و تنويه ،  جزاء حسن التدبير،  وهم يودعون السفينة، 

بعد أن »غرّقوا لها الشقف« !.... 
وما دام أن  هذا العنوان جاء في سياق الجائحة،  التي يمكن اعتبار 
أنها شكلت »سوق غنائم« بالنسبة للمستفيدين من آالم الشعوب 
ومعاناتها من أجل الحياة، دوال،  وحكومات،  ومنظمات دولية،  وعلماء،  
وباحثين،  وصناع أدوية ولقاحات، ومعقمات،  ومفبركي األكسجين، 
والعيادات  المستشفيات  عن   فضال  واألمصال،  األدوية  ومروجي 

والصيدليات والمختبرات والوسطاء وهم سلم  الفساد.  
وقد تحدثت األخبارُ هنا في المغرب، عن حرب كادت تندلع بين 
أقنع  التي  السريعة«  »االختبارات  بسبب  والمخبريين  الصيدالنيين 
عن  حجبها  بضرورة  الصحة،   بوزارة  األدوية  مديرية  المخبريون 
الصيدليات ووضع محاصيلها في أدراج  صناديقهم ، لتنضم مداخلها 
تعلم،  الوزارة  بينما  يوميا،  الطائلة  إير«  سي  »بي  الـ  مداخيل  إلى 
االختبار  أن  كذلك،   يعلم  العثماني  ولربما   ، يعلمون  والمخبريون 
المواطنين  من  الكبير  العدد  متناول  في  يكون  أن  يمكن  السريع 
بينما المختبرات تطالب بمبالغ خارجة عن طاقة  طبقات واسعة من 
الشعب، األمر الذي يساهم في تفشي الوباء بدل التعاطي معه بحكمة 
ومسؤولية، خاصة و«الدولة« وال أقول وزارة الصحة، عاجزٌة عن ضمان 
اإلصابة  بها في حاالت  الموصى  بالعقاقير  للصيدليات  دائم  تزويد 
بالجائحة، وال  »الضغط« عن أثمان تلك العقاقير المرتفعة في »سوق 

غنائم« الجاهلية األولى، »حيث الضعيف يداس«. 
»إن الحياة صراعٌ  فيها الضعيف يداس....ما فاز في ماضغيها  

إالشديد المراس.... للخب فيها شجوٌن....فكن فتى االحتراس«.!. 
)أبو القاسم الشابي رحمه اهلل (. 

اجلائحة: �شوُق مغامَن دولية

يشهد عقار فيتامين »س« 
وباقي الفيتامينـــات الحيويـــة 
الوطــن  في صيدليات  األخرى 
إقبـاال كبيـــرا، وهو ما تجلـــى 
في رحـــالت بحــث المواطنين 
المـــادة  مــن  النـوع  هذا  عن 
الدوائية الغذائية، وسط غياب 
هذا  ظل  في  وخاصة  لها،  تام 
االرتفاع الكبير لحاالت اإلصابة 

بفيروس “كورونا” المستجد.
هـذا وقــد صــــرح عـــدد 

مـــن المواطنيــن للجــــريــدة 
الفيتامينات  وباقي  سي  الفيتامين  غيــــاب  حــول 
أثار جدال وقلقا واسعا  الذي  بجل الصيدليات، األمر 
الفينامين  لهذا  لما  بالفيروس،  المصابين  وسط 
إذ  المعتمد.  العالجي  البروتوكول  في  أهمية  من 
كيـــف يعقل أن تغيب هذه المواد عن الصيدليات 
مهوال  ارتفاعا  بالدنا  فيه  تشهد  الذي  الوقت  في 
الوضع  هذا  وأمام  بالفيروس؟  اإلصابات  أعداد  في 
يطالب المواطنون المغاربة بضرورة توفير الكميات 
الكافية لمواجهة هذا الفيروس، الذي حصد أرواحا 

عدة في األسابيع القليلة األخيرة. 
ودوليبـــران  والزنـــك  ســـي  فيتامين  ويعـــد 
ورينوميسين من األدوية التي يتم وصفها من قبل 
األطباء لمرضى كوفيد 19، بحيث أصبحت من بين 
أكثر األدوية مبيعا خالل الفترة الحالية، كما تحولت 
الصيدليات إلى مرافق تشهد إقباال كبيرا عليها من 
قبل المواطنين، ليل نهار، وهو األمر الذي يستدعي 
أجل  من  المعنية  للجهات  العاجل  التدخل  ضرورة 
توفيــر  على  الحرص  مع  إنقــاذه،  يمكن  ما  إنقاذ 

المخزون الكافي من األدوية للمواطنين.
لم  الوصيـــة  الجهــات  أن  إلى  اإلشـارة  وتجدر 
تحرك أي ساكـن بعد لتوفير هذا الدواء للمواطنين 
وهــو  المستمــرة،  والمطالـب  الشكايات  كل  رغم 
أسباب  حول  عــدة  تساؤالت  لطرح  المرء  يدفع  ما 

وكواليس هذا الصمت.
أنفسهم  البعض  وجد  الوضع،  هذا  مع  وتزامنا 

غير  جهـــات  من  المواد  هذه  القتناء  مضطرين 
فتعرض  الوضع  باستغالل  تقوم  والتي  معروفة 
االجتماعي،  التواصل  منصات  عبر  للبيع  أدويتها 
األمر  وهو  قانونية،  غير  وبطريقة  خيالية  بأثمنة 
القانون بمقتضى  الذي يعتبر جريمة يعاقب عليها 
المادة 135 مـن مدونــة األدويـة والصيدلة، بحيث 
المخالفين  حق  في  السجنية  العقوبــة  مـدة  تصل 

خمس سنوات مع غرامة مالية.
“سي”  فيتاميــن  مصادر  أن  بالذكــر،  وجديــر 
واليوسفي  )البرتقال  الحمضية  الفواكـه  في  تتمثل 
والمانجــو  والفراولـة  والكيوي  والجوافة  والليمون( 
والتفـــاح، والخضروات، كالطماطـــم والكــــرنـــب 
األحمــر،  الحلو  والفلفل  والبروكلي  والقرنبيـــط 
كالقلب  الحيوانية،  األغذية  بعــض  إلى  باإلضافة 

والكبد والكلى.
بل  حقا،  محرجـا  بـات  قـــد  البالد  وضع  وآخرا، 
يستدعي  مما  السيطرة،  نطاق  عن  خارجا  ويبدو 
التدخل السريع والفوري للحد من انتشــار الوبـــاء. 
وجدية  بخطورة  يعـــي  أن  أيضا  المواطن  وعلى 
والمسؤولية  الخوف  يالمس  وأن  السائد  الوضع 
البدني  بالتباعد  يلتزم  وأن  الجميع  بها  يعنى  التي 
أي  وتفادي  المستمر  والتعقيم  الكمامات  ووضع 
الحرص  مع  الوباء،  هذا  انتهاء  حين  إلى  تجمعات 
للحد  الوطنية  التطعيم  حملة  في  االنخراط  على 
طبيعتها،  إلى  الحياة  وعودة  الفيروس  انتشار  من 
فناقوس الخطر قد دق، وليتحمل كل منا مسؤولية 

أخطائه وتصرفاته.

• رميساء بن راشد

تزامنا مع ارتفاع احلالت... 
غياب الفيتامينات يخلق 
اجلدال يف �شوارع البلد
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�سل�سـلـة  جديـدة
21 غ�شــت  2021

 الحرتاُم الواجُب لل�شلطة، نعم ! 
والحرتاُم الواجُب لل�شعب ؟ 

من وقت آلخر،  يذكرنا بعضُ رجال السلطة، شكر اهلل فضلهم،  باالحترام الواجب 
للسلطة، ألنه  يحصل أن »نغفل« عن ذاك »الواجب«، ونتسبب ألنفسنا في »المزاهق« 

و »المهالك« !. 
شكرا خاصا، إذا، لرجل السلطة، الذي فرض  »هيبة السلطة« بمركز تلقيح  بسيدي 
البرنوصي، بعد أن لم تلتزم ممرضة بواجب »االحترام« المذكور، فكان جزاءها ما كان، 
ولم ينج من ذاك العقاب المحتوم،  متطوعٌ خريج العهد العالي للمهن التمريضية، 
الذي لم »يمتثل« بدوره  »ألوامر« المقدم، »فجابها في رأسه«،  كما يجب، وكما كان 

متوقعا ! . 
الحكاية معروفة، فقد انتقلت، بسرعة البرق،   عبر الجرائد والمواقع  اإلليكترونية   
إلى زوايا العالم األربع، تحمل رسائل واضحة، للجميع، وهي أال هوادة في فرض احترام 

السلطة  وأن  »من فرط يكرط«!. 
مرضى  لخدمة  والمتطوع  الممرضة  أن  أيضا،   وبالشهود  بالملموس،  اتضح  وقد 
سيدي  مركز  في  حصل  ما  فحصل  للمقدم،   االمتثال  واجب  في  »فرطا«  الجائحة، 
البرنوصي، وأدى الوضع إلى وقفات  وإضرابات من جانب األطر الصحية  بسبب ما  اعتبر 
من جانب مهنيي الصحة العمومية  وبعض  الحقوقيين واإلعالميين،   »اقتحاما«  من 
طرف عون من وزارة الداخلية، لمركز رسمي لوزارة غير وزارة الداخلية،  كما انقض  على 

الخبر عدد من المدونين »الراكضين«  دوما وراء »الزوم« المشوق. 
صحافيّ و »شيخ« ! 

البيانات   العمالة »وضحت« ونحن فهمنا توضيحها  الذي لم يخرج عن »أدبيات« 
الرسمية وانتهت القضية بطيها عن طريق »اهلل يعيش - اهلل يطيش« !!!..... 

جريدة  من  مصورا  صحافيا  أن   يفيد  »جديد«،  خبرٌ  طلع  الملف،  »أرشفة«  وقبل 
»العمق المغربي« تعرض لـ »اعتداء« من طرف رجل سلطة يوم 16 غشت حين »باغته«   
عون سلطة بدرجة »شيخ« وهو  »متلبس« بجريمة تصوير واستجواب  بائع خضر بسوق 
وأنه   بالمنطقة،  السلطة  ويمثل   »شيخٌ«   أنه  بحجة  التصوير  من  ومنعه  المدينة، 

»مبعوث« من طرف سعادة »الباشا« وفق تقارير صحافية !. 
الواقعة شهدت تطورات أخرى عالجتها الصحافة   حال وقوعها،  وكيف أن الشيخ 
بالسب  الصحافي  على  انهال  ما  سرعان  السوق،  تجار  أمين  أنه  ادعى  برجل  استعان 
واللعن واالعتداء الجسدي وحاول االستيالء على آلة تصوير الصحافي وتكسيرها.  ولوال 
تدخل رجل أمن لشهدت الحادثة تطورات أخرى. حيث قدم رجل األمن كامل التسهيالت 
للصحافي   من أجل متابعة عمله،   وأبعد الشيخ و »المشاغب« عن دائرة عمل الصحافي  

الذي كان  موضوع تضامن كامل من طرف النقابة الوطنية للصحافة بالمغرب, 
 كل ذلك بسبب  »عصيان«  الصحافي  أوامر السيد الشيخ، و»تفريطه« الواضح  في  
االحترام الواجب للسلطة، الذي يعتبر في العديد من البلدان،  ركنا أساسيا من أركان  

الديمقراطية  وحقوق السلطة، عفوا.... حقوق اإلنسان ! 
   ooooo

ُع�شٌر يف احلياة واملوت 
 �شيارة نقل املوتى من ف�شلكم ! 

المستفيدون من مغانم الجائحة، رهٌط غفير يأتي على رأسهم أصحاب شركات نقل 
األموات،  في نهاية مسيرة الحياة والموت. إال أن التعامل مع بعض هذه الشركات غدا 

أصعب من التعامل مع عزرائيل نفسه !. 
حدث أن توفيت منذ بضعة أيام،  والدة حارس عمارة بجوار مقاطعة  حضرية بطنجة، 
وفاة طبيعية، بسبب عاملي  السن والمرض، رحمها اهلل؛  فبادر بعض سكان العمارة  
إلى مساعدة الحارس  على حل بعض مشاكل الجنازة، وأهمها الحصوص على سيارة 
نقل األموات،  ألن الوصول إلى مقابر طنجة، سوف يحتاج، قريبا،  إلى نقل »جوي« بعد 

أن  رمي  بالمقابر  بعيدا عن المدينة. 
المتوفاة  نقل  رفضوا  التواصل معهم،  تم  التي  األموات  نقل  أصحاب كل شركات 
إلى مقرها األخير  بحجة ضرورة الحصول على »إذن«  مسبق من مستشفى الدوق ذي 

طوفار، أو  مقبرة الجائحة !. 
في المستشفى قيل لهم إن على الهالكة أن »تضرب الصف« وتنتظر نوبتها مع 

الموتى قبل الطفر، إن حصل،   بوسيلة  تصل بها إلى مقرها األخير ! . 
جن جنون الرجل ومن معه وعادوا إلى الشركات حيث التعامل لمن يكن دوما ، في 

مستوى أناس يستقبلون مواطنين فقدوا عزيزا ويستعدون لدفنه. 
ووقف  بذلك،  »وعد«  على  حتى  أو  إسعاف،   سيارة  على  الحصول  استحال  وحين 
من  باقية  بقية   به  »مهذب«  محاور  غياب  بسبب  حقيقي    »بلوكاج«  أمام   الجميع 
»نافذ«،  رجل  بوساطة  االستعانة  إلى  الجنازة  أهل  عمد  إنسانية،  أو  شفقة  أو  رحمة 
النهاية،   في  سخرت  التي  األموات،  نقل  شركات  من  شركة  أصحاب   »قهر«  استطاع  
سيارة من أسطولها لنقل السيدة المتوفاة،  إلى مسجد بئر الشفا للصالة، وعند انتهاء 
الصالة تفاجأ أهل الجنازة ومشيعوها بعدم وجود سيارة نقل األموات لنقل  المحمل 
إلى المقبرة، و ليكتشف الجميع بدهشة كبرى أن السيارة أوصلت النعش إلى المسجد 
وغادرت لتوها، متسببة ألهل الجنازة والمشيعين في »كارثة« أخرى لم تكن منتظرة 

وال متوقعة، في  الظروف الحالية. 

وعند استحالة وجود حل لهذه القضية التي لم تكن لتحدث لو أنه كانت في القلوب 
بقية باقية من رأفة،  ورفق،  ورحمة.... والوقت صيفٌ  وحرارٌة ال تطاق وال  تحتمل،، اضطر 
المشيعون إلى حمل النعش على األكتاف،  ونقله مشيا على األقدام ،  من المسجد إلى 
مقبرة بئر الشفا،  والكل يتدبر كيف تحجرت القلوب، وقست النفوس ، وماتت الضمائر، 
وأصبح التعامل مع األحياء واألموات  تعامل  القسوة والجهامة ، والغلظة والفظاظة. 

قبح اهلل سعي من ال سعي له إال إلذاية غيره. وال حول وال قوة إال باهلل.  
 ooooo

ــ جعبة فيتامني »C« من ف�شلك ! 
ــ املخزون نفذ !  

ال تضيعي وقتك في البحث ! 
استعطفت المرأة عامل »الفرماسيا«  أن يتدبر لها جعبة، من أجل مريض بحاجة 
إليها وبإلحاح،  مع  عقاقير أخرى وضعتها الدولة ضمن بروتوكول صحي ضد الجائحة. 
كان ردّ بائع األدوية جافا وقاسيا، بل إنه نهر المرأة لكثرة توسالتها  وطلب منها 
مغادرة »الفارماسيا« لتبدأ في تسول أقراصا من الفيتامين »الحمراء« عند معاريفها، 

من أجل معالجة مريضها.  
سيدة أخرىة مثقفة وصحافية، هذه المرة، توجهت إلى صيدلية بحثا عن الفيتامين 
وبثمن  15,30  ميليغرام  فئة 1000  أقراص من  بعشرة  المعروفة،   في صيغتها   C
 55 بقيمة  ميليغرام   180 بأقراص  علبة  أمامها  وضع  »الفارمسيان«  أن  إال  درهم،  
درهما.  وحين استفسرت، ردّ عليها بأن هذا هو الموجود اآلن،  تأخذ أو تترك. وهو 

يعلم أن بالغات اإلصابات اليومية بالجائحة ال تترك مجال االختيار بالنسبة ألي أحد. 
 C ولكنها مع ذلك، قالت لـ »الفارماسيان«:  لقد أكدوا لنا في السابق أن الفيتامين
تصنع بالمغرب،  وال خطر من استنفاذ المخزون. ثم إن ثمن العلبة  الجديدة  فوق  أربع 
مرات ثمن العلبة القديمة، وهي أضعف مفعوال  من القديمة، فهل  يفهم من هذه 
ه العملية أن الغاية من  اإلعالن عن  نفاذ المخزون القديم  هو »تسويق« »الماركة« 
الجديدة  بثمن يوفر هامش ربح أكثر وأوسع، بمعنى أن هاجس الربح هو الذي يفسر 
يعنيه.  ال  األمر  بأن  رد ضمني  الرجل كتفيه  في  القديمة؟. هز  العلبة  نفاذ مخزون  
وهم  عليه،  الحصول  في  للراغبين  الجديد،   الدواء  »تصريف«  هو  يعنيه  ما  كل  وأن 
كثرٌ بسبب تفشي الجائحة وإقبال الناس على التداوي وفق البروتوكول الصحي الذي 

وضعته الدولة دون  أن  تكثرت لحالة مخزون األدوية وطرق صرفها.  
الم أكن صادقا حين تحدثتُ  في كتابات سابقة عن »أصحاب« مغانم الجائحة ؟   

    ooooo

»فيل« من املعمار الدويل بقلب »طنجة الكربى«  
تتحول اإلى »مطرح« للأزبال وماأوى للمت�شردين 

اإلشارة  تمــت  وأن  سبـق 
المهجــورة،  الفيـال  هذه  إلى 
قبالة  باستور  بشارع  الواقعة 
المعبد اليهودي، بسبب تعود 
بعض من ال ضمير لهم رمي 
السور  عبر  بداخلها  األزبال 
ال  التي  الحديدية   األبواب  أو 

تغلق إال لتفتح . 

يجهل  ال  التي  الفيال  هذه 
امتأل   أصحابها،  طنجة  سكان 
»حديقتها«   من   جزء ٌ  اآلن 
نفايات وأزباال،  حتى أن بعض 
وجدوا  قلتهم،  على   ، السياح  
بها »لوحة« فولكلورية غريبة، 

تغري بتصويرها وتسجيلها كذكرى من ذكريات رحلة سياحية إلى مغرب القرن التاسع 
عشر !  

وإلى جانب المطرح، قام مأوى عشوائي  يستكين إليه من ال مأوى قار لهم،  وهو 
أمر مضرّ بصحتهم قبل أن يكون مسيئا لمظهر المدينة الخارجي، خاصة وموقع الفيال 
دائرة  وتتسع  األزبال  لتتكدس  األمر،  هذا  إلى  أحد  يلتفت  ال  أن  الغريب  ومن  مركزي 

المأوى المضر كثيرا بمرتفقيه. 

المشردين بطنجة، من مهاجرين ونازحين  القضية تطرح  وبإلحاح موضوع  هذه 
وسياح،  وأجانب  مغاربة  السكان،  بين  بحرية،   ، يعيشون  الذين  ولصوص   ومجانين 
أنهم، جميعهم، يعيشون في »هدنة« مؤقتة،  بحيث  عليهم،  ويشكلون خطرا كبيرا 
في انتظار ما ال تحمد عقباه، ال قدر اهلل. ولكنه تنبيه لما قد يحدث، ويفسد على طنجة 
كل ما بذل من مجهود حتى تصبح »كبرى« بين  كبريات المدن على ضفتي المتوسط. 

من دفاتري
azizguennouni@hotmail.com
عزيز  گنوني
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)تتمة ص1(    
أما الدواء فقد عجزت العقول العالمة في العالم أجمع،   إلى 
اليوم، عن الوصول إليه، باستثناء وصفهم  لـ  »مقويات مناعة« 
الذي يطلق في »الفقه  العزل  و »مسكنات أوجاع« فضال عن 

االجتماعي« على »أمور أخرى« ال صلة لها بالجائحة إطالقا.  
القرن  )بلغة  األعظم،   الصدر  »مذكرات«  إلى  بالعودة 
الماضي(، وما سبقه،  نالحظ أن المذكرة »تكرر« مادتها،  إال 
ما تعلق بمادة »كورونا«  التي  استعملت هذه المرة، »مطية«  
لتبرير  أحكام »التقشف« لعل وعسى أن  يتعظ قراء  مذكرة 

الرئيس ويعملوا بها »إحسانا« لعموم الشعب وشفقة عليه.  
 : منها  عدة،  أسبابا  العثماني  له  وجد  المطلوب  التقشف 
اإلنتاجية،  القطاعات  تنشيط  عبر  الوطني  االقتصاد  إنعاش 
مناخ  وتحسين  لالستثمار،  الخامس  محمد  صندوق  وتفعيل 
األعمال، و »تنزيل« القانون الجبائي  تحقيقا للعدالة الجبائية، 

»تحيا العدالة الجبائية«. 
 ال تفرحوا طويال، فاألمر هنا  يعني عمليا »الزيادة« في 
الضرائب، بالنسبة لمن يدفعها في وقتها للخزينة، رغم شدة 
الحاجة وضيق اليد،  من  عامة الشعب الفقير إلى اهلل،  الذي ال 
مظلة له وال  تليفون »نافذ«، ساري المفعول، 24  ساعة على 
24، وال حتى »وسيط’ كريم،  يتدخل إلرجاء الدفع، أو تقسيطه أو 

حتى »دفنه« حيا.... إلى حين... !  
من أسبابه كذلك:  »تعميم« الحماية االجتماعية، وقد قدم 
في هذه المادة ما يكفي من الشروح،  لنصل إلى  مادة »مشوقة« 
أخرى، وهي إصالح صندوق المقاصة )إقرؤوها  »إلغاء« صندوق 
بالنسبة  ومهالك   مخاطر  ذلك من   يشكل  ما  مع  المقاصة( 
لــقضية »التماسك االجتماعي« الذي يعتبر حجر الزاوية في كل 
عمل يرمي إلى إشراك الشعب في مجهود التنمية، إلى جانب  

موضوع »شيق« آخر، أال وهو  »تقوية الرأسمال البشري« ...!  
التي  العثمانية  للتوجيهات  العام  اإلطار  فيما يخص  هذا 
العام   القطاع  إصالح  بتسريع  »اإلداري«  شقها  في  تطالب، 
حذفها  يلزم  ما  ومنها  العمومية    والمقاوالت  والمؤسسات 
بعد  أن استنفذت أسباب وجودها،  )وتستمر في استنزاف موارد 
الخزينة  بدون فائدة، سوى خدمة مصالح »لوبيات« تدافع عن 

استمرارها  العبثي!.  
المسيَرة بصورة  الدولة  بـ »عقلنة« مصالح  كما تطالب 
طالــب  التي  للخزينـة  الخصوصيــة  والحسابــات  مستقلة،  
العثماني بمقترحات لحذف »بعضها«  )ولم ال حذفها  كلها، 
ألن الخصوصية تعني الخروج عن دائرة  العمومية العمومية، 
أن   حال  في  هذا  والمحاسبة،  المراقبة  من  الهروب  وبالتالي 
نقتنع بأن  تدبير  الميزانيات العمومية يخضع بما يكفي من 
الجدية  والحزم  والمعقول، للعقلنة  )وليس للعلقنة( والمراقبة 
والمحاسبة  في إطار »وحدة ميزانية الدولة« !... )راجعوا في هذه 
والوطنية،  الجهوية  الحسابات  وقرارات محاكم  الباب، محاضر 
وتقارير حبيبنا ادريس جطو الذي  »طلع له الزعاف« من طريقة 
تعامل الحكومة والبرلمان مع تقاريره،  وفضل أن يعلن عدم 

رضاه عن التعامل الحكومي مع قرارات وأحكام محاكمه( !  
ونأتي إلى توجيهات رئيس الحكومة »البيجيدية« الشهيرة 
رئيس  أن   لنسجل  الموظفين،   بنفقات  المتصلة  بقراراتها 
الحكومة يدعــو،  مرة أخرى،  إلى ضرورة حصر قبـــول  مبـــدأ 
التوظيــف فــي »االحتيــاجــات الدنـــيـــا«  التي »تضمـــن« 
انتشار  »إعادة  على  العمل  مع  الخدمات،   ــ جودة  ياسالم   ــ 
المناصب« لتغطية العجز ، وهكذا نصل إلى حل »كل« مشاكل 

الوظيفة العمومية، ونوفر للخزينة العامة مبالغ وفيرة، ونجرّ 
علي اإلدارة وابال من غضب المواطنين  بسبب سوء أداء موظفي  

اإلدارات العمومية !. 
وال يدخل في هذه الباب، بطبيعة الحال، المئات من »خدام 
الدولة« موظفي الميزانيات العامة، الملحقين بدواوين الوزراء  
رواتب  يتسلمون   المطلوب ممن  »المؤهل«  وكتاباتهم من 
مليونية من خدام الوزراء،  مستشارين أو ملحقين  أو »مصفقين«! 
وأيضا »الفائضون« عن الخدمة بالقطاعات الملحقة بالوزارات، 
ولكنهم موجودون،  في خدمة »من وماذا؟؟« اهلل أعلم، مع أن 
الصحافة الوطنية كثيرا ما عالجت هذا الموضوع ونبهت إليه 
وطالبت بوضعه تحت  »المجهر الرسمي« والمراقبة والتدقيق.، 

فضال عن »األشباح« الذين قيل إنهم يعدون بالمئات.....    
وال تدخل في هذه الباب، بطبيعة الحال،  الرواتب السخية  
العليا  العالية  للوزراء و »كبار« الموظفين   بسبب السالليم 
التي يحتلونها، وليس لشيء آخر، فالعمل يقوم به »الصغار« 
ويأكل »باكوره« الكبار. وفي هذه »الخانة » »الفيبية« نسبة إلى 
شعب  الــ VIP تندرج أيضا فئة البرلمانيين الذين يستفيدون 
مغرية،   وتعويضات  سخية،  »رواتب«  بل  ال،   ، تعويضات  من 

وامتيازات واسعة،  مقابل »حوارات« أسبوعية بين :  
ــ »السيد الوزير:  نريد أن نسائلكم  عن التدابير التي...  

ــ »شكرا للسيد النائب المحترم«....  
ويفتح الوزير  »كتاب« الجواب المعدّ سلفا  ليفقد الحوار 
مادته األساسية، وهي التشويق، إال فيما يتعلق بـ »التعقيب« 
الذي يكون  غالبا »عفويا« ولكن بدون أن يشد انتباه المشاهد 

أو المستمع أو القارئ.!...  
بضــرورة  العثمانــي  طالب  التسيير،  نفقات  وبخصوص 
التشديد على »التدبير األمثل«، أي نعم، لهذه النفقات،  عبر 
تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وإخضاع  استعمال نفقات 
االتصال  للعقلنة والخفض إلى الحدود الدنيا لنفقات النقل داخل 
الوالئم(،  )يعنى  والفندقة   االستقبال  ونفقات  المغرب،  وخارج 
وتنظيم الحفالت والمؤتمرات والندوات،  مع االمتناع عن برمجة 
النفقات المتعلقة باقتناء وكراء السيارات، وكراء مقرات إدارية 
حديثة وتأثيثها، وتقليص نفقات الدراسات إلى الحدود الدنيا، 
)وهذا مجال واسع وهائل لـ »الخمخمة« ، أال تقرؤون الصحف؟..(  
الكورونية   المالية  السنة  سندخل  إننا  القول،  وخالصة 
الثالثة بنفس التوجهات الحارقة والخانقة،  المتصلة بالتقشف 
وبنفس مطالب »عقلنة« النفقات التي طبعت ميزانيتي السنتين 
أن  بمعنى  الجائحة،  تداعيات  فرضتها   والتي  السابقتين،  
التوجهات العامة  وقع االحتفاظ بها، بل تمريرُها إلى السنة 
اقتصادي  »انفراج  حالة  أن  ولو  بعدها،  للتي  ولربما  القادمة، 
عالمي« بدأت تلوح في األفق،  دون أن تكون لها »مقدمات« 
مقنعة، عندنا ،  تزامنا مع تراجع النتائج التي كنا نطمئن إليها، نحن 
المغاربة، عند انطالق الوباء، إلى أن بدأ الحديث عن »اللخبطة’« 
الحكومة،  مستوى  على  الجائحة  تدبير  في  الحاصلة  العارمة  
ووزارة الصحة، واللجنة العلمية  وردود الفعل »المتشنجة« لعامة 
المواطنين. خاصة مع »المتحورات« الساللية للفايروس التي 
تظهر كل يوم، وفي شتى مناطق العالم،  وتنتقل بسرعة الضوء،   
لتثبت أن العالم لم يعد قرية صغيرة كما كان معتقدا إلى اليوم، 
بل »دربا« أو »زقاقا« ضيقا، مظلما،  الداخل إليه مفقود والخارج 

منه كأنه موجود.   
عزيز كنوني

مطالُب متجّددة  بالتق�شف و »عقلنة« �شرف 
ميزانيات الدولة �شيانة لأموال ال�شعب 

وحفظا للأمانة 

 على مشارف سنة »كورونية« ثالثة : 

بعد اإلهمال الذي عرفته مكتبة عبد اهلل 
كنون خالل السنوات األخيرة، انصب عليها أخيرا 
اهتمام وزارة الثقافة، وذلك عن طريق مشروع 
شامل لتثمين محتويات هذه المكتبة وتحسين 
األخير  هذا  يروم  إذ  وافديها،  لكل  خدماتها 
وضع صيغة إلكترونية لمحتويات المكتبة في 

المستقبل القريب.
المديرية  بين  ما  تجمع  التي  االتفاقية 
الجهوية للثقافة ومجلس جهة طنجة تطوان 
للثقافة  كنون  مؤسسة  وجمعية  الحسيمة 
اإلجمالي  يقدر غالفها  والتي  العلمي،  والبحث 
بحوالي 6.157 مليون درهم، تهدف باألساس 
حول  الجهوية  المناظرة  توصيات  تنفيذ  إلى 
الثقافة التي جرت بطنجة، وإلى ترميم وتأهيل 
عددا  تضم  مرجعية  فكرية  كمنارة  المكتبة 
النفائس  النادرة ومن  المخطوطات  هائال من 
مع  والتاريخية،  واألدبية  والفكرية  العلمية 
ضمان استدامة التسيير ووضع صيغة إلكترونية 
الفضاءات  صيانة  وضمان  المكتبة  لمحتويات 

المعنية.
المديرية  التزمت  الصدد،  هذا  وفي 

الجهوية للثقافة بإعداد بطاقة تقنية مفصلة 
حول تهيئة وتجهيز مكتبة عبد اهلل كنون، وتتبع 
األشغال وفق المعايير المعتمدة من قبل وزارة 
باقتناء جل  الجهة  التزم مجلس  الثقافة. فيما 
بالموضوع وإنجاز جميع  المرتبطة  التجهيزات 

األشغال.
يذكر أن هذه المكتبة العريقة قد تأسست 
سنة 1985، وأهدى محتوياتها العالمة الراحل 
عبد اهلل كنون الى مدينة طنجة سنة 1979. 
والمصادر  الكتب  من  هائال  عددا  تضم  وهي 
المطبوعة والمخطوطات والوثائق، فضال عن 
والجرائد  والمجالت  الصحف  من  كبير  عدد 
كل  أيضا  تشمل  كما  الفوتوغرافية،  والصور 
بالمجامع  كنون  اهلل  عبد  للعالمة  أهدي  ما 
إليها  ينتسب  كان  التي  العلمية  والمنتديات 
بمختلف أقطار العالم العربي واإلسالمي، إضافة 
المؤسسة  بها  قامت  جديدة  مقتنيات  إلى 
المشرفة على الصرح الثقافي وما وهبه الكثير 

من األشخاص. 
ر. بن راشد

تخ�شي�س 6 مليون درهم لإعادة 
جتهيز مكتبة عبد اهلل كنون

من مواليد حي دار البارود في المدينة 
القديمة بطنجة عام 1938 

ومدرســـة  )المسيد(  بالكتاب  درس 
اإلسالميــة  )المدرسة  الجديدة  السقاية 
عبر  معرفية  تجربة  اكتسب  لكنه  الحرة( 
االجتماعية  الشرائح  بمختلــف  اإلحتكاك 
الصحف  على  اليومي  واطالعه  بطنجة 

والمجالت والكتب .
ال  روحــي  ارتبــاط  لديـه  تولد   -
يضاهى بطنجة ، وكان ذكر اسمه يحمل 
عناوينه  كانت  زمن  حيال  خاصا  احساسا 

بقيم النقاء والصفاء والنبل والتضحيات .
الحالقة  مهنة  صغره  منذ  مارس   -
،و قام بتصفيف الشعر لعدد من ممثلي 
في مسرح سرفانتيس   المسرحية  الفرق 

إبان عقد الخمسينات .
- دكان الحالقة الصغير الذي أسسه بحومة اكزناية ،تحديدا في الطريق المؤدية 
الى السقاية الجديدة جلب العديد من أعيان المدينة والشخصيات السياسية والثقافية 
والفئات المهمشة التي كانت تجد مالذها بهذا المحل ،و كثيرا ما كان الحديث يدور 
هناك حول طنجة الدولية وواقع المدينة وتاريخها وشخصياتها ، حتى أمسى محل 

الحالقة الذي كان يملكه الحاج النقراشي ينعت بنادي أهالي وأبناء طنجة .
- عائالت كثيرة كانت تقصد دكانه الصغير من أمثال أنكاي ، و الفتوح والخمال 
والحنوط  والمرابط  والصايل  واليعقوبي     والريسوني وبن جياللي  والتمسماني 
وسكيرج وأفيالل وبن الصديق وأقلعي وبن عبد الصادق وبخات والزناكي والركالة 

وغزيل والفردي والخصاصي وغيرهم...
-كان الحالق الشخصي لبعض شخصيات  طنجة الذين كانوا يفضلون الحالقة 

في بيوتهم من أمثال عبد الباقي بنيحيى والسميحي .. 
- في الستينات مارس الختانة وصار أمينا للختانين حيت قام بإعذار عدد هائل 

من أبناء المدينة وكانت مهنيته في هذا المجال عالية.
و كثيرا ما ساهم في إعذار أطفال العائالت المعوزة في مناسبات دينية بشكل 

مجاني .
أعلنوا  إسبانية وفرنسية، هم ممن  أجانب من جنسيات  ثة  بإعذار ثال  قام   -

اعتناقهم للدين اإلسالمي .
-دماثة أخالقه وخصاله الطيبة وسمعته جعلت بعض مهنيي الصناعة التقليدية 
يطلبون منه في مستهل التسعينيات الترشح لرئاسة غرفة الصناعة التقليدية في 

سنة 1992 حيت خاض هذه التجربة بنجاح .
- أشرف على ضريح ابن بطوطة منذ وفاة عبد الواحد الترفوس .و من بين 
الشخصيات التي استقبلها في هذا الضريح كوفي عنان األمين العام األسبق لألمم 

المتحدة ،اضافة إلى شخصيات عربية أجنبية .
- رحل عن الحياة ببيته في حي حسنونة القريب من منطقة مرشان يوم الجمعة 
األجيال  تستعيد من خاللها  ذكرى  إلى  دكانه  تحول  وبرحيله   .  2009 أبريل   24

ذكريات )نادي ( كان يجمع أبناء طنجة بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم .
- ترك ثالثة أبناء )حميد ، فتحية ، و هشام (.

ح.ن

شخصيـات
من زمن طنجـة الجميل

احلاج امحمد النقرا�شي
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أشرت في الجزء األول من موضوع »انتهاء زمن الحكومة 
واقتــراب موعـد االستحقاقــات االنتخابيــة«، إلى أن المغاربة 
االستثنائية  السنة  مثل صيف هذه  مرور صيف  يشهدوا  لن 
في كل شيء.. وأؤكد مرة أخرى أن حالة االستثناء والترقب 
أيام  عنها  تفصلنا  التي  االنتخابات  سيميز  ما  هي  واإلثــارة 

قليلة..
الحصاد  موسم  اقتراب  مع  المتبعة  العادة  على  وجريا 
االنتخابي، فإن حمى االنتخابات هذه ترتفع وتيرتها في كافة 
ربوع الوطن، تمنع فيها بسبب ظروف الجائحة التي أحكمت 
سيطرتها على البالد والعباد التجمعات الخطابية التي تمرر 
فيها األحزاب السياسية  شعاراتها المضللة ووعودها الفارغة 
أي  منها  يتحقق  ولم  الناخبين  ثقة   موضع  تعد  لم  التي 
شيء على أرض الواقع.. وأمامنا حكومة كفاءات تضم أحزابا 
دون  هدوء  وفي  بصمت  وانصرفت  واليتها  أنهت  مغربية 
الشعب  فيما  السابقة..  االنتخابات  في  به  ماوعدت  تحقيق 
المغربي الذي خاض ومايزال، بغير قليل من الصبر وضبط 
النفس، معارك االنتظار، يترقب.. ينتظر.. ويتطلع إلى نتائج 
بعد  سيأتي  فيما  أمل  بصيص  دون  القادمة  االستحقاقات 
ويتتبع خطوات  يرصد  المواطن-  -أي  لكنه  االنتخابات  هذه 
وتحركات محترفي االنتخابات والوجوه المألوفة التي  التريد 
كعادتها  تصر  بل  األســف،  مع  االنتخابية  الساحة  مغادرة 
المعركة  مستنقع  إلى  والنزول  والخوض  »التخلويض«  على 
المتاحة  الوسائل  بكل  المنافسين  ومواجهة  االنتخابية 
المشروعة وغير المشروعة.. والبقية تعرفونها.. ثم نأتي إلى 
االنتخابية  الكائنات  بعض  من  الثاني  الصنف  عن  الحديث 
االنتهازية التي تستعد لخوض التجربة، قد تكون األولى من 
نوعها أمال في أن تحتل مكان الصدارة، علما بأن مشوارها 
بل  بمكان،  األهمية  من  ليس  سياسية  بأبجدية  المؤطر 
يحتاج إلى كثير كالم وتفصيل ووقفة تأمل؟!  ففي كل محطة 
انتخابية تطل علينا فئات مختلفة ومتنوعة من االنتهازيين 
دون تحديد انتماءاتهم المهنية وال من أين جاؤوا، تشتهي 
على  نهار  ليل  يتبجحون  وهم  أبطاال  يصبحوا  أن  أنفسهم 
صفحات التواصل االجتماعي ما يفيد أنهم أبطال.. صناديد 
اليشق لهم غبار.. متميزون.. مثيرون.. فاعلون.. عصاميون.. 
رائعون.. قادرون على تحقيق المستحيل.. غير أن  ما يجري 
على أرض الواقع العالقة له بما ينسج من خياالت وتصريحات 
والنفوس  العقول  السذج وضعاف  البسطاء  تغري  قد  ووعود 
المثير  بالنافخ«..  جياللة  »يتبعون  ممن  الضمائر  وعديمي 
األمية  في  غارقون  أنهم  االنتهازيين  هؤالء  لدى  األمر  في 
السياسية حتى النخاع ويوهمون الناس بأنهم قادرون على 
تحقيق أعمال وإنجازات »دونكيشوطية« ورد االعتبار  للعمل 
والقائمة  السكان  مصالح  وخدمة  القرب  وسياسة  الجماعي 
أطول مما تتصورون.. وحتى نكون أكثر إنصافا، رغم محاربتنا 
السياسية  األحزاب  بعض  فإن  المقيتة،  االنتهازية  لمظاهر 
تسعى، بل تتهافت وتتسابق إلى استقطاب كائنات انتخابية 
اليقلون  األعيان،  فئة  ضمن  المصنف  الشكارة«  »موالين 
فهم  ووجهته،  طريقته  ولكل  االنتهازيين،  فئة  عن  أهمية 
تحوم  فساد  شبهات  وجود  رغم  محترمة  بتزكيات  يحضون 
حول بعضهم.. وليس خاف علينا جميعا مسلسل المتابعات 
القضائية لعدد كبير من المفسدين، فيما الزالت قضايا فساد 

أخرى معروضة أمام المحاكم..!!
)يتبع(

من صميم المجتمع

اأيها الناخبون..
احذروا من املر�شحني 

النتهازيني!؟
2/1

لبى نداء ربه، المشمول بعفو اهلل، المرحوم

فـوزي كـو�س

)�سدق اهلل العظيم(

)�سدق اهلل العظيم(

غشــت   17 الثالثاء  يوم  وذلك 
الطاهـر في  2021 وشيــع جثمانـه 
األهــل  بحضــور  الموالــي،  اليوم 
ودفـن  والمعـــارف  واألحـــبـــــاب 
بــــعــد  المجاهـديــــن،  بمقبـــرة 

صـــالة الظهر.
كبيـرة  خسـارة  يعتبــر  الراحـل 
الفئــات  للطنجويين، خاصة لبعض 
حيــــث  والمحتــاجــــة،  المعــوزة 
والعـون  السند  فيـه  تجد  كانـــت 
راكم  هوالذي  شدتهـا،  أوقـات  في 
األعمال  العديد من  ـ  حياتــه  قيد  ـ 
االجتماعية والمواقـــف اإلنسانيـــة 
على  السيما  اإلحسانية،  والتدخالت 
والكراسي  األدوية  توفيــر  مستـوى 
وغيرها  الطبية  والعصي  المتحركة 

من المستلزمات التي يكون بعض المرضى المعوزين في حاجة ماسة إليها، فضال عن توفير أمور 
المعيشة لبعض األسر الفقيرة. فاللهم اجعل هذا في ميزان حسناته.

السيدة  الفقيد  أرملـة  إلى  التعازي  بأحر  طنجـة  جريدة  أسرة  تتقـدم  الجلل،  المصاب  وبهذا 
»إريس« وإلى ابنتيهما، جيهان وليلى وإلى شقيقه السيد منصف وأبنائه، باإلضافة إلى جميع 
أفراد عائلته، راجية لهم الصبر والسلوان وللفقيد عظيم األجر والغفران، تغمده اهلل بواسع رحمته 

وأسكنه فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

وشيـع   2021 غشـت   19 الخميس  يوم  وذلك 
جثمانها الطاهر، بحضور األهل واألحباب والمعارف 

ودفن بمقبرة »المجاهدين«،  بعد صالة الظهر.
وبهذا المصاب الجلل، تتقدم أســـرة جريـــدة 
طنجة بأحر التعازي إلى أبناء الفقيدة، عبد اللطيف، 
زكية، خالد، سعاد، سعيد، مريم، هشام وعبد الحق.  
والشبوكي  الفياللي  عائلتي  أفراد  جميع  إلى  وكذا 
الصبر  يرزقهم  أن  قدرته  جلت  المولى  من  راجية 
والسلوان وللفقيدة عظيم األجر والغفران، تغمدها 

اهلل بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته. 

ِ َواإِنَّا اإَِلْيِه َراِجُعوَن  يَبٌة َقاُلوا اإِنَّا هلِلَّ اَبْتُهْم ُم�سِ اِبِريَن الَِّذيَن اإَِذا اأَ�سَ ِ ال�سَّ { َوَب�شرِّ
ْهَتُدوَن  } وَلِئَك ُهُم اْلُ َلَواٌت ِمْن َربرِِّهْم َوَرْحَمٌة َواأُ اأُوَلِئَك َعَلْيِهْم �سَ

ًة َفاْدُخِلـــي َيّ َيــًة َمْر�سِ ـــِك َرا�سِ ْطَمِئَنــُّة اْرِجِعي اإَِلى َرِبّ ْف�ُض اْلُ ُتَها الَنّ { َيـا اأََيّ
ِتي   }  يِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجَنّ

• إدريس كردود

لبت نداء ربها المشمولة بعفو اهلل المرحومة

احلاجة اأمينة الفيليل
والدة صديقنا عبد اللطيف الشبوكي
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أبدا،لحظة  أنساها  ولن  بذاكرتي  عالقة  التي ظلت  العابرة  اللحظات  بين  ومن 
الناصري  المكي  الشيخ  يلقيه  كان  ديني  برنامج  إلى  وصحو،  نوم  بين  االستماع، 
المستقيم،  الطريق  إلى  القوم  الفجر،مرشدا  صالة  بعد  األثير  عبر  وليونة  بسالسة 
وهو ينذر الظالمين الفاسقين المفسدين بعذاب أليم ويبشر الصالحين الصابرين  
الكادحين بجنة النعيم مستشهدا بآيات بينات من الذكر الحكيم وأحاديث الرسول 
الكريم.وكلما داعب صوت الشيخ  مسامعي بنبراته الصوتية الدافئة  إال واستسلمت 
للنوم اللذيذ  ورائحة القهوة المنسمة ب »القرفة والجوزة«التي تعدها والدتي  في 
المطبخ تحوم نسماتها الزكية حول أرنبة أنفي  وأنا منكمش  في الفراش كحلزون 
أستدفئ بأنفاسي.. وكلما حاولت والدتي إيقاظي، سواء بلطف أو بعنف، إال وتشبثت 
والوقوف على قدم  بالحصير و اليطيب لي مغادرة مضجعي  القط  بالفراش تشبث 

وساق، إال حينما تتناهى إلى سمعي إشارة صوتية من إذاعة دار البريهي :
»عند اإلشارة تكون الساعة ..السابعة صباحا«.

وتناول  مالبسي  وارتداء  أطرافي  و  وجهي  لتنظيف  كافية  كانت  ساعة  فنصف 
والدي  يتابعها  صباحية  بنشرة  المذياع  يثرثرفيها  التي  الفترة  ،في  بعجالة  فطوري 
باهتمام.. والنصف الساعة الثانية أشق فيها طريقي صوب مدرسة المعسكر الرابضة 
السفلى  الحاجب  منطقة  بين  الطويل  الطريق  مسافة  مختزال  الجبل..  قمة  فوق 

والمنطقة العليا، عبر ممرات سالكة بين صخور شاهدة على غابراألزمنة والعصور .
ففي تلك الحقبة التي كان فيها للمذياع حضور قوي في األوساط االجتماعية 
بما يقدمه من برامج تحسيسية توعوية وتربوية  ونشرات إخبارية« صباحية وزوالية 
ومسائية« وأغاني وطنية ومنوعات شعبية وحلقات تمثيلية..كان لجهاز التلفاز حضور 
محتشم في المنازل المغربية ..خاصة وأن بعض  المحافظين المتزمتين اعتبروه من 
مصادر اإلخالل بالحياء وإشاعة الفواحش  في البيوت.بينما كانت جل األسر المتفتحة 
على مباهج الحياة  تقتني جهاز التلفاز بأقساط شهرية لغالء سعره في الستينيات..

وكان والدي من السباقين القتناء جهاز تلفاز من نوع  »فيليبس« في الحي الجديد 
ثلة من  يستقبلون كل سبت  منزلنا  فناء  أمسى  الحين  ذلك  به..ومنذ  نقطن  الذي 
أوالمتنوعة  الخاصة  السهرات  من  بسهرة  لالستمتاع  وبناتهن  وأبنائهن  الجارات 
التي دأبت القناة المغربية -األولى واألخيرة - على بثها مساء كل سبت.. ففي أجواء 
حميمية كان يجتمع الجيران كأسرة واحدة   أمام جهاز التلفاز ويتقاسم المتفرجون 
بسهرة  أو  الشرق   لكوكب  بسهرة  االستمتاع  ومتعة  اللقـاء  فرحـة  والمتفرجات 
وعروضا  شعبية  وفرقا  عصرية  أجواقا  شملت  متنوعة  بسهرة  أو  األسمر  للعندليب 
وحلويات  مشحرة  شاي  بكؤوس  الكريم  الحضور  على  الدار  أهل  واليبخل  فكاهية.. 

على هيئة قلوب ونجوم وهالليات وأخرى ذات أشكال هندسية متنوعة..
جهاز  القتناء  جاهدة  جلها  بعضها..وسعت  من  تضيق  األسر  بدأت  وفجأة   
تلفازيخصها ويغنيها عن جميل جيرانها..وهكذا أضحت اللواقط الهوائية المنتشرة 
التلفازبين  حضور  قوة  مدى  عن  ينبئ  للعيان..مما  بادية  السطوح  فوق  بكثافة 
البيت  الصدارة في  يتبوأ مكانة  .. وعادة ماكان جهازالتلفاز  الجدران في كل مكان 
المغربي فوق طاولة تتوسطها قطعة ثوب بيضاء مزركشة برعت ربة البيت أو إحدى 
بناتها أو جاراتها في تطريزها وتزويقها برسوم أزهار وأغصان وطيور.. وتوضع فوق 

الجهاز أحيانا مزهرية أو ساعة أو دمية كديكور.. 
واليجادل اثنان فيما وصلت إليه التلفزة المغربية من أو ج في العطاء إبان تلك 
المنجرة رحمه اهلل.. المهدي  الدكتور  إدارتها  الفترة والتي قبلها حين كان يترأس 

وبالرغم من  كون حصة البث التلفزي كانت محدودة ،إال أن ماكانت تنشره من برامج 
وأفالم ومسلسالت ومسرحيات وتمثيليات  اليخلو من فرجة ومتعة وفائدة..  

لألطفال  الصباحية   األحد  برامج  يذكرون  الستينيات  أطفال  ولعل مجايلي من 
البهلوان  السكيرج وهو يشخص دور  البشير  المرحوم  الفكاهي  التي كان ينشطها 
مشاهدة  كبير  بشغف  ننتظر  وكنا  حمدون«..  »أبا  برنامج  وكذلك  »بيبو«  البحري 
المرحومين  شخص  في  المراكشية  الوفاء  فرقة  تقدمها  التي  الفكاهية  التمثيليات 
بمسرحية  أبهرتنا  التي  الصديقي  الطيب  الوزير..وفرقة  الجبار  وعبد  بلقاس  محمد 
الدغمي،  العربي  المرحوم  فرقة  وكذلك  العلج..  الطيب  المرحوم  ..وفرقة  »الحراز« 
قلوب  في  البهجة  أدخل  الذي  عبدالرؤوف  المحبوب  الفكاهي  الذاكرة  عن  واليغيب 
شريحة عريضة من المتفرجين وأضحك منهم الماليين..ومَن من أبناء جيلنا اليذكر 
برنامج »عندما يأتي المساء« للعزيز الراحل خالد مشبال، أمطره اهلل بشآبيب رحمته..

في  اهلل  بارك  البوعناني،  محمد  الموسوعي  لإلعالمي  السبعة«  »المفاتيح  وبرنامج 
عمره ؛ وغيرهما من البرامج الهادفة التي كانت تبثها التلفزة المغربية في عصرها 

الذهبي. 
و مما كان يحز في نفسي أن والدي كان يمنعني، منعا قاطعا، من مشاهدة أفالم 
بوند«.. وال يسمح  أفالم مغامرات »جيمس  »ألفريد هيتشكوك« وكذلك  الرعب ل 
لي إال لماما بمشاهدة  حلقات من سلسلة أفالم رعاة البقر »بونانزا«.. وال أستمتع 
بحرية السهر أمام التلفاز إال حينما يكون السيد الوالد غائبا في القشلة ألداء واجب 
القدامى ب »سربيس  الجنود  ينطقها  والتي  األسبوع«سيرفيس د سومين«  خدمة 

السمن«..
الشاشة  الفرجة في  المتفرجين قد سئموا من  العديد من  أن  والمثير لالنتباه 

ذات اللونين األبيض واألسود.. خاصة وأن تلفاز األلوان كان بعيد المنال..
الرؤوس  في  ويدور  النفوس  خوالــج  يعتري  ما  أدركــوا  السـوق  ولعـل شطــار 
فيما يخص هذا النقص الملموس في التلفاز المنحوس، فبادروا إلى ترويج  إطارات 
بالستيكية  تتباين ألوانها، حسب األذواق، بين زرقاء وخضراء وحمراء وصفراء.. تثبت 
األلوان،  ذي  التلفاز  في  يتفرج  وكأنه  المشاهد  فيتوهم  الشاشة  على  منها  الواحدة 
العينان  لها  ترتاح  التي  باأللوان  الطبيعية  المشاهد  لكن شتان بين شاشة تعرض 

وشاشة باألبيض واألسود تجعل المشاهد  وكأنه أصيب بعمى األلوان.

مذكــــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س
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المملكة المغربية 

وزارة العدل  
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق التنازل 

ملف عدد:2021/86
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
مؤرخ  عدلي  عقد  بمقتضى  أنه  بطنجة  التجارية 
بوجمعة،  محمد  السيد  تنازل   ،2021/07/28 في 
 K18532 عدد  الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم  الهرهار  واد  زنقة  النصر،  بتجزئة  والساكن 
بطنجة  التجاري  بالسجل  والمسجل  طنجة،   19
الكائن  التجاري  األصل  جميع   ،47318 عدد  تحت 
لشعار  الحامل   20 رقم  تومرت  بن  زنقة  بطنجة، 
بوجمعة،  أحمد  السيد  لفائدة   »PETIT SOCO«
 ،K 102012 الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد
وحددت قيمة األصل التجاري موضوع التنازل بدون 
عوض في مبلغ إجمالي قدره 60.000.00 )ستون 

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

من مدونة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
خديجة فراجي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس  

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق البيع 

ملف عدد :2021/88
الضبـــط  كتابـــة  مصلحــة  رئيــس  يعلن 
عقـــد  بمقتضى  أنه  بطنجــة،  التجارية  بالمحكمة 
عرفي موثق مؤرخ في: 2021/07/26 ، باع السيد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل  بنيس،  محمد 
ابو  شارع  بفــاس،  الساكن  و   ،CD225510 عدد 
والمسجل   ،1 الزهــور  هنــدوراس  زنقة   6 هريرة 
 ،158520 عــدد  تحــت  بطنجة  التجاري  بالسجل 
مجموع االصل التجاري الكائن بطنجة زاوية شارع 
األرضي،  الطابق  صفاء،  عمارة  الذهب،  وواد  فاس 
لبطاقة  الحامل  المعطي،  فــؤاد  السيد  لفائدة 
قيمة  وحددت   ،  K58860 عدد  الوطنية  التعريف 
األصل التجاري موضوع البيع في مبلغ إجمالي قدره 

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

من مدونة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط 
خديجة فراجي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
المحكمة االبتدائية بأصيلة 

ملف تنفيذ عدد :2019/6101/333   
إعالن عن بيع قضائي

لفائدة : ورثة أنيسة العلمي أخريف 
ينوب عنهم ذ/ عبد اهلل الحسوني

المحامي بهيئة طنجة
ضد : رشيدة العلمي أخريف ومن معها

الساكنة بشارع المهدي بن تومرت أصيلة
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
بيعا قضائيا سيتم  بأن  للعموم  بأصيلة  اإلبتدائية 
بهذه المحكمة بتاريخ 2021/09/16 على الساعة 
المحكمة  بهذه  البيوعات  بقاعة  صباحا   10:00
رقم  موريتانيا  بشارع  الكائنة  :الدار  التالي  للعقار 

34 أصيلة
* مساحتها :231.88 متر مربع.

شرقا  موريطانيا،  شارع  شمــاال  حدودها:   *
شارع المهدي بن تومرت، غربا وجنوبا تطالن على 

الحديقة الموجودة بالطابق األرضي.
على  يشتمل   : األول  الطابق   - مكوناتها:   *

صالة كبيرة وثالث بيوت وحمام
- الطابق الثاني : يشتمل على بيتين وحمام 

ومطبخ.
- السطح بهوائه.

حدد الثمـــن االفتتاحي في مبلـــغ : 
1.510.000.00 درهم.

)مليون وخمسمائة وعشرة اآلف درهم(
ولمن رسا عليه المزاد أداء الثمن حاال ناجزا 
العامة،  الخزينة  لفائــدة  المائــة  في   3 زيادة  مع 
التنفيذ  وللمزيد من المعلومات االتصال بقســـم 

المدني بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس  

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق البيع 

ملف عدد :2021/90
الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
عقد  بمقتضى  أنه  بطنجة،  التجارية  بالمحكمة 
عرفي موثق مؤرخ في: 2020/08/26 ، باع السيد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل  ببلو،  مصطفى 
شارع   82 بطنجة،  الساكن  و   ،K242161 عدد 
بطنجة  التجاري  بالسجل  والمسجل  األول،  الحسن 
تحت عدد 93808، مجموع األصل التجاري الكائن 
بطنجة 20 شارع صنهاجة عمارة A، لفائدة السيدة 
ناهد زمروا، الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية عدد 
الحاملة  المكنوزي،  إقبال  السيدة  و   ،GA25885
 ،  K366858 عدد  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
في  البيع  موضوع  التجاري  األصل  قيمة  وحددت 
ألف(  )ثالثمائة   300.000.00 قدره  إجمالي  مبلغ 

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

من مدونة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط 

خديجة أقشور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل و الحريات  

محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة

إشهار تبليغ إنذار بواسطة القيم القضائي
ملف التنفيذ رقم: 2021/8501/848 

لفائدة: السيد أحمد بن عياد والسيدة حرية بن 
عياد، ينوب عنهما ذ/ محمد العربي بنرحمون 

محام بهيئة طنجة.
ضد  : شركة اسيكورا كل في شخص ممثلها 

القانوني الكائن مقرها ب 8 زنقة عمر ابن العاص 
طنجة.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة،  إشهار إنذار بواسطة قيم، بعد أن 
على  بناء  و   ،2021/06/18 بتاريخ  األخير  بلغ هذا 
اإلنذار الموجه للمدعى عليه المذكور أعاله، حيث 
شأن  في  إنذارا  للمطلوب  يوجه  عنه  المنوب  إن 
مطالبته بأداء واجبات الكراء المتخلفة بذمته من 
فاتح أبريل 2020 إلى غاية متم شهر يونيو 2021 
العارض  إن  125.000.00 درهم. وحيث  وقدرها  
المتخلفة  الواجبات  ألداء  المطلوب  الطرف  يدعو 
تبتدئ من  يوما  أجل خمسة عشر  ويمنحه  بذمته 

تاريخ التوصل تحت طائلة رفع األمر للقضاء.
المذكور  اإلنذار  تبليغ  أثناء  إنه  وحيث 
غير  كونه  عنه  أفيد  المضمون  بالبريد  للمطلوب 

مطلوب مما تعذر معه تبليغه.
لذلك  الحالي  عنوانه  يجهل  العارض  وأن 

يلتمس األمر بتعيين قيم في حقه.
عن  الصادر   2713 رقم  األمر  على  وبناء 

المحكمة أعاله بتاريخ 2021/08/03 موضوع ملف 
مختلف رقم 2021/8103/2713 والقاضي بالتبليغ 
عنها بواسطة قيم، فإن هذا اإلندار سيصبح مبلغا 
تاريخ اإلشهار طبقا  القانوني من  بعد مرور األجل 

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

سمية الشيخ علي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تبليغ رقم: 2021/8401/1180
نوع القضية: تبليغ األحكام واألوامر 

والقرارات محلي
ملف موضوع رقم :2020/8207/57

طالب التبليغ: السيد ازميزم القاسمي مصطفى 
المبلغ إليه: السيد البكاري محمد رفيع

إعالن عن صدور حكم غيابي بقيم طبقا 
لمقتضيات الفصل 441 من ق.م.م.

ابتدائيا  العلنية  بجلستها  المحكمة  حكمت 
النفاذ  الشكل: بعدم قبول طلب  وغيابيا بقيم في 
باقي  وقبول  البدني  االكراه  وتحديد  المعجل، 
للمدعي  عليه  المدعى  باداء  الموضوع  في  الطلب 
تاريخ  إلى   2018/05/01 من  المدة  كراء  واجبات 
 2021 يوليوز  شهر  في  اإلضافي  الطلب  تقديم 
بمبلغ مجموعه 102.124 درهم مع النفاذ المعجل 
وتحديد اإلكراه البدني في األدنى والمصادقة على 
اإلنذار باإلفراغ موضوع الدعوى وإفراغه ومن يحل 
الحفالت،  كممول  المستخدم  المحل  من  محله 
طنجة   50 رقم   03 الزنقة  بيلير  بحي  الكائن 
القيم  توصل  الباقي،  ورفض  المصاريف  وتحميله 

القضائي بتاريخ 2021/08/19. 
نموذج رقم 50067
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة 

ملف تبليغ رقم: 2021/8401/1181
نوع القضية: تبليـــغ األحكــام واألوامــر 

والقرارات محلي
ملف الموضوع رقم :2021/8207/380
طالب التبليغ: شركة عيري بروبيرتيو 

المبلغ إليه: شركة أورو فيزا اوت سورسينغ 
سيرفيس ومن معها

إعالن عن صدور حكم غيابي بقيم طبقا 
لمقتضيات الفصل 441 من ق.م.م.

ابتدائيا  العلنية  بجلستها  المحكمة  حكمت 
وغيابيا بقيم في الشكل: بقبول طلب

عليها  المدعى  على  الحكم   : الموضوع  في 
ذات  سيرفيس  اوتسورسينغ  فيزا  أورو  شركة 
ممثلها  شخص  في  المحدودة،  المسؤولية 
القانوني بأدائها للمدعية شركة عيري بروبيرتيو، 
وحيد  بشريك  المحدودة،  المسؤولية  ذات  شركة 
properties sarl au ste ari في شخص ممثلها 
)خمسمائة  درهم،   594.000.00 مبلغ  القانوني 
كراء  واجب  عن  درهم(  ألف  وتسعين  وأربعة 
األولى  تقع  وهما شقتان  لها.  المؤجرين  المحلين 
الثاني  الطابق  في  الثانية  وتقع  األول  الطابق  في 
من العمارة الكائنة برقم 41 شارع باستور طنجة، 
للشركة،  كمكتب  الستعمالهما  المخصصتين 
متم  غاية  إلى   2020 فبراير  فاتح  من  المدة  عن 
قدرها  شهرية  سومة  بحسب   2020 دجنبر  شهر 
بالتنفيذ  الحكم  شمول  مع  درهم   54.000.00
فقط  الكراء  بأداء  المتعلق  الشق  في  المعجل 
وحكم  الدعوى  موضوع  اإلنذار  على  بالمصادفة 
يقوم  ومن  هي  المكترية  عليها  المدعى  بإفراغ 
وبتحميل  لها،  المؤجرين  المحلين  من  مقامها  

المدعى عليها المصاريف وبرفض باقي الطلبات. 
توصل القيم القضائي بتاريخ 2021/08/19
نموذج رقم 50067

مكتبة  عرفته  الذي  اإلهمال  بعد 
عبد اهلل كنون خالل السنوات األخيرة، 
انصب عليها أخيرا اهتمام وزارة الثقافة، 
وذلك عن طريق مشروع شامل لتثمين 
وتحسين  المكتبـــة  هــذه  محتويات 
هذا  يروم  إذ  وافديها،  لكل  خدماتها 
إلكترونية  صيغــة  وضــع  إلى  األخير 
المستقبــل  في  المكتبــة  لمحتويات 

القريب.
بيـــن  التي تجمــع ما  االتفاقيـة 
ومجلس  للثقافة  الجهوية  المديرية 
جهة طنجة تطوان الحسيمة وجمعية 

اإلجمالي  غالفها  يقدر  والتي  العلمي،  والبحث  للثقافة  كنون  مؤسسة 
توصيات  تنفيذ  إلى  باألساس  تهدف  درهم،  مليون   6.157 بحوالي 
المناظرة الجهوية حول الثقافة التي جرت بطنجة، وإلى ترميم وتأهيل 
المكتبة كمنارة فكرية مرجعية تضم عددا هائال من المخطوطات النادرة 
ومن النفائس العلمية والفكرية واألدبية والتاريخية، مع ضمان استدامة 
صيانة  وضمان  المكتبة  لمحتويات  إلكترونية  صيغة  ووضع  التسيير 

الفضاءات المعنية.

وفي هذا الصدد، التزمت المديرية 
بإعداد بطاقة تقنية  للثقافة  الجهوية 
مفصلة حول تهيئة وتجهيز مكتبة علد 
اهلل كنون، وتتبع األشغال وفق المعايير 
الثقافة.  وزارة  قبل  من  المعتمدة 
جل  باقتناء  الجهة  مجلس  التزم  فيما 
التجهيزات المرتبطة بالموضوع وإنجاز 

جميع األشغال.
يذكر أن هذه المكتبة العريقة قد 
تأسست سنة 1985، وأهدى محتوياتها 
الى  كنـــون  اهلل  عبد  الراحـل  العالمة 
مدينة طنجة سنة 1979. وهي تضم 
عددا هائال من الكتب والمصادر المطبوعة والمخطوطات والوثائق، فضال 
عن عدد كبير من الصحف والمجالت والجرائد والصور الفوتوغرافية، كما 
تشمل أيضا كل ما أهدي للعالمة عبد اهلل كنون بالمجامع والمنتديات 
العلمية التي كان ينتسب إليها بمختلف أقطار العالم العربي واإلسالمي، 
إضافة إلى مقتنيات جديدة قامت بها المؤسسة المشرفة على الصرح 

الثقافي وما وهبه الكثير من األشخاص. 
ر. بن راشد

تخ�شي�س 6 مليون درهم لإعادة جتهيز 
مكتبة عبد اهلل كنون



من العوامل األساسية التي جعلت الجزائريين يخرجون إلى 
الشارع في حراك شعبي ضخم يُكسّرون حاجز الصمت ويعبرون 
عن سخطهم الكبير إزاء السلطات الحاكمة، وهو تفشي الفساد 
ذلك  عن  نتج  وما  والخاصة،  الحكومية  القطاعات  مختلف  في 
القوة  وتردي  البلد  مقدرة  كضياع  لالقتصاد  سيئة  أوضاع  من 

الشرائية للشعب وتفشي البطالة..
وهناك تقارير دولية عن أوضاع الفساد في الجزائر كتقرير 
المنتدى  عن  الصادر   2019/2018 للفترة  العالمية  التنافسية 
من  عالميا   92 المرتبة  في  الجزائر  العالمي، صنف  االقتصادي 

أصل 140.
موقعا  احتلت  الجزائر  أن  يالحظ  المؤشر  هذا  خالل  ومن 
منظمة  وأجرت  الفساد،  ظاهرة  انتشار  مجال  في  جدا  متخلفا 
»الباروميتر  مؤسسة  مع  باالشتراك  دراسة  الدولية  الشفافية 
عن  العربي«،  »الباروميتر  لشبكة  وطنيون  وشركاء  اإلفريقي«، 
بينها  من  عربية،  دول  سبع  الدراسة  وشملت  والفساد،  الناس 
الجزائر، فكانت النيتجة أن 34٪ من الجزائريين قالوا إن الكل 
أو األغلبية في القطاع العام متورطون في الفساد، و41٪ قالوا 
إن البعض فقط متروطون؛ وحول سؤال في أعقاب الدراسة ما 
الفساد،  محاربة  في  سيئة  أم  جيدة  الحكومة  جهود  كانت  إذا 
الحكومة سيء جدا؛ وعن  الجزائريين أن سجل  69 من  فأجاب 
في  المشاركون  الجزائريون  أجــاب  فسادا،  القطاعات  أكثر 
بينهم  القائمة،  يتصدرون  الضرائب  مسؤولي  أن  االستطالع 
المجالس  وأعضاء  حكوميون  ومسؤولون  البرلمان  أعضاء 

الوزراء  ورئيس  فالرئيس  الشركات،  المحلية ومديرو 
ثم القضاة ومأمورو المحاكم..

في  األمريكية  تيــج«  »هيـــر  مؤسسة  وصنفت 
تقريرها السنوي عن الحرية االقتصادية في العالم، أن 
الجزائر في المرتبة 171 عالميا، و14 إقليميا -منطقة 
أن  التقرير  وأورد  األوسط-  والشرق  إفريقيا  شمال 
الخاصة  االقتصادية  القطاعات  في  منتشر  الفساد 
وفي القطاع الحكومي، خاصة في مجال الطاقة وهي 

بالنسبة للجزائر العمود الفقري القتصادها.
أما عن تسريبات باناما، فقد نشر التحالف الدولي 
األخيــــرة  السنوات  في  االستقصائيين  للصحافيين 
األموال  تهريب  في  الجزائر  في  شخصيات  تـــورط 
التسربات أسماء  الخارج، وذكر تقرير  وتكديسها في 
الجزائر  في  اقتصادية  ومؤسسات  شخصية   79
ذلك  ومن  المشروعة،  غير  الممارسات  في  متورطة 
امتالك شركات مالذات ضريبية في إفريقيا مثل غينيا 
وإسبانيا،  وإيطاليا  فرنسا  مثل  أوروبا  وفي  ونيجيريا، 

وفي دول عربية مثل مصر واإلمارات.
أن  للصحافيين،  الدولي  لالتحاد  اإللكتروني  الموقع  وأشار 
الحكومة الجزائرية باشرت تحقيقات في ممارسات غسل األموال 
وأن  الصحافية.  التحقيقات  التي كشفت عنها  المعلومات  عقب 
يشمل  ولم  محدودا،  كان  الجزائرية  للسلطات  األولي  التحقيق 
باستعماله شركتين  الجزائريين فقط  األعمال  أحد رجال  سوى 
مسجلتين في مالذات ضريبية بتضخيم فواتير استيرداد الحليب 
المجفف إلى الجزائر، وذلك من أجل االستفادة من أكبر قدر من 
المعونات الحكومية المخصصة لهذه المادة الغذائية الحيوية، 

مما كبد خزينة الدولة ماليين الدوالرات..
غير أنه في اآلونة األخيرة، حسب وسائل اإلعالم الجزائرية، 
أن الديوان الوطني لمكافحة الفساد استدعى 13 واليا منتدبا 
زوخ  القادر  عبد  فيها  كان  التي  الفترة  في  مناصبهم  شغلوا 
بأحد  عالقة  لها  قضية  حول  معهم  للتحقيق  للعاصمة  واليا 
المستثمرين الجزائريين من أقارب الرئيس المخلوع عبد العزيز 

بوتفليقة.
وحسب معلومات من مصادر صحفية، فإن استدعاء هؤالء 
التي منحت  الصفقة  التحقيق معهم حول  أجل  الوالة كان من 

بتسهيالت للمستثمر.
وقد كانت محكمة تيبازا قد سبق لها أن قضت بإدانة والي 
بخمس  تهم  بعدة  المتابع  زوخ  القادر  عبد  األسبق  العاصمة 

محيي  المحسوب  األعمال  رجل  قضية  في  نافذا  حبسا  سنوات 
الدين طحكوت؛ وقضت المحكمة بإدانة المتهم بعقوبة بأربع 
سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة، مع حرمانه 
لمدة ثالث سنوات من الترشح لالنتخابات وإلزامه بأداء تعويض 
للدولة/مبلغ 10 ماليين دينار ومنعه من تولي أية مسؤولية أو 

وظيفة.
عبر  الفساد  ظاهرة  تفشي  إلى  الريع  ثقافة  انتشار  وأدى 
أجهزة الدولة، وقد ساهمت جهود مكافحة الفساد في الكشف 
التي  القرن«  »فضيحة  أبرزها  الضخمة،  الفساد  قضايا  عن 
الفاحش غير  الثراء  الميلياردير رفيق خليفة بتهمة  تورط فيها 
المشروع وعمره ال يتجاوز 49 سنة، حيث تمكن في ظرف وجيز 
وشركة  ضخما،  بنكا  وتضم  الخليفة،  مجموعة  تأسيس  من 
طيران، وبسبب هذا التورط فر إلى بريطانيا، غير أن السلطات 
عليه  وحكم  الجزائرية،  للسلطات  بتسليمه  قامت  البريطانية 

بالسجن لمدة ثمانية عشرة سنة.
أما بعد ذلك ظهرت قضية الطريق السيار، وهي من أكبر 
المشاريع الضخمة في الجزائر، استهلك فيها المشروع أكثر من 
17 مليار دوالر، وأصدر القضاء أحكاما بالسجن على 14 شخصا 
األموال  واختالس  األموال  وغسل  المشروع  في  الفساد  بتهمة 
بأموال  ارتباط  لها  أجنبية  شركات  سبع  تغريم  وتم  العامة، 

الطرق السريعة.
شركـــات  فســاد  فضيحة  ظهرت  األخيرة،  السنوات  وفي 
العالم،  في  المحروقات  شركات  أكبر  من  وهي  »سوناطراك« 

وقد  الصعبة،  بالعملة  الجزائر  عائدات  من   ٪98 تؤمن  حيث 
قاموا  للشركة،  منتمين  متهمين   6 بالفساد ضد  تهم  وجهت 
أسعار  في  الحاد  االنخفاض  لمواجهة  األمــوال  غسل  بعملية 
النيابة  أمرت  حيث   »2 »سوناطراك  قضية  تلتها  ثم  النفط، 
العامة للجزائر بفتح تحقيق حول فساد محتمل شاب عقودا بين 
مجموعة »إني« اإليطالية و»سوناطراك«، وقد تورط فيها وزير 

الطاقة الجزائري السابق.
الحكومة  أن  القول  يمكن  الفضيعة،  األحداث  غرار  وعلى 
بعد  الفساد  لفضائح  التصدي  في  ما  إلى حد  نجحت  الجزائرية 
اكتشافه، وتوجيه االتهام إلى المتورطين وحبسهم في معظم 
الحاالت، وأتت موجة التطهير بعد ما أعطى الرئيس بوتفليقة 
الضوء األخضر بعدم التسامح مع المفسدين مهما تكن رتبهم 
إلحالة  مسبوقة  غير  خطوة  على  اإلقدام  تم  وقد  ومناصبهم، 
العسكري  التحقيق  قضاء  على  متقاعدين  جنراالت  خمس 
وإخضاعهم للبحث والتحقيق حول تهم تتعلق بالثراء الفاحش 
غير المشروع واستغالل النفوذ، غير أن الرئيس بوتفليقة وافق 

على األمر باإلفراج عنهم مؤقتا ومحاكمتهم في حالة سراح.
القيــادات  من  كانوا  المتابعين  أغلب  أن  يبدو  وهكذا 
العسكرية، غير أن هناك قطاعات أخرى تشهد فسادا مروعا مثل 
رجال األعمال والبرلمانيين ومختلف المسؤولين على مستويات 
السلطة اإلدارية في القطاع العام ومن بين المسؤولين الذين 
رئيس  الجزائرية،  اإلعالم  وسائل  حسب  معهم،  التحقيق  تم 

الوزراء السابق أحمد أويحيى، ورئيس الوزراء األسبق عبدالمالك 
سالل، والوزيران السابقان كريم جودي وعمارة بن يونس، ووزير 
المالية محمد لوكال، وتقرر إحالتهم على المحكمة العليا للنظر 

في التهم المنسوبة إليهم على خلفية تورطهم في الفساد.
واألجهزة  اآللــيــات  من  العديد  الحكومة  أسست  وقــد 
أغلب األجهزة ظلت معطلة وال  إال أن  الفساد،  الحكومية لكبح 
المركزي  الديوان  أبرزها  ألجلها،  أنشئت  التي  مهامها  تمارس 
للوقاية  الوطنية  والهيئة  المحاسبة،  ومجلس  الفساد،  لقمع 
عينها حسب  المؤسسات  تلك  أن  المفارقات  ومن  الفساد؛  من 
أن  بدليل  الفساد،  لم تسلم من ظاهرة  أنها  المراقبين  تقارير 
وزير العدل أعلن عن إنشاء لجنة عمل إلصالح الديوان المركزي 

لقمع الفساد الذي ينخره.
محاكمة  استمرت  فقد  بوتفليقة  بعد  ما  المرحلة  في  أما 
الفساد  حجم  عن  للكشف  حثيثة  محاولة  في  نظامه  رموز  أبرز 
المتفشي في الجزائر، وأن الملفات المعروضة على أنظار القضاء 
فجرت ثائرة المتابعين خالل المرافعات عن وجود أخطبوط مالي 
وإداري داخل دواليب الحكم ووجهوا تهما ثقيلة ألسماء نافذة 

ال تزال تتمتع بكامل الحرية وخارج نطاق المتابعات القضائية.
بتهريب  فقط  يتعلق  ال  المالي  الفساد  أن  يظهر  هكذا 
األموال إلى الخارج فإنما يشمل الرشوة واستغالل النفوذ، وقد 
أثناء  الفساد  قضايا  في  المتهمين  أبرز  أحد  ذلك  عن  تحدث 
المالية  األرقام  إلى  وأشار  برلماني سابق،  المرافعة، هو  جلسة 
االنتخابات  التأثير عن سير  أجل  تدفع من  التي  الكبيرة 

التشريعية في عهد نظام بوتفليقة.
الحصر  مسألة  أن  الجزائر  في  القانون  خبراء  ويرى 
أعقد  من  واحــدة  تعد  الثروات  تواجد  مكان  وتحديد 
األمر  يتعلق  وال  المنهوبة،  األموال  عن  البحث  حلقات 
فقط باألموال التي تم تهريبها إلى الخارج، بل بمصير 
حصل  التي  والعقارات  والمؤسسات  الكبرى  الشركات 
عليها المتهمون بطرق غير مشروعة داخل الجزائر، وعند 
بأن  قناعته  يُخف  لم  للرئاسة  تبون  المجيد  عبد  تولية 
ظاهرة الفساد تحتاج إلى وقت لردعها وقد أكد ذلك منذ 
البداية لما تحدث عن األموال المنهوبة وتعهد بالمضي 
قدما في هذا االتجاه، وقال إن عملية التطهير ستواصل 
لمدة طويلة ألن وضع رؤوس كبيرة في السجن ال يعني 
أن كل شيء انتهى، مازالت هناك بقايا مرتبطة بها وهي 

كثيرة.
ويؤكد رجال القانون أنه يقع خلط لدى الرأي العام 
المصادرة  ووضعية  التحفظي  الحجز  إجراء  وضعية  حول 
الناجعة،  هي  األخيرة  فالوضعية  المتهمين،  ألمالك  النهائية 
لكنها تحتاج لوقت قد يطول بسبب اإلجراءات القضائية المعقدة 
لوضع اليد على األموال المشتبه في مصدرها لمنع رموز نظام 
بوتفليقة المتواجدين حاليا في السجن من التصرف فيها خشية 
تهريبها أو تفويتها عن طريق التحايل قبل المصادرة النهائية.

المظاهر  من  الفساد  ظاهرة  أن  القول  يمكن  هنا  ومن 
أكثر  وتعد  ــدول،  ال استقرار  تهدد  التي  المتفشية  السلبية 
فهي  المجتمعي،  والسلم  باألمن  للعصف  غيرها  من  فتكا 
وغيرها من  والتعليم  كالصحة  للدولة  الحيوية  األسس  تصيب 
هي  والزبونية  والمحسوبية  فالرشوة  الحكومية،  المؤسسات 
إال  عليها  القضاء  يمكن  وال  الظاهرة،  لهذه  الكبرى  العوانين 
بمنظومة قانونية قوية تمكن العدالة من اتخاذ إجراءات بكامل 

االستقاللية عن الجهاز التنفيذي والحكومي.
ومكافحة ظاهرة الفساد ال تتم عبر التشريع القانوني فقط، 
بل بعزيمة وإرادة وطنية قوية تعمل على تكريس دولة الحق 
مستقلة  عدالة  ووجــود  السلط،  فصل  مبدأ  وإقــرار  والقانون 
وبرلمان قوي وصحافة مستقلة تستقصي جوهر األحداث بحرية 
وأمانة، وتفعيل دور الرقابة وتوعية المواطنين باألضرار الناجمة 
عن الفساد، كما يجب أن تكون حمالت الفساد دائمة ومستمرة، 
والوسائل  اآلليات  من  واألجهزة  الهيئات  مختلف  وتمكين 

لتسهيل المأمورية وأدائها بكل حرية واستقاللية ونزاهة.
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الفساد في الجزائر
•  األستاذ محمد  الخراز

الف�شاد.. ق�شايا  يف  ووزراء  اأعمال  رجال  • اعتقال 
• جهود مكافحة الف�شاد يف اجلزائر، هل تر�شي اجلزائريني..؟!



810

4172 • ال�شبـت  21 غـ�شــت  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

الزمن والعصر  البدء في هذا المقال، ال بد من اإلشارة إلى  قبل 
حسين،  طه  والمفكر  الكبير  باألديب  أحاطت  التي  والظروف  والبيئة 
الذي تعود صلته المباشرة بالمغاربة إلى ثالثينيات وأربعينيات القرن 
من  للنهل  مصر  إلى  مغربية  طالبية  بعثات  توجهت  لما  المنصرم 
حياض العلم في جامعاتها ومعاهدها وتتلمذوا عليه لما ولجوا رحاب 
كلية اآلداب في جامعة القاهرة وغيرها، وفترة التكوين األولى كانت 
في حياة طه حسين خالل العقد األول من القرن العشرين ) 1900 ـ 
1910 (، من أخطر فترات حياته ، هذه الفترة هي التي دخل فيها هذا 
الفتى إلى جامعة األزهر نحو عام 1902 وهو في سن الثالثة عشرة من 
بالجامعة األهلية  التحق  1910 م ثم  عمره، حتى أخرج منه نحو عام 
التي  الثماني  السنوات  وفي   . 1908م  سنة  في  حديثا  أنشئت  التي 
)األيام( وصفا  وصفها طه حسين في الجزء األول من كتاب مذكراته 
العيون، ويرسم ابتسام السخرية  الرثاء في  خالبا ورائعا، يجمع د ماء 
العربي  األدب  من  األولى  ذخيرته  في  جمع  حسين  طه  الشفاه.  على 
الذي قيض له بعد فترة أن يكون أستاذه األكبر وعميده الذي ال يشق 
له غبار منذ القرن الرابع الهجري: أي منذ ألف عام. وزيادة، كما ظهرت 
والثورة  الروحي  والقلق  الفكري  التمرد  ذلك  بدايات  على طه حسين 
األدبية والفنية وهي التي جعلت منه محطم أوثان وعنيدا بعد عقود 
العديد  يقول  كما  والتجديد  األصالة  له  اجتمعت  وبهذا  الزمن،  من 
من المفكرين واألدباء، كما كانت هاته الفترة هي صدامه األول مع 
والتي  والسياسية  واالجتماعية  واألدبية  والروحية  الفكرية  المؤسسة 
جعلته ينشق على بيته وجامعته الكبيرة ــ األزهر ــ وعاد يطلب العلم 
الجديد والمنهج الحديث، والقيم الجديدة في الجامعة الجديدة التي 
حل بها مثقفي عصره، الجامعة األهلية وهي نواة الجامعة المصرية 

المنشأة في سنة 1925م والتي أصبحت فيما بعد جامعة القاهرة .
و في العقد األول من القرن العشرين تبلور ذلك 
االختمار العظيم الذي تفجر فيما بعد في ثورة 1919.

محمد  واإلمام  العالمة  كان   1895 سنة  منذ  إذ 
اإلفتاء  دار  وفي  األزهر  صحن  في  ويغدو  يروح  عبده 
ومناهجه  علومه  وتطوير  األزهــر  لتجديد  يدعو 
جمود  مــن  بتصفيته  اإلســـالم  شــبــاب  وبتجديد 
العلوم  مع  وتمشيه  للعقالنية  وبتأكيده  المتعصبين 
العصرية، وبسبب هذا دخل في معارك مريرة مع أئمة 
الخديوي  ومع  عصره  في  المحافظين  الدين  علماء 
الدين  علماء  أئمة  يستخدم  كان  الذي  الثاني  عباس 
ولنهب  األوتوقراطي  حكمه  لتوطيد  المحافظين 
األوقاف الخيرية واألهلية ولتعميق تبعية مصر لتركيا 
وبإسم  العثمانية،  والخالفة  اإلســالم  حماية  باسم 
طه  الفتى  عاصر  وقد   . البريطاني  االحتالل  مقاومة 
في  موته  قبل  عبده  محمد  اإلمام  أيام  أواخر  حسين 
1905 ، وكذلك تأثر بلهيب من فكر قاسم أمين الذي 
أتم  الذي  والعربية  المصرية  المرأة  تحرير  رسول  هو 
رسالته نحو عام 1900 م ومشه لهيب من فكره الثائر 

ضد بعض التقاليد البالية .
السيد  لطفي  ثار  الشهيرة  طابة  حادثة  بعد   ،1906 سنة  منذ  و 
مع أعيان المصريين على أوتوقراطية الخديوي عباس الثاني وطالبوا 
بالدستور والحياة الديمقراطية وثاروا على التبعية العثمانية وجددوا 
الجريدة(   ( وجريدة  األمة  حزب  وأسسوا  العربية،  للقومية  الدعوة 
للدعوة لمصر المصرية وللتنوير والحرية ولتجديد شباب مصر بكافة 

مقومات الحضارة األوروبية الحديثة .
القومية  تيار  التيارين،  هذين  بالذات  طابة  فجرت  وقد  هذا، 
الثاني  عباس  الخديوي  ألن  الديمقراطية،  الدعوة  وتيار  المصرية، 
سلخ  على  يعمالن  كانا  العالي  الباب  و   له  الموالي  الوطني  والحزب 
للدولة  وتسليمها  المصرية،  األراضــي  من  منها  األكبر  أو  سيناء، 
زغلول  سعد  أن  يومئذ  قيل  وقد  اإلنجليز.  مناوأة   باسم  العثمانية، 
الزعيم الكبير كان هو العقل المدبر وراء كل هذه الثورة على الحكم 
الملكي المطلق بمصر وعلى التبعية العثمانية، ولكن حقيقة األمر أن 
سعد زغلول لم يكن إال عاطفا يعطف على مبعدة ألنه كان ينتمي إلى 
شريحة اجتماعية مختلفة عن قيادات حزب األمة من أبناء األرستقراطية 
زغلول  كان سعد  فقد  األتراك.  وعلى  الخديوي  على  الثائرة  المصرية 
ينتمي إلى الطبقة المتوسطة الزراعية، ولهذا تأجلت قيادته لجماهير 
 1919 المصريين في سبيل االستقالل والديمقراطية حتى إلى ثورة 
وقوية  عريضة  قاعدة  المصرية  المتوسطة  للطبقات  أصبحت  حينما 

أقرب إلى روح الجماهير من أعيان المصريين .
دخوله  منذ  األول  حسين  طه  تكوين  إذن  كان  الجو  هذا     في 
إلى األزهر حتى خروجه منه ، وكانت المؤثرات األولية في حياته هي 

محمد عبده وقاسم أمين ولطفي السيد وعلى الوجه األكيد كان هؤالء 
الثالثة يعلمونه أشياء مما لم يكن المرء يتعلمه من العلوم النقلية في 
جامعة األزهر في ذلك الزمان . ومن هنا تفتح عقل طه حسين الشاب 
يلقن  كان  ما  غير  والتفكير  البحث  في  ومناهج  وفلسفات  علوم  على 
في دراسته التقليدية. وكان ذلك مصدر كل القلق النفسي والصراع 
الفكري واالحتجاج الجدلي الذي نجد صداه وصوته في كتابه )) األيام((.

   و هكذا ترسبت في ذهن هذا الشيخ الناشئ الثائر فكرة )الثقافة( 
وفكرة ) المعاصرة( وفكرة ) التجديد( وفكرة ) األدب للحياة(.

الثاني  العقد  في  لتكوينه  الثانية  المرحلة  حسين  طه  دخل     و 
من القرن العشرين )1910 ــ 1920 ( فكانت هذه في  الواقع مرحلة 
الجامعة  بدخوله  المرحلة  هاته  بدأت  وقد  العالي،  والعلم  التخصص 
والتاريخ  الفلسفة  وأساتذة  المستشرقين  على  درس  حيث  القديمة، 
األوروبية  بالعقلية  مباشرا  اتصاال  اتصل  حيث  االجتماع،  وعلم 
وبالفكر األوروبي، فتعلم من األوروبيين مناهج البحث وطرح األسئلة 
بعثة  في  اختير  القديمة  اآلداب  كلية  تخرج من  فلما  عليها،  واإلجابة 
بين  متنقال  األولى  العالمية  الحرب  فترة  أكثر  فرنسا حيث قضى  إلى 
باريس ومونوبيليه، وفي فرنسا أتقن اللغة الفرنسية، وتعلم شيئا من 
زوجته  على  وتعرف  العربية،  دراساته  جانب  إلى  والالتينية  اليونانية 
الفرنسية سوزان بريو التي كان لها أكبر األثر في حياته ألنها أحاطت 
والتوازن  والتركيز  والدقة  والصحة  النظام  من  بجو  اليومية  حياته 
على  كثيرا  أعانه  مما  الجوهر  على  المحافظة  مع  بالشكل  واالهتمام 
من  فحمته  قوة،  الضرير  الرجل  هذا  ضعف  من  وجعلت  رسالته،  أداء 
عقدهم،  أو  العميان  عقدة  من  وأبرأته  السفهاء،  ومن  الفضوليين 
وعلمته المواجهة االجتماعية، فلم يكن كل ذلك باألمر الهين، وفي 

قديم  عربي  متفلسف  بقوة  حسين  طه  انجذب  الثانية  المرحلة  هذه 
أبو  الكبير  العربي  الشاعر  العمى، وهو  التفلسف ونقمة  شاطره نعمة 
العالء المعري، كما انجذب إلى ابن خلدون فكتب عنهما،و في فرنسا 
أحب طه حسين اليونان وكان هوميروس ضريرا مثله فأحبه حبا كبيرا 
وعميقا، وكان تيرسياس نبيا ضريرا فأحبه حبا كبيرا وكان أوديب ملكا 

مخلوعا ضريرا فأحبه كذلك حبا عميقا.
له مع  فقــدم  المأسـاة.  يقهــر هذه  كيــف  بمأساتـــه  لكن     و 
والثالثينيات  العشرينيات  في  العربية  لقراء  وترجم  قصة،  اليونان 
اليوناني  والفكر  اليوناني  األدب  روائع  رائعة من  نماذج  واألربعينيات 
العظيم آنذاك في القرن العشرين، ويمكن أن نقول إن مرحلة التكوين 
التالية له انتهت بعودته من أوروبا سنة 1918 ومعه درجة الدكتورة 
الفرنسية ثم بداية اشتغاله أستاذا لألدب العربي في الجامعة األهلية 
التي أوفدته ليتم علومه في فرنسا. وقد كان أهم ما حصله طه حسين 
في بعثته الفرنسية أربعة أمور: 1( منهج أو مناهج البحث األكاديمي. 
من  ))اإلنسان((  واكتشاف  وتاريخا  وفلسفة  أدبا  اليونان  اكتشاف   )2
خالل اليونان . 3( واكتشاف وحدة اإلنسان من خالل وحدة الحضارات 
والحرية  العقل  بأقانيم   إيمانه  تعميق   )4  . الراقية  والقيم  الراقية 
وحقوق اإلنسان، تلك األقانيم التي كان قد أخذها من قبل عن محمد 
عبده، وقاسم أمين ولطفي السيد، ولكنها كانت مجرد ترف من ترف 
األقانيم في  أثر هذه  بنفسه  فلما لمس طه حسين  الثوار،  المثقفين 
الفرنسية  الحضارة  وفي  عامة  بصفة  الحديثة  األوروبية  الحضارة 
في  الهيكلية  الشكلية  المبادئ  هذه  اتخذت  خاصة،  بصفة  الحديثة 

وجدانه مضمونا ثوريا فكريا واجتماعيا معا . 
من  العشرينيات  في  الثالثة  مرحلته  حسين  طه  دخل  وهكذا    

كانت  بل  تكوين  مرحلة  تكن  لم  التي   ) ـــ1930  1920ـ  (  20 القرن 
مرحلة نضوج . ولم يكن نضوجه العلمي أو نضوجه الفكري. أهم ما 
فيه ، وإنما كانت أهم سمات هذه المرحلة هي نضوجه الوجداني، لقد 
المثقفين  عرف طه حسين أن له رسالة وأن عليه تكليفا هما: قيادة 
المصريين والعرب عامة في اتجاه العقالنية والحرية الفكرية، والعمل 
المثقفين عريضة وراسخة يمكن أن تقود مصر  بناء قاعدة من  على 
هذه  في  حسين  طه  يندفع  فلم  الجماهير  حرية  أما   . العام  والــرأي 
المرحلة من حياته للتصدي لها، بل أجلها إلى مراحل أخرى الحقة من 

حياته.
الجماهير  حرية  عن  الدفاع  عن  حسين  طه  تخلف  كان  وقد    
نشأ طه  فقد  الفترة،  لنقائض هذه  نتيجة  حياته  الفترة من  في هذه 
حسين في كنف الصفوة الفكرية الثائرة األرستقراطية المصرية التي 
ومصطفى  الــرزاق  عبد  علي   ( الــرزاق  عبد  وآل  السيد  لطفي  أنجبت 
حقيقتها  في  الصفوة  هذه  ثورية  كانت  وقد  وأضرابهم،  الرزاق(  عبد 
ثورية حضارية،قبل أن تكون ثورية سياسية، وكانت مثل شيء بثورية 
األرستقراطية  ثورة  كانت  وألنها   ،19 القرن  في  إسماعيل  الخديوي 
المصرية  القومية  اتجاه  السياسية  ثوريتها  اتخذت  فقد  المصرية 
حد  لوضع  الديمقراطية  واتجاه  العثمانية،  التبعية  من  مصر  لتحرير 
إلى  الترك  والذوات  الملك  أو  الخديوي  سلطة  ونقل  المطلق  للحكم 
حتى  بالديمقراطية  تقصد  تكن  ولم  وصفوتهم،  المصريين  األعيان 
الوجه  على  الجماهير  أيدي  إلى  السياسية  السلطة  نقل  البداية،  منذ 
القانون  سيادة  الدستوري  بالحكم  تقصد  كانت  وإنما  المطلق، 
وتقصد  القانون  هي  الحاكم  إرادة  حيث  )الشخصي(  الحكم  من  بدال 
إلى  العرش  من  السياسية  السلطة  نقل  السياسية  بالديمقراطية 
الشعب من خالل حكم الصفوة العارفة بمصالح البالد 
انتقال  أما   . الحقيقية  الشعب  وبمصالح  الحقيقية 
السلطة السياسية إلى أيدي الجماهير الجاهلة مباشرة 
فقد كان في نظرها مرادفا لحكم الغوغاء وليس مرادفا 
إلى  النظم  أقــرب  كان  فقد  هنا  ومن  للديمقراطية. 
هي  المصرية  األرستقراطية  عند  الديمقراطية  مفهوم 
أرسطو(  إلى  نسبة   ( األرسطاطاليسية  الديمقراطية 
أو  القانون  ظل  في  الديمقراطية  أحيانا  يسمى  ما  أو 
أيضا  هنا  ومن  المقيدة.  بالملكية  أحيانا  يسمونه  ما 
الديمقراطية  لنجاح  المصرية  األرستقراطية  اشترطت 
في مصر ترقية المجتمع المصري من القمة إلى القاعدة 
مصر  وتجديد  العقالنية  القيم  ونشر  التعليم  بنشر 
بمقدمات الحضارة الحديثة ليس فقط من حيث الكيان 
االقتصادي، ولكن قبل كل شيء من حيث القيم الفكرية 
في  حسين  طه  فعل  فماذا   ... واالجتماعية  واألخالقية 
مواجهة ثورة 1919 ؟ لم تكن هناك في البداية مشاكل 
ألن الثوار على كل مستوى، على مستوى النبالء وعلى 
الطبقات  مستوى  وعلى  المتوسطة  الطبقات  مستوى 
 1918 نونبر   13 في  كلماتهم  اتحدت  قد  الشعبية، 
زعماء  كلمة  اتحدت  اإلنجليز،  يد  من  مصر  تحرير  على 
األمة  وحزب  الوطني  الحزب  وبين  ومعتدلين  متطرفين  من  البالد 
السلطان  ومطالبة  مصر  باستقالل  االنجليز  مطالبة  على  بينهما  وما 
فؤاد بالدستور. ولكن سرعان ما تكشف أن ثوار 1919 يتكلمون لغة 
واحدة لها معان متعددة، أغلبية ساحقة بشعبيتها وثوريتها مع سعد 
زغلول تطالب باالستقالل الكامل وبدستور ديمقراطي ينقل السلطة 
السياسية كاملة إلى أيدي الجماهير، وأقلية قوية بمالها وعلمها مثل 
عدلي يكن ترضى بحلول وسط مع اإلنجليز ومع العرش، وهكذا انشق 
يكن  عدلي  بزعامة  المالك(  كبار   ( األمة«  »حزب  قادة  من  ))العقالء(( 
»الوفد  قاده  الذي  العميق  العريض  الديمقراطي  الوطني  التيار  من 
المصري« ) أوساط المالك( بزعامة سعد زغلول وقد كان في حقيقته 
آخر العرابيين وولد حزب ) األحرار الدستوريين من أنقاض ))حزب األمة 
سعد  إلى  ورجاله  يكن  عدلي  وجهها  التي  األولى  التهمة  وكانت   ،))
زغلول ورجاله أنهم كانوا في حقيقتهم زعماء رعاع وقادة غوغاء، ألن 
الشعب كما نقول  أو من  سعد زغلول كان يتلقى تفويضه من األمة 
اليوم وليس من حب وال نسب وال جاه وال عقل وال ثقافة وألن سعد 
زغلول كان في كل منعطف سياسي وفي كل مفاوضة مع اإلنجليز أو 
مع العرش ينادي: احتكموا إلى األمة ! فيجلجل نداؤه في كل ركن من 
ليس  العبد  إن  بسيطا:  كان  فقد  ورجاله  وزغلول  النيل.  وادي  أركان 
بحاجة إلى دراسة أرسطو ليحس بأنه عبد فأغالله الثقيلة هي شاهد 
عبوديته ، وطلب الحرية ليس بحاجة إلى فلسفة المتفلسفين. ووراء 
هذا االنشقاق الكبير بين ))العقل (( و)) العاطفة(( كانت هناك مصالح 

طبقية بعضها سافر وبعضها مستتر .
)يتبع(

اآرائه: و اآراء  » زمن و فكر طه ح�شني و بع�س 
مفكرين باملغرب يف التعليم الأمثل، و احلياة«

•  بقلم : عبد القادر أحمد بن قدور
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ولد الدكتور عبد المنعم  بن حمادي الفقير التمسماني اإلدريسي  في  حي مرشان بمدينة طنجة 
بين أحضان أسرة  متدنية، فأكرمه اهلل بوالد صالح عرف عنه حبه الجم للقرآن الكريم وأهله، فحرص 
توجيهه بداية نحو القرآن الكريم فيسر اهلل له حفظه في سن مبكرة،  وختمه ست مرات، وكان المترجم 
له يعنى كثيرا بترتيل القرآن وتجويده، األمر الذي مكنه من نيل الرتب األولى في جل المسابقات التي 
كانت تنظم في حفظ القرآن الكريم وتجويده محليا ووطنيا، وأتبعه بحفظ المتون العلمية في النحو 

والفقه والحديث والتجويد وغيرها.
وكان ألبيه اتصال بالزاوية الصديقية، واتصل بالعالمة عبد اهلل التليدي ، ما يزيد على خمسين 
سنة. فكان من الطبيعي أن يحرص على أن يجلس ولده عبد المنعم  ويجني الفوائد العلمية من 
أعيان الزاوية الصديقية، والتليدية، فنجده يغشى مجلس العالمة سيدي عبد اهلل بن الصديق الذي 
الزمه سنوات، وكان عمدته في األصول.  وكانت دروس العالمة عبد اهلل بن الصديق رحمه اهلل ماتعة 
نافعة، إذ اكتسب بكثرة اطالعه منهجية أكاديمية في التحليل والتنقيد، قل من صحبته من معاصريه 
العتمادهم السرد ال غير، واإللمام بما بان من المباني دون الغوص في تحقيق المعاني. وهذا ما 
جعل كبار العلماء يقصدونه لألخذ عنه، فدرس عليه شقيقاه عبدالعزيز وعبد الحي جمع الجوامع بشرح 
المحلي، وغيرهم ممن يعدون اليوم من كبار العلماء، كما درس سلم الوصول البن أبي الحاجب، 

واللمع للشيرازي. فأخذ عنه الدكتور عبد المنعم التمسماني : » اللمع« للشيرازي في األصول من أوله 
إلى آخره، وكتاب: » شرح نيل األوطار للشوكاني.  ويصف العالمة عبد اهلل بن الصديق رحمه اهلل 

طريقة تدريسه  لهذا الكتاب قائال: » وتدريسي كتاب نيل األوطار للعالمة الشوكاني بطريق 
البحث والتحقيق، ومناقشة الشوكاني في استنباطاته، والتنبيه على ما يحصل له من غلط 
في الكالم على األسانيد، وأسماء الرواة، وفي تصحيح المتون، أو تضعيفها، وال ننتقل من 
باب حتى نتمه من جميع جهاته، بحيث ال يبقى للطلبة ما يحتاج إلى سؤال أو استيضاح. 

ولو جمع ما أقرره على هذا الكتاب كان حاشية عليه بين ما فيه من خطأ وصواب«) 1(.
وانفتحت  مداركه،  وتنمت  كثيرا،  الصديق  بن  المنعم  عبد  األستاذ  منه  وأفاد 
آفاق العلوم أمامه،  وحرصا منه على االستزادة من علمه الغزير كان يزوره في بيته 
كثيرا  فيتعهده الفينة بعد الفينة بشرح عدة مسائل، فكان يسأله عن أشياء في الفقه 

والحديث، وغيرها من الفنون فيجيبه، وتارة يحيله على كتاب ليعرف منه الجواب ببحثه 
فيه. وكان يحدثه عن الكتب العلمية في مختلف العلوم، ويعطيه فكرة عن كل كتاب 

وقيمته، ويناقشه كثيرا ويلح في مناقشته، فيتسع صدر العالمة عبد اهلل بن 
الصديق وال يضيق به. لما لمس في الدكتور عبد المنعم من نباهة، 

وشغف علمي، فأجازه بمروياته وبمؤلفاته إجازة عامة.
 وتشرف باألخـــذ عن العالمــة، األصولـي، البالغي، 

بن  عبدالحي  سيدي  الفذ  المجتهد،  النحوي، 
وجالسه  وعلمه  درسه  الذي  اهلل  رحمه  الصديق  
وصحبه مدة طويلة من الزمان وقرأ عليه مختلف 
العلوم الشرعية: في العقيدة وأسسها، و في اللغة 
وفنونها، و في التفسير وعلومه، والحديث وفنونها.

فأخذ عنه االجتهاد، واالستقالل في االستدالل، 
وولج بوابة المسالك االجتهادية وطاف في فنائها 

وبها ألقى عصا التسيار، وأتقن علم أصول الفقه  الذي قال عنه اإلمام الغزالي: » ازدوج فيه العقل 
والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع ، فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل، فال هو تصرف 
بمحض العقول بحيث ال يتلقاه الشرع بالقبول، وال هو مبني على محض التقليد الذي ال يشهد له 

العقل ال بالتأييد والتسديد«)2(.
ودرس على خاتم المحدثين األطهار، العالمة عبد العزيز بن الصديق رحمه اهلل، الذي أوتي ملكة 
صقلها باالشتغال على رواية ودراية األخبار، فتمكن ببراعة من التفريق بين ما يصلح لالحتجاج أو 
االعتبار، وأعمل النظر في فقه الحديث بما يصلح لواقعه فأدرك الجمع بين الرواية واالستبصار. فكانت 
مجالسه شاهدة على إمامته وبلوغه درجة المنتجين المجددين الكبار. فأخذ عنه الدكتور عبد المنعم، 
واستفاد منه كثيرا، فقرأ عليه كتاب )اختصار علوم الحديث( للحافظ ابن كثير، مع شرحه )الباعث الحثيث( 
للعالمة أحمد محمد شاكر، وكذا كتاب )الرفع والتكميل في الجرح والتعديل(، لإلمام اللكنوي، كما كانت 

له أيضا معه جلسات علمية متنوعة ومفيدة.
وجلس إلى آخر معاقل العلم من أنجال آل الصديق، وأحد أئمة الفقه ممن جمعوا بين الحفظ 
والتحرير والتحقيق، اإلمام النوازلي، العالمة الحسن بن الصديق رحمه اهلل الذي اشتغل بالتدريس 
بالمسجد األعظم، والجامع الجديد بطنجة، وكانت دروسه ال تبارح الشمائل المحمدية والخصائص 

النبوية في بادئ األمر، فجعلها وقفا على شرح همزية وبردة البوصيري.
ثم باإلضافة إلى نهله من معارف هؤالء الرجال والتخرج على مصنفاتهم وآثارهم، نشد طريق 
المعاصرين في اكتساب المنهج واالضطالع بطرائق البحث وتوسيع المعارف عبر الفضاء الجامعي فجمع 
بين الحسنيين ومزج بين النيرين، فانتظم بداية في الدراسة بالمعهد األصيل بطنجة إلى أن حصل 
على شهادة الباكالوريا، ثم تابع دراسته الجامعية فحصل على الشهادات التالية: إجازة في الدراسات 
اإلسالمية من جامعة عبد الملك السعدي بتطوان سنة 1992م، دبلوم الدراسات العليا المعمقة من 
كلية اآلداب بالرباط، شعبة الدراسات اإلسالمية بتاريخ: 16/12/1993م، دبلوم الدراسات العليا في 
الفقه وأصوله وأصول الدين من دار الحديث الحسنية بالرباط بتاريخ 2002/5/28، بميزة مشرف جدا 

مع التوصية بالطبع.

وال تخلو حياة أهل العلم حين بلوغ األشد، وغلغلة النظر، والتوغل في العلم، من استصحاب طريق  
آخر في التحمل هو أقوم قيال وأهدى سبيال، والقصد، التحمل باإلجازة على جلة المشايخ، وهي بمرتبة 
عند المحدثين على خالف، وإن كان األخذ بها مذهب بعض الحفاظ، حتى قال ابن الفرضي في تاريخه، 
في ترجمة عبد الرحمان بن أحمد بقي بن مخلد: » أخبرني بذلك من سمعه يقول: اإلجازة عند أبي 
وعند جدي كالسماع«)3(. وقد أجازه إجازات علمية نخبة من العلماء األجالء، وخاصة األسرة الصديقية.

وبعد أن استفرغ الجهد في التحمل تفرغ لألداء، وبه عرف، وبالعطاء وصف، فاشتغل بالتدريس 
حيث عمل أستاذ جامعيا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان شعبة الدراسات اإلسالمية، ويدرس 
مواد علمية وشرعية مختلفة. ورئيس وحدتين من وحدات فصول مسلك الدراسات اإلسالمية بالكلية 

نفسها، وأستاذا بمعهد اإلمام مالك لتدريس العلوم اإلسالمية بطنجة. 
إضافة إلى ممارسة الخطابة والوعظ  واإلرشاد  بمسجد اإلمام مالك بمدينة طنجة، أسهم وما يزال 
في التأطير الديني والفكري  والتربوي للجالية المغربية وغيرها من الجاليات العربية في بعض الدول 

األوربية، وذلك في إطار » مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج« .
 وهناك أنشطة كثيرة ومتعددة مثل مشاركته في البرامج اإلذاعية والتلفزية، منها المشاركة في 
برنامج » يسألونك« بإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، المشاركة في بعض حلقات البرنامج الديني 
» حديث الصائم« والذي تبثه التلفزة المغربية طيلة أيام شهر رمضان المعظم من كل 
عام، المشاركة في بعض حلقات برنامج » يدعون إلى الخير« الذي تبثه )قناة المجد(.

إلى جانب قيامه بمهام علمية ، فقد ترأس الجمعية المغربية للتواصل  
الثقافي الفني، وهو عضو في المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني للوسطية، 
المجال  في  الرائدة  واإلغاثة  العون  لجمعية  المركزي  المكتب   وعضو 
االجتماعي والخيري، مدير مؤسسة تربوية حرة )سنابل األمل( منذ تأسيسها 

سنة 1997م، عضو االتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
المحلي  المستوى  على  والندوات  الملتقيات  من  العديد  في  شارك 
والوطني وكذا خارج أرض الوطن منها: المؤتمر العلمي األول حول »القاضي 
عبد الوهاب البغدادي« شيخ المدرسة المالكية بالعراق )ت 422هـ( المنعقد  
بدبي باإلمارات العربية المتحدة سنة 2003م، الندوة الوطنية حول مدونة 
العلوم  كلية  مع  بتعاون  السعدي  المالك  عبد  جامعة  نظمتها  التي  األسرة 
اإلنسانية   والعلوم  اآلداب  وكلية  بطنجة  واالجتماعية  واالقتصادية  القانونية 
بتطوان سنة 2004. والندوة  الوطنية حول : » القرآن الكريم وأبعاده التربوية 
بكلية  اإلسالمية  الدراسات  شعبة  نظمتها  التي  والحضارية« 
اآلداب بالرباط بتعاون مع كل من وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية، والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 

سنة 2005م.
   يمتاز الدكتور عبدالمنعم التمسماني ببصيرة 
أوال  علمية، وعقل تحليلي نقدي وسبب ذلك هو 
العلمي  تكوينه  طبيعة  هو  وثانيا  ربانية،  موهبة 
حيث تلقى العلم عن علماء مشهود لهم بالتميز 
يتميزون  العلماء  كان  وإذا  واالجتهاد.  والفرادة 
بأسلوبهم ومنهجهم في التفكير، فإننا إذا أردنا الحديث عن الدكتور عبد المنعم التمسماني  من 
ناحية أسلوبه وطريقته في التفكير فإنه يتميز بالتأصيل والتقعيد، ففي مختلف المسائل والقضايا 
التي يتناولها سواء في محاضراته وعروضه أو حتى في مسامراته ومجالساته مع إخوانه يتميز بتقعيد 
القضايا وضبطها من الناحية األصولية واالستداللية، ولعل هذا النزوع نحو التأصيل والتقعيد هو الذي 

جعله يقل في نشر بحوثه واعماله العلمية، فهو دائم المراجعة لما يكتب ودائم معاودة النظر فيه.
المجالت  بعض  في  ونشرت خالصاتها  معظمها  يطبع  لم  التي  العلمية  األبحاث  بعض  أنجز 
والدوريات، إضافة إلى مجموعة من المقاالت العلمية والتربوية والفنية التي نشرت في بعض  الصحف 

وعلى شبكة األنترنت.
 ومن أعماله: 

•  »نظام التعزيز في المذهب المالكي« دراسة وموازنة وتقويم،
•  » المدرسة الفقهية المالكية بالعراق: عوامل نشأتها، أبرز أعالمها، خصائصها ومميزاتها« ،

•  » من صور الكمال اإلنساني في شخصية نبي اإلسالم«.
•   دراسة وتحقيق لرسالة العالمة، المفسر، الشيخ عبد الرحمان بن القاضي المغربي الفاسي )ت 

1082هـ( والتي تحمل عنوان: » الجامع المفيد ألحكام الرسم والضبط والقراءة والتجويد«. 
•   » الوالية والزواج بين المذاهب الفقهية ومدونة األسرة«،

•   » أقوال العلماء في اإلعجاز وأصول الخالف بينهم«،
•   » محاضرات في التشريع الجنائي اإلسالمي«،

•  »أبـو هريرة وعاء العلم، وتهافت شبهات المغرضين« وغيرها من األعمال.
ــــــــــــــــ

1( -  القول السديد في اجتماع الجمعة والعيد- ص 3.
2( - المستصفى للغزالي ص 4.
3( - تاريخ ابن الفرضي:1 /306.

• إعداد :  عدنان الوهابي

�ملعا�رصين:من �أعالم طنجة 

األستاذ الباحث في العلوم الشرعية 

التمسماني املنعم  عبد  الدكتور   
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المد هلل رب العالني، وال�سالة وال�سالم على خامت الأنبياء والر�سلني، �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه. 
معا�سر القراء:

من ا�ستقراأ ن�سو�س الكتاب وال�سنة فيما يتعلق باأركان الإ�سالم، تبني له اأهميتها يف حياة النا�س وماآلهم؛ 
فقد بني الإ�سالم عليها، وهي دليل ا�ست�سالم العباد لربهم �سبحانه وتعالى، وقد جاءت بها ال�سرائع ال�سابقة، 

وكان متامها وكمالها يف �سريعة حممد �سلى اهلل عليه و�سلم. 
َكاَة«   َلوَة َوءاُتوا الزَّ ِقيُموا ال�سَّ والزكاة ركن من اأركان الإ�سالم، وهي قرينة ال�سالة يف القراآن، قال تعالى: » َواأَ
ة، وقد ياأتي التعبري القراآن بالإنفاق  َر ذلك يف القراآن الكرمي اأكرث من اثنتني وثمانني مرَّ البقرة:43، وقد َتَكرَّ
ا  ا َرَزْقَنُهْم ُيْنِفُقوَن  اأُوَلِئَك ُهُم اْلُوِمُنوَن َحقًّ اَلَة َوِمَّ ِذيَن ُيِقيُموَن ال�سَّ ا، وذلك يف مثل قوله تعالى: » الَّ اأي�سً
ِهْم َوَمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِرمٌي « الأنفال:4-3 ، كما اأُمر اهلل بها الر�سلون عليهم ال�سالم كما يف  َلُهْم َدَرَجٌت ِعْنَد َربِّ
َكوِة َوَكاُنوا َلَنا َعاِبِديَن( الأنبياء:73، ويطلق  يَتاَء الزَّ اَلِة َواإِ َقاَم ال�سَّ اِت َواإِ ْوَحْيَنا اإَِلْيِهْم ِفْعَل اخَلرْيَ القراآن:)َواأَ
عليها زكاة؛ لأنها تزكي �ساحبها وتزكي ماله، كما يطلق عليها �سدقة؛ لأنها تدل على �سدق موؤديها مع اهلل 
ين،  تعالى، ومطابقة فعله لقوله واعتقاده، فاإذا هدم الأثرياُء مَن ال�سلمنَي ركًنا عظيًما من اأركان هذا الدِّ
ين كله، قال  ه يف خطر، على اعتبار اأنَّ  القائم باأركان الإ�سالم اخلم�سة، واُلراعي لها ُيقيم الدِّ فاإنَّ اإمياَنهم كلَّ
النبيَّ الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم: )ُبنَي الإ�سالُم على خم�س: �سهادِة اأن ل اإله اإل اهلل، واأن حممًدا عبده 
ا  ْوم رم�سان( �سحيح م�سلم، وكيف ين�َسى الوؤمن حقًّ ور�سوله، واإقام ال�سالة، واإيتاء الزكاة، وحج البيت، و�سَ
اِئِل َواْلَْحُروِم« ، فالزكاُة هي بركة مال الغنيِّ و�َسدُّ  اأَْوَجَبُه اهلل عليه لأِخيه الفقرِي: »َويِف اأَْمَواِلِهْم َحقٌّ ِلل�سَّ

ة. َرفان يف جوٍّ مَن الودِّ والحبَّ حاجِة الفقري، وبها يعي�ُس الطَّ
اأعزائي القراء:

ويف الزكاة من النافع الدينية والدنيوية والأخروية على الأفراد والماعات والأمم ما ل يح�سى، 
النا�س كلهم  ولو بذل  ة،  �سرعيَّ �ٍس  اأُ�سُ البني على  والتعاُون   ، الِبِّ اإر�ساء قواعد  الإ�سالم يف  �ُس هدَف  ُتَلخِّ
زكاة اأموالهم لق�سي على م�ساكلهم القت�سادية والجتماعية والأخالقية، ولكن �سعف الإميان، واإجالب 
ْيَطاُن َيِعُدُكُم الَفْقَر َوَياُمُرُكْم ِبالَفْح�َساِء َواهلُل َيِعُدُكْم َمْغِفَرًة  ال�سيطان مينعان ذلك كما قال تعالى:)ال�سَّ
ٌع َعِليٌم(البقرة:268، ولذلك كانت من اأهم و�سايا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اإلى  اًل  َواهلُل َوا�سِ ِمْنُه َوَف�سْ
اأ�سحابه، حني اْبَتَعَثُهم للبالغ وبيان الإ�سالم، فعِن ابن عبا�س- ر�سي اهلل عنهما- اأنَّ ر�سول اهلل �سلى اهلل 
 ، ُ َلى �َسَهاَدِة اأَْن َل اإَِلَه اإِلَّ اهللَّ ْهَل ِكَتاٍب، َفاْدُعُهْم اإِ َك َتاأِْتي َقْوًما اأَ عليه و�سلم َبَعَث معاذا اإلى  الَيَمن، فقال:)اإِنَّ
ْيَلِة، َفاإِْن  َلَواٍت يِف الَيْوِم َواللَّ �َس َعَلْيِهْم َخْم�َس �سَ َ اْفَتَ ، َفاإِْن ُهْم اأََطاُعوا ِلَذِلَك، َفاأَْعِلْمُهْم اأَنَّ اهللَّ ِ وُل اهللَّ َواأَنِّ َر�سُ
ْغِنَياِئِهْم َوُتَردُّ َعَلى ُفَقَراِئِهْم،  َخُذ ِمْن اأَ َدَقَة اأَْمَواِلِهْم ُتوؤْ �َس َعَلْيِهْم �سَ َ اْفَتَ نَّ اهللَّ ْعِلْمُهْم اأَ ُهْم اأََطاُعوا ِلَذِلَك، َفاأَ
ِحَجاٌب(  ِ َوَبنْيَ اهللَّ َبْيَنَها  َلْي�َس  َها  نَّ َفاإِ الَْظُلوِم،  َدْعَوَة  ِق  َواتَّ ْمَواِلِهْم،  اأَ َوَكَراِئَم  اَك  َفاإِيَّ ِلَذِلَك،  اأََطاُعوا  ُهْم  َفاإِْن 

كاة625،وقال: حديث ح�سن �سحيح، قال ابن الأثري:«كرائم اأموالهم«اأي:نفائ�س الأموال  مذي، اأبواب الزَّ التِّ
نبها ل تاأخذها يف ال�سدقة؛ لأنها َتكرم على اأ�سحابها وَتُعّز،َفُخْذ الو�سط، ل العايل  يف الزكاة،وَتوّقيها؛ َتَ

ول النازل .
َواء؛ حيث قال تعالى: »ُخْذ ِمْن اأَْمَواِلِهْم  وقد َجَعَلها اهلل تعالى طْهَرة للمال، وِلَنْف�س الَغِني والفقري على ال�سَّ
ُ �َسِميٌع َعِليٌم « التوبة:103،فهي  َلواَتَك �َسَكٌن َلُهْم  َواهللَّ لِّ َعَلْيِهْم * اإِنَّ �سَ يِهْم ِبَها َو�سَ ُرُهْم َوُتَزكِّ َدَقًة ُتَطهِّ �سَ
ر كذلك نفو�س الفقراء باْجِتثاث  ر ُنُفو�س الأغنياء مَن الِكْب والَبَطر؛ ِلِعْلمه اأن الال مال اهلل تعالى، وُتَطهِّ ُتَطهِّ

ول القد على مالكي الأموال؛ ب�سبب الفاَقة واِلْرمان. اأُ�سُ
كاة كذلك؛ اأنها متالأُ جوانح النف�س بال�سعور مبعنى الأُُخوة؛ كما قال اهلل تعالى: »َفاإِْن َتاُبوا  ل الزَّ وِمن َف�سْ
ا اأنَّ  يِن « التوبة:11، هذا هو منطوق الآية، وِمن َمْفُهومها اأي�سً َكاَة َفاإِْخَواُنُكْم يِف الدِّ اَلَة َوءاَتُوا الزَّ َواأََقاُموا ال�سَّ

ة لهم يف دين اهلل.   كاة ل اأُُخوَّ اُلْف�سدين وتاركي ال�سالة وماِنعي الزَّ
ى اهلُل  لَّ ِبيَّ �سَ ا اأََتى النَّ ُ َعْنُه: اأَنَّ اأَْعَراِبيًّ َي اهللَّ كاة ُتْدِخُل ُمنفقها جنات اخُلُلود، فَعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة َر�سِ والزَّ
ِرُك ِبِه �َسْيًئا، َوُتِقيُم  َ َل ُت�سْ َة، َقاَل:)َتْعُبُد اهللَّ ِني َعَلى َعَمٍل اإَِذا َعِمْلُتُه َدَخْلُت اَلنَّ َم، َفَقاَل:« ُدلَّ َعَلْيِه َو�َسلَّ
ا  ي ِبَيِدِه َل اأَِزيُد َعَلى َهَذا، َفَلمَّ ِذي َنْف�سِ اَن(، َقاَل: َوالَّ وُم َرَم�سَ َة، َوَت�سُ َكاَة الَْفُرو�سَ ي الزَّ اَلَة الَْكُتوَبَة، َوُتوؤَدِّ ال�سَّ
ِة، َفْلَيْنُظْر اإَِلى َهَذا( » �سحيح  ُه اأَْن َيْنُظَر اإَِلى َرُجٍل ِمْن اأَْهِل اَلنَّ َم:)َمْن �َسرَّ ى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّ ِبيُّ �سَ ى َقاَل النَّ َولَّ

البخاري، كتاب الزكاة )2/ 105، رقم: 1397(.
ِذيَن  وقد َوَعَد اهلُل اأهَل الزكاة ِباإِْحراز الَفاَلح والنجاح يف الدنيا والآخرة، فقال تعالى: »َقْد اأَْفَلَح اْلُوِمُنوَن الَّ
الوؤمنون4-1،ثمَّ  َفاِعُلوَن«  َكاِة  ِللزَّ ُهْم  ِذيَن  وَن *َوالَّ ُمْعِر�سُ ْغِو  اللَّ َعِن  ُهْم  ِذيَن  ُعوَن *َوالَّ َخ�سِ َلوِتِهْم  يِف �سَ ُهْم 
اأَْرَدَف على ذلك جمموعة من �سفات الفالح، َوَوَعَدُهم ِوراثة الِفْرَدو�س الأَْعَلى، فقال �سبحانه: »اأُوَلِئَك ُهُم 

ِذيَن َيِرُثوَن اْلِفْرَدْو�َس  ُهْم ِفيَها َخِالُدوَن« الوؤمنون: 11-10.  اْلَواِرُثوَن  الَّ
ون ماَلهم من كلِّ الآفات؛ ِبَبْذل الزكاة،  ون يحر�سُ ن َمِنيع يقف دون الإفال�س والَفقر، فاُلَزكُّ كاة ِح�سْ والزَّ
َلف و�سائر �سور الهالك، فعن جابر بن عبد اهلل ر�سي اهلل عنه عن  ِرقة والتَّ ها فقد �سان ماله مَن ال�سَّ فَمن اأَدَّ
ُه( رواه الاكم يف »م�ستدركه«  ْيَت َزَكاَة َماِلَك َفَقْد اأَْذَهْبَت َعْنَك �َسرَّ النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال:)اإَِذا اأَدَّ

)1439(، وقال: هذا حديث �سحيح على �سرط م�سلم. 
يف مقابل ذلك ُيَطْمِئُن اهلل تعالى الأغنياء على اأموالهم بقوله لهم: »َوَما اأَْنَفْقُتْم ِمْن �َسْيٍء َفُهَو ُيْخِلُفُه«، 
ٍر  مَتْ ِمْن  ٌة  ْبَ َوِعْنَدُه �سُ ِباَلٍل  َعَلى  َم  َو�َسلَّ َعَلْيِه   ُ ى اهللَّ لَّ ِبيُّ �سَ النَّ »َدَخَل  َقاَل:  ُعوٍد اأنه  َم�سْ ْبِن   ِ وَعْن َعْبِد اهللَّ
يَفاِنَك، َفَقاَل:)اأََما َتْخ�َسى اأَْن َيُفوَر َلُه ُبَخاٌر يِف  َخْرُتُه َلَك َوِل�سِ ، ادَّ ِ وَل اهللَّ َفَقاَل:)َما َهَذا َيا ِباَلُل؟(، َقاَل: َيا َر�سُ
َم؟، اأَْنِفْق ِباَلُل، َوَل َتْخ�َس ِمْن ِذي اْلَعْر�ِس اإِْقاَلًل(؛ اأي اأنفق ول تخاف الفقر.. �سحيح مبجموع ُطرقه،  َجَهنَّ
ى  لَّ ِبيَّ �سَ اأورده الألبان يف ال�سحيحة برقم:2661، واأطال يف ذكر طرقه رحمه اهلل(، وَعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، اأَنَّ النَّ
ُهمَّ اأَْعِط ُمْنِفًقا  ِبُح الِعَباُد ِفيِه، اإِلَّ َمَلَكاِن َيْنِزَلِن، َفَيُقوُل اأََحُدُهَما: اللَّ َم َقاَل:)َما ِمْن َيْوٍم ُي�سْ اهلُل َعَلْيِه َو�َسلَّ

ًكا َتَلًفا(ُمتفق. �سِ ُهمَّ اأَْعِط ُمْ َخَلًفا، َوَيُقوُل الآَخُر: اللَّ
اأحبابي القراء:

ف ماِنعيها باخُلُروج مَن الإ�سالم، وذلك  كاة؛ بل َو�سَ حذير من َمْنع الزَّ رع وَباَلَغ يف التَّ َر ال�سَّ هذا وقد حذَّ
َكاَة َوُهْم ِباْلآَِخَرِة  ِذيَن َل ُيوُتوَن الزَّ ِرِكنَي  الَّ َرة؛ قال اهلل تعالى: »َوَوْيٌل ِلْلُم�سْ ة اُلَطهَّ نَّ ِبَن�سِّ القراآن الكرمي، وال�سُّ

ْرك اأِو الُكفر، َرهم بني ال�سِّ ُهْم َكاِفُروَن« ف�سلت: 7-6، فَح�سَ
وُت َرُجٌل، َفَيَدُع اإِِباًل اأَْو َبَقًرا، َلْ ُيوؤَدِّ  ي ِبَيِدِه، َل مَيُ ِذي َنْف�سِ قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: )َوالَّ
َما َنِفَدْت  َوَتْنَطُحُه ِبُقُروِنَها، ُكلَّ ِباأَْخَفاِفَها،  َواأَ�ْسَمَنُه، َتَطوؤُُه  اأَْعَظَم َما َكاَنْت  اإِلَّ َجاَءْتُه َيْوَم الِقَياَمِة  َزَكاَتَها، 

مذي،اأبواب الزكاة 612، ح�سن �سحيح ا�ِس(رواه التِّ ى َبنْيَ النَّ ى ُيْق�سَ اأُْخَراَها َعاَدْت َعَلْيِه اأُوَلَها َحتَّ
هذا َطَرٌف من عذاب مانعي زكاة الأنعام، ويف حتذير نبويٍّ اآخر فيما َيْرِويه اأبو هريرة ر�سي اهلل عنه 
َها، اإِلَّ اإَِذا َكاَن  ى ِمْنَها َحقَّ ٍة َل ُيوؤَدِّ اِحِب َذَهٍب َوَل ِف�سَّ قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: )َما ِمْن �سَ
َما  َم، َفُيْكَوى ِبَها َجْنُبُه َوَجِبيُنُه َوَظْهُرُه، ُكلَّ ْحِمَي َعَلْيَها يِف َناِر َجَهنَّ َفاِئَح ِمْن َناٍر، َفاأُ َحْت َلُه �سَ فِّ َيْوُم اْلِقَياَمِة �سُ
ِة،  نَّ ا اإَِلى اْلَ ى �َسِبيُلُه: اإِمَّ ى َبنْيَ اْلِعَباِد، َفرُيَ ى ُيْق�سَ نَي اأَْلَف �َسَنٍة، َحتَّ َبَرَدْت اأُِعيَدْت َلُه يِف َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َخْم�سِ

اِر(رواه م�سلم، باب اإثم مانع الزكاة، 6/987، وعند البخاري اأن هذا التهاون الانع ي�ستنجد يوم  ا اإَِلى النَّ َواإِمَّ
ُد«، فيقول له النبي �سلى اللـه عليه و�سلم:)َل اأَْمِلُك  ـمَّ القيامة بالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم َوَيُقوُل: »َيا حُمَ
َة َوَل ُيْنِفُقوَنَها يِف �َسِبيِل  َهَب َواْلِف�سَّ ِذيَن َيْكِنُزوَن الذَّ داق ذلك قوله تعالى: » َوالَّ ْغُت(، وِم�سْ َلَك �َسْيًئا، َقْد َبلَّ
َم َفُتْكَوى ِبَها ِجَباُهُهْم َوُجُنوُبُهْم َوُظُهوُرُهْم َهَذا  ْرُهْم ِبَعَذاٍب اأَِليٍم * َيْوَم ُيْحَمى َعَلْيَها يِف َناِر َجَهنَّ ِ َفَب�سِّ اهللَّ
هور  ُكْم َفُذوُقوا َما ُكْنُتْم َتْكِنُزوَن« التوبة: 34 - 35، وقد خ�سَّ اهلل اِلَباه واُلُنوب والظُّ َما َكَنْزمُتْ ِلأَْنُف�سِ
؛ » لأنَّ الغنيَّ البخيَل اإذا راأى الفقري َعَب�س وجهه، وزوى ما بني عينيه، واأعر�س بجبينه، فاإذا قرب منه  بالَكيِّ
َهبي )�س41( ى بظهره، فُعوِقَب بكلِّ هذه الأع�ساء؛ ليكوَن الزاء من ِجْن�س العمل« الكبائر لالإمام الذَّ َولَّ
ط1 دار الديث، وعن عبد اهلل بن م�سعود ر�سي اهلل عنه عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال: )َما ِمْن 
ى  َجاًعا اأَْقَرَع )ثعبان ل �سعر على راأ�سه لكرثة �سمه(، َحتَّ َل َلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة �سُ ي َزَكاَة َماِلِه، اإِلَّ ُمثِّ اأََحٍد َل ُيوؤَدِّ
ا  ِذيَن َيْبَخُلوَن مِبَ َق ُعُنَقُه ، ثمَّ قراأ علينا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قول اهلل تعالى: »َوَل َيْح�َسَبَّ الَّ ُيَطوِّ
ُقوَن َما َبِخُلوا ِبِه َيْوَم اْلِقَياَمِة«  اآل عمران:180.  ا َلُهْم *َبْل ُهَو �َسرٌّ َلُهْم *�َسُيَطوَّ ِلِه ُهَو َخرْيً ُ ِمْن َف�سْ ءاَتيُهُم اهللَّ

�سنن ابن ماَجْه، كتاب الزكاة )2/1784(.
ين والدنيا،  رة للدِّ ر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم من ُخُطورة منع الزكاة، وذلك لالآثار الدمِّ وكثرًيا ما َحذَّ
م فقال:)يا مع�سَر  فعن عبد اهلل بن عمر ر�سي اهلل عنه قال:« اأقبل علينا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلَّ
: ومنها قوله: وَلْ مَينعوا زكاَة اأمواِلِهم؛  ، واأعوُذ باهلل اأْن ُتدِركوُهنَّ الهاِجريَن! خم�ُس ِخ�سال اإذا اْبُتليُتم بِهنَّ
اإل ُمِنُعوا القْطَر ِمَن ال�سماء، ولْول البهائم َلْ مُيَطروا...( اأخرجه اُلنذري يف »التغيب والتهيب« )2/332(، 
ُت اإَِلى َماَلإٍ ِمْن ُقَرْي�ٍس،  ى اأ�سحاُبه الكرام من بعده، فَعِن الأَْحَنِف ْبِن َقْي�ٍس، َقاَل:« َجَل�سْ وعلى هذا الَفهم َم�سَ
َم،  ى َقاَم َعَلْيِهْم )وقف عليهم( َف�َسلَّ َياِب َوالَهْيَئِة)هو اأبو ذر ر�سي اهلل عنه(، َحتَّ َعِر َوالثِّ ُن ال�سَّ َفَجاَء َرُجٌل َخ�سِ
ُع َعَلى َحَلَمِة َثْدِي  َم)حجارة حمماة(، ُثمَّ ُيو�سَ ٍف ُيْحَمى َعَلْيِه يِف َناِر َجَهنَّ ِر الَكاِنِزيَن ِبَر�سْ ُثمَّ َقاَل: َب�سِّ
ى َيْخُرَج ِمْن ُنْغ�سِ َكِتِفِه)العظم الرقيق على طرف الكتف وي�سمى الغ�سروف(،  اأََحِدِهْم )راأ�س الثدي( َحتَّ
ى، َفَجَل�َس اإَِلى  ى َيْخُرَج ِمْن َحَلَمِة َثْدِيِه، َيَتَزْلَزُل)يتحرك وي�سطرب(، ُثمَّ َولَّ ُع َعَلى ُنْغ�سِ َكِتِفِه َحتَّ َوُيو�سَ
ُهْم  ِذي ُقْلَت، َقاَل: اإِنَّ لَّ َقْد َكِرُهوا الَّ َلْيِه َواأََنا َل اأَْدِري َمْن ُهَو؟ َفُقْلُت َلُه: َل اأَُرى الَقْوَم اإِ ُت اإِ �َساِرَيٍة، َوَتِبْعُتُه َوَجَل�سْ
ِبيُّ  َل َيْعِقُلوَن �َسْيًئا، َقاَل يِل َخِليِلي)�سديقي الذي تخللت حمبته يف قلبي(، َقاَل: ُقْلُت: َمْن َخِليُلَك؟ َقاَل النَّ
َهاِر)اأتعرف القدر  ْم�ِس َما َبِقَي ِمَن النَّ ُر اأُُحًدا؟(، َقاَل: َفَنَظْرُت اإَِلى ال�سَّ ، اأَُتْب�سِ َم:)َيا اأََبا َذرٍّ ى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّ �سَ
ُلِني يِف َحاَجٍة َلُه، ُقْلُت: َنَعْم،  َم ُيْر�سِ ى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّ ِ �سَ وَل اهللَّ الذي بقي من النهار(، َواأََنا اأَُرى )اأظن( اأَنَّ َر�سُ
ُه، اإِلَّ َثاَلَثَة َدَناِنرَي)لق�ساء حوائجه واأداء دينه ونفقة عياله(،  َقاَل:)َما اأُِحبُّ اأَنَّ يِل ِمْثَل اأُُحٍد َذَهًبا اأُْنِفُقُه ُكلَّ
ى اأَْلَقى  ، َل اأَ�ْساأَُلُهْم ُدْنَيا، َوَل اأَ�ْسَتْفِتيِهْم َعْن ِديٍن، َحتَّ ِ ْنَيا، َل َواهللَّ ا َيْجَمُعوَن الدُّ َ َواإِنَّ َهوؤَُلِء َل َيْعِقُلوَن، اإِنَّ
يق اأبي بكر ر�سي اهلل عنه َلَّا منع  دِّ َ«، �سحيح البخاري )2/1407 - 1408(، ولأجِل ذلك كانْت وقفة ال�سِّ اهللَّ
ِت اْلَعَرُب، َفَقاَل ُعَمُر  َم اْرَتدَّ ى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّ ِ �سَ وُل اهللَّ َ َر�سُ الأعراُب الزكاَة، فَعْن اأََن�ِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: »َلَّا ُتُويفِّ
َم:  ى اهلُل َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّ ِ �سَ وُل اهللَّ ا َقاَل َر�سُ َ اِب: َيا اأََبا َبْكٍر، اأَُتِريُد اأَْن ُتَقاِتَل اْلَعَرَب؟ َقاَل: َفَقاَل اأَُبو َبْكٍر: اإِنَّ طَّ ْبُن اخْلَ
 ِ َكاَة، َواهللَّ اَلَة، َوُيوؤُْتوا الزَّ ، َوُيِقيُموا ال�سَّ ِ وُل اهللَّ ُ َواأَنِّ َر�سُ َهُدوا اأَْن َل اإَِلَه اإِلَّ اهللَّ ى َي�سْ ا�َس َحتَّ َقاِتَل النَّ )اأُِمْرُت اأَْن اأُ
ى  لَّ ِ �سَ وَل اهللَّ ا َكاُنوا ُيْعُطوَن َر�سُ َلْو َمَنُعوِن َعَناًقا )العناق: الأنثى من العز اإذا قويت ما ل ت�ستكمل �سنة( ِمَّ
«.م�ستدرك  قُّ ُه اْلَ ِرَح َعَلْيِه َعِلْمُت اأَنَّ ا َراأَْيُت َراأَْي اأَِبي َبْكٍر َقْد �سُ َم َلأَُقاِتُلُهْم َعَلْيِه(، َقاَل ُعَمُر: َفَلمَّ اهلُل َعَلْيِه َو�َسلَّ

الاكم، كتاب الزكاة،1427، 
َدَقاُت  ا ال�سَّ َ كما حدد اهلل �سبحانه وتعالى بنف�سه الهات التي ت�سرف اإليها الزكاة، فقال تعالى: »اإِنَّ
ًة  ِبيِل َفِري�سَ ِ َواْبِن ال�سَّ َقاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف �َسِبيِل اهللَّ َفِة ُقُلوُبُهْم َويِف الرِّ ِلْلُفَقَراِء َواْلَ�َساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َواْلُوؤَلَّ
ُ َعِليٌم َحِكيٌم « التوبة:60، فالفقراء؛هم الحتاجون الذين ل يجدون كفايتهم، وال�ساكني؛ هم  *َواهللَّ ِ ِمَن اهللَّ
الذين يتعففون عن ال�سوؤال رغم الاجة، والعاملون؛ هم جامعوا الزكاة واإن كانوا اأغنياء، والوؤلفة قلوبهم؛ 
حديثو العهد بالإ�سالم، ويف الرقاب؛ العبيد تعتق رقابهم مبال الزكاة، والغارمون؛ الغارقون يف الديون، وفى 
�سبيل اهلل؛ الجاهدون، وابن ال�سبيل؛ ال�سافر النقطع عن بلده، ول تعطى الزكاة للوالدين والأبناء والأزواج 

َدها القراآن الكرمي لالإنفاق. وغري ال�سلمني، هذه هي ال�سارف الثمانية التي َحدَّ
اإخوان القراء: 

ِق اهلل وْلرُياِجع  ها على حقها، َفْلَيتَّ هناك فريٌق مَن النا�س رمبا اأنه ن�سَي الزكاة �سنني عدًدا، فلم ُيوؤَدِّ
نف�سه، ويخرجها كاملة غري منقو�سة بح�ساب دقيق، قبل اأن يعر�َس على اهلل تعالى يف يوم عظيم، »َيْوَم َل 

َ ِبَقْلٍب �َسِليٍم «.  َيْنَفُع َماٌل َوَل َبُنون  اإِلَّ َمن اَتى اهللَّ
ل باأنه يدفع كثرًيا مَن ال�سرائب التي  وقبل اخلتام اأود اأن اأ�سري اإلى م�ساألة، وهي اأن بع�س النا�س قد َيَتَعلَّ
َرائب من َحظِّ الزكاة، وهذا خلط لالأمور، فاإن الزكاة حقُّ  تفر�سها الدولة، وبالتايل يقوم بخ�سم ن�سبة ال�سَّ
�س، اأما ال�سرائب فهي حق الدولة، وي�ستك يف الْنِتفاع منها كلُّ  الفقري يف مال الغني، وهو حق ديني مقدَّ

واء، فال�سرائُب ل تنوُب عِن الزكاة اأبًدا. النا�س، ال�سلم وغريه، والغني والفقري على ال�سَّ
ال�سادة القراء الف�سالء: 

ى يف جمتمعات ال�سلمني على وجِهها بدون مانعة اأو حتايل من البع�س بل من الكثري،  كاة توؤدَّ لو اأنَّ الزَّ
ة، وزكاة  فريط حا�سٌل يف كثري من الجتمعات الإ�سالميَّ يها، لأ�سبح الفقراء اأْغنياء، ولكنَّ التَّ وتدفع ل�ستحقِّ
بب هو عَدم دفع  ، وال�سَّ اأموال ال�سلمني بالاليني بل بالْليارات، ول زال الفقراء يف زيادة، وحاجتهم ل ُت�سدَّ
يها اأو يتحايل على اأداِئها، ول يعلم حكم  ًل، فذِلك يحابي فيها وُيجامل، وفالن ل يوؤدِّ يها اأوَّ الزكاة ل�ستحقِّ

اهلل فيها.
روا ِبح�سِن  اأب�سِ خاء، والإنفاق والَعطاء،  الَبذل وال�سَّ اأهَل  يا�س، والك�سب والعا�س، يا  الال والرِّ اأهَل  فيا 
ت �سدقٌة من مال(اأخرجه م�سلم، ارَحموا  م: )ما نَق�سَ ى اهلل عليه و�سلَّ ماء، فقد قال �سلَّ الزاِء والبكة والنَّ
ذي ل يِجد ما يقوم به وِكفاَيته  قوا على ال�سكني الْهموم الَّ ائَل الحروم، واأَعطوا الفقرَي الْعدوم، وت�سدَّ ال�سَّ

وكفاية من َيعول.
األ فاتقوا اهلل - مع�سر القراء-، وقوموا مبا اأوجبه اهلل عليكم من فرائ�س الدين، واعت�سموا بحبل اهلل 
ُكْم ِمْن َخرْيٍ  ُموا ِلأَْنُف�سِ ا َح�َسًنا َوَما ُتَقدِّ َ َقْر�سً وا اهللَّ َكاَة َواأَْقِر�سُ اَلَة َوءاُتوا الزَّ التني، قال تعالى: »َواأَِقيُموا ال�سَّ

ا َواأَْعَظَم اأَْجًرا «. ِ ُهَو َخرْيً ُدوُه ِعْنَد اهللَّ َتِ
فاللهم طهر قلوبنا من البخل وال�سح والقد وال�سغينة يا رب العالني، وطهر اأعمالنا من الرياء، واأل�سنتنا 

من الكذب، واأعيننا من اخليانة، اآمني، والمد اهلل رب العالني.
و�سلى اهلل و�سلم وبارك على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، و�سلم ت�سليما كثريا، 

والمد هلل رب العالني.

إعداد : محمد أمني بنعفان -

اأهمية الزكاة، واأثرها على الفرد واملجتمع
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من خالل معدل سن أولى انتدابات اتحاد 
 /  2021 الجديد،  للموسم  استعدادا  طنجة 
للفريق  المسير  المكتب  أن  يتبين   ،2022
الماضي  أخطاء  نفس  ارتكاب  في  سائر 
بالتوقيع لرزمة جديد من االعبين سينتهي 
بالجامعة  النزاعات  بلجنة  المطاف  بهم 
من  وليس  القدم.  لكرة  المغربية  الملكية 
المنطق إن كان المكتب المسير يفكر فعال 
في  نية  وله  ومستقبله  الفريق  مسار  في 
منافسا  فريقا  وجعله  األمام  إلى  به  الرقي 
الركائز وينتدب  أن يفرط في  األلقاب،  على 
وهم  العمر  في  متقدمين  العبين  بديلهم 
على أبواب االعتزال. كيف يتم التفريط في 
العب بات جاهزا أكثر من أي وقت مضى من 
حجم محمد الشيبي والعب واعد مثل طارق 
أستاتي في الجهة اليمنى ويعوضهم بالعب 
نزول  في  وساهم  المعاش  أبواب  على  بات 
التفريط في مهاجم  فريق؟؟؟... وكيف يتم 
العب  وانتداب  أنور  يوسف  حجم  من  سريع 
لو كان نهضة بركان يرى فيه بصيص من 
وكيف؟؟  وكيف  ؟؟..  عنه؟  تخلى  لما  الضوء 
اتحاد  مستقبل  بشأن  تطرح  كثيرة  أسئلة 
طنجة الذي لم يستغل مكتبه الفرصة لبناء 
فريق نموذجي كان من الممكن أن ينطلق 
وفق مشروع ومخطط بعدما حصل على أول 
بطولة وطنية في تاريخه.. اكيد أنها كانت 
ان  ثم  للفريق.  الحقيقية  االنطالقة  فرصة 
هناك أخبار تروج حول نية الفريق التفريط 
وحارس  مايي  أكسيل  الغابوني  هدافه  في 
دفع  ما  وهذا  المجهد،  هشام  المرمى 
المسير  المكتب  تحذير  إلى  الفريق  جمهور 
الفريق  ألن  الحماقات..  هذه  مثل  ارتكاب 
في حاجة إلى ترميم تركيبته بثالثة العبين 
الركائز،  على  الحفاظ  مع  الفارق  يصنعون 
الحقيقية  البناء والنظرة  وهكذا تتبين نية 
أبواب  على  ونحن  ولألسف  المستقبل.  إلى 
اتحاد  مكتب  أعضاء  أغلب  أصبح  االنتخابات 
االنتخابية  طنجة منهمكين في مصالحهم 
الرئيس  أن  حتى  الفريق،  مصالح  من  أكثر 
أبرشان وهو يرثي حال فريقه  الحميد  عبد 
المادي في كل خرجة إعالمية، ربط مصالح 
حيث  السياسي.  بمصيره  المادية  الفريق 
بعدما كان على أبواب توقيع عقد استشهار 
للفريق مع إحدى شركات المحروقات التابعة 
لعزيز أخنوش مقابل مبلغ مالي يناهز 400 
مليون، بعد التحاقه بحزبه، حرم الفريق من 
هذه الصفقة بعدما تراجع أبرشان عن قراره 
شروطه  ضمان  لعدم  سريعا  الحزب  وغادر 
مالحظة  مجرد  هذه  الشخصية.  وأهدافه 
بسيطة حول الوضع الذي يعيش عليه اتحاد 
طنجة، والذي يستحق مكتبا مسيرا احترافيا 

ال يربط الرياضة بالسياسة. 

محمد الشيبيحوار السبت

انتدابات احتاد طنجة 
توؤكد ا�شتمرار الفريق

يف ارتكاب نف�س الأخطاء

اتحاد طنجة، وفتح لي الباب أمام االلتحاق بكتيبته، وآمل أن أرتقي إلى 
درجة الثقة التي وضعها في مؤهالتي كما وضعتها كل الجماهير.

الطموح واألهداف بعد العودة من جديد:
هدفي مع النادي هو كل ما تسطره المجموع من مساعي، سأقدم 
كل ما لدي ألساهم في بلوغ ما يتطلع الفريق إلى تحقيقه، على رأسه 
وكذلك  األفريقية،  الكونفدرالية  كأس  ومسابقة  العرش  كأس  نهائي 
البطولة االحترافية - القسم األول »إنوي«، المؤكد هو أننا سننافس على 
كل الواجهات الموسم القادم، متفائل للغاية بمستقبل المجموعة واهلل 

ولي التوفيق.
ثقة مدرب المنتخب الرديف الحسين عموتة:

حضوري في المعسكر األخير للمنتخب الرديف هو مبعث فخر واعتزاز، 
أنا مسرور للغاية بالتوصل بدعوة المدرب القدير الحسين عموتة، أي 
العب يطمح للتواجد في صفوف منتخب بالده بجميع أصنافه، وسأعمل 
على الحفاظ على ثقة المدرب إن شاء اهلل وسُأقدّم كل ما لدي مع فريقي 

ألواصل المسار مع النخبة الوطنية.
رسالة مفتوحة لجماهير الجيش الملكي:

رسالتي لجماهير الجيش الملكي العريضة هي رسالة حب وتقدير 
والمشحونة  المحفزة  ورسائلهم  دعمهم  على  أشكرهم  واحترام، 
بالعواطف، أتمنى أن أكون قد المسؤولية وأن أكون مُساهمًا في تحقيق 

النتائج المرجوة التي تُراود كل األنصار والمشجعين.

العودة إلى فريق الجيش من جديد:
عودتي إلى نادي الجيش الملكي جاءت بعد تلقي اتصاالت من مدرب 
الفريق وبعض مسؤوليه، ُطرحت علي الفكرة آنذاك ورحّبت بها، ألنه 
عرض  ومكوناته.  النادي  جماهير  مع  للغاية  جميلة  ذكريات  تجمعني 
الفريق العسكري لم يكن الوحيد المتواجد على طاولتي، كانت هناك 
عروض أخرى من أندية عديدة، أبرزها الرجاء الرياضي الذي خطب ودي، 
لكنه وجدني قد وقَّعت عقداً مبدئيًا مع الجيش، كذلك ورد إلي عرضٌ 
آخر من نادٍ مصري، طلب مني هذا األخير االنتظار لغاية انتهاء الدوري 
المصري ألدشن معه مساري، رفضت ذلك، ألن الميركاتو الصيفي في 
مصر لن يبدأ حتى تنتهي فترة االنتقاالت في المغرب، لذلك اتخذت قراري 

باالنضمام إلى الجيش الملكي.
استثمار النضج لتحقيق حضور أفضل:

أتمنى أن تكون عودتي إلى النادي أفضل من سابقتها، ال من حيث 
بأدائي  كان سعيداً  الجميع  لأللقاب،  تحقيقا  وتُثمر  النتائج  وال  العطاء 
أنا  اآلن  الملكي،  الجيش  مع  األولى  الفترة  في  كنت  حينما  ومردودي 
أطمح ألبصم على عروض أفضل وأكون عند حسن ظن الجماهير وكافة 

المكونات بإذن اهلل.
أول اتصال بالمدرب سفين فاندنبروك

كما سبق أن قلت، فقد تلقيت اتصااًل من المدرب سفين فاندنبروك، 
تحدث معي باحترافية ومهنية، وأكد لي إعجابه بمستوياتي مع نادي 

“ف�شلت اجلي�س على الرجاء لعلقتي مع اأن�شاره”
أعلن فريق الجيش الملكي لكرة القدم، 
رسميا،تعاقده مع العب اتحاد طنجة، محمد 
الشيبي، في صفقة انتقال حر، ليكون أولى 
صفقاته في الميركاتو الصيفي. وسيكون 

الشيبي من العناصر التي سيعتمد عليها الجيش 
في كأس الكونفدرالية اإلفريقية، بعد أن ضمن 

الفريق المشاركة في المنافسة القارية، بعد 
احتالل أبناء المدرب البلجيكي فينس فندربروك 

المركز الثالث في ترتيب البطولة الوطنية 
االحترافية لكرة القدم. وقدم الشيبي الذي 

يشغل مركز الظهير األيمن  أداء مميزا في 
المواسم الماضية رفقة ناديه اتحاد طنجة خالل 
جميع المباريات التي لعبها ،حيث تلقى بعدها 

مجموعة من العروض المغرية من أندية وطنية 
وخليجية.

وسبق للشيبي البالغ 28 عاما، أن لعب 
في صفوف الجيش الملكي لمدة موسمين 

متتاليين، إال أنه غادر بسبب خالفات مع اإلطار 
الوطني عبد الرحيم طاليب. وخص الشيبي 

موقع »البطولة« بحوار هذا نصه:
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الملحق الرياضي

نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

برشلونة يحجب القميص رقم 10 هذا 
الموسم

كشفت«سبورت«عن قرار جديد من برشلونة، 
بشأن القميص رقم 10 الذي كان يرتديه ليونيل 
ميسي الذي رحل عن برشلونة هذا الصيف، وانتقل 
حر،  انتقال  في صفقة  جيرمان  باريس سان  إلى 
ليترك القميص الذي ظل يرتديه 13 عاما، منذ 
صحيفة  وبحسب  رونالدينيو.  البرازيلي  تركه  أن 
»سبور« الكتالونية، فإن برشلونة قرر أال يرتدي أي 
العب هذا القميص خالل الموسم الجديد وكانت 
هناك أنباء بشأن عرض برشلونة القميص رقم 10 
أن  الصحيفة،  وأوضحت  كوتينيو.  البرازيلي  على 
لوائح الليجا ال تسمح بحجب قميص برقم محدد، 
لذلك، فإن الرقم »10« سيظل ثابتا في برشلونة، 
لكن ليس هذا الموسم، أو على األقل إذا لم يكن 
ذلك ضروريا تماما. وأكدت الصحيفة، أن القميص 
رقم 10 لن يرتديه كوتينيو حتى لو قرر البقاء مع 

الفريق.
أومتيتــي  أزمــة  ينهــي  وحيد  حل 

وبرشلونة وتوتنهام يتحرك
قالت«موندو ديبورتيفو« إن إدارة برشلونة 
التوصل  من  اقتربا  أومتيتي،  الفرنسي  والمدافع 
االنتقاالت  سوق  خالل  الالعب  لرحيل  التفاق، 
الرحيل  فكرة  رافض  أومتيتي  وكان  الصيفية. 
هذا الصيف، مقتنعا بقدرته على المنافسة، بعد 
3 سنوات شارك فيها بنسبة ضعيفة جدا بسبب 
الصحيفة،  وبحسب  المستمرة.  الركبة  إصابات 
فإن أومتيتي الذي كان ضد الرحيل، بعد أن وجد 
وبعد سماع  كومان،  المدرب  خارج خطط  نفسه 
تفضيال  أكثر  أصبح  ضده،  الجماهير  صافرات 
إليجاد اتفاق للرحيل. وأضافت: »يعمل برشلونة 
مع وكيل الالعب على مناقشة العروض الموجودة 
حاليا، فبجانب فريقه السابق أولمبيك ليون، فإن 
إلى  التقرير،  وأشار  أيضًا«.  اإليطالي مهتم  روما 
ببيع  أومتيتي  التخلص من  أن برشلونة يُفضل 
الرواتب  أصحاب  الالعبين  من  أنه  نهائي، سيما 
الضخمة في النادي ولم يوافق على تخفيضه، في 
وقت يبحث فيه النادي عن تخفيض الرواتب. لكن 
في الوقت الحالي ال يرغب أي ناد في المخاطرة 
لذلك  سنوات،   3 لمدة  ينافس  لم  العب  بضم 
من  األزمة.  إلنهاء  األقرب  الحل  اإلعارة  ستكون 
جانب آخر، كشفت صحيفة »سبورت »عن توجيه 
الفرنسي. ويدرس  المدافع  نحو  أنظاره  توتنهام 
فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لتوتنهام، تقديم 
عرض لبرشلونة من أجل ضم الالعب هذا الصيف. 
ويعتقد باراتيتشي أنه في حالة االستقرار على ضم 
أومتيتي، سيحصل عليه بثمن بخس، في ظل رغبة 
برشلونة في التخلص منه إلى حد التفكير في فسخ 

تعاقده.  
بيانيتش يهــدد يوفنــتوس بورقــة 

مورينيو
ضغط  ديبورتيفو«عن  كشفت«موندو 
البوسني بيانيتش، على ناديه السابق يوفنتوس 
لحسم إعادته هذا الصيف. ويرفض بيانيتش فكرة 
البرسا وهو خارج حسابات المدرب  االستمرار مع 
اإلسبانية:«يعتقد  الصحيفة  وقالت  كومان. 
إلى  خطوة  التخاذ  حان  قد  الوقت  أن  بيانيتش 
األمام حتى يتم حسم مستقبله، وحدد األسبوع 
المقبل كموعد نهائي ليحسم يوفنتوس إعارته«. 
مع  التعاقد  حسم  يوفنتوس  أن  »رغم  وأضافت: 
لوكاتيلي من ساسولو، إال أن النادي يحاول إيجاد 
مخرج آلرون قبل استقطاب بيانيتش، الذي توصل 
خالل  لضمه،  برشلونة  مع  التفاق  يوفنتوس 
مواجهة الفريقين في كأس جامبر«. وأشار التقرير، 
أن بيانيتش، إذا لم يحسم يوفنتوس ضمه خالل 
األخرى  الخيارات  سيناقش  حددها،  التي  المهلة 
البرتغالي  يقوده  الذي  لروما،  العودة  وأبرزها 

مورينيو.

ميتشيل يرد على اتهام بيريز الكاذب
رد ميتشيل مدرب ريال مدريد السابق، على 
اتهامات بيريز رئيس النادي له، التي ظهرت في 
التسريبات الشهيرة عام 2006. وكان بيريز، تحدث 
عن ميتشيل بأنه مدرب محتال، وألقى بخوان ماتا 
من فريق الكاستيا ليحل ابنه بدال منه. وجاء رد 
ميتشيل مدرب خيتافي الحالي، خالل تصريحاته 
بيريز  ما  يوما  قابلت  »إذا  »كادينا سير«:  إلذاعة 
الشخص وليس رئيس ريال مدريد، سأعطيه رأيي 
بكل احترام«. وأضاف: »ما قاله ال يؤثر علي، وأفهم 
أنه وضع غريب وغير حذر بعض الشيء، وال شيء 
أكثر من ذلك، كما أنني ال أعرف ما إذا كان يتحدث 
الصعب  عادي، فمن  أو كشخص  الريال  كرئيس 
لوضع  لماتا  طردي  عن  الحديث  التمييز.  دائمًا 
ابني مجرد كذبة، ألن كالهما لعبا لنفس الفريق 
سويا، وأعتقد أن ماتا لعب المزيد من المباريات، 
وغادر االثنان النادي في ظروف مختلفة، ولكن في 

نفس الوقت«.
آرسنال يُبرم صفقة أوديجارد وميالن 

يضع خطة خطف إيسكو 
يتجه ريال مدريد لإلعالن عن انتقال العبه 
ويسعى  آرسنال.  نادي  إلى  أوديجارد  النرويجي 
الريال للتخلص من بعض العبيه الفائضين عن 
أيام  من  تبقى  فيما  أنشيلوتي،  المدرب  حاجة 
الميركاتو الصيفي الجاري. وكشف خبير االنتقاالت، 
اإليطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على 
تويتر يوم األربعاء الماضي:«مارتن أوديجارد إلى 
بانتقال نهائي، بمبلغ  آرسنال. تم تأكيد االتفاق 
عليها  يورو سيحصل  مليون   40 بقليل من  أقل 
الالعب  آرسنال مع  ريال مدريد«. وأوضح: »اتفق 
على الشروط الشخصية، وسيوقع عقدا مع الجانرز 
أولوية  كان  »أوديجارد  سنوات«وأضاف:   5 ل 
بالنسبة ألرتيتا مدرب آرسنال منذ يونيو الماضي، 
واآلن تمت الصفقة«. ولم يُشارك أوديجارد في 
أال  النادي  فضل  إذ  األربعاء،  مدريد  ريال  مران 
أخرى،  ناحية  من  الصفقة.  تتم  حتى  به،  يخاطر 
كشفت »موندو ديببورتيفو« عن اهتمام ميالن 
بالتعاقد مع إيسكو العب الريال، قبل نهاية سوق 
االنتقاالت الصيفية الحالي. ويرتبط إيسكو بعقد 
مع الميرنجي حتى صيف 2022، وحال لم يرحل 
هذا الصيف، سيتمكن من الرحيل مجانا بنهاية 
الموسم. ولم يكن إيسكو ضمن حسابات المدرب 
السابق زيدان، وبدا أن وضعه سيتغير مع تولي 
أنشيلوتي المسؤولية، لكن المدرب اإليطالي تركه 
على مقاعد البدالء في المباراة األولى في الليغا ضد 
أالفيس. ونقلت الصحيفة »عن تقارير إيطالية، إن 
ميالن يعتزم التقدم بعرض لضمه هذا الصيف، 
حيث سينتظر النادي اإليطالي حتى آخر لحظة في 
السوق سعيًا وراء تخفيض سعره. يُذكر أن ريال 
مدريد قد حدد 20 مليون يورو، كقيمة للتخلي عن 

إيسكو ألي ناد يرغب في ضمه.
ريال مدريد يتحرك لتحصين فالفيردي

نجمه  عقد  تمديد  في  مدريد  ريال  يرغب 
وقتٍ  في  ارتبط  الذي  فالفيردي  األوروجوياني 
يدفع  الذي  األمر  يونايتد،  إلى  باالنتقال  سابق 
حول  شائعات  أي  لتجنب  عقده،  لتجديد  الريال 
االنتقاالت  سوق  خبير  رومانو،  وكتب  مستقبله. 
في أوروبا، عبر حسابه على فيسبوك«يعمل ريال 
على  االتفاق  فالفيردي.  عقد  تمديد  على  مدريد 
وشك الحدوث، حيث يعتبره الريال أحد الالعبين 
غير القابلين للمس في الحاضر والمستقبل. ومن 
بعد  قريبًا،  عقده  تجديد  عن  اإلعالن  المتوقع 
فترة وجيزة من التجديد مع كارفاخال وكورتوا«. 
حتى  مدريد  ريال  مع  بعقد  فالفيردي  ويرتبط 

يونيو2025.

اأ�شود الأطل�س يف املجموعة الثالثة من كاأ�س اأمم 
اإفريقيا الكامريون 2021

يبداأون م�شوار ت�شفيات كاأ�س العامل قطر 2022 
مبباراة �شد ال�شودان

اجلمعية املغربية لل�شحافة الريا�شية ترد
 يف بيان على التدوينات املاكرة للدراجي

التي   2021 الكاميرون  إفريقيا  أمم  كأس  قرعة  أوقعت 
الكاميرونية ياوندي،  بالعاصمة  الماضي  الثالثاء  أقيمت مساء 
جانب  إلى  الثالثة،  المجموعة  في  المغربي  الوطني  المنتخب 
كل من منتخبات غانا وجزر القمر والغابون. وضمت المجموعة 
األولى الكاميرون، بوركينافاسو، إثيوبيا والرأس األخضر. وفي 
وفي  وماالوي.  غينيا  زيمبابوي،  السنغال،  الثانية،  المجموعة 
بيساو.  وغينيا  السودان  مصر،  نيجيريا،  الرابعة،  المجموعة 
وفي المجموعة الخامسة، الجزائر، سيراليون، غينيا اإلستوائية 
مالي،  تونس،  السادسة،  المجموعة  وفي  العاج.  وساحل 
موريتانيا وغامبيا. وسيكون برنامج مباريات المنتخب الوطني 

كالتالي:
المباراة األولى:

2022، بملعب  يناير   10 اإلثنين  أمام منتخب غانا، يوم   
مساء  الخامسة  الساعة  من  ابتداء  بياوندي  أهيدجو  أحمدو 

المحلي. بالتوقيت 
الثانية:  المباراة 

 ،2022 يناير   14 الجمعة  يوم  القمر،  جزر  منتخب  أمام 
الخامسة  الساعة  من  ابتداء  بياوندي  أهيدجو  أحمدو  بملعب 

مساء بالتوقيت المحلي.
الثالثة: المباراة 

 ،2022 يناير   18 الثالثاء  يوم  الغابون،  منتخب  أمام 
الثامنة  الساعة  من  ابتداء  بياوندي  أهيدجو  أحمدو  بملعب 

مساء بالتوقيت المحلي.
العالم  لكأس  المؤهلة  اإلفريقية  التصفيات  وبخصوص 

قيادة  تحت  األول  الوطني  المنتخب  يستهل   ،2022 قطر 
في  بدخوله  مشواره  حاليلوزيتش  وحيد  الوطني  الناخب 
القدم  لكرة  السادس  محمد  بمركب  مغلق  إعدادي  معسكر 
للجولتين  إستعدادا  الحالي  30 غشت  اإلثنين  يوم  ابتداء من 
األولى والثانية من هذه التصفيات ضمن المجموعة التاسعة. 
بالرباط  اهلل  عبد  موالي  األمير  الرياضي  المجمع  وسيحتضن 
02 شتنبر  الخميس  يوم  التصفيات  من  األولى  الجولة  مباراة 
المنتخب  وستجمع  مساء  الثامنة  الساعة  من  ابتداء   2021
المباراة  وسيقود  السوداني.  المنتخب  بمواجهة  الوطني 
ماجيت  نديياء  الحكم  بقيادة  السنغال  من  تحكيمي  طاقم 
وبمساعدة مواطنيه سامبا الحاجي ماليك وكامارا جبريل.. أما 
مباراة الجولة الثانية من نفس التصفيات، فسيحتضنها ملعب 
 06 اإلثنين  يوم  كوناكري  الغينية  بالعاصمة  كونتي  السانا 
شتنبر 2021 ابتداء من الساعة الرابعة زواال بالتوقيت المحلي 
)الخامسة بتوقيت المغرب( وستجمع المنتخب الوطني بنظيره 
الكاميرون  تحكيمي من  المباراة طاقم  الغيني. وسيقود هذه 
نجيجو  نوبي  مواطنيه  وبمساعدة  أليوم  أليوم  الحكم  بقيادة 

وأتيزامبونغ فومو.
تصنيف  عن  كشف  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أن  يذكر 
الوطني  المنتخب  تقدم  حيث   ،2021 لشهر غشت  المنتخبات 
بعدما  نقطة،   1488 برصيد  عالميا   32 المرتبة  إلى  المغربي 
كان يحتل في التصنيف األخير الرتبة 34 عالميا برصيد 1479 
نقطة. على المستوى اإلفريقي يحتل المنتخب المغربي الرتبة 
 )28( وتونس   )21( السنغال  منتخبات:  من  كل  بعد  الرابعة 
والجزائر )30( ومتقدما على منتخبات نيجريا )34( ومصر )46(.

بكثير  الرياضية  للصحافة  المغربية  الجمعية  »سجلت 
تدوينات  األخيرة،  اآلونة  في  تحمله  باتت  ما  اإلستغراب،  من 
»بين  قنوات  على  المحسوب  الدراجي  حفيظ  الصحفي 
سبورت« القطرية، على مواقع التواصل اإلجتماعي من خطاب 
كراهية وحقد وتأليب، ومن استهداف وقح لمقدسات المملكة 
وفي  وطني،  بإجماع  تحظى  التي  الثابتة  وقضاياها  المغربية 
الجمعية  دهشة  مصدر  ويأتي  الترابية.  وحدتنا  مقدمتها 
المغربية للصحافة الرياضية، من هذا التدخل السافر والسمج 
للمعلق الرياضي في قضايانا الوطنية التي ال تقبل ال المزايدات 
وال التدليس، من أن حفيظ الدراجي لم يفوت طوال السنوات 
األخيرة وال فرصة، لكي يظهر وده وتعلقه بالمغرب الذي أكرم 
وفادته، قبل أن ينقلب على عقبيه، بشكل ال يمكن أن يفسر 
كل  على  وهي  للمغرب،  معادية  أطرافا  يخدم  بات  بكونه  إال 
حال معروفة للرأي العام الدولي بمحاوالتها اليائسة للنيل من 
ولم  الترابية.  وحدتنا  لضرب  المكشوفة  وبمؤامراتها  المغرب 
تكن الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، لتنتفض في وجه 
إعالمية  لمؤسسة  ينتسب  لكونه  إال  الدراجي،  حفيظ  المدعو 
مهنية  عالقات  مغاربة  كإعالميين  بها  تجمعنا  وراقية،  رائدة 
كمغاربة  ونفخر  العروبة  وروح  الزمالة  أخالقيات  على  قائمة 

بأنها احتضنت بكل الود إعالميين مغاربة ساهموا بمهنيتهم 
المؤسف  إعالء شأنها. ومن  في  الفكري  ونظافتهم وسموهم 
لهذا  انتسابه  استغالل  إلى  الدراجي  حفيظ  المدعو  يعمد  أن 
الجهاز اإلعالمي الرائد )بين سبورتس(، لكي يمارس بال أدنى 
اإلعالمي،  شذوذه  عن  ويكشف  هلوساته  كوابح  أو  ضوابط 
لخطاب  مصدرا  محايدا،  يكون  أن  فيه  يفترض  من  وهو 
الجمعية  إن  والكراهية.  التأليب  لخطاب  ناشرا  ال  التسامح 
الفعل  هذا  بشدة  تستنكر  وهي  الرياضية  للصحافة  المغربية 
المدير  لخليفي  ناصر  السيد  تدعو  األرعن،  والتصرف  المارق 
للمدعو  المشغلة  القطرية،  سبورتس  بين  لقنوات  العام 
الخرجات  هذه  لمصادرة  يلزم  ما  اتخاذ  إلى  الدراجي،  حفيظ 
سمعتها  على  حفاظا  معلقيها،  على  محسوب  إلعالمي  الرعناء 
الحقد  خطابات  لكل  المناهضة  اإلعالمية  وقيمها  وحياديتها 
والتدليس والتفرقة وإثارة الفتنة، واحتراما لمشاعر جمهورها 
العريض في مغرب العروبة الذي ال يمكن أن ينال منه أشباه 
حفيظ الدراجي ومن يحرضونهم على دهس القيم والتطاول 

على الشرفاء«.
التنفيذي المكتب 
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الحسيمة  تطوان  طنجة  القدم  لكرة  الشمال  جهة  عصبة  وجهت 
برسم  بها  البطوالت  مختلف  في  المشاركة  األندية  لرؤساء  مراسلة 
الموسم الجديد 2021/2022، تتعلق بتحديد سن الممارسة بمختلف 
الدوريات لكرة القدم 11 وفق ما سبق أن كشفت عنه الجامعة الملكية 
المغربية لكرة القدم وقال بالغ العصبة إن األندية مطالبة بتأهيل 30 
 23 ال  يفوق سنهم  اآلخرون   4 وال   23 ال  منهم دون سن   26 العبا 
عاما. وفيما يتعلق ببطوالت كرة القدم داخل القاعة فقد نصت مراسلة 
24 العبا  بتأهيل  البطوالت مطالبة  أندية هذه  أن  العصبة ذاتها على 
)2( ممن  اثنين  عاما والعبين   23 ال  يتجاوز  22 العبا سنهم ال  منهم 
تصنيف  إلى  مراسلتها  في  العصبة  وأشارت  عاما.   23 ال  تجاوز سنهم 
لألندية  السماح  أكدت  حيث  الكبار،  إلى  الفتيان  فئة  من  الالعبين 
مواليد  الفتيان  فئة  من   2 ال  السنة  في  العبين   3 من  أزيد  بتصنيف 
عام 2005 برسم الموسم المقبل وإشراكهم في المنافسات الرسمية 
الوثائق  باقي  عن  فضال  العب  لكل  الطبي  بالملف  اإلدالء  شريطة 

المكونة لملف التصنيف.

خبر األسبوع

أكد نادي بايرن ميونيخ األلماني 
لكرة القدم، يوم األحد الماضي، وفاة 
األسطوري  المهاجم  مولر،  غيرد 
للنادي البافاري ، عن 75 سنة. وقال 
في  الــنــادي  رئيس  هاينر،  هربرت 
بالنسبة  أسود  حزين  يوم  بيان«إنه 
وجماهيره«.  ميونيخ  بايرن  لنادي 
مولر  سجل  الحافلة،  مسيرته  وخالل 
في  ميونيخ  بايرن  مع  هدفا   365

إضافة  الماضي،  القرن  وسبعينيات  ستينيات  خالل  األلماني  الدوري 
المنتخب  مع  مولر  وتوج  الغربية.  ألمانيا  منتخب  مع  هدفا   68 إلى 
األلماني بكأس العالم سنة 1974، كما كان بطال خالل كأس أوروبا 

لألمم سنة 1972.

الدوري اإلسباني
اأبرز ما �شهده افتتاح الليغا

رحيل اأ�شطورة كرة القدم 
الأملانية مولر

انتصار  اإلسباني،  الدوري  من  األولى  الجولة  ما شهدته  أبرز 
ديبورتيفو  على  مدريد  ريــال  وانتصر  الكبار.  األربعة  األندية 
على  اللقب  حامل  مدريد  أتلتيكو  وتغلب   ،4-1 بنتيجة  أالفيس 
سيلتا بهدفين لهدف. وفاز برشلونة في أول مباراة رسمية له في 
 ،4-2 بنتيجة  سوسييداد  ريال  على  ميسي،  السابق  نجمه  غياب 
سولير  وسجل  نظيفة.  بثالثية  فايكانو  رايو  على  إشبيلية  وتغلب 
العب فالنسيا الهدف األول في الليجا هذا الموسم من ضربة جزاء 
في الدقيقة 11 ضد خيتافي، كما تلقى فالنسيا أول حالة طرد في 
وصار   .3 الدقيقة  في  جيامون  هوجو  نصيب  من  كانت  الموسم، 
تاريخ  الرسمية في  المشاركات  أكثر عدد  الحارس صاحب  أوبالك، 
ريسينو،  أبيل  تجاوز  بعد  مباريات،   304 برصيد  مدريد،  أتلتيكو 
شباكه  فيجو.واستقبلت  سيلتا  مباراة  في  وذلك  مباريات،   303
213 هدًفا وحافظ على نظافة شباكه في 159 مباراة من إجمالي 
عامين من  نحو  بعد  الليجا  في  التسجيل  بيكيه  وعاود  لقاء.   304
الصيام عن التهديف منذ 14 سبتمبر 2019، حينما أحرز هدًفا في 
مرمى إشبيلية. وكان بيكيه على موعد، بعد نحو عامين على آخر 
وريال  برشلونة  مباراة  في  التسجيل  افتتاح  مع  الليجا،  في  أهدافه 
فقط،  واحدة  مباراة  وفي  الموسم.  هذا  افتتاح  في  سوسييداد 
أحرزها  الذي  األهداف  برشلونة،  مهاجم  برايثويت  مارتين  عادل 
 29 في  سجلهما  هدفين،  الليجا،  في  الماضي  الموسم  طوال 
 41 المجمل  في  برشلونة  مع  برايثويت  ولعب  فيها.  مباراة شارك 
مباراة في الليجا سجل فيهم 5 أهداف. واقتحم إيريك الميال الليغا 
رفقة  الملعب  في  دقائق   9 إلى  فقط  احتاج  حيث  وهداف،  كالعب 
في  الثاني  الهدف  أضاف  وبعدها  األول،  هدفه  لتسجيل  إشبيلية 
حيث  نظيفة.  بثالثية  فايكانو  رايو  على  األندلسي  الفريق  انتصار 
النصيري إحدى األهداف. واستقبل أالفيس  المغربي يوسف  سجل 
عندما  الماضي،  فبراير   21 منذ  حيث  جولة،   14 بعد  أهداف   4
 4 خسر أالفيس برباعية نظيفة ضد ريال سوسييداد، لم يستقبل 
ريال  مباراة  في  أهداف   4 استقبال  عاود  ولكنه  الليجا،  في  أهداف 
الدرجة  دوري  لمنافسات  إسبانيول  وداع  في  حدث  وكما  مدريد. 
مرة  كرر  سيلتا،  مع  أهداف  دون  تعادل  عندما  عام،  منذ  األولى 
األولى،  الدرجة  إلى  عودته  بعد  أهداف  دون  التعادل  نتيجة  أخرى 

وذلك في مباراة أوساسونا التي ُأقيمت في ملعب إل سادار.
نتائج الدورة 1: 

فالينسيا / خيطافي: 1 – 0 
قاديس / ليفانطي: 1 – 1 

مايوركا / بيتيس: 1 – 1 
أالفيس / ريال مدريد: 1 – 4 

أوصاصونة / إسبنيول: 0 – 0 
سلطا / أ.مدريد : 1 – 2 

 4 صوصيداد:  ريال   / برشلونة 
 2 –

إشبيلية / رايوفاليكانو: 3 – 0 
فيا الريال / غرناطة: 0 - 0

إلتشي/ أ.بلباو: 0 – 0  
برنامج الدورة 2: 

أمس الجمعة
بيتيس / قاديس )الساعة الثامنة 

مساء(
اليوم السبت

)الساعة  مــايــوركــا   / أالفــيــس 
الرابعة مساء(

)الساعة  الريال  فيا   / إسبنيول 
السادسة والنصف مساء(

)الساعة  فالينسيا   / غرناطة 
السادسة والنصف مساء(

)الساعة  برشلونة   / أ.بــلــبــاو 
التاسعة مساء(

غدا االحد
رايوفاليكانو   / صوصيداد  ريال 

)الساعة الرابعة مساء(
)الساعة  إلتشي   / أ.مــدريــد 

السادسة والنصف مساء( 
)الساعة  مدريد  ريال   / ليفانطي 

التاسعة مساء(
بعد غد اإلثنين

)الساعة  إشبيلية   / خيطافي 
السابعة مساء(

)الساعة  سلطا   / أوصاصونة 
التاسعة مساء(
الترتيب العام

1 - ريال مدريد: 3 نقطة
2 - اشبيلية: 3//

3 - برشلونة: 3//
4 - أ. مدريد: 3 //
5 -  فالينسيا: 3 //

6 - قاديس: 1//
7 - ليفانتي: 1 //
8 - مايوركا: 1 //

9  -  بيتيس: 1 //
10 - أ.بلباو: 1 //
11 - إلتشي: 1 //

1 2 - إسبنيول: 1 //
13 -  غرناطة: 1// 

14  - أوصاصونة: 1 // 
-15 فيا الريال: 1 //

16 - سلطا: 0 //
17 -  خيطافي: 0 //

18 - ريال صوصيداد: 0 //
19 - أالفيس: 0 //

20 - رايوفاليكانو: 0 //

بعد صمت طويل وانتقادات من جماهير الفريق، أعلن مكتب اتحاد 
طنجة لكرة القد أولى انتدابات الموسم بتوقيع عقد مع العب نهضة 
لمدة  نصير  اللطيف  وعبد  لموسمين،  يمتد  العشير  حمادة  بركان، 
موسمين، قادم من المغرب التطواني، ويوسف بنعلي لمدة موسمين، 
وهو العب جناح الهجومي )26 سنة(، لعب بالدوري الفرنسي مع تولوز 
وبالدوري اإلحترافي األول مع شباب الريف الحسيمي. كما أعلن الفريق   
توفيق  والمهاجم  لموسمين،  الخالطي  المهدي  مدافعه  عقد  تجديد 
من  الفريق  استفادة  جدا  المحتمل  ومن  كذلك.  لموسمين  إجروتن 
خدمات العبه أحمد حمودان بعدما استفاد من اإلعارة ألندية خليجية في 
المواسم األخيرة. واكد مصدر من الفريق أن الالعب سيعود مرة أخرى 

للدفاع عن ألوان الفريق وقد يشارك في بداية تحضيرات الفريق للموسم 
الجديد. ومن المنتظر أن تكون تداريب الفريق انطلقت أمس الجمعة 

حسب بالغ للنادي.
وحذر الجمهور من التفريط في ركائز الفريق، سيما هدافه الغابوني 
أكسيل مايي وحارس المرمى هشام المجهد الذي يروج الحديث عن نية 
المكتب بيعهما لتوفير السيولة للقيام بانتدابات أخرى في ظل األزمة 
أنشط العبي خط  التفريط في  وبعد  منها،  يمر  التي  الخانقة  المالية 
الدفاع، محمد الشيبي المنتقل إلى فريق الجيش الملكي وطارق أستاتي 

بالمغرب الفاسي، ويوسف أنور المنتقل لمولودية وجدة.

استأنف المغرب التطواني تحضيراته للموسم الرياضي 
اإلثنين  مساء  تدريبية  حصة  أول  بإجراء   ،2021/2022
المدرب  إشراف  تحت  بالمضيق  البلدي  بالملعب  الماضي 
الزواق.  إبراهيم  بمساعدة  كاسانو  أنطونيو  اإلسباني 
وعرفت الحصة التدريبية األولى التي أجريت بأبواب مغلقة 
الملكية  الجامعة  تعتمده  الذي  الصحي  للبرتوكول  تنفيذا 
ثالث حراس  21 العبا ضمنه  القدم، حضور  لكرة  المغربية 
بالفريق  المجربة  األسماء  وبعض  العمرية  الفئات  من 
كهشام الخلوة، محمد كمال، أنس جبرون وأنس المرابط. 
فضال عن بعض العبي فريق األمل في انتظار التحاق باقي 
العناصر كالحارسين يحيى الفياللي ورضا بوناكة والالعبين 

االفريقيين ليماموالي وشعبان شيلوندا.

احتاد طنجة يتعاقد مع ثلثة لعبني ويجدد 
للخلطي واإجروتن

احتمال عودة اأحمد حمودان للفريق هذا املو�شم

املغرب التطواين ي�شتاأنف تداريب

انطلق الت�شجيل مبدر�شة 
نه�شة طنجة لكرة القدم

ع�شبة جهة ال�شمال لكرة القدم 
تذكر اأنديتها ب�شن املمار�شة 

تعلن إدارة مدرسة جمعية نهضة طنجة لكرة القدم عن فتح 
باب التسجيل وإعادة التسجيل برسم الموسم الرياضي الجديد 
بمالعب  سنة،   17 إلى   5 من  والفتيات  لألطفال   ،)2021/22(

مرشان أيام السبت واألحد ابتداء من فاتح غشت 2021.
يمنحون  أكفاء  معتمدين  مدربين  على  المدرسة  وتعتمد 

فرصة تعلم أساسيات ومهارات كرة القدم.
وعلى الراغبين في التسجيل أو اإلستفسار الحضور إلى عين 

المكان أو االتصال باألرقام التالية:
0666279868 /0635483595
0677288194 /0662593080


