
Le ministre délégué 
chargé de l’En-

seignement supérieur et de 
la recherche scientifique, 
Driss Ouaouicha, a présidé, 
mercredi 13 janvier 2021 à 
l’Ecole normale supérieure 
(ENS) à Martil, la cérémonie 
d’installation du nouveau 
président de l’Université 
Abdelmalek Essaâdi de 
Tétouan, Bouchta El Mou-
mni, qui succède à feu Mo-
hammed Errami, décédé, 
en septembre dernier des 
suites d’une contamination au Covid-19, et dont le nom a été donné à 
un complexe pédagogique situé au sein de l’ENS.

Le 15 décembre (2020), c’est un pionnier du septième art maro-
cain qui s’en est allé. Toute sa vie, Noureddine Saïl s’est battu 

pour développer l’industrie et la création cinématographique dans son 
pays et en Afrique.
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Installation du 

Pr Bouchta El Moumni
à la tête de 

l’Université Abdelmalek Essaâdi 

Suite à la condamnation à la peine capitale 
de l’auteur du viol et de l’infanticide 

du mineur Adnan à Tanger 

Divergence d’opinions 
autour 

de la peine de mort
Lire en pages 5

Lire en pages 3 et 4 Lire en pages 3
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le Monsieur cinéma du Maroc
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Ouverture d’un nouveau 
Centre d’hébergement 

et de réinsertion sociale 
pour les sans-abri à Tanger 

Selon le ministre Amara : 
" Tanger risque de vivre le même 

cauchemar que Casablanca "
Société immobilière

met en vente 

1- Une crèche titrée 
composée de sous-sol, rez-de-chaussée 

et étage de 300m2 chacun

2- Un hammam, spa, 
et salon d’esthétique 

pour femme
composés de sous-sol, rez de chaussée 

et étage de 514m2 chacun
Situés au complexe résidentiel 

Mesnana golf (Route Rahrah) - Tanger

Ph : Archive

Ph : DR

La ville de Tanger vient 
d’être dotée d’un nou-

veau centre de réinsertion sociale, 
appelé « Centre Sidi Bouabid », si-
tué au quartier de khossafat, pou-
vant accueillir un cinquantaine de 
personnes sans-abri (SDF).

Réalisé dans le cadre de l’Ini-
tiative nationale pour le dévelop-
pement humain (INDH en coo-
pération avec des associations, 
pour une enveloppe budgétaire 
de 6 millions de dirhams, ce 
centre d’une capacité de 56 lits, 
dispose d’une infirmerie, d’une 
salle à manger, d’une cuisine et 
de blocs sanitaires, entre autres 
dépendances.

L’objectif de ce centre est d’ac-

Après l’indignation et la 
colère des citoyens, suite 
aux dernières inonda-

tions et les dégâts occasionnés 
qui ont touché plusieurs villes 
du royaume et, en particulier 
Casablanca, le ministre de l’Equi-
pement, du Transport, de la Lo-
gistique et de l’Eau, Abdelkader 
Amara tire la sonnette d’alarme 
concernant d’autres inondations 
et craint « le pire ».

Répondant à une question 
orale à la Chambre des repré-
sentants, au sujet des dernières 
inondations en milieux urbains, 
Amara a affirmé que « ce qui 
s’est produit à Casablanca pour-
rait se reproduire dans d’autres 
villes, à Rabat et à Tanger princi-
palement».

Le premier cas du nouveau 
«Variant  Covid »  est apparu, lun-
di,  au  port Tanger-Med  chez  un 
voyageur Marocain  contaminé, 
en provenance  d’Irlande à bord 
d’un bateau reliant  Marseille à 
Tanger.

cueillir des enfants de la rue 
pour les prendre en marge dans 
cadre familial, leur dispenser 

« La collecte des eaux de pluie 
(CEP) et leur stockage s’avèrent 
d’une nécessité absolue et font 
partie intégrante de l’infrastruc-
ture durable » estime le ministre, 
prévoyant une série d’inondations 
que pourraient connaître plu-

Ce patient asymptomatique a 
été évacué sur Casablanca où il 
été placé en isolement sanitaire.

A la suite de cette découverte, 
une batterie de mesures a été 
adoptée pour le dépistage pré-
coce et  les mesures de prise en 

une formation professionnelle 
et veiller à leur réinsertion so-
ciale.

sieurs villes du royaume dans 
les prochaines années, affirmant 
que le phénomène est à « ne pas 
prendre à la légère » et que les 
changements climatiques au-
gurent aussi de périodes de sé-
cheresse au Maroc.

charge des cas de nouveaux va-
riants de coronavirus

L’opinion publique nationale 
continuera d’être informée  de 
tous les développements à ce 
sujet, assure le ministère de la 
Santé.

Pour plus d’information contacter le n°

06.61.18.93.22

Avis de perte
Mme Houria BENNANI

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

Titre foncier nº 06 / 80662
Prière à toute personne ayant retrouvé ce document 

de bien vouloir le  rapporter à la Conservation foncière.

Après le départ de son directeur, Mohamed Ghassane Bouhia, 
en novembre 2019,  ce poste est toujours vacant au Centre Ré-
gional d’Investissement de la Wilaya de Tanger-Tétouan- Al Ho-
ceima (CRI-TTA).

Pour le combler, le ministère de l’Intérieur vient de lancer un 
avis de recrutement, invitant les candidats intéressés  de pos-
tuler en ligne sur « Emploi-public.ma » avant le 1er février 2021.

Cette annonce s’adresse aussi à d’autres  profils pouvant  gé-
rer divers services du centre,  dédiés aux investisseurs, dans le 
cadre de la réforme lancée en 2019.

Les candidats intéressés peuvent également postuler en ligne 
sur « Emploi-public.ma » avant le 1er février prochain.

Recherche d’un directeur 
et de chefs de services 

pour le CRI-TTA

Port Tanger Med

Détection du premier cas du 
" New variant Covid "
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Installation du 

Pr Bouchta El Moumni
à la tête de 

l’Université Abdelmalek Essaâdi

Le ministre délégué char-
gé de l’Enseignement 

supérieur et de la recherche 
scientifique, Driss Ouaouicha, 
a présidé, mercredi 13 janvier 
2021 à l’Ecole normale supé-
rieure (ENS) à Martil, la cérémo-
nie d’installation du nouveau 
président de l’Université Ab-
delmalek Essaâdi de Tétouan, 
Bouchta El Moumni, qui suc-
cède à feu Mohammed Errami, 
décédé, en septembre dernier 
des suites d’une contamination 
au Covid-19, et dont le nom a été 
donné à un complexe pédago-
gique situé au sein de l’ENS.

Tel que rapporté par l’agence 
MAP, la cérémonie s’est dérou-
lée en présence du secrétaire 
général du Département de 
l’Enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, Mo-
hamed khalfaoui, du gouver-
neur de la préfecture de M’diq-
Fnideq, Yassin Jari, du président 
de la conférence des présidents 

Le 15 décembre (2020), c’est un pionnier du sep-
tième art marocain qui s’en est allé. Toute sa 

vie, Noureddine Saïl s’est battu pour développer l’indus-
trie et la création cinématographique dans son pays et 
en Afrique.

Le Covid-19 l’a emporté : Noureddine Saïl est mort 
dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à l’âge de 73 
ans. Celui que tout le monde considérait à juste titre 
comme « l’homme-cinéma du Maroc » et comme une 
grande figure du cinéma africain disparaît. Un homme 
de caractère mais aussi un homme d’action, parfois 
craint mais toujours respecté, qui a consacré sa vie au 
rayonnement du septième art sur le continent.

Nous aurons l’occasion pendant toutes les années 
qui suivront, au Maroc comme ailleurs en Afrique ou en 
France, lors de festivals ou en tête-à-tête, de mesurer 
toute l’étendue de son savoir et de sa passion pour le 
cinéma.

 Un pionnier très écouté
Formé à la philosophie, qu’il enseigna un temps 

après la fin de ses études en 1968, parti en 1970 pour 
deux ans au Liban aider les réfugiés palestiniens sous 

l’égide de l’ONU, il passa rapidement du militantisme 
d’extrême-gauche au militantisme culturel, le combat 
de sa vie. Cinéphile de toujours, c’est en pionnier qu’il 

fonde, en 1973, avec quelques autres, la Fédération na-
tionale des ciné-clubs du Maroc. Il la présidera pendant 
une dizaine d’années, attaché à montrer aux Marocains 
non seulement les classiques du cinéma soviétique ou 
ce qu’on n’appelait pas encore les cinémas du Sud mais 
aussi le cinéma américain : pas question de sacrifier 
John Ford sur l’autel d’Eisenstein ou de Glauber Rocha.

Nombre de cinéastes disent 
volontiers devoir leur vocation 

à Noureddine Saïl
À partir de 1977, il organise le festjval du film de 

khouribga, le premier au Maroc, tourné vers la produc-
tion du continent, et qui a récemment fêté ses quarante 
ans. Il se fait ensuite connaître d’un large public grâce 
à une émission de radio très écoutée, «Écran noir», 
qui lui permet de démontrer un talent remarquable et 
remarqué de critique de cinéma. Nombre de cinéastes 
marocains disent volontiers devoir leur vocation à 
l’écoute de Noureddine Saïl à cette époque.

Bond en avant
Il occupe ensuite, des années 1990 au début des 

années 2000, plusieurs postes de responsabilité dans 
le secteur du petit écran. Il est ainsi directeur des pro-
grammes de la Radio-télévision marocaine (RTM) puis 
de Canal + Horizons, consacrée à l’Afrique franco-
phone, avant de prendre la tête de la deuxième chaîne 
marocaine, 2M. Mais sans jamais oublier le grand 
écran: il introduit par exemple un « ciné-club » à la RTM 
et multiplie les programmations de films sur 2M tout 
en commandant des téléfilms à de véritables auteurs.

d’universités du Maroc, Azzed-
dine El Midaoui, des doyens et 
directeurs des établissements 
de l’enseignement supérieur 
relevant de l’Université, du di-
recteur de l’Académie régionale 
de l’éducation et de la formation 
(AREF) de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, Mohamed Aouaj, des 
chefs des services extérieurs, 
des représentants des ins-
tances élues de la région et de 
responsables universitaires.

Après avoir félicité le nouveau 
président pour la confiance 
placée en lui, le ministre lui a 
souhaité plein succès dans 
ses nouvelles fonctions à la 

assumant plusieurs responsabi-
lités, notamment celle de doyen 
de la faculté Polydisciplinaire 
de Larache pour deux mandats 
successifs, vice-président de 
l’université Abdelmalek Essaâ-
di en charge de la recherche 
scientifique, et directeur par 
intérim de l’Ecole nationale de 
commerce et de gestion (ENCG) 
de Tanger, est le mieux qualifié 
pour faire avancer cette uni-
versité distinguée vers de nou-
veaux horizons, en capitalisant 
sur la volonté des professeurs 
et du personnel administratif 
d’aller de l’avant ».

Pour sa part, le nouveau Pré-

tête de cette université, souli-
gnant la riche expérience pro-
fessionnelle accumulée par M. 
El Moumni dans le domaine de 
l’enseignement supérieur et la 
recherche scientifique, et met-
tant en exergue le haut sens de 
responsabilité et de patriotisme 
sincère dont il fait preuve, ainsi 
que son engagement, à travers 
son projet ambitieux aspirant au 
renforcement du rayonnement 
de l’université, poursuit la MAP, 
ajoutant que M. Driss Ouaoui-
cha s’est dit convaincu que « M. 
El Moumni, qui a accumulé une 
longue expérience au cours de 
son parcours universitaire en 

sident, Bouchta El Moumni a 
exprimé sa gratitude pour la 
confiance placée en lui, souhai-
tant pouvoir être à la hauteur de 
cette mission.

Le nouveau Président qui es-
time que l’Université Abdelmalek 
Essaâdi est appelée, aujourd’hui 
plus que jamais, à accompagner 
la dynamique économique que 
connait la région Tanger-Té-
touan-Al Hoceima, à travers 
la diversification de l’offre pé-
dagogique, le développement 
de la recherche scientifique et 
le soutien de l’innovation, afin 
qu’elle devienne un partenaire 
principal dans tous les secteurs 
économiques, sociaux, culturels 
et scientifiques, a évoqué son 
projet visant à développer cette 
université durant la période 
2021-2024. Il a ainsi expliqué que 
son programme s’inscrit dans 
le sillage d’un contexte parti-
culier lié à la propagation de la 
pandémie du Covid-19, visant 
à revisiter les méthodologies 
classiques adoptées jusque-là, 
à travers l’amélioration du posi-
tionnement de l’université aux 
niveaux national et internatio-
nal, la promotion de la recherche 
scientifique, l’encouragement 
de l’innovation, et les renforce-
ment et diversification de l’ offre 
éducatives universitaire.

Revue de presse Lu pour vous dans

Hommage à 

Noureddine Saïl, 
le Monsieur cinéma du Maroc

Ph : La MAP
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Hommage 
à Noureddine Saïl, 

Transport aérien 

Le trafic en baisse de 64% 
à l’aéroport Ibn Battouta

Développement rural dans le Nord 

En 2003, il est nommé à la tête du 
Centre cinématographique marocain, 
un poste vraiment fait pour lui qu’il 
occupe pendant un peu plus d’une 
dizaine d’années. Il s’emploie alors 
avec acharnement à développer à la 
fois l’industrie et la création cinéma-
tographique dans son pays. C’est 
l’époque où les tournages étrangers 
très rémunérateurs se multiplient dans 
le royaume et, surtout, où la production 
nationale fait un bond en avant spec-
taculaire : le Maroc passe en quelques 
année de deux ou trois longs métrages 
réalisés chaque année à environ vingt-
cinq. Trop, diront même certains, alors 
que le directeur du CCM, exemples à 
l’appui, soutiendra toujours que « c’est 
de la quantité que naît la qualité ».

Son seul échec : il ne pourra pas ré-
éditer sur le terrain de l’exploitation ce 
qu’il a réussi en matière de production, 
autrement dit redynamiser le réseau des 
salles, en grande difficulté. Alors que 
suffisamment de films marocains – les 
plus demandés par le public – étaient 
désormais disponibles pour être proje-
tés sur les écrans, il voulait enfin pas-
ser à cette étape pour finir son œuvre 
de reconstruction du cinéma national. 
Limogé brutalement par un ministre de 
la culture islamiste au milieu des années 
2010, il n’en aura pas eu le loisir.

Scénarios 
et littérature

Mais Noureddine Saïl continuera à 
œuvrer au service du septième art, no-
tamment en apportant son appui à di-
verses manifestations. Faute de réussir 
à trouver les financements nécessaires 
pour créer une fondation pour le déve-
loppement du cinéma africain, un projet 
qui lui tenait à cœur.

Il fut le scénariste de 
plusieurs des meilleurs 
films marocains, dont 

Badis
On se souviendra du « Monsieur ci-

néma» du Maroc comme d’un entrepre-
neur au service du septième art. Mais 
ce bon vivant, gastronome et amateur 
de grands crus, qu’il aimait faire dé-
couvrir à ses invités, avait plus d’une 
corde à son arc. Il a également laissé sa 
trace en tant qu’auteur. Sait-on qu’il fut 
le scénariste de plusieurs des meilleurs 
films marocains, notamment de Badis, 
ce petit chef d’œuvre du réalisateur 
Mohamed Abderrahman Tazi. Et que, 
romancier, il a réussi un petit exploit lit-
téraire à la mode de l’Oulipo en écrivant 
un ouvrage, L’Ombre du chroniqueur, 
où la lettre a est absente du début à 
la fin. Une réplique à La Disparition de 
Georges Pérec, où n’apparaissait pas 
la lettre e. L’organisateur et le critique, 
l’ami d’Edgar Morin et de Régis Debray, 
était aussi un athlète de la littérature.

Renaud de Rochebrune

Le nombre de passagers ayant 
transité via l’aéroport Tan-

ger Ibn Battouta a accusé une baisse de 
63,85% durant l’année 2020, par rapport 
à la même période de 2019, selon l’Office 
national des aéroports (ONDA).

Ainsi, cette plateforme aéroportuaire 
a accueilli 490.488 passagers à fin dé-
cembre dernier, contre 1.356.664 voya-
geurs durant les douze mois de 2019, ont 
précisé les dernières statistiques fournies 
par l’ONDA.

Pour le seul mois de décembre dernier, 
le nombre de passagers ayant transité par 
l’aéroport Tanger Ibn Battouta a atteint 
57.116 passagers, contre 109.508 voya-
geurs en décembre 2019, en régression de 
47,84%.

L’aéroport international de Tanger a 
occupé, durant le mois de novembre 
dernier, la 3è place au niveau national en 
termes de trafic aérien commercial, avec 
une part de 9,17%, derrière les aéroports 
Mohammed V de Casablanca (48,59%) et 
de Marrakech-Menara (10,26%), et devant 
l’aéroport de Fes-Saiss (6,42%).

Les chiffres font également ressortir 

Plusieurs projets de développement 
rural sont programmés dans 8 pro-

vinces et préfectures du Nord du Maroc.
D’une enveloppe budgétaire globale 

d’un milliard et demi de dirhams, ces 
projets qui s’inscrivent dans le cadre de 
conventions de partenariat liant plusieurs 
départements institutionnels et des 
conseils élus locaux, s’inscrivent dans le 
cadre du programme de l’intégration éco-
nomique en milieu rural et le financement 
des actions visant la réduction des dispa-
rités territoriales et sociales.

C’est l’Agence régionale de l’exécution 
des projets qui est chargée de la réalisa-
tion de la réalisation de ces projets.

En détail, 180 millions de dirhams 
sont consacrés au renforcement des in-
frastructures rurales dans la province de 
Chefchaouen, dont 50 millions de dirhams 
pour la création de 18 projets de renfor-
cement du réseau routier dans une quin-
zaine de communes, avec réhabilitation 
de pistes existantes et création de nou-
velles liaisons routières ; 1,3 million de 
dirhams pour l’alimentation de 8 douars 

que la ligne Mohammed V/Paris-Orly s’est 
classée 1ère dans le Top 5 des routes aé-
riennes internationales en décembre der-
nier, avec 32.409 passagers et une part de 
6,42%, devant la ligne Marrakech/Paris-Or-
ly avec 18.843 voyageurs et une part de 
3,73%, et la ligne Mohammed V/Paris-CDG 
avec 13.233 passagers (2,62%).

Le trafic aérien enregistré au niveau des 

en eau potable ; 10 millions de dirhams 
pour l’aménagement de 16 terrains de 
proximité dans la périphérie de Chef-
chaouen ; 35 millions de dirhams pour la 
réhabilitation du centre rural Laouamra ; 
15 millions pour celui de Béni Arouss et 
10 millions pour l’achèvement des travaux 
de construction d’une salle couverte de 
sport dans la forêt Hypica.

aéroports nationaux a connu une baisse 
de l’ordre de 71,48% durant l’année 2020, 
par rapport à la même période de 2019, 
en accueillant 7.150.277 passagers contre 
25.075.095 voyageurs accueillis en 2019.

En décembre 2020, les aéroports du 
Royaume ont accueilli un total de 622.934 
passagers, contre 2.038.856 passagers en 
décembre 2019, en régression de 69,45%.

D’autre part, six autres conventions do-
tées de 180 millions de dirhams chacune, 
ciblent la réhabilitation de centres ruraux 
et de réseaux routiers, l’approvisionne-
ment en eau potable et la réalisation de 
projets culturels et sportifs, notamment 
dans les préfectures et provinces de Tan-
ger-Assilah, M’diq-Fnideq, Tétouan, Fahs-
Anjra, Ouazzane et Al Hoceima. 

Frontières fermées avec l’Australie, 
le Brésil, l’Irlande et la Nouvelle-Zélande 

Le Maroc a fermé ses frontières avec 
4 autres pays, depuis le  19 janvier 2021 
et jusqu’à nouvel ordre, suite à la décou-
verte d’un cas suspect sur son territoire, 
atteint du virus mutant du Covid-19.

Les autorités compétentes marocaines 
ont pris la décision d’interdire, à titre 
préventif, l’accès au territoire national, à 
partir du 19 janvier 2021 et jusqu’à nouvel 
ordre, des avions et des passagers en pro-
venance d’Australie, du Brésil, d’Irlande et 
de Nouvelle-Zélande. Cette décision de 
fermeture des frontières avec ces 4 pays 
fait suite à la découverte d’un cas suspect 
atteint du virus mutant du Coronavirus.
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revient sur la scène médiatique avec la 
montée au créneau de militants associa-
tifs et autres intervenants très actifs dans 
le domaine des droits de l’homme.

Pour Ahmed Assid, professeur de 
philosophie, connu comme étant un 
progressiste convaincu et un militant 
amazigh : « la pire sanction que mérite 
« le monstre de Tanger » ne sera pas la 
peine capitale, mais l’emprisonnement 
à perpétuité, sans nul recours, ni grâce; 
pour qu’il soit vraiment puni pour son 
acte atroce, le mis en cause doit rester 
vivant !», estime Assid, ajoutant « les 
adeptes de la peine de mort seraient des 
barbares qui ont les mêmes gènes que 
celles existant chez le tueur de Adnane». 

Cette dernière réaction n’a pas tardé à 
faire réagir la toile. La plupart ont désap-
prouvé vivement les propos d’Assid, cer-
tains estimant que tout débat sur le sujet 
doit se faire dans le calme et en toute res-
ponsabilité.

Avançant plusieurs arguments, les 
anti-peines de mort insistent sur le côté 
cruel et inhumain de ce châtiment qui re-
lève de la vengeance et non de la justice. 
Le député Omar Balafrej estime que «la 
peine de mort est un châtiment injuste, 
contraire aux valeurs universelles des 
droits de l’Homme pour lesquelles le Ma-
roc s’est engagé». 

Najat Razi, ex-présidente de l’Asso-
ciation pour la défense des droits de la 
femme (AMDF), estime, pour sa part, 
que «la peine de mort n’a aucun effet 

dissuasif et qu’il faut plutôt investir dans 
d’autres aspects outre que répressifs 
pour lutter contre la criminalité».

Sur le plan psychologique, des experts 
insistent sur la nécessité d’analyser la 
personnalité de ce type de criminels 
pour les maîtriser avant qu’ils ne passent 
à l’acte. «Généralement, les criminels qui 
commettent ce genre de crimes sont eux 
aussi victimes de plusieurs maux comme 
la pauvreté, la violence, la pédophilie ou 
d’autres injustices. Ils sont le plus sou-
vent dans leur vie quotidienne agressifs 
et marginalisés.

Ce qui ne serait pourtant pas le cas du 
tueur de l’enfant Adnane Bouchouf, sou-
ligne le sociologue Hassan Mouâtassim, 
qui affirme que ce condamné n’a aucun 
antécédent judiciaire et serait issu d’un 
milieu qui n’est pas défavorisé : «Au 
contraire, il a un niveau d’instruction su-
périeur et dispose d’un revenu grâce à un 
emploi stable dans la zone industrielle de 
Tanger», affirme le sociologue, estimant 
que « le fait de condamner ce coupable à 
mort et l’exécuter va soulager la famille de 
Adnane pour un certain temps, mais leurs 
souffrances ne vont jamais disparaître !».

Mouâtassim insiste sur la nécessité de 
travailler sur tous les aspects pour lutter 
contre la criminalité». 

En attendant, la question reste posée : 
« Faut-il abolir la peine de mort ? Faut-il 
respecter le droit à la vie d’une personne 
qui n’a pas respecté celle de sa victime ? 
Qui doit trancher ?

principale entité civile dans le domaine, 
créée en 2003, est la « Coalition nationale 
pour l’abolition de la peine de mort au 
Maroc (CNAPM) ». 

Au niveau politique, la situation est pa-
radoxale. Il fut déjà question de présenter 
le projet de l’abolition de la peine capitale 
à un vote au parlement, mais on a appré-
hendé une âpre bataille politique. 

Par exemple, les islamistes modérés 
du parti de la justice et du développe-
ment (PJD), soutiennent ouvertement le 
maintien de la peine de mort dans cer-
tains cas, s’appuyant en cela sur leur ré-
férentiel idéologique inspiré de la chari3a 
islamique

Par contre, d’autres partis et militants 
des droits de l’homme estiment que 
le débat sur la peine de mort doit tenir 
compte du droit à la vie cité à l’article 20 
de la Constitution qui dit que « Le droit 
à la vie est le droit premier de tout être 
humain».

Certains modérés font valoir des 
conventions internationales et régio-
nales, affirmant que le principe du droit 
à la vie ne serait nullement en contra-
diction avec la peine de mort, mais il est 
soumis à des règles et des conditions.

Pour revenir au problème qui continue 
de préoccuper l’opinion publique, celui 
de la condamnation à la peine capitale du 
criminel auteur du détournement, de la 
séquestration, du viol avec violence et de 
l’assassinat du petit Adnane Bouchouf 
à Tanger, le débat sur la peine de mort 

Il peut arriver que l’opinion publique qualifie de trop clémente une 
peine prononcée par la justice contre un criminel virtuellement pré-
condamné par la société à diverses peines plus lourdes.

Aujourd’hui, nous vivons une situation tout à fait contraire à celle-
ci, après la condamnation à la peine capitale de l’auteur du détourne-
ment, séquestration, viol avec violence et meurtre de l’enfant Adnan 
Bouchouf, 11 ans, dont le petit corps a été clandestinement enterré par 
le criminel, à Tanger. 

Ce crime abominable a secoué profondément les Marocains et sou-

levé une vague d’indignation qui a enflammé les réseaux sociaux où 
plusieurs internautes ont sollicité la condamnation de l’inculpé à la 
peine capitale et son exécution. 

Or, après le verdict prononcé le 13 janvier 2021 par la Chambre 
criminelle près la Cour d’appel à Tanger, des militants associatifs et 
autres intervenants actifs dans le domaine des droits de l’Homme, sont 
montés au créneau pour dénoncer cette condamnation et relancer le 
débat sur la peine de mort. 

Ainsi, ce débat revient avec force, sur la scène médiatique nationale. 

@par le Dr Abdelhak BAKHAT 

Suite à la condamnation à la peine capitale de l’auteur du viol 
et de l’infanticide du mineur Adnan à Tanger 

Divergence d’opinions autour 

de la peine de mort

La peine capitale a toujours existé 
au Maroc. Le code pénal maro-

cain prévoit la peine de mort pour l’ho-
micide aggravé, la torture, le vol à main 
armée, l’incendie criminel, la trahison, la 
désertion, et certains types d’attentat, 
mais l’on considère que le terrorisme est 
le délit majeur justifiant la peine de mort.

Entre 1956, date de l’indépendance du 
royaume, et l’année1993, un total de 198 
condamnés à mort furent exécutés dont 
le denier était le commissaire Tabit, exé-
cuté par balles le 5 septembre 1993 dans 
une forêt située aux alentours de kénitra. 
L’Haj Tabit avait à son actif le viol de 518 
femmes.

Depuis lors, les condamnés à la peine 
capitale attendent dans le couloir de la 
mort sans être exécutés. 

Les dernières condamnations à la 
peine capitale non exécutée, remontent 
à l’année 2019 lorsque le 18 juillet, trois 
hommes sont condamnés à mort pour 
le meurtre commis le 17 décembre 2018, 
des deux jeunes touristes scandinaves 
Louisa Vesterager Jespersen, et Maren 
Ueland, trouvées décapitées à Imlil, et le 
26 juillet, la peine capitale est prononcée 
contre les deux principaux accusés dans 
la fusillade au Café la Crème à Marrakech, 
qui a causé 1 mort et 3 blessés.

Parler du problème de l’abolition de 
la peine capitale a été tabou pendant 
longtemps au Maroc. Néanmoins, de 
multiples organisations se réclamant des 
droits de l’homme ont vu le jour, dont la 

Des membres de la Fédération nationale des Associations 
régionales des Agences de voyage du Maroc en visite de 
prospection au poste-frontière de Guergarate, en compagnie 
de résidents de ce site frontalier ouvert sur Hautes Instructions 
de SM le Roi pour libérer la circulation transfrontalière entre 
le Royaume du Maroc et l’Afrique Subsaharienne.

Réunion de la Fédération Nationale des Agences de voyages 
du Maroc à Dakhla et à El Guergarat les 20 et 21 janvier 
2021, avec la participation de l ARAVTTA représentée par son 
Président Mohamed El  Hitmi et ses vice-présidents,
Aziz Lamrani et Mohammed Chioua

La Fédération Nationale 
du Transport Touristique 

représentée par son 
 vice- Président 

Mohammed Chioua 
et par son membre

Mohamed Bouyaheyaou
de Casablanca

Des voyagistes 
de Tanger en visite 

à Guergarat et Dakhla 
les 20 et 21 janvier 2021
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Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Accompagnement des  jeunes 
porteurs de projets

INRH-Tanger 

 Prospection et évaluation 
de ressources littorales 

La région du Nord tente de renforcer
son attractivité touristique 

Le Centre régional d’inves-
tissement de Tanger-Té-

touan-Al Hoceima (CRI-TTA) lance 
un programme d’accompagne-
ment au profit des jeunes por-
teurs de projets, des auto-entre-
preneurs et des TPE.

Ce programme qui consiste en 
un dispositif s’inscrivant  dans 
le cadre du programme «Inte-
laka», met à la disposition des 
jeunes entrepreneurs des outils 
concrets pour la préparation et le 
lancement de leurs entreprises, 
s’appuyant sur la plateforme di-
gitale « Microlab Solutions » afin 
de créer un canal de communica-
tion digitale avec toute personne 
relevant de la région et exprimant 
le besoin d’être accompagnée 
dans la préparation et le dévelop-
pement de son entreprise.

Le Centre régional de 
l’Institut national de 

recherche halieutique (INRH) à 
Tanger a lancé, récemment, un 
plan d’action de prospection et 
l’évaluation des stocks des nou-
veaux gisements des ressources 
littorales exploitables à intérêt 
commercial en Méditerranée.

Selon une correspondance du 
Centre régional de l’INRH adres-
sée à la Chambre des pêches 
maritimes de la Méditerranée, 
les espèces ciblées par ce plan 
d’action, après concertation avec 
les professionnels de la région, 
dont notamment la petite praire 
(Chamelia galina), le concombre 
de mer (Holothuria sp) et le mu-
rex (Bolinus brandaris), ainsi que 
d’autres espèces potentiellement 
exploitables.

A travers ce plan d’action qui 
s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme de suivi des ressources 
littorales, le Centre régional de 

Le bilan touristique de l’an-
née 2020 fait apparaître 

une forte baisse d’activité, aux 
échelles mondiale, nationale et ré-
gionale. Aucune région du Maroc 
n’a échappé à la récession éco-
nomique liée à l’épidémie de Se-
lon la Direction des études et des 
prévisions financières (DEPF), les 
recettes touristiques du Maroc se 
sont repliées de 57,7% .

Aujourd’hui, tous les cligno-
tants s’allument pour envisager 
les choses différemment, car la 
crise sanitaire accélère et oblige 
à repenser le mode de dévelop-
pement touristique. Pour ce, le 
Conseil Régional de Tourisme 

Plus concrètement, il s’agit de 
la mise en œuvre d’une série de 
webinaires portant sur différents 
aspects de l’entrepreneuriat, liés 
au financement, à la gestion et la 
commercialisation, dans un esprit 
de pérennisation de l’activité, de 
consolidation et/ou de développe-
ment de l’entreprise, depuis l’idée 
de conception jusqu’au dépôt de 

l’INRH vise à répondre aux de-
mandes de la profession et au Dé-
partement de la pêche maritime.

La première phase d’étude, 
consistant à faire une recherche 
bibliographique sur ces nouvelles 
espèces, est déjà accomplie, a fait 
savoir le Centre régional, notant 
qu’il est actuellement en phase de 
lancement des actions de terrain, 
visant la collecte de maximum 
d’informations sur les zones de 
distribution et d’exploitation de 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima a pla-
cé un écosystème digital au cœur 
de la stratégie touristique (Cf notre 
précédente édition), impulsant 
ainsi l’innovation dans toute l’offre 
du secteur. Ce positionnement fa-

la demande de financement au-
près des banques.

La formule est ouverte à tous 
les jeunes ayant fait leur inscrip-
tion sur la plateforme «www.mi-
crolabs-tpe.ma ». 

En outre, un accompagne-
ment personnalisé est offert par 
des experts et des coachs de la 
région, aux projets pertinents. 

ces espèces, et ce à travers les en-
quêtes qui seront menées auprès 
des professionnels concernés.

La réussite de cette phase, 
qui permettra de faire une pros-
pection, puis une évaluation des 
stocks de ces nouvelles espèces 
exploitables, nécessite l’appui et 
le soutien des pêcheurs compte 
tenu de la grande étendue de la 
zone d’étude et la diversité des 
techniques de pêche des res-
sources cibles.

vorise l’émulation et la création de 
passerelles entres les acteurs du 
tourisme et des autres domaines 
de l’économie, faisant ainsi de la 
région du nord une terre d’innova-
tion en matière touristique.

Mercredi dernier, deux commandos-stagiaires de la Marine 
royale étaient portés disparus au large de ksar Seghir, où 

ils auraient été emportés par de très forts courants marins lors 
d'un entraînement en mer.

Parmi les nombreux  stagiaires qui participaient à cette opé-
ration d’entrainement,  certains ont rencontré des difficultés en 
mer, mais ont pu regagner la côte marocaine avec l’assistance 
des garde-côtes et des zodiacs de la Marine Royale. 

Par contre,  quatre ont été portés disparus. Cependant, deux 
ont réussi à regagner la côte espagnole à la nage, malgré les 
vagues houleuses d'une mer agitée. Ils ont été récupérés le jour 
même  par les moyens aériens des Forces Armées Royales Ma-
rocaine (FAR)   et rapatriés en bon état de santé.

Les deux autres sont toujours portés disparus, et  plusieurs 
moyens aériens et maritimes des FAR et de la Gendarmerie 
royale, spécialisés dans les opérations de recherche et de sau-
vetage, sont déployés à leur recherche, dans le cadre du dispo-
sitif national « Search and Rescue -SAR».

Des garde-côtes de la Marine royale ont fait avorter, dernière-
ment, deux tentatives de trafic de stupéfiants en poursui-

vant deux Go-fast au large de M’diq et d’Assilah.
Les assaillants ont jeté leurs cargaisons à la mer avant de 

prendre la fuite à grande vitesse vers le large.
Les garde-côtes ont récupéré 31 ballots de résine de cannabis 

d’un poids estimé à une tonne.

Marine Royale 
Deux commandos-stagiaires 

portés disparus au large 
de Ksar Seghir 

M’diq-Assilah 
Mise en échec de  tentatives 

de trafic 
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Souani 

Un jeune de 23 ans 
poignardé à mort par 

son voisin 

Dans la soirée de mercredi dernier, un jeune de 23 
ans qui se trouvait au volant de sa voiture dans la 

place du 20 août, au quartier de Souani à Tanger, a été 
sollicité par son voisin et ami de 18 ans, de le conduire  à 
l’hôpital Mohammed V pour se faire soigner d’une grave  
blessure à la main.

Le garçon blessé a pris place dans le véhicule à côté 
de son ami qui a pris le chemin de l’hôpital.

Au cours du trajet, une discussion s’est engagée 
entre eux  sur les  causes de la blessure, apparemment 
survenue au cours d’une dispute. 

Le chauffeur n’appréciant pas la conduite de son 
ami, lui fait des reproches sur son comportement margi-
nal. Or, le jeune blessé ne  tolère  pas ces remontrances 
et demande à son ami de s’arrêter pour descendre de 
la voiture. Une fois à terre il donne un coup sec dans la 
vitre de la portière du véhicule  qui se  brise.

Le chauffeur descend et une altercation est née entre 
les deux amis devenus belligérants.

Les choses s’ enveniment ce qui a poussé le jeune 
de 18 ans à exhiber une arme blanche pour asséner un 
coup mortel à son ami, au niveau de la poitrine. 

Ensuite, abandonnant sa victime baignant dans son 
sang le criminel a pris la fuite. Le jeune blessé n’a pas 
tardé à succomber à sa blessure mortelle.

Une fois l’alerte donnée, la police judiciaire qui s’est 
déplacée sur le lieu du drame n’a pas tardé à identifier 
l’auteur de cet homicide qui s’était réfugié à Dhar Leh-
mam, dans le quartier de Bénimakada.

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.

uuuuuu 

 Assilah

Saisie de 2,320 tonnes 
de chira

La police judiciaire d’Assilah, relevant de la préfec-
ture de police de Tanger, a récemment procédé 

à l’interpellation d’un individu pour son lien présumé 
avec un réseau criminel actif dans le trafic de drogue et 
de psychotropes.

Le suspect, âgé de 43 ans, a été appréhendé lors d’une 
intervention menée au quartier «khondkiyyin» à Assilah 
pendant une opération de déchargement de drogue d’un 
véhicule tout terrain vers un entrepôt, où les fouilles ont 
donné lieu à la saisie de 66 paquets contenant deux 
tonnes et 320 kilogrammes de chira, qui étaient appa-
remment destinés à un trafic par voie maritime.

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.

Une soirée arrosée finit 
dans le sang : un mort

Poursuivi pour homicide volontaire avec prémédi-
tation et guet-apens, un jeune homme de 28 ans, 

vivant et travaillant à Tanger, vient d’être condamné par 
la Chambre criminelle près la Cour d’appel de Casablan-
ca à 20 ans de prison ferme.

Ce jeune employé dans une entreprise installée à la 
zone industrielle de Tanger avait rejoint sa famille à Ca-
sablanca pour y passer le week-end. L’un de ses amis 
l’invite à une soirée et il n’hésite pas à répondre à l’in-
vitation.

La soirée s’avèrera être bien arrosée et, la discussion 
monte d’un cran entre le jeune de Tanger et un autre in-
vité qui s’est amusé à le taquiner en lui rappelant des 
souvenirs d’enfance vécus dans le quartier qu’ils habi-
taient ensemble à Casablanca.

Au fil des verres, les esprits s’échauffent, notamment 
lorsque ce garçon rappelle à son ami venu de Tanger 
que, dans leur enfance, des camarades de classe abu-
saient de lui, ce qui a donné lieu à un échange d’injures.

Malgré l’intervention de l’organisateur de la soirée 
qui a tenté de les calmer, les deux belligérants en sont 
venus aux mains. Le jeune de Tanger s’est alors emparé 
d’une bouteille d’alcool vide qu’il brisée pour asséner 
plusieurs coups sanglants à son antagoniste qui n’a 
pas tardé à rendre l’âme sur la scène du crime. 

uuuuuu 

Démantèlement 
d’un réseau d’émigration 

clandestine à Nador

Escroquerie, enlèvement, séquestration avec vio-
lence, demande de rançon et émigration clandes-

tine. Tels sont les chefs d’accusation auxquels doivent 
répondre sept individus interpelés, dans la soirée de 
mardi, par la police judiciaire, dans le cadre d’une en-
quête ouverte dans une affaire d’émigration clandestine 
à Nador.  

L’affaire avait commencé lorsque les services de la 
Sûreté à Nador ont reçu la plainte d’une personne signa-
lant que son frère était victime d’un enlèvement, qu’il 
était séquestré dans une maison au quartier Lgounaf et 
que les ravisseurs demandaient une rançon de 40.000 
dirhams pour la libération de la victime.

Aussitôt déplacés au lieudit, les forces de l’ordre ont 
procédé à l’arrestation de cinq suspects et à la déli-
vrance de l’otage.

Les mis en cause interpellés ont, néanmoins, décla-
ré être, eux-mêmes, victimes d’escroquerie de la part 
l’otage lui-même et de son frère auteur de la plainte.

Les investigations ont révélé que les sept mis en 
cause, étaient tous membres d’un réseau d’émigration 
illégale. Les cinq premiers suspects auraient été escro-
qués par leur complice kidnappé, ce qui aurait justifié 
son enlèvement et l’intervention de son frère.

On apprendra, en définitive, qu’il s’agissait d’un rè-
glement de compte entre les sept membres faisant par-
tie d’un même réseau d’émigration clandestine.

Ils ont tous été placés en garde à vue pour les besoins 
de l’enquête afin d’identifier d’éventuels complices for-
mant ce réseau et reconstituer ses activités criminelles.

uuuuuu

Nador

Saisie de deux gros 
lots de chira 

Des Douaniers opérant au port de Nador ont pro-
cédé, vendredi 15 janvier courant, à la saisie de 

2.380 kg de chira dissimulée dans 9 conteneurs conte-
nant des produits destinés à l’export.

La police judiciaire relevant du district provincial de 
la Sûreté de Nador, en coordination avec la Gendarme-
rie royale de Zaïo, ont ouvert une enquête autour de ce 
trafic, ayant conduit à un entrepôt où aurait été emballée 
cette cargaison de chira dans la zone rurale de « Ouled 
Settout ». On y a découvert un autre lot de drogue de 
même nature, emballée de la même manière. 

Les recherches se poursuivent pour parvenir aux 
commanditaires de cette opération.

uuuuuu 

Nador :

 Saisie de 4,762 tonnes 
de haschich 

Au courant de la semaine dernière, la police judi-
ciaire relevant du district provincial de sûreté de 

Nador ont mis en échec, deux opérations de trafic inter-
national de drogue, en procédant à la saisie d’un total de 
4 tonnes et 762 kilogrammes de chira.

La première opération s’est déroulée dans la zone de 
“Oulad Amghar”, dans la province de “Driouch” où il a 
été procédé à la saisie de 70 ballots totalisant 2 tonnes 
et 552 kg de chira.

La seconde saisie s’est opérée au Douar “Tizgha 
Ajdir” dans la même zone rurale, où l’on a découvert 
67 autres ballots de chira, pesant 2 tonnes et 210 kilo-
grammes, portant ainsi le total des deux opérations à 4 
tonnes et 762 kg de drogue saisie.

Les opérations de fouille menées en marge de ces 
opérations sécuritaires ont permis de saisir également 
des équipements et du matériel logistiques utilisés dans 
ce trafic dont cinq voitures, une moto, une embarcation 
pneumatique et deux moteurs hors-bords.

L’enquête a conduit à l’interpellation d’un premier 
suspect âgé de 17 ans, soupçonné d’être impliqué dans 
ce trafic, tandis que les investigation se poursuivent 
pour identifier des complices et dévoiler d’éventuelles 
ramifications de cette activité criminelle.

Faits divers

Ph : DR

Ph : DR
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L’ACTUALITE EN CONTINU
LES + VUS LES + COMMENTES DE RACHID MADANI

SPORT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Suspension définitive de Ahmad Ahmad par la FIFA et la CAF

Le règne controversé d’Ahmad Ahmad en tant que président de la 
Confédération africaine de football est effectivement terminé après 
un seul mandat de quatre ans. Le directeur malgache a été déclaré 

inéligible à la réélection par le panel de gouvernance de la CAF après avoir 
été banni de tout football pendant cinq ans par le comité d’éthique de la 
fédération mondiale FIFA - dont il était vice-président.

Les futurs candidats
Une réunion du comité a été convoquée au Caire en début de semaine 

sous la présidence de Michel Kizito Brizoua-Bi de Côte d’Ivoire pour diriger 
le comité sur les cinq candidats à la présidence et 16 pour le comité exécutif. 
Les autres membres du panel étaient Happi Dieudonné (Cameroun), Maya 
Boureghda (Tunisie), Monica Musonda (Zambie) et Tumi Dlamini (Afrique 
du Sud). Chaque membre n’a pas pris part à l’examen des candidats de 
son propre pays. Ahmad s’est vu interdire de se présenter au congrès 
électoral de Rabat le 12 mars alors que d’autres vérifications d’aptitude 
sont en cours pour Ahmed Yahya, 44 ans, de Mauritanie et pour l’homme 
d’affaires millionnaire sud-africain et propriétaire des Mamelodi Sundowns 
Patrice Motsepe, 58 ans. Une décision suivra le 28 janvier. Approuvé Les 
deux candidats à la présidentielle approuvés étaient Augustin Emmanuel 
Senghor, 55 ans, chef de la fédération sénégalaise, et le président de la FA 
de Côte d’Ivoire, Jacques Anouma, 69 ans.

Les accusations du secrétaire général
Ahmad a été exclu alors qu’il avait annoncé son intention de faire 

appel au Tribunal arbitral du sport et de suspendre l’activation suite à 
l’interdiction de la FIFA imposée en novembre. L’ homme de 60 ans a évincé 
Issa Hayatou du Cameroun depuis longtemps à la présidence de la CAF en 
2017. Il a d’abord occupé la présidence sur une plate-forme prometteuse 
de réforme administrative, de transparence financière et d’une éventuelle 
réorganisation des compétitions. Mais tout cela a rapidement été relégué 
dans l’ombre par un rapport accablant sur les rapports soumis à la FIFA 
au printemps 2019 par Amr Fahmy, alors secrétaire général de la CAF. 
Fahmy a affirmé qu’il avait été obligé par Ahmad à verser 20 000 dollars 
de pots-de-vin sur les comptes des présidents africains de la FA et que 
la CAF avait encouru 830 000 dollars de frais en annulant un contrat 
d’équipement avec Puma en faveur d’un intermédiaire français peu connu 
nommé Tactical Steel. Il avait également utilisé les fonds de la CAF pour 
payer un pèlerinage à La Mecque pour plusieurs membres du comité 
exécutif. En plus de tout cela, Ahmad a été accusé d’avoir harcelé quatre 
femmes membres du personnel de la CAF, d’avoir modifié les statuts pour 
augmenter la représentation marocaine au sein de l’organisation et d’avoir 
dépensé plus de 400000 dollars de la CAF en voitures en Égypte et à 
Madagascar, où il avait mis en place un bureau local pour lui-même. Ahmad 
a nié toutes les allégations. Candidats Exco Le comité de gouvernance 
des FAC a approuvé les candidats suivants pour l’élection de l’exco: Wadie 
Jary (Tunisie) Mustapha Ishola Raji (Libéria) Djibrilla Hima Hamidou (Niger) 
Edwin Simeon- Okraku (Ghana) Adoum Djibrine (Tchad) Suleiman Waberi 
(Djibouti) Isayas Jira (Éthiopie) Feizal Ismael Sidat (Mozambique) Elvis Raja 
Chetty (Seychelles) Maclean Cortez Letshwithi (Botswana) Kanizat Ibrahim 
(Comores) Patricia Rajeriarison (Madagascar) Lawson Hogban-Latré-Kayti 
Edzona (Togo).

Tribune du Sport Portrait

sportif

Robert Lewandowski du Bayern

Les lecteurs de Przeglad Sportowy, les téléspecta-
teurs de Telewizja Polsat et les utilisateurs d’Onet 

ont choisi Robert Lewandowski comme vainqueur du 
86e Plébiscite du meilleur athlète polonais en 2020. La 
deuxième place est revenue à Iga Swiatek, le premier 
vainqueur polonais d’un Grand Chelem de tennis tour-
noi. Elle a remporté l’Open de France en 2020. La troi-
sième place est revenue à Kamil Stoch - l’un des meil-
leurs sauteurs à ski de tous les temps. Les participants 
au plébiscite ont apprécié les réalisations de Robert 
Lewandowski, notamment la victoire avec le Bayern 
Munich en Ligue des champions et le titre de meilleur 
buteur dans toutes les compétitions auxquelles il a 
participé. «Nous savons de quelle année c’était. Non 
seulement en termes de succès sportifs, mais aussi de 
temps dans lequel nous vivons. Combien il nous a été 
difficile de nous remettre au sport. La motivation et les 
défis ont fait de l’année écoulée, une excellente saison 
sportive. Cela s’est avéré - aussi pour moi - merveilleux, 
délicieux, incroyable. C’était formidable de remporter 
autant de trophées, mais je me rends compte que les 
attentes grandissent avec chaque victoire et coupe», a 
déclaré Lewandowski. Les gagnants de la 86e édition du 
plébiscite polonais le plus ancien et le plus prestigieux 
ont été annoncés en janvier lors du Gala des champions 
sportifs diffusé sur Polsat, Onet.pl et sur Przegladspor-
towy.pl.

Quinze athlètes au podium

Lewandowski a remporté le titre pour la deu-
xième fois, auparavant il avait été vainqueur en 

2015. «La 86e édition du Plébiscite était exceptionnelle. 
Nous n’avons nommé que 15 athlètes, mais plusieurs 
d’entre eux ont remporté des succès que nous n’avons 
pas eu dans l’histoire. Dans une année difficile pour 
tout le monde, ce sont eux qui ont donné aux gens des 
émotions sans précédent. Merci beaucoup pour cela 
et nous attendons d’autres victoires cosmiques », a 
déclaré Pawel Wolosik, rédacteur en chef de Przeglad 
Sportowy. Przeglad Sportowy est le plus ancien journal 
sportif polonais avec un premier numéro  publié le 21 
mai 1921 à Cracovie. Les dix lauréats de la 86e édition 

du Przeglad Sportowy Plébiscite comprenaient des re-
présentants de pas moins de neuf disciplines sportives. 
Seul le saut à ski était représenté par deux concurrents 
- à part Stoch, le vainqueur de l’édition de l’an dernier 
du Tournoi des Quatre Collines, Dawid Kubacki, était à 
la dixième place. Le Przeglad Sportowy Plebiscite est 
la deuxième plus ancienne compétition de ce type au 
monde, organisée depuis 1926. Un an plus tôt, le quo-
tidien suédois Svenska Dagbladet avait commencé à 
récompenser le meilleur athlète ou équipe de l’année.

Les autres catégories

Le jury du 86e Plébiscite du meilleur athlète polo-
nais 2020 a également décerné des distinctions 

dans d’autres catégories. Piotr Sierzputowski, travaillant 
avec Iga Swiatek, est devenu l’entraîneur de l’année, et 
la statuette de Super Champion est allée à la coureuse 
de ski Justyna Kowalczyk-Tekieli, qui a remporté le 
Plébiscite de Przeglad Sportowy cinq fois de suite, en 
2009-2013. Pour la première fois lors du plébiscite, le 
prix dans la catégorie «e-sport» est allé à Marcin «Jan-
kos» Jankowski. La gagnante de la catégorie «Sport 
sans barrières» est Faustyna Kotłowska, athlète para-
lympique spécialisée dans les compétitions de lancer, 
médaillée d’argent et de bronze aux championnats du 
monde et médaillée de bronze aux championnats d’Eu-
rope. Le prix de l’événement de l’année a été décerné au 
Tour de Pologne cycliste, et le titre unique de mécène du 
sport en période difficile a été décerné à PKN ORLEN. 
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LA POLOGNE RECOMPENSE LES 
MEILLEURS SPORTIFS  DE LA PANDEMIE

PRESENTATION DU  NOUVEL ENTRAINEUR DU MAT
Aujourd’hui, mercredi 13 janvier 2021, le nouvel 

entraîneur du Moghreb athlétic de Tétouan, 
Younes Belhamer, a été présenté à la presse, accompagné 
du staff technique adjoint composé de l’entraîneur adjoint 
Ibrahim El Zouaq, du premier préparateur physique 
Salvador Luna, du deuxième entraîneur physique Youssef 
Rayani et du coach des gardiens de but Helder Bneiol en 
présence du président du club Mohamed Radwan Al-
Ghazi et des membres du bureau de direction. Lors de 
cette rencontre médiatique, le président de l’équipe a 
salué le choix de la commission chargée de superviser le processus de sélection du formateur, qui a gardé à l’esprit 
les critères fixés par le bureau de direction et est en ligne avec sa stratégie et ses objectifs en matière de personnel 
technique. Il a également révélé que le contrat signé avec l’entraîneur Younes Belhamer s’étend sur un an et demi. De 
son côté, le coach Younes Belhamer a remercié le bureau de direction et le comité technique pour la confiance qui lui 
a été accordée et le staff technique qui l’accompagne pour encadrer le modèle technique du club. Poursuivant son 
intervention,, il a souligné l’existence d’un projet sérieux et ciblé dans toutes les composantes du club afin d’atteindre 
les buts et objectifs fixés au cours de la saison sportive en cours. L’entraîneur Younes Belhamer a également appelé 
les supporters de Tétouan et les ultras tétouanais à s’unir  autour de l’équipe dans cette difficile circonstance qui 
nécessite les efforts concertés de tout le monde afin de  remettre  la section du football sur la bonne voie et revenir 
pour obtenir des résultats positifs en jouant le beau jeu et que les fans adorent. Quant à l’entraîneur adjoint Ibrahim 
Al Zawak ,il a remercié le bureau de direction et le comité technique pour l’opportunité qu’ils lui avaient donnée  pour 
former le groupe technique de l’équipe aux côtés de l’entraîneur Younes Belhamer qui est l’un des principaux piliers du 
projet technique visant à constituer une équipe compétitive capable de s’affirmer  lors du championnat de la saison en 
cours. A la fin de la cérémonie de présentation, le nouveau staff technique s’est réuni avec l’effectif joueurs.

DERNIERE IMPORTANTE

REUNION DE LA CAF 

sport
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CULTE
CHRÉTIEN

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

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

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

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

tAnger prAtique
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  Sam. 23 06:55 13:40 16:21 18:46 20:05 

 Dim. 24 06:55 13:40 16:22 18:47 20:06 

 Lun. 25 06:54 13:41 16:23 18:48 20:07 

 Mar. 26 06:54 13:41 16:24 18:49 20:08 

 Mer. 27 06:53 13:41 16:25 18:50 20:09 

 Jeu. 28 06:53 13:41 16:26 18:51 20:10 

 Ven. 29  06:52 13:41 16:27 18:52 20:11

HORAIRES DES PRIÈRES
du 23 Au 29 Janvier 2021

CULTE
MUSULMAN

HORAIRE DES
PHARMACIES

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORAIRE NORMAL 
JOURNALIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00
HORAIRE DES PHARMACIES 

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

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

HORAIRE DE GARDE 
PENDANT LA JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - Tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

BÉLIER : (21 MARS - 20 AvRIL)
Humeur : Vous aurez du mal à comprendre certaines personnes, ne montez 
pas sur vos grands chevaux et prenez la peine d’écouter les arguments. 
Amour : Si par moments la nostalgie vous gagne vous savez de quelle fa-
çon y remédier. 
Argent : Votre vie financière prend du relief, vous allez avoir l’occasion de 
changer bien des choses.
Travail : Ce n’est pas parce que vous avez eu une semaine difficile au travail 
que les autres doivent en subir les conséquences. 

TAUREAU : (21 AvRIL - 20 MAI)
Humeur : Voici l’occasion de vous sentir vraiment utile. Alors n’attendez plus pour 
répondre aux attentes de vos proches ni pour leur faire spontanément plaisir. 
Amour : C’est grâce à une ouverture intellectuelle que votre chemin affectif 
s’ouvrira en grand ! Oubliez vos habitudes.
Argent : L’heure est aux actions concrètes, n’hésitez pas à plonger dans vos 
comptes, vous réserver du temps pour négocier.
Travail : Plusieurs options s’offrent à vous, vous avez le sentiment que 
prendre un peu de bon temps vous ferait le plus grand bien.

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur : Ne commencez pas une tâche pénible si vous pouvez la reporter, 
vous êtes d’humeur trop distraite pour vous focaliser sur un problème ardu.
Amour : Vous devez supporter des ralentissements dus à certaines ten-
sions récurrentes au sein du foyer.
Argent : Si vous résistez à la tentation de mettre de l’huile sur le feu en 
amour ou à provoquer qui que ce soit sur le train du pouvoir et de l’argent.
Travail : Vous vous trouvez au centre des débats, la communication est 
difficile. Apprenez à relativiser et privilégier l’ouverture. 

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Humeur : Votre attitude se révélera particulièrement efficace et votre pouvoir de 
négociation vous permettra de donner forme à un projet qui vous tient à coeur.
Amour : C’est surtout votre curiosité d’esprit que les autres apprécient chez 
vous. En effet, tous vos échanges sont basés sur la communication.
Argent : Vous vous rapprochez de certaines personnes qui vous sou-
tiennent sur le chemin de la prospérité.
Travail : Vous avez un peu la tête dans le guidon en ce moment, ne vous 
laissez pas submerger par trop de contraintes. 

 LION : (24 JUILLET - 23 AOûT)
Humeur : Vous vous sentez révolté intérieurement et vous provoquez le 
même sentiment chez les autres.
Amour : L’amour vous fait perdre la tête. N’essayez pas de vous sortir de cette 
spirale positive qui vous emporte vers de nouveaux paysages amoureux.
Argent : Vous devrez faire face à des urgences multiples, avancez pas à pas 
avec méthode et sans exagérer vos restrictions budgétaires.
Travail : Vous préparez vos stratégies pour vous attaquer à des travaux 
importants. 

vIERGE : (24 AOûT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : Vous serez redoutablement efficace aujourd’hui. C’est particuliè-
rement sur des détails pénibles que vous mettrez votre énergie. 
Amour : Une soif de rencontre se fait jour. Chouette, les énergies facilitent 
les démarrages affectifs et les romances débutantes ! 
Argent : Le contact avec des personnes d’expérience vous serait haute-
ment bénéfique et harmoniserait vos projets, dans la durée.
Travail : C’est un bon jour pour vous exprimer ou éclaircir vos idées, vous pou-
vez présenter un projet ou concrétiser un accord professionnel ou d’affaire.

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Vous vous imposerez plus facilement et vous aurez davantage 
d’audace que d’habitude... 
Amour : Les effets de la Lune provoqueront quelques remises en questions 
nécessaires en ce qui concerne vos amours. 
Argent : Si vous comptez faire quelques achats ne vous attendez pas à 
tomber sur l’affaire du siècle, vous devrez tout négocier si vous voulez ob-
tenir des prix corrects.
Travail : C’est un jour un peu compliqué mais vous allez réussir à trouver 
un espace de liberté, qu’il soit bien réel ou virtuel.

SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Votre curiosité vous pousse dans des directions insolites, choi-
sissez vos évasions, de façon à ne courir aucun risque et méfiez-vous de 
certaines nouveautés, toutes ne sont pas utiles ou constructives...
Amour : Vous avancerez vite aujourd’hui, en vous fiant à votre intuition vous 
allez enfin régler les questions qui vous préoccupent depuis quelques jours.
Argent : Vous aurez pas mal de frais mais pour des activités de loisir qui 
méritent la peine d’être vécu. 
Travail : Avec ce ciel contrariant, votre côté rebelle risque de se heurter à la 
discipline. Pour éviter de faire des vagues, mettez un frein à votre impulsivité !.

SAGITTAIRE : (23 NOvEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur : Il est important que vous soyez plus sélectif et que vous trouviez 
l’aspect pratique de ce que vous faites.
Amour : Profitez des influx de la Lune pour faire le tri dans vos priorités, 
vous aurez certainement la surprise d’en voir rapidement les bienfaits.
Argent : Vous avez mis vos proches au pli concernant les dépenses, ils 
doivent respecter vos consignes.
Travail : Vous êtes peut-être emporté par le mouvement avec la tentation 
de rester branché sur vos activités professionnelles...

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOvEMBRE)
Humeur : Vous sentez en vous plus d’aptitudes à communiquer et ce n’est 
pas qu’une vague impression. 
Amour : Vous ne rêvez que de batifoler, le côté sérieux de la vie vous en avez 
marre, c’est compréhensible. 
Argent : Vous prospectez dans des domaines très porteurs et le ciel va 
exciter vos ambitions d’une manière très positive. 
Travail : Les circonstances vous aident, le ciel promet de réels moments de 
chance et d’opportunités qu’il ne vous reste plus qu’à saisir.

vERSEAU : (21 JANvIER - 19 FEvRIER)
Humeur : Ne vous jetez pas dans plusieurs directions à la fois. Faites le tri 
dans les demandes extérieures...
Amour : Si vous remettez de l’ordre dans vos relations sociales vous pour-
rez enfin discerner vos vrais amis.
Argent : Vous devez avoir l’esprit clair et le corps en forme pour affronter la 
multitude de défis qui vous tomberont dessus ces jours-ci. 
Travail : Même si certains essaient de contrarier votre avancée et contestent 
vos talents, vous parvenez sans trop de difficultés à tirer votre épingle du jeu.

POISSON : (20 FEvRIER - 20 MARS)
Humeur :  Les bons aspects actuels vous invitent à vous mettre en valeur 
auprès de votre entourage en faisant preuve de bonne humeur, de diploma-
tie, de tolérance et de sincérité.
Amour : En couple ou en solo, côté coeur, ça se présente bien. D’humeur 
taquine, vous serez charmeur et charmé.
Argent : Pour vous, les astres prévoient la réussite sur vos finances. Inutile 
de vous dire que la période actuelle vous offre des facilités dans le budget.
Travail : Vous pourriez faire une petite surprise à votre amoureux en lui propo-
sant un petit week-end en tête à tête pour oublier les contraintes de la semaine.

HOROSCOPE

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

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

TELEPHONES UTILES

• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO

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

Studio
Rachid
Dfouf

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

GSM : 06.61.15.47.64
TANGER

AbdelilahAbdelilah

Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

Semaine du 25 au 29 
Janvier 2021

Lundi 25 Janvier 2021 
Pharmacie Branes II
Av Ibn Zare Branes II 
Tél. : 05.39.31.63.44 
Pharmacie Amalat Beni Makada
Bir Aharchoun Av. principale Gorziana
Tél.: 05.39.95.36.64
Pharmacie Branes Kedima
Rte Aswak Assalam prés station Total
Tél. : 06.27.37.45.47
Pharmacie Place des Arenes
Rte de Tétouan entré quartier Draoua
Tél. : 05.31.00.55.77
Pharmacie Jamila
128 bis, Rue de Fés
Tél. : 05.39.94.96.76
Pharmacie Hay Mrabet II
Rempoind bureau Doha Aouama
Tél.: 05.31.00.13.23

MArdi 26 Janvier 2021
Pharmacie Tanja Balia
Rte Ksar Sghir kdima Tanja Balia
Tél. : 05.39.94.35.17
Pharmacie El Bekouri
Lot el Mers 2 Bir Chifa Houmat Kouadess
Tél.: 06.71.69.55.89
Pharmacie Dar Tounsi
Lot. Annahda n°146 Dar Tounsi 
Tél. : 05.39.35.29.48 
Pharmacie Al Boughaz
78; rue du Mexique prés cinéma Lux
Tél. : 05.39.93.80.17 
Pharmacie Sophia
entré Rahrah côté Hamam Mesnana
Tél.: 05.39.38.94.05    
Pharmacie Narjis
Branes II prés café la perla
Tél. : 05.39.31.57.69

Mercredi 27 Janvier 2021 
Pharmacie Hay Boughaz
Hay Boughaz montée Rouida
Tél.: 05.39.95.83.22
Pharmacie Chifae
4 bis Bd mly Rachid prés Hôp. Med 5
Tél. : 05.39.37.57.86 
Pharmacie Riad Ahlen
Rte de Rabat, Hay Riad Ahlen
Tél. : 05.39.42.31.42
Pharmacie Oued Sania
Rte Tanja Balia quartier Oued Sania 
Tél.: 05.39.30.12.79
Pharmacie Mountassir
Cplx Al Majd plaque taxis al Aouama
Tél.: 05.39.95.23.11
Pharmacie La Gare
Garre ferroviaire Tanja Madina 
Tél. : 05.39.30.19.32   
Jeudi 28 Janvier 2021
Pharmacie Saada
3; place des Arènes Souk Charf
Tél. : 05.39.36.36.00
Pharmacie El Harrarine
Quartier el harrarine lot 2874 
Tél. : 05.39.38.48.58 
Pharmacie Kasbah
67, Rue Kasbah
Tél. : 05.39.93.51.20
Pharmacie Al Amal
20 Av. Mly Abdelaziz Imm. Dar Amal 
Tél. : 05.39.31.85.49
Pharmacie Mikou
Aouama à côté doha Al Hanae
Tél.: 05.39.95.44.78
Pharmacie Al Bayrouni
Route reliant Marjane à Mesnana
Tél. : 05.39.38.12.28 
vendredi 29 Janvier 2021
Pharmacie El Aouama
En face commune Beni Makada
Tél. : 05.39.95.98.08
Pharmacie les Palmiers
Rue Antaki, derrière grande poste
Tél.: 05.39.32.57.63
Gde Pharmacie Assia
Rte principale entre Ahlen et sidi driss
Tél.: 05.39.31.24.71
Pharmacie Masjid Al Mouhit
Cplx Diar Tanjah N°8 prés coca cola
Tél. : 05.39.38.26.57
Pharmacie Ben Yaich
Branes kdima ront point grand stade
Tél. : 05.39.30.86.80      
Pharmacie Ibn Annafis
Rte de Rabat Kantara sghira 
Tél. : 05.39.95.81.25

Samedi 23 et dimanche 24 
Janvier 2021

•  SAMedi
Pharmacie Al Fahs
10, Rue 36, Jirari 2 Beni Makada
Tél.: 05.39.95.00.63    
Pharmacie Anfa
Av. Haroun Errachid Colonia Souani
Tél. : 05.39.33.12.88
Pharmacie Touzani
Rte de Tétouan en face houmat Echouk 
Tél. : 05.39.36.08.46
Pharmacie Safae
Douar Branes Kdima N°1 
Tél. : 05.39.31.00.27   
Pharmacie Al Kawacim
Rte Rahrah cplx Abdalas N°7 Kawacim
Tél. : 05.39.38.11.32 
Pharmacie Banafsaj
Rue Banafsaj (Dradeb) 
Tél.: 05.39.33.00.72
 •  diMAncHe
Pharmacie Hamza
Hay Saada Av. Yemane Béni Makada 
Tél. : 05.39.36.25.74
Pharmacie Tingis
87; Bd Imam Mouslim Dradeb 
Tél. : 05.39.93.36.35
Pharmacie Hay Al Manar
Mesnana en face de l’ENCG 
Tél.: 05.39.31.54.12  
Pharmacie Bendahmane
Quartier Hadj Mokhtar quartier Seddam 
Tél.: 05.39.31.81.52
Pharmacie Aouama Gharbia
En face dispensaire Aouama
Tél. : 05.39.95.62.36
Pharmacie Al Raha
115, Av Tarik Ibn Ziad Drissia
Tél. : 05.39.36.33.86

Samedi 23 et dimanche 24 
Janvier 2021

Pharmacie du Nord
Rte de Rabat prés Centralitière
Tél. : 05.39.31.05.80 
Pharmacie Biladi
Hay Moujahidine rue 2 N° 2 
Tél. : 05.39.31.32.81
Pharmacie Al Moujahidine
54, rue Al Moujahidine
Tél. : 05.39.94.83.36 
Pharmacie Andalucia
Lot Andalous houmat soussi Aouama
Tél. : 05.39.35.01.97
Pharmacie Ibn Sina
124 avenue Hassan II Marchan 
Tél.: 05.39.93.58.99  
Pharmacie Moulay Ismail
Bd Moulay Ismail Rte de Rabat 
Tél. : 05.39.36.24.10   
Pharmacie Bni Touzine
Hay Bni Touzine pompage Harrazrine
Tél. : 05.39.30.70.66    
Pharmacie Jebari
Branes Kdima en face salle ziaten
Tél.: 05.39.31.41.00
Pharmacie Mly Ali Cherif
78, Bd Mly Ali Chérif Beni Makada
Tél.: 05.39.95.67.74
Pharmacie Imam Boukhari
159, rue principal Haoumat Echouk 
Tél. : 05.39.95.99.28
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Annonces Légales et Administratives
CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE 

BEN MOKHTAR  SARL 
 Centre d’Affaires NOVA AFRICA. 

40, Rue AL BANAFSAJ.  Vielle Montagne 
– Tanger  

0539 94.45 93 - Fax : 0539 94.05.49
 Site : www.uhy-benmokhtar.ma

ONDA TEXTIL SARL AU
RC   11253

Transfert  du siège social
I/ Aux termes du PV de la  décision en date 
du   12  janvier 2021, le gérant de la société     
« ONDA TEXTIL » société à responsabi-
lité limitée d’Associé Unique, au capital de 
100.000,- DHS et dont le siège social était 
précédemment fixé à Tanger-  Rue Sidi 
Amar. Résidence Melouiya Bloc B. 6ème 
étage n°57,  a décidé le transfert du siège 
social à :
Rue Sidi Amar. Résidence MELOUIYA Bloc 
B. Entresol,    Appartement n° 23 – Tanger 
Par conséquent,  l’article (4) des statuts   
est désormais libellé ainsi qu’il suit :
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Le siège de la société est fixé à :  Rue Sidi 
Amar. Résidence MELOUIYA Bloc B. En-
tresol,  Appartement n° 23 – Tanger
II/ Le  dépôt  légal a été effectué au Greffe 
du Tribunal de commerce de Tanger, le   22 
Janvier 2021 sous le numéro   238517.
Pour Extrait et Mention   

CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE 
BEN MOKHTAR

-----------------------------------------------------
STE MAG TRADING SARL

Aux termes d’un acte sous seing privé enre-
gistré le : 02/12/2020 à TANGER y enregis-
tré dans la même ville le 18/01/2021 sous 
référence N° ordre de recette 550,  se sont 
réunis au siège social, les associés de la 
société dite mag trading SARL,  au capital 
du 2000 000.00 dhs, dont le siège est fixé à 
Tanger, LOT N°358 ZONE INDUSTRIELLE 
DE GZENAYA TANGER. 
Le gérant de la société Mr MUSTAPHA 
SAMID a pris les décisions suivantes :
• Approbation des cessions des parts.
• GERANCE : Démission de gérant Mr 
MUSTAPHA SAMID.
• Nomination de nouveau gérant Mr  RE-
DOUANE LAAROUSSI.
• Quitus.
• CAPITAL SOCIAL : est fixé à : 2 000 
000.00 Dhs, et représenté par 2000 parts 
de 1000 Dhs chacune, souscrites par :
«Mr REDOUANE LAAROUSSI 1000 
Parts».
«Mme LAOUNAE  BENSARIA    1000 
Parts».
Le dépôt légal a été effectué au greffe  du 
tribunal de commerce  a Tanger le : 
20/01/2021 sous N° : 550 et inscrite au 
registre de commerce sous N°21319.

Pour extrait et mention
-----------------------------------------------------

SOCIETE ** ELECTRO INASS 
SARL AU ** 

Siège social : RUE IBNO KHATIB N° 25 
ETAGE 2 LARACHE 

modification d’une Société A 
Responsabilité Limitée 

d’associé unique 
Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 12/10/2020  à LARACHE, il a été 
établi les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée d’associé unique, dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
• Denomination : ELECTRO INASS   SARL 
AU  
• Objet : 
MARCHAND DE MATERIEL ELECTRO-
NIQUE
Plus généralement : Tous services adminis-
tratifs, financières mobilières immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet social.
Siège social RUE IBNO KHATIB N° 25 
ETAGE 2 – LARACHE 
Durée : est fixée à 99 années à dater du 
jour de sa constitution définitive.
• Capital social : est fixé à 10.000,00 Dhs 
divisé en 100  parts sociales de 100,00 Dhs 
réparties comme suit :
• MR mohamed bennis... : 1000  
parts   
• Gérance : 
Mr  MOHAMED BENNIS   titulaire de CIN 
N° LB81977, de nationalité marocaine est 
nommé le gérant de la société « ELECTRO 
INASS  SARL AU  », pour une durée illi-
mitée
o Année sociale : du 1er janvier au 31 dé-
cembre.
o Immatriculation : La société a été imma-
triculée au registre de commerce auprès 
du tribunal de première instance de LA-
RACHE.

Pour extrait et mention
La gérance

-----------------------------------------------------
« THE EARTH TRANS S.A.R.L »
Société  Responsabilité Limitée 

au capital de  100 000 MAD
Siege social : 

Rue de Mexique Kaissariat 
– TANGER
RC : 98151

Augmentation de capital 
Modifications corrélatives des statuts

 Aux termes du Procès-Verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire des asso-
ciés en date du 07/12/2020, la collectivité 
des associés décidé d’augmenter le capital 
social d’un montant de deux cent mille (200 
000,00) dirhams le portant ainsi de cent 
mille (100 000,00) dirhams à trois cent mille 
(300 000,00) dirhams par  en numéraire 
déposes dans compte bancaires bloque au 
nom de la société.
 Après l’adoption de résolution précèdent, 
l’Assemblée Générale Extraordinaire des 
associés décidé de modifier les articles 6 et 
7 des statuts.

 Dépôt légal : Le dépôt légal a été effectué  
au greffe du tribunal de commerce de Tan-
ger Le 05/01/2021  sous le N° 2379071 au 
registre de commerce.

Pour extrait et mention
-----------------------------------------------------

STE « VOLAILLES MGHOGHA»
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000,00 dhs
Siège social : 55, AVENUE MOUSSA 

BEN NOUSSAIR  
- TANGER-
R.C 75835

* Aux termes du Procès-verbal de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire en date du 10 
décembre 2020, les associés de la société 
«VOLAILLES MGHOGHA» S.A.R.L ont  
décidé ce qui suit :
• Augmentation du capital d’une somme de 
DEUX MILLION DEUX CENT SOIXANTE 
DIX MILLE DIRHAMS (2.270.000,00 dhs) 
pour le porter de 10.000,00 dirhams à 
2.280.000,00 dirhams
• réduction du capital de 2.280.000,00 dhs 
à 1.000.000,00 dhs par résorption à due 
concurrence des pertes de 1.280.000,00 
dirhams.
• Modification corrélative des statuts,
• Pouvoirs à donner,
* Le dépôt légal a été effectué au secrétariat 
greffe du Tribunal de commerce de Tanger 
en date du   21/01/2021  sous numéro de 
dépôt  238432.

Pour Extrait et Mention 
-----------------------------------------------------

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

Siège social : 02,5éme Etage, Immeuble 
Tachfine 88, Avenue 

Youssef Ibn Tachfine-Tanger
Tél. : 0539 94 50 61 Fax : 0539 94 50 44

Email : contact@fiprof.ma
CENTRAL EXPRESS  SARL AU
AU CAPITAL DE 100.000,- DH

SIEGE SOCIAL : 10,3éme Etage rési-
dence Meriem,

Route de Tétouan, -Tanger
RC: 70229           IF: 15250531
CHANGEMENT STATUTAIRE

Assemblée Générale Extraordinaire du 
26 Décembre 2020 

Aux termes d’une délibération en date du 
26 Décembre 2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé : 
* Mr. Mohamed ABDULAH, détenteur 
de CENT (100)  parts sociales de MILLE 
(1.000,- DH) dirhams chacune dans la so-
ciété dite « CENTRAL EXPRESS S.A.R.L  
A U.», cède et transporte, sous toutes les 
garanties ordinaires et de droit CENT (100) 
parts sociales à 
 Mr. Mohamed LAACHIRI. 
* Mr. Mohamed LAACHIRI, devient le seul 
associé de ladite société. Par conséquent 
l’article 6 et 7 des statuts ont modifiés 
comme suit : 
ARTICLES 6 et 7 : CAPITAL ET PARTS 
SOCIALES  
Le capital social est fixé à la somme de : 
CENT MILLE  (100.000,- DH) DIRHAMS, 
il est divisé en  CENT (100) parts sociales 
de MILLE (1.000,- DH) DIRHAMS chacune 
toutes entièrement libérées ainsi le décla-
rant expressément  et attribuées à l’associé 
unique: 
- Mr. Mohamed LAACHIRI... : 100 parts 
sociales                                       
Total  =   100 parts sociales
Les associés ont constaté  que la société 
reste une société a responsabilité limitée 
a associe unique ; et autant que besoin, 
l’associe unique à décidé : 
* D’accepter la démission du gérant unique 
de ses fonctions : Mr. Mohamed ABDULAH, 
Italien, né le 04/07/1971  à GAZA, titulaire 
de CIN N°K010689A et domicilié à Tanger: 
AV DES FAR COMPLEXE A BOUGHAZ 
IMMB.B4 ETAGE 4 N°29.  En lui donnant 
quitus entiers et définitifs durant sa gestion. 
* De nommer  en qualité de gérant unique 
de ladite société pour une durée indéter-
miné :  
- Mr. Mohamed LAACHIRI, Marocain, né 
le 09/08/1956 à Tanger, titulaire de la CIN 
N° K145751 et demeurant à Tanger : MES-
TRKHOUCH PRES TANGER.
Et par conséquent l’article 13 des statuts 
est modifié.
*La société est valablement engagé pour 
tous les actes et documents la concernant 
par la seule  signature  du gérant unique. Et 
par conséquent l’article 16 des statuts est 
modifié.
Le dépôt légal a été effectué au greffe du 
tribunal de Tanger, en date du 22/01/2021 
Sous le numéro 238515.

Pour extrait et mention.
Fiprof 

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

 Fiduciaire des Professionnels 
Avenue Youssef Ibn Tachfine Imm.

 Ibn Tachfine 88 Etage 5 
N°2-Tanger

Tél. : 0539 94 50 61 Fax : 0539 94 50 44
E-mail : contact@fiprof.ma

CHAMAL CONFEX  S.A.R.L AU
AU CAPITAL SOCIAL : 10.000,- DH

SIEGE SOCIAL : 10,3éme Etage, 
Résidence Mèriem, Route 

De Tétouan -Tanger- 
RC : 93807

IF : 31873023
CHANGEMENT STATUTAIRE

Assemblée Générale Extraordinaire 
du 25 Décembre 2020 

Aux termes d’une délibération en date du 
25 Décembre 2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé : 
* Mr. Mohammed JEBARI, détenteur de 
CENT (100) parts sociales de CENT (100,-
DH) dirhams chacune dans la société dite« 
CHAMAL CONFEX  S.A.R.L AU». Cède 
et transporte, sous toutes les garanties 

ordinaires et de droit CENT (100)  parts 
sociales à 
Mr. Omar EL FERCHEM.
* Mr. Omar EL FERCHEM, devient le 
seule associe. Par conséquent l’article 6 
et 7 des statuts ont modifiés comme suit 
: ARTICLES 6 et 7 : CAPITAL ET PARTS 
SOCIALES  
Le capital social est fixé à la somme de  
DIX MILLES  (10.000,- DH) DIRHAMS, il 
est divisé en  CENT (100) parts sociales 
de CENT (100,- DH) DIRHAMS chacune, 
attribuées à l’associe unique  comme suit:     
- Mr. Omar EL FERCHEM... : 100 Parts 
Sociales
Total  =   100 parts sociales           
Les associés ont constaté  que la société 
reste une société a responsabilité limitée 
a associe unique ; et autant que besoin, 
l’associe unique à décidé : 
* D’accepter la démission du gérant unique 
de ses fonctions : 
Mr. Mohammed JEBARI, Marocain, né le 
22/11/1977 à Tanger, titulaire de la CIN 
N°KB7944, et demeurant à Tanger : Hay 
Beni Ouriaghel 2 Rue 125 N°6 Bendibane. 
; En lui donnant quitus entiers et définitifs 
durant sa gestion.
* De nommer  en qualité de gérant unique 
de ladite société pour une durée indéter-
miné :  
- Mr. Omar EL FERCHEM, de nationa-
lité Marocaine, né  le 07/06/1995 à TA-
GHRAMT FAHS ANJRA, titulaire du CIN N° 
K536536, et demeurant Tanger : DR BAIN 
LOUIDAN TAGHRAMT FAHS ANJRA.
Et par conséquent l’article 13 des statuts 
est modifié.
*la société est valablement engagé pour 
tous les actes et documents la concernant 
par la seule  signature  du gérant unique. 
- Et par conséquent l’article 16 des statuts 
est modifié. 
*L’assemblée Générale, décide de changer 
l’activité principale de ladite société pour : 
« Travaux de chaudronnerie et soudure 
industrielle». Ainsi de modifier l’article 3 de 
statuts en conséquence.  L’article 3 devient:
L’article 3- OBJET :
La société a pour objet, au Maroc ainsi…
• Travaux de chaudronnerie et soudure 
industrielle. 
• Menuiserie métallique. 
• la fabrication et l’assemblage de char-
pentes métalliques, de portails et d’esca-
liers. 
• l’installation de structures métalliques, 
chaudronnées et de tuyauterie. 
• Le négoce international sous toutes ses 
formes, le commerce ,l’importation , l’expor-
tation, la représentation,la consignation,le 
courtage,le  transit,le transport,l’achat, 
la vente,la promotion,tant pour son 
compte que pour le compte de tiers,de 
tous matériels,produits,articles,matières 
premières,manufacturés ou semi manufac-
tues.
Le dépôt légal a été effectué au greffe du 
tribunal de Tanger, en date du 22/01/2020 
Sous le numéro 238504.
Pour extrait et mention.
FIPROF

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

 Fiduciaire des Professionnels 
Avenue Youssef Ibn Tachfine Imm. 

Ibn Tachfine 88 Etage 5 
N°2-Tanger

Tél. : 0539 94 50 61 Fax : 0539 94 50 44
E-mail : contact@fiprof.ma

OCM CAR SARL
AU CAPITAL SOCIAL : 100.000,- DH

SIEGE SOCIAL : AVENUE GETEMBERG, 
KAISSARIATE 

LALA CHAFIA MAGASIN N°11-TANGER-
RC : 79219         IF :   20716879
CHANGEMENT STATUTAIRE

Assemblée Générale Extraordinaire 
du 17 Décembre 2020 

Aux termes d’une délibération en date du 
17 Décembre 2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé : 
*Mr. Abdennaji LOUARTI, détenteur de 
CINQUANTE (50) parts sociales de MILLE 
(1.000,-DH) dirhams». Cède et transporte, 
sous toutes les garanties ordinaires et de 
droit CINQUANTE (50)  parts sociales à 
Mme. Meriem GMIROU. 
*Mme. Asiya EL AFIA, détenteur de CIN-
QUANTE (50) parts sociales de MILLE 
(1.000,-DH) dirhams. Cède et transporte, 
sous toutes les garanties ordinaires et de 
droit CINQUANTE (50)  parts sociales à 
Mme. Meriem GMIROU. 
*Mme. Meriem GMIROU, devient la seule 
associée. Par conséquent l’article 6 et 
7 des statuts ont modifiés comme suit : 
ARTICLES 6 et 7 : CAPITAL ET PARTS 
SOCIALES  
Le capital social est fixé à la somme de  
CENT MILLES  (100.000,- DH) DIRHAMS, 
il est divisé en  CENT (100) parts sociales 
de MILLE (1.000,- DH) DIRHAMS chacune, 
attribuées à l’associée unique  comme 
suit:     - Mme. Meriem GMIROU... : 100 
Parts Sociales
Total  =   100 parts sociales           
*Les associés ont constaté  que la société 
n’est plus une société a responsabilité 
limitée ; mais  elle devient une  société à  
responsabilité limitée a associé unique; 
et confirment en tant que besoin, Mr. 
Mohamed MACHRI., titulaire du C.I.N n° 
AB702262 ; continue de remplir les fonc-
tions de gérant unique de ladite société 
pour une duré illimitée, et l’engage dans 
tous les actes et documents la concernant 
par sa seule signature. 
Le dépôt légal a été effectué au greffe du 
tribunal de Tanger, en date du 22/01/2021 
Sous le numéro 238514.

Pour extrait et mention.
FIPROF

Les chantiers inscrits dans le cadre du programme signé 
entre État et la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima sont ré-

partis sur trois axes à savoir «la compétitivité du territoire», «le 
développement durable» et «la cohésion sociale et territoriale».

Le Conseil de la région a approuvé, le contrat-programme 
pour la mise en œuvre des projets prioritaires du programme de 
développement régional au titre de la période 2020-2022. 

Ce contrat-programme, auquel a été allouée une enveloppe 
budgétaire d’environ 4,399 milliards de dirhams (MMDH), vise à 
améliorer l’attractivité économique des territoires de la région, 
soutenir les secteurs productifs, promouvoir l’emploi et l’ensei-
gnement supérieur, réduire le déficit relevé au niveau social et 
les inégalités territoriales, renforcer l’infrastructure sportive, et 
mettre en valeur le secteur culturel et les sites touristiques, ainsi 
qu’à préserver les ressources naturelles. 

A cet effet, le contrat-programme comprend 21 projets qui 
s’inscrivent dans le cadre des orientations générales du déve-
loppement régional, Le premier axe bénéficie d’une enveloppe 
budgétaire d’environ 1,654 MMDH dédiée à la mise en œuvre de 
5 projets ayant trait au développement économique et au ren-
forcement des secteurs productifs, en plus d’un projet relatif au 
développement du secteur touristique. 

Une enveloppe budgétaire de 787,21 millions de dirhams 
(MDH) sera, quant à elle, mobilisée pour le financement de 8 
projets relatifs au développement durable, dont 2 projets d’as-
sainissement liquide et solide, 3 projets de valorisation du pa-
trimoine naturel et culturel, et 3 autres projets de prévention 
des risques et de lutte contre la pollution. Par ailleurs, un total 
d’environ 1,958 MMDH sera alloué au financement de 7 projets 
dans le cadre de l’axe de «cohésion sociale et territoriale», dont 
3 projets relatifs au domaine de l’éducation et de la formation et 
un projet dans chacun des secteurs de la santé et du sport, en 
plus d’un projet visant à soutenir l’accès aux services publics et 
la cohésion sociale. 

Les secteurs ministériels contribueront au financement de 
ce contrat programme à hauteur d’environ 1,79 MMDH, répar-
tis entre le ministère de l’Intérieur (361,5 MDH), le ministère de 
l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et 
des eaux et forêts (568 MDH), le ministère de la Santé (288 MDH), 
le ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et 
de l’eau (162 MDH), le ministère de l’Industrie, du commerce, de 
l’économie verte et numérique (95 MDH), le ministère de l’Ener-
gie, des mines et de l’environnement (115,31 MDH), le ministère 
de la Culture, de la jeunesse et des sports (107 MDH), et le minis-
tère de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de 
la famille (40 MDH).

Par ailleurs, le Conseil de la région contribuera au finance-
ment dudit programme à hauteur d’environ 1,532 MMDH, tandis 
que les conseils élus contribueront à hauteur de 61,5 MDH. Les 
établissements publics partenaires mobiliseront, quant à eux, 
quelque 1,14 MMDH, répartis entre l’Office national de l’électrici-
té et de l’eau potable (62,5 MDH), l’Office de la formation profes-
sionnelle et de la promotion du travail (330 MDH), l’Agence pour 
la promotion et le développement du Nord (36 MDH), l’Entraide 
nationale (90 MDH), l’Agence de développement social (8 MDH), 
l’Académie régionale d’éducation et de formation (435 MDH), les 
Agences des bassins hydrauliques du Loukkos et de Sebou (7,4 
et 6 MDH respectivement), ainsi que la société d’aménagement 
de la vallée d’oued Martil (40 MDH).

S’agissant du cadre institutionnel de gouvernance du 
contrat-programme, le Wali de la région assurera la supervision 
de la mise en œuvre du programme, tandis qu’un comité régio-
nal et un autre central seront formés, afin de garantir la bonne 
gouvernance en termes de supervision, de suivi et de réalisation 
des projets programmés.

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

Programme des chantiers 
2020-2022 

ActuAlités
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إعداد : عبد الرحيم ابن جلون 

سلسلة المجتهد
161

قال تعالى :
َواْجَعْلَنا  اأَْعــُنٍ  َة  ُقــرَّ يَّاِتَنا  َوُذرِّ ْزَواِجــَنــا  اأَ ِمْن  َلَنا  َهْب  َنا  َربَّ َيُقوُلوَن  َوالَّــِذيــَن 
ًة َوسَسَلًما َخالِِديَن  يَّ ْوَن ِفيَها َتِ وا َوُيَلقَّ َبُ لِْلُمتَِّقَن اإَِماًما وَلِئَك ُيْجَزْوَن اْلُغْرَفَة ِبَا �سَ
ْبُتْم  ا َوُمَقاًما ُقْل َما َيْعَباأُ ِبُكْم َربِّي َلْوَل ُدَعاوؤُُكْم َفَقْد َكذَّ ِفيَها َح�ُسَنْت ُم�ْسَتَقرًّ

َف�َسْوَف َيُكوُن ِلَزاًما« صدق اهلل العظيم ]س الرقان 76/73[.

هم يقولون :
هل كلمة »دََلع« يقوله الزوج في حق زوجته..

- في جنوب مراكش المغرب مراكش، يقول لها : يا عيوني
- في الشمال يقول لها : العايلة )بمعنى الفتاة الصغيرة(

- وفي فاس يناديها : حبيبتي وبحضور األبناء يقول لها : الحاجة
- في فرنسا : مون شيري

- في إسبانيا : سنيورة
- في بلجيكا : مادام
- في الشرق : حُبِّي

وأنا أقول..:
 لؤلؤة بيتي هي من رأت في منامها :

- خيمة بيضاء متصوبة يشع منها نور وهاج أضاء جوانبها الخيمة.
- وفي الصباح سألت والدها، لمن تكون هذه الخيمة..؟

حافظي  المبجل،  زوجك  دار  هي   : فأجابها 
ورضا  اهلل  رضا  تحت  وأنت  إال  تنامي  وال  عليها 
الليل..  أبناءك.. وقومي   : بالنور  لتنعمي  زوجك 
البيت  ألن  واالستغفار،  الكريم  القرآن  لسانك 
الذي يقرأ فيه القرآن الكريم ال تدخله الشياطين.

تشربين  قــد  ـــت..  رأي بما  لــك  فهنيئا   -
ماء  شربة  تنسي  فال  الجنة  في  سلسبيال  ماء 
المرأة  هي  الحياة  أن  واعلمي  وألسرتك،  لي 
الصالحة، المؤمنة، الصادقة، المخلصة، المحبة 

الطائعة هلل ولزوجها.
»لؤلؤة البيت«

يقول لك الزوج :
أنت رفيقة دربي

جوهرة بيتي
ياقوتة حياتي

ذرة قلبي
- هي من أنارت طريقي إلى المحبة والوئام والصالح..

- هي من أنجبت لي خيرة شبان وشابات أسعدوا حياتي..
- هي من تشقى نهارا بأعباء البيت وتصون األوالد وترعاهم..

هي من تهجع ثلث الليل وتقول : يا ربي يا ودود، أسألك لذة السجود وجنة الخلود، 
ودعاء غير مردود، وفرجا ورحمة يا خير معبود، أوالدي في حمايتك..

اللهم فرّج هم زوجي وأعنه على دروب الحياة..
اللهم أعننا على ذكرك صباح مساء..

اللهم أبعد عنا كل بالء وكل شيطان إنس وجن..
اللهم إني أشكرك على كتابك في األزل بالزواج من عبدك المطيع عبد الرحيم إنه 

رحيم خاشع لعظمتك..
وطول  والعافية  الصحة  وامنحه  تحتسب،  ال  حيث  من  رزقك  أبواب  له  فتح  اللهم 

العمر..
اللهم اجعله من المسلمين المتقين المحسنين، وبالليل وباألسحار يصلي ويذكرك 

ويستغفرك إنك كنت غفارا..
زوجي هذا حمدك إذ رزقته بنين وبنات، فقال :

س : من اهلل علي بأنثى سمراء، خطفت األضواء بوجه شيماء..
م : اهتز قلب والدك لمولدك الميمون.. كن ذخرا للوالدين واألقربين..

ج : ولدت جميل المحيا بيسر، خض غمار الحياة لتظفر باليسر..

خ : يسعدك الميمون يصاحبك إلى األبد.. أتمنى لك طول العمر في كل يوم وعيد..
ف : عهدت منك في الصبا الشطط والحشمة، فال تركن للهوى فهو ريح طائش..

ع : سمتها جدتها عايدة أسمى األسماء، خفيفة الظل، حلوة النطق بالباء..
ق : وجه صبوح مالئكي هّل بالبيت هي ثالثة البنات بهن ضمنت جنتي..

أبنائي فلذات كبدي..
بناتي درر قلبي..

هم قرة عيني أبصر بهم..
راعتهم لؤلؤة بيتي..

هي من قالت :
 انس هم الدنيا وزينتها     وعش معنا لحظات وأيام

هي من قال في حقها )المفتي(:
روحها وروحي وروحي روحها     ولها قلب وقلبي قلبهــا
فلنــــــا روح وقلــــب واحـــد    حبها حبي وحبـي حبهــا
حسبهــــــــــــا حســــبـــــي    وحسـبــــــي حسبـهــــا

قال تعالى :
ِل اْلَعِظيِم« صدق اهلل العظيم  ُ ُذو اْلَفضسْ ِ ُيوؤِْتيِه َمن َي�َساُء َواللَّ ُل اللَّ »َذِلَك َفضسْ

]الحديد 20[.
قال تعالى :

ْبَكى« ]النجم 42[. َحَك َواأَ نَتَهى َواأَنَُّه ُهَو اأَ�سْ »َواأَنَّ اإَِلى َربَِّك امْلُ

وقال تعالى :
سَسْعَيُه  َواأَنَّ  سَسَعى  َما  لَّ  اإِ ن�َساِن  ِلْلإِ لَّْي�َس  »َواأَن 
ْوَفــــى« ]س  ــــَزاَء اْلأَ ــَزاُه اْلَ ــْج ــمَّ ُي ســَســْوَف ُيــَرى ُث

الحديد 40[.
لؤلؤة  تذكرني  اهلل،  قدر  ال  كارثة  حلت  فإن 

بيتي باآلية الكريمة :
ْكِم َربَِّك َفاإِنََّك ِباأَْعُيِنَنا َوسَسبِّْح  ِبْ ِلُ »َوا�سْ
َف�َسبِّْحُه  ْيِل  اللَّ ــَن  َوِم َتــُقــوُم  ِحــَن  ــَك  َربِّ ِبَحْمِد 

ُجوِم« صدق اهلل العظيم ]الصور 47[. َواإِْدَباَر النُّ
قلت لها وأنا كامل اليقين باهلل:

قال تعالى :
َمْقَعِد  ِف  َوَنَهٍر  َجنَّاٍت  ِف  تَِّقَن  امْلُ »اإِنَّ 
العظيم  اهلل  ْقَتِدٍر« صدق  مُّ َمِليٍك  ِعنَد  ْدٍق  �سِ

]س القمر 55[.
وقال تعالى :

»َهْل َجَزاُء اْلإِْح�َساِن اإِلَّ اْلإِْح�َساُن« ]س الرحمن 59[.

زوجتي ربيع عمري.. بهجة حياتي.. شمس نهاري.. قمر ليلي..
في بيت تحّفه مالئكة الرحمان بالتالوة القرآنية التي ال تنقطع ليال ونهارا..

بيت تعمه السكينة وتشمله الرحمة..
اللهم أدم المحبة وطول العشرة والستر ألهله من عبث العابثين وحسد الحاسدين..

اللهم أبعد عنه الغم والحزن والضيم والمرض.. بفضلك ومنك يا رحيم يا رحمان 
يا عظيم الجاه..

اهلل  ونتبع سنة رسولك سيدنا محمد صلى  برضاك،  نحيا  إننا  والشكر،  لك  الحمد 
عليه وسلم.

الحمد هلل هي كلمة هادفة من قلب عاشق ولهان..
كلمة خضعت لها كبرياء المرأة الندماء..

كلمة حلوة المنال، انجدبت لها العصماء البيداء..
كلمة دوت جراح قلب عطشان بحب وحنان..

كلمة رفرفت لها الحسناء هم يقولون لها : حبيبتي..
وأنا أقول : قرة عيني، ومنى نفسي..

- بيت يذكر فيه ذكر اهلل العظيم، تحرسه المالئكة من كل شيطان مارد من الجن 
واإلنس.

لؤلؤة بيتي
السعيدة هم يقولون.. وأنا أقول...األسرة 
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

وسمعت قول الحق للقوم: ادخلـوا      دار السالم فسعيكم مشــكـــور
هذا النعيـــم به األحبـــة تلتقــــي      ال عيـش إال عيشــة المبــــــرور)223(

+++
قلت :

- رحم اهلل الشاعرة الكبيرة عائشة التيمورية... تعلقت بابنتها توحيدة تعلقا جنونيا أفقدها 
اليت مزقت جوانح فؤادها كأم رؤوف عطوف، فظلت  القاسية  الفاجعة  إزاء هذه  صمود الصبر 

تصارعها سنوات وهي حبيسة خوالج الحزن والدموع حتى تأذت عيناها وكل بصرها.
قال :

األدبية  مالمحة  أجل  في  عصرها  إلى  التواصل  بوثيق  تمت  بيئتها،  بنت  عائشة  كانت   -
والشعرية... هي وبحق... شاعرة أصلية الموارد...

فهززت برأسي وأخذت منه »القطوف« وتصفحته وقلت :
- وهذه مرثية الشاعرة مزروعة الحميرية التي أشرت إليها أنفا.. يحكى أنها خرجت مع بعث 

إلى الشام فأمر ابنها في وقعة أنطكية، فجعلت تندبه وتقول :
أيـا ولــدي قد زاد قلبــي تلهبـــا      وقد حرقت مني الشؤون المدامع
وقد أضرمت نار المصيبة شعلــة     وقد حميت مني الحشا واألضالــع
وأسأل عنك الركب هل يخبرونني     بحالك كيما تستكين المضاجـــع
فلم بك فيهم مخبر عنك صــادق     وال فيهــم من قــل إنك راجـــــع
فيا ولدي من غبت كدرت عيشتي     مقلبي مصدروع، وطرفــي دامــع

وفكري مسقوم، وعقلي ذاهـــــب     ودمعي مسفـــوح، وداري بال قــع)224(
فإن تك حيا صمــت هلل حجـــــــة     وإن تكن األخـرى فما لحـر جازغـع)225(

*... وأم خاد النميرية... توفي ولدها في بعض الغزوات، ودفن في الغربة، فرثته قائلة :
إذا ما أتتنا الريح من نحو أرضه     أتتنا بريــاه فطـــاب هبـــوبهــا
أتتنا بمسك خالط المسك عنبر     وريح خزامى باكرتهـا جنوبهـــا
أحن لذكــــراه إذا ما ذكرتـــــه     وتنهل عبـرات تفيــض غروبها

حنين أسيـر تارح شــــد قيـــده      وإعوال نفس غاب عنها حبيبها)226(
وكان صاحبي أثناء اإلنشاد يتمايل تارة، ويهز منكبه تارة أخرى... ولما انتهيت قال :

- عجيب واهلل حافظتي... لقد أيقظتها عنوة كلمة عابرة، كلمة »أسير« المدرجة في صدر 
اإلدارة،  سخافات  أوهنتها  بعدما  رواحلها  تهرأت  التي  الراقدة  وهي  أيقظتها  األخير...  البيت 

وأنهكتها رتابتها الجامدة الجامسة.. إيه.
وارتشف سؤر كأسه بتمهل ثم قال :

- ذكرتني كلمة »أسير« بتفجع تلك األم التي بلغها أن أهل المدينة حبسوا ابنها لسبب ما، 
فتحركت حبوتها عليه، وناشدتهم متضرعة متوسلة أن يكرموه، وخاطبتهم في تحنن علهم 

يرعون عليه ويطلقون وثاقه.. قالت :
أيا إخوتي أهل المدينة أكرموا      أسيركـم إن األسيــر كريـــم
فرب كريم قد قــراه وخافـــــه     ورب أمــور كلـهــن عظيــــم

عصى جلها يومـا عليه فراضه      من القوم عياف أشـام حليــم)227(
وقلبت صفحتين من »القطوف« وقلت :

- وللنشر أيضا إلى جانب الشعر أعماق في فن الرثاء حيث يتدفق التيار الوجداني وقد غار 
في أباعد الخطرات النفسية... فلو أرعيت سمعك لهذه العينة :

*... قيل ألم الهيثم السدوسية : ما أسرع ما سلوت عن ابنك الهيثم، قالت : أما واهلل لقد 
رزئته كالبدر في بهائه، والرمح في استوائه، والسيف في مضائق، ولقد فتتت مصيبته كبدي 

وأفنى فقده جلدي، وما اعتضت من بعده إال أمن المصائب لفقده)228(.
ثم أضفت :

- وهذه عينة أخرى :
*... قال عبد الرحمن بن عمر :

به  نزل  قد  لها  بني  يديها  وبين  لها،  خباء  في  األرض  بأعلى  نجد  من  امرأة  على  دخلت 
الموت، فقامت إليه، فأغمضته، وعصبته وسجنته)229(، وقالت : يا ابن أخي، قلت : ما تشائين؟

قالت : ما أحق من ألبس النعمة، وأطيلت به النظرة)230( أن ال يدع التوثق من نفسه قبل 
حل عقدته، والحلول بعقوته)231(، والمحالة بينه وبين نفسه، قال : وما يقطر من عينيها دمعة 
صبرا واحتسابا... ثم نظرت إليه فقالت : واهلل ما كان ماله لبطنه، وال أمره لعرسه، وما كان إال 

كما قال القائل :
رحيـــب ذراع بالتــــي ال تشيـــنــــه      وغن كانت الفحشاء ضاق بها ذرعا)232(

وألقيت نظرة في الصفحات الموالية وقلت :
- سجلت هنا مراثي طريفة قيلت في منديل، وقدح، وهر، وحمار، و... مرثيات أخرى عجيبة 

اقترح أن تقف عندها في دردشة مقبلة بحول اهلل...
وفي هذه دخلت علينا ابنتي خديجة بصينة فيها لمج وإبريق شاي ساخن... وبعد رشفات 

وتلمج عاد بنا الحديث إلى الحطيئة وأخباره، فقال صاحبي :

- خرج ذات يوم من بيته وقد هاجته الرغبة في الهجاء، فجعل يردد :
أبــت شفتـــاي اليــوم إال تكلمــــا     بســـوء، فما أدري لمـــن أنا قائلـــة

بئر فرأى صوراه  الطريق أطل على  وبينما هو في  أحدا يصب عليه فوزة هجره...  ير  فلم 
فقال :

أرى لي وجها شــــوه اهلل خلقـــــه      فقبــــح من وجـــه، وقبـــح حامـلــــه)233(
فقلت :

- حطيئة آخر... كان صاعقة من صواعق الهجاء الالذع، هو الشاعر المرسي األندلسي ابن 
سخرية  في  فدمها  البئر،  ماء  صفحة  على  الحطيئة  رآها  كما  مرآة  في  صورته  رأى  حزمون... 

وتشويه قائال :
تأملت في المرآة وجهــي فخلتـــه       كوجه عجـوز قد أشــارت على اللهـــو
إذا شئت أن تهجو تأمـل خلقتـــي       فإن بهـــا ما قــد أرادت مـن الهجـــو
كـــأن على األزرار منــــي عـــــورة       تنادي الورى: غضوا وال تنظروا نحـوي
فلو كنت مما تنبت األرض لم أكن       من الرائق الباهي وال الطيـــب الحلـو

وأقبـــح مــن مرأى بطنـــي فإنـــه       يقرقر مثــــل الرعد قرقــــــر في الجو)234(
فتبسمت وقلت :

فأطرق  مبطانا،  الوجه  قبيح  كان  حزمون  فابن  حندال)235(،  دميما  الحطيئة  كان  لئن   -
إطراقه خفيفة ثم رفع رأسه وقال :

- ربما...
ومد شفتيه ثم أضاف :

- قيل حكيم : ما أقبح صورتك، فقال، ليس حسنك إليك فتحمد عليه وال قبحي إلي فأعاتب 
عليه، إنما ذلك صنع الباري تعالى، من ذمه كفر)236(.

فابتسمت وهززت برأسي... فأطرق ثانيا وقد أدرك أني وعيت إشارته... قلت بعد ارتشافات :
- ودميم آخر هو أبو نخيلة الشاعر الراجز)237(، أحد العققة، دخل اليمن فلم ير بها حسنا، 

ورأى أحسن من فيها، وكان قبيحا جدا، فأطلق بيتيه ذينك الشهرين :
لم أرى غيري حسنـا      منذ دخلــت اليمنــا

فيـا شقـــاء بلــــدة      أسن من فيها أنـــا)238(
ثم أضفت :

- والسراج الوراق، الشاعر الظريف، لم يكن ذميما لكنه كان أشقر أزرق العينين/فداعب...
فبادر وهو يلهس :

- يعني أنه كان إسكاندينا في الوجه.
فقلت :

- قد اختلطت بشرة اإلسكاندينا في السواد إثر هجرة أهلي الجنوب الحار إلى الشمال البارد، 
فترى اليوم فيهم األدبس)239(، واألصدأ)240(، واألحم)241(، واألشهب... وقيل على ذلك ما 

دس من عرق.
فنخر... وعدت إلى السراج الوراق وقلت :
- داعب نفسه بخفة ظله وبقفشه فقال :

++++
الهوامش :

)223( »جواهر األدب« الهاشمي 627
)224( بالقع وبلقع : خال من كل شيء

)225( »جواهر األدب« 626 -و- »معجم النساء«..240
)226( »زهر اآلداب« ج 4/1010 -و- »معجم النساء« 292

)227( »معجم النساء..« 311
)228( »زهر اآلداب« ج4/854

)229( سجيّة : غطته بثوب ونحوه
)230( النظرة ك اإلنتظار واإلهمال

)231( العقوة : المكان المتسع أمام الدار، الساحة. وهنا يراد القبر.
)232( »العقد الفريد« ج3/243 -و- »عيون األخبار« ج2/316 -و- »طبائع النساء« 202.

)233( »ديوانه« 257 -و- »األغاني« ج2/163 -و- »المعجب« عبد الواحد المراكشي 422.
أنشده موشحة  الخزرجي دخل عليه في مجلسه،  أن يحيى  الرائقة.. ويحكى  وأزجاله  ابن حزمون بموشحاته  اشتهر 
لنفسه، فقال له ابن حزمون: ما الموشح بموشح حتى يكون عاريا من التكلف.. فقال: على مثل ماذا؟ قال : على 

مثل قولي :
يا هـاجـري    هل إلى وصال       منك سبيـْل
أو هل ترى    عن هواك سال      قلبَ القليْل

)234( »أزهار الرياض« ج2/211 -و- »نفخ الطيب« ج7/9.
)235( الحندل: القصير المفرط في القصر.

)236( »محاضرات األدباء« ج2/284
)237( أبو نخيلة )-145هـ( عق أباه فنفاه عن نفسه، مدح خلفاء بني أمية، ولما قامت دولة بني العباس انقطع إليهم 

ولقب بشاعر بني هاشم وهجا بني أمية فيهم بين يدي أبي العباس :
كنـا أنــاسـًا نــرب الهالَكا      ونركب األعجاز واألوراَكا
وكل شيء قلت في سواَكا      زورو قـد كّفـر هــذا ذاَكا

أغرى المنصور بخلع عيسى بن موسى من والية العهد، فسخط عليه عيسى،  ووكل مواله فذبحه وسلخ وجهه.
)238( »تاريخ مدينة دمشق« ج7/303 -و- »أحلى طرائف ونوادر الشعراء« جروس برس - 55.

)239( األدبس = سواد في شقرة
)240( األصدأ = شقرة إلى سواد

)241( األحمّ = غلب السواد على البياض.

الجزء األول  ـ  جلسة 4

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

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

َخرُي حالَبْيِك تنَطِحني!.

)يتبع(



انطلقت النسخة السادسة من كأس األمم األفريقية لالعبين المحليين 
المسابقة يشارك فيها  2021. هذه  يناير   16 الماضي  السبت  »شان« منذ 
المحلية  الدوريات  في  يلعبون  الذين  األفارقة  الالعبون  الحصر  وجه  على 
يتابعونهم  الذين  الالعبين  المشجعين من مشاهدة  لبلدانهم، مما يمكن 

وهم يلعبون كل أسبوع داخل حدود بلدانهم بقميص منتخبهم.
بسبب   2021 عام  غاية  إلى  تأجيلها  تم  التي   ،2020 نسخة  وتقام 
خاصة  أهمية  وتكتسي  الكاميرون،  في   ،COVID-19 جائحة  تفشي 
لالعبين المشاركين، ألنها قد تمكنهم من فرض نفسهم في منتخباتهم 
 FIFA العالم  كأس  تصفيات  من  الثاني  الدور  خوض  أفق  في  الوطنية 
هذه  في  المشاركة  الـ16  المنتخبات  فيها  ستنافس  التي   ،2021 قطر 

القارية. البطولة 
سياق البطولة :

كان من المقرر انطالق هذه النسخة السادسة في إثيوبيا، قبل أن يتم 
نقلها إلى الكاميرون في أبريل 2020. وبعد أن تأجلت بسبب الوباء، انطلقت 
هذه البطولة أخيرًا يوم السبت الماضي في الكاميرون ، والتي ستستضيف 
بين  االفتتاحية  المباراة  وجمعت  القادم.  العام  األفريقية  األمم  كأس  أيضًا 
الذي سيحتضن   ياوندي،  في  أهيدجو  أحمدو  بملعب  وزيمبابوي  الكاميرون 

المباراة النهائية أيضًا في 7 فبراير.
المنتخبات المشاركة والمجموعات :

يشارك في البطولة 16 منتخب ضمن أربع مجموعات. وتضم المجموعة 
الثانية  المجموعة  وفي  فاسو.  بوركينا  مالي،  زيمبابوي،  الكاميرون،  األولى، 
نجد منتخبات ليبيا، النيجر، الكونغو الديمقراطية، الكونغو. وتضم المجموعة 
تضم  التي  الرابعة  المجموعة  ثم  أوغندا.  رواندا،  توجو،  المغرب،  الثالثة، 

زامبيا، تنزانيا، غينيا، ناميبيا.
تفاصيل المنافسات :

األفريقية  األمم  كأس  منذ  للرجال  كبرى  بطولة  أول  الكاميرون  تنّظم 
المروضة  غير  األسود  كتيبة  تأمل  الرابعة،  مشاركتها  وفي   .1972 عام 
 2011 النهائي في نسختي  ربع  إلى  تأهلها  إنجازًا أفضل من  في أن تحقق 
و2016، واحتاللها المركز األخير في مجموعتها خالل نسخة 2018. بيد أن 
الكاميرونيين لم يتألقوا في مبارياتهم التحضيرية )هزيمتان وتعادل(، على 

الرغم من خط هجومهم المكون من مهاجمين لعبوا في أوروبا: جاك زوا 
ويانيك نجينج.

المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب :
خطف المنتخب المغربي، الفائز باللقب على أرضه خالل النسخة الماضية، 
األضواء أساسًا بفضل تألق أيوب الكعبي، الذي أنهى البطولة كأفضل العب 
روسيا.  في  المشارك  رينار  هيرفي  فريق  في  نفسه  ليفرض  هداف،  وأفضل 
وبعد ثالث سنوات، ال يزال الكعبي يلعب في الدوري المحلي، مع فريق الوداد 
البيضاوي، بعد خوضه تجربة قصيرة في الصين، ويشكل السالح األساسي 
لكتيبة أسود األطلس الراغبة في االحتفاظ بلقبها القاري. ويذكر أن الدولي 
السابق مصطفى حاجي، مساعد مدرب المنتخب األول وحيد خليلودزيتش، 
كان مسؤواًل عن اإلشراف على خمسة العبين هم عبد الكريم بعدي، ويحيى 

جبران، وهشام المجهد، وسفيان رحيمي، وعبد اإلله الحافيظي.
وحلت البعثة الرسمية للمنتخب الوطني لالعبين المحليين منذ الخميس 
14 يناير 2021 بمطار دواال الدولي، بعد رحلة دامت حوالي خمس ساعات 

و10 دقائق انطالقا من مطار الرباط سال الدولي.
انطالقة إيجابية بفوز صغير على الطوغو ورحيمي أحسن العب 

في المباراة:
بفوزه  إيجابية  بانطالقة  المنافسات  شريط  الوطني  المنتخب  قص 
يناير   18 االثنين  مساء  التي جمعته  المباراة  في  لصفر  واحد  بنتيجة هدف 
اليوم  إطار  في  دواال،  بمدينة  التوحيد  ملعب  أرضية  على  الطوغو  بمنتخب 
قاده  لقاء  في  الوطني  المنتخب  هدف  وسجل  الثالثة.  المجموعة  عن  األول 
الدقيقة  في  جبران  يحيى  الالعب  أفومبيطانا،  أندوفيترا  الملغاشي  الحكم 
26 من ضربة جزاء. و ختارت اللجنة التقنية التابعة للكونفدرالية اإلفريقية 
لكرة القدم، المغربي سفيان الرحيمي أحسن العب في المباراة. وجاء اختيار 
فترة  طيلة  به  قام  الذي  المتميز  األداء  إثر  العب  أحسن  الرحيمي  سفيان 
لعبه خالل المباراة، ونال استحسان اللجنة التقنية التابعة لالتحاد اإلفريقي 
لكرة القدم. وكان منتخب األسود المحلية على موعد مع مباراته الثانية في 
البطولة أمس الجمعة في مواجهة منتخب رواندا، فوق أرضية نفس الملعب 
مجموعته  في  واألخيرة  الثالثة  مباراته  المنتخب  وسيخوض  دواال.  لمدينة 
يوم األربعاء المقبل، 26 يناير ضد منتخب أوغندا على الساعة الثامنة مساء 

بملعب إعادة التوحيد بمدينة دواال.
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خبر األسبوع

قالت صحيفة »ماركا« أن إدارة إشبيلية لن تستغني عن خدمات 
الدولي المغربي يوسف النصيري إال في حال حصولها على 40 مليون 
المسألة.  في هذه  أيضـا  تراهـا ضروريـة  التي  الالعب  وموافقة  يورو، 
ويست  من  يورو  مليون   30 بقيمة  عرضا  األندلسي  النادي  ورفض 
مستمرة  المحادثات  ومازالت  النصيري.  ضم  أجل  من  اإلنجليزي  هام 
بين الفريقين. ويرغب ويستهام التعاقد مع الدولي المغربي لتعويض 
رحيل المهاجم سيبستيان هالر الذي انضم إلى أياكس خالل االنتقاالت 
األخيرة. ورفض لوبتيغي، مدرب إشبيلية، خالل المؤتمر الصحافي الذي 
سبق مباراة ناديه أمام ديبورتيفو أالفيس التعليق على موضوع رحيل 
مهاجمه المغربي الشاب الذي انضم إلى إشبيلية مقابل 20 مليون يورو 

قادما من ليغانيس قبل 12 شهرا فقط.

الدوري اإلسباني
بونو مينح اإ�شبيلية فوزًا غاليًا 

على األفي�س بالليجا

40 مليون يورو لتخلي 
اإ�شبيلية عن الن�شريي

استعاد إشبيلية اتزانه سريعا في الدوري اإلسباني لكرة القدم، بفوز 
ثمين 1-2 على مضيفه ديبورتيفو أالفيس، في المرحلة التاسعة عشر 
النصيري وخيسوس فيرنانديز  المسابقة. وسجل إلشبيلية يوسف  من 
)سوسو( في الدقيقتين الثالثة و30، بينما  سجل إدجار مينديز ألصحاب 
األرض في الدقيقة 12. ورفع إشبيلية رصيده إلى 33 نقطة، ليتقدم إلى 
السابع  المركز  أالفيس عند 18 نقطة في  الرابع وتجمد رصيد  المركز 
عشر. وأفلت إشبيلية من تلقى هدف التعادل في نهاية المباراة عندما 
حصل أالفيس على ضربة جزاء في الدقيقة 90، وسددها خوسيه لويس 
سامارتين لكن حارس أشبيلية ياسين بونو، تصدى لها لينقذ فريقه من 
استقبال هدف التعادل. وسقط فياريال في فخ التعادل 2-2 مع ضيفه 
الرابع  المركز  إلى  إلى 33 نقطة ليتقدم  غرناطة. ورفع فياريال رصيده 
بفارق األهداف فقط أمام إشبيلية مقابل 28 نقطة لغرناطة في المركز 
السابع. وانتهى الشوط األول بالتعادل 1-1، حيث تقدم روبرتو سولدادو 
لغرناطة في الدقيقة 21، وتعادل روبين بينيا لفياريال في الدقيقة 29. 
وفي الشوط الثاني، تقدم فياريال بهدف سجله مويسيس جوميز من 
ضربة جزاء في الدقيقة 65، وتعادل غرناطة بهدف سجله كينيدي في 
الدقيقة 75. وأنهى غرناطة، المباراة بعشرة العبين، بعد طرد يان بريسي 
في الدقيقة األخيرة من المباراة. وقلب ريال بيتيس، تأخره بهدف نظيف 
إلى فوز ثمين 1-2 على سيلتا فيجو. ورفع بيتيس رصيده إلى 26 نقطة 
ليقفز إلى المركز الثامن، بعدما حقق اليوم انتصاره الثاني على التوالي. 
ومني سيلتا فيجو بالهزيمة الثالثة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 23 
نقطة ويتراجع للمركز الحادي عشر. تقدم سيلتا فيجو بهدف سجله سانتي 
مينا في الدقيقة 16، ورد بيتيس بثنائية سجلها سيرخيو كاناليس في 
الدقيقتين 25 و44. وقفز خيتافي إلى المركز التاسع بفوزه الثمين 1-0 
المرة  لتكون  التوالي،  على  الثاني  فوزه  خيتافي،  وحقق  هويسكا.  على 
األولى في الموسم الحالي التي يحقق فيها الفوز في مباراتين متتاليتين 
بالدوري اإلسباني. ورفع خيتافي رصيده إلى 23 نقطة ليتقدم إلى المركز 
التاسع، وتجمد رصيد هويسكا عند 12 نقطة في المركز األخير، بعدما مني 
بالهزيمة الرابعة على التوالي. وانتهى الشوط األول من المباراة بالتعادل 
السلبي الذي ظل قائما، حتى سجل ماورو أرامباري هدف المباراة الوحيد 

في الدقيقة 70. 

برشلونــة / ريال صوصيداد: 
 1 – 2

ريال مدريد/ أ.بلباو: 3 – 1 
قاديس / ليفانطي: 2 – 2  
بلد الوليد / إلتشي: 2 – 2 
أالفيس / إشبيلية: 1 – 2 
خيطافي / ويسكا: 1 – 0 

بيتيس / سلطا: 2 – 1 
فيا الريال / غرناطة: 2 / 2 

فالينسيا / أوصاصونة 
إيبار/ أ.مدريد 

برنامج الدورة 20: 
أمس الجمعة:

ليفانطي / بلد الوليد )الساعة 
التاسعة ليال(

اليوم السبت: 
)الساعة  الريــال  فيا   / ويسكا 

الثانية ظهرا(
)الساعــة  / قاديــس  إشبيلية 

الرابعة والربع مساء(
بيتيــس   / صوصيداد  ريال 
والنصــف  السادسة  )الساعة 

مساء(
أالفيس / ريال مدريد )الساعة 

التاسعة ليال(
غدا األحد: 

أوصاصونة / غرناطة )الساعة 
الثانية ظهرا(

)الساعــة  برشلونـة   / إلتشي 
الرابعة والربع مساء(

)الساعـــة  إيبـــار   / سلطا 
السادسة والنصف مساء(

)الساعــة  فالينسيا  أ.مدريد/ 
التاسعة ليال( 
بعد غد اإلثنين

)الساعة  خيطافــي   / أ.بلباو 
التاسعة ليال(
الترتيب العام

1 - أ. مدريد: 41 نقطة
2 - ريال مدريد: 37 //

3 - برشلونة: 34//
4 - فيا الريال: 33 //

5 - اشبيلية: 33//
6 - ريال صوصيداد: 30 //

7 -  غرناطة: 28//  
8 - بيتيس: 26 //
9 - قاديس: 24//

10 -  خيطافي: 23 //
11 - سلطا: 23 //

12 - ليفانتي: 22 //
13 - أ.بلباو: 21 //

14 -  فالينسيا: 19 //
15 - إيبار: 19 //

16 - بلد الوليد: 19 //
17 - أالفيس: 18 //

18 - إلتشي: 17 /
19 - أوصاصونة: 15 // 

20 - ويسكا: 12 //

الملحق الرياضي16

كاأ�س الأمم الأفريقية للمحليني:

تفا�شيل املناف�شة ومعلومات هامة وبداية 
اإيجابية للمنتخب الوطني املغربي

تداربيه  التطواني  للمغرب  الجديد،  المدرب  بلحمر،  يونس  باشر 
الوطنية  البطولة  من  المقبلة  للمباريات  استعدادا  الفريق  مع 
خالل  بلحمر  ركز  و  منافساتها.  استئناف  انتظار  في  االحترافية، 
منسوب  من  للرفع  البدني  الجانب  على  األولى،  التدريبية  الحصص 
مع  تعاقدت  التطواني  الفريق  إدارة  وكانت  لالعبين.  البدنية  اللياقة 
إليها  أوكل  لجنة  طرف  من  تزكيته  بعد  ونصف  لسنة  بلحمر  يونس 
اإلسباني  المدرب  عن  االنفصال  بعد  المدرب  اختيار  الفريق  مكتب 
عمله  استئنافه  قبل  يوما  رسمي  بشكل  بلحمر  تقديم  وتم  ماكيدا 
مدربا  الزواق  إبراهيم  من  المكون  و  له  المساعد  التقني  الطاقم  رفقة 
بدنيا  معدا  الرياني  يوسف  و  أول  بدنيا  معدا  لونا  سلفادور  و  مساعدا 
بلحمر،  يونس  ودعا  المرمى.  لحراس  مدربا  بنيول  وهلدير  ثاني، 
الصعبة  الظرفية  ظل  في  الفريق  حول  لإللتفاف  التطوانية  الجماهير 
لتحقيق  والعودة  الصحيحة  السكة  في  وضعه  أجل  من  منها  يمر  التي 

الجماهير. تعشقها  التي  الجميلة  والكرة  اإليجابية  النتائج 

بلحمر ي�شتاأنف عمله مع املغرب التطواين وي�شتنجد باجلمهور
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نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

زيدان في خطر.. وراؤول يستعد 
لخالفته

عن  إسباني،  صحفـــي  تقريـــر  تحدث 
مصير المدرب زيدان، بعد الخروج المفاجئ 
يد  على  إسبانيا،  لكأس  األول  الدور  من 
فريق مغمور. وخسر الريال أمام ديبورتيفو 
بنتيجة  الثالثة(،  الدرجة  فرق  )أحد  ألكويانو 
1-2، مساء األربعاء، ليودع البطولة الثانية 
أمام  الهزيمة  بعد  أسبوع،  من  أقل  في 
أتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر. 
وبحسب صحيفة »سبورت« الكتالونية، فإن 
مدريد  به ريال  ظهر  الذي  الكارثي  األداء 
مسؤولي  قلق  آثار  ما  هو  ألكويانو،  أمام 
الثانية  البطولة  خسارة  من  أكثر  النادي، 
في أقل من أسبوع. وأضاف التقرير، أن هذا 
تساؤل  موضع  زيدان  مستقبل  جعل  األمر 
هناك  أن  لدرجة  مدريد،  ريال  في  كبير 
دور  انطالق  قبل  رحيله  مسألة  في  تفكير 
التقرير،  وأشار  أوروبا.  أبطال  لدوري  الـ16 
في  الموسم  ريال مدريد ظهر هذا  أن  إلى 
مُخجلة،  بمستويات  المباريات  من  العديد 
الدرجات  من  فريق  أمام  األمر  تكرار  أن  إال 
الكأس  في  أمامه  الخسارة  لدرجة  األدنى 
وبعشرة العبين، هو ما أكد أن األمور تسير 
بأن  التقرير،  واختتم  الخاطئ.  االتجاه  في 
يتخذ  قد  مدريد،  ريال  رئيس  فلورنتينو، 
مباراة  عقب  زيدان،  مستقبل  بشأن  إجراًء 
إذا  الليجا،  في  المقبلة  أالفيس  ديبورتيفو 
جونزاليس  راؤول  وسيكون  الفريق.  تعثر 

هو البديل األقرب لخالفة زيدان.
أوديجارد مطلوب في البريميرليج

سبورتــــس أن  شبكة سكـــاي  أكدت 
آرسنال تقدم بعرض لريال مدريد، من أجل 
العب  أوديجارد،  مارتن  النرويجي  استعارة 
أوديجارد  وكان  ينايرالجاري.  في  وسطه 
خالل  مدريد،  ريال  عن  الرحيل  طلب 
الميركاتو الشتوي، بحًثا عن فرصة حقيقية 
الشبكة فإن  وبحسب  باستمرار.  للمشاركة 
به  تقدم  عرضًا  حاليًا  يبحث  الريال 
أوديجارد حتى نهاية  أرسنال من أجل ضم 
منافسة  آرسنال  وسيلقى  الجاري.  الموسم 
من  عددا  عبر  أوديجارد  ضم  على  شرسة 
األقل  على  واحد  ناد  بينهم  من  األندية، 
أن  بالذكر  جدير  اإلنجليزي.  الدوري  من 
معارا  الماضي  الموسم  خاض  أوديجارد 
ممتازة،  مستويات  وقدم  سوسيداد،  لريال 
اإلعارة  هذه  تمتد  أن  المفترض  من  وكان 
ريال مدريد  أن  إال  الجاري،  الموسم  لنهاية 

قرر قطعها وإعادته إلى الفريق. 

الغموض يحيط بمستقبل فاران 
سوق  خبير  رومانو،  فابريزيو  أكد 
االنتقاالت في أوروبا، عدم وضوح مستقبل 
ريال  مع  فاران  رافائيل  الفرنسي  المدافع 
مدريد. وآثار رومانو الجدل بعد أن أكد عدم 
حتى  مدريد  لريال  بالنسبة  الرؤية  وضوح 
ينتهي  الذي  فاران  عقد  تجديد  حول  اآلن، 
شبكة  عبر  رومانو  وقال  موسمين.  بعد 
المقبل،  »في الموسم  سبورتس«:  »سكاي 
ريال  مع  فاران  عقد  نهاية  على  سيتبقى 
مدريد موسما واحدا فقط«. وأضاف: »لقد 
قام بتغيير وكيل أعماله قبل بضعة أشهر، 
لفهم  أشهر  بضعة  االنتظار  علينا  سيتعين 
في  واضح  غير  مستقبله  معه،  سيحدث  ما 
الوقت الحالي«. وتابع: »لكي أكون واضحًا، 
أنا ال أقول أنه سيغادر، لكن سيكون 2022 
وغاب  مدريد«.  لريال  ومهمًا  كبيرًا  عامًا 
فاران عن خسارة ريال مدريد المفاجئة أمام 
ديبورتيفو ألكويانو، مساء األربعاء، في دور 

الـ32 لكأس ملك إسبانيا.

برشلونـــة يجهــز لإلعـــالن
 عن صفقة مؤجلة

يستعد برشلونة لإلعالن عن تعاقده مع 
المقبلة،  القليلة  صفقة جديدة خالل األيام 
المؤقتة،  اإلدارة  بين  جرى  اتفاق  بحسب 
والثالثي المرشح لرئاسة النادي الكتالوني. 
ووفقا لما ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية، 
بمدافع  تتعلق  إليها  المشار  الصفقة  فإن 
وأكدت  جارسيا.  إيريك  سيتي  مانشستــ§ر 
الصحيفة أن جارسيا لن ينتقل إلى برشلونة 
وسيؤجل  الحالي،  الشتوي  الميركاتو  في 
التحاقه لنهاية الموسم، مشيرة إلى أنه من 
الصفقة  تلك  عن  اإلعالن  يتم  أن  المتوقع 
عقد  وينتهي  المقبل.  األسبوع  »المجانية« 
الجاري،  الموسم  بختام  السيتي  مع  جارسيا 
لذلك يحق له التوقيع ألي فريق في األشهر 
الـ 6 األخيرة من عقده، على أن ينتقل إليه 
في الموسم المقبل. وكان من المتوقع أن 
الجاري،  الشهر  لبرشلونة  جارسيا  ينضم 
بناء على طلب كومان، لكن يبدو أن األزمة 
المالية ما زالت تلقي بظاللها على البارسا. 
المؤقــت  الرئيـــس  أن  وكشفت سبـــورت 
بالمرشحيـــن  اجتمع  توسكيتس،  كارليس 
فريكسا«،  فونت،  للرئاسة »البورتا،  الثالثة 
طلب  وخالله،  كومان.  بمشاركة  األربعاء، 
كومان ضم جارسيا في يناير الجاري، إال أن 
الصفقة  إتمام  أخبروه بصعوبة  المرشحين 
في الشتاء الجاري، وتم االتفاق على حسمها 
أنباء  هناك  أن  بالذكر  جدير  الصيف.  في 
الماضية،  القليلة  الساعات  خالل  ترددت 
تفيد برغبة سان جيرمان في ضم جارسيا، 

في االنتقاالت الشتوية الجارية.
تساؤالت عن رفض برشلونة سداد 

مستحقات سيتين
مستحقات  باقي  دفع  برشلونة  يرفض 
للفريق،  السابق  المدرب  سيتين،  كيكي 
وقال  القضاء.  إلى  بينهما  األزمة  وانتقلت 
إدارة  توفي  أن  ينتظر  زال  ما  إنه  سيتين، 
كما  تجاهه،  المالية  بالتزاماتها  البلوجرانا، 
قضائية  بتقديم شكوى  قراره  عن  كشف 
ووفًقا  التعاقد.  بدعوى خرق  برشلونة،  ضد 
يرى  البارسا  فإن  ديبورتيفو«،  ل«موندو 
على  معتمدا  القضية،  في  صحيحًا  موقفه 
حجة عدم قدرة سيتين على التدريب. وترى 
إدارة برشلونة أنه، اختبأ وراء نتائج الفريق، 
ثم  لليجا،  متصدر  وهو  قيادته  تولى  الذي 
انتهى به األمر إلى خسارة اللقب، والخروج 
من ربع نهائي أبطال أوروبا. وكان برشلونة 
الهزيمة  عقب  سيتين،  بإقالة  قرارا  اتخذ 
ربع  في   ،)2-8( ميونخ  بايرن  أمام  المذلة 

نهائي البطولة القارية.
5 ماليين تفصل مدافع برشلونة 

عن ميالن
ميركاتــو«،  »كالتشيو  لموقــع  وفًقــا 
للحصول  مؤخرًا  مفاوضاته  ميالن  كثف 
على خدمات جونيور فيربو، الظهير األيسر 
يتفاوض  ميالن  أن  إلى  وأشار  لبرشلونة. 
مع  النظر  لتقريب وجهات  فيربو،  مع ممثل 
يشترط  برشلونة  أن  وأوضحت  برشلونة. 
أن ينتقل فيربو معارًا مع خيار الشراء نظير 
20 مليون يورو، بينما يرغب ميالن في دفع 
15 مليونًا فقط. ويبحث ميالن عن بديل 
األيسر،  الظهير  مركز  في  هيرنانديز  لثيو 
بكورونا.  حاليًا  األخير مصاب  وأن  ال سيما 
سوى  أيسر  ظهير  ميالن،  قائمة  تضم  وال 
للدفع  بيولي،  المدرب  يلجأ  لذا  هيرنانديز، 
بدالوت في هذا المركز، كلما غاب المدافع 
انتقل  فيربو  جونيور  أن  ويذكر  الفرنسي.  
في  برشلونة  إلى صفوف  بيتيس  ريال  من 

صيف 2019 نظير 18 مليون يورو.

اجتماع مع اأبر�شان يوقف اإ�شراب لعبي
احتاد طنجة

ا�شتنكار محاولت الت�شييق على رئي�س جمعية 
التحدي مبلعب ع�شابة

جتمع اإعدادي ملنتخب الكرة ال�شاطئية

استأنف العبون اتحاد طنجة تداريبهم مساء اإلثنين الماضي 
بملحق ملعب القرية الرياضية بالزياتن بعد اجتماع عقده ممثلو 

الالعبين في اجتماع مع عبد الحميد أبرشان، رئيس الفريق.
توصل  إلى  أفضى  االجتماع  أن  طنجة«  »جريدة  وعلمت 
الطرفين إلى حل إلنهاء األزمة بعدما وعد رئيس الفريق الالعبين 
كاملة  رواتبهم  بتسديد  النادي  وموظفي  التقنية  األطر  ومعهم 
ابتداء من األسبوع المقبل. كما تم االتفاق على تمكين الالعبين 
من جزء من منحة التوقيع خالل أسبوعين على أبعد تقدير. مع 

التزام بتسديد واجبات الكراء وفواتير الماء والكهرباء ومصاريف 
التغذية.  

وكان العبو اتحاد طنجة أعلنوا العصيان منذ األربعاء الماضي 
بمستحقاتهم  توصلهم  عدم  على  احتجاجا  التداريب  بمقاطعة 
المالية من رواتب خمسة أشهر وأشطر من منحة التوقيع وواجبات 
الكراء والماء والكهرباء والتغذية. حيث عاش بعضهم حالة مزرية 
إدارة  استجابة  لعدم  التداريب  عن  إضراب  خوض  إلى  دفعتهم 

الفريق الجلوس معهم.

استنكرت فعاليات جمعوية، ومتتبعي األنشطة الرياضية 
الهادفة للجمعية الرياضية التحدي بادرادب الحملة المسعورة 
مصطفى  الجمعية،  هذه  رئيس  على  البعض  يشنها  التي 
ملعب  عن  عزله  بهدف  ومحاربته  عليه  والتشويش  سعودي 
هذا  قدمها  التي  التضحيات  رغم  عليه،  والسيطرة  عشابة 
الشخص والمجهودات الكبيرة التي قام بها لسنوات من أجل 
الحفاظ على سيرورة هذا الملعب الذي كان في الطريق إلى 
االنقراض وضحى في إحدى المراحل بمؤازرة شباب المنطقة 
وجعله  وتسويتها  أرضيته  تنقية  على  لجمعيته  والمنتمين 

صالحا للممارسة.
على  يسهر  الذي  الجمعوي  الفاعل  هذا  على  والمعروف 
أنه  قانونية،  وبصفة  لسنوات  عشابة  ملعب  وتدبير  تسيير 
الحياني وادرادب  يقوم بتنشيط وتأطير أطفال وشباب عين 
خالل  من  الشعبية  الطبقة  من  سيما،  المجاورة،  واألحياء 
مدرسة كرة القدم التي يسهر عليها أو الدوريات التي يشارك 

فيها أو ينظمها على مدارس سنوات.
على  سعودي  مصطفى  أشرف  فقد  الجميع  وبشهادة 
على  يعمل  أن  قبل  السبعينات  سنوات  منذ  أجيال  تكوين 
أن  ونأمل   .1988 سنة  التحدي  الرياضية  الجمعية  تأسيس 
تعود الفئة المحاربة لهذا الفاعل الجمعوي إلى جادة الصواب 

وتقدم له الدعم بدل محاربته.

دخل المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية في الفترة المتراوحة ما بين 17 و24 يناير 2021 تجمعا إعداديا بمركب 
المنادى عليها  الوطنية  العناصر  المقبلة. وستخضع  القدم، وذلك في إطار إستعداداته لالستحقاقات  السادس لكرة  محمد 
لإلختبارات الطبية وإجراء التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد وفق البروتكول الصحي المعتمد من طرف 

السلطات المختصة.
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دخل مهاجر مغربي بأمريكا، من أصول 
الرسمية بأحد مواقع  تطوانية، عبر صفحته 
التواصل االجتماعي، على خط أزمة المغرب 
النادي  لرئاسة  استعداده  وأبدى  التطواني، 
استراتيجية  ووضع  ديونه  جميع  وتسديد 
الفريق  يخدم  واضح  مشروع  وفق  خاصة 
التطواني على المدى البعيد. وأبرز المهاجر 
محمد  باسم  نفسه  قدم  الذي  المغربي، 
بالواليات  أعمال  ورجل  مهندس  العطار، 
تطوان،  مدينة  ابن  األمريكية،  المتحدة 
وعاشق المغرب التطواني الحلول والخطوات 
التي سيتخذها من أجل إخراج فريق المغرب 
أن  دون  يجتازها  التي  األزمة  من  التطواني 
رضوان  الحالي  الرئيس  باب  طرق  يستبعد 
غازي لفتح نقاش معه، وهي مبادرة تنم عن 
وصول  عن  البحث  طرق  سلك  في  االحترام 
هدف ما باحترام القوانين الجاري بها العمل. 
مقاب  في  سندرجها  الحلول  هذه  )تفاصيل 

خاص في العدد المقبل(.
المحب  انتباهنا في مبادرة هذا  أثار  ما 
التطواني بغض النظر عن أهدافه، فإنه على 
وفريقها  رأسه  مسقط  بمدينة  اهتم  األقل 
خالل  من  واإلنقاذ  العون  يد  مد  في  وفكر 
الدخول على أزمة الفريق والبحث عن حلول 
لها بهدوء واحترام وتفكير عميق، بل قدم 
نظرة مستقبلية استشرافية سيقبلها بدون 
أسلوب كالمه  الفريق من خالل  شك عشاق 
األطراف  مع  التعامل  في  ونضجه  االحترافي 
التي تسير الفريق في الظرف الراهن وبتأني 

ومن دون تسرع.
يطلع  أن  نتمنى  المحب،  هذا  ونموذج 
في  رغبته  إلبداء  األيام  من  يوم  في  علينا 
طنجة  اتحاد  األول،  المدينة  فريق  خدمة 
وإدارية  مالية  مشاكل  بدوره  يعيش  الذي 
بحكم  االحتراف.  لغة  يتكلم  شخصا  تتطلب 
المشاكل  االتحاد  يعيش  أن  يعقل  ال  أنه 
التي تشوه صورة الفريق وتجعله في صورة 
فريق من األحياء والعبوه يعبرون عن التشرد 
وعدم قدرتهم على توفير األكل..علما أن كل 
الطنجاوي  الفريق  لجعل  مواتية  الظروف 
إلى  موجهة  رسالة  وهذه  احترافيا..  فريقا 
التدخل  أجل  من  الغيورين  طنجة  أبناء 
إلنقاذ الفريق أو إلى المكتب المسير الحالي 
وفسح  التنحي  أو  كاملة  مسؤوليته  لتحمل 
المجال أمام من هو جاهز وقادر على تحمل 

المسؤولية.

خوان البورتا يف حوار مع »سبورت«:حوار السبت

مهاجر تطواين 
باأمريكا يعر�س و�شفة 

اإنقاذ فريق مدينته
أجرت صحيفة سبورت الكتالونية 

حوارا مع المرشح لرئاسة برشلونة 
خوان البورتا تحدث فيه عن مشروعه 

الجديد وخططه بالنسبة للفريق 
واستمرارية ميسي في برشلونة، 

وصفقة انتدابإيريك غارسيا وخسارة 
كأس السوبر.  وننقل لكم أبرز هذه 

المحاور التي تطرق لها الرئيس المقبل 
المحتمل لبرشلونة خالل هذا الحوار:

هل أنتم قلقون من نقاء العملية االنتخابية؟ 
علينا التأكد من أن هذا هو الحال، ألن التغيير في 
شروط الدعوة قد يؤدي إلى ظهور تحديات. أثق بما قاله 
لنا مجلس اإلدارة، والذي له رأي من رجل قانون مرموق 

يدعم قراره.
فونت وفريكسا ارادا تأجيل االنتخابات؟ 

فكرنا بشكل مختلف، نعم. يجب أن تسألهم لماذا ال 
يريدون التصويت في الرابع والعشرين. ماذا تتوقع من 

وقت المدير؟
لتقديم تفسيرات في الوقت المناسب لجميع التدابير 

التي تتخذها حتى تتمكن من التصويت في 7 مارس.
هل أنت مقتنع بالتصويت عن طريق البريد؟

لم أرفض بالطبع، لكن اليوم القانون ال يسمح به 
ويحتاج إلى تغيير تنظيمي لن يكون سريعًا. ما آمله هو 

أنه لن يكون هناك المزيد من التأخير.
المدير  قرارات  المرشحون في  هل سيتدخل 

من اآلن فصاعدًا؟ 
الصالحيات  منح  بصالحية  المرشحون  يتمتع  ال 
للمدير. لذلك، عندما يتم إبالغي، سيتم إبالغي، لكنني 

لن أشارك في اتخاذ القرار ألنه ليس من إسنادي.
ربما لن يراها أحد بشكل سيئ إذا كان األمر 

كذلك في ظل هذه الظروف؟
إدارة،  كمجلس  العمل  في  المرشحون  بدأ  إذا 
إذا  االنتخابية.  للعملية  إفساد  بمثابة  ذلك  فسيكون 
أو  يرغب  لم  المدير  ألن  فذلك  الوضع،  هذا  إلى  وصلنا 
لم يعرف كيفية تنظيم االنتخابات حتى اآلن. قال المدير 
ذلك  لتبرير  أسبابهم  يعطون  يناير.   24 تاريخ  أضع  لم 
التاريخ. أنا أحترمها بالتأكيد، لكن كان من الممكن أن 

يتم ذلك من قبل. قال إنه قلق من الفهم السيء .
هل يمكن للكيان أن يدفع ثمنا باهظا؟ 

دعونا نضع في اعتبارنا أنه يجب اتخاذ قرارات مهمة 
يتعلق  عندما  المقبل،  للموسم  التخطيط  مثل  للغاية، 

هـــل تعتقــد أن غوارديــوال سيعـــود إلى 
برشلونة؟

بيب هو أفضل مدرب في العالم، وأنا فخور بالعالقة 
التي تربطنا. سيكون من اللطيف جدًا لو عاد إلى البرسا.

هل تأجيل االنتخابـات أضر بــك أكثــر مــن 
المرشحين اآلخرين؟ 

يا رجل، لقد كنا في وضع جيد للغاية للفوز في هذه 
التي ذكرها  لقد قمنا بعمل جيد ولألسباب  االنتخابات! 

مجلس اإلدارة لن يتم عقدها في 24.
 7 أنه سيكـون فــي  أنـت متأكــد من  هل 

مارس؟ 
يبدو أنه سيكون على هذا النحو، أليس كذلك؟ على 

أي حال، سنواصل العمل لمحاولة الفوز في االنتخابات.
هل ستتغير استراتيجيتك؟ 

من  واحد  أسبوع  قبل  تعمل  أن  نفسه  األمر  ليس 
سبعة. ما سنفعله هو إجراء التعديالت الالزمة في فريق 
الحملة ألنه كان لدينا التزامات فقط حتى يوم 25. وأنا 

أشير أيضًا إلى الميزانية.
لــــك  قدمهــا  التي  باألسباب  اقتنعت  هل 

كارليس توسكيتس في االجتماع األخير؟ 
لقد امتثلت لهم بالروح الرياضية واالحترام، لكنني 
ال أشاركهم. أنا ال أفهم لماذا ال تستطيع التصويت في 

اليوم الرابع والعشرين.
القفل البلدي نافذ ... 

وكان  االنتخابات  تنظيم  هي  اإلدارة  لجنة  مهمة 
في  قلت  وهكذا  وجه.  أكمل  على  إجراؤها  الممكن  من 
االجتماع مع توسكيتس والمرشحين اآلخرين. كان من 
يكن  لم  الذين  لألعضاء  التنقل  مشكلة  حل  الممكن 
من  كامل  بشكل  بلدياتهم  في  انتخابي  مقعد  لديهم 
خالل شهادة المسؤولية الذاتية الصادرة عن الحكومة 

نفسها.
هذا القرار ال يصون مصالح الشركاء؟ 

كنت أقول ذلك على وجه التحديد للدفاع عن مصالح 
نادي برشلونة، ألن النادي من دون رئيس وبدون مجلس 
إدارة. هذا يضر بالكيان وعلينا التصويت في أقرب وقت 

ممكن.

�شابق وقت  يف  انتخابات  اإجراء  ينبغي  “كان 
من اأجل م�شلحة النادي”

الملحق الرياضي14

التي يجب اتخاذها إلعادة  القرارات  األمر ببعض أعمال 
تنظيم الديون، والتحكم في اإلنفاق، وتوليد دخل جديد، 

واتخاذ القرارات الرياضية.
ماذا قلت عن إيريك؟ 

انه إذا انتهى عقده في 30 يونيو، فإن ذلك يهم 
فنيي النادي وإذا كان يريد القدوم إلى برشلونة، يمكنه 
االنتظار حتى نهاية الموسم. سيكون مجانيًا في غضون 
بضعة أشهر ويمكنه حفظ الخمسة ماليين يورو التي 
تم طلبها، باإلضافة إلى ملف الالعب، وعمولة الوكالء. 

كان متسرعا أن يأتي اآلن.
)إيريك غارسيا( ُطلب منه التوقيع اآلن...

القرار.  هذا  مثل  التخاذ  الصالحيات  لدينا  ليس 
كمرشحين، ال يسعنا إال أن نعطي رأينا. 

الحل الوحيد هو التصويت ليكــون لدينـــا 
برشلونة هذا  يعود  أن  تخشى  جديد.هل  رئيس 

الموسم فارًغا مرة أخرى؟ 
أنا متفائل، أرى الكأس دائما نصف ممتلئ وأعتقد 
أننا سنفوز باللقب هذا الموسم. يجب أن يؤمن الفريق 
على  العثور  يحاول  أن  المدرب  على  ويجب  بإمكانياته، 
نظام اللعب وأن نحقق معًا النتائج التي نريدها جميعًا.

كيـف كــان جسمـك بعـد خســارة كــأس 
السوبر؟ 

سيء للغاية، ألننا خسرنا. خطأ في الدقيقة األخيرة 
أعطى الحياة ألتلتيك ليعود. أنا أشجع الالعبين والجهاز 

الفني على مواصلة القتال لتحسين هذا الوضع.
اليــوم هــو أكثــر تفــاؤال مـــن أمــس 

حــول استمرارية ميسي في برشلونة؟
أحد االشياء التي يحتاجها برشلونة رئيسا ومجلس 
ملموسًا  اقتراحًا  ولتقديم  الالزمة  القرارات  إلتخاذ  ادارة 
لميسي في المجال االقتصادي يمكن ان يفي به النادي 
في هذه اللعبة العادية ُكن تنافسيًا على ارض الملعب 
مر  فكلما  االطالق  على  يساعد  ال  االنتخابات  وتأجيل 

الوقت قلت المساعدة بقضية ميسي.
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بمغربيـــة  األمريكي  االعتــراف  تسبب 
جهاز  داخل  “رجة”  حدوث  في  الصحراء 
المخابرات الخارجية الجزائرية، بحيث لم تتمكن 
رصد  من  الشرقيــة  للجارة  السرية  األجهزة 
ما  وهو  الصحراء،  في  األمريكيين  خطـــوات 
التحرك  إلى  أمريكا  في  الجزائري  اللوبي  دفع 
من أجل محاولة استحداث وضع جديد تنطلق 
منه اإلدارة األمريكية في تعاطيها مع قضية 

الصحراء. 
الشرقيــة تجاوز خيبـــة  الجــارة  وتحاول 
األمل التي خلفها االعتراف األمريكي بمغربية 
جهاز  برئيس  التضحية  خالل  من  الصحراء، 
االستخبارات الخارجية، الذي تمت إقالته أخيرا 
ألنه لم يرصد تحركات األمريكيين، بينما تحرك 
اللوبي الجزائري في كونغرس بالد ”العم سام” 

من أجل تقويض االعتراف األمريكي األخير. 
وال تتوقف تحركات اللوبي الجزائري على 
إنهوف،  أقر جيمس  األمريكي، فقد  المستوى 
عضو الكونغرس األمريكي، الذي يصفه اإلعالم 
الدولي بـ”السيناتور األشد جنونًا”، خالل زيارة 
سابقة لتندوف، بأن “زيارة الوفد األمريكي إلى 

مخيمات تندوف هي في سبيل الحرية”. 
وأصبــح تعاطـي اإلدارة األمريكيــة مــع 
فقد  ونضجا،  وضوحا  أكثــر  الصحراء  قضية 
كرست باعترافها األخير مبدأ يعتمد على إرضاء 
المغرب، الذي تصفه بـ”الحليف اإلستراتيجي”، 
بوقوفها  للصراع  واضحة  قراءة  إعطاء  وتريد 
إلى جانبه؛ فالمواقف األمريكية األخيرة مافتئت 
تعترف بالسيادة المغربية، بينما رحبت المملكة 

بـ”التعاطي اإليجابي لألمريكيين”. 
ويشير الخبير في الشؤون األمنية محمد 
األخيرة،  الجزائرية  “التحركات  أن  إلى  الطيار 
بعد إعالن اإلدارة األمريكية االعتراف بمغربية 
الصحراء، تعكس وجود أزمة نظام داخل الجارة 
إقالة  إلى  الجديد  الوضع  دفع  حيث  الشرقية، 
بضعة  مرور  بعد  الخارجية،  المخابرات  رئيس 
أشهر فقط على تعيينه، بمبرر أنه لم يستطع 

أكد المحامي والخبير في مجــال حقـــوق اإلنسان نــــوفل البعمــري 
أو  ينسون  بالمغرب  السياسي”  “البوليس  لمصطلح  يروجـــون  من  أن 
يتناسون أن األجهزة األمنية قد أصبحت منذ زمن بعيد تشتغل في إطار 
القانون، بمعنى أنها ال تشتغل خارج المؤسسات وال خارج الدستـور وال خارج 

القانون. 

الموقع  المحامين بتطوان، في مقال نشره  المحامي بهيئة  واعتبر 
اإلخباري “هسبريس” اليوم الخميس، أن محاولة الترويج لمصطلح “األمن 
السياسي” بالمغــرب ليسـت باألمـــر االعتباطي، بل مفكر فيها، وكثرة 
تكرارها في علم التواصل هدفها ترسيخ الفكرة لدى المستمعين إليهم 
الذين  اليوتيوبرز  أو  االجتماعي،  التواصل  وسائل  في  لهم  والمتابعين 
اكتشفوا هذا الفضاء االفتراضي بعدما أصبح مدرا للدخل، والذين لن يجدوا 
غير سب البلد ومؤسساته من أجل رفع نسب المشاهدة وضمان مداخيل 

مادية إضافية ولو على حساب صورة الوطن. 
ولفت الخبير في مجال حقوق اإلنسان إلى ممارسة “معارضة افتراضية” 

غير وطنية وال عمق مجتمعيا لها، مبرزا أن المغاربة أكثر ذكاء من أن تنطلي 
عليهم هذه الحيلة وهم يرون جهازهم األمني بمختلف مستوياته يقوم بمهام 
وطنية كبيرة لحماية المواطنين والوطن، في وقت يحقق فيه المغرب مكاسب 

سياسية ودبلوماسية كبيرة تحت قيادة صاحب الجاللة الملك محمد السادس. 
وسجل أن بعض األشخاص ممن تمت متابعتهم قضائيا أو شكلوا موضوع 
شبهة ارتكاب جنح وجنايات يجرمها القانون الجنائي يصرون، في كل خرجاتهم 
اإلعالمية، على إضفاء طابع سياسي عليها وإدخالها في باب “االنتقام السياسي”. 
كما لفت إلى إصرار البعض، في هذا اإلطار، على إعطاء وصف البوليس 
السياسي لرجال األمن والضابطة القضائية، خاصة الفرقة الوطنية التي تباشر 
وللرقابة  العامة  النيابة  لمراقبة  إجراءاتها  وتخضع  القانون  إطار  في  مهامها 

القضائية. 
وأبرز السيد البعمري أن اشتغال األجهزة األمنية بالمغرب في إطــار القانـون 
منذ زمن بعيد هو واحدة من عالمــات التقدم المنجز على مستوى اإلصالح 

المؤسساتي والتشريعي والقانوني الذي عاشه المغرب. 
*عن أحداث. أنفو

التحرك  بخصوص  معلومات  على  الحصول 
األمريكي”. 

وقال المتخصص في الحكامــة األمنيــة 
في تصريح لهسبريس إّن “االعتراف األمريكي 
موقـــف  مـــع  يتمـــاشــى  الصحراء  بمغربية 
مقترح  دعموا  لطالما  الذين  الديمقراطيين 
الجزائري  “التحرك  أن  مبــرزا  الذاتي”،  الحكم 
يبين للعالم أن مشكل الصحراء طرفه األساس 
جزائــري”، وتابــع موضحا : “اللوبي الجزائري 
في أمريكا ضعيف وال يمكنه التأثير في إدارة 
الرئيس األمريكي الجديد جو بايدن ألن األمر 

يتعلق بتحالف مغربي أمريكي قوي”. 
يتعلـــق وضــع  “األمر  أن  الطيار  وأوضح 
تقوده  المنطقة  في  جديد  جيو-استراتيجي 
األمريكي  االعتراف  أن  المتحدة، كما  الواليات 
العالقات  إنعاش  يدخل ضمن مخطط  األخير 
إدارة  ألي  يمكن  وال  العربية،  اإلسرائيلية 
أمريكية أن تغامر بهذه العالقات على حساب 

مصالح ضيقة”. 
واعتبر المتحدث ذاته أن “هناك تطورات 
االعتراف  سحب  دون  تحول  إستراتيجية 
األمريكي بمغربية الصحراء، فالوجود الصيني 
يتقوى في الساحل، كما أن الروس والفرنسيين 
لهم مطامع في المنطقة، وبالتالي فإن المغرب 
أصبح مركزا سياسيا إقليميا”، مبرزا أن “أمريكا 
تراهن على ميناء الداخلة الكبير لالنفتاح على 

الدول اإلفريقية”. 
وشدد الجامعي ذاته على أن “الدبلوماسية 
الجزائرية فشلت في أزمتي ليبيا ومالي، وهذا 
يبين أن المغرب استرجع مكانته كقوة إقليمية 
ومركز سياسي في المنطقة؛ في حين أن الجزائر 
اإلقليمي،  المستوى  على  موقع  لها  يعد  لم 
من  تعاني  إذ  كبير،  بشكل  اقتصادها  وتراجع 
عجز كبير على مستوى الموازنة”، خاتما بأن “ما 

تروجه ال يعدو أن يكون لالستهالك الداخلي”.
*عن  هسبريس

هكذا يتما�شى العرتاف 
الأمريكي مبغربية ال�شحراء 

مع مواقف اإدارة بايدن

خبري: الذين يروجون عبارة »البولي�س ال�شيا�شي« يتنا�شون معطى هاما للغاية

اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات 
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس  

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تفويت حصص في أصل تجاري

 عن طريق البيــع 
ملف عدد :2021/03

الضبـــط  كتابــة  مصلحــة  رئيس  يعلــن 
بالمحكمـة التجاريـــة بطنجـــة، أنه بمقتضـــى عقديـن 
عرفييـن مؤرخيـن في: 2009/07/27 و 2009/12/21 
باع كل من السيد عبد الحميد التمسماني النية، الساكن 
بطنجة البالية الطريق الرئيسية زنقة 20 رقم 2 طنجة 
و   K143241 رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة  والحامل 
المسجل بالسجل التجاري بطنجة تحت عدد 45700 و 
السيد الحسين التمسماني النية، الساكن بطنجة البالية 
الطريق الرئيسية زنقة 20 رقم 2 طنجة والحامل لبطاقة 
التعريف الوطنية رقم K106161 و المسجل بالسجل 
التجاري بطنجة تحت عدد 42838، جميع حصتهما في 
األصل التجاري الكائن بطنجة البالية زنقة 20 رقم 2 
الحامل  النية،  التمسماني  طنجة لفائدة السيد حسن 
وحددت   ،K282006 رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
قيمة حصص األصل التجاري موضوع البيع في مبلغ 

إجمالي قدره 20.000 )عشرون ألف( درهم. 
وعليه  فإن جميع التعرضات تقدم بكتابة الضبط 
تاريخ  ابتداء من  يوما   15 أجل  المحكمة داخل  بهذه 
مدونة  من  يليه  وما   84 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
خديجة أقشور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس  

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تنفيذ عدد: 2015/8513/419

طالب التنفيذ : البنك الشعبي لطنجة تطوان
منفذ عليه : شركة قفطان سيدتي 

إعالن عن بيع أصل تجاري بالمزاد العلني
بالمحكمة  الضبط  كتابة  رئيس مصلحة  يعلن 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2021/02/25، على الساعة 
بهذه  البيوعات  بقاعة  سيجرى  الزوال  بعد  الثالثة 
المحكمة بيع بالمزاد العلني لألصل التجاري المملوك 
بزنقة  الكائن  أعاله  المذكورة  عليها  المنفذ  للشركة 
اقطيوط طنجة،  رقم 34 معرض تيسير عين  إنجلترا 
بطنجة  التجارية  بالمحكمة  التجاري  بالسجل  المقيد 

تحت عدد 30067.
في  التجاري  األصل  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

مبلغ 100.000.00 درهم. 
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ 
نشر هذا اإلعالن، ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 10 في 

المائة. 
وللمزيد من المعلومات يمكن االتصال بمكتب 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس  

المحكمة التجارية بطنجة
ملف تنفيذ عدد: 25/2004/321

طالب التنفيذ: البنك الشعبي لطنجة تطوان
منفذ عليه: عبد المالك الصروخ

إعالن عن بيع أصل تجاري بالمزاد العلني
بالمحكمة  الضبط  كتابة  رئيس مصلحة  يعلن 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2021/02/25 على الساعة 
بهذه  البيوعات  بقاعة  سيجرى  الزوال،  بعد  الثالثة 
المحكمة بيع بالمزاد العلني لألصل التجاري المملوك 
للمنفذ عليه المذكور أعاله الكائن بحومة الحاج قدور 
المقيد  طنجة،  الشفا  بئر  حي   1 رقم   115 رقم  زنقة 
بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بطنجة تحت عدد 

  .40202
في  التجاري  األصل  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

مبلغ 25.000.00 درهم
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.
وللمزيد   .  %  10 زيادة  مع  ناجزا  الثمن  ويؤدى 

من المعلومات يمكن االتصال بمكتب التنفيذ بهذه 
المحكمة.  

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
مصطفى السرغيني 
منتدب قضائي من الدرجة الثانية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

ملف تبليغ رقم : 2018/8401/1721
ملف عدد: 2017/8202/340

نوع القضية: تبليغ األحكام واألوامر
طالب التبليغ : شركة جييام

عنه ذة/أمينة جعفاري، المحامية بهيئة الدارالبيضاء
المبلغ إليه: السيد الحلو عبد السالم

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

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا 
في الشكل: بقبول الطلب.

تضامنا  عليهما  المدعى  بأداء  الموضوع:  في 
لفائدة المدعية مبلغ 100943.15 درهم، والفوائد من 
تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وبتحميل المدعى عليهما 
القضائي  القيم  بلغ  الطلبات  باقي  وبرفض  الصائر 

بتاريخ 21/01/2021. 
قسم التبليغ
اإلمضاء نموذج رقم 50067

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية  

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد 26/2014/03

إعالن عن بيع عقار
لفائدة : التجاري وفابنك ش م، تنوب عنه ذات/بسمات 

والعراقي محاميتان بهيئة الدار البيضاء.
ضد : شركة كامبليكس أرينا ديل كابو ش م م، في 

شخص ممثلها القانوني بمقرها االجتماعي بالمنطقة 
الصناعية رقم 29 بتطوان .

بالمحكمة  يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ : 2021/02/23 على الساعة 
الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )سلطان( ذي الرسم 
عليها  للمنفذ  المملوك   19/41730 عدد  العقاري 
المذكورة أعاله، وهو عبارة عن أرض عارية، مساحته 5 
هكتار 86 آرو1سنتيار، الكائن بالمنطقة الصناعية رقم 
29 على بعد 200 متر من مشروع تطوان أوف شور 

بلدية مرتيل تطوان.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

34.740.900.00 درهم.   
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ 
نشر هذا اإلعالن. ويمكن لكل شخص داخل أجل عشرة 
أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا بالزيادة عما 
رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق بمقدار 
السدس من ثمن البيع األصلي و المصاريف )الفصل 
479 من ق م م(. ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 3 في 
المائة، وللمزيد من المعلومات يمكن االتصال بمكتب 

التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس كتابة الضبط 
محمد بنسعيد 
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 2018/8516/71 

إعالن عن بيع عقار
لفائدة : البنك الشعبي لطنجة -تطوان ش م، ينوب 
عنه ذان/المرابط والحمليلي محاميان بهيئة طنجة.
ضد: السيد محمد عكر ومن معه، عنوانهم رقم 20 
درب 3 زنقة الكرامة شارع محمد الخراز تطوان أو 

مؤسسة ورثة عكر، مقرها االجتماعي 9 أبريل إقامة 
آدم الطابق الرابع رقم 13 بجانب ماكدونالدز تطوان.

بالمحكمة  يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2021/02/23 على الساعة 
الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
الرسم  ذي   ) المدعو)عزوز  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع 
عليهم  للمنفذ  المملوك   19/44636 عدد  العقاري 

المذكورين أعاله، وهو عبارة عن أرض فالحية مسيجة 
سنتيار،   70 و  آر   83 مساحته  اإلسمنت،  من  بحائط 

الكائن بمحارث بني معدان المدعو بونهار تطوان.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

1.500.000.00 درهم. 
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ 
نشر هذا اإلعالن، ويمكن لكل شخص داخل أجل عشرة 
أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا بالزيادة عما 
يفوق مقدار  العرض  أن يكون  المزاد بشرط  به  رسا 
)الفصل  البيع األصلي والمصاريف  السدس من ثمن 

479 من ق م م( 
وللمزيد   ،%  3 زيادة  مع  ناجزا  الثمن  ويؤدى   
من المعلومات يمكن االتصال بمكتب التنفيذ بهذه 

المحكمة. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

محمد بنسعيد 
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة اإلبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيـــع عقـــار  

ملف تنفيذي عدد: 6201/19-3399
بطلب من: السيدة زينب الحياني ومن معها.

ضد : السيد محمد العربي الحياني.
الساعة  على   2021-03-02 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة  صباحا   )10.30( والنصف  العاشرة 
بالمزاد  البيع  سيجرى  بطنجة  االبتدائية  بالمحكمة 
العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار:  الواقع بحي 
نهج اسبانيا زنقة كوك رقم 19 المسمى رشيدة الحامل 
للرسم العقاري عدد :06/26861 طنجة وهو عبارة عن 
سكنى تشتمل على سفلي وطابقين ومرفق بالسطح 

مساحته 104 متر مربع.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 1.282.200.00 

درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ 

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

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

زيادة 3 % .
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

بوسلهام بوحيى 
منتدب قضائي من الدرجة األولى

مشرف على مكتب التنفيذ المدني   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل

المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية

بيـــع عقـــار  
ملف تنفيذي عدد: 6201/19-3265

بطلب من : السيد محمد القجال ومن معه.
ضد : السيدة حبيبة القجال ومن معها.

الساعة  على   2021-02-23 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة  صباحا   )10.30( والنصف  العاشرة 
بالمزاد  البيع  سيجرى  بطنجة  االبتدائية  بالمحكمة 
العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار الكائن بمدينة 
طنجة: حي بني مكادة حي الجيراري 1 زنقة 22 رقم 24، 
الحامل للرسم العقاري عدد G/18550 المسمى قجال، 
وهو عبارة عن منزل مساحته 96 مترا مربعا يشتمل 

على سفلي به مستودع وطابق علوي ومرافق. 
 900.000.00 مبلغ  في  االفتتاحي  الثمن  حدد 

درهما.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ 

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

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

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

مشرف على مكتب التنفيذ المدني   



812

4142 • ال�شبـت  23 يناير  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

أفادت مصادر رسمية أن المغــرب وضــع 
عددا من التغييرات في االستراتيجية الوطنية 
السلطات  المتوقع أن تشرع  التي من  للتلقيح 
الصحية في إنزالهـــا على أرض الواقـع، خالل 
األيام القليلة المقبلة، بعد تحديد عتبة السن 
التي سيتم من خاللها إعطاء األولوية لعدد من 
الفئات، إذ سبق لوزارة الصحة أن أشارت إلى أن 
اللقاح موجه للفئات المعنية، ابتداء من سن 18 

سنة،  فما فوق.
وحسب مصادر إعالمية تناولت الموضوع، 
لنساء  ستعطى  األولوية  فإن  الجمعة،  أمس 
 40 إلى  أعمارهم  تصل  الذين  الصحة  ورجال 
في  العاملة  الفئات  تليهم  فوق،  فما  سنة،  
الصفوف األمامية من رجال سلطة وأمن الذين 
45 سنة،  فما فوق، وكذا  إلى  أعمارهم  تصل 

الفئات الهشة التي تعاني من أمراض مزمنة.
أنه بخصــوص  المصادر،  وأضافــت ذات 
ستعطـــى  األولويــة  فإن  المواطنيـن،  عموم 
أعمارهم  تبلغ  الذين  لألشخــاص  البداية  في 
كما  المسنة.  الفئـة  أي  فـــوق،  فما  سنة،   60
ستعطى األولوية للمراكز التي عرفت تسجيل 

أعداد كبيرة من اإلصابات، وهي الدار البيضاء 
والرباط وطنجة ومراكش وفاس، وفق المصدر 

نفسه.
ويتزامــن هــذا الخبــر مــع االرتبــاك أو 
المواطنات  يسيطرعلى  الذي  الكبير  التخوف 
والمواطنين، بخصوص خضوعهم للتلقيح من 
أحدثتها  التي  العارمة  الضجة  ظل  في  عدمه، 
صنعته  الذي  التلقيح  بهذا  تتعلق  »ماركات« 
بعض الدول العظمى وهي اآلن بصدد العمل 
على تسويقه وتصديره إلى الدول الراغبة فيه، 
خاصة وأن الرأي العام يتابع عبر تقنية التواصل 
أطباء  مصدرها  وأخبارا،  »فيديوهات«  السريع 
عالميون يحذرون من مغبـة الخضوع للتلقيـح 
وفي نفس الوقت يؤكد أطباء عالميون آخرون 
أن ال خـوف من التلقيـح الخاص بالوقايـة من 
انتشار فيروس »كوفيد 19« أو انتشار ساللته، 
األمر الذي يشوش كثيرا على الموضوع، خاصة 
بالنسبة للمواطنات والمواطنين، فإلى أي حد 

ستنجح عمليات االنخراط في التلقيح ؟
محمد إمغران

قريبًا اإنزال ال�شرتاتيجية 
الوطنية للتلقيح

عقدت مؤسسة دار المناخ المتوسطية يوم الخميس 
21 يناير 2021، التي يشغل فيها الدكتـور عبد العظيم 
ومحاربــة  والغابات  للميــاه  السامــي  المندوب  الحافي 
عبر  االستثنائي  العام  جمعها  الرئيس،  منصب  التصحر 

تقنية المناظرة المرئية بمشاركة حوالي 20 خبيرا.
الذي  االستثنائي،  العــام  الجمــــع  هذا  شكـل  وقد 
شارك فيه متدخلون يمثلـون أعضــاء من  مكتـــب دار 
المناخ المتوسطية، ومؤسسات حكوميـــة، وجمــاعــات 
ترابية،و منظمات حكوميــة، و خبــراء في مجــال البيئة، 
الخاصة  المالية  والتقارير  األنشطة  لمناقشة  فرصة 
إلى  إضافة   ،2020-2018 الفترة  خــالل  بالمؤسســـة 
الخطة االستراتيجية المتعلقة بأفق 2030،وخطة العمل 

المتعلقة بالفترة 2023-2021.
وقد تم اعتماد النظام األساسي الجديد  للمؤسسة 
لضمان امتثاله للتشريعات الوطنية المعمول بها، مع أخد  
الدراسة  حددتها  التي  الجديدة  االستراتيجية  مقومات 
المنجزة من طرف مؤسسة دار المناخ المتوسطية بعين  

االعتبار.
الخطـــة  أن  إلى  اإلشــارة  تجــدر  المناسبة  وبهذه 
اإلستراتيجية المعتمدة، هي نتـــاج النهــج التشاركــي 
موقع  تحديد  أجل   من  والفاعلين  الشركاء  جميع  بين 
البحر  منطقة  في  المتوسطية   المناخ  دار  تأثير  ومدى 
التحديات  وكذا  العملية،  والمهام  المتوسط،  األبيض 
ذات األولوية للمنطقة. و يهدف هذا اإلجراء إلى خطط 
الترابية،  الجماعات  تقودها  التي  المستدامة  التنمية 
ضمن إطار تشاركي ومتكامل ، السيما وأن منطقة البحر 
تأثرًا  المناطق  أكثر  المتوسط   هي واحدة من  األبيض 
بتغير المناخ، وهي بذلك تشكل تحديًا  كبيرا من حيث 
التكيف  تتناول قضايا  التي  المطروحة  المرنة  األساليب 

والتخفيف  من إشكالية المناخ.
وللتذكير، فقد تم إنشـــاء مؤسســـة دار المنــــاخ 
لتوصيــات  وفًقا   ،2018 سنـة  فبراير  في  المتوسطيـة 
الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في 

الدورة الثانية لمؤتمر األطراف المتوسطي حول المناخ 
)ميد كوب(، الذي انعقد في يوليوز 2016 بطنجة. وهي 
جمعية غير ربحية، الغرض منها هو خلق اإلطار القانوني 

لتأسيس دار المناخ المتوسطية التي مقرها طنجة .
تكون  أن  إلى  المتوسطية  المناخ  دار  وتسعى  هذا 
القرار بحوض  أداة دعم عملية وفاعلة  إلطالع صانعي 
المتوسط على القضايـا األساسيـة المتعلقة بالتغيرات 
في  الترابية  الجماعات  تحرك  قوة  وتعزيز  المناخية، 
التغيرات المناخية، وتقديم  التخفيف والتأقلم مع  مجال 
على  المناخية  التغيرات  أجندات  تفعيل  في  المواكبة 
والترابية،  والوطنيـــة  واإلقليميــة  العالميـــة  األصعدة 
وتشجيع الشراكات والتشبيك بحوض المتوسط وعمقه 
المحافل  المتوسط على صعيد  اإلفريقي، وإعالء صوت 

الدولية.وهي بذلك تأخذ على عاتقها االلتزامات التالية:
األبيض  البحر  بمنطقــة  القــرار  صنـــاع  توعية   -
المتوسط   بالقضايا الرئيسية المتعلقة بتغير المناخ، عبر 

المشاركة في المفاوضات والمناظرات المناخية .
- تعزيز عمل الجماعـات الترابيـة في كل ما يخص 
خالل  من  المناخية  التغيرات  مع  والتكيف  التخفيف 
دعمها في تفعيل أجندات مناخية )على الصعيد العالمي، 

والجهوي، والوطني واإلقليمي(.
-  تعزيز الشراكـــات على مستـوى منطقــة البحـــر 

األبيض المتوسط   وعمقها األفريقي.
والجهات  الترابية   الجماعات  عمل  قدرات  تعزيز   -
الفاعلة غير الحكومية، للحصول على الوسائل الالزمــة 

لعملهم المناخي.
  - تعزيز حس المبادرة وتنفيذ المشاريع واإلجراءات 

في مجال مكافحة آثار التغير المناخي.

نوال شيحي

تنظيم موؤ�ش�شة دار املناخ املتو�شطية جلمع عام 
ا�شتثنائي عرب تقنية املناظرة املرئية

يوم اخلمي�س 21 يناير 2021

على إثر وفاة المشمولة بعفو اهلل المرحومة

عائ�شة بنت عبد الباقي ابن يحيى
يتقدم أبناء الفقيدة، لطيفة وعبد الغني ومراد وسعاد الركلة 
وكذا حفيداها، أنس وليلى قاضي، بجزيل الشكر واالمتنان والتقدير 
والعرفان إلى كل من قدم لهم التعزية الصادقة والمواساة الحسنة 
في هذا المصاب الجلل، حيث كان لتعزيتهم الرقيقة بالغ األثر في 
نفوس ذوي الفقيدة والذين يقدمون شكرهـم المقـرون بصادق 
يريهم  أال  تعالى  اهلل  سائلين  المعزين،  جميع  إلى  والوفاء  الود 

مكروها في عزيز لديهم ويرزقهم موفور الصحة والعافية.

�شكر على تعزية

نداء اإلى ذوي القلوب الرحيمة
م�شاب مبر�س يف القلب يطلب امل�شاعدة 

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

الصحية والمادية، واهلل اليضيع أجر  المحسنين.

لالتصال:  0600730288
العنوان :  حي بوحوت الزنقة 27 رقم 34 العوامة ـ طنجة
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n  سلك داعشيوا مصر تاكتيكا باختطاف مراهقات قبطيات 
مصريات وإجبارهن على اعتناق اإلسالم في ظروف تلكؤ 

رجال األمن عن كتابة المحاضر.

الجيـش  حماية  تحت  ينصب  بايدن  األمريكي  الرئيس    n
إعادة  يجب  األمريكية  الديمقراطية  الثنائيـة  أن  يبـدو 

النظر فيها.

المظلوم  الملك  على  الناصر  عبد  جمال  انقالب  عند     n
فاروق ألنه كان متعاطفا مع ألمانيا في الحرب الكونية 
الثانية من أجل استقالل بالده، قام بانقالب ثاني على 

قناة  شركة  فأمم  فارغة  الخزينة  وجد  نجيب  الرئيس 
السويس، فهربت الشركات واتجه إلى التأميم الداخلي 
وإسماعيل  فوزي  محمد  الجميل  الزمن  فناني  فأفقر 

ياسين فوصف من الطالئع المصرية بزعيم الهزائم.

n  طنجة على قدم وساق لتشبيبها تحتاج إلى حملة تجيير 
لعماراتها ومنازلها استقباال للصيف القادم حيث تزدهر 

السياحة.

n  أصحاب البزارات والمقاهي والمطاعم يستعجلون زيارة 
اليهود المغاربة من إسرائيل ويستفهمون عن 20 رحلة 
جوية أسبوعية بين إسرائيل والمغرب حسب االتفاقية.

شعبيا  والمرفوضة  الشرعية  الغير  الجزائر  حكومة    n
على  ذاتها  تحقيق  تريد   20٪ دستورها  على  المصوت 
اإلفريقية  الدول  على  وزارئها  بجولة  المغرب  حساب 

معاكسة المغرب في قضية صحرائه.

n  فئة من المواطنين تلقت خبر استيراد اللقاح اإلنجليزي 
عوض اللقاح الصيني بارتياح في انتظار النتائج األولى.

النظر في مشروع قديم  أعيد  إذا ما  n  قد نكون حالمين 
والشاطئ  الجبل  منطقة  بين  فضائية  قاطرة  بإحداث 

ونتمنى أن يتحقق حلمنا متى وقت له.

إطاللة خاطفة قد نتراوح معها في وضعنا لليسار المغربي فوق المشرحة، فإننا قد نخلص إلى 
الفهم العام في بداية تاريخنا السياسي؛ أنه مجموعة من الناس مؤطرة في حزب منظم متشربة 
مبادئ معينة، تتمنطق ببرنامج معين تواجه الحكومة، وأخرى تحولت لظروف ذاتية أو معنوية من 

مسالمة النظام إلى مواجهة النظام.
ظل اليسار التقليدي منذ االستقالل يتراوح بين القومية كشعار وتقريبه للفهم وبموازاته بين 
الديمقراطية والشورى كمفهوم إسالمي، وإن غاب أي تطابق بينهما تنظيميا في بناء المؤسسات 
في ذات السياق فإن الحزب الشيوعي المغربي كانت مواقفه صعبة في االنتشار الواسع في مجتمع 
مسلم يتهمه باإللحاد ولم تشفع له قولة:» في محل كل ما هو قومي تجد الماركسية ما هو أممي« 
فاتجه تأطيرا إلى الطبقة العاملة وإلى قطاع الطالب، ثم غير إسمه إلى حزب التحرر واالشتراكية، 

ثم إلى حزب التقدم واالشتراكية، مما بدأ ذبيب االنسالخ يصل إلى مفاصله.
انعكس مفهوم الصراع داخل أكبر حزب، وهو 
والتجار  حزب االستقالل بين طبقة مـن األساتذة 
الصغار، وإداريين وقطــاع عمالـي منظــم تجسد 
تكاتفا في االتحاد المغربي للشغل وبعض قيادات 
من أحزاب أخرى تزعمهم الراحل المهدي بن بركة 
معلنا: »ال حزبيـــة بعد اليـــوم« في مؤتمر حاشـد 
لكنه  الشعبية،  للقوات  الوطني  االتحــاد  بإعالن 
تنظيميا لم ينل كما كان متوقعا من الحزب األب 
رغم وصفه من االنفصاليين بأنه يمثل بورجوازنة 
هجينة ال يمكن التعايش معها كما جاء في تعبير 

عبد الرحيم بوعبيد.
في  مضبــب  »االشتراكيـــة«  اصطــالح  ظل 
المراحل األولى عند تأسيس االتحاد الوطني حتى 
االشتراكي  االتحاد  لتأسيس  الثاني  االنفصال  تم 
تكسير  بدعــوى   1975 سنــة  الشعبيــة  للقوات 

الجمود.
تفــرد مفكــرون في حملــة تأسيس االتحــاد 
اإليديولوجي«  »التقرير  وضـــع  إلى  االشتراكــي 
للحزب الجديد، والذي أعطيـــت له صفة امتــداد 
الشعار لم  الشعبية كإشهار، ألن  التحرير  لحركات 
يفارق مكانه، إذ أقبرت الرسالــة الصوتيـة ألحــد 
رمــوزها »محمد الفقيــه البصري« داخل المؤتمر 
عبد  لألستاذ  الصوتية  الرسالة  أذيعت  بالمقابل 

الرحمان اليوسفي.
كان التقرير اإليديولوجي من صياغة الدكتور عابد الجابري األستاذ الجامعي الذي كان له صيت 
في الجامعات والمناضل الميداني عمر بنجلون، مما كان له شبه إجماع بين المؤتمرين لكن عناد 

عبد الرحيم بوعبيد جعل كل المؤتمرين 800 يصادقون عليه.
ظلت »الخصوصية« في التقرير اإليديولوجي مجال نقاش من طرف مناضلي الحزب، وستصبح 
هي الثغرة التي ستتسرب منها االنتهازية إلى مفاصل الحزب، وستقلب المفاهيم عندما بدأ يطبق 
وزير المالية االتحادي فتح اهلل ولعلو »الخوصصة« عكس ما دأب عليه سلفه عبد الرحيم بوعبيد 

عندما كان يطبق سياسة التأميم وكالهما من حزب واحد.

عوض  المالية  القوات  حزب  إلى  فتحول  والتطبيق  النظرية  بين  االشتراكي  االتحاد  ضاع  هنا 
القوات الشعبية.

»حزب  عن  فأعلن  بوعبيد  الرحيم  عبد  جماعة  طرف  من  المقصودة  االحتواء  سياسة  فشلت 
الطليعة« فتجاوبت معه الجماهير بقيادة الراحل أحمد بنجلون، كما أبان حزب النهج عن صموده 

واستمراريته.
المهدي بن بركة

السياسي ـ الميداني ـ المنظر
تعود أصول المهدي بن بركة أو المهدي القدميري إلى قبائل الشاوية، فقد ولد وترعرع في 
حي سيدي فاتح أحد األحياء العتيقة بالرباط لعائلة شعبيه بسيطة، التحق للدراسة بمدرسة أهلية 
وينتقل  االبتدائية،  األعيـان  مدرسة  في  وبعدها 
في الطور الثانوي إلى ثانوية موالي يوسف وبعد 
كان  التي  الجزائر  كلية  من  اإلجازة  على  حصوله 
في  البكالوريا  على  الحاصلون  المغاربة  الطلبة 

الشعب العلمية.
الوطن  إلى  وعودته  دراسته  استكمال  بعد 
عين أستاذا للرياضيات بنفس الثانوية التي درس 
الحسن  موالي  العهـــد  لولي  أستاذا  وكان  فيها، 
المطالبة  وثيقة  على  الموقعين  أصغر  ثاني  كان 
باالستقالل بعد عبد الرحيم بوعبيد وذلك يوم 11 

يناير 1944 وسنه ال يتجاوز 25 سنة.
سنة  االستقالل  لحزب  المؤسسين  من  كان 
1945، وكان المهدي بن بركة وكل أعضاء اللجنة 
يؤمنون  الفاسي  عالل  باستثناء  للحزب  التنفيذية 

بمبدإ المفاوضات مع فرنسا بدل العمل المسلح.
كانت قيادة المقاومة بالدار البيضاء قد أوفدت 
عباس المسعدي إلى الربـــاط لالتصال بالمهدي 
لطلب مســـاعــدة الحـــزب قصد شـــراء األسلحة 
للمقاومة، فكان جــواب المهــدي: »نحــن رجــال 
المفاوضات  إنجاح  أجل  من  ثوارا«  ولسنا  سياسة 
اشترطت فرنسا إيقاف كل أنواع المقاومة، قضى 
جيش  قيادة  مع  تطوان  في  كاملة  ليلة  المهدي 
سعيـــد  خاطـب  االجتمــاع  نهايــة  وفي  التحرير، 
بونعيالت المهدي قائال: »أسي المهدي أليست أعمال المقاومة هي التي كانت وراء خروجك من 
إال  المغرب  من  تخرج  لن  فرنسا  إذن  بونعيالت:  ليجيبه  بنعم  أجاب  أن  إال  منه  كان  وما  السجن 

بالمقاومة المسلحة«.
انسحاب قوة األمن الفرنسية ترك فراغا الذي حدا بالمهدي إلى إنشاء مليشيات ارتكبت مجازر 
في حد كورت وسوق األربعاء ضد الشوريين بل يعزى لشهود أن ابن بركة وراء اغتيال القائد عباس 

المسعدي.
في 16 نونبر في تجربة ديمقراطية تم إنشاء مجلس استشاري عين المهدي رئيسا له وكان 

هذا المجلس بالتعيين.

حديث الناسحديث الناس

الي�شار التقدمي امتداد للي�شار التقليدي
بني النظرية والتطبيق

• عبد العزيز الحليمي
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    يتميز ف�سل ال�ستاء ب�سفات ل توجد يف غريه �ذلك بطول ليله �اأخذ 
�العمل  العطاء  نهاره ما يزيد يف  ، �ق�سر  النوم فيه  النف�س حظا كامال من 
فيه ، �جمال جوه ما ي�سفي على الإن�سان الراحة النف�سية �اجل�سدية عليه. 
يجعل  �اغتنامه   ، للقلوب  �ب�سرية  للعقول  ��سالمة  للنفو�س  راحة  ففيه 
امل�سلم يتقرب من ربه �يتنعم بنعمه الوا�سعة ، يقول الإمام ابن قيم اجلوزية 
- رحمه اهلل – �ا�سفا ف�سل ال�ستاء �مذكرا بغنائمه �ف�سله يف كتابه القيم  
مفتاح دار ال�سعادة ) ففي ال�ستاء تغور احلرارة يف الأجواف �بطون الأر�س 
ال�سحاب �املطر  ؛ فيح�سل  الهواء فيه  الظواهر �ي�ستكثف  ، �تربد  �اجلبال 
�الثلج �الربد ؛ الذي به حياة الأر�س �اأهلها ، �ا�ستداد اأبدان احليوان �قوتها، 

له حرارة ال�سيف من الأبدان(. �تزايد القوى الطبيعية ، �ا�ستخالف ما حلَّ
جاء ال�ستاء بغيمه متحجبًا       اأهاًل ب�سلطان الف�سول �مرحبا

  اإن ف�سل ال�ستاء مو�سم عظيم وغنيمة ملن اأحب اأن يكرث فيه من الأعمال 
، �هذا ي�ساعد  الليل  النهار �طول  ، فهو يخت�س عن غريه بق�سر  ال�ساحلة 
اأف�سل  من  �هما   ، الليل  �قيام  النهار  �سيام  من  فيه  الإكثار  على  امل�سلم 
الأعمال.  فقد كان ال�سلف - رحمهم اهلل - يفرحون بال�ستاء فرحا عظيما ملا 
فيه من ق�سر النهار لل�سيام ، �طول الليل للقيام ، فهذا عمر الفار�ق - ر�سي 
اهلل عنه – يقول }  ال�ستاء غنيمة العابدين { ، �طول الليل يف ال�ستاء �ق�سر 
النهار يذكرنا بقول النبي �سلى اهلل عليه ��سلم ) ال�سيام يف ال�ستاء الغنيمة 
الباردة ( ، قال ابن رجب : معنى اأنها غنيمة باردة اأنها ح�سلت بغري قتال �ل 

تعب �ل م�سقة ، ف�ساحبها يحوز هذه الغنيمة عفوا �سفوا بغري كلفة. 
اجلو  لرب�دة  بالعط�س  ال�سائم  فيه  يح�س  ل  البارد  ال�ستاء  يف  فال�سوم   
ال�سالة  ، يقول عليه  اإنها لغنيمة باردة  النهار، فحقًا  ول باأمل اجلوع لق�سر 
ه ف�ساَمه( �كان  َر نهارخُ ه فقاَمه ، �َق�سخُ �ال�سالم ) ال�ستاءخُ ربيعخُ املوؤمِن ، طاَل ليلخُ
 : قالوا    ، الباردة  الغنيمة  اأدلكم على  األ   : اأبو هريرة ر�سي اهلل عنه يقول 
: ال�سيام يف ال�ستاء. �قال ابن م�سعود : »مرحبًا بال�ستاء تنزل  بلى، فيقول 
�قال  لل�سيام«.   النهار  فيه  �يق�سر   ، للقيام  الليل  فيه  �يطول  الربكة  فيه 
احل�سن: »نعم زمان املوؤمن ال�ستاء ليله طويل يقومه ، �نهاره ق�سري ي�سومه«. 
�كان ابن م�سعود ر�سى اهلل عنه يقول : مرحًبا بال�ستاء ؛ تنزل فيه الربكة ، 

�يطول فيه الليل للقيام ، �يق�سر فيه النهار لل�سيام .
 فمن غنائم ف�سل ال�ستاء اأن اهلل تعالى برحمته �لطفه �كرمه بعباده اأن 
ي�سر لهم اأمور دينهم �رفع احلرج عنهم يف عباداتهم ما يتعلق ببع�س امل�سائل 
الفقهية يف ال�ستاء ، لأنَّ �سدة الربد توؤذي النا�س �قد تهلكهم ؛ فاإن اهلل تعالى 
ف عنهم يف كثري من الأحكام ال�سرعية حيث اأباح لهم التيمم يف �سدة  قد خفَّ
اأو  اأو غريه  اأو ال�سرر، فمن مل يجد املاء ل�سفر  الربد ، مما ُيَظن معه الهالك 
ت�سرر با�ستعماله ملر�س اأ� غريه ، فاإنه يتيمم ، �بذلك يرتفع حدثه ، �يكون 
طاهًرا طهارة كاملة ي�سلي بها ما �ساء ، �ل تنتق�س اإل مبا تنتق�س به طهارة 
العا�س ر�سي اهلل  بن  �ال�سالم عمر�  ال�سالة  النبي عليه  اأقرَّ  املاء. �يف ذلك 

عنه ملا اأجنب يف غزاة �تيمم ��سلى بالنا�س. 
  ومن تخفيف اهلل تعالى على عباده ورحمته بهم اأن �سرع �سبحانه لهم 
اأ�  فٍّ  اإذا كانتا م�ستورتني بخخُ  ، الرجلني  ، بدل من غ�سِل  نِي  فَّ امل�سح على اخلخُ
َجْوَرٍب ونحوهما. وذلك ب�سرط اأن يكونا قد ُلِب�َسا على طهارة ، وقد رخ�ض 
�للم�سافر ثالثة   ، �ليلة  للمقيم يوما  ��سلم يف ذلك  النبي  �سلى اهلل عليه 
اأيام بلياِليها . �من هدي نبينا �سلى اهلل عليه ��سلم الذي جاء عنه يف ال�ستاء 
�سديدا  الربد  كان  اإذا  امل�ساجد  يف  اجلماعة  ترك  يف  �س  رخَّ اأنه   ، �توابعه 
�اإقامتها يف الرحال )املنازل(  النا�س �توؤذيهم  اأ� ريح ت�سر  م�سحوبا باأمطار 
الِة يف َلْيَلٍة َذاِت َبْرٍد  َن ِبال�سَّ اأَذَّ َمَر  ؛ كما ر�ى َناِفٌع رحمه اهلل تعالى )اأَنَّ بن عخُ
َن اإذا  رخُ امْلخُوؤَذِّ مَّ قال: كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َياأْمخُ َحاِل« ، ثخُ وا يف الرِّ لُّ َ�ِريٍح فقال »األ �سَ

َحاِل« . وا يف الرِّ لُّ كانت َلْيَلٌة َباِرَدٌة َذاتخُ َمَطٍر يقول األ �سَ
 اإل اأن �سرعنا احلنيف اأعظم الأجر �اأجزل اجلزاء �حما الذنوب �اخلطايا 
ملن اأ�سبغ الو�سوء يف ف�سل ال�ستاء ، فاإن النف�س جتد من التكا�سل عن اإ�سباغ 
َب  اء الربد ما ل جتده يف غري ال�ستاء ؛ �لذلك رغَّ الو�سوء اأ� جتديده من جرَّ
حبيبنا - �سلى اهلل عليه ��سلم - يف اإ�سباغ الو�سوء �اإكمال التطهر �لو عانى 

اأح�ّس ب�سعوبة.  ففي �سحيح م�سلم من حديث  اأ�   ، املتو�سئ من ذلك �سدة 
ميحو  ما  على  اأدلكم  األ   ( قال  ��سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأن  هريرة  اأبي 
 : فقال   ، اهلل  ر�سول  يا  بلى   : قالوا   الدرجات؟«   به  �يرفع  اخلطايا  به  اهلل 
اإ�سباغ الو�سوء على املكاره ، وكرثة اخلطى اإلى امل�ساجد ، وانتظار ال�سالة بعد 

ال�سالة، فذلكم الرباط ، فذلكم الرباط (. 
فالقيام بهذا العمل يدل على قوة الإميان لأ�لئك الذين فارقوا فر�سهم 
الذي  الو�سوء  �ماء  ال�سديد  الربد  يقا�سون  الفجر  ل�سالة  �قاموا  الدافئة 
يلذع الأطراف ؛ ففي حديث معاذ اأن النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - راأى ربه 
- يعني يف املنام - فقال له : » يا حممد ، فيم يخت�سم املالأ الأعلى؟ فقال : 
يف الدرجات �الكفارات . قال:  �الكفارات اإ�سباغ الو�سوء يف الكريهات ، �نقل 
الأقدام اإلى اجلمعات - �يف ر�اية : اجلماعات - ، �انتظار ال�سالة بعد ال�سالة، 

من فعل تلك عا�س بخري، �مات بخري، �كان من خطيئة كيوم �لدته اأمه«  .
 ، ب�سالم  اجلّنة  يدخل  مما  نيام  والّنا�ض  بالليل  ال�سالة  على  واحلر�ض   
وا  الَم ، َ�اأَْطِعمخُ ا�سخُ اأَْف�سوا ال�سَّ َها النَّ فعن عبد اهلل بن �سالم اأن النبيملسو هيلع هللا ىلص قاَل »اأَيُّ
َة ِب�َسالٍم«، اأي: �سلوا النوافل؛  وا اجَلنَّ لخُ ا�سخُ ِنياٌم ، َتدخخُ ْيل َ�النَّ وا باللَّ لُّ َعاَم، َ��سَ الطَّ
)َتَتَجاَفى  املوؤمنني  عباَده  فا  �ا�سِ تعالى  اهلل  َيقول  كما  الليل  يف  القيام  من 
ْم َخْوًفا َ�َطَمًعا(، �قد كان ال�سلف ال�سالح  هخُ وَن َربَّ اِجِع َيْدعخُ ْم َعِن امْلَ�سَ هخُ وبخُ نخُ جخُ
ر عن  اأثخُ ، �لهذا  اًء منرياً  ال�ستاء ��سّ ال�ساطع يف ليايل  العابد منهم كالنجم 
غري �احد منهم عند م�سهد الحت�سار اأنهم يبكون قيام ليايل ال�ستاء: �منها 
اأنه ملا احت�سر اأحد ال�سلف بكى فقيل له:  اأجتزع من املوت وتبكي . فقال: ما 
يل ل اأبكي �من اأحق بذلك مني؟ �اهلل ما اأبكي جزعًا من املوت ، �ل حر�سًا 

على دنياكم ، �لكني اأبكي على ظماأ الهواجر �قيام ليل ال�ستاء. 
�من غنيمة ال�ستاء القراءة �الكتابة فيه ، فطول ليله غنيمة ملن يرغب 

يف القراءة �التاأليف �الكتابة: 
ليت ال�ستاء يعود يل بنعيمه      اإن ال�ستاء غنيمـــة الكتـــاب 

 ، �اأحواله  ال�ستاء  ف�سل  ��سف  يف  تفننوا  ال�سعراء  من  كثريا  جند  لهذا 
يقول الأع�سى �ا�سفا اليوم البارد يف ال�ستاء : 

هـا هورخُ ت �سخُ تاِء َ�ِا�سَتَهلَّ اإِذا ِاحَمرَّ اآفاقخُ ال�َسماء �اأع�سفـت      ِرياحخُ ال�سِ
هــا ها      ِلذي الَفرَ�ِة املَقـر�ِر اأخُمٌّ َيز�رخُ َتـــَري اأَنَّ َقــــدري ل َتـــزالخُ َكاأَنَّ

�يبني اأحد ال�سعراء اأثر ف�سل ال�ستاء على ال�سيوخ �كبار ال�سن يقول : 
َتـاءخُ ــــهخُ ال�سِّ ْهِرمخُ ْيــــَخ يخُ ـي       َفاإِنَّ ال�سَّ ـــونـِ ْدِفئخُ َتــــاءخُ َفاأَ اإَِذا َجــــاَء ال�سِّ

�اأن�سد اآخر بعده: 
يــــٌف اأَْ�  ِرَداءخُ  ـِ ْرَبــــاٌل َخفـ ــــــرٍّ       َف�سِ ـــلُّ قخُ َ�اأَّما ِحيـــــَن َيْذَهــــبخُ كخُ

�قد ظهرت عدد من الكتب املخت�سة التي تتحدث عن هذا الف�سل ؛ �قد 
تتابع اأهل العلم �العلماء على التاأليف �الت�سنيف عن مو�سم ال�ستاء �جمع 

ما �رد فيه من اأحاديث �اآثار �اأحكام �اأ�سعار �اأخبار �من ذلك: 
بعنوان  كتاب  له  املرزبان  بن  خلف  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبي  الإمام   -  

»ال�ستاء �ال�سيف«. 
- الإمام يو�سف بن عبد الهادي احلنبلي له كتاب بعنوان »اإر�ساد الفتى 

اإلى اأحاديث ال�ستا«. 
»اأحاديث  بعنوان  جزء  له  ال�سيوطي  بكر  اأبي  الرحمن  عبد  الإمام   -

ال�ستاء«. 
»م�سامرة  بعنوان  كتاب  له  خوقري  عارف  حممد  بن  بكر  اأبي  ال�سيخ   -

ال�سيف مبفاخرة ال�ستاء �ال�سيف«. 
 - ال�سيخ علي بن ح�سن احللبي له كتاب بعنوان » اأحكام ال�ستاء يف ال�سنة 

املطهرة«. 
يتبع ...

ال�شتاء غنيمة الأبرار
•  إعداد : عمر محمد قرباش
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بالخصوصية  تتعلق  جديدة  سياسة  عن  تفاصيل  اإلعالم  وسائل  من  مجموعة  ذكرت 
واستخدام البيانات التي أعلن عنها تطبيق واتساب للتراسل. لكن هذه السياسة الجديدة لم 
تلك  أبرز مالمح  فما  الشديدة.  االنتقادات  عالمية من  بعاصفة  قوبلت  وإنما  الكرام  مرور  تمر 

التغييرات؟ وما الذي قد يثير القلق؟
نقاش محتدم يدور بين خبراء التقنية وأمن المعلومات حول العالم وحتى بين المستخدمين 
العاديين حول سياسة الخصوصية الجديدة التي قرر تطبيق التراسل المجاني )واتساب( التابع 
والتي  األوروبية  المنطقة  خارج  بالمستخدمين  فقط  تتعلق  اعتمادها،وهي  )فيسبوك(  لشركة 
تمنع قوانين حماية البيانات في تلك الدول من تطبيقها، لتتصاعد الدعوات لمغادرة التطبيق 

واللجوء إلى بدائل »أكثر أمانا«

ما الهدف؟
وبحسب شركة فيسبوك، فإن السياسة الجديدة تهدف إلى ربط تطبيق واتساب بخدمات 
موقع فيسبوك )مثل انستغرام وفيسبوك ماسنجر وغيرهما( ومشاركة بيانات مستخدمي التطبيق 
معه، باإلضافة إلى جهات أخرى.والهدف بحسب الشركة هو«تشغيل وتحسين الخدمات وتجربة 
خدمات جديدة وتقديم اقتراحات للمستخدم )على سبيل المثال، عن أصدقاء أو اتصاالت جماعية 
أو محتوى مثير لالهتمام( وإظهار العروض واإلعالنات ذات الصلة عبر منتجات فيسبوك، وربط 
Face- السماح بربط حساب األخرى، مثل  واتساب بمنتجات فيسبوك  المستخدم في   ججارب 

book Pay الخاص بالدفع على واتساب.
هذا الربط هو ما أطلق عليه »مارك زوكيربيرغ« المدير التنفيذي لشركة واتساب مصطلح 
interoperability أو التشغيل البيني، حسب ما كتب في منشور سابق قال فيه: »مع إمكانية 

التشغيل البيني، ستكون قادرًا على استخدام 
واتساب لتلقي الرسائل المرسلة إلى حسابك 
على فيسبوك دون مشاركة رقم هاتفك وفي 
إلى  المشتري  لن يضطر  التجارية  المعامالت 
القلق بشأن ما إذا كنت تفضل أن يتم إرسال 

الرسائل على شبكة أو أخرى«.
ومن المقرر أن تطبق سياسة الخصوصية 
الجديدة في الثامن من فبراير 2021، وليس 
لدى المستخدم خيار سوى أن يقبل بها أو يتم 

إلغاء حسابه على تطبيق واتساب.

سبب المشكلة
البيانات  كم  على  مستخدمون  يعترض 
السياسة  تسمح  الذي  الهائل  الشخصية 
الجديدة بالحصول عليه من الشخص، فمثاًل 
رغم بقاء الرسائل بين األشخاص عبر التطبيق 
باقي  )وبالتالي  التطبيق  أن  إال  مشفرة، 

تطبيقات فيسبوك( سيعلم من الذي تتصل به وفي أي وقت وكم مرة يتم هذا االتصال خالل 
أرقام الهواتف المسجلة لدى المستخدم ستصبح ألطراف أخرى – بهدف  اليوم. كما أن كافة 

تجاري وإعالني، حسب ما تقول الشركة – التقتصر فقط على فيسبوك.
البيانات بشكل  تلك  تتم مشاركة  أن  الحقيقة هو  في  المستخدمون  يخشاه  ما  أكثر  لكن 
المخترقون  يتمكن  أن  أنظمة سلطوية وقمعية. في حين يخشى كثيرون من  غير رسمي مع 
شركة  من  ملتوية  بطريقة  شرائها  أو  البيانات  تلك  سرقة  من  ما  وقت  في  والمحتالون 
أخرى«وسيطة« مع فيسبوك، لتتم مساومة العمالء على بياناتهم الحقا.هذا إلى جانب أن فكرة 
في  أدت  سياسية  دعائية  حمالت  خالل  من  العام  الرأي  لتوجيه  الشخصية  البيانات  استغالل 
النهاية على سبيل المثال إلى خروج بريطانيا من االتحاد األوروربي، أو إغراق الواليات المتحدة 
بشائعات مغلوطة عن »هيالري كلينتون« تسببت في خسارتها لالنتخابات الرئاسية، هي وقائع 

مازالت ماثلة للعيان حتى اليوم وهو ما عرف الحقًا بفضيحة »كامبريدج اناليتيكا »

تطبيقات أكثر أمانـًا
ولعل أبرز من ساورته تلك المخاوف هو »الملياردير إيلون ماسك«،  صاحب شركات »تسال« 

وسبيس اكس«، حتى أنه دعا علنًا إلى استخدام تطبيق آمن مثل سيغنال.
به  توجد  »لن  وأنه  أمان  في  مستخدميه  بيانات  كافة  أن  على  سيغنال  تطبيق  أكد  فيما 
إعالنات أبدًا، ألن بيانات المستخدمين مملوكة لهم وليس للتطبيق« وبحسب ما نشر موقع 
على  بمقارنة  قامت  الرقمية،  الحقوق  بتعزيز  المعنية  »سمِكس«،  منظمة  فإن  مصر،  مدى 
موقعها بين واتساب، وبدائله األكثر أمنًا، تيليغرام وسيجنال وواير، لتوضيح المعلومات التي 
يسجلها كل تطبيق منهم. وبينما حظى واتساب على العالمة الكاملة في مراقبة كل شيء، ال 

يسجل سيغنال سوى رقم هاتف مستخدمه فقط.

تسبب ذلك في رفع عدد من حملوا التطبيق حول العالم بشكل كبير. فبحسب موقع )سي 
فإن  البيانات،  لتحليل   Sensor Towerتاور سينسور  شركة  عن  نقاًل  األمريكي  سي(  بي  إن 
تطبيق Signal شهد ما يقرب من 7.5 مليون عملية تثبيت على مستوى العالم من خالل متجر 
تطبيقات Apple ومتجر Google Play في الفترة من 6 إلى 10 يناير، وهذا الرقم يمثل 43 

ضعف رقم التحميالت في األسبوع الماضي.
وفي الوقت نفسه، شهد تطبيق تيليغرام Telegram نحو 5.6 مليون عملية تنزيل على 

مستوى العالم من األربعاء إلى األحد 10 يناير.
لشركات  الخصوصية  سياسات  مهاجمة  فيها  تتم  التي  االولى  الواقعة  هي  تلك  تكن  لم 
التي  الكبيرة  البيانات  أو   Big Data مع  تتعامل  والتي  وغيرها  وفيسبوك  غوغل  مثل  عمالقة 
تجمعها من مستخدميها كأساس لوجودها وبقائها واستمرارعملها، ما صعد من فكرة الرفض 

لتربح الشركات من البياتات الشخصية.
التنقية والنشطاء والصحفيين  ولهذا السبب ومنذ عدة سنوات انبرت مجموعة من خبراء 
التي  التطبيقات والمتصفحات  إنتاج تطبيقات ذكية ومتصفحات لإلنترنت لإلفالت من  بهدف 
رقابة  التخلص من  محاولة  إلى  إضافة  والوسائل،  األشكال  بكافة  المستخدمين  بيانات  تجمع 
على  للحفاظ  وكذا  المحمولة  هواتفهم  عبر  المعارضين  تطارد  التي  الديكتاتورية  االنظمة 

.Tor Browser ومتصفح تور Signal الخصوصية بشكل عام، فظهر تطبيق سيغنال

واتساب يرد
مع تصاعد الحملة ضد التطبيق والمطالبة بحذفه من الهواتف، كتب ويل كاثكارت الرئيس 
التنفيذي لواتساب عدة تغريدات متتابعة في حسابه على تويتر، قال فيها إن لدى الجميع حرية 
قبول أو رفض تلك التحديثات وأنه للمستخدم أن يقبل أو يرفض التواصل مع إحدى الشركات 
عبر التطبيق والتي حصلت على بياناته بهدف 
هذا  أن  كاثكارت  له.وأضاف  خدمات  تقديم 
يتعلق  فيما  تغيير  أي  في  يتسبب  ال  التحديث 
مع  واتساب  عبر  البيانات  مشاركة  بممارسات 
فيسبوك، كما أنه ال يؤثر في خصوصية تواصل 
المستخدمين مع أصدقائهم أو عائالتهم حول 
ملتزمة  واتساب  أن شركة  على  مؤكدًا  العالم، 

تمامًا بحماية خصوصية مستخدمي التطبيق.
بالصور  مطولة  رسالة  التطبيق  نشر  كما 
ما  أن  على  فيهــا  أكـد  وتويتـر  فيسبوك  على 
يقال عن انتهاك الخصوصية هي شائعات وأن 
»رسائل« المستخدمين المتبادلة في أمان تام 
تحديث  وأن  االتجاه  ثنائي  التشفير  خالل  من 
خصوصية  على  يؤثر  ال  الخصوصية  سياسة 

الرسائل مع األصدقاء أو العائلة.

تهويل وتضخيم
على جانب آخر، يرى البعض آن المسألة مجرد زوبعة في فنجان، وأن أغلب المستخدمين 
بياناتهم  على  الشكل  بهذا  ليخشوا  سياسة  رجال  أو  صحفيين  أو  سياسيين  نشطاء  ليسوا 

الشخصية، وأن أغلب عمليات التواصل التي تتم عبر التطبيق هي عالقات اجتماعية.
غير  من  أنه  الجديدة  الخصوصية  سياسة  بعد  التطبيق  الستخدام  المؤيدون  ويضيف 
المنطقي أن يستخدم أحدنا كل هذه الخدمات مجانًا دون مقابل، وعليه فإن المقابل هو سماح 

المستخدم بإتاحة بياناته لتستفيد منها الشركة في اإلعالنات بشكل أساسي.
األجهزة  أغلب  أن  على  مؤكدًا  السياق  هذا  في  كتب  الغيط  ابو  محمد  المصري  الصحفي 
اإللكترونية حول العالم مخترقة بشكل أو بآخر، وبما أن الشخص ال يشارك بيانات هامة عبر 
تطبيقات مثل واتساب فال يمنع ذلك من استخدامها، على أن يستخدم من يخشى على بياناته 

تطبيقات أخرى أكثر أمانًا.
في المقابل سخر آخرون من مناقشة المواطنين في العالم العربي لفكرة خصوصية البيانات، 
في الوقت الذي تم فيه اختراق هاتف الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي وانتهى األمر 
المواطنين  بتوقيف  األمن  أفراد  يقوم  حيث  وفي مصر  تركيا.  في  بالده  قنصلية  داخل  بقتله 
مالحقة  بهدف  وغيرها  مالية  وبيانات  للغاية  شخصية  من صور  عليها  بما  هواتفهم  وفحص 

النشطاء والمعارضين.
ممارسة دفعت المجلس القومي المصري لحقوق اإلنسان )حكومي( النتقادها بشدة مشيرًا 
إلى أنها » تمثل عدوانًا على الحقوق التي كفلها الدستور ونص عليها القانون«، لترد وزارة 
القضائي  الضبط  مأموري  حق  من  وأن  ودستوري،  قانوني  »اإلجراء  بأن   المصرية  الداخلية 

تفتيش األشخاص وما بحوزتهم من متعلقات منقولة ومن بينها الهواتف النقالة«.

أحمد صدقي

حول السياسة الجديدة
لتطبيق »واتساب«



4142 • ال�شبـت  23 يناير  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

88

تيسر  ما  جمع  على  تنصب  طفولتي  مستهل  في  المفضلة  هوايتي  كانت 
من الرسوم  الملونة والصور الجميلة التي أجني قطوفها  من حقـول القصص 
اللهجات.. المتعدد  الطبيعة  ولسان  الحياة  بحروف  ألوانها  الناطقة  المصورة، 

المدرسية من صور ورسوم  القصص والمؤلفات  الشديد بما تزخـر به  فولعي 
ملونة قد أعمى بصيرتي وجعلني أعيث فسادا في حقول يا نعة  بأشهى الصور 
،شوهت  بريئة  مطبوعات  حق   في  التغتفر  جرائم  اقترفت  لقد  الرسومات..  و 
تارة  المقص  مستعمال  وبأحشائها،  بمتونها  الضرر  بالغ  وألحقت  مالمحها 
وموس الحالقة »الكوتشية« تارة أخرى، وفي مناسبات عديدة كنت أقتصرعلى 
السائر:  المثل  يقول  وكما  لكن،  العملية..  تنفيذ  في  والمسطرة  المجردة  اليد 
»التسلم الجرة كل مرة«، إذ نادرا ماكنت أفلت من العقاب  جزاء »فعلتي« جلدا 
ب »السمطة«.. ولتجنب الوقوع في الورطـة استعنت بورق الكاربون »الخراج« 
لنسخ ما أثـار إعجابي من الرسوم والصـور، دون إلحاق األذى بجسد القصة  أو 

التالوة..
  وهناك ثمة كتاب موقر، بحوزة والدي، كان يثير فضولي بما يحفل به من 
لبقع مقدسة  بادية.. وصور  النعمة  أثر  عليها  وعجمية  عربية  صور لشخصيات 

ومعالم أثرية لها الوفود زائرة.. 
كان والدي  ـ رحمه اهلل ـ يحتفظ بكتابه في صندوق ذخيرة من مخلفات 
»حرب الرمال« جلبه تذكارا من »حاسي بيضــا« إلى مقر سكنانا بقشلة »جانكير« 

بالدار البيضاء وكان يحيطه بعناية خاصة ويتفقده بين الفينـة واألخرى.
بن  أحمد  لمؤلفه  والسياحة«  الحج  »دليل  بعنوان  الموسوم  الكتاب  فهذا 
راقية  ورقية  حلة  في  نسخة  ثالثمائة  اكتتابا  منه  طبعت  الذي  الهواري  محمد 
بالمطبعة الرسمية بالرباط سنة 1935 برعاية من السلطان محمد بن يوسف، 
الفضولي  الطفل  أنا  ـ  وكنت  والصون..  الحفظ  في  أسرتي  أحضان  بين  ظل 
الصغيرـ  أتحين الفرص لالطالع على مكنون ذاك الكتاب الكبير، وكلما استفردت 
به تصفحتـه وتهجيـت حروفه وأمعنـت النظر في مجمل صوره.. وكانت تراودني 
فكرة استعمال المقص لالحتفاظ ببعضها، لكنني خشيت أن »يسلخني« والدي 

ب »السمطة«.. .
في  معي  حملته  فاس  بمدينة  العلم  لطلب  واألحباب  األهل  هجرت  ولما 
المحال،  من  الحال  دوام  لكن  المهراز«  »ظهر  ب  خزانتـي  بـه  وزودت  وطابي 
فأنيسي في غربتي قد اختفى في غامض الظروف واألحوال وماعرفت ما آل إليه 

من مآل.   
الكتــــاب  اختــفـاء هـذا  بعـد عقـود من  أنه  بـال،  لم يخطـر على  وممـــا 
الميمــون، جاءتني بشـارة من صديقــي الحميم، األستاذ الجليل الدكتور عبد 
اللطيف شهبون الذي أخبرني، ذات عشية من العشر األواخر في رمضان،  بأنه 
قد عثر في سـوق الغرسة الكبيرة بتطـوان على كتاب معنون ب: »دليل الحج 
والسياحة« وقد لفت انتباهه تذييل بخط اليد في الصفحة الموالية لوجه الغالف 

يشير إلى كون »هذا الكتاب في ملكية مبارك وطاش«.
 وأفادني صديقي اللطيـف شهبون بأن هـذا الكتاب قد وضعـه رهن إشارة 
الماستر  شهادة  فنال  لمحتوياتــه  وصفيا  بحثا  وأنجز  بتخريجـه  قـام  طالب 

بموجبه .
فهذا الخبر اليقين الذي أدهشني وأبهجني في الوقت ذاته قـد أكـــد لي 
اقتناه األستاذ شهبون من رحبة  الذي  الكتاب  بأن ذاك  بمااليدع مجاال للشك 
الكتب القديمة بتطوان، هو الكتاب عينه الذي أخرجته من صندوق ذخيرة والدي 
وعـززت به خزانة كتبي، منذ كنت تلميذا في اإلعدادي برباط الخير »أهرمومو« 
إلى أن أصبحـت طالبـًا بجامعـة سيدي محمد بن عبد اهلل بفاس في مستهل 
سقيفة  تحت  العسكر،  بدوار  الطلبة  إليواء  بيتا  أكتري  كنت  حيث  الثمانينيات، 

أسرة متقاعد من أصول 
شمالية.  

على  أدري  لـســـت 
يــد مــن انتـقــل هــذا 
الكتـاب »المفقــود« من 
فـاس إلى تطــوان، وإن 
راودتنـي شـكــوك حول 
الـذي   المنــزل  صاحــب 
نقل متاعـي مـع  رحيلــه 
إثر تقاعده.. ومهما كان 
من أمرفإنني على يقين 
وتعالى  اهلل سبحان  بأن 
لهذا  األسباب  هيــأ  قـد 
ليخرج  المبارك  الكتــاب 
النسيـــان  ظلمـات  مـن 
العــــرفـــان.  نــور  إلى 
من  الحقيقـــة  في  إنها 
الصدف الغريبة المحيرة 

لألذهان ..

مذكــــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهد اإلى املـعـا�س
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محمد وطا�س

التي وقفنـا  والحكـايـات  القصص  اليوم، بعد كـل 
من  نماذج  رأينا  إنساني!  بظلم  تميزت  وجلها  عندها، 
الماضي ال يمـوت!  الواقع بشهادات حيــة، تؤكــد أن 
كلها تحملنا المسؤولية الجماعية، لكوننا داخل نفس 
األم،  الجـد، وال  األب وظـلــت  يتحــرك  لم  السفينة... 
لم  الشارع  وحتى  بل  والجــارة، صامتـــات...  والخالـة، 
ينصف الضحايا وأبناءهن المجهولي الهويات... إذن ما 

هو الحل؟ ما العمل ؟
والشوارع،  باألحياء  وتعم  الرذيلـة،  تنتشــر  عندما 
العام، أمام الصغير  مشاهـد مخلـة باألخـالق، واألداب 
اإللكترونية،  والمواقع  الصفحات  تمأل  والكبير...عندما 

بانتقاد مؤسسة الزواج...
هجوم مقنع على األسرة: كثرة الحديث عن مشاكل 
الزواج، فشل العالقــات الزوجيــة، مسؤوليــات الزواج، 
الرجال... بل هنـــاك  النساء، ومن  تسلط األزواج، من 
الزواج بالسجن، والزوجة عند بعض  من أصبـح يصف 

النساء، بالسجينة، والزوج عند اآلخرين، بالعبد...
ثم يصلون لطرح السؤال :

»لم الزواج إذن؟ نتمتع بالحرية، متحررين من كل 
مسؤولية، هي حياتنا  نتمتع بها كما نشاء بدون وجود 

لمن يقيدنا، أو يمنعنا من الآتنا...!«.
ومؤسف أن نجد من يصفق، ويشجع، ويرثي واقع 
على  السؤال  طرح  ومتناسيا  منهم،  أنه  ناسيا  األزواج، 

نفسه: »لم أعيش هذا الوضع؟ ...«.
أيتهـــا  الشبــان،  أيها  شديــد،  باختصار  الجواب 
الشابات، يلخصه قول اهلل سبحانــه وتعالى في سورة 

الروم، اآلية21:

ْزَواًجا  نُف�ِسُكْم اأَ »َوِمْن اآَياِتِه اأَْن َخَلَق َلُكْم ِمْن اأَ
َنّ ِف  ًة َوَرْحَمًة اإِ ِلَت�ْسُكُنوا اإَِلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَوَدّ

ُروَن«. َذلَِك َلآَياٍت لَِقْوٍم َيَتَفَكّ
حيث  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  أجاب  كما 

قال: »تزوجوا تناسلوا فإني مباه بكم األمم«.
وعن أنس رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم قال: »من رزقه اهلل امرأة صالحة فقد أعانه 

على شطر دينه فليتق اهلل في الشطر الباقي«.
معنى ذلك أن النكاح يعـف عن الزنى، والعفاف أحد 
عليه  اهلل  اهلل صلى  رسول  ضمـن  اللتيـن  الخصلتيـن 
وسلم عليهما الجنة فقـال: من وقاه اهلل شر اثنتين ولج 
الجنة ما بين لحييه وما بين رجليه. وهـذا أيضًا إشارة 
إلى أن فضيلته ألجل التحرز من  المخالفة تحصنًا من 
بهذا  الدين  نصف  الزواج  أن  ذكر  مما  فتبين  الفساد. 

المعنى.
نظــرة  نلقــي  أن  ولنحــاول  التدوينـات،  إلى  لنعد 
تشخيصية على واقــع األســر، ماعساها تكون أسبـــاب 

الخالفـــات الزوجيـــة؟ لماذا ارتفعت نسـب الطـــالق؟ 
األسرة  مانوع  العائلية؟  باألزمات  األزواج  أسر  ماعالقة 
التي تريد أن تؤسس؟ هـل أسرة مغربيـة؟ أم مغربية 
على قياس البرامج اإلعالمية؟ هل تريدين زوجا مغربيا 
أم البد من بروفيل تركي، أو هنــدي؟ وأنت، هل تريد 
زوجة مغربية،أم تحتاج إلى إضافات نوعية: تشبه أمك 

في كل شيء؟؟؟
األسرة اليوم أمام تحدي كبير، فقد غاب الهدف من 
الزواج، ونجد المقبلين على الزواج همهم وأولوياتهم 
لتحقيـق  يحتـاج  جانـب  أهـم  ويغفلـون  المادة،  إرضاء 
إرضائه أال وهـو الروح. الشبــاب معـذورون، فهم أمـام 
إغراءات الواقع، سواء المعاش، حيث يؤسسون لحياتهم 
الخال، والصديقات... وابنة  الخالــة،  الزوجية بميــزان 

،وزوج  المادي  ابنتها  زوج  وضـع  بين  الحماة  تميز  وال 
ابنة أختها الغني... ما يهم هو اإلشباع والوصول إلى 
ألف  للتاريخ  تسجل  »إينستاغرامية«  بأرقام  النجومية، 
ليلة وليلة لزواج ابنتها... مؤسف جدا، أن يبدأ الزوجان 
حياتهما بديـون تثقـل كاهلهما، وتمحو سعادتهمــا، 
وتقتل اإلبتسامة، وتكون سببا لبداية الشقاق بينهما.

إلى ماذا يحتاج شبابنا ؟
يحتاجون إلى من يأخذ بيدهم، ويدلهم على طريق 

تحقيق الحلم: » حلم األسرة المستقرة«.
شبابنا يحتاجون لألم، لألب، للجدة والجد.. للخالة 
والخال... للجار والجــارة... يحتاجــون لمن ينقل إليهم 

التجارب الناجحة.
في الماضي، وليس بالبعيد، في الثمانينات، عندما 
يتقدم عريس لشابة، وتتم الموافقة، قبل الحديث على 
مراسيم حفل الزواج، وترتيبــاتــه، كانت العروسة وكذا 
نصائح  في  يتجلى  وتدعيم،  بتكوين  يحظون  العريس 

ووصايا تقدم لهما من طرف العائلة، وحكمائها.
فتعرف العروسة أنها مقبلة على فراق بيت احتضنها 
منذ والدتهــا، بيــن أم وأب وإخــوة تحبهــم وتعشــق 
وجودهم ومساندتهــم، وصبرهـم عليهـــا، إلى بيــت 
غريب،وأليف غريب، بجيناته، وثقافته، وأعرافه، سيصبح 
بعقد القران له حقــوق وواجبات عليها. حب واحتــرام 
عائلته وأمه بالخصوص مفتاح السعادة... وهكذا يقف 
الشاب مشمرا عن الجد، راغبا في تطبيق وصايا والده 
والديهـا  واحتـرام  والرحمة،  والمودة  التعامل،  بحسن 

بالحفاظ على ابنتهم وعدم ظلمها.....
من يقوم بهذه المهمة اليوم؟
غياب تام، وظيفة بكرسي فارغ!

إلى هنا، أتوقف اليوم، ألعرفكم في األسبوع المقبل 
بحول اهلل، على من سيمأل الكرسي الفارغ؟؟؟

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

ق�صة من نوع �آخر

دليل 
الحج

 والسياحة



7

4142 • ال�شبـت  23 يناير  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

نواصل متابعة الموضوع ضمن الجزء الثاني الذي خصصناه  لتسليط 
الضوء على ظاهرة التسول في المجتمع المغربي.. لإلشارة فقط، فإن هذه 
اآلفة عرفت انتشارا ملحوظا في األشهر األخيرة بسبب ظروف الجائحة التي 
ألقت بظاللها الثقيلة على جميع األوضاع اقتصاديا.. واجتماعيا.. وسياسيا.. 
كما سبق وأن قلنا فإن التسول يعتبر من المعضالت االجتماعية التي تعاني 
منها العديد من المدن والمناطق وفي أبعد النقط من المغرب العميق!! ومع 
تباشير  موسم كل صيف واقتراب شهر رمضان تنشط أجندات الممتهنين 
لمهنة االستجداء على امتداد خريطة الوطن، فتتحول المدن المغربية إلى 
ما يشبه مواسم الحجيج، مما يدل داللة قاطعة على أن مهنة التسول هي 
والعناء  المشقة  من  شيئا  صاحبها  التكلف  أي  مكلفة،  وغير  مربحة  طريقة 
الضالعون  األقوياء  فيها  يختلط  والطرق  الوسائل  بشتى  األموال  لتحصيل 
في المهنة بالمعوزين والضعفاء من ذوي الحاجة.. يتعددون  ويتحدون في 
البالد وعرضها، فلكل أسلوب  أهدافهم وغاياتهم.. ثم ينتشرون في طول 

عمله  وطريقته في االستجداء واستدرار عطف الناس..
ضمن هذا السياق أقدم لكم مجددا نموذجا من مشاهد التسول بمدينة 
طنجة حيث تعيش حالة حصار  استثنائي بسبب االنتشار المقلق للمتسولين 
دعوني  والمستويات..!!  األعمار  اختالف  على  وجماعات  أفرادا  والمتسوالت 
تحول  الذي  التسول   لمشهد  المتسارع  والتطور  االمتداد  أن  لكم  أقول 
ورواجا  استفحاال  يوم  عن  يوما  يشهد  بكاملها  أسر  تمتهنها  تجارة  إلى 
خلية  إحداث  في  التفكير  أو  إنقاذ  لجنة  طنجة  من  بدءا  يستدعي  استثنائيا 
بشرية  بنماذج  محاصرة  أصبحت  طنجة  فمدينة  األمر..!!  في  للبحث  أزمة 
والمنحرفين  والمختلين عقليا  والنشالين  والحشاشين  والغرباء  اللقطاء  من 
سلوكيا واجتماعيا.. فضال عن جيش منظم ومحترف من أمهر المتسولين 
التسول  ظاهرة  فإن  لذا،   !! وصوب  حدب  كل  من  القادمين  والمتسوالت 
معهودا  كان  ما  قاعدة  على  اإلنساني  الخيري  للعمل  مجاال  تشكل  تعد  لم 
اإلسالم  تعاليم  إليها  تدعو  التي  والمبادئ  القيم  منطلق  من  الماضي  في 
فلسفة  على  تأسست  األساس  القاعدة   لكون  وترابطا،  وتماسكا  تضامنا 
بعيدا  كرامته  لإلنسان  تحفظ  التي  اإلسالم  روح  مع  المنسجمة  التضامن 
عمق  في  أغوص  أن  أريد  وال   .. واالستجداء  العطف  استدرار  أساليب  عن 
تحت  األموال  جمع  في  المعتمدة  واألساليب  الطرق  باستعراض  اآلفة  هذه 
بعضها  إلى  اإلشارة  من  البد  لكن  العيش..  وضيق  والحرمان  الفقر  ذريعة 
من قبيل التسول االحتيالي الذي اليزيد عن كونه تحايال وتضليال ونصبا في 
محاولة للتأثير على الناس واستمالة عطفهم، دون إغفال اجتهادات بعض 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  اإللكتروني  للتسول  المحتالين  النصابين 
وعلى  »السذج«،  بالناس  اإليقاع  إلى  بطرق  شيطانية  يهدفون من خالله 
الجانب اآلخر هناك االتجار باألشخاص واستخدامهم في مهن التسول بعد 
استغالل ضعفهم مقابل منحهم جزءا قليال من األموال المتحصل عليها دون 
بذل أي جهد.. أساليب المكر والنصب والخداع كسبيل لمراكمة األموال أو 
الربح السريع دون عناء أو تعب تسيئ في الواقع إلى المجتمع المغربي وإلى 
تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف الذي يرتكز على قاعدة اليد العليا خير من 

اليد السفلى..
ويمكن القول أن ظاهرة التسول المنتشرة بشكل مهول بمدينة طنجة 
الخطيرة..!  بل  السلبية  مضاعفاتها  بحكم  االحتماالت  كل  على  مفتوحة 
العنف  وقد يتحول هذا الشخص المستجدي إلى مجرم خطير اليؤمن بغير 
وممارسة الجريمة واالنتقام وتهديد الناس في حياتهم وأرزاقهم.. من هذا 
المنطلق، فإن التسول يؤشر على مزيد من االختالالت إلى درجة »األزمة«، 
ونتساءل  وانعكاساته..  ونرقب مضاعفاته  نعيشه  الحال كما  واقع  هذا هو  
القضاء على  إلى  السبيل  : كيف  واألسى واألسف  االمتعاض  قليل من  بغير 
هذا السلوك غير الحضاري؟! لكون آفة التسول كمعضلة مجتمعية تقف حجر 
عثرة في وجه التنمية في مضامينها وأبعادها المختلفة.. والمواقف الحازمة 
تتطلب رسميا حلوال استعجالية ومواجهة فعالة باعتماد مخططات ومقاربات 
تقوم على أسس إصالحية سليمة إلعادة التوازن إلى المجتمع وحمايته من 
مخاطر اآلفات والمآسي االجتماعية وفي مقدمتها معضلة التسول، باعتبارها 

مصدرا لكل أشكال االنحراف والجريمة والتطرف !!
جاللة  أبدعها  التي  البشرية  للتنمية  الوطنية  المبادرة  أن  المؤكد  من 
الملك تنطوي على أبعاد وفلسفة ذات مقاربة اجتماعية وإنسانية على جانب 
كبير من األهمية.. من المؤسف القول أن التوجهات الملكية اإليجابية الرامية 
إلى تحرير اإلنسان من آفة البؤس والفقر والضياع واإلقصاء االجتماعي لم 
تواكبها في كثير من المناطق نفس االهتمامات واالنشغاالت بواقع األزمة..

القريبة  وأهدافها  المستقبلية  نتائجها  على  نراهن  التي  التنمية  ولعل 
والبعيدة ستظل محاصرة حتى إشعار آخر -

من صميم المجتمع
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ظاهرة الت�شول.. الأ�شباب 
والنتائج .. وغياب 

احللول.. فمن يتحمل 
امل�شوؤولية  !؟

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أنه 
خالل الفصل الرابع من سنة 2020، بلغ معدل 
األسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة 
خالل 12 شهرا السابقة 59,8 في المائة، فيما 
اعتبرت 27 في المائة منها استقراره و13,2في 

المائة تحسنه.
واستقر رصيد هذا المؤشر، وفق مذكرة 
حول  للتخطيط  السامية  للمندوبية  إخبارية 
سنة  برسم  األسر  لدى  الظرفية  بحث  نتائج 
2020، )استقر( في مستوى سلبي بلغ ناقص 
46,6 نقطة عوض ناقص 35,6 نقطة خالل 
الفصل السابق وناقص 20 نقطة خالل نفس 

الفصل من السنة الماضية.
لدى  الظرفية  بحث  نتائج  كشفت  كما 
األسر برسم سنة 2020 أن “75,8 في المائة 
من األسر خالل الفصل الرابع من سنة 2020، 
عرفت  قد  الغذائية  المواد  أسعار  أن  صرحت 
ارتفاعا خالل 12 شهرا األخيرة، في حين رأت 

ترك  “نيــو  التركي  اإلخباري  الموقع  أبرز 
بريس” في مقال نشره يوم الخميس الماضي، 
إياه  واصفا  للمغرب،  السياحي  العرض  تنوع 

ب”بلد الجمال والسياحة”.
الموقع، في مقال مطول بعنوان  وسجل 
بين  المغرب..  في  السياحية  المدن  “أجمل 
السياحة  أن  التاريخ”،  وعبق  الخالبة  الجغرافيا 
يقـــدم  الذي  بتنوعهــا  تتميــز  المغرب  في 
العديد من األنــواع، منها السياحــة الجبلية، 
وسياحة المدن العريقــة، والسياحة الدينيــة، 
المغرب  الرياضية، فضال عن موقع  والسياحة 
بين واجهتيــن بحريتين، همـــا البحر األبيض 

المتوسط والمحيط األطلسي.
وأكد المقال، المرفق بمقطع فيديو وباقة 
المغربية،  السياحية  المدن  ألبرز  الصور  من 
على الدور الهام للسياحة في اقتصاد المغرب، 
مع  مقارنة  به  يحظى  الذي  لالستقرار  نظرا 
إفريقيا،  المجاورة له في شمال  الدول األخرى 
موضحا أن الفترة ما بين شهري مارس وماي 
تعد أفضل مواسم السياحة في المغرب، حيث 
ومريح  دافئ  والطقس  وجميل،  معتدل  الجو 

للسياح.
تجربة  إلى  والتاريخ  التراث  ودعــا محبي 
أنها  موضحا  المغـــرب،  “رياض”  في  االقامة 
الطراز  من  عتيقة  ومنازل  قصور  عن  عبارة 
حديقة  أو  ونافورة  بفناء  التقليدي  األندلسي 
داخلية، وعادة ما تتكون من طابقين أو أكثر 

حول الفناء األندلسي.
المغرب  مـــدن  إلى  المقــال  وتطــرق 
السياحية، مبرزا أن مراكش أو “مدينة النخيل” 
وأجمل  أهم  من  تعد  الحمراء”  “المدينة  أو 
المدن السياحية للمملكة، وثالث أكبر مدنها 
لما  للسياح،  وجذبا  أهمية  وأكثرها  مساحة 
تتمتع به من مناخ لطيف ومآثر تاريخية تعود 

1,1 في المائة فقط عكس ذلك، وهكذا استقر 
بلغ  سلبي  مستوى  في  المؤشر  هذا  رصيد 
ناقص 74,7 نقطة مقابل ناقص 75,1 نقطة 
نقطة   85,1 وناقص  السابق  الفصل  خالل 

خالل نفس الفترة من السنة الماضية”.
وأضافت المذكرة ، بأنه “بخصوص تطور 
أسعار المواد الغذائية خالل 12 شهرا المقبلة، 
فتتوقع 67,5 في المائة من األسر استمرارها 
األسر  معدل  يتجاوز  ال  حين  في  االرتفاع  في 
التي تنتظر انخفاضها 2,9 في المائة، وهكذا 
استقر رصيد هذه اآلراء في مستوى سلبي بلغ 
ناقص 64,6 نقطة، عوض ناقص 68,1 نقطة 
المسجلة خالل الفصل السابق وناقص 82,2 
نقطة المسجلة خالل نفس الفصل من السنة 

الماضية”. 
وأشارت دراسة المندوبية، إلى أن “85 في 
المائة خالل  6,7 في  المائة من األسر مقابل 
ارتفاعا  2020 توقعت  الرابع من سنة  الفصل 
المقبلة،  12 شهرا  البطالة خالل  في مستوى 

“جامــع  ساحة  عن  فضال  ال16،  القــرن  إلى 
الباهيــة”،  و”قصر  ماجوريل”،  و”حديقة  الفنا” 

واألسواق الشعبية.
أن مدينة طنجة تعد واحدة من  وأضاف 
الزيارة،  تستحق  التي  المغربية  المدن  أجمل 
بفضل ما تتمتع به من معالم سياحية شهيرة 
تاريخها  جانب  الى  متنوعة  ترفيهية  وأماكن 
أماكن  أهم  بين  من  أنــه  إلى  مشيرا  الغني، 
القديمة  والمدينة  “القصبـة”،  بهــا،  السياحة 

ومغارة “هرقل”.
كما استأثر باهتمام المقال جمال مدينة 
تضم  أنها  مبرزا  الزرقاء”،  “المدينة  شفشاون 
العديد من عوامل الجذب التي تجعلها وجهة 
الشالالت  ضمنهـا  من  السيــاح،  من  للكثيــر 
التاريخيـــة  والمعالــم  الطبيعيـــة  واألماكن 
كشالالت أقشـــور بمحميـــة “تال سمطــــان”، 

والقصبة.

وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى 
سلبي بلغ ناقص 78,3 نقطة، مقابل ناقص   
82 نقطة خالل الفصل السابق وناقص 71,6 
نقطة خالل نفس الفصل من السنة الماضية”.

وخلصت الدراسة،  إلى أن األسر المغربية 
المالية بعد تصريح  تحسُ بتدهور وضعيتها 
الفصل  خالل  األسر،  من  المائة  في   61,9
تغطي  مداخيلها  أن   ،2020 سنة  من  الرابع 
مصاريفها، فيما استنزفت 33,6 في المائة من 
يتجاوز  وال  االقتراض،  إلى  لجأت  أو  مدخراتها 
من  جزء  ادخار  من  تمكنت  التي  األسر  معدل 
مداخيلها 4,5 في المائة، وهكذا استقر رصيد 
آراء األسر حول وضعيتهم المالية الحالية في 
مستوى سلبي بلغ ناقص 29,1 نقطة مقابل 
السابق  الفصل  خالل  31,5نقطة  ناقص 
الفصل من  نفس  نقطة خالل   26,4 وناقص 

السنة الماضية”.
و.م.ع

البيضاء  الدار  مدينـــة  المقــال  ووصف 
بالمزيج ما بين الحضارتين العربية واألوروبية، 
والكالسيكية،  البساطة  بين  ما  تجمع  فهي 
مبرزا أن مبانيها تتمتع بلمسة أوروبية أنيقة 
تسوق  ومراكز  سحاب  ناطحات  من  وعصرية 
فخمة، فضال من معالم أخرى كمسجد الحسن 
الثاني وساحة األمم المتحدة، وحديقة الجامعة 

العربية.
ولم يفــت صاحب المقـــال الحديث عن 
التي تنبعث  العلميــة،  العاصمة  مدينة فاس، 
يفوح  الذي  العتيق  التاريــخ  “رائحــة  منها 
وقصورها  المزخرفة  وأبوابها  أسوارها  من 
بأزقتها  تتميز  أنها  الرائعة”، مضيفا  الصغيرة 
القرويين ومسجد  الضيقة ومتاحفها، وبجامع 
الثــانـي،  ادريس  األندلسيين، وضريح موالي 

دون إغفال أسواقها الشعبية.
و.م.ع

مندوبية التخطيط: اأزيد من 59 % من الأ�شر 
املغربية تقر برتاجع حاد مل�شتوى املعي�شة

موقع تركي يربز تنوع العر�س ال�شياحي املغربي
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -
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جمل�س جماعة اكزناية ي�شادق بالإجماع
على حتيني القرار اجلبائي  

لشهــر  االستثنائيــة  الدورة  عرفت 
يناير 2021 لمجلس  جمـاعـة  اكزنايـــة،  
المنعقـدة يوم الخميـــس 21  من الشهــر 
األعضــاء  بإجمــاع  المصادقــة  الجاري، 
الحاضرين، على النقطة  الوحيدة المدرجة 
في  جدول األعمال، المتعلقة ، بتحيين القرار 
الجبائي المحدد  بموجبـه،  نسب وأسعـــار 
والواجبات  والحقوق  والرســـوم  الضرائب 
المستحقة،  لفائدة ميزانية جماعة اكزناية، 
ومالءمتهـا  مـع المستجـــدات التـي بهـا  
وتتميم  بتغييـر   ،20/07 رقم  القانــون 
القانــون رقم 06/47  المرتبط بالجبايات 

المحلية.
أوضـح  بالمناسبـة،  له  كلمـــة  وفي 
نائـــب   اشحشــاح،  الدين  نــور  الدكتور 
رئيس جماعــة اكـزنايــــة،  بكــون الدورة 
االستثنائيــة،  أتـــت بعد توصل المجلس  
الشمال،  جهة  والي  السيد  من   بمراسلة 

المستند  على مراسلة وزير الداخلية.
وأضاف  الدكتور نور الدين اشحشاح،  
الثالثة،   العشرية  على  مقبلون  أننا  بحكم 
يلـزم مراجعــة بعض  األسعـــار في  مما 
القرار الجبائي، أخذا بعين االعتبار لوضعية 
والمناسبــة  المالئمــة  المداخـل  توفير 
تشهد   أصبحت  التي   اكزناية،  لجماعة 
امتدادا كبيرا، مع استحضار تغير الظرفية 

االقتصادية  بالمنطقة.
الديــن  نــور  الدكتــور  اعتبــر  كما 
لجماعــة  االستثنائيـة  الدورة   اشحشــاح  
اإلدريسي،   أحمد  يرأسهــا  التي  اكزناية 
التــرسانــة   مع  المالءمة  بحكم   مهمة 

القانونيـة الجديـدة للجماعـات الترابيـــة،  
السيما و األسعار التي كانت فيما مضى،  
أصبحـــت  في الوقــت الراهن متجــاوزة  

نسبيــا، لعوامــل  اقتصاديــة،  وألوضــاع 
جديدة أصبحت تعيش  عليها المنطقة.

   عبد السالم العزاوي 

رجات »النموذج التنموي« املتبع يف املغرب، اختلفت الر�ؤى  مع ثبوت ف�سل مخُ
�ت�ساربت ب�ساأن اأد�ار الإدارة �مركزها يف �سناعة الظر�ف الكفيلة باإيجاد مناخ 
التي بلغتها  الر�ؤى هذه، دليل على حجم الأزمة  مالئم للتنمية، �لعل اختالف 
الإدارة املغربية، �طيلة �سنوات نظرت التحـليالت النظرية على ا�ستعمال مكثف 
مل�سطلحات، قد تعترب »دخيلة« على هذه اخلطابات القانونية يف غالب الأحيان، 
العمومية  الإدارة  حول  الدائــرة  النقا�ســات  خ�سم  يف  املتدا�ل  اأبرزهــا  �لعل 
مب�ستوياتها الأفقية �العمودية، هو »احلكامة اجليدة«،  لي�س باعتباره »لفظا« 
الوطني،  الداخلي  القانون  عاديا، بل باعتباره ا�سطالحا ينتمي لأعلى مراتب 
اأي » القانون الد�ستوري«، ل�سيما حني ت�سب املناظرات �تت�سعب احلوارات  حول 

مو�سوعة  مثل »الإ�سالح الإداري«.

املتعددة،  مب�ستوياتها  املغربية،  الإدارة  لواقع  ب�سيط  ت�سخي�س  جمرد  اإن 
يف�سي اإلى نتائج �ا�سحة املعامل مفادها اأن هذه »الإدارة« تعاين من �سعف �سديد 
يف الأداء، �ذلك  ب�سبب انت�سار ثقافة النتهازية �التحايل من اأجل الإثراء بد�ن 
�سبب، �اعتبار الإدارة منفذا مالئما لتحقيق الرغبات » املر�سية« �ل تهدف يف 
عمقها لتحقيق الأهداف املو�سوعية التي اأن�سئت من اأجلها هذه الإدارة، �نتيجة 
حتمية لذيوع ثقافة الن�سب و»الحتيال« يف الأو�ساط الإدارية، فاإن واقع حال 
الإدارة املغربية اأ�سحى مميزا بحالة من الرتهل املفرط حيث بلغ اأق�سى درجات 
يف  عنه،  عرب  اأن  ال�ساد�س  حممد  للملك  �سبق  موقف  �هو   الكفاءات،  انعدام 
خطاب ر�سمي، بقوله اإن الإدارة »تعاين من الت�سخم �من قلة الكفاءة، �غياب ر�ح 
امل�سوؤ�لية لدى العديد من املوظفني« �اأنها اأي�سا، اأي الإدارة،«تعاين من الت�سخم 
يعني  ما  املوظفني«،  من  العديد  لدى  امل�سوؤ�لية  ر�ح  �غياب  الكفاءة،  قلة  �من 
َق اإمكانية  قُّ َنعخُ َتَ َمة«، َتْ َتَقدِّ لخُ يف »حالِة َف�ساٍد مخُ اأن الإدارة َتْرفخُ ب�سر�رة املنطق 
اإقرار  مع  ل�سيما  امل�ستفحلة،  اعوجاجاتها  �تقومي  اإ�سالحها  اأجل  من  التدخل 
بالدرجة  هي،  �تطوره  البلد  تقدم  تنع  التي  امل�ساكل  اأبرز  باإن  /امللك،  الد�لة 
اأ� م�ستوى النجاعة  الأ�لى، »�سعف الإدارة العمومية، �سواء من حيث احلكامة، 

اأ� جودة اخلدمات، التي تقدمها للمواطنني«.

�اأن  مركزيا،  �سوؤال  يكون  اأن  يجب  الإداري  الإ�سالح  �سوؤال  اأن  يتجلى  هكذا 
الإجابة عنه يجب اأن ت�سمل »طبيعة« الإ�سالح املرجو، على امل�ستويني املرحلي 
من  النظرية،  الناحية  من  الأقل  على  حتققت،  اإجابة  وهي  وال�سرتاتيجي، 
الر�سوة  من  �الوقاية  للنزاهة  الوطنية  اإحداث«الهيئة  على  التن�سي�س  خالل 
القيام  لها  ِهَد  عخُ التي  الهيئة  �هي  القائم،  الد�ستور  اأحكام  مبوجب  �حماربتها« 
مبادئ  �تر�سيخ  الف�ساد،  حماربة  �سيا�سات  تنفيذ  تتبع  ��سمان  املبادرة  مبهام 

احلكامة اجليدة، �ثقافة املرفق العام.

اإ�سالح كيفما كانت طبيعته هي  اأي  اأن يتوخاها  اإن الأهداف التي يفرت�ض 
تقيق التطور نحو الأف�سل، �احلكامة اجليدة، باعتبارها �سرطا حتميا لإدراك 
معايري  �هي  ال�سر�رية،  املعايري  توفر  د�ن  تتحقق  اأن  ميكن  ل  التنمية،  مراتب 
حددها برنامج الأمم املتحدة الإمنائي من خالل عنا�سر عديدة تاأتي ال�سفافية 
قاَبة  الرَّ با�َسرة  مخُ يف  الفعالة  الأداة  تلك  ت�سكل  كونها  اإلى  بالنظر  طليعتها  يف 

�املخُحا�سبة، �ذاك العامل الإيجابي يف التخفيف من الهدر �»حما�سرة الف�ساد«.

ناقد،  كلِّ  �مطلبخُ  عاقل  كلِّ  غايةخُ  الأمر،  �اقع  يف  هو  الف�ساد«  »حما�سرة 
لكنه لن يتاأتى، على الوجه املطلوب، اإل بالتفعيل الكلي �ال�سارم لنظرية »ربط 
التجريـد  �جـه  على  النا�س  خاطـب  يخُ القانون  كان  فاإذا  باملحا�سبة«،  امل�سوؤ�لية 
ل  التحديد، فهو من اأجل ذلك يجب اأن يتم تطبيقه »على كل امل�سوؤ�لني بد�ن 
كان  �اإذا  البالد.  عاهل  ذلك  اأكد  كما  اململكة«،  اأرجاء  �بكافة  تييز،  اأ�  ا�ستثناء 
فاإن  »طبيعيني«،  اأ�سخا�سا  املنطق،  بحكم  ي�ستهدف،  »املحا�سرة«  هذه  تقيق 
الأمر يحتاج لتنفيذه، توظيف »اأ�سخا�س طبيعيني« اآخرين، اأي ا�ستبدال هوؤلء 
�هي  املق�سود  �تقيق  الإ�سالح،  �هو  املن�سود  الهدف  بلوغ  اجتاه  يف  بهوؤلء، 

التنمية. 

قد  �انتقالت،  تغيريات  حركة  على  ال�سلطة  تقدم  �الأخرى،  الفينة   بني 
من  ماألوفة  عادة  املو�سوع  �سار  حتى  تاأديبية،  �سبغة  الأحيان  بع�ض  يف  تتخذ 
عادات �اأعراف الإدارة، �لي�س تدبريا  عقالنيا موؤ�س�سا على الرقابة الفعلية على 
اأن  بوجودهم،  الإدارة،  على  ي�ستحيل  الذين  الل�سو�ض  املت�سرفني  وردع  الرثوة 
تكون رافعة حقيقية للتنمية، فهوؤلء خمتل�سون يرثون بدون �سبب، والنتيجة 
املنطقية لكل هذا هي اخلوف من انهيار الإدارة ذاتها �تتحول بال�سر�رة  حلالة 

مو�سوعية بعنوان:  »اإدارةخُ الف�ساد ِمن ف�ساد الإدارة«.

»اإدارُة الف�شاد
من ف�شاد الإدارة«

ت�شوير حمودة
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�سل�سـلـة  جديـدة
23 ينــايــر  2021

 العثماين يرف�س ! 
العثماني يرفض: 

ضحايا  تعويضات  على  التأشير   -
الفيضانات: 

 أكدت مصادر أن رئيس الحكومة يرفض 
الفيضانات  ضحايا  تعويضات  على  التأشير 
منها  عديدة  مدنا  اجتاحت  التي  األخيرة 
العاصمة االقتصادية التي يقودها البيجيدي 
»الكـوارث«  أن  ذلك  العماري، وحجتـــه في 
مرسوم  بموجب  »مصنفة«  تكون  أن  يجب 

يوقعه »دولة الرئيس« ويحدد فيه صفات ونعوت المستفيدين  من منحة صندوق التضامن، 
فقط في حال غياب أي تغطية لهم من جهات أخرى. كما  تم وضع »تعريف« دقيق لضحايا 

الكوارث وشروط أكثر دقة للمستفيدين من التعويض. 

العثماني يرفض: 
- التأشير على ترقيات الموظفين 

مصادر إعالمية »مطلعة«  أخبرت بأن حبيب الموظفين »الغلبة«، العثماني، يرفض التأشير 
ومن  انتهى،  بنشعبون   أن  من  بالرغم  العمومية   الوظيفة  بأسالك  الموظفين  ترقيات  على 
العثماني  التي »أوقفها  الترقية  الذي يهم عشرات اآلالف من ملفات  الملف   إعداد  زمان، من 
منذ حوالي السنة«، مستغال  حالة الطوارئ الصحية »التي يركب عليها الجميع« لتمرير القرارات 

»المخدومة«. 
ولكن، لم يرفض العثماني التأشير على ملف الترقيات ؟ 

الجواب عند جريدة »األخبار« التي قالت إن »دولة« الرئيس يريد ترك البت في هذا الملف 
لحكومة الصيف المقبل. 

ذكاٌء »خارقٌ«، أليس كذلك؟ 

العثماني يرفض: 
- التأشير على قانون منع التدخين في األماكن العامة 

رفض رئيس الحكومة مقترح قانون - قديم- جديد، ، يتعلق بمنع التدخين في بعض األماكن 
العامة، منها   المدارس والجامعات والمستشفيات والصيدليات  والمختبرات والمصاعد،  ودور 
المسرح والسينما ووسائل النقل العامة واألندية الرياضية ومراكز التسوق والمطاعم والمقاهي 

ومحالت مباشرة المواد الكيماوية وغيرها. 
إال أن رئيس مجلس المستشارين أخبر الفرق المعنية  بعدم قبول الحكومة لهذا المقترح 

المطروح منذ 16 سنة. 
ال تكلفوا أنفسكم تعب  البحث عن أسباب هذا  »النييط« الحكومي. فاألمر واضح،  وال حاجة 

إلى توضيح الواضح، ألن توضيح الواضح... فاضح !.... 
الصندوق   في  الموظفين  مساهمات  في  الزيادة  على  التأشير  يرفض  ال  العثماني  ولكن 

الوطني لالحتياط االجتماعي )كنوبس(. 
الزيادة  السابقة، بخصوص   البيجيدي  الذي خطته حكومة  »الحكيم«  النهج  على  - سيرا 
في االقتطاعات من أجور الموظفين لفائدة صندوق التقاعد، ها هي حكومة العثماني الثانية، 
ولربما األخيرة، بالرغم من  التصريحات  المتفائلة جدا »لعزيزنا الرباح«، تعمل على برمجة زيادة 
ترتفع  االجتماعي »كنوبس«، حيث قد  االحتياط  تقريبا، في صندوق منظمات  الضعف  بنسبة 

تلك المساهمات من 400 إلى 700 درهم. 
للوزراء  الضخمة  األجور  مع  »الحكمة«  تلك  بنفس  يتعامل  ال  الرئيس  »دولة«  أن  ونعتقد 
والنواب وكبار المديرين، لتحقيــــق »بعض التـــوازن« في ميزانيات »الدولة« كما هو الشأن 
بالنسبة للموظفين مع »كنوبسهم« الذي كان موضوع »تفريط« لسنوات، بشهادة المجلس 

األعلى للحسابات في تقريره عن سنة 2018 . 
ولكن، ما حيلة الموظفين الغلبة أمام »تغول« سياسة  التدبير في القطاع العام؟ !!! 

   ooooo

اأ�شماء غريبة لأزقة املدينة 
بالنسبــة   ســـارة،  غيــر  مفاجأة  كانت 
لسكان مقاطعة »فال فلوري« الجميلة، التي 
الدولية،  اإلدارة  أيام  إقامة«  كانت »منطقة 
تــدل عليهـا تسميتها »الوادي المـورد« أو 
»وادي الورود«... حين استفاقوا، ذات صباح، 
أسماء  تحمل  أحيائهم  أزقة  أن  ليكتشفوا 
طرف  من  تثبيتها  تمّ  لسانهم  عن  غريبة 
تحدد  التي  الرسمية  اللوحات  على  الجماعة 

أسماء األزقة والشوارع،  وترشد إليها.. 

»نبتة  أو  الحرف«  »نبتة  إسـم  يحمل  يسكنـه  الذي  الحي  بأن  مواطن  يباغت  أن  تصورا 

المكرمان« وتوقع بعضهم أن يجدوا أحياء تحمل أسماء »الجمار« أو »العسلوج« أو »الكرنين«  
أو غيرها من النباتات التي يبدو أن الجماعة انخرطت في منظمة لحماية النباتات »األليفة« من 

االنقراض. 

وكان طبيعيا أن يعتبر سكان المنطقة ذلك استهزاء بهم وبمدينتهم ذات التاريخ القديم 
المجيد  والتي يشهد تراثها العلمي بوجود قامات علمية مشهود لها بالعلم والفكر والثقافة، 
التي خلدوها،  هم،  في كتاباتهم  إلى   تخليد ذكرهم في مدينتهم  الجماعة  تنتبه  دون أن 
ومؤلفاتهم وأشعارهم. ولو فتحوا كتاب »طنجة تتحدث عن نفسها« لألديب الطنجي  األستاذ 
عبد الباقي التمسماني، ألسعفهم ذلك في الوقوف على أعالم طنجة في مختلف مجاالت الفكر 

والمعرفة والسياسة والنضال الوطني الصادق. 
سكان منطقة مغوغة  كان لهم نصيبهم من المفاجأة إذا الحظوا، بدورهم،  وجود أسماء 
غريبة على لوحات تحديد أسماء أزقة دائرتهم، من ذلك »زنقة أكومارينا« و زنقة »بادازمر«  
والفضيحة أن زنقة المقبرة أطلقوا عليها إسم »زنقة الخناس«، ونعلم أن الخناس هو الشيطان 

لعنه اهلل ولعن كل من ال يلعنه. 
بالمدينة  الجماعة  أهل  جهل  عن  تنم  التي  »الخزعبالت«  هذه  األهالي  نحن  نفهم  كيف 
إن كل  المدينة حيث  بتاريخ وحاضر ومستقبل هذه  استخفافهم  يتولون شؤونها، وعن  التي 
مدن العالم تسعى إلى إطالق أسماء نبغائها في مختلف مجاالت العلم والمعرفة،  أوال اعترافا 
النشء على معرفة  لتربية  ثانيا،  بخدماتهم لصالح مدينتهم ووطنهم واإلنسانية بوجه عام، 
اغتياٌل  ماض،  بال  حاضرا  ووطنهم. ألن  وشعبهم  مدينتهم  في خدمة  ومساهماتهم  األجداد 

للمستقبل. 

ماذا يريدون أن نفهم؟ 

لقد فهمنا، خالل العشر سنوات األخيرة،  أنه لم يعد لديهم ما يستحق الفهم وسوف يبقى 
»الخناس« وسواسا يوسوس لهم  إلى أن »يخنسوا«! 

 ooooo

كل �شيء قابل لل�شرقة يف هذا البلد ال�شعيد
حتى اأغرا�س موتى اجلائحة 

اعتقـــال  المواقـــع خبــر  تداولت بعض 
بالجهـــة  عمومــي  بمستشفــى  ممرضتين 
بعض  سرقة  تهمة  إليهما  نسبت  الشرقية  
أغراض الموتى والمرضى بالجائحة. وقـد تم 
الحكم عليهما بالمنسوب إليهما  بسنة سجنا 

نافذا. 
وتعود وقائع هذه النازلة إلى شهر نوفمبر 
الممرضتين  مع  التحقيق  تم  حيث  الماضي 
فصدر  بالسرقة  النهاية،  في  اعترفتا،  اللتين 

حكم باإلدانة في حقهما. 

وقد استغرب  معلقون كثر من تصرف الممرضتين، وانهالوا عليهما بـالالئمة و»الوعظ 
الفعل  بهذا  لتقوما  الموت،  من  تتعظا  لم  الممرضتين  أن  كيف  يتساءل  من  وجاء  واإلرشاد« 
ليستا من  بالرغم من فظاعة جرمهما،  الممرضتين،  أن  أو تجاهلوا  ربما،  »الشنيع«؟  ونسوا، 

مالئكة الرحمان، وأن اإلغراء من طبيعة اإلنسان !  

ولعل ما نقرأه ، يوميا، من أخبار الفساد والمفسدين  ما يغنينا عن التوقف طويال عند حادثة 
الممرضتين اللتين  أخذتا جزاءهما على ما اقترفتا من جرم. وانتهى الكالم. 

ويبقى من طرائف أخبار السرقة ما اكتشفناه أخيرا من حيطة حزبية فيما يخص »سرقة« 
المنتخبين. هكذا  دفعة واحدة، في االنتخابات المقبلة !. 

فقد كشف عبد اللطيف وهبي، أمين عام  األصالة والمعاصرة، عن وجود »ميثاق أخالقي« 
المنتخبين«،  سرقة  بعدم«  يقضي  لألحرار  الوطني  التجمع  إلى  إضافة  معارضة  أحزاب  بين 
استعدادا لالنتخابات العامة المقبلة. بمعنى أن قادة أحزاب  »االستقالل« واالشتراكي  واألحرار، 
كان  أنه  ثبت  تزكية«  »طالب  أي  ترشيح  عدم  على  اتفقوا  واألصالة،  واالشتراكية  والتقدم 
يحمل لون حزب من أحزاب المنافسة ، وهو ما اتفق على تسميته، حزبيا، بـ »الترحال«، وذلك 
للمحافظة على »مصداقية العمل السياسي« وكأن العمل السياسي ال زالت له مصداقية لدى 
غالبية الشعب..وفي حالة حدوث حالة من حاالت الترحال، وهو، أكيدا، سيحدث، فستشكل  لجان 
»تجنبا  النتائج،  على  التكتم  األخير،  في  ليتم،  بيانات  وتنشر  خبراء  ويستدعى  جلسات  وتعقد 
للمؤامرات« ويحصل على التزكية من يريد أن »يتزكى« طمعا في »الغنيمة« المعلومة، وما 

يتبعها !. 
برلمانييه  من  بالمائة  بثمانين  سيتقدم  حزبه  أن  أعلن  حين  »خسرها«  وهبي  ولكن 
الحاليين. أتدرون ما السبب؟ يقول وهبي : ألنهم يمتلكون »القوة االنتخابية« »واك واك الحق« 

الشهادة هلل: قوة  وآشمن قوة... !!!!!. 

azizguennouni@hotmail.com
عزيز  گنوني

من دفاتري
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اأوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

تجارب  المغرب االنتخابية، خالل ستين عاما الماضيـة،  أثبتــت  
أن ممارساتنا في هذا المجال، تدفع بمترشحين ليس لهم »ال خير 
وال إحسـان« مع المؤسسات المنتخبة محليا ووطنـيا،  وأنهـم، في 
معظمهم، دون دراية كافية بأصول العمل االنتخابي وال بأسلـوب 
يدخلــون   ما  غالبـا،  وأنهــم،  المنتخبـة،  المجالس  داخل  التعامــل 

المجالس »دخول غريب على غريب« !   
ولربما أن يكون هذا األمر مما دفع حزب التجمع الوطني لألحرار 
الغد، من  منتخبي  لتكوين  »أكاديمي«  فتح ورش  التفكير في  إلى 
بين مترشحي هذا الحزب وال نشك  في أن »األحرار« لن يبخل على 
الشباب، باقتناعاتهم الحزبية المختلفة، في أن ينهلوا من معين هذا 
الحزب القـوي، الكتساب قدرات علمية قوية، تؤهلهم لفهم طبيعة 
النجاح في خدمة الشعب قاطبة  النيابي وتوفر لهم فرص  عملهم 
الهدف من مبادرة »األحرار« هو تكوين جيل  منتخبي  أن  ما دام 
لو  وحبذا  السياسية.  طموحاتهم  عن  النظر  بصرف  المستقبل   
تشبع هؤالء الطامحون للعمل في مجال السياسة  بفكر هذا الحزب 
في  الريادة  أبواب  فتح  يروم  الذي  المجتمعي  ومشروعه  وعقيدتـه 
وجه الشباب المثقـف والمكون والطمـوح، لقيــادة العمل السياسي 
بالمغرب، حتى يتم القطع مع الرئاسات »الخالدة«  واألفكار البائدة !  
إطالق  عن  مؤخرا،  لألحرار،  الوطني  التجمع  حزب  أعلن  وهكذا 
مبادرة ” أكاديمية التجمع الوطني لألحرار “، وهي عبارة عن بوابة 
الكترونية موجهة لقواعد الحزب، والتي سيستفيد منها في مرحلة 
من  يليها  وما  المقبلة  االنتخابية  لالستحقاقات  المترشحون  أولى 

العمليات االنتخابية مستقبال، إن شاء اهلل. 
ندوة  خـــالل  الحزب  رئيس  ذلك  أعلــن  وكما  المبــادرة،  هذه 
بالعمـل  الرقـي  أجل  من  السياسي  النضال  أهمية  تؤكد  صحافية، 
الحزبي في مجال تدبير الشأن العام عبر تكوين منتخبين  على قدر 
كبير وكاف  بطبيعة عملهم  وبواجباتهم وبسبل التعامل والتفاعل 
مع مواطنيهم، كما أن هذه المبادرة الجيدة  تهدف، في مجال أوسع 
وأرحب، إلى تخليق العمل االنتخابي، بدءا من حسن تدبير  الحمالت 
المجالس  تدبير  في  المسؤوليــة  تحمل  إلى  ووصــوال  االنتخابية 

المنتخبة، سياسيا وتنظيميا وإداريا وماليا. 
المبادرة،  الدفع بهذه  الرقمية« في  وقد وظف الحزب »التقنية 
كما كان الشأن بالنسبة لمبادرات  سابقة، لكونها تضمن استمرارية 
العمل  بالنسبة لمختلف المحطات التنظيمية، بإشراف لجنة مختصة 
تشتغل بكيفية متواصلة، على تطوير المبادرة وتقديم توضيحات 
تفصيلية عن أهمية هذه المبادرة في مصاحبة منتخبي الغد عبــر 
ثالثة مسارات للتكوين الخاص باالنتخابــات التشريعيــة  ومســـار 
خاص بانتخابات المجالس المحلية إضافة إلى جذع مشترك: »مسار 

األحرار«. 
مبادرة »األحرار« لتكوين منتخبي الغــد، تتسع أيضا لخدمـات 
بعد،  عن  التكوينية  والدورات  الرقمية  كالمكتبة  متنوعة،  أخرى 
والندوات الرقمية، والوثائق المرجعية،  إضافة لتكليف فريق مختص  
لتتبع مسار تكويــن المشاركيــن، بصفـة متواصلة، عبر  تخصيص 

رقم أخضر لهذه العملية، وعن طريق البريد اإللكتروني. 
وهكــذا نالحظ أن  فكــر »األحرار« توجه إلى تكوين منتخبــي 
الغد قبل التفكير في انتخابات الغد،  ألن »اإلنسان« هو محور كل 
عمل يستهدف بناء المستقبل، وألن الشباب، في أي بلد كان، هو 
الضامن الستمرار هذا البناء وتطويره  وتصحيحه، باستمرار، ليؤدي 
الدور الذي وكل له  في تحصين البلد من المخاطر وتحقيق مبدأ 

النضال المشترك بين مواطنيه،، من أجل الغد األفضل. 
إلى  المبادرة،  بهذه  سباقــا،  كان  لألحرار  التجمع  حزب  ولعل 
السياسي، عن طريق  و  الحزبي  العمل  نجاعة  تحقيق  في  التفكير  
مخطط  تكوين أكاديمي متين، حشد له جمعا من المتخصصين، 
ووظف لذلك برامج علمية متطورة ومناسبة  ومسايرة لطموح هذا 
الحزب في تحسين أداء المجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا، 
من  عاما  ستيــن  بعد  يجب،  التي  المغربية  للديمقراطيـة  خدمة 
الوجود  أن تقطع مع الممارسات القديمة، وتنفتح على أداء جديد، 

قوامه العلم والمعرفة والمسؤولية.

 ور�س تكوين منتخبي امل�شتقبل 

علق  أيام  عشرة  من  ألكثر  إضرابهم  دام  أن  بعد 
مهنيو بريــد المغرب إضرابهم، ليستأنفــوا عملهـــم 
صبيحة اإلثنين وذلك بعد أن تمت االستجابة والتفاعل 
الذي  الخصاص  سد  في  المتمثلــة  متطلباتهـــم  مع 
تعرفه جل الوكاالت وحقهم من االستفادة من الزيادة 
عليــه في  التوافــق  تــم  ما  وتنزيل  األخيرة  الحكومية 

القانون األساسي وحماية الحق في العمل النقابي.
النقص  إلى  باألساس  اإلضراب  أسباب هذا  وتعود 
شأنه  من  والذي  للبريد  البشريــة  الموارد  في  الحاد 
العمل  وساعات  األعمال  وزيادة  عـبء  في  يتسبب  أن 
لمجهوداتهم  تعويض  أي  دون  القطـــاع  لمستخدمي 
المبذولة، مما يتسبب في مشهد الطابور الطويل الذي 
أصبح مألوفا لدى جميع الوافدين والراغبين في خدمات 
األجور  في  الزيادة  مطالب  عن  فضال  المؤسسة،  هذه 
التي أحدثتها في ماقبل الحكومة للعاملين بالمؤسسات 

العمومية والمؤسسات، ذات الطابع التجاري.
غضبهم  عن  المواطنين  من  عــدد  عبر  وقد  هذا 
جميع  طالت  التي  اإلضرابات  هذه  من  واستيائهم 
مؤسسات بريد المغرب وبمختلف أرجاء المعمور، والتي 
تسببت في خلق أزمة حقيقية لهم، السيما وأن البعض 
باستمرار  المؤسسة  على  يتوافدون  كانوا  التجار  من 
قصد إرسال السلع والبضائع لزبائنهم، األمر الذي جعل 
ناهيك عن  أيام،  لعدة  ركودا  يعرف  وعملهم  تجارتهم 
البعض اآلخر الذين وجدوا أنفسهم بدون أي رواتب أو 

أجور بسبب شل حركة البريد.  
للحركة  بالغ  وحسب  اإلضرابات،  هــذه  وبعـــد 
النقابية البريدية المكونة من الجامعة الوطنية للبريد 
واللوجستيك والنقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب 
والنقابة الوطنية للبريد، فقد تم وضع حد للمس بكرامة 

النقابيــة،  والحقــوق  الحريــات  واحترام  المستخدمين 
مضيفا أنه قد تم التوقيع على النظام األساسي توقيعا 

رسميا وعلى االتفاق اإلطار وإصداره بمرسوم. 
أما فيما يخص حق الشغيلة في الزيادات، فقد تمت 
 3 على  مقسمة  درهم   500 بمبلغ  األجور  في  الزيادة 
سنوات ابتــداء من يناير 2022مع إحداث لجن مشتركة 
بين النقابات واإلدارة، وكذا الزيادة في منحة المردودية 
السنة  خالل  درهم   500 عن  تقل  ال  6و12  لشهري 
الجارية، فضال عن استرجاع منحة األسدس الثاني من 
سنة 2020 المتقطعة في أجل أقصاه 10 أيام، وتقسيم 
وتسوية  شهور،   10 على  اإلضراب  أيام   9 اقتطاعات 
شهر  خالل  التفريغ  عملية  من  للمستفيدين  سلمين 
يناير. هذا باإلضافة إلى تسوية جداول الترقية لسنوات 
يناير  2020-2019-2018 في يوم واحد خالل نهاية 
أجرة  طريق  عن  مستحقاتها  أداء  أساس  2021على 
فتح  على  االتفاق  تم  كما   .2021 أبريل  مارس  فبراير 
حوار قصـد حــل الملفـات الفردية والفئــوية للشغيلة 
البريدية وتوسيع الئحة التعاقد مع المصحات الخاصة، 
تغطية  أجل  من  التوظيف  امتحانات  عن  اإلعالن  وكذا 
المغرب  بريد  داخل  البشرية  الموارد  في  الخصاص 

وفرعها البريد بنك.
أن  البريد سبق  أن مستخدمي ومستخدمات  يذكر 
الماضي  13 نونبر  ابتداء من  خاضوا إضرابات عديدة، 
لمدة 24 ساعة، ويومي 26 و27 من الشهر ذاته ولمدة 
دعوة  تحت  المنصرم،  دجنبر  و31   30 ثم  ساعة،   48
ثالث نقابات قطاعية تابعة للكونفدرالية الديمقراطية 
واالتحاد  للشغل،  الديمقراطية  والفدرالية  للشغل، 
المغربي للشغـل، قبــل أن يعلنــوا عن شن إضرابهم 

المفتوح األخير.

•  رميساء بن راشد

بعد ال�شتجابة ملطالبها...
ال�شغيلة الربيدية تعلق اإ�شرابها املفتوح

فـي غيـــاب
تــــام للـقــــاح

اإلثنين  مساء  الصحة  وزارة  كشفت 
في بالغ لها أنه قد تم تسجيل أول حالة 
مؤكدة بالساللة المتحورة لفيروس كورونا 
المستجد، بعد أن تم ضبطها بميناء طنجة 
قادم من  لدى مواطن مغربي  المتوسط 
إيرلندا على متن باخرة انطلقت من ميناء 
الدار  مدينة  إلى  نقله  تم  وقد  مرسيليا. 
التعامل  تم  فيما  الصحي،  للعزل  البيضاء 
الصحي  للبروتوكول  وفقا  مخالطيه،  مع 

الجاري به العمل بالبالد.
للحد  المبذولــة  الجهــود  إطار  وفي 
من انتشار الفيروس وفـور علمها بالخبر، 
رحالتهــا  تعليـق  إلى  الحكومة  سارعت 
ونيوزيالندا  وإيرلندا  أستراليــا  دول  مع 
العمل  فترة  تمديد  تم  فيما  والبرازيل، 
إقرارها  تم  التي  االحترازية  باإلجـــراءات 

أسبوعين  لمدة  الجاري  يناير  من   13 في 
إضافيين وبمختلف أرجاء المعمور.

للبالد،  الجديدة  الساللة  وبعد دخول 
وفي الوقت الذي كان ينتظر فيــه وصول 
عملية  لبدء  اللقاح  من  األولى  الجرعات 
التطعيم الوطنية، ساد الجدال بين مختلف 
المواطنين حول إمكانيــة عــودة الحجــر 
الصحي الشامل مجددا، فيما أبدى العديد 
منهم تخوفهـــم من األمــر خاصة وأنهم 
الزالوا يعيشون، تحت تأثير الحجر السابق 

على ظروفهم المعيشية واالقتصادية.
ليست  الجديدة  الساللــة  أن  يذكر 
أنها  إال  األولى،  الساللــة  من  خطرا  أكثر 
األمر  وهــو  قبل،  ذي  من  انتشـارا  األكثر 
الذي سينتــج عنه مستقبـال ضغـط أكبــر 
على المنظومة الصحية، فضال عن ارتفـــاع 

الحاالت المسجلة والوفيات بالبالد.
رميساء

املغرب ي�شجل اأول اإ�شابة
بال�شاللة اجلديدة
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فضاء األنثـى   :لقاحات الحكومة

 بداية السنة الجديدة كانت سيئة بالنسبة لعدد من المغربيات، حيث تم 
تسجيل وقائع مؤلمة كانت ضحيتها أربع نسوة في مدن مختلفة، بسبب »الذكورية« 
المقيتة التي ال تريد أن تفهم أن للمرأة حقوقا ، كما للرجل، وأن كليهما متساويان 

في الحقوق والواجبات. 
وسائل اإلعالم الوطنية نقلت أخبار أربع نسوة عانين من تعسفات »الشوفينية 

الذكورية«. 
الحالة األولى : اتهمت من طرف مشغلها بسرقة 16 بيضة من مزرعته لتربية 
الدواجن  ورغم  كونه برلماني عن دائرة الرحامنة، فإنه لم يتورع في التوجه إلى 

القضاء الذي حكم عليها بالسجن الموقوف التنفيذ وغرامة مالية.    
تنازا البرلماني عن شكايته لم يمنع الشابة من أن تجرّ، ولغاية التقادم، حكما 

قضائيا بالسجن، ولو موقوف التنفيذ. 
الحالة الثانية : فتاة تطوان التي كانت ضحية مجرم صورها في شريط إباحي، 
تم بثه على مواقع التواصل االجتماعي الذي تداولته على نطاق واسع، قبل أن توقف 
نشره تضامنا مع الشابة  خاصة بعد  تحريك دعوى ضدها بتهمة الفساد واإلخالل 

العلني بالحياء. 
وقد حظيت فتاة تطوان بتعاطف واسع داخل المنظمات األهلية، حيث اعتبر 
الفتـاة »ضحية« عملية استغالل وتشهير من طرف  المنظمات أن  نشطاء هذه 

شخص مقيم بالخارج، أثار  غضب وسخط المواطنين بسبب فعلته تلك  
التي من شأنها تدمير أسرة وطفلين ال ذنب لهما في ما حصل، وما حصل 
كان أمرا حميميا بعيدا عن العلنية أو الرغبة في االعتداء العلني على األخالق العامة، 
خاصة الشريط  يعود لسنة 2015، وكان المؤمل أن تعتبر حالة التقادم، في حكم 

اإلدانة الذي صدر في حقها بشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم. 
الحالة الثالثة : تخص زوجة صحافي بمؤسسة إعالمية كبرى،  توجهت لإلعالم 
إلخبار الرأي العام بحالها بعد أن طلقها زوجها بدون علمها وال موافقتها ودون 
احترام حقوقها التي خولها الشرع الحكيم للزوجة في حالة الطالق، بل إنه تهدد 
فلن تحصل على شيء، معتدا، ال شك،  ما تشاء  تفعل  أن  بإمكانها  بأنه  زوجته 
بعالقاته الواسعة،  ولربما بنصائح أصدقائه من بين أصحاب »الفتاوى الشيطانية«. 
تقول السيدة التي »جاءتها« »ورقة الطالق«، وهي تهيء  وجبة الغذاء بالمطبخ، 
إنها تزوجت بالصحافي المذكور وهو يكبرها بخمس وثالثين سنة بكامل رضاها 
رغبة في االستقرار وتكوين أسرة، إال أن  انتقال األسرة إلى طنجة، بعد سنوات 
بالمحمدية والبيضاء والرباط، أحدثت تحوال كليا في عالقة الصحافي بزوجته التي 
أنجبت منه طفال  هو اليوم في عامه الثاني. بحيث إن إفراطه في تعاطي الخمر،كما 
تدعي،  يدفعه إلى ممارسة  أعمال عدوانية على زوجته بالضرب المبرح،  ما تسبب 

لها في كسر بعظم خدها   نتجت عنه إعاقة دائمة. 
العالج  تكاليف  وأداء  للمستشفى  حملها  إلى  المتابعة،  من  خوفا  بادر  وقد 
المرتفعة، ليتحايل عليها بالتوقيع على تنازل تقول إن ورقة هذا التنازل التي أعدتها 
كاتبة عمومية ورقة »مخدومة« وقد وقعتها لحماية زوجها من السجن بعد الشهادة 

الطبية التي حصلت عليها، والتي تكفي إلدانته. 
وقالت إنها حاولت مع زوجها الوصول إلى تفاهم حبي حول الطالق، إال أنه 
رفض أي نقاش في الموضوع، بل واستمر في عمليات التحدي واالستفزاز ليوهمها 
بأنها لن تصل إلى أي نتيجة بالتوجه للقضاء ضده. وقد توجهت فعال للقضاء 
ولكنها تخشى أن تكون في موقع ضعف خاصة وأنها ال مورد لها في مواجهة 
مصاريف التقاضي المكلفة. وإمعانا في إرهابها، أخبرها أنه فسخ عقد كراء الشقة 

»الزوجية« التي تسكنها وأن عليها أن تغادر مسكنها عند نهاية الشهر الجاري. 
وتتساءل »أين أذهبُ أنا وطفلي بعد مغادرة البيت. إنها بدون مأوى يحميها 
وطفلها بعد يناير « ! ..إنها تصيح:  أليس للطالق قوانين شرعية، أليس للمطلقات 
حقوقا شرعية أليس ألطفال الطالق حقوقا شرعية، فمن يحمي هذه الحقوق، وهذه  
السيدة وطفلها من الضياع ؟.....  )عن حوار أجرته »شوف تي في« وبتته على قناتها 

 .) » Chouf TV«
الحالة الرابعة: تتعلق بـ »ليلى  والمحامي« إنها قصة محام مشهور تدعي فتاة 
جميلة أنه ارتبط معها بخطبة زواج بحضور األهل من الجانبين،  وصداق  وحفل 
عائلي، وكل ذلك موثق عند »الزوجة«، بل إنه سارع إلى »مباشرتها« مباشرة الزوج 
لزوجته، قبل البناء بها، لينتج عن ذلك حمل ثم والدة تحملت أسرته مصاريف ازدياد 
الطفلة. ثم ما لبث أن تخلى عنها وعن الطفلة لتنوب عنه زوجته األولى  باإليقاع 

بليلى في كمين بمقهى عمومي، حتى يتم اعتقالها بتهمة الخيانة الزوجية. 
ويؤكد دفاع ليلي  أن الخيانة الزوجية تثبت بالتلبس وليس بمحل عمومي، 
وأن كافة الشروط متوفرة لثبوت العالقة الزوجية بين المحامي وليلى من شهود 
ووثائق مصورة وصداق بقيمة عشرين ألف درهم وخطبة علنية. ورغم ذلك زج 

بالضحية في السجن لتحصل في ما بعد على السراح المؤقت. 
المحكمة اقتنعت، كما يبدو، بالوثائق التي قدمت إليها من  طرف دفاع ليلى 
ولومن باب وجود »شبهة« ، فقررت إجراء خبرة جينية على الطفلة، للتأكد من ثبوت 
عالقة بيولوجية بين األب المفترض والطفلة البريئة التي ال ذنب لها في  الموضوع. 
إال أن الزوجة األولى للمحامي وهي محامية، اتهمت المحكمة بعدم االلتزام 
الدعارة،   بممارسة  »غريمتها«   اتهمت  كما  القضاة،  بتأديب  وطالبت  بالقانون، 
لتنتقل المحاكمة من محكمة األسرة إلى المحكمة الزجرية. والقضية ال زالت جارية. 

•  سميـة أمغـار -
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معاناة مغربيات مع 

»ال�شوفينية الذكورية «

)تتمة ص1(
المالحظيــن  برأي  الرئيســـي،  السبــب 
الصحة، طريق  وزارة  تبني  هــو   ، المختصين 
اللقـــاح  موضوع  في  والتحفـــظ،  الغموض 
على  مفتوحا  يكون مجاال  أن  يجب  كان  الذي 
الحكومة  على  المواطنين،   وإحجــامُ  عموم 
المباشــر  للتواصل  حكيمـــة  خـطــة  تبنــي 
الشأن،  خاصـــة  هــذا  في  المواطنيـــن  مع 
على  طغــــت  »المؤامــرة«  الدولية  وفكــرة 
البيانات  الوافـــدة مـن جهــات متعددة عبر 
التواصل  مواقع  دوما  تتبناها  العالم،  والتي 
االجتماعي، بين المدعيـن بأن األمـر يتعلــق 
بزرع  شفرات ميكروسكوبية في جسم اإلنسان 
علمي  تعديل  حياته  أو  طيلة  مراقبته  قصد 
التأثير على  الوراثية  البشرية  بغاية  للجينات 
مديرين  استقالة  فإن  البشر.  وطبعا  سلوك 
الصيني  اللقاح  صناعة  مختبر  في  رئيسيين 
بمختبرات مدينة »ووهان«،  زادت من شكوك 
وتحفظ المغاربة خاصة بعد أن أعلن المغرب 
تزوده بهذا اللقاح، بل واتفاقه مع  الصينيين 
على إنتاج لقاح »سينوفارم« واإلعالن عن فشل 

تجارب سريرية لهذا اللقاح بالبرازيل. 
بعض  تصدي  بلـــة،  الطيــن  زاد  ومما 
الخبراء المغاربة لعملية التلقيـح والتشكيك في 
لـ  الصحة  وزارة  فيه  سالمتها في وقت ركنت 
»السبات الشتوي«  بعد أن مألت األرض صراخا 
العشر  الدول  بين  المغـرب سيكـون من  بأن 
التلقيح  عملية  انطالق  ستشهـد  التي  األولى 
الجماعي، وبعد أن أعلن وزير الصحة،  منتصف 
غشت الماضي عن تعاقد المغرب مع المختبر 
»سينوفـــارم«  من  للقـــاح  المصنع  الصيني 
بل  كافية،  بمقادير  اللقاح  بهذا  التزود  أجل 
شريطة  بالمغرب  اللقاح  هذا  وأيضا  بإنتاج 
مشاركة المغرب في التجارب السريرية ،  حيث 
»تطـــوع«  ستمائـــة مغربي لذلك، دون أن 
التي  االختبارات  بنتائج  لآلن  المغرب  يتوصل 

خضع لها المغاربة المتطوعون. 
الحكومي  االجتماع  خالل  أنه  ومعلـــوم 
اقتناء  عن  اإلعالن  تم  الماضي  غشـــت  في  
المغرب  65 مليون جرعة من هذا اللقاح من 
أجل تطعيم 25 مليون مــن المغاربة.  ولحد 
وموعد وصول  العقد  يجهل مصيرُ هذا  اآلن 

الطلب وانطالق الحملة.  
عـــن  رسميــا،  اإلعــالن،  تم  والحقــا، 
تعاقد المغرب مع الجهــات المصنعـة للقـــاح 
»استرازينيكا - أوكسفـــورد« الذي أصبح أول 
لقاح تم الترخيص له بالمغرب. وال زال المغرب 

ينتظر ومعه ماليين المغاربـــة من »عشــاق 
الفرجة« الحكومية !.... 

ومع ما صاحب هذا الوضع من انتقادات 
حادة للحكومة ومن لغط وسخرية على مواقع 
التواصل االجتماعي، غالبــا ما يكـون وزيــــر 
بسبب   ، منها  الصحة  المستهدفَ  الرئيسي 
»صيامه« عن الكالم المباح فيما يخص  نوع 
فائدة،  ير  لم  العثماني  فإن  اللقــاح،  وموعد 
توضيحه  يجب  ما  من  توضيـــح  يبــدو،  كما 
وسبل  الجائحة  يخص  فيمـــا  للمواطنين 
التخلص منها كما يفعل المسؤولون في بالد 
الجوار القريب والبعيد، واألفارقة  منهم،  بوجه 
لبرمجة  البرلمان  اضطر  الذي  األمر  خاص، 
جلسة  مساءلة ومكاشفة »على شرف« رئيس 
الحكومـــة  الذي مثــل، الثالثاء الماضي أمام 
مجلس المستشارين  ليدلي بأقوال لم تحمل 
جديدا،  ولم تشف  غليال،  ولم تقدم توضيحا 
يحمل جوابا مقنعا عن استفسارات المواطنين 
الحكومــة من  موقــف  على صحــة  دليال  وال 

الجائحة واللقاح معا !.  
يطبعه  كان  الجلسة  هذه  سير  أن  ومع 
نوع من التشنج المتوقع، إال أن العثماني انتبه 
إلى ضرورة الحفاظ على رباطة الجأش، وعدم 
المستشارين  بعض  انتقادات  أمام  االنفعال 
الحكومة،  الذين  شنوا حملة »عشــواء« على 
حدّ المطالبة باستقالتها ، جماعيا، لفشلها في 

تدبير األزمة.  
مساءلـــة  على  العثمـــانـــي  ردّ  بــمَ 
المستشارين في تلك الجلسة التي كان الكثير 
من المواطنين ينتظرون أن تحمل لهم أجوبة 
مقنعة، بل ومريحة تخرجهم من حيرتهم  أمام 
الحكومة لملف  التي طبعت تدبير  التناقضات 

اللقاحات ؟ !.  
هـــذا  في  اعتمـــاده  يمكــن  شــيء  ال 
الشأن،  عدا أن »دولـــة« الرئيس  حاول فتـــح 
مسلكا لقلوبنا وعواطفنا حين صرح بأن  تأخر 
إطالق حملة التلقيـح ناتج عن حـرص الحكومة 
اللقاحــات  هــذه  كون  من  »التحقــق«  على 

»فعالة« و »آمنة« !  
المغرب »جاهز« ماديا و»لوجتيكيا«  وأن 
إلنجاح العملية. ولكنــه أضـــاف  أن مسؤوليـة 
اللقاح ناتج عن صعوبات تواجه  تأخير وصول 
مليارات  عشرة  بتوفير  المطالبين  المصنعين 

من جرعات اللقاح لتغطية حاجيات العالم..  
إال أن إشارة العثماني إلى قضية استغالل 
بعض مصنعي اللقاح للحاجة إلى منتوجاتهم 

العالم، دخلــوا في »مضاربــات« تجارية   عبر 
اللقاحات،  هذه  ثمن  من  مرات  ست  ضاعفت 
المغاربة  المواطنين  لدى  تـــرك  الذي  األمر 
فاقـــت  البضاعــة  »ســومــة«  بأن  االنطباع 
»انتظــار  وجب  ولذا  المملكة،  خزائن  قدرات 

أيام  أفضل« !!!.... 
ولكنه »تدارك« األمـــر، ووعـــد المغاربة 
تصل  ما  ستنطلق  بمجرد  التلقيح  حملة  بأن 
»الطائرة« المعدلة والمعدة  لنقل اللقاح من 
الهند أو من السنــد أو من أية »طيرّة« تنتج 
تلك »الجرعات السحرية«  لمقاومة »الفيروس 
المقيتـــة،  حاضرا  سالالتـــه  وكافة  اللعين« 

ومستقبال. 
إن  قال  بالشك«،  »اليقين  يقطع   وحتى 
وصول  موعد  عن  فكرة  لها  ليست  الحكومة 
اللقاح، وبالتالـــي عن  موعـــد إطــالق حملة 
التلقيح ولكننا »جاهزون« يضيف الرئيس،  إال 
أي  تفعل  أن  الحكومة  مقدور  في  ليس  أنه 
زال ما جاتش«  أن »السلعة ما  شيء،  ما دام 
ولكننا مستعدون »نخلصو، ونوزعو، ونخزنو«. 
وإلى أن تحمل لنا الحكومة »بشــرى« وصول 
البلدان  أخبار  نتابع  أن  إال  علينا  ما  اللقاح، 
في  فعـــال،  شرعت،  التي  واإلفريقية  العربية 
تلقيح مواطنيها  ضد الجائحــة،  التي اجتاحت 
الكون،  بواسطة كائـــن حي بجينـــات، أصغر 
مانومتر،   80 قطره  يصل  من  صغير،  حيث 
مانومتــر،  )المانومتر    1400 حوالي  وطوله 
المتر(  مليــار  من  جزءا   تساوي  قياس  وحدة 
يعيش  اإلليكتروني   وال  بالمجهر  إال  يرى  ال 

ويتطور  إال داخل خاليا »مضيفة«.  
هذا »المخلــوق«  العجيـــب  الذي ال يرى 
البشر في كل  أذهل  اإلليكتروني  بالمجهر  إال 
أرجاء المعمور، وأحدث بالكون،  في أيام،  كل 
هذا الدمار والخراب ، وتسبب في موت ماليين 
البشر!، ال شك ليذكر األقوياء المتغطرسين من 
حكام الدنيا المعتدين بقوة المال والنفوذ،  أن 
مخلوقا أصغر من صغير وأحقر من حقير، يملك 
من القوة والفتك ما ال يملكون،  ومن الشدة 
البطش   قوة  ومن  يمتلكــون  ال  ما  والبأس  
والفتك واإلبادة ما يفـوق قدرتهـم ويتعــدى 

سلطانهم.  
ذلك هو الكوفيد 19، وما سيلحق به مما 
سيفرخ من سالالت،  وقانا اهلل جميعا شرورها 
وهدى حكام األمم والشعوب حتى يتعظوا مما 
يروا من برهان على أن القوة هلل الواحد القهار 
وإنما هم مستأمنون على خلق اهلل إلى حين....

إلى يوم »الفزع األكبر« !!!.... 
عزيز كنوني 

جات�س” ولي�شت  ما  زال  ما  العثماين : “ال�شلعة 
للحكومة  الآن فكرٌة عن موعد و�شول اللقاح

ول عن انطالق حملة التلقيح  
ف�شربًا جمياًل ! 



�ْش �ّشْ َّ َما ْتْ َما ْبَقى فيِ
ي ْباْلَقْهَرة ْفَناْت َها َذاتيِ

�ْش.. مَيا ْمَح�ّشْ ي ديِ َها ْمَزاجيِ
ي نْي ْفَواديِ اْكْن بيِ وْف �شَ ْواْلُ

�ْش.. َية َما ْتْرّمْ يْنْك َحا�شْ ْوعيِ
ي يْت ْعَلى ْجَراحيِ َواَنا.. اإيَِذا َعريِّ

.. يْدَها ْعليِيْك ْتْف�ّشْ ديِ اَلة ْب�شْ َحاْل ْمْن ْدَمّ �شْ
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يقول »المجذوب«:

بنيحيى اللطيف  • عبد 

)تتمة ص1(
وقد سبقت اإلشارة إلى أن عدم استكمال 
بناء المدرجـات الجانبيـــة  للملعب، تسبب في 
»متاعــب«  تنظيمية خالل مقابلــة المنتخب 
المغربي ونظيره األرجنتيني في مباراة وديــة، 
مجــرى  على  أثــرت  مناخية،  تقلبات  بسبب 
المقابلة وأثارت غضب الجماهير الحاضرة، كما 
التنديد  إلى  بطنجة  القدم  كرة  عشاق  دفعت 
بعدم  احترام  التصميم األساسي  بخصوص 
بناء منصتين خلف مرميي الملعب الكبير الذي 
أصبح اإلقبال عليه كبيرا من طرف كبار  األندية 
الملعـــب سبـــق وأن  إن هذا  العالمية، حيث 
احتضن نهائي فرنسا سان جيرمان وموناكو، 
كما احتضن نهائي كأس اسبانيا بين برشلونة  
من   المزيد  الستقبــال  مرشح  وهو  واشبيلية. 
لقاءات البطولة، خاصة على المستوى األوروبي 
وربما اإلفريقــي. بحيث إن هـــذه المقابـــالت 
تستقطبـــت عشـــرات اآلالف من الجماهــيـــر 
المغربية واألجنبية، كما تمكن  من إعطاء صورة 
المغربية   الرياضيــة  التجهيــزات  عن  مشرفة 

ومنجزاته السياحية، وعن المغرب ككل. 
وللتذكيــــر، فقـــد كانت اللجنة المكلفة 
لتنظيم  المغرب  ترشيح  ملف  على  باإلشراف 
مونديال 2026 قد وعدت منظمة الفيفا  بالقيام 
بعمليات توسعة كبيرة  لملعب طنجة الكبير، 
بهدف الرفع من قدرته االستيعابية  حتى 70 

اإلثنين  يوم  طنجة  جماعة  مجلس  عقد 
بحضور  االستثنائية  دورته  الجاري،  يناير   18
عمدة المدينة، البشير العبدالوي. وقد صادق 
أعضائه  وبإجماع  الدورة  هذه  خالل  المجلس 
الحاضرين على تحيين القرار الجبائي ومالءمته 
بتغيير   07.20 رقم  القانون  مقتضيات  مع 
وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات 
المحلية. وقد ابتدأت أشغال هذه الدورة بتالوة 
سورة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء، ضحايا 

فيروس كورونا المستجد. 
وفيمـا يخـص عــدد الرسـوم التي يجــب 
تغييرها فقد عملت الجماعة على تغيير 6 رسوم 
الرسوم  فقط عوض 21 رسما، نظرا ألن جل 
تتالءم مع القانون المطلوب. فبالنسبة للرسوم 
دور  قاطني  إيواء  بإعادة  األمر  فيتعلق  الستة، 
الصفيح، بتحديد مبلغ 10 دراهم للمتر المربع، 
درهم  ب15  للسقوط  القابلة  الدور  ومعالجة 
الغير  البنايات  تسوية  ورخص  المربع،  للمتر 
المربع،  قانونية والمقدرة ب 30 درهما للمتر 
ناهيك عن الهدم الذي وصل سعره إلى 1000 

درهم. 
هذا فضال عن رسوم المؤسسات السياحية 
وأشكال إيوائها ويتعلق األمر بالمواد الفندقية 
المقدرة ب10 دراهم لكل شخص وعن كل ليلة 
وكذا بالرياضات والمنازل المؤجرة للسياح والتي 
يصل سعرها إلى 25 درهما لكل شخص وعن 
كل ليلة. لتتم بذلك المصادقة باإلجماع على 
النقطة الوحيدة التي يتضمنها جدول األعمال 

والتي تصب في تحيين القرار الجبائي.

وهي  الملعب.  تغطية  إمكانية  مع  مقعد،  ألف 
مشاريع قد تخرج للوجود في القادم من األعوام 
بطنجة  القدم  كرة  رياضة  أهل  حرص  بفضل 
بهذه  المتجذرة  الرياضة  هذه  على  وغيرتهم 

المدينة، كما هو الشأن بغيرها من الرياضات 
العالمية  كالكولـــف،  والتينيــس، والكريكــيت،  

والفروسية، على سبيل المثال. 
ع.ك. 

واأخريا، انطالق اأ�شغال تو�شعة ملعب طنجة 
الكبري  باعتمادات  350 مليون درهم 

املجل�س احل�شري ي�شادق على حتيني القرار اجلبائي

ت�شوير : حمودة

محمد العمراني

مجرد توضيح

نحو  به  تعصف  قد  عميقة  ازمة  يعيش  القدم  لكرة  طنجة  اتحاد  نادي  ان  الشك 
المجهول، مالم يتم تدارك االمر في اقرب وقت النقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات اآلوان. 

وهذا ما يفسر حالة الغضب العارم التي تجتاح اآلالف من جماهير وعشاق الفريق األول 
لمدينة البوغاز، خوفا من المستقبل الغامض الذي يتجه نحوه النادي. 

حينما يتابع المرء العشق الجنوني الذي يكنه عشاق فارس البوغاز، والتضحيات الجسام 
التي يقدمونها للنادي، وصلت حد بذل أرواحهم خالل تنقالتهم لمؤزارة ودعم »الزرقا«، يخرج 
ـ المرءـ  بقناعة ال تقبل النقاش والتشكيك: اتحاد طنجة تستحق عقلية تسيير في مستوى هذا 

الجمهور الخرافي. 
 كل المؤشرات تؤكد أن األمور ليست على ما يرام، وال تبشر بالخير، وأن االزمة ليست 

أزمة نتائج بل أزمة تدبير. 
 وإذا كانت الموضوعية تقتضي االعتراف بالتضحيات الجسام والعطاء الكبير الذي بذله 
الرئيس حميد ابرشان منذ تحمله مسؤولية رئاسة النادي، توجه بتحقيق حلمي الصعود والفوز 
بلقب البطولة الوطنية الول مرة في تاريخ النادي، فإن هاته االنجازات كان يجب أن تكون حافزا 
لوضع أسس تسيير احترافي للفريق، فيما واقع الحال يؤكد أن العشوائية هي المسيطرة على 

مفاصل التدبير. 
 ليس هناك ما يقال لتأكيد هاته العشوائية أكثر مما قاله االطار التقني ابن المدينة، 
حسن اجنوي، الذي كشف ان إدارة اتحاد طنجة تعاقدت خالل اربع سنوات مع 100 العب و11 

مدربا!!. 
إنها ارقام صادمة، ناطقة بحجم العبث والعشوائية، واكبر دليل على افتقاد المسيرين 

لخارطة طريق واضحة االهداف.. 
يعد  لم  العالمي،  الصيت  والمدينة ذات  بالمملكة،  الصاعد  االقتصادي  القطب  طنجة 
مسموحا للقائمين على تدبير شؤونها، أن يبقى فريقها األول لكرة القدم يتسول الدعم من 
رجال االعمال، وأن يتحول إلى مجرد ناد تتحكم في مصيره األهواء والنزوات، ورهينا للحسابات 
الضيقة... هناك إجماع اليوم لدى كل عشاق ومحبي فارس البوغاز على حتمية وضع استراتيجية 
متكاملة، عبر إشراك الجميع، بهدف وضع أسس متينة لبناء  لفريق بمواصفات احترافية... 
مع األسف هناك العديد من المؤشرات القادمة من المطبخ الداخلي للفريق ال تبعث على 
االطمئنان... ولعل اخطر هاته المؤشرات هي لغة التهديد واالبتزاز التي تصدر عن جهات من 
داخل النادي لرجال االعمال بالمدينة، الجبارهم على دعم الفريق ماديا، بدعوى ان ان االمر 
يتعلق بفريق المدينة، والجميع مطالب بتقديم الدعم!!.. لكن ما يتجاهله هؤالء هو ان رئيس 
الفريق حميد ابرشان يقود الفريق وهو يحمل قبعة حزب معين، ورئيس مؤسسة منتخبة، وشئنا 
ام أبينا فإن نتائج النادي إيجابية كانت او سلبية تؤثر على مسار ابرشان السياسي، وبالتالي 
ليس من المنطقي ان نفرض على رجال االعمال والمستثمرين بالمدينة دعم الفريق ماديا، 

والحال ان الكثير منهم لهم قناعات سياسية ال تتوافق مع توجهات ابرشان!!.. 
وما دام الشيئ بالشيئ يذكر، تحضرني أحد تصريحات أبرشان بعد تحقيق حلم الصعود، 
حينما أكد أنه غامر بمستقبله السياسي الناجح حينما قرر تحمل مسؤولية الفريق في ظروف 

صعبة، ونجح في إخراج الفريق من الظلمات إلى النور؟... 
التصريح إياه رسالة مشفرة لمن يهمه األمر، بكون النادي صار أصال تجاريا مملوكا لحميد 
أبرشان، الذي غامر حسب تصريحه بقبوله تحمل مسؤولية رئاسة الفريق، وبالتالي ال حق ألحد 
في منازعته على منصب القيادة!!!... وإذا كان الواجب يفرض على جميع محبي الفريق االعتراف 
بما أسدى السي حميد من خدمات جليلة للنادي، وبما قام به من مجهودات جبارة، له عليها 
واجب الشكر الجزيل. لكن ال يجب أن يتحول بأي حال من األحوال إلى دين على رقبة الجميع، 
وأن يتحول النادي بمقتضاه إلى ملكية محفظة باسم حميد أبرشان، أو أي شخص أيا كان 
موقعه، لسبب بسيط جدا، هو أن كل من ساهم في تحقيق هذا اإلنجاز، يفترض فيه أنه قام 
بذلك حبا للفريق وليس منًة عليه....  نادي اتحاد طنجة على أعتاب مرحلة جديدة، وأمام مفترق 
طرق، وعليه أن يختار بين التأسيس لنادي محترف، أو تغليب الطموحات الشخصية والمصالح 

الذاتية، و حينها سيندحر الفريق إلى القسم الثاني بعد سنة أو سنتين على أبعد تقدير... 
حب الفريق ال ينبغي أن يُقرَن بالتحكم في دواليب تسييره... ولذلك فمن يغار على 
االتحاد يجب أن ينتصر للقرارات التي تخدم مصالح الفريق، والمرحلة الحالية تقتضي الفصل 
النهائي بين المهام االنتدابية في المؤسسات المنتخبة، وبين تحمل مسؤولية تسيير النادي...  
عند إعادة قراءة تاريخ نادي اتحاد طنجة على الخصوص والرياضة بعاصمة الشمال عموما، 
نجد ان االنتكاسات التي شهدتها الفرق الرياضية بالمدينة، ارتبطت بالتطاحنات السياسية 
بين شخصيات كانت لها طموحات انتخابية، وبطبيعة الحال عندما يتعلق األمر بالصراعات 
السياسية، يصير كل شيئ مستباحا، ولو تعلق األمر بافتعال األزمات داخل النوادي الرياضية، 
لحرمان من يسهرون على تدبيرها من االستثمار االنتخابي ألي إنجاز قد يتحقق، والرياضة هي 

من تؤدي الثمن أوال وأخيرا... 
من حق أعضاء المكتب المسير أن تكون لهم انتماءات سياسية، لكن حفاظا على المصالح 
العليا للنادي، يجب أن يبقى المنتخبون بعيدين عن التدبير المباشر لشؤون الفريق...  وفي 
حالة ما إذا كان السياسي مقتنعا بتدبير شؤون النادي عليه ان يتحمل مسؤولية توفير الدعم 
المادي للفريق، وال يحق له إطالقا إجبار رجال االعمال على تمويل النادي بدعوى انه فريق 

المدينة!!!.  وهنا اطرح سؤاال اتمنى من ادارة الفريق تقديم الجواب الشافي عليه:
إذا كان الرئيس يشهر في كل وقت ورقة فريق المدينة، هل من الطبيعي ان يكون عدد 

منخرطي النادي فقط 82 شخصا؟!.
وهل يحق الن كان االنخراط في النادي، ام أن الراغب في االنخراط عليه ان يكون مطيعا 

لتوجهات الرئيس، ومن يشتم فيه رائحة عدم الوالء يتم قطع الطريق عليه.. 
طنجة تعج بالكفاءات القادرة على تسيير النادي وفق المعايير االحترافية، فقط هي في 
حاجة إلى وضوح الرؤية، وإلى تنقية األجواء و توفير المناخ السليم داخل محيط النادي... و حتى 
ال يتهم أي أحد هذا العبد الضعيف إلى كونه من دعاة قطع الصالت بين ممثلي الساكنة وبين 
الرياضة، فإنه على العكس من ذلك تماما، أعتبر أن دعم الرياضة يجب أن يتصدر أولويات 
المؤسسات المنتخبة، وهنا ال بد من فتح قوس لإلشادة بالدعم المادي الكبير الذي قدمه وال 
زال كل من مجلس المدينة، مجلس العمالة، ومجلس الجهة، لنادي اتحاد طنجة، وهو الدعم 

الذي لعب دورا حساما في ما تحقق من نتائج... 
نادي اتحاد طنجة ملك مشترك للمدينة، وال يحق لي أحد أن يحتكره لوحده، وعلى جميع 
ممثلي الساكنة أن يتنافسوا في تقديم الدعم، وتوفير الشروط لتأهيله، وجعله ناديا تنافسيا 

وطنيا وقاريا... 
من العار أن تحتضن مدينة طنجة مؤسسات مالية وصناعية عمالقة، ال تساهم في تمويل 

األندية الرياضية بالمدينة، وهذا هو الدور الذي يجب أن يلعبه منتخبو المدينة... 
الدعم  لمنح  المؤسسات  هاته  على  للضغط  لوبيا  يشكلوا  أن  عليهم  يجب  من  هم 
للرياضة بالمدينة، وهذا في صالح الجميع، ألنه سيساهم بشكل أو بآخر في تحريك عجلة النمو 
االقتصادي بالمدينة... من تابع االحتفاالت الحاشدة والعفوية آلالف الشباب من أبناء المدينة، 
العاشقة لفريقها حد الجنون، يجب عليه أن يستوعب ما أصبحت تشكله كرة القدم بالنسبة 

لهؤالء الشباب، الذين هم في عمر الزهور... لقد منحهم هذا النادي األمل في المستقبل... 
رجاء أيها المنتخبون ال تفسدوا عليهم أحالمهم في بناء فريق احترافي وتنافسي، فربق 

يشرع لهم االبواب نحو غد مشرق... 

من اأجل نقا�س �شريح وهادئ 
حول واقع احتاد طنجة



جـريـدة طنجــة ـ الإدارة، التحريــر، الإ�شهار : 7 مكرر، زنقـة عمر بن عبد العزيـز . الهاتـف : 05.39.94.30.08 - 06.62.19.15.54 . الفاكـ�س : 05.39.94.57.09

www.lejournaldetangernews.com : املوقع الإلكرتوين باللغة العربية

اأ�سبوعيـــة اإخباريــــة عامــة ـ متعـددة اللغــات
ت�ســدر �سبيـحــة كل يــوم �سبــت وقــد بلـغــت ال�سنـة 115 منـذ �سـدورهـا �سنــة 1904

الرتقيم العاملي : 0882.0851
الإيداع القانوين : 1/90

العدد  4142
ال�سبت  9 جمادى الثانـيـة  1442
مـوافــق 23  ينـــــايـــر  2021

املدير : عبد الحق بخـات
الربيد الإلكرتوين :

direct@lejournaldetanger.com
lejournaldetanger@gmail.com

الثمن : 4 دراهم

)البقية ص2(

)البقية ص3(

َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

حالت ح�شار
الذي ينتظــر  المآل  كل حديـث منفصل عن 
البشرية البئيسة بعد هذا الوباء الكوفيدي الكاسح، 
جدوى  ال  أجوف  لكالم  متاع  وسقط  لغوا  يعتبر 
من تنميقاته البالغية، أمام كل هذه المستجدات 
المرعبة التي تتناسل وتستفحل من صلب الوباء، 
بل وتزيد تهديدا لحياة البشرية في كل أصقــاع 
األرض، دون تمييز بين فقير وغني، وال بين دولة 
لها.  اعتبار  وال  شأن  ال  وأخرى  واعتبـار،  شأن  لها 
وبهذا يكون هذا الكوفيد الغامض المتربص بحياة 
الفيروسات  وأشرس  أعتى  من  البشري،  الكائن 
اآلن،  إلى  الخليقة  بدء  منذ  اإلنسان  أصابت  التي 
ولعله الوحيد األوحد الذي »حار« العلماء والخبراء 
في تحديد هويته ومصدر شراسته ليتمكنوا بعد 
الدول  دامت  ما  له،  والتصدي  محاربته  من  ذلك 
المتقدمة ترصد ميزانيات تقدر بباليين الدوالرات 

لهذه األغراض المخبرية.
إثــر  إن الغموض الذي يكتنف هذه الجائحة 
اإلعالن عن ظهور بوادرها األولى في يوهـان منــذ 
أكثـر من سنــة، واإلجــراءات الجماعيــة الصارمــة 
انتشــاره،  من  للحــد  الصيــن  بها  تصدت  التي 
كل  تصلنا  صارت  التي  المخيفـــة  واإلحصائيات 
يوم لعدد الضحايا، وظهور فصيلة أكثر فتكا لهذا 
موضـوع  في  تتضارب  التي  واألخبـار  الفيــروس، 
اللقاح.. كل هذا جعل اإلنسان يحس بحصار خانق، 
نور  لبصيص  منفـــذ  ال  يأس  في  آماله  وأغرق 
إلى  الحالك، وجعله يركن  قد يتسلل من ظالمـه 
حاالت اكتئاب حاد، وهو األمر الذي سيجعل ضرورة 
إعادة بناء شخصية إنسان بديل قادر على مواجهة 
عالم جديد، من أولويات من يتحكمون في مصير 
دول  في  اإلنسان  مصير  سيكون  بينما  البشرية، 
التخلف واالستعبــاد، والفقــر واالستبداد، في كف 

عفريت يعبث بأرواح وحياة العباد.
استحقاقـــات  أبواب  على  ونحن  وأتســاءل، 
بها  سنتسلح  التي  الوسيلة  عن  قادمة،  جديدة 
واالنخراط  المشاركـــة  النــاس بضرورة  إلقنـــاع 
الواجبيـــن على كــل مواطــن، في مثـــل هــذه 
الفاسديـــن  لعـــاب  لها  يسيل  التي  المناسبات 
التي  المدمرة  المعاناة  صلب  وفي  والمفسدين، 
تجذرت في نفسية وقلــوب الناس جــراء الوبـــاء، 
من  العــديـــد  أصاب  اقتصــادي  انهيار  وأمــام 

القطاعات واألنشطة والمهن..؟
التـــي  األهــداف  عـــن  أيضــا  وأستــغـــرب 
عملية  من  المتحكمــة  الجهات  بعض  تتوخاهــا 
عنها،  غنى  في  نحن  هامشية  أخبـــار  وطبخ  نشر 
الحبيب،  مغربنا  تواجه  التي  التحديات  كل  أمام 
في  من  علينا  بها  يتطاول  التي  و»التهديدات« 
قلوبهم مرض وغّل، وأمام االختيارات االستباقية 
الحاسمة التي أكد بها المغرب بقيادة ملك حكيم 
األمن  بناء غد بديل يسوده  أجل  بُعد نظره من 

والسالم.
هذا  من  نخرج  حتى  اهلل،  يرحمكم  ارحمونا 
الحصار الخانق، لعل أماًل جديدًا يسكن قلوبنا بعد 
أتلف فينا كل بصيص  يأس طال أمده، واكتئـاب 

فرح ونور.

لم ينجح رئيس الحكومة في إقناع مجلس المستشارين وعموم المواطنين بشأن  عملية التلقيح التي طبعها الكثير من 
االرتباك والغموض  والتخبط، ما دعم حملة التشكيك في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها،  وأيضا في سالمة اللقاحات 

التي يروج الحديث بشأنها، منذ بداية دجنبر من السنة الماضية،  دون أن يظهر لها أثر إلى اآلن !.  
بل إن الصمت الذي التزمت به وزارة الصحة بخصوص اللقاح، ضاعف من ريبة المتشككين وأضاف نوعا من المصداقية 
على ادعاءات العديد من المواقع المتشككة، والتي تبنتها فئات واسعة من المواطنين الذين صاروا يرفضون التلقيح  بالرغم 
من بعض التطمينات  من جهات خاصة، حاولت بعث الثقة في نفوس »المتمردين« الذين  ينظرون بعين الشك والريبة 

واالحتياط  إلى العملية برمتها.

بعد ظهـور عـيـــوب في بنيــات ملعب طنجــة 
الكبير التي أثرت، كما يبــدو،  على آدائـه كملعــب  
مؤهل الستقبـال مباريــات من مستـوى عــال،  وطني 
وعالمي، تقرر تخصيص اعتمادات بقيمة 350 مليـون 
درهم، برســم السنــة الجاريــة، الستكمال توسعــة 
الملعـب، بغاية الرفع من طاقته االستيعابية وتوفير 

ظروف مريحة سواء لالعبين أو للمتفرجين. 
وهكذا انطلقـت مؤخرا األشغــال في هــذا الورش 
المشاريع االستثمارية  الذي يعتبــر من أهم  الكبير، 
بطنجة. حيــث سيتــم استكمال  التجهيزات المنجزة  
وبناء مدرجــات جديدة لترتفـع الطاقــة االستيعابية  

للملعب من 45 ألف إلى 65 ألف مقعد. 

لقاحات الحكومة
جات�س” ولي�شت للحكومة  الآن  ما  زال  ما  العثماين : “ال�شلعة 
فكـرٌة عن موعد و�شول اللقـاح ول عن انطـالق حملـة التلقيـح  

ف�شربًا جمياًل ! 

واأخريًا، انطالق اأ�شغال تو�شعة ملعب طنجة الكبري  
باعتمادات  350 مليون درهم 


