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Les choix sont faits ! 
Le Royaume opte pour 

un gouvernement tripartite 

Omar MORO 
élu à la présidence

Les nouveaux maires
de quatre villes du Nord

• Tanger : Mounir Lymouri du PAM • Tétouan : Mustapha 
El Bakkouri du RNI • Al Hoceima : Najib El Ouazzani du MP 

• Assilah : Mohamed Benaïssa du PAM
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Le contrat du délégataire 
amendis prendra irré-

vocablement fin et ne sera pas 
renouvelé, au plus tard, en 2026-
2027.

Cette mesure entre dans le 
cadre d’une décision prise au 
niveau national par l’Etat Maro-
cain, pour la suppression de la 
formule de gestion déléguée de 
l’eau, électricité et de l’assainis-
sement liquide.

Le ministère de l’Inté-
rieur vient, en effet, de 
lancer un processus de 
transformation profonde 
du système actuel de 
délégataires.

Ce processus ambi-
tieux et inédit, qui a dé-
marré le 29 juillet 2021, 
par la signature d’un 
mémorandum d’entente entre 
trois ministres et le directeur 
général de l’Office National de 
l’Electricité et de l’Eau potable 
(ONEE), reposera sur des So-
ciétés Régionales Multiservices 
(SRM), sociétés anonymes à ac-
tionnariat public. 

Rappelons que les services 
de distribution d’eau, d’électri-
cité ainsi que l’assainissement 
liquide sont actuellement gérés 
par de nombreux intervenants : 
délégataires, régies, ONEE, les 
communes elles-mêmes et des 

associations, selon les zones.
Ce patchwork s’est constitué 

progressivement en fonction 
des besoins, des territoires et 
des contextes. Il a rendu des ser-
vices, permettant parfois d’amé-
liorer les prestations ; d’autres 
fois, de réaliser des investisse-
ments indispensables. Mais le 
système a montré ses limites. 
Désormais, des investissements 
plus lourds seront nécessaires. 

En outre, le nouveau système 
qui gardera une partie de l’an-
cien, notamment le personnel et 
l’organisation multiservices qui 
est un modèle marocain, permet-
tra une meilleure équité entre les 
territoires, comme entre l’urbain 
et le rural. La tarification et la pé-
réquation entre les trois types de 
prestations seront maintenues.

trois comités de suivi pilotés 
par le département de l’Intérieur 
se penchent déjà sur l’élabo-
ration d’un avant-projet de loi, 
sur l’inventaire des actifs et du 

passif, le recensement du per-
sonnel, les listes des biens, les 
ouvrages, les installations et la 
cartographie des prestations, 
entre autres.

Les SRM auront le statut de 
sociétés anonymes avec un ac-
tionnariat public (collectivités 
locales, régions, Intérieur). Elles 
hériteront des actifs et des res-
sources, ainsi que du person-
nel. Les effectifs sont estimés à 

20.000 personnes envi-
ron, qui seront intégrées 
dans les SRM avec leur 
ancienneté, acquis, in-
demnités…

L’étape suivante consis-
tera à liquider les régies 
existantes et à les rem-
placer par les SRM. Le 1er 
janvier 2022, les nouvelles 

SRM seront opérationnelles, dans 
quatre régions pilotes, Casablan-
ca-Settat, Marrakech-Safi, Guel-
mim-Oued Noun et Souss-Massa, 
et le 1er janvier 2023, les SRM se-
ront opérationnelles dans les 12 
régions du Maroc. 

Néanmoins, les contrats de 
gestion déléguée seront mainte-
nus jusqu’à leur extinction.

ainsi, les contrats des déléga-
taires Lydec, amendis et Redal 
prendront fin et ne seront pas 
renouvelés, à la limite en 2026-
2027. 

ActuAlités

HEBDOMADAIRE MULTILINGUE
D’INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉpôT LEGAL 1/90

Direction, Administration, Rédaction, Publicité : 
7 bis, Rue Omar Ben abdelaziz
tél.: 05.39.94.30.08 
 06.62.19.15.54 
Fax : 05.39.94.57.09
Site Web : www.lejounaldetanger.com
E-mail : lejournaldetanger@gmail.com
 direct@lejournaldetanger.com

DIRECTION - ADMINISTRATION :
Directeur responsable de la publication :
aBDELHak BakHat
Directeur commercial :
MohAMed TArik BakHat
Responsable commerciale :
MerieM CherrAdi
Abdel ilAh - tél.: 06.48.81.12.80
Secrétariat de direction :
Email : lejournaldetanger@gmail.com
tél.: 05.39.94.30.08 / Fax : 05.39.94.57.09
Secrétariat : MAjdA MaNSER
Imprimerie :
LE JOURNAL DE TANGER S.A.R.L.
Tirage : 10.000 exemplaires
Distribution : Sté hiChou disTribuTion s.a.r.l.
GSM : 06.61.66.73.15

REDACTION :
Rédacteur en chef :
MOHaMED aBOUaBDILLaH 
tél.: 06.66.04.89.65
E-mail : abousamitanger@gmail.com

Rédaction :

abdelilah aBBaD
Mohamed OItaCHE
Mohamed SaÏDI
Mohammed IMEGHRANE
Lamiae SLaOUI
Rachid MaDaNI

Composition :
Nadia BOUkHOBZa

Collaborateurs :

Sidi Med. EL YaMLaHI OUaZZaNI
Brahim tEMSaMaNI
Rachid DFOUF
Hammouda

Membre de la 

MF
JE

FÉDÉRATION MAROCAINE

DES ÉDITEURS DE JOURNAUX

Distribution d’eau et d’électricité 
et gestion de l’assainissement liquide 

La fin d’Amendis planifiée
pour 2026-2027

NE PERDEZ PAS CETTE OPPORTUNITE

Mercedes GL 320 CDI 4 MATIC
• Modèle 2008 importée neuve ; 

• 1ére main toute option ; 
• faible kilométrage 125000 Km.

Pour plus d’informations
Veuillez contacter le numéro

Monsieur Sahil ABBOU, 
titulaire de la C.I.N n° R/255676, 

agissant en sa qualite de mandataire spécial 
de Monsieur Hamid AHMUT, Titulaire de la carte  

d’identité nationale n° K/148367.
Déclare sur l’honneur avoir perdu dans 

des circonstances et lieu indeterminés le duplicata du

Titre foncier n° 26.499/06, 
appartenant à Monsieur Hamid AHMUT.

Prière à toute personne ayant retrouvé
ce document de bien vouloir le rapporter 

à la Conservation foncière de Tanger Medina.

06.71.26.16.49 / 06.19.85.38.43

Un échange qui a tourné autour de 4 sujets principaux :
• Digital : Sur le volet Digital, le 

Président et Vice Président de la 
CNt ont exprimé leur vif intérêt 
concernant les avancées réali-
sées par la région de tanger-té-
touan-al Hoceima, notamment 
en terme de création de l’Écosystème Digital, qui a su se dé-
marquer à l’international. Ils ont également émis leur volonté de 
partager l’expérience digitale du CRt-tta avec l’ensemble des 
acteurs régionaux concernés par la promotion, afin de tirer profit 
des meilleures pratiques et d’en faire un cas d’école.

• Formation : Concernant le volet formation, le Président de 
la CNt a annoncé sa volonté d’ouvrir la voie à l’adhésion des 
établissements de formation qui offrent des filières touristiques. 
L’intérêt étant de mettre la formation au cœur de l’approche de la 
CNT, et d’alimenter la réflexion sur le futur de la formation et de 
la formation continue, et leur digitalisation.

En conclusion, les participants ont rappelé l’importance de 
voir reconduites et renforcées les actions de soutien au secteur 
(soutien à l’emploi, fiscalité, report d’échéances bancaires…) en 
particulier dans un contexte où les mesures restrictives conti-
nuent de miner les performances touristiques, alors que le flux 
des touristes internationaux reste limité. Ils ont également souli-
gné l’importance des chèques vacances, parmi les mesures pro-
posées et discutées, comme moyen d’encourager le tourisme 
local et de lutter contre l’informel ».

Région Nord 
Première escale de la tournée 

régionale de la CNT 

3éme partie et fin

AVIS DE PERTE DU DUPLICATA 
DU TITRE FONCIER

Un nouveau centre relevant 
de la préfecture de police 

de tanger, vient d’être implanté à 
la place de aïn ktiouet à tanger, 
dédié au traitement des dossiers 
concernant la délivrance et le 
remplacement de la Carte d’iden-
tité Nationale dans sa nouvelle 
version: électronique sécurisée 
(CNIE). 

Ce centre est créé dans le sou-
ci de rapprocher les services de 
la sûreté nationale des citoyens 
résidant dans les quartiers Hay 
Souani et ain ktiouet; il garantit 

les conditions optimales pour 
accueillir les bénéficiaires et 

traiter leurs demandes dans les 
meilleurs délais.

Ain Ktiouet

Un nouveau centre pour la délivrance  
de la Carte d’identité Nationale (CIN)
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Le Wali de la région Tanger - Tétouan - Al Hoceima, Mohamed M’HI-
DIA, (à g ), aux côtés du Président élu de la région, Omar MORO.

Omar MORO élu à la présidence

Les nouveaux maires de quatre 
villes du Nord

Resté seul candidat du 
Rassemblement National 
des Indépendants (RNI), 

après le retrait de son concurrent 
de l’Union Socialiste des Forces 
Populaires (USFP), abdelhamid 
Misbah, Omar Moro a été élu, 
lundi 20 septembre, à la majorité 
absolue, au poste de Président 
du conseil régional de tanger-té-
touan-al Hoceima, par 56 voix 
sur celles des 63 membres que 
compte le Conseil, tandis que 4 
membres se sont abstenus.

Soulignons que le Conseil ré-
gional tanger-tétouan-al Hoceima 
se compose des préfectures de 
tanger-assilah et de M’diq-Fnideq, 
et des provinces de tétouan, Fahs-
anjra, Larache, Ouezzane, Chef-
chaouen et d’al Hoceima.

La cérémonie électorale s’est 
déroulée en séance plénière te-
nue sous la direction du wali de 
la région, Mohamed M’hidia, en 
présence de la Présidente sor-
tante Fatima El Hassani et des 
membres du Conseil, de plusieurs 
élus, de chefs de services exté-
rieurs et d’autres personnalités. 

aussitôt après le verdict, Moro 
a fait part de la détermination de 
son nouveau Conseil à se mettre 

Tanger

Mounir Lymouri 
du PAM 

C’est le candidat du Parti de l’authen-
ticité et de la Modernité (PaM), Mou-

nir Lymouri qui a remporté la présidence 
du conseil communal de tanger, suite 
à son élection par 68 voix pour, 8 voix 
contre et 3 absentions, sur les 79 voix 
des membres présents, lors de la session 
inaugurale du conseil nouvellement élu, 
tenue mercredi 22 septembre à l’hôtel de 
ville à tanger.

Quoique que ce candidat bénéficiait 
de l’appui de la coalition tripartite PaM-
PI-RNI, les voix n’étaient pas suffisantes 
pour lui permettre de remporter le siège 
de Maire, mais  l’appui du parti de l’Union 
Constitutionnelle (UC) qui a retiré son 
candidat, abdelhamid aberchan, lui a 
grandement bénéficié.

Fatima El kasimi a été élue secrétaire 
général du bureau communal.

Rappelons que la ville de tanger 
compte quatre arrondissements urbains : 
Médina, Souani, Bni Makada et Mghogha. 

à la même enseigne au service 
de l’ensemble des citoyens du 
territoire et il veillera à la relève 
des défis régionaux, à même de 
donner une forte impulsion au 
développement territorial durable 
dans le cadre du Nouveau Mo-
dèle de Développement et de la 
Régionalisation avancée, impul-
sés par SM le Roi Mohammed VI.

«Il est nécessaire d’identifier 
les besoins réels des citoyens 
et des institutions, et d’oeuvrer 
d’arrache-pied pour assurer un 

Tétouan 
Mustapha Bakkouri

du RNI  

Mustapha El Bakkouri, du Rassem-
blement National des Indépendants 

(RNI) a été porté, samedi 18 septembre, à 
la tête du Conseil communal de tétouan.

Candidat unique, le nouveau maire a 
obtenu 41 voix contre 12 abstentions du-
rant la session à laquelle ont pris part 53 
membres du Conseil communal sur un 
total de 55. Il a compté avec l’appui du 
Parti de l’authenticité et de la Modernité( 
PaM) et du parti de l’Istiqlal (PI), dans le 
cadre de la coalition tripartite liant ces 
partis avec le RNI.

Cette session a été aussi marquée par 
l’élection, à la majorité des voix, des 9 
vice-présidents de la commune, à savoir 
Bennacer Lafkih Lanjri, Zouhir Rtani, Ha-
mid Damoun, anas Mellahi, abdessalam 
Damoun, Daniel Ziouziou, Mustapha Ben-
naji, Nadia Chaoui et Rhimou El Bekkali, 
ainsi que le secrétaire du Conseil et son 
adjoint

équilibre rationnel entre les pré-
fectures et les provinces de la 
région afin de parvenir à l’équité 
territoriale, en misant sur les com-
pétences locales, les spécificités 
de chaque province, ainsi que sur 
la position géographique de la 
région en tant que pont entre les 
continents africain et européen» 
dira le nouveau Président, enga-
geant son conseil à miser sur ses 
ressources et ses compétences, 
en adoptant une action parti-
cipative constructive avec les 
institutions, les administrations, 
les conseils élus, les instances 
consultatives régionales et l’en-
semble des acteurs concernés 

Assilah 
Sans surprise, 

Benissa succède 
à lui-même 

Mohamed Benaïssa, du Parti au-
thenticité et Modernité (PaM), a 

été réélu président du conseil communal 
d’assilah.

Candidat unique, il a obtenu 25 voix sur 
celles des 30  membres du conseil, contre 
5 abstentions.

Il a été également procédé à l’élection 
des six vice-présidents de la commune 
tous du PaM : Jaber adlani, abdellah El 
Aakbouri, Bouchra El Yafi, Youssef Bou-
hrara, Laila Ouihman et Halima Doukkali,.

Par ailleurs, Mohamed El Hadi (PaM) a 
été élu au poste de secrétaire du conseil, 
tandis que Walid El aissaoui (PaM) a été 
élu secrétaire-adjoint.

Mohamed Benaïssa, participe aux 
élections communales d’assilah depuis 
près de quatre décennies, sauf qu’il s’est 
toujours porté candidat à la tête de cette 
mairie en indépendant, c’est à dire «Sans 
appartenance politique» (SaP).

Al Hoceima

Najib El Ouazzani 
du MP

Najib El Ouazzani, du parti du Mouve-
ment populaire (MP), a été élu, lundi 20 

septembre, président du Conseil communal 
d’al Hoceima, par 21 voix et 2 abstentions, sur 
celles des 31 membres que compte le Conseil 
dont un était absent de la session, contre 7 
voix pour sa rivale Fatima Saâdi, du parti de 
l’authenticité et de la modernité (PaM).

Cette session, qui s’est déroulée en pré-
sence de représentants des autorités locales, 
a été également marquée par l’élection des 
six vice-présidents du Conseil, à savoir Ouas-
sim Lbhar du parti de l’Equité, Karim El Ghazi 
du parti de l’Environnement et du développe-
ment durable (PEDD), Abdesslam Ghlebzari 
du parti de l’Unité et de la démocratie (PUD), 
abdelali Nafsi du parti du Progrès et du socia-
lisme (PPS), Halima Laheet du PUD, et Hayat 
Boulahjel du Rassemblement national des 
indépendants (RNI).

Il a été aussi procédé à l’élection de Meriem 
Dadi, du parti de l’Union marocaine pour la 
démocratie (UMD), et khadija El Oujdi du PPS 
respectivement secrétaire et secrétaire-ad-
joint du Conseil.

par le développement régional.
Cette session a été, aussi, l’oc-

casion d’élire les huit vice-prési-
dents suivants du Conseil de la 
région : Abdellatif El Ghalbzouri 
(Parti authenticité et modernité/
PAM), Rafik Belqorchi (Parti de l’Is-
tiqlal/PI), Taoufik El Bourech (Ras-
semblement national des indé-
pendants / RNI), Larbi Lamharchi 
(PAM), Rafiaa El Mansouri (PI), 
Hikmat Chelaf Hamoud (RNI), Mo-
hamed Zemmouri (Union consti-
tutionnelle/UC) et Jihane khettabi 
(PaM).

De son côté, Mohamed Soussi 
Naimi (PI) a été élu secrétaire du 
conseil, tandis que Hafid Ahtit 
(RNI) a hérité du poste de secré-
taire-adjoint.

Rappelons que le RNI est ar-
rivé en tête des élections régio-
nales à tanger-tétouan-al Hocei-
ma avec 18 sièges, suivi du PaM 
avec 14 sièges, du PI avec 13 
sièges, de l’Union socialiste des 
forces populaires (USFP) avec 8 
sièges, de l’UC avec 7 sièges et 
du Parti de la justice et du déve-
loppement (PJD), du Parti du pro-
grès et du socialisme (PPS) et du 
Mouvement populaire (MP) avec 
un siège chacun.

Ph : HAMMOUDA

Conseil régional Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

Ph : HAMMOUDA
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Rubrique   
Culturelle

Fatéma Mernissi (1940-2015) est universitaire et cher-
cheuse, sociologue formée en France et aux États-Unis. Elle 
a enseigné à l’université Mohamed V de Rabat à partir des 
années 1980. Elle dénonce dans ses écrits le patriarcat dans 
la société arabe en montrant que l’islam encourage l’égalité 
des sexes. Elle a reçu en 2003, avec Susan Sontag, le prix 
Prince des asturies en littérature, et le prix Érasme en 2004.

Cet essai n’est pas seulement une performance scriptu-
raire mettant en scène une galerie de personnages, il est 
surtout un ouvrage à thèses. Un plaidoyer solide pour une 
modernité apaisée, réconciliée avec l’idée d’autochtonie 
créative. Une thèse qui se ressource dans un humanisme 
laïque qui revendique le droit à la piété et à l’enchantement 
et qui ne voit aucun problème à ce que le Msid en constitue 
le lieu de naissance.

Les peurs sont nombreuses : peur de l’Occident comme lieu 
de l’Etrange et de l’Etranger; peur de l’individualisme et de la 
liberté d’opinion; peur du temps occidental devenu universel 
et obligatoire; peur de l’imaginaire, du pouvoir des images as-
socié à la jahilya, le temps de l’ignorance pré-islamique.

La femme est au confluent de toutes ces peurs. Elle est 
associée au retour des temps obscurs, du désordre et du 
polythéisme. Elle modifie l’équilibre économique et familial 
par son apparition sur le marché du travail et sert de bouc 
émissaire pour toutes les crises politiques et les humilia-
tions privées. Mais aussi, par son émergence inéluctable, 
elle est amenée à jouer un rôle décisif dans l’ouverture dé-
mocratique.

Dans cet ouvrage, Fatima Mernissi manie tour à tour l’ana-
lyse et la provocation, l’impertinence et la compréhension 
en profondeur, la mémoire personnelle et collective, et nous 
offre une vision originale et tonique du monde arabe qui doit 
assumer ses contradictions et ses peurs pour gagner le pari 
de la modernité.

Bonne lecture !

@ par Meryem Cherradi

La peur-modernité
Conflit Islam démocratie

de Fatéma MERNISI 

Dépôt des candidatures
pour la Chambre des conseillers

Dans le cadre du projet « La musique comme moteur de déve-
loppement durable au Maroc », mis en œuvre par le Bureau de 
l’Unesco pour le Maghreb, des ateliers consultatifs sont organisés 
du 17 au 28 septembre dans 5 villes du Maroc, en partenariat avec 
le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, avec l’as-
sistance de la structure d’ingénierie « anya ».

L’objectif est de dresser un plan de recherche et de consultation 
pour l’élaboration de politiques participatives, ainsi que pour sen-
sibiliser à l’impact accru du secteur de la musique en tant qu’op-
portunité d’emploi. 

après  agadir,  Oujda et  Casablanca, les ateliers se tiendront 
ces samedi et dimanche à tanger, avant la clôture, mardi à  Rabat. 

Un appel à participation avait été lancé  afin de sélectionner les 
acteurs du secteur de la musique qui y prennent part. 

Les participants sont  des acteurs du secteur musical (profes-
sionnels de la musique, institutions culturelles, représentants de 
centres culturels, organisateurs d’événements, etc.). La capacité 
maximum est de 25 personnes par atelier, dans le respect des me-
sures sanitaires actuelles. 

Une nouvelle bataille électo-
rale s’annonce, celle de la 

Chambre des conseillers dont 
les élections auront lieu le 5 oc-
tobre 2021.

Le dépôt des candidatures 
pour l’élection des membres de 
ladite Chambre a débuté hier 
vendredi 24 septembre et sera 
clôturé  lundi 27 à midi.

Les candidats concernés 
sont les membres des conseils 
communaux, préfectoraux, pro-
vinciaux et régionaux, ceux des 
chambres professionnelles, des 
organisations professionnelles 
des employeurs les plus repré-
sentatives, ainsi que les repré-
sentants des salariés.

Les listes de candidatures et 
les candidatures individuelles 
doivent être déposées, selon les 
cas, par le mandataire de liste ou 
le candidat.

Elles doivent être déposées 
au siège de la préfecture ou de 

La ville de tétouan abritera, du 
22 au 26 novembre prochain, la 
6ème édition du Festival interna-
tional des écoles de cinéma de 
tétouan (FIDEC).

Organisé par l’association BI-
DaYYat aRtCINE et la Faculté 
des lettres et des sciences hu-
maines de tétouan (Université 
abdelmalek Essaâdi), avec le 
soutien du Centre cinématogra-
phique marocain, en partenariat 
avec plusieurs organismes ma-

La Chambre de Commerce, 
d’industrie et de services 

de la région tanger-tétouan-al 
Hoceima (CCIS-tta) élabore un 
schéma-directeur de son futur 
système d’information et des 
mécanismes de sa réalisation.

Le bureau d’études chargé 
de cette réalisation a présenté 
un diagnostic de l’état actuel 
du système d’information de la 
Chambre, et développé les pro-
jets numériques programmés 
pour sa substitution.

Il s’agit d’un système d’infor-
mation sécurisé et intégré qui 
relie les différentes installations 
de la Chambre, ce qui permettra 
d’atteindre les objectifs liés à 
l’amélioration des services ren-
dus aux membres, adhérents 
et aux fonctionnaires de l’éta-
blissement, la rationalisation de 
l’utilisation des ressources hu-
maines et financières, la consoli-

la province, chef -lieu de la ré-
gion concernée, à l’exception de 
celles des représentants des sa-
lariés qui doivent être déposées 
au secrétariat de la commission 
nationale des statistiques au mi-
nistère de l’Intérieur.

Des formulaires de candidature 
sont fournis sur le lieu-même de 
l’inscription.

La campagne électorale s’éta-
lera du  mardi 28 septembre au 
lundi 4 octobre à minuit. L’obser-
vation des mesures sanitaires 

rocains et étrangers, cet événe-
ment sera l’occasion de célébrer 
le cinéma, l’art et la culture.

L’équipe du Festival travaille 
depuis des mois sur une pro-

dation de la bonne gouvernance 
et à la modernisation des mé-
thodes de travail. 

D’autre part, le nouveau pré-
sident de la Chambre, abdellatif 
Afilal, a reçu une délégation de 
femmes et d’hommes d’affaires 
portugais, pour examiner les 
moyens de renforcer la coopé-
ration entre la CCIS-tta et la 
Chambre de Commerce et d’in-
dustrie luso-marocaine (CCILM).

anti-corona sont de rigueur.
Contrairement à la première 

chambre, l’électorat est com-
posé d’élus au sein des collec-
tivités territoriales, syndicats, 
chambres professionnelles, 
etc. C’est un suffrage universel 
indirect où l’on fait appel aux 
« grands électeurs ». Cela ex-
plique pourquoi les élections à 
la Chambre des conseillers ont 
lieu après les régionales, com-
munales, chambres profession-
nelles etc.

grammation exceptionnelle de 
films d’écoles, de masters class, 
de programmes thématiques, de 
conférences et un programme 
spécial « Éducation à l’image ».

Les organisateurs affirment 
leur volonté de réussir cette édi-
tion, grâce à l’engagement de 
l’équipe du festival, en comptant 
sur les nouveaux partenaires et 
ceux traditionnels pour pouvoir 
assurer la logistique de cet évè-
nement d’envergure

Cette visite s’inscrit dans le 
cadre de la conclusion d’un par-
tenariat de coopération entre les 
deux parties.

Les visiteurs portugais ont 
assisté à deux exposés sur le 
rôle de la CCISt-tta en tant 
qu’acteur économique régional, 
et les potentialités économiques 
et de développement que recèle 
la région tanger-tétouan-al Ho-
ceima.

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

CCIS-TTA 
Les premières activités 

sous la nouvelle présidence 

Ce weekend à Tanger

Ateliers consultatifs
de musique

6ème Festival international
des écoles de cinéma de Tétouan
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On sait un peu plus, maintenant,  sur les 
tractations en cours pour la formation 
du prochain gouvernement qui sera di-

rigé par le Président du Rassemblement National des 
Indépendants (RNI), aziz akhannouch : les conseils na-
tionaux du Parti authenticité et Modernité (PaM) et du 
Parti de l’Istiqlal (PI) ont soutenu, à l’unanimité, l’offre 
faite par le Chef de gouvernement nommé, aziz akhan-
nouch, pour une participation à son prochain  Exécutif. 

ainsi, les trois partis arrivés en tête des élections, au 
niveau national, se sont  mis d’accord 
pour former des coalitions en vue de 
diriger ce  gouvernement. 

D’un autre côté, le Secrétaire géné-
ral de l’Union socialiste des Forces 
Populaires (USFP) arrivée quatrième  
avec 35 sièges,  a émis, dimanche, 
l’espoir de voir son parti participer à 
cette  coalition, sauf que aziz akhan-
nouch ne lui a fait, jusqu’à présent, 
aucune offre de participation au nou-
veau gouvernement.

Donc, les contours se dessinent ou 
presque et ce n’est pas une surprise car, dès le début 
des démarches électorales, les images législatives se 
sont  dessinées et certains experts ont prononcé leur 
verdict quant à l’avenir politique des cinq prochaines 
années au Maroc.

En fait, il est clair que les choses changeront, après 
l’ère du Parti islamiste. Ce qui, à priori  paraît rassurant, 
c’est que la personnalité du nouveau chef de gouverne-
ment, aziz akhannouch, est apparemment rassurante. 
L’homme dégage une impression de  respectabilité, 
semble posséder  un esprit rassis et inspire confiance 
en tant que businessman aguerri et averti. Il donne l’im-

tagé une élite et la jeunesse du Parti. aujourd’hui, ce 
n’est plus la même époque et  la mentalité des Maro-
cains a évolué... a bon entendeur salut !

Donc, nous vivons une ère exceptionnelle, dyna-
mique et exaltante. Les citoyens sont en attente et le 
nouveau gouvernement n’a pas droit à l’erreur. 

Nous avons besoin d’un Exécutif efficient, éthique et 
non pléthorique, en mesure de surmonter les  erreurs 
du passé et de maîtriser les impacts de la pandémie du 
Coronavirus.

Les enjeux économiques et so-
ciaux sont énormes et le pays a  be-
soin d’un gouvernement d’ « union 
nationale » à hautes compétences et 
à grande probité.

a l’heure de la négociation des por-
tefeuilles ministériels, les partis enga-
gés ont le devoir d’écarter les vieux 
routiers qui ont hérité de fauteuils 
confortables sans pour autant appor-
ter un quelconque plus à la Nation, au 
détriment de jeunes capables  d’ap-
porter du sang neuf au pays, aux cô-

tés de quelques sages dont le maintien est souhaitable 
au gouvernail du royaume, pour combler le manque 
d’expérience de ces jeunes, atténuer et raisonner leur 
fougue

La Nation a besoin d’un gouvernement qui travaillera 
en harmonie, un Parlement fort et un Chef de gouver-
nement qui n’acceptera ni la dispersion ni le clanisme, 
avec l’exigence d’une harmonisation de la politique 
gouvernementale qui supposera des décisions cohé-
rentes où l’intérêt national sera prioritaire. 

Le tout face à une opposition forte et constructive, 
axée sur l’intérêt général et non sur le profit personnel. 

pression d’être ouvert, jeune d’esprit et plein de bonne 
volonté. L’une de ses plus grandes qualités, et c’est la 
plus rassurante, c’est qu’il semble intègre et non mo-
tivé par le profit personnel, contrairement à certains 
autres leaders politiques.

Mais aziz akhannouch ne navigue pas seul à bord du 
bateau de la gouvernance, et certains de ses accom-
pagnateurs  sont connus sur la scène où certains ne 
comptent pas que de bons souvenirs. Si l’on ne peut 
rien avancer, jusqu’à présent, au sujet  du Parti de l’au-

thenticité et de la Modernité (PaM) qui n’a jamais été 
dans le gouvernement, on ne peut en dire autant du 
Parti de l’Istiqlal qui traîne toujours des casseroles qui 
le poursuivent,  concernant l’échec du système édu-
catif dont les Marocains ne sont pas près d’oublier les 
conséquence catastrophiques dans lesquelles le Parti 
de la Balance a plongé, durant de longues années,  l’en-
seignement et  l’école publique au Maroc. La jeunesse 
du pays et la Nation en paient encore les conséquences 
aujourd’hui et, sans doute, pour longtemps encore.

Nous conseillons à l’Istiqlal d’oublier les coups bas 
comme celui de l’Enseignement qui a longtemps avan-

@par le Dr Abdelhak BAKHAT 

Les choix sont faits ! 
Le Royaume opte pour 

un gouvernement tripartite 

Qui est Aziz AKHANNOUCH ? 
Nommé par le Roi Mo-

hamed VI à la tête du 
nouveau gouverne-

ment qui sera dirigé par le 
RNI, parti arrivé en tête des 
élections du 8 septembre, 
aziz akhannouch suscite 
la curiosité de l’opinion pu-
blique marocaine aussi bien 
pour sa réussite dans le 
monde des affaires que pour 
sa longévité dans la sphère 
politique nationale.

aziz akhannouch est né 
en 1961 à tafraout, une pe-
tite ville berbérophone de 
l’anti-atlas marocain, située 
à 180 km au sud d’agadir. 
Il fait ses études primaires 
et secondaires dans la ville 
de Casablanca. après son 
baccalauréat, il effectue son 
cursus universitaire au Ca-
nada, à l’université franco-
phone de Sherbrooke où il 
obtient un MBa (Master of 
Business administration) en 
marketing de l’université de 
Sherbrooke-Canada en 1986 
et effectue un stage dans 
l’ancien groupe pétrolier ELF 

ra de nom et s’appellera akwa, 
qui signifie «plus fort» en arabe. 

En 2005, le Groupe achète 
«Somepi», une entreprise 
concurrente d’afriquia SMDC et 
épargnera à l’Etat Marocain de 
continuer à dépendre des distri-
buteurs internationaux.

 Le nouvel ensemble pèse 
alors 12 milliards de dirhams.

 aziz akhannouch décide 
d’embrasser une carrière poli-
tique au début des années 2000. 
De 2003 à 2009, il est élu Pré-
sident du Conseil de la région 
Souss-Massa-Drâa, sans appar-
tenance politique. En 2007, il est 
nommé par le Roi en tant que 
ministre de l’agriculture et de la 
Pêche Maritime en portant pour 
la première fois l’étiquette du 
parti du Rassemblement Natio-
nal des Indépendants (RNI). 

En 2012, akhannouch an-
nonce sa démission du RNI et 
abandonne son siège de député 
d’Agadir, afin de pouvoir inté-
grer le gouvernement de coali-
tion dirigé par le PJD. Il rempile 
dans le gouvernement de 2016 
en redevenant RNIste.

(devenu Total Group).
De retour au Maroc dans les 

années 1990, aziz s’implique 
dans les affaires familiales, en 
reprenant le flambeau de son 
père, propriétaire des premières 
stations-service à Casablan-
ca. et crée « afriquia SMDC », 
première société marocaine de 
distribution d’hydrocarbures. 
après les produits pétroliers, il 
commercialise aussi le gaz bu-
tane, avant de mettre en applica-
tion un plan de restructuration 
articulé autour de quatre pôles 
d’hydrocarbures : le carburant, 
les lubrifiants, les fluides et le 
gaz.

En 1996, aziz akhannouch 
investit entre autres, dans le 
secteur des médias et de l’in-
formation en rachetant : «Carac-
tères »; « La Vie économique »; 
«Femmes du Maroc», « Maisons 
du Maroc ». En 1999, le groupe 
investit dans les télécommuni-
cations en entrant dans le capi-
tal de Meditel. La même année, 
il introduit en bourse ses deux 
sociétés ;» afriquia» et «Maroc 
Oxygène». Son groupe change-

En vue des élection législa-
tives de 2021, aziz akhan-
nouch s’engage dès 
2019 en affichant ses 
ambitions de rempor-
ter les élections gé-
nérales.

Parallèlement à 
ses fonctions mi-
nistérielles, il a as-
sumé plusieurs 
responsabili-
tés associa-
tives et ma-
nagériales : 
membre du 
bureau de la 
Confédération Générale des En-
treprises du Maroc (CGEM), Ad-
ministrateur de la BMCE-Bank; 
administrateur de la Fondation 
academia ; administrateur de 
Bank al Maghrib et président du 
Groupement des Pétroliers du 
Maroc (GPM). 

akhannouch est un acteur as-
sociatif très actif.

aziz akhannouch est marié 
avec la femme d’affaires Salwa 
Idrissi akhannouch, et père de 
trois enfants. 

Salwa Idrissi akhannouch, 
qui est issue d’une famille ber-
bère qui a fait fortune dans le 
commerce du thé. Elle est pro-
priétaire de la holding aksal 
spécialisée dans la distribution 
de matériaux de revêtement 
et de parquet et détient des 
droits de franchise exclusifs 
de plusieurs grandes marques 
de prêt à porter au Maroc, et 
une participation de 50% dans 
le centre comercial « Morocco 
Mall » de Casablanca, 
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C’est avec une profonde affliction et une immense consternation 
que nous avons accueilli la triste et chagrinante nouvelle du 

décès survenu le 8 septembre 2021, à l’âge de 72 ans, du très cher 
regretté abdelali EL HaJJI BakkaLI , retraité de la Raid et d’amendis 
et acteur associatif très apprécié au sein de la société civile

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condo-
léances les plus attristées à sa veuve, Hadja Hafida El Ouahabi ; à ses 
enfants ahmed, Yahia, Intissar, Hajar, kaoutar, Sara et Firdaous, à ses proches Mohamed Bentaout; 
Fouad, et ahmed ; à l’ensemble des membres des familles Elhajji Bakkali ; El Ouahabi et familles 
alliées ; ainsi qu’à tous les proches du regretté disparu qui tiennent à formuler leur profonde grati-
tude aux très nombreuses et aimables personnes qui se sont associées à leur deuil et partagé leur 
douleur en se manifestant par leur présence effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages 
d’affection, de soutien et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.

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

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune 
NB : L’avis de décès concernant le défunt que nous avons publié dans notre précédente édition, 

comportait des erreurs. Notre rédaction présente ses sincères excuses à la famille du regretté dis-
paru que Dieu ait son âme.

Nécrologie
Abdelali EL HAJJI BAKKALI 

rappelé à Dieu

La Commission régionale 
des droits de l’Homme 

(CRDH) de tanger-tétouan-al Ho-
ceima et l’Université abdelmalek 
Essaâdi (UaE) , ont signé, mercre-
di au siège de la Faculté de mé-
decine de tanger, une convention 
de partenariat et de coopération 
pour l’appui des programmes 
scientifiques relatifs au domaine 
des droits de l’Homme, s’inscri-
vant dans le cadre de la mise en 
œuvre de la convention-cadre 
de coopération et de partenariat 
signée, le 4 février, entre le mi-
nistère de l’Education nationale, 
de la formation professionnelle, 
de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, et 
le Conseil national des droits de 
l’Homme (CNDH).

Cette convention signée par la 
présidente de la CRDH, Soulma 
taoud, et le président de l’UaE, 
Bouchta El Moumni, devrait  fa-
ciliter et encourager la coopéra-
tion entre les deux parties dans 
les domaines d’intérêt commun, 
à travers le soutien des pro-
grammes scientifiques portant 
sur des sujets relatifs aux droits 
de l’Homme.

Les tarifs plafonnés des tests PCR, fixés par la commission 
interministérielle des prix, sont applicables depuis le 10 sep-

tembre 2021.
Signé par le ministre de l’Economie, des Finances et de la Ré-

forme de l’administration, l’arrêté réglementant les prix des tests 
de dépistage du virus SaRS-CoV-2 a été publié dans le Bulletin 
officiel, daté du 9 septembre 2021.

Les prix des tests, plafonnés, ont été proposés par la commis-
sion interministérielle des prix en concertation avec les profes-
sionnels du secteur.

a signaler que ladite commission présidée par le département 
des Affaires générales et de la Gouvernance relevant du ministère 
de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, 
se compose des représentants des départements chargés de l’In-
térieur, des Finances, de l’Industrie et du Commerce, de l’agricul-
ture et de la Santé.

Cette commission a été appuyée par des experts  de la Direction 
des médicaments et de la pharmacie, de l’Institut national d’hy-
giène, de l’Institut Pasteur du Maroc, ainsi que de l’agence natio-
nale de l’assurance maladie.

Les pluies torrentielles qui se sont abattues mardi sur le nord 
du Maroc ont provoqué un éboulement sur la route nationale 

n°16, reliant tétouan à al Hoceima, au niveau de la commune d’ar-
goub et d’Iaraben.

Un glissement de terrain et de fortes coulées de terres et de 
grabats ont coupé la route  et bloqué la circulation pendant plu-
sieurs heures. Des  véhicules se sont enlisés dans la bou. 

Les personnes sur place ont tenté de débloquer la situation en 
attendant l’arrivée des secours mais la tâche n’était pas facile.

Pour rappel, des averses orageuses et de fortes rafales, et par-
fois des chutes de grêle, étaient annoncées mardi et mercredi dans 
plusieurs provinces du Royaume, notamment dans le nord. 

La convention a également 
pour but d’organiser conjoin-
tement des conférences et des 
ateliers de réflexion ; d’encoura-
ger la recherche scientifique et 
les études dans le domaine des 
droits de l’Homme, ainsi que de 
promouvoir l’excellence à travers 
le lancement de Prix communs 
pour inciter les étudiants à se li-
vrer à la créativité intellectuelle, 
culturelle et artistique dans le do-
maine des droits de l’Homme.

Cette convention, vise aussi à 
soutenir les activités parallèles à 
l’instar des colloques, des festi-
vals de théâtre et des clubs des 
droits de l’Homme, en plus de per-
mettre aux étudiants de travailler 
sur le terrain à travers des forma-
tions et des activités de recherche 
sur les droits de l’Homme, la paix, 
la démocratie, le développement 
et la justice.

S’exprimant à cette occa-
sion, la présidente de la CRDH, 
Soulma taoud a indiqué que sa 
Commission s’emploie à encou-
rager l’organisation d’opérations 
d’encadrement au profit des étu-
diants, des administrateurs et de 
l’ensemble des intervenants qui 

œuvrent à consolider la culture 
des droits de l’Homme dans l’en-
vironnement universitaire et à faire 
face au phénomène de la violence.

« Ce partenariat est l’occasion 
d’approfondir le débat sur le 
respect de la dignité humaine et 
des droits de l’Homme dans les 
affaires de « bioéthique » qu’im-
posent la recherche scientifique 
dans les domaines de la méde-
cine, des sciences de la vie et des 
technologies y afférentes, et ce en 
vue de contribuer au développe-
ment global et durable du Maroc, 
conformément au Nouveau mo-
dèle de développement », dira-t-
elle.

De son côté, le Président de 
l’UaE, Bouchta El Moumni estime 
que cet accord permettra de pro-
mouvoir l’université en œuvrant 
de manière étroite avec les étu-
diants, le staff administratif et les 
professeurs, tout en améliorant le 
niveau de la formation, de la gou-
vernance, de la recherche scien-
tifique et de la coopération entre 
les deux parties dans le domaine 
des droits de l’Homme, et ce en 
vue de contribuer au développe-
ment local, régional et national.

Convention de partenariat entre la 
Commission régionale des droits de l’Homme 
(CRDH) et l’Université Abdelmalek Essaâdi (UA

Tarification officielle 
des tests PCR

Averses orageuses dans le Nord 

 La route Tétouan-Al Hoceima 
coupée par des éboulements
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Port Tanger Med 

Arrestation de cinq 
individus pour usurpation 

d’identité 

Dimanche dernier, les services de police en fonc-
tion au port tanger-Med ont démantelé un réseau 

d’émigration clandestine, en interpellant cinq individus 
âgés de 30 à 35 ans, dont des employés dans différents 
services extérirurs opérant à l’intérieur du port.

Les intéressés sont soupçonnés d’usurpation d’iden-
tité et d’utilisation de faux badges qu’ils remettent à 
des candidats à l’émigration clandestine pour leur per-
mettre d’embarquer, en tant que manutentionnaires, à 
bord de camions de transport international par route, 
vers des ports étrangers. 

Les mis en cause dont deux candidats à l’émigration 
clandestine portant de faux badges, ont été placés en 
garde à vue pour les besoins de l’enquête et l’instruc-
tion du dossier judiciaire d’usage. 

uuuuuu

Port Tanger Med

Saisie de 22,8 kg 
de cocaïne en provenance 

de l’Espagne 

Les services sécuritaires en fonction au poste-fron-
tière du port tanger Med ont procédé, jeudi, à l’aide 

de chiens-policiers renifleurs, à la saisie d’un gros lot 
de 22,800 kg de cocaïne dissimulés dans un charge-
ment d’équipements ménagers à bord d’un camion de 
transport international par route (tIR) immatriculé au 
Maroc et conduit par un chauffeur marocain de 26 ans, 
en provenance d’un port espagnol. 

Le jeune conducteur a été placé en garde à vue pour 
les besoins de l’enquête et l’instruction du dossier judi-
ciaire d’usage.

uuuuuu

Moghogha 

Un cycliste tragiquement 
renversé par une voiture 

Dans l’après-midi de mardi, au quartier de Mogho-
gha, un homme, âgé de 57 ans, qui circulait à bicy-

clette sur la route de tétouan, à la sortie de tanger, a été 
tragiquement renversé par une voiture légère qui roulait 
à grande vitesse.

Le cycliste a rendu l’âme sur le lieu du drame, suc-
combant à ses blessures graves.

Les services de police et de la protection civile se 
sont déplacés sur les lieux pour procéder au constat 
d’usage et à l’évacuation du corps de la victime à la 
morgue de l’hôpital Duc de tovar. 

Hay Ahlan 

Un pédophile se jette 
du 4ème étage 

Le drame s’est produit mardi dernier, dans un im-
meuble du quartier ahlan, à la sortie de tanger sur 

la route de Rabat, où un ouvrier du bâtiment était chargé 
de travaux dans un appartement vide du 4éme étage.

Empruntant l’ascendeur depuis le rez-de-chaussée, 
cet homme  quadragénaire y a trouvé une fillette de 
10 ans habitant le même immeuble, qui venait d’entrer 
seule dans la cabine.

après avoir actionné la montée de l’ascenseur et, pro-
fitant de ce tête à tête, l’homme s’est jeté sur l’enfant 
tentant d’abuser d’elle sexuellement; il aurait essayé de 
lui baisser son pantalon.

Dès l’arrêt de l’ascenseur, la fillette apeurée est par-
venue à échapper à son bourreau pour aller frapper à 
la porte de ses parents et aussitôt informer son père de 
l’incident.

Furieux, le père de famille s’est saisi d’un couteau et 
accouru à l’appartement où il avait déjà remarqué la pré-
sence de l’ouvrier.

Frappant rageusement à la porte, l’homme hurlait des 
injures à l’encontre de l’ouvrier, le sommant d’ouvrir im-
médiatement.

Pris de panique, l’ouvrier n’a pas trouvé d’autre 
moyen d’échapper au père furieux de la fillette, que celui 
de se jeter dans la rue par la fenêtre de l’appartement où 
il travaillait, situé au quatrième étage.

L’homme n’a pas survécu à cette chute. 

uuuuuu 

Hay Al Majd

Incendies dans un dépôt 
et un atelier de confection

Causé par un court-circuit électrique, un incendie 
s’est déclenché, dans l’après-midi de mercredi, à 

l’intérieur d’un atelier de confection situé dans la zone 
industrielle al Majd à tanger.

Le feu s’est dangereusement attisé à cause de pro-
duits inflammables atteints par les flammes.

Les éléments de la protection civile sont finalement 
parvenus à maîtriser la situation.

Si le dégâts matériels sont importants, on n’a, fort 
heureusement, déploré aucune perte humaine.

Deux jours auparavant, un incendie aussi ravageur a 
détruit le contenu d’un dépôt à Tanger. Les flammes se 
sont propagées aux alentours immédiats où plusieurs 
véhicules en stationnement ont été entièrement détruits 
par le feu.

Les éléments de la protection civile ont réussi à 
contenir l’incendie, avant qu’il ne se propage à une sta-
tion-service située non loin.

Les dégâts matériels sont d’une assez grande impor-
tance.

ActuAlités

Cour d’appel de Tanger

30 ans de prison pour 
la mort d’un gendarme

en service

tard dans la soirée de mardi, la Chambre criminelle 
près la Cour d’appel de tanger, a prononcé son 

verdict dans une affaire remontant à près de deux ans 
et demi, lorsque le gendarme, Saïd. D, âgé de 35 ans, 
qui était en service dans un barrage de gendarmerie 
sur la route nationale n°16 reliant tanger à ksar Sghir, 
avait été violemment renversé et écrasé par une voiture 
de marque BMW qui roulait à grande vitesse et dont le 
chauffeur, accompagné d’un passager, avait refusé de 
s’arrêter au point de contrôle de la gendarmerie; au 
contraire, il avait accéléré, renversé violemment le gen-
darme qui lui faisait signe de s’arrêter et continué son 
chemin à vitesse folle.

Grièvement atteint, le gendarme n’a pas tardé à suc-
comber à ses blessures. 

L’enquête ouverte avait aussitôt abouti à l’identifica-
tion et à l’arrestation du chauffard et de son compagnon 
qui s’est avéré être son cousin, deux repris de justice 
condamnés à 30 années de prison, chacun. 

uuuuuu 

Tétouan

Quatre arrestations pour
homicide volontaire et vol 

La police judiciaire relevant de la préfecture de po-
lice de tétouan, en collaboration avec les services 

de surveillance du territoire, a procédé dans la soirée 
de mardi, à l’interpellation de 4 individus, âgés de 28 à 
49 ans, soupçonnés d’être impliqués dans une triste 
histoire d’homicide volontaire, vol, et dissimulation de 
traces du crime.

L’histoire avait commencé le 16 septembre courant, 
lorsqu’un jeune citoyen s’était adressé aux services de la 
police préfectorale de tétouan, sollicitant une recherche 
dans l’intérêt de sa famille, concernant la disparition, dans 
des circonstances indéterminées, de son père, 62 ans, gé-
rant d’une agence d’échange de devises à tétouan. 

Les recherches diligentées par la police judiciaire 
n’ont pas tardé à dévoiler l’implication du fils de 
l’homme disparu, celui-là même qui a fait la déclaration 
de cette supposée disparition, et qui aurait planifié de 
faire disparaître son père et de commettre un vol de ses 
biens, avec la complicité de trois gardiens d’une rési-
dence appartenant à la victime à Martil.

Seulement, les criminels sont allés trop loin parce 
qu’ils ont tué le père à coups d’arme blanche et enterré 
son corps dans le jardin de l’une des villas de la rési-
dence précitée. 

Ensuite, ils se sont emparés de grosses sommes en 
devises qu’ils ont dissimulées.

La police est vite parvenue à mettre à nu toutes ces 
manigances, à placer sous les verrous les quatre crimi-
nels, à récupérer les sommes volées, et à faire déterrer la 
dépouille de la victime qui a été soumise à une autopsie.

L’affaire suit son cours. 

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

SP    RT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Agé à peine de 55 ans, l’arbitre international de basket Karim 
Safir vient de décéder à la suite d’une longue et pénible 
maladie. Educateur, formateur, conférencier, conseiller, il a 

toujours dirigé en maitre les stages pour les jeunes sifflets du sport de 
la balle orange. On l’appelait le généreux pour son prénom Karim parce 
qu’il répondait fréquemment à l’appel des nécessiteux. On l’appelait 
aussi ambassadeur ou voyageur pour son nom de famille Safir. Très 
connu pour le public tangérois après avoir officié en rencontres 
difficiles de l’IRT du bon vieux temps à l’époque dorée du sport des 
intellectuels surtout à l’ancienne salle Badr première elle couverte de 
Tanger, le défunt a laissé à la ville du détroit plusieurs amis à leur tête le 
directeur du Journal de Tanger Abdelhak Bakhat, Abdelouahid Boulaich, 
Abdelhamid Bellitou, Hassan Chemlal des noms qui ditigeaient l’ex 
grande équipe de l’IRT. Tout au long de sa vie, il n’a flatté personne et 
ne s’est pas menti à lui-même, même à ses collègues et dirigeants. Il 
était franc et fidèle à ses principes. Il avait une «Sentihat Dial Al Rijal», 
disait le journaliste sportif et chroniqueur du basket Rachid Ezzabouri. 
Karim Safir fut l’éducateur vertueux et zélé dans le sport de la balle 
orange et fut à l’origine de la formation de nombreux arbitres au sein de 
la Ligue de Basket Rabat-Salé-Kenitra et le mentor de tous les arbitres 
internationaux .J’ai suivi sa carrière d’arbitre  pendant de nombreuses 
années à Tanger et dans les autres villes du royaume. Il a aussi dirigé 
des rencontres internationales difficiles en Egypte, au Caméroun,au 
Bénin,au Sénégal ..et partout il a laissé de très bons souvenirs. Il était  
arbitre international depuis plus de quatre décennies. Généreux dans 
son mode de vie et le véritable ambassadeur du basket marocain, en 
particulier les arbitres qui ont vécu avec lui tout au long de sa carrière 
sportive et ses amis distingués, jusqu’à sa mort. Tout le monde, et tous 
ceux qui connaissent Karim Safir, connaissent de lui cette vitalité qui 
lui était propre, même pendant les longues périodes de maladie qu’il 
avait eues, que Dieu l’ait dans Sa Miséricorde . Il a vraiment laissé des 
marques qu’on ne retrouve que chez peu d’ êtres humains., cet amour 
pour les gens qui est un trésor inépuisable.  Karim Safir a vécu sa vie 
dans l’amour et la sincérité, et il a prouvé à tous que la fin de l’homme 
était la mort et non la vie, et ainsi il a donné tout au long de sa vie, , des 
leçons . Que la miséricorde de Dieu soit sur lui, et que Dieu lui pardonne 
et lui accorde la paix dans ses vastes jardins, et donne à ses parents et 
amis, la patience et le réconfort.

Les milieux sportifs de la ville savaient 
à l’avance que les dernières élections 
allaient donner à l’IRT (section football) 

des conséquences néfastes . En effet, le président 
de l’équipe Abdelhamid Aberchane et son bras 
droit «l’homme à tout faire» du club Hassan 
Belkhaidar étaient tellement occupés qu’il était 
impossible de leur parler du football. Oubliant le 
championnat et sa préparation, ils avaient un seul 
objectif : travailler pour que le poste de maire de 
Tanger n’échappe pas au premier mandataire de 
la formation tangéroise seul représentant de la 
Région Tanger-Alhuceimas,Tétouan. En effet, le « 
j’en ai ras le bol » des deux membres importants du 
comité en football, surtout après le choix de Mounir 
Limouni comme maire de la ville, a beaucoup attiré 
l’attention des observateurs. Mécontentement, 
colère, déception, il y avait un peu de tout chez le 
président de l’IRT que personne ne voit comment 
il va continuer à défendre les intérêts de la capitale 
d’été en travaillant pour le football tangérois. 
Maintenant, Abdelhamid Aberchane  est ailleurs .Il 
ne veut pas entendre parler du sport. Son portable 
est fermé. Même son entourage le plus proche 
ne donne plus de signe de vie. A l’heure où nous 
mettons sous presse, une mauvaise nouvelle 
vient de tomber à la rédaction. Elle concerne le 
boycottage de l’effectif joueurs aux entrainements 
du stade Ziaten. Encore un problème de salaires est 
à l’ordre du jour. Le comité doit quatre mensualités 
aux footballeurs sans toutefois oublier la première 
tranche de prime de signature. Les dirigeants ne 
savent à quel saint se vouer et ne savent vraiment 
ce qui se passe car les destinées du football sont 
entre les mains du duo Aberchane-BelKhaidar. Sur 
cette même page, il a été écrit plusieurs fois que 
le sport tangérois devait être séparé de la politique 
pour avoir une autonomie de gestion. Il est sûr et 
certain que si Aberchane avait obtenu le poste du 
maire, l’IRT aurait connu des jours meilleurs. Il y 
a un silence total dans l’administration de Ziaten 
où les administrateurs n’ont pas vu le président 
depuis belle lurette. Parallèlement à cette grève 

des footballeurs, il est impérativement lieu de 
signaler que dans les deux premières rencontres 
du championnat, face au WAC et au Chabab, le 
capitaine Aarab et ses coéquipiers n’ont pas donné 
le meilleur rendement que tous les supporters 
attendaient d’eux. Déception dans le  jeu avec 
une faible défense, un défectueux milieu de 
terrain et surtout une médiocre attaque (un seul 
tir au but contre les visiteurs Mohamédiens). Sur 
6 points, l’équipe en a récolté un avec trois buts 
contre et un seul pour. A vrai dire, l’argent fait le 
bonheur à l’IRT et il parait qu’il n’y en a plus car 
les sponsors viennent de disparaitre à cause de 
la crise économique de la pandémie mais à cause 
aussi de la mauvaise gestion administrative et 
financière qui est pointée du doigt. Du coté de la 
presse nationale et régionale accréditées à Tanger, 
il y a un mécontentement jamais connu et vécu. 
Tous les journalistes attendent cette conférence 
de presse promise et reportée  pour des raisons 
obscures afin de présenter le nouvel entraineur 
Bernard Cazoni et les objectifs de la saison 2021-
2022.Deux remarques méritent l’attention à l’IRT : 
1-Partisan d’un important parti, parlementaire et 
président du conseil provincial Tanger-Asilah, il 
parait certain que Aberchnane fait de la politique 
surtout à la veille des prochaines élections. A vrai 
dire, l’IRT est politisé totalement : c’est le mal qui 
ronge le club et les querelles internes des membres 
du comité qui appartiennent à plusieurs partis font 
plus de mal que du bien à l’équipe.2-L’IRT a besoin 
de sang neuf au niveau de son bureau dirigeant 
pour s’éloigner de la politique. Par ailleurs , aux 
toutes dernières minutes, la rédaction sportive vient 
d’apprendre que les joueurs de Bernard Cazoni ont 
repris le chemin de Ziaten afin de préparer le choc 
contre Khouribga. Mais la question qui se pose 
est la suivante : jusqu’à quand le boycottage des 
entrainements va-t-il cesser du fait que le même 
scénario a lieu toutes les saisons. 

Portrait Sportif
BASKET MAROCAIN

DECES DE KARIM SAFIR 
ARBITRE INTERNATIONAL

Tribune du Sport

L’IRT FOOTBALL ET LES ELECTIONS

sport



9ECONOMIE SANTÉ SPORT TANGER PRATIQUE JEUX DIVERSTOURISME

Le Journal de Tanger  •  N° 4177 • Samedi 25 Septembre 2021

tAnger prAtique

CULTE
CHRÉTIEN

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

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

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

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

 HORAIRE DES
PHARMACIES

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORaIRE NORMaL 
JOURNaLIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00
HORaIRE DES PHaRMaCIES 

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

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

HORAIRE DE GARDE 
PENDaNt La JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
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

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 27 Septembre 
au 01 OctObre 2021

Samedi 25 et dimanche 26 
Septembre 2021

•  SAMEDI
Pharmacie La Wilaya
24, Av la Marche verte prés goute de lait
Tél.: 05.39.32.33.88
Pharmacie Badr
Rue lhind N° 49 Beni Makada kdima 
Tél. : 05.39.95.16.54  
Pharmacie Bd Mohamed VI
Cplx Jardins Andalous en face Kandinsky
Tél. : 05.39.94.21.81
Pharmacie Al Bayrouni
Route reliant Marjane à Mesnana
Tél. : 05.39.38.12.28 
Pharmacie Boubana
Route Rahrah n° 138 B prés cricket
Tél.: 05.39.93.53.60
Pharmacie Arreda
Lot Mediterrannée n°1262 Tanja Balia 
Tél. : 05.39.30.12.82
 •  DIMANCHE
Pharmacie La Source
Lots Al Majd Rue Al Kadissia
Tél.: 05.39.95.82.47
Pharmacie Satfilage
Ancien rte Aéroport en face satfillage
Tél. : 05.39.31.54.60
Pharmacie Sabila Jmaa
Rue Malte N°1 Sabila Jmaa Marshan
Tél.: 05.39.37.52.82
Pharmacie El Mers
Lot. El Mers 2 entre école Achenad
Tél.: 05.39.31.52.02
Pharmacie Afilal
30, Av. Allal Fassi Belle Vue
Tél. : 05.39.95.60.87
Pharmacie Aouama Charkia
Hay Loudaya Zaouia, Aouama Charkia
Tél. : 05.39.95.56.33 

Lundi 27 Septembre 2021 

Pharmacie Makarim
Rte Sidi Driss en face 4éme Arrdst
Tél. : 05.39.31.51.18  
Pharmacie Mouadafine
Hay Mouadafine à côté école Ohoud
Tél. : 05.39.35.01.38
Pharmacie Tingis
Bd Imam Mouslim Dradeb prés BP
Tél. : 05.39.93.36.35
Pharmacie Andalucia
Lot Andalous houmat soussi I Aouama
Tél. : 06.59.13.59.76
Pharmacie El Alia
Rue Ibn Kadi quartier El Alia
Tél.: 05.39.94.21.70    
Pharmacie Sophia
Hay Rahrah de côté de bain Mesnana
Tél.: 05.39.38.94.05        
Mardi 28 Septembre 2021

Pharmacie Riad
Complexe habitats Filali Hay Mesnana
Tél.: 06.89.37.97.02
Pharmacie Zaoudia
Rue Chouhada Zaoudia Beni Makada 
Tél.: 05.39.35.12.39
Pharmacie Saada
Place des Arènes Souk Charf 
Tél. : 05.39.36.36.00
Pharmacie La Italiana (Beni Said)
Av. sidi Driss, prés lycée Al Hassan II
Tél. : 05.39.30.73.35  
Pharmacie Imam Chatebi
2éme route à droite aré hôpital Med 5 
Tél.: 05.39.94.93.06
Pharmacie Ward Laouama
Laouama 2 Khandeq Al Ward
Tél. : 06.24.44.70.86
Mercredi 29 Septembre 2021 

Pharmacie Al Hourria
Hay Assalam, rue Bouziane El Aouama
Tél. : 05.39.35.02.28
Grande Pharmacie Pasteur
Place de France N°3
Tél. : 05.39.93.24.22 
Pharmacie Mosque El Fath
Rue laboratoire Hay Benkirane II
Tél. : 05.39.95.90.26
Pharmacie Sidi Driss
Route Principale de Sidi Driss
Tél. : 05.39.31.42.88
Pharmacie Salaheddine
Lotissement Rhorfa 2 lot 40 A n°1
Tél.: 05.39.31.56.88
Pharmacie Al Faraj Rahrah
Hay Rahrah en face école Abi Horaïra
Tél.: 05.39.37.74.16
Jeudi 30 Septembre 2021

Pharmacie de Tanger
Rte de Tétouan complexe Amal III 
Tél. : 05.39.95.48.08
Pharmacie 6 Novembre
Rte de Rabat résidence Marjane 
Tél. : 05.39.31.20.07
Pharmacie Bahrayen
Mers Achenad kdima entre café Achenad
Tél. : 05.39.38.82.90 
Pharmacie Moulay Youssef
50 A Immeuble Fath Bd Mly Youssef
Tél. : 05.39.94.55.97 
Pharmacie Al Mouna
Lot Ibn Khaldoun pont bir Chifa
Tél. : 05.39.31.33.46
Pharmacie Tajeddine
Côté Doha Val Fleuri en face Marjane
Tél.: 05.50.11.39.06
Vendredi 01 OctObre 2021

Pharmacie Charrat
Hay Mesnana Rue Taif N°54 
Tél. : 08.08.59.74.94
Pharmacie Imam Nafie
Lot Belkhiri N°12 Mosqué Arbaein
Tél.: 05.39.36.03.65
Pharmacie Ahlen
Rte de Rabat rés. Habiba prés Ahlen
Tél. : 05.39.31.13.00
Pharmacie Lalla Chafia
Angle rue Goutemberg et Dr. Faraj
 Tél. : 05.39.94.92.28
Pharmacie L’amitié
14 Irfane 3 rte de Rabat Bab Andalous 
Tél.: 06.22.27.14.78
Pharmacie El Yamouni
Tanja Balia Hay Chat N°3 quartier Allayl
Tél. : 06.64.02.60.41

Samedi 25 et dimanche 26 
Septembre 2021

Pharmacie Haoumat Zaidi
Rte de Tétouan Mghogha sghira
Tél. : 05.39.95.01.27
Grande Pharmacie Zeroual
67-69; Rue de Fés
Tél. : 05.39.94.35.37
Pharmacie Aiche
Tanjah Balia entrée Ouad Chate 
Tél. : 05.39.30.15.48
Pharmacie Chair
Satfillage Cplx. Al Anouar N°29
Tél.: 05.39.30.26.52
Pharmacie Amalat Beni Makada
Bir Aharchoun Av. principale Gorziana
Tél.: 05.39.95.36.64  
Pharmacie Taissir
Rte de Tétouan Mghogha Sghira 
Tél.: 05.39.95.95.70
Pharmacie Beni Ouriaghel
Route Sidi Driss Beni Ouriaghel 
Tél. : 05.39.31.52.17
Pharmacie Safae
Douar Branes Kdima N°1 
Tél. : 05.39.31.00.27     
Pharmacie Université
Rue Boukhalef N° 50
Tél. : 05.39.39.34.25
Pharmacie La Perle du Boughaz
Aouama Quartier Gambouria 2 
Tél. : 05.39.95.13.35

BÉLIER : (21 MARS - 20 AvRIL)
Humeur : C’est le moment de rétablir la vérité avec une personne de votre 
entourage. Votre douceur d’expression devient une arme !
amour : La semaine s’annonce riche en rebondissements et spécialement 
affectif.  Tout est permis, rupture libératrice ou rencontre d’âme sœur 
argent : Vous allez gagner graduellement une confiance en vous inébranlable pour 
diriger votre vie vers des objectifs financiers qui vous paraissaient inatteignables.
Travail : Vous revenez sans cesse sur des détails qui entravent vos projets. 
Les influx planétaires vous permettent de prendre de la hauteur. 

TAUREAU : (21 AvRIL - 20 MAI)
Humeur : Tournez-vous vers de nouvelles personnes. Votre calme et votre 
sens de l’organisation sont indispensables et vous êtes bien inspiré.
amour : Vous acceptez mal l’autonomie de votre compagnon, il faudrait qu’il 
soit toujours présent quand vous en avez envie.
argent : Vous devriez faire cavalier seul pour rentabiliser vos diverses actions 
ces prochains jours.
Travail : Vous avez maintenant la possibilité de vous fixer de nouveaux objec-
tifs que vous affronterez avec une énergie nouvelle. 

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur : Vous allez être particulièrement efficace pour prendre votre élan, 
vous investir pleinement et entraîner les autres à vous suivre.
amour : C’est une journée propice à l’expression des individualités. Elles se 
mêlent au monde pour y apporter une touche d’originalité. 
argent : Il y a pour vous des satisfactions en perspective, et surtout du 
succès en négociation financière de fond.
Travail : Vous bénéficiez d’aspects qui permettent de développer les initia-
tives, de penser juste et d’utiliser à bon escient un mental inspiré.

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Humeur : Vous avez des pensées qui vous rendent heureux, vous effectuez 
des actes qui vous mettent du baume au cœur.
amour : L’ambiance du jour amplifie une recherche accrue de briser vos chaînes 
intérieures ou sentimentales pour vous sentir totalement maître de votre vie.
argent :  L’influence des astres vous mène dans la bonne direction, vous 
saurez clairement en quoi et comment vous devez mobiliser votre énergie.
Travail : Vous appelez vos copains pour arranger une petite fête improvisée, 
la bonne ambiance règne.

 LION : (24 JUILLET - 23 AOûT)
Humeur : Une excellente nouvelle va vous donner du ressort pour pour-
suivre, continuez sur votre lancée sans sauter d’étape.
amour : L’intellect et la sensibilité fonctionnent en binôme donnant à cette 
journée une note à la fois de fulgurance et d’innovation !.
argent : L’effet magique que produisent les astres dans votre signe laisse 
présager une situation positive pour vos finances dans la durée.
Travail : Même si la météo ne le permet pas vous avez besoin de vous aérer 
l’esprit. Vous dites adieu à la nervosité, vous êtes détendu..

vIERGE : (24 AOûT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : Vous avez irrésistiblement besoin d’amusement, c’est le moment de 
passer de bons moments dans le cadre amical.
amour : Votre hypersensibilité fait que l’on a envie de vous protéger et de vous 
prendre dans les bras.
argent : C’est Saturne qui va vous fait gagner du temps et de l’argent. Des 
projets rentables feront grossir votre portefeuille à long terme.
Travail : L’influence de la lune apporte un vent de nouveauté pas toujours facile 
à saisir dans l’immédiat mais qui est porteur d’un renouveau.

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Vous serez férocement efficace dans toutes vos actions. Le mo-
ment est idéal pour achever ce qui était en cours et tirer un trait sur le passé. 
amour : Vous envisagez d’aller vers votre moitié comme si vous portiez 
l’amour seul et unique qui lui est nécessaire.
argent : Il y aura de nombreux mouvements d’argent, espérons que ce 
soit des revenus et non des frais ! En tout cas c’est une journée agréable. 
Travail : Grâce à vos idées brillantes, vous n’avez aucun mal à sortir du lot 
et à vous faire remarquer. Vous êtes protégé.

SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Si vous avez besoin de liberté, dites-le. Si c’est un bonus de 
tendresse dont vous rêvez, exposez vos désirs en toute franchise.
amour : Des impondérables, des blocages difficiles à identifier semblent 
compromettre ou ralentir vos avancées en amour.
Travail : Vous débordez de bonnes idées que vous avez envie d’exploiter 
tout de suite dans le cadre de vos activités ?.
argent : N’en dites pas trop sur vos projets financiers. Consacrez-vous à 
vos priorités du jour en toute discrétion.

SAGITTAIRE : (23 NOvEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur  : Une profonde harmonie intérieure s’installe, vous éprouvez une 
sérénité qui équilibre bien des maux.
amour : Les énergies du semaine favorisent les relations libres, sans prise 
de tête ! Passez votre chemin si vous souhaitez convoler en justes noces.
argent : Si vous avez besoin d’un appui financier, vous l’obtiendrez par vos 
amis, votre famille ou en demandant plus officiellement un prêt. 
Travail : Qu’il s’agisse de nouveaux projets ou de rencontres gratifiantes, vous 
évoluez dans un climat volontaire et créatif qui vous permet d’avancer des 
pions sur votre échiquier personnel et de mieux comprendre quels objectifs. 

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOvEMBRE)
Humeur : L’imprévu vous est favorable, même s’il faut changer votre planning, 
vous pouvez maîtriser la situation.
amour : Les effets de la Lune vous le prouvent avec de nombreuses marques 
d’affection venant de la part de vos proches.
argent : Testez la chance avec le hasard. Investissez votre argent dans votre 
propre plaisir et bien-être et permettez-vous un petit caprice.
Travail : Il est possible qu’un courant amical arrive à point pour faire valoir vos 
talents et chanter vos louanges.

vERSEAU : (21 JANvIER - 19 FEvRIER)
Humeur  : Votre franchise est votre meilleure parade contre les personnes 
jalouses ou critiques. Avec vos 4 étoiles en humeur, vous montrez les dents...
amour : On vous sent chaleureux et fervent, animé d’une volonté tenace d’ap-
porter gaieté et inspiration à votre partenaire. 
argent : Le doute sur vos capacités de changement sera toujours présent, ce 
qui rend incertaine votre situation financière future.
Travail : Vous saviez qu’il fallait en passer par là. Pourtant, vous avez repous-
sé le moment le plus possible.

POISSON : (20 FEvRIER - 20 MARS)
Humeur : Le rythme de vos activités est soutenu, vous accumulez les succès 
et vous obtenez des réponses très attendues.
amour : Si vous aviez laissé volontairement vos projets en suspens, les astres 
vous boostent en vous donnant de l’énergie.
argent : Vous cherchez probablement à vous entourer des meilleurs experts 
pour connaître les arcanes du monde de l’argent et vous avez la chance d’ap-
prendre à connaître des méthodes pour vous enrichir.
Travail : L’arrivée du week-end vous donne l’occasion d’évacuer un peu la pres-
sion si dans le travail il y a eu quelques petits chamboulements ces jours-ci. 

HOROSCOPE

 

Culte Musulman
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  Sam. 25 05:43 13:20 16:40 19:20 20:36 

 Dim. 26 05:44 13:20 16:39 19:18 20:34 

 Lun. 27 05:45 13:19 16:38 19:17 20:33 

 Mar. 28 05:45 13:19 16:37 19:16 20:31 

 Mer. 29 05:46 13:19 16:36 19:14 20:30 

 Jeu. 30 05:47 13:18 16:35 19:13 20:28 

 Ven. 01  05:48 13:18 16:34 19:11 20:27

HORaIRES DES PRIÈRES
du 25 Sep. au 01 Oct. 2021
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

أريد هنا أن أخوض فيما قد يوقظ فينا  ال 
المواجع، ويوقد في أعماقنا نيران اللواعج، بعد 
الناس  أبســط  توّقعها  كمـا  اللعبة  انتهت  أن 
في  له،  التخطيــط  يتم  بما  المباالة  وأكثرهم 
يستشرف  معقلن  مشروع  أي  عن  تام  غياب 
استنزفت  مراحل  مع  يقطع  بديال،  تنمويا  أفقا 
في  وزرعت  وخيراتنا،  ثرواتنا  وأهدرت  طاقاتنا، 
قلوب العباد القانعين الصابريـن القانتين يأسًا 
الوافدين  أمام  وفتحت  أمل،  وخيبات  وإحباطًا 
الرفاه  أبواب  والحلفاء،  الصبار  مداشر  من 
والرخاء، فانخرطوا بدورهم في شؤون السياسة 
واالستحقاقات، وصاروا يهددون ويتبجحون، بعد 
أن ترهلت بطونهم لحما وشحما، بينما امتألت 

قلوب المغلوبين على أمرهم هماًً وغمًا.
لقد تواردت على الخاطر هذه اإلشارات التي 
تشغل البال، وتؤرق كل ذي عقل متبصر حصيف، 
استثمار  يمكن  متى  متلهفين  نترقب  ونحن 
لنجعل  المحروسة،  المدينة  هذه  في  الثقافة 
منها قاطرة لتنمية فاعلة، تشمل كل المجاالت 
الحضارية  خصوصياتها  تشّكل  التي  الحيوية 
الوطنية الضاربة في العمق المتوسطي، بعد أن 
الدولي  المستوى  أصبحت تتوفر على بنيات في 
الرفيع تؤهلها لتحقيق هذا األمل الذي يراودنا، 
العتيقة  فضاءاتها  تأهيل  وإعادة  ترميم  وبعد 
ومعالمها األثرية الشاهدة على دورها الحضاري 
تاريخها  مراحل  مختلف  عبر  به  أسهمت  الذي 

الحافل المجيد.
تم  التي  المعطوبة  التشكيلة  بهذه  فهل 
التنقيب عنها، يمكن أن نطمئن إلى أن الثقافة 
بقاطرة  للدفع  بها،  تليق  التي  المرتبة  ستحتل 
ل استثناءًا  تنمية هذه المدينة التي  كانت تشكِّ
والعربية،  بل  المغربيــة  المدن  مختلــف  بين 
كانت  الذي  السينما  دور  من  الهائل  العدد  في 
والمراكز  فضاءاتهــا،  مختلف  في  عليه  تتوفر 
الثقافية األجنبية المتصالحــة مع خصوصيتهـا 
والفنيـــة  الرياضيــة  وجمعياتها  المتوسطية، 
مباشرة  وانتعشت  ظهرت  التي  واالجتماعية 
 ،1913 سنة  سيرفانطيس  مسرح  تأسيس  بعد 

بمواصفات  هندسية فنية وجمالية عالمية؟
ق  إن ذاكرة مصابة بالشرخ، ال يمكن أن تحقِّ
إقالعا في اتجاه تنمية فاعلة، باستثمار الرصيد 
الثقافي، فهي حتى وإن تبنته فلن يجدي نفعا ما 
دامت ال تستحظر محطاتها المضيئة المتوهجة 
كل  ونبذ  والحرية،  والتعايش  المحبة  بقيم 
الحرية،  ثقافة  ألن  والتعصب،  التزمت  أشكال 
)الحداثة  كتابه  في  بنيـــس  محمد  يقول  كما 
المعطوبة(: »..هي ثقافة العدل والمساواة بين 
الكرامـة  في  الواحد،  الوطن  وبنات  أبناء  جميع 
والخيال  والحلــم  واالعتقاد  واالختيار  والمعرفة 
ميــالد  شهادة  هي  الحريــة  ثقافـــة  والتعبير، 
الذي يساوي  الحق والقانون  المواطن في دولة 

بين الجميع، ويتساوى فيه الجميع«.
الذين ليس في ذاكرتهم  فهل سيستوعب 
ما  المسلح  اإلسمنت  من  جبال  غير  ومخيلتهم 
لتصير  والمنام،  اليقظة  في  حلم  من  يراودنا 
عليهم  أم  واألنام،  البالد  لتنمية  قاطرة  الثقافة 

وعلى الدنيا السالم..؟!!

للن�شيان.. ذاكرة 

استكملت طنجة املدينة وعاصمة الجهة، مؤسساتها املنتخبة، املنبثقة عن االنتخابات العامة لثامن شتنرب الجاري، يف احرتام 
تام إلمالءات »التحالف الثالثي« فيما يخص توزيع املجالس بني الفرقاء؛ باستثناء بعض »املتشنجني« دون أن يفلحوا يف التأثري 

على النتائج.
ويمكن القول إن جميع مراحل هذه االنتخابات، مرت يف جوّ عاد ومسؤول، بالرغم من بعض »التشنجات« املنتظرة واملقبولة، 

اعتبارا  لكون العمليات االنتخابية  تمر، غالبا، يف أجواء مشحونة، يطبعها االنفعال واالرتباك والتوتر.
إال أن التعامل الجيد لوالي الجهة وملختلف السلطات املحلية، مع االنتخابات العامة، من اإلعالن عن عمليات التنظيم إىل 
إشهار النتائج، وما تالها من عمليات تشكيل مكاتب  املجالس، كان له الوقع الحسن على سري العمليات االنتخابية  وتقبل النتائج.  
السيد  منفردا،  لرئاسته،  ترشح  الذي  البلدي  املجلس  مكتب  انتخاب  طنجة،  بلدية  بدار  املاضي،  األربعاء  صباح  تم  وهكذا 
الثالثي )األحرار، األصالة،  الحزب على  مباركة »التحالف«  الليموري، عن حزب »األصالة واملعاصرة« بعد ما حصل هذا  منري 

االستقالل( الذي انضم إليه فيما بعد االتحاد الدستوري للظفر برئاسة جماعة طنجة.
وقد ظهر يف القاعة قبل وأثناء عمليات الرتشح والتصويت وإعالن النتائج، بعض التشنج،  من طرف معارضني لطريقة تدبري 
العمليات التنظيمية، خاصة بعد إعالن رئيس الجلسة، األكرب سنا، عن اسم املرتشح الوحيد ملنصب العمدة ، وعن تنازل أبرشان 
بأبرشان إىل مغادرة   إلحاحه وإعالن تشبثه، يف السابق، بهذا املنصب. بل ووصل األمر  بالرغم من  عن ترشحه ملنصب العمدة، 
القاعة مع عدد من املستشارين الغاضبني، احتجاجا على ما اعتربوه سوء تدبري الجلسة، بينما توبعت، بصفة عادية، عمليات 
التصويت يف القاعة، برفع اليد وأيضا بالتصويت الكتابي ليتم اإلعالن عن فوز منري الليموري باملنصب  بعد حصوله على 68 صوتا 

لصالحه من أصل 81 فيما امتنع خمسة أعضاء عن التصويت، وصوت ثمانية أعضاء ضد ترشح الليموري.

)البقية ص5(

طنجة تستكمل تشكيل
المنتخبة مجالسها 

جمل�س جماعة طنجة



والتخطيطات  القراءات  من  عصيبة  فترات  مرور  بعد 
مرحلة  تكون  الجماعات،  مكاتب  تشكيل  حول  والتكهنات 
انتخاب الرؤساء وتشكيل هذه المجالس قد أوشكت على 
أن تقفل أبوابها، ليبدأ العد العكسي بالنسبة إلى تشكيل 
مكاتب المقاطعات، حيث من المنتظر أن تعرف انتخابات 
وكذا  والتخطيط  اإلعداد  من  أخرى  فصوال  األخيرة  هذه 
خريطة  في  للحسم  واالصطدامات،  الصراعات  من  نوعا 
المقاطعات ومكاتبها المقبلة، خاصة أنها ال تقل شأنا فيما 
يتعلق بتدبيرالشأن المحلي، إن لم تكن األقرب من هموم 
السكان واإلنصات إلى نبضهم واالستجابة إلى مطالبهم 

وتلبية احتياجاتهم.
المجالــس  تشكيــل  كــان  فإذا  المنطلق،  هذا  ومن 
الثالثي،  التحالف  دائرة  من  يخرج  لم  والجهات  الحضرية 
المشكل للحكومة الجديدة، فإن انتخاب مكاتب المقاطعات 
زمام  بأخذ  أي  النهج،  أن يسيرعلى نفس  بالضرورة  ليس 
األمورمن طرف أحزاب التحالف الثالثة، بل يستحسن فتح 
المجال من خارج هذا التحالف والتحلي بسعة الصدروصفاء 
النية وتفادي سياسة اإلقصاء من طرف من يعنيهم األمر، 
وذلك أمام نخبة وازنة من األطر، ذات مؤهالت وكفاءات 
وخبرات والتي تزخر بها المقاطعات، مثال الدكتور حسون 
وغيره، إذ ال يعقل بخس قيمة هذه الكفاءات أواالستهانة 
والتدبير،  التسيير  في  والمساهمة  العطاء  على  بقدرتها 

نحوسبل  المحلــي،  الشـــأن  بعجلة  والدفع  قدما  للمضي 
التنمية الشاملة، خاصة في ظل الظرفية الراهنة،  الملتهبة 

على جميع المستويات.
واليجادل اثنان في كون هذه األطر بإمكانها حقا أن 
تعطي اإلضافة، بل هي مكسب ذوأهمية  بالغة، لما لها 
من تكوين وتأهيل واستعداد كبير، للمشاركة في ترميم 
وبناء صرح المقاطعات، بجعل هذه األخيرة أكثر مردودية 
ولهذا  السواء.  على  المدينــة  وأحيــاء  لسكـان  واستجابة 
الممنهج  لإلقصاء  وتعريضها  عنها  الطرف  غض  اليمكن 
مسؤوليات  تحمل  في  إشراكها  إمكانية  مستوى  على 

التسيير والتدبير.
وآخرا، ومن جهتنا بهذا المنبر، نقول آن األوان للصفح 
ونسيان ما جرى من حزازات وصراعات واصطدامات بين 
األطياف السياسية، خالل الحملة االنتخابية، وما عرفته من 
وذاك،  هذا  بين  الشتم  من  وابل  وإطالق  تقطيرللشمع  
مقابل فتح صفحة جديدة على طاولة الحوار والتفاوض من 
التقصى  وبناءة،  ومقبولة  واضحة  استراتيجية  وضع  أجل 
فيها األطر والكفاءات ولوكانت من خارج التحالف الثالثي، 
وذلك عمال بمبدأ تكافؤ الفرص وتسليما بحسن النية في 
المكان  المناسبة في  الكفاءة  العمل وتكريس مبدأ وضع 

المناسب، لما فيه طبعا مصلحة المدينة، أوال وأخيرا.

ج.ط
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بنيحيى اللطيف  • عبد 

ة ِبْك �َساُخو َدّ ْ ي�َساْنْك َياْلَغاْفْل ُيوْم ال�سّ �سِ
َتاَيْه ْفْطِريْقْك َعْن ْم�َساْلك اْلْهَدى..
اْلْك َما ْتَلى ْيَباِل ِغرْي ْبْو�َساُخو ْك�َسّ

ْهَدة.. وْغِبي َجاْتْك ْمْ اْمْك َيالُزّ ْوِنرَياْن َحَمّ
ّرْ َما ْيْهَجْر َوْكْر ْفَراُخو رْي اْلُ الِطّ

َفة َما ْتْهَدا.. ْو�ْسْط ْرُعوْد ْوْرَياْح َعا�سْ
�َساْب �ْسَحاْل ْمْن َغاْفِلنْي َداُخو ُيوْم اْلْ

الُلو �ْسْهَدة.. اِن ْدْفالُتو َما ْتْ ْواْلَ
ْب ْلْلْعْدَياْن ْفَخاُخو ُتو َنا�سْ اْلْكِرمْي ْبِنّيْ

َحة ْفْجَناُنو ْمْن ِغرْي ْنَدى.. ْوْرَداُتو ْمْفّتْ
ْد اْلْْعَنى ْمْن �ْسَياُخو َما ْيْفَهْم َطاْلْب َق�سْ

يَطاُنو ْبْعَدا.. ْر ْن�َسا�ْسُبو ْعَلى �سِ ى ْيِزَيّ ْحَتّ

يقول »المجذوب«:

20
21

عبد الحميد أبرشـان
الخاصة  أراد من خاللها وبطريقته  لألحرار،  الوطني  التجمع  الجديد على حزب  الوافد  لهذا  بعد عدة مفاوضات 
الضغط على هذا الحزب من أجل تنفيذ خطته ووضع استراتيجيته، امتنع المسؤول الحزبي عن مسايرته والرضوخ 
إلمالءاته، مما جعل أبرشان يكشر عن أنيابه، مظهرا طغيانه وجبروته، حيث ارتحل برفقة مجموعة من الغاضبين على 
الحزب إلى حزب االتحاد االشتراكي الذي لم يصل معه إلى حلول، قبل أن يطرق عدة أبواب ألحزاب أخرى ولم يجد أي 
ترحيب به. ثم رجع إلى حزبه األصلي »االتحاد الدستوري« فاقدا لجديته وصفائه ومصداقيته، بسبب اتصافه بالغرور 
والطغيان، مع نقص يشكو منه في التجربة السياسية، ليخوض معركة االنتخابات األخيـرة، معتمـدا على إمكانياتـه، 

إذ كانت النتيجة وخيمة، حيث خرج الرجل في نهاية المطاف خالي الوفاض..

ooooo

يوسف بنجلـون 
تجارب  راكموا  األعضاء  من  مجموعة  برفقة  لألحرار،  الوطني  التجمـع  حزب  عن  انعزل  تجربة سياسية،  ذو  رجل 
سياسية، حيث انضموا إلى حزب الوردة، مانحين إياه شحنة رفعت من معنوياته،  فأيقظته من سباته الطويل والذي 
حصل على مقعدين بالبرلمان وأعضاء في المجالس والجهة، بعدما كان حزب لشكر في عداد المنسيين، لكن بفضل 
بنجلون والمجموعة حصل على نتائج مستحسنة، إال أن بنجلون لم يجن ما كان يطمح إليه والنتيجة أنه ضيع عدة 
ربما يكون قد دخل غمار نوع من االحتقان والتصدع والصراع، بشكل مجاني. وهذا هو  أصدقاء مهنيين وبالتالي 

يوسف بنجلون..
ooooo

سلوى الدمنـاتي
المرأة التي عبدت طريقها السياسي ووصلت إلى عدة مناصب في الجهة، حيث شاءت األقدار أن تنعزل عن حزب 
الحمامة، بمعية التيار المعارض لتنضم إلى حزب التربطها به أي عالقة، فلو قمنا بتحليل سياسي يسبر أغوار المرأة 
على مستوى قناعاتها وأديولوجيتها، لوجدناها غير مطمئنة أو مرتاحة نفسيا. وهذا الموقف الشك أنه سيعطي لسلوى 

درسا في المستقبل ويدفع بها إلى أن تضع ألف حساب، قبل أن تميز وتفرق بين السياسة والمشاكل الشخصية..
»اهلل يكون فعونك، أسلوى«..

ooooo

محمد الزمـوري
هذا الرجل العنيد وصل إلى مبتغاه بحصوله على مقعده بالبرلمان، برقم قياسي من حيث عدد األصوات المحصل 
عليها.. الرجل يشتغل لوحده ويمثل الحزب بمفرده، كما يستثمر بإمكانياته الشخصية.. هو حاضر دائما في جميع 

المحطات االنتخابية، اليمل واليكل، معتمدا على اهلل وعلى إمكانياته الشخصية.. هذا هو محمد الزموري..

أحمد صدقي

على هام�س النتائج النتخابية..

الراهنة جملة قضايا، في  الظرفية  الوطني في  العام  الرأي  يتابع 
طليعتها جهود بالدنا على أكثر من صعيد لتحقيق تنمية نموذجية 

منشودة.. وتستأثر باهتمامه مسألتان :
األولى : ما تحقق ويتحقق من نسب التلقيح ضد فيروس كورونا 
حفظه  السادس  محمد  الملك  لجاللة  االستباقية  السياسة  بفضل 
اهلل، وما ارتبط بها من فعاليات البرنامج الوطني للتمنيع استهدافا 

للوصول إلى تلقيح ذي جودة وبمنسوب عال في االجل القريب.. 
الثانية : ما تمخض عن انتخابات الثامن من سبتمبر 2021 من 
مشاورات لتشكيل حكومــة جديدة، وفي هذا السيــاق أصيب النــاس 
إليه وضع حزب عتيد من سقوط في متاهة  انتهــى  لما  باندهـاش 
العبثي، ليس  البرهان  إلى  استجداء حقائب وزارية بذريعة هي أقرب 

بالمفهوم الرياضي بل بكل معان درامية..  
جهــات  مجالس  انتخــاب  مجريات  المواطنــون  ويتتبع  وتتبع 
وجه  على  عرفت  المملكة، حيث  تراب  في مجموع  وجماعات  وأقاليم 
اإلجمال سيرا طبيعيا.. باستثناء ما حصل في بعض الجهات من عنف 
بمستوييه المادي والمعنوي، وقد بلغ حدودا قصية في اإليذاء والمس 
بالكرامة، فضال عن ازدهار مسلكيات انتهازية فكرا وممارسة وشراء 

ذمم.. ولعل التساؤل المركزي عند المواطن هو : 
ــ    متى ستصبح االنتخابات في بالدنا أداة لبناء مؤسسات قوية ؟ 
ــ   ما السبيل إلى إقناع بعض الكائنات الحزبية بضرورة التنحي 

من  أجل تخليق حقيقي ؟

مـا ال�شبيـل اإلى 
?تخليـق حقيقـي  
اللطيف شهبون د. عبد 

ت : حمودة

باب ما جاء يف انتخابات املقاطعات..  
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فضاء األنثـى   :

عن  األخيرة  االنتخابات  نتائج  في  النساء  موقع  يختلف  ال  إجماال، 
موقعهن في االنتخابات  السابقة إذا ما أقررنا بوجود تراجع خفيف سواء 
بالنسبة للنتائج السابقة أو بما كان مؤمال في انتخابات 8 شتنبر، بعد  أن 
الحظنا نوعا من التعبئة داخل أحزاب سياسية »روجت«  للمساواة بين 
الجنسين خارج »الكوطا«. إال أن النتائج المعلن عنها  أظهرت بما ال يدع 
مجاال للشك، أن »العقلية الذكورية« ال زالت قابضة بيد من حديد على  
زمام األمر، وأنها ال تتساهل إطالقا فيما يخص احتمال »اختراق المرأة 

المغربية للبرلمان«، بوجه خاص. 
ذلك فإن معظم المترشحين باسم األحزاب السياسية سواء على 
المستوى المحلي أو الوطني،  كانوا ذكورا وكان من الطبيعي أن يطلع 
من هذه االنتخابات فائزون من جنس الذكور، حتى أن النساء الالئي 
تمكنّ من النجاح  باالقتراع المباشر  في تشريعيات 8 شتنبر لم يزد 

عددهن عن عدد أصابيع اليد الواحدة. 
ولوال »الكوطا« التي أنشأتها الدولة، في إطار سعيها إلى إلحاق 
االنتخابات  نتيجة  لكانت  والتنموية،  الديمقراطية  بالعملية  المرأة 
الكوطا  هذه  أن  ومعلومٌ  النساء.  لتمثيلية  بالنسبة  كارثية  األخيرة 
خصصــت تسعين مقعدا للنساء من بيــن 350 مقعــدا  لمجمــوع 
من  2329 ترشحا  وضعن  النســاء  أن  النواب،  مع  مجلـس  أعضـاء  
مجموع   6815  شملتها اللوائح االنتخابية، وأن قضية تمتيع المرأة 
المغربية بإمكانات أوسع القتحام مجال التمثيل النيابي،  احتلت حيزا 
تحقيق  المغربيات من  عدة، مكن  على مستويات  النقاش  هاما من 

مكاسب واضحة  على طريق بناء ديمقراطية الدولة الحديثة.  
ومعلـوم أن دستـور 2011  نصّ على مبـادئ المساواة وتكافـؤ 
الفرص والعدالة االجتماعية وعلى ضرورة أن يتمتع الرجل والمرأة على 
واالقتصادية  والسياسية  المدنية  والحريات  بالحقوق  المساواة  قدم 
والمواثيق  الدستور  ألحكام  وفقا  والبيئية،  والثقافية  واالجتماعية 
الدولية التي صادق عليها المغرب. إال أن العقلية الذكورية  المهيمنة  
مع  اإليجابـي  التفاعل  في  تتمنـع  زالت  ال  المغربـي  المجتمـع  على 
مجتمع الحداثة، حيث تسمو مفاهيم الحرية والمساواة  في الحقوق 
والواجبات،  األمر ال يتعلق بالبرلمان فقط، بل وأيضا بمجالس الجماعات 
والجهات، حيث ال تزال المناصفة في ترشيح وانتخاب رؤساء هذه الهيئات 
بعيدة المنال. وفي هذا الصدد، الحظت   »الحركة من أجل ديمقراطية 
المناصفة«، أن نسبة المترشحات لالنتخابات الجماعية لم تتعد 29،87 
بالمائة بينما المترشحات لمجالس لجهة لم تتجاوز 39،79 بالمائة، وأن 
بعض النساء األطر يتعرضن إلى ضغوطات  من أجل التخلي عن مشروع 
الترشح لالنتخابات، ما يمكن تأويله  بكـون المرأة المغربيـة ال زالت 
تواجه صعوبات بسبب الثقافة الحزبية التي تهمش المرأة وال تفسح 

أمامها مجاالت  الحقوق السياسية التي يخولها لها الدستور. 
إلى  أن تخترق،  ومع ذلك، فقد استطاعت وجوه نسائية سياسية 
والمحبس، وذلك بفضل  البيضاء ومراكش  الدار  رئاسة مجلس  اآلن، 
التحالف الحزبي الثالثي  بين األحرار واألصالة واالستقالل،  وكان هذا 

التحالف  قد رشح أسماء اغاللو لعمودية الرباط.   
 أما السيدات الثالث  الالئي ظفرن برئاسة  جماعات الدار البيضاء 

ومراكش والمحبس، فهن: 
بالمكتب  وعضو  طبيبـة  البيضاء(،  )الدار  الرميلي  نبيلة   الدكتورة 
السياسي لحزب األحرار ، اشتغلت في السابق نائبة لعمدة الدار البيضاء. 
كما سبق لها أن شغلت منصب مديرة إقليمية للوزارة ذاتها في كل 
من عمالتي بن امسيك وآنفا،  كانت عضوة بمجلس مقاطعة سباتة 

لواليتين سابقتين.
الوطنـي  المجلس  رئيسـة  )مراكش(،  المنصوري  الزهراء  وفاطمة 
منذ  الحزب  هذا  في  بارزة  شخصية  وهي  والمعاصرة،  األصالة  لحزب 

نشأته، وتعتبر مستشارة وهبي في كل ما يتعلق بمسار الحزب. 
وفتيحة الحمامي )المحبس( الحدودية، وهي مناضلـة  فـي »حــزب 
المحبس  برئاسة جماعة  الظفر  تمكنت من  والديمقراطية«،  الوحدة 
التابعة إلقليم أسا الزاك، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب 

على مستوى هذا اإلقليم. 
والمنصوري  الرميلي  السيــدات  وصول  يكون  كبيـر أن  واألمل 
والحمامي إلى عموديات ثالث مدن هامـة، فتحا مبينا  وفاتحة عهد 
جديد ترقي فيه المرأة المغربية إلى مختلف مراتب العمل السياسي 
بعد أن سجلت كفاءتها وقدراتها بل وتفوقها في شتى المسؤوليات 

اإلدارية،  مدنية وعسكرية،  التي تحملتها وتتحملها بجدارة. 

سميـة أمغـار -

قيادات ن�شائية تتولى رئا�شة 
جمال�س بلدية هامة  التشريعية والجهوية  االنتخابات  بعد 

من  الثامن  في  أجـريـت  التي  والجماعيـة 
للعملية  واستكماال  الجاري،  شتنبر  شهر 
االنتخابية، جرى صباح يوم اإلثنين انتخاب 
رئيس وأعضاء مجلس جهة طنجةـ  تطوان 
ـ الحسيمة. وقد تمكن عمر مورو عن حزب 
مجموعه  وبما  لألحــرار  الوطني  التجمع 
الجهة خلفا  برئاسة  الظفر  56 صوتا من 

لفاطمة الحساني. 
وفيما يخص أعضاء مكتب جهة طنجة 
ـ تطـوان ـ الحسيمـة، فقـد تـم انتـخــاب 
عبد اللطيف الغلبزوري نائبا أوال للرئيس عن 
حزب األصالة والمعاصرة، ورفيق بلقرشي 
االستقالل،  حزب  عن  للرئيس  ثانيا  نائبا 
وتوفيق البورش عن حزب التجمع الوطني 
النيابـة  كانـت  فيمـا  ثالثا،  نائبا  لألحرار 
الرابعة للعربي المحرشي عن حزب األصالة 

والمعاصرة.
هـذا وقــد أعطيــت النيابة الخامسة 
االستقالل،  حزب  عن  المنصوري  لرفيعة 
والنيابة السادسة لحكمت الشالف الحمود 
وفيما  لألحرار.  الوطني  التجمع  حزب  عن 
يخص النائب السابع فقد تم انتخاب محمد 
الدستوري،  االتحــاد  حــزب  عن  الزموري 
وجهان الخطابي نائبة ثامنة للرئيس عن 

حزب األصالة والعاصرة.
وبعد انتخـــاب رئيس الغرفة ونوابه، 
انتخب محمد السوسي النعيمي عن حزب 
االستقالل كاتبا لمجلس الجهة، والحفيظ 
احتيت عن حزب التجمــع الوطني لألحرار 

نائبا له.
وفـي  الحــدث،  هــذا  هامــش  وعلى 
جهة  مجلـس  رئيس  مورو،  لعمر  تصريح 
طنجةـ  تطوانـ  الحسيمة أفاد به الجريدة، 
الفرقاء  وباقي  أعضائه  رفقة  سيشرع  أنه 

تم صباح يوم األربعاء انتخاب رئيس 
مجلس جماعة طنجة ونوابه، وقد تمكن 
منير الليموري عن حزب االصالة والمعاصرة 
وبما مجموعه 68 صوتا من الظفر برئاسة 
»البشير  لـ  خلفا  طنجة  جماعة  مجلس 

العبدالوي«.
باالتهامات  مشحـون  جــو  ووسـط 
والمشادات الكالمية بسبب انتخاب نواب 
الغزاوني  غيالن  محمد  انتخب  الرئيس، 
عن حزب التجمع الوطني لألحرار نائبا أوال 
الدين  نور  انتخب  فيما  المدينة،  لعمدة 
الشنكاشي عن حزب االستقالل نائبا ثانيا، 
االتحاد  حزب  عن  الطويل  العظيم  وعبد 

الدستوري نائبا ثالثا للعمدة.
هذا وقد أعطيت النيابة الرابعة لمحمد 
والمعاصرة،  االصالة  حزب  عن  الحميدي 
والنيابة الخامسة لعبد النبي مورو عن حزب 
التجمع الوطني لألحرار. أما النيابة السادسة 
عن  العلمي  العروسي  لنفيسة  كانت  فقد 
لليلى  السابعة  والنيابة  االستقالل،  حزب 
تكيت عن حزب االتحاد الدستوري، والنيابة 
األصالة  حزب  عن  الدفوف  لعادل  الثامنة 
والمعاصرة، كما تم انتخاب عصام الغاشي 
عن حزب التجمع الوطني لألحرار نائبا تاسعا 
عن  العشيري  وسمية  المجلس،  لرئيس 

حزب االستقالل نائبة عاشرة للرئيس.
وبعد انتخاب رئيس المجلس الجماعي 
القاسمي  فاطمة  انتخبت  العشر،  ونوابه 
كاتبة  لألحرار  الوطني  التجمع  حزب  عن 

برنامج  وتسطير  تهيئــة  في  السياسيين 
وأولويات الجهة، آخذا بعين االعتبار مشاريع 
الجهة السابقة التي من خاللها ومن خالل 
قفزة  المنطقة  عرفت  السابق  المجلس 

نوعية على مستوى الجهة ككل.
هذا وقد أضاف مورو، أنـه سيشرع عن 
قريب في تنزيــل برنامج حزبـه االنتخابي 
التي  األخرى  السياسيــة  األحزاب  رفقـــة 
استعــداده  معربــا عن  للمكتب،  انضمت 
لتلبية حاجيات هذه الجهـة التي أضحــت 

حــزب  عن  محمــد  والعشيري  للمجلس، 
االستقالل نائبا لها.

وعلى هامش هـــذه االنتخابــات وفي 
منير  للمجلس،  الجديد  للرئيس  تصريح 
الليموري، للجريدة، أوضح فيه أن المجلس 
سيشرع في العمل مع جميع األعضاء ومع 
العمل  إلى  الجميع  داعيا  ككل،  الساكنة 
السابقة  الخالفات  جميع  وتناسي  بيد  يدا 
المدينة،  بهذه  قدما  والنهوض  للمضي 
الجاللة  صاحـب  انتظارات  تحقيق  قصد 
والساكنة  خاصة  السادس  محمد  الملك 

عامة.
أشــار محمد غيالن  ومن جانبه، فقد 
جماعة  أن  للعمدة،  األول  النائب  الغزاوني 

اليوم تتطلب وضع حلول استعجالية حقيقية 
بعد  خصوصا  الجاد،  العمل  من  والكثير 
الظروف التي عاشتها بالدنا بسبب تفشي 

فيروس كورونا المستجد.
أوضـح  فقـد  التحالفات،  يخص  وفيما 
رئيس الجهة الجديد أن هذه التحالفات قد 
أعطت قوة وانسجاما داخل المكتب، مضيفا 
األحزاب  األخيرة قد مكنت بعض  أن هذه 

من االلتحاق بها. 
رميساء

في  بنيوية  اختالالت  تعرف  طنجة  مدينة 
جميع مستوياتها، موضحا أن هناك تحديات 
أعضاء  كل  تنتظـر  جــدا  ومهمــة  حقيقة 
المدينة،  والرفع بهذه  للنهوض  المجلس 
أن  قبل  تكليفـا  المسؤوليـة  هذه  معتبرا 

تكون تشريفا.
أن  نفسه،  المتحدث  أضاف  وقد  هذا 
الساكنة  المجلس »قد تجاوب مع أصوات 
عن طريق اعتماد نخب شابة وجديدة عن 
الممارسة السياسية واالنتخابية في المكتب 
الجديد« معتبرا أن المواطن قد اختار فعال 

اليوم بديال أنسب للمرحلة القادمة.
رميساء

انتخاب عمر مورو
رئي�شًا جلهة طنجة ـ تطوان ـ احل�شيمة

خلفا للعبدلوي.. انتخاب منري الليموري 
عمدة جديدا ملدينة البوغاز

ت : حمودة

ت : حمودة
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اأوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

بمجرد اإلعــالن عن نتائــج االستشارة الشعبيــة ليـــوم الثامن 
المتصدرة،  الثالثــة  األحـزاب  قيادات  سارعت  الجاري،  شتنبر  من 
»التجمع الوطني لألحرار« و»األصالة والمعاصرة«  و»االستقالل«، 
إلى تشكيل »حلف«  حزبي يفرض تقاسم رئاسة الجماعات بينها، 
وفق توافق لم يعلن عن تفاصيله بالكامل،  بالرغم من أن أهدافه 

كانت واضحة،  بيّنة للعموم. 
وقد أعطيت لهذا األمر تأويالتٌ عدة، منها أنه يتعارض مـــع 
مبدأ االختيار »الشعبي« المطلــق،  في العمليـة االنتخابيــة، وأنـه 
تدخٌل تحكمي خارجي  في االختيار العام المباشر، الذي هو جوهرُ 
العملية االنتخابية، ومنها أيضا »تدجين« المناضلين والحجزُ على 

اختياراتهم باسم االنضباط السياسي والوالء الحزبي !!!.....     
قياديــو أحــزاب التجمــعّ واألصالـــةّ واالستقــالل، طلعـــوا، 
على  الوصاية  من  نوعا  به  مارسوا  بتحالف  المرة،  ثالثتهم، هذه 
الناخبين، من أحزابهم، أو من أحزاب أخرى، أو من عامة الشعب، 
انتخابا ديمقراطيا،  المنتخبة  اختيار رؤساء وأعضاء مجالسهم  في 
يوم 8 شتنبر، بفرض إمالءاتهم  على المنتخبين والناخبين، على 
حد سـواء، بغايــة »توزيــع« الكعكــة، االنتخابية ، وخلق أغلبيات 
»مخدومة«، بما يخدم مصالح التحالف الثالثي، الذي يتوسع أفقيا 
إلى  يهـــدف  والذي  نموذجا(  )الناظور  الحاجة،  باعتبار  وعموديا 
فرض نوع من »الوصاية« إن لم نقل »السيطرة« على المجالس، 

محليا وجهويا.  
وقد يصعب االعتقــاد أن »التحالف الثالثي« كان عفويــا، وأنه 
لم يكن »مخدومــا« مسبقا بين »خصوم األمس« »حلفاء اليوم« 
بغاية وضع اليد على المجالــس المنتخبة بما يخدم مصالح أحزاب 

التحالف قبل مصالح المواطنين في الجماعات والجهات !. 
إمــالءات  ضــد  الهمـــم  بعضُ  تتحرك  أن  طبيعيا  وكان 
التحالف، األمرُ الذي دفـــع بقياداته إلى التهديد بعقوبات  تأديبية 
في حق الثائريــن ضد »التعليمات« التي تضمنها بيان  14 شتنبر  
بخصوص طنجة، حيث اتفق منسقو األحزاب الثالثة بجهة طنجة 
المجالس  لتشكيل  المشترك  التنسيــق  على  الحسيمــة،  تطوان 
المنتخبة لطنجة والجهة،  واعتبروا أن هذه العملية تأتي »انسجاما 
مع مخرجات االنتخابات األخيرة« ، حيث قرروا إسناد رئاسة مجلــس 
لألحرار  الوطني  التجمع  حزب  منسق  مورو،  عمر  للسيد  الجهــة 
أجـل  من  السياسيــة  األحــزاب  باقي  على  االنفتاح  مع  المحترم، 
تشكيل المكتب المسير، فيما أسندوا رئاسة  مجلس جماعة طنجة 
السيد  الجهوي  منسقها  شخص  في  والمعاصرة،  األصالة  لحزب 
إلى  المحترم، ورئاسة مجلس عمالة طنجة أصيلة  الليموري  منير 
السالم  السيد عبد  الجهوي  االستقالل في شخص منسقـه  حزب 
األحــزاب  باقــي  على  االنفتــاح  »مـع  طبعـــا  المحتــرم.  أربعين 

السياسية من أجل تشكيل المكتب المسير«. !!!...... 
وعلى نفس المنوال تـــم »توزيــع« رئاسات المقاطعات األربع 
يتقدم  أن   على  التحالــف  تعمد  الخطة،  نجاح  ولضمان  بطنجة، 
مرشحوه »منفردين«  بعد إخالء المجال أمامهم  من المنافسين، 
وفق مبادئ الديمقراطية، كما هي متعــارف عليهــا  »حزبيا« في 

المغرب !.... 
التزام  الطرح« في نظرنا، حمل بالغ »التحالف«   لـ »تبريد  و 
المنتخبة  المجالس  بأداء  »االرتقاء«  على  بالعمل  الثالثة  أحزابه 
في  واالنخراط   والجهوي،  المحلي  العام  الشأن  تدبير  وتحسين 
من  وهي  العمومية  المرافق  خدمات  وتحسين  التغيير،  دينامية 
وفي  بل  طنجة،  بجهة  فحسب  ليس  الشعبية  المطالب  أولويات 
مختلف جهات المغرب االثنتي عشرة، وهي، بالضبط ما عجزت عن 
االئتالف  33، وبالضبط حكومتا  الـ  تحقيقه حكومــات االستقالل 
ضلعها  »األحــرار«  كان  التي  األخيــرتيـن،  األضـالع  السـداســي 

األقوى، على اإلطالق !. 

 حكُم القرتاع 
واإمـالءاُت »التحالـف« 

بها ألكثـر من تسـع سنوات  اشتغلـوا  أن  بعد 
أي  بدون  وضحاهـــا،  ليلة  بين  أنفسهم،  وجدوا 
عمل وبدون أي توضيــح لسبــب طردهــم، وبعد 
الذي  بالحكم  النطق  على  سنوات  أربع  من  أزيد 
يقضي بعودتهم إلى العمل، إال أن الشركة رفضت 
وصدمة  ضجة  خلف  مما  هذا،  يومنا  إلى  التطبيق 

وسط عائالت وأسر العمال.
عن القضية: 

 APM( تيرمينالز”  إم  بي  “أب  شركة  أقدمت 
Terminals( المتواجدة بميناء طنجة المتوسطي 
يعيلون  الذين  العمـــال  مــن  مجموعة  على طرد 
أسرا عديدة بشكل مفاجىء وتعسفي من عملهم 
 ،2018 2016 ثم  ودون أي مبرر، وذلك منذ سنة 
العمال  عـــدد  بذلك  ليصــل  و2020،   2019 ثم 

المطرودين إلى أكثر من 18 عامال.
وبعد محاوالتهم العديدة للصلح بينهم وبين 
بالفشل، ونتيجة لهذا  باءت  التي  المعنية  الشركة 
أنفسهــم مضطرين  العمال  هــؤالء  وجــد  الطرد 
للجوء إلى القضاء وتقديم دعوة الرجوع إلى العمل 
فوجئوا  أنهم  إال  بطنجة،  االبتدائية  بالمحكمة 
العمال  التجأ  الرفض  هذا  وبعد  طلبهم.  برفض 
إلى محكمة النقض لتحكم لصالحهم بالرجوع إلى 
الحكم  في  بالطعن  الشركة  تقوم  أن  قبل  العمل، 
الصادر، وترفض المحكمة طلب الطعن معتبرة أن 

الحكم حكم نهائي.
للشركة  ذهابهم  وعند  العمال  فإن  ولإلشارة، 
األخيرة عن  امتنعــت هذه  الحكــم،  تنفيــذ  قصد 
تنفيذه في شخص مدير مواردها البشرية ومديرها 

العام الذي اعتبر أن القضية تهم اإلدارة السابقة.
أحد  لسفيان  تصريح  وفــي  الصدد،  هذا  وفي 
كتابة  ولحدود  فإنه  الجريدة،  به  أفاد  المشتكين 
13 حكمــا متوزعــا ما بين  هذه السطور هنـــاك 
األحكام االبتدائية واالستئنافية التي حكمت لصالح 
بالرجوع  كلها  تقضي  والتي  المطرودين  العمال 
 APM Terminals شركة  أن  إال  العمل،  إلى 
القانون وترفض تنفيذ الحكم،  تعتبر نفسها فوق 

أن  المركزية بهولندا قد سبق  اإلدارة  أن  موضحا 
القضائية  األحكام  وتنفيذ  باحترام  الشركة  أمرت 
وإرجاع العمال إلى عملهم، غير أن المدراء المغاربة 

الخمس رفضوا ذلك. 
وأضاف المتحدث نفســه، أن الشـــركــة ليس 
معها  اشتغلوا  الذين  عمالها  لطرد  مبرر  أي  لها 
من  التعاني  أنها  خاصة   2007 في  بدايتها  منذ 
أنها  إلى  مشيــرا  تقنية،  أو  اقتصادية  مشاكل  أي 
في  آخر  فرعا  افتتحت  المستقرة  أوضاعها  وبسبب 
وقامت   ،2019 سنة   2 رقم  المتوسطي  الميناء 

بتشغيل أزيد من 120 عامال جديدا.
وتجدر اإلشارة، أن المشتكين قد نظموا وقفة 
احتجاجية يوم الثالثاء أمام مقــر والية جهة طنجة 
تطوان الحسيمة، بعد الصمــت الـذي لقــوه على 
ووزير  العدل  ووزير  السابقة  للحكومة  مراسالتهم 
الشغل ووزير الداخلية، مطالبين ومناشدين والي 
الجهــة، محمــد مهيديــة، بالتدخــل العاجل لحل 
يرفضون  الذين  لمدرائهــم  حد  ووضـع  قضيتهم 
احترام القضاء، بعــد أن أغلقــت كل األبــواب في 
الحل،  انتظروا وطالبوا بهذا  أن  وجوههم، وبعــد 
كانت  الجميع  آذان  ولكن  سنوات،  أربع  من  ألكثر 

والزالت صماء.
إكراهات ومعاناة جمة تلك التي يعيشها العمال 
اليوم نتيجـــة استفـــزازات الشركـــة الالمتناهية 
وعدم تحملها لمسؤوليتها، إذ من سيعيـــل أسر 
بحقوقهــم،  يطالبــون  الذين  المواطنين  هؤالء 
يسلم  لم  التي  الجائحــة  هذه  ظروف  في  خاصة 
والمعيشية؟  االقتصادية  أزمتهــا  من  شخص  أي 
األمر إذن لم يعــد يقتصر اليوم على عدم مراعاة 
APM Terminals ألحوال وحقوق عمالها فقط، 
بل وعلى سكوت وتستـــر المسؤوليــن عن هــذه 
المؤسسات  هذه  فيها  تتسبب  التي  »الخروقات« 
في غياب تام ألية محاسبـــة ورقابـــة. فإلى متى 
سيبقــى  متى  وإلى  حالــه؟  على  الحال  سيبقـى 

صوت المواطن مبحوحا؟ 

•  رميساء بن راشد

عمــال �شـركــة
APM Terminals Tangier  

ينا�شـدون والــي اجلهــة 
بالتدخـل ال�شريـع
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)تتمة ص1(
وتم بعد ذلك،  انتخاب  نواب الرئيس العشرة، وكذا كاتب المجلس ونائبه ، على الشكل التالي:

النائب األول: الغزواني غيالن، عن حزب التجمع الوطني لألحرار
النائب الثاني: نور الدين الشنكاشي، عن حزب االستقالل

النائب الثالث: عبد العظيم الطويل، عن حزب االتحاد الدستوري
النائب الرابع: أحمد الحميدي، عن حزب األصالة والمعاصرة

النائب الخامس: عبدالنبي مورو، عن حزب التجمع الوطني لألحرار
النائب السادس: نفيسة العلمي، عن حزب االستقالل 

النائب السابع: ليلي تيكوت، عن حزب اإلتحاد الدستوري
النائب الثامن: عادل الدفوف، عن حزب األصالة والمعاصرة

النائب التاسع: عصام الغاشي، عن حزب االستقالل
النائب العاشر: سمية العشيري، عن حزب اإلستقالل

ورفعت الجلسة بعد أن استكملت مدينة طنجة، تشكيل مجلسها البلدي الذي سوف يواجه قضايا الساعةالمتصلة 
بحياة المواطنين وليواجه تحديات المرحلة المرتبكة، بتنفيذ الوعود االنتخابية ، خاصة تلك التي تقدمت بها أحزاب 
التحالف والتي من شأنها أن تقطع مع الفقر والهشاشة  والجهل والمرض  والبطالة وتفتح أبواب السعادة في وجه 

ماليين المواطنين . 
ooooo

عمـر مـورومجلس الجهة
رئيسا لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة

وخالل هذا األسبوع ، تم أيضا انتخاب السيد عمر مورو، رئيسا لجهة طنجة تطوان الحسيمة، عن حزب التجمع 
الوطني لألحرار بعد  أن ترشح لهذا المنصب منفردا، وحصل على  56 صوتا  من مجموع 63  ناخبا يشكلون  مجموع 

أعضاء مجلس هذه الجهة ، وامتناع 4 أعضاء عن التصويت.
خالل هذه الجلسة  التي تمت بحضور والي الجهة السيد محمد مهيدية، تم  

انتخاب نواب الرئيس الثمانية. ويتعلق األمر بالسادة والسيدات :
 عبداللطيف الغلبزوري )األصالة والمعاصرة(، 

رفيق بلقرشي )االستقالل(، 
توفيق البورش )التجمع الوطني لألحرار(،
 العربي المحرشي )األصالة والمعاصرة(، 

رفيعة المنصوري )االستقالل(، 
حكمت الشالف الحمود )التجمع الوطني لألحرار(، 

محمد الزموري )االتحاد الدستوري(،
جهان الخطابي )األصالة والمعاصرة(.

النعيمي )االستقالل( كاتبا للمجلس، والحفيظ احتيت  انتخاب محمد السوسي  الجلسة،  وتم أيضا خالل نفس 
)التجمع الوطني لألحرار( نائبا لكاتب المجلس.

وفي تصريح بالمناسبة، أكد السيد عمر مور وأن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة معني بدرجة كبيرة بإنجاح 
الرهانات الوطنية والجهوية ، وإعطاء دفعة قوية  للتنمية  الجهوية ، مع تأكيد ضرورة العمل على تنزيل النموذج 
التنموي الجديد وربح رهان الجهوية المتقدمة في توازن تام بين أقاليم الجهة بغاية  تحقيق العدالة االجتماعية  
والمجالية، مع استثمار مميزات وخصوصيات كل إقليم واعتماد العمل التشاركي لإلنجاز وإنجاح  المشاريع الكبرى 

في مجاالت التجهيز ..
ومعلوم أن حزب التجمع الوطني لألحرار تصدر انتخابات مجالس الجهات بحصوله  على  18 مقعدا  من 63،  
للقوات  االشتراكي  االتحاد  فحزب  مقعدا،   13 ب  االستقالل  حزب  ثم  مقعدا،   14 ب  والمعاصرة  األصالة  حزب  يليه 
التقدم  وحزب  والتنمية  العدالة  حزب  من  لكل  ومقعد  مقاعد،   7 ب  الدستوري  االتحاد  ثم  مقاعد،   8 ب  الشعبية 

واالشتراكية وحزب الحركة الشعبية.
ومعلوم أن  مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يمثل حوالي أربعة ماليين من  مواطني عمالتي طنجة-أصيلة 

والمضيق-الفنيدق، وأقاليم الفحص وتطوان والحسيمة والعرائش وشفشاون ووزان .
     ooooo

مجلس عمالة طنجة أصيلة
تصدر حزب األصالة والمعاصرة و حزب التجمع الوطني لألحرار نتائج انتخابات مجلس عمالة طنجة أصيلة التي 
والتجمع  والمعاصرة  األصالة  لحزبي  المشتركة  الالئحة  الحسيمة. وحصلت  بمقر والية جهة طنجة تطوان  أقيمت 
63 صوتا،  االستقالل على  العمالة(. وحصلت الئحة حزب  )12 مقعدا في مجلس  112 صوتا،  األحرار على  الوطني 

ليظفر بـ 8 مقاعد، فيما حصلت الئحة حزب االتحاد الدستوري على 60 صوتا ليحصل على 6 مقاعد.
وحصلت الالئحة المشتركة لحزبي االتحاد االشتراكي والحركة الشعبية على 39 صوت، )5 مقاعد(.

ومعلوم أن التحالف المعلن بين أحزاب التجمع الوطني لألحرار واألصالة والمعاصرة و االستقالل من أجل تقاسم 
رئاسات المجالس، رجح كفة حزب االستقالل ليفوز مرشحه  عبد السالم األربعين برئاسة مجلس عمالة طنجة أصيلة.

   ooooo

عبد اللطيف أفياللالغرف المهنية :
 رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة

والصناعة  التجارة  لغرفة  رئيسا  باإلجماع،   أفيالل،  اللطيف  عبد  انتخب 
والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

صوتا   81 على  االستقالل،  حزب  عن   أفيالل،  اللطيف  عبد   وحصل 
والصناعة  للتجارة  الجهوية  الغرفة  لرئاسة  فريد  كمرشح  تقدم  بعدما 

والخدمات. 
الوطني  التجمع  حزب  عن  الطيب،  بن  الحسن  انتخاب  تم  كما 
لألحرار، نائبا أوال للرئيس في إطار الئحة مشتركة حصلت على 72 صوتا 

الغرف  انتخابات  إطار  في  منتخبون  أعضاء   9 عنها  التصويت  وامتنع عن 
المهنية التي جرت يوم 6 من غشت الجاري.

محمد  من  والخدمات  والتجارة  للصناعة  الجهوية  الغرفة  مكتب  وتشكل 

سعيد أهروش، عن حزب األصالة والمعاصرة، نائبا ثانيا للرئيس، وعبد الحميد احسيسن، عن حزب التجمع الوطني 
لألحرار، نائبا ثالثا للرئيس، وأنوار األربعين، عن حزب االستقالل، نائبا رابعا.

وضم مكتب الغرفة الجهوية أيضا عبد الحفيظ الشركي، بدون انتماء سياسي، أمينا للمال، وأشرف بوجير، عن 
حزب الحركة الشعبية، نائبا ألمين المال، و بناجي مصطفى، عن التجمع الوطني لألحرار، مقررا، وبدر  الدين أوخيار، 

عن حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، نائبا للمقرر.
الغرفة في تحقيق  به هذه  أن تضطلع  الذي يجب  الدور  أهمية  بمناسبة  أفيالل، في كلمة  اللطيف  وأبرز عبد 
والصناعة  التجارة  مجاالت  في  الكبرى  البلد  مخططات  ومواكبة  البالد  تواجه  التي  الكبرى  التحديات  ورفع  التنمية 

واألعمال.
   ooooo

عبد السالم البياري
رئيسا للغرفة الفالحية لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة 

انتخب عبد السالم البياري، عن حزب التجمع الوطني لألحرار، رئيسا للغرفة 
الفالحية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وحصل عبد السالم البياري، خالل جلسة انتخاب رئيس وأعضاء مكتب 
 65 على  عضوا،   69 أعضائها  عدد  يبلغ  التي  للفالحة،  الجهوية  الغرفة 
صوتا ونائبه األول، محمد أبزاز، عن حزب األصالة والمعاصرة، على 57 

صوتا، خالل الجلسة التي انعقدت بإشراف من السلطات المحلية.
عبد  شخص  في  الثاني  النائب  بمنصبي  االستقالل  حزب  وظفر  

الحكيم الصماك )76 صوتا(، والنائب السادس في شخص فاطمة الزهرة 
والخامس  والرابع  الثالث  النواب  مناصب  آلت  بينما  صوتا(،   75( هبول 

السعيد  في  التوالي  على  ممثال   ، لألحرار  الوطني  التجمع  حزب  إلى  والسابع 
)73 صوتا(  بوزان  أمينة  و  )76 صوتا(  المغربي جدة  ومحمد  )75 صوتا(  بنرحمة 

الدستوري  االتحاد  الثامن حزب  النائب  فيما حاز منصب  )51 صوتا(،  البوطاهري  وكريم 
ممثال بالمصطفى حروش )69 صوتا(.

كما انتخب السيد سعيد الفريش كاتبا  بحصوله على 56 صوتا، كما حصل نائبه  محمد اإلبراهيمي على )55 
صوتا(، وكالهما ينتميان لحزب االستقالل بينما فاز محمد الرواس عن حزب األصالة والمعاصرة بمنصب المقرر، بعد 

حصوله على 50 صوتا..
وشهدت الجلسة أيضا  انتخاب 14 عضوا شريكا يمثلون عددا من  الجمعيات الفالحية بجهة طنجة-تطوان- 
الحسيمة، وهم أعضاء ال يحق لهم الترشح والتصويت لمنصب الرئيس ونائبه، ليصبح أعضاء الغرفة في المجموع 

83 عضوا.
وكانت انتخابات أعضاء الغرفة الجهوية الفالحية قد جرت على مستوى 64 دائرة انتخابية، حيث أسفرت عن 
يليه حزب األصالة  المائة(،  )37.68 في  69 متاحا  26 مقعدا من أصل  الوطني لألحرار على  التجمع  حصول حزب 
(، وحزب  )20.29 في المائة  14 مقعدا  (، ثم حزب االستقالل على  )23.19 في المائة  16 مقعدا  والمعاصرة على 
)4.35 في المائة( ،  3 مقاعد  11.59 في المائة( ، وحزب الحركة الشعبية على   ( 8 مقاعد  االتحاد الدستوري على 
وحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية على مقعد واحد )1.45 في المائة (، وال منتمي على مقعد واحد )1.45 

في المائة (.

    ooooo

منيـر الليمـوري
رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة

لجهة  التقليدية  الصناعة  لغرفــة  رئيسـا  باإلجماع،   الليموري   منير  انتخب 
طنجة-تطوان-الحسيمة.

 وحصل الليموري، عن حزب األصالة والمعاصرة، على 56 صوتا بعدما 
تقدم كمرشح فريد لرئاسة الغرفة الجهوية للصناعة والتقليدية 

ب  أوال  نائبا  سياسي،  انتماء  بدون  دويبي،  أحمد  انتخاب  تم  كما 
36 صوتا، وأحمد العطاري، عن حزب التجمع الوطني األحرار، نائبا ثانيا 
ب 49 صوتا، ونور الدين أبالي، بدون انتماء سياسي، نائبا ثالثا ب 31 

صوتا.
الشعبية،  للقوات  االتحاد االشتراكي  ربيعي، عن حزب  وانتخب محمد 

نائبا  والمعاصرة،  األصالة  52 صوتا، ومحمد عمران، عن حزب  رابعا ب  نائبا 
 44 نائبا سادسا ب  الرو، عن حزب االستقالل  43 صوتا، ومحمد طارق  خامسا ب 

صوتا.
ويتشكل مكتب الغرفة  أيضا من مصطفى قشار، عن حزب التجمع الوطني األحرار، كنائب سابع ب 25 صوتا، بعد 
اللجوء إلى القرعة إثر تساويه في األصوات مع منافسه أحمد بوحدادة عن حزب العدالة والتنمية، والمختار عياد، عن 
حزب االتحاد االشتراكي نائبا ثامنا ب 30 صوتا، فيما آل منصب كاتب الغرفة إلى عبد العزيز البهالي، بدون انتماء 

سياسي، ب 44 صوتا، ومساعده محمد الشويخ، بدون انتماء سياسي، ب 25 صوتا.
وأكد منير الليموري، في كلمة بعد اختتام االجتماع، عن استعداده لخدمة قطاع الصناعة التقليدية ودعم كافة 

الصناع التقليديين على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة وبذل المجهودات الالزمة لالرتقاء بوضعية القطاع، 

تقرير : ج.ط

طنجة تستكمل تشكيل مجالسها المنتخبة
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

بتاريخ  العالمون  القانون  ورجــال  المفكروـن  يجمــع  يكــــاد 
وتطــور المؤسسات السياسية، على فكرة محورية تقول في مجملها 
بأن مؤسسة سياسية كـبرى مثل »الدولة« لم تكن لتنشأ لوال حصول 
على  هوبز،  طومـاس  مثـل  مفكـرا  نجـد  وهكذا  الناس،  بين  تعاقد 
سبيل المثال، يقول إن »القانون الطبيعي حتَّم على األفراد البحَث 
الفطرة،  التي كانوا عليها في مرحلة  التعاسة  عن مَخْرَج من حالة 
بموجبه عن  تنازلوا  عقد  »الدولة«،  ِبإنشــاء  عقدٍ  إلبرام  ما دفعهم 
حقوقهم  ليضعوها في يد جهة تتركز لديها السلطة، وذلك مقابل 

شرط وحيد هو  »حصولهم على األمن«.

عن  اإلجابة  بخصوص  المفكرين  نظريات  تعدد  من  بالرغم   
سؤال: كيف نشأت الدولة؟ وبصرف النظر عن النقاشات الكثيفة التي 
دارت حول طبيعة أطراف »العقد االجتماعي« المؤسس لهذه الدولة 
ومضمون هذا العقد وشروط فسخه، وغير ذلك من األسئلة النظرية، 
رغم ذلك، فقد حصل اتفاق على أن الهدف المركزي  يجب أن يكون: 
لتكون  الصيغ  الخروج في أفضل  لها  الدولة« بشكل يضمن  »إنشاء 
الوقت  ذات  في   وتنطوي  المحكومين،  طموحات  تلبية  على  »قادرة 
إدارة شــؤون  المنتخبة من  الحكومة  بتمكين  الكفيلة  اآلليات  على 

الدولة بأعلى قدر من الكفاءة«.

بعيـدا عن المناظـــرات الفكريـة المرتبطــة بنظريـــة »العقــد 
بأن  اإلقـرار  بد من  ال  المعاصر،  التاريـخ  عبر  وتحوالتها  االجتماعي« 
نشوء الدولة  قد تم في أروبا، وتحديدا في النصف الغربي من هذه 
بقاع  إلى  للدولة«  الحديث  »المفهوم  انتقل  ومنها  العجوز،  القارة 
التوسع  العالم، سواء أتمَّ ذلك عبر طريق االقتداء، أو عبر  أخرى من 

االستعماري الذي اتخذته الدول الجديدة.

وصفهــا  يمكن  أشكـاال  عرف  كونه  رغم  فالمغـــرب،  بالطبع،  و 
بالـ »ماقبل حداثية« فيما يخص مفهوم الدولة، إال أنه يعتبر كذلك 
موضوعا لنشوء الدولة عبر وسائط االستعمار، وهو استعمار صيغ في 
ولذلك  احتالل،  بدل  »حماية«  معه  ليصبح  المالئم  القانوني  شكله 
فإن الشكل الحديث للدولة المغربية لم يظهر للوجود إال مع خروج 
المغرب  نشوء  دام  استقالله.وما  البلد   وإعالن  األجنبي  »الحامي« 
بقليل،  أكثر  أو  قرن  نصف  نحو   قبل  إال  يتحقق  لم  حديثة  كدولة 
فإن السؤال الذي يجب أن يطرح نفسه اآلن يتعلق بماهية وطبيعة 
التصورات التي يمتلكها المغاربة إزاء كائن سياسي اسمه »المغرب«؟

لقد تشكــل لدى المغاربــة منذ السنــوات األولى لالستقـــالل، 
وبمختلف فئاتهم وعقائدهم وطبقاتهم، مفهوم يعتقد بأن الدولة 
اقتضت  إن  المستحيل  صناعـــة  بإمكانــه  وأن  وخارق،  قــوي  كائن 
الضرورة ذلك، وبلغ االعتقاد بهذا المفهوم درجة أصبح معها بعض 
تافه  فرد  مجرد  في  للقوة،  الدولة،كعنوان  يجسدون  »المواطنين« 

فقط ألنه ينتمي »للدولة« !

ال شك أن درجة حدة هذا المفهوم قد تراجع  االعتقاد بها كثيرا 
بالنسبة  تغير  لكنه  ومعرفية،  حقوقية  العتبارات  الناس،  عامة  لدى 
دائرة  في  ذواتهم  يصنفون  الذين  أولئك  السيما  منهم،  لكثيرين 
»الدولة« أو في حواشيها، إذ تحول اعتقاد هؤالء وتطور بشكل سريع، 
إذ لم تعد الدولة لديهم مجرد كائن »مرعــب« بل هــي أيضا،  من 
جانب آخر، كائن يفتح  سبل االغتناء السريع أمام الشخص المنتمي 
لهذه الدولة، بل إنها قد تكون أيضا مصدرا مباشرا لالغتناء، ولو كان 
ذلك عبر مجرد انتماء تافه لمؤسسة من مؤسساتها العامة.و هكذا 
تشكلت، في »الفكر اإلدارويّ« المحلي، نظرية جديدة تقوم على مبدأ 
اإلكثار من النفقات التي يخولها القانون »المكتوب« لرعاية مصالح 
العموم، وذلك قبل العمل على »استعادة« هذه النفقات نحو الحساب 
عملية  الوقت  نفس  في  لكنها  بسيطة  نظرية  وهي  »الخصوصي«، 
بكــل  إنها  والمختلسين،  للصوص  الخصوصية«  »الفائدة  وتحقق 
للرقابة  خاضع  وغير  بشكل مطلق  ساعدت  لصوصية  نظرية   تأكيد 

الفعلية في  توسيع »دوائر  السرقة غير الموصوفة« !

عن دوائر  ال�شرقة 
غري املو�شوفة !

يد
ط  ال

بخ

-محمد اإمغران

يد
ط  ال

بخ

الشـــؤون  وزيــــر  أكــد 
اإلفريقي  والتعاون  الخارجيـة 
المقيمــيـــن  والمغــاربــــة 
بوريطـــة،  ناصــــر  بالخارج، 
التــــزام المغــرب المستمــر 
بالديمقراطيــــة  بالنهـوض 

وتعـــزيــــز صمودها.
بــوريطـــة،  وشـــــــدد 
المؤتمـر  خـــالل  كلمــة  في 
الوزاري العاشـــر لمجتمـــــع 
على  المنظم  الديمقراطيات، 
للجمعية   76 الدورة  هامش 
على  المتحدة،  لألمـم  العامة 
باعتباره شريكا  “المغرب،  أن 
في هذا المجتمع، يظل ملتزما 

القيم  تبني  دعم  مع  صمودها،  وتعزيز  بالديمقراطية  بالنهوض 
الديمقراطية المشتركة وحقوق اإلنسان ودولة الحق والقانون، كما 

هو منصوص عليه في إعالن وارسو”.
وأشار الوزير إلى أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، 
منخرط بشكل نشط في مسلسل دمقطرة قوي، في إطار المسار 
اعتماد  إلى  الوزير  بالمملكة، كما تطرق  الطويل من اإلصالحات 
إلى  يهدف  والذي  السنة،  هـذه  خالل  الجديد  التنموي  النموذج 
الديمقراطية  ترسيخ  بغية  البالد،  إمكانات  لكامل  أمثل  توظيف 
لتمكين المواطنين من تدبير شؤونهم ومستقبلهم بأنفسهم؛ 

داخل مجتمع منفتح ومتنوع وعادل ومنصف.
إنه  األربعـاء،  المنعقـد  الموعد  ضمن  بوريطة،  ناصر  وقال 
إلى  الصمود والديمقراطية يسيران جنبا  للمغرب، فإن  “بالنسبة 
جاللة  أطلقها  التي  اإلصالحات  تواصلت  فقد  الواقع،  وفي  جنب. 
الملك على الرغم من األزمة المرتبطة بالوباء”، موضحا أنه “تم 
نظام  تعميم  قبيل  من  جريئة  بمبادرات  اإلصالحات  هذه  تعزيز 

الحماية االجتماعية”.
السياق  من  الرغـم  وعلى  ذلك،  مع  “بالموازاة  أنه  وأضاف 
اإلقليمي،  المستوى  على  للديمقراطية  بالنسبة  المضطرب 
والتحديات التي يفرضها الوباء، فقد تجسدت الحيوية الديمقراطية 
للمملكة بشكل واضح في االنتخابات العامة لثامن شتنبر الجاري”، 

مشيرا إلى أن “نسبة المشاركة 
في هذه االستحقاقات تجاوزت 
50 في المائة؛ وفاقت 60 في 

أقاليم الصحراء المغربية”.
كما أشار بوريطــة إلى أن 
المغرب  هنأ  الدولي  “المجتمع 
االنتخابات،  هـذه  نجـــاح  على 
 4323 بحضـور  نظمــت  التي 
منظمة مـن المجتمع المدني 
و 152 مراقبا دوليا، مما ساعد 
الشفافية  تعزيز ضمانات  على 

والنزاهـة”.
المبـــادئ  وفضــال عـــن 
الديمقراطيـــة  والممارســـات 
االنتخابات  مثل  األساسية، 
الحرة والنزيهة، شدد الوزير، بشكل خاص، على المقاربة المندمجة 
التي تعتمدها المملكة تجاه المجتمع المدني؛ باعتباره عامال يميز 

المجتمع المغربي.
المغرب  في  المدني  المجتمع  “نسيج  أن  إلى  بوريطة  وأشار 
لم يكن بهذه الكثافة من قبل” ، وأن “دستور 2011 منحه دورا 

استشاريا مهما جدا، ولكنه أيضا محفز للتنمية”.
وتعزيز  بالديمقراطية  النهــوض  أن  على  الوزيـر  أكــد  كما 
المواطنين  تمتيع  فقط  يتطلب  ال  للمغرب  بالنسبة  صمودها 
بحقوقهم األساسية، ولكن أيضا توفير إطار للحياة سليم ومزدهر، 

في ظل األمن واالستقرار واالنسجام.
على  الضوء  الخارجية  الشؤون  وزير  السياق، سلط  هذا  وفي 
يتعلق  ما  في  سيما  للمملكــة،  المحمـودة  والمبادرات  االلتزام 
البيئـي  والعمـل  والهجـرة  الديني،  والتطرف  اإلرهاب  بمكافحة 

ومكافحة تغير المناخ.
وخلص بوريطة إلى أن “الدعم الواضح من المجتمع الدولي 
وليد  ليس  فيها،  رجعة  ال  التي  االستراتيجية،  المغرب  لخيارات 
الصدفة”، مبرزا أن “المملكة جعلت من تعميق وتعزيز الممارسات 

الديمقراطية إحدى أولويات أجندتها الوطنية والتزاماتها الدولية”.
و.م.ع

وزير ال�شوؤون اخلارجية يوؤكد اللتزام امل�شتمر 
للمغرب بتعزيز الدميقراطية
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 ،2021 شتمبر  من  الثامن  عشية  العامة،  االنتخابات  موسم  انتهى 
وتم اإلعالن عن النتائج النهائية التي حملتها صناديق االقتراع في ليلة 
ظلماء،  ليلة  تكن  لم  تحسر..  من  لنتائجها  وتحسر  تنبأ..  من  لها  تنبأ 
ففي »الليلة الظلماء يفتقد البدر«، بل شوهد فيها البدر مستضيئا يغمر 
أشد  ليل  مرّ  المضاء،  غير  اآلخر  الجانب  على  لكن  وجهه..  كامل  النور 
مراحلها  واكبنا  وعصيبة،  مرهقة  بطيئة  ليلة  الليالي..  كل  من  سوادا 
في  تلوح  أن  قبل  الليل،  من  األخير  الهزيع  بعد  ما  إلى  بلحظة  لحظة 
األفق مالمح خريطة سياسية جديدة حملت إلى المغاربة مؤشرات األمل 
سنوات  عشر   مع  بالقطع  الحقيقية  الشعبية  اإلرادة  عكست  والتفاؤل، 
من التصريحات والوعود والخطابات الفارغة التي لم تنتج شيئا ملموسا 
على أرض الواقع.. خطط وبرامج وتوجهات لم تستجب لتطلعات وآمال 
وطموحات المواطنين، ولم يكن لها أثر إيجابي على الوضع االجتماعي 
واالقتصادي للمغاربة..! فيما كان البعض ليلة الحصاد االنتخابي شاردا 
متوترا متواريا إلى الخلف، اليقوى على سماع وتحمل نتائج مزعجة وغير 
من  أجواء  عليها  خيمت  طوال،  ساعـات  استغرقـت  ليلة  فيها..  مرغوب 
القلق والترقب وضغط نفسي في أقصى درجاته قد يؤدي بهذا البعض 
إلى أيام  وشهور من التفكير والتخمين وضرب »أخماس ألسداس«  لما 
آل إليه الوضع »غير المفهوم«، المؤكد أنها ليلة ليست أكثر من امتحان 
»فعند  المحك،  على  السياسية  األحزاب  مصداقية  فيه  وضعت  عسير 

االمتحان يعز الحزب أو يهان«، وكذلك كان األمر..
خصوم  من  الحسبان  متوقعة  تكن  لم  وانتكاسة  وخيبة  مأساة 
متفوقين أعدوا لهم ما استطاعوا من قوة، أجبرتهم على التراجع خطوات 
إلى الوراء، قد الينفع معها عالج في الوقت الراهن والترميم والتصحيح 
حتى..! البد من اإلشارة أيضا، وهذه مسألة مهمة إلى أن  االنتخابات 
األخيرة مرت في ظروف استثنائية اتسمت بالكثير من التحديات، أبرزها 
مايرتبط بجائحة كورونا، وفي ظل حالة طوارئ صحية مع مافرضه األمر 
من قيود صارمة لم يتمكن المواطنون بسببها من االطالع على برامج 
المختزلة في شعارات ووعود وكالم اليبتعد كثيرا عن مشهد  األحزاب 
»من ينام في العسل« هذا ما عودتنا عليه بعض األحزاب على األقل في 
المواسم  االنتخابية السابقة، ونحن هنا النعمم بوضع األحزاب جميعها  
في سلة واحدة.. لكن دعوني أقول لكم أن هناك من الشعارات الحزبية 
على  شيء  في  مضمونها  واليفيد  الفهم،  على  عصي  ماهو  المبهمة 
اإلطالق.. مايدل أيضا على أن بعض األحزاب غير مقتنعة اقتناعا ذاتيا 
وراسخا بما تقول وتصرح به حين تمأل الفضاء ضجيجا بوعود وإطالق 
تجربتين  فشل  وأمامنا  العملي،  للتنفيذ  قابلة  غير  فضفاضة  برامج 
عشر  وضوحا،  أكثر  وبصيغة  بامتياز  »شفويتين«  سابقتين  حكوميتين 
أخيرا  انتهت  والتنمية  العدالة  والكمال من حكم حزب  بالتمام  سنوات 
الفصل ورحل  الناخبون كلمتهم  المركزة، وقال فيها  العناية  إلى غرفة 

الجمل بما حمل وانتهت الحكاية..
البد من التأكيد أن االنتخابات التي نظمت في الثامن  من شتمبر 
خسارة  مابعدها  التي  والخسارة  الكبيرة«  »النكسة  األبرز  عنوانها  كان 
لحزب العدالة والتنمية الذي كان يعتقد أن عودته نحو اإلمساك بزمام 
الباهر  واالنتصار  النتائج  وحصد  السياسي  المشهد  وتصدر  السلطة 
والمرور نحو الوالية الثالثة ستدفع ببعض األحزاب المتلهفة للمشاركة 
في الحكومة إلى االستجداء وتوسل المناصب وهي في حالة من االنكسار 
في  يرغب  أصبح  األحــزاب  هذه  من  أحد  فال  واالستسالم..  واالنهزام 
ممارسة دور المعارضة.. هذا جانب من سيناريو عشعش في مخيلة حزب 
والخدم  واالمتيازات  السلطة   غرور  استجوفه  أن  بعد  والتنمية  العدالة 
والحشم كحزب قيادي الينازعه أحد فيما وصل إليه بفعل ثقة جماهيره 
وقواعده والمتعاطفين معه، وهذا بالضبط ماكانت تعكسه تصريحات 
بعض القياديين من الحزب المذكور خالل المعركة االنتخابية لم يكن 
كان  الذي  الوقت  في  نفسه  مع  منسجما  وقيادييه  بأطره  الحزب  فيها 
عليه أن يخجل من الحديث عن تصدر المشهد السياسي واالنتصارات 
الساحر!!  على  السحــر  انقلـب  ما  وسرعــان  الوهمية..  الدونكيشوطية 
واهتمامات  عقول  على  السيطرة  هو  كالمنا  من  نقصده  الذي  والسحر 
الناس في دوامة استنزفت الكثير من الوقت وأهدار الفرص واالستمرار 
ورفض  الممارسات  ونفس  الخطاب  ونفس  األسلوب  نفس  نهج  في 
وقراة  سماعا  الحزب  يتلقاها  كــان  ونصائــح  والمالحظات  االنتقادات 

ومشاهدة..

من صميم المجتمع

كل بداية لها نهاية!
• إدريس كردود

المواطنين انتظارات 
والتنمية.. العدالة   بعد نكبة 

لطنجة-تطوان- اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنـة  وقعـت 
كلية  بمقر  األربعاء  يوم  السعدي،  المالك  عبد  الحسيمة وجامعة 
الطب بطنجة، اتفاقية شراكة وتعاون لدعم البرامج العلمية ذات 

الصلة بموضوع حقوق اإلنسان.
وأفاد بالغ للجهة الجهوية لحقوق اإلنسان بأن هذه االتفاقية 
تسعى إلى تسهيل وتشجيع التعاون بين الطرفين في المجاالت 
التي  العلمية  البرامج  دعم  خالل  من  المشترك،  االهتمام  ذات 
تتناول مواضيع ذات الصلة بحقوق اإلنسان، وعقد ندوات مشتركة 
وورشات للتفكير، والتحفيز على البحث العلمي وإنجاز دراسات حول 
حقوق اإلنسان، فضال عن تعزيز التميز عبر إطالق جوائز مشتركة 
تحفز وتحث الطلبة والطالبات على اإلبداع الفكري والثقافي والفني 

في مجاالت ذات الصلة بحقوق اإلنسان.
اللجنــة  التي وقعتهــا رئيسة  كما تهدف هــذه االتفاقيــة، 
الجهوية، سلمى الطود، ورئيس الجامعة، بوشتى المومني، إلى 
المسرحية  والمهرجانات  كالملتقيات  الموازية  األنشطة  دعم 
ونوادي حقوق اإلنسان، وتمكين الطلبة والطالبات من االشتغال 
ميدانيا من خالل تداريب وإنجاز أنشطة بحثية حول حقوق اإلنسان 
والسالم والديمقراطية والتنمية والعدالة والتشبع بقيم المساواة 
والحرية ، وعدم التمييز ونبذ العنف وقبول االختالف واعتماد هذه 

المبادئ في سلوكهم ومواقفهم.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت السيدة سلمى الطود أن اللجنة 
الجهوية تسعى إلى تشجيع القيام بعمليات تأطيرية لفائدة الطلبة 

حقـــوق  ثقافـة  لترسيخ  المتدخلين  وكل  واإلداريين  والطالبات 
اإلنسان بالوسط الجامعي والحد من ظواهر العنف.

لتعميق  مناسبة  كذلك  هي  الشراكة  هذه  أن  اعتبرت  كما 
النقاش حول احترام الكرامة اإلنسانية وحقوق اإلنسان في القضايا 
“البيو-أخالقية”، التي يفرضها البحث العلمي في مجاالت الطب 
وعلوم الحياة والتكنولوجيات المرتبطة بها، في أفق اإلسهام في 
الدفع بالتنمية الشاملة والمستدامة بالمغرب انسجاما مع النموذج 

التنموي الجديد.
من جانبه، أكد السيد بوشتى المومني على أن هذه االتفاقية 
مع  قرب  عن  االشتغال  بفضل  بالجامعة  الرقي  من  ستمكن 
وأيضا من خالل  واألساتذة،  اإلداري  والطاقم  والطالبات  الطالب 
والتعاون  العلمي  والبحث  والحكامة  التكوين  مستوى  من  الرفع 
بغاية  المتعددة،  اإلنسان  حقوق  مجاالت  في  المؤسستين،  بين 

المساهمة في التنمية المحلية والجهوية والوطنية.
اتفاقية اإلطار  يذكر أن هذه االتفاقية تأتي في إطار تفعيل 
التربية الوطنية والتكوين المهني  للتعاون والشراكة بين وزارة 
لحقوق  الوطني  والمجلس  العلمي  والبحث  العالي  والتعليم 
األمم  إلعالن  وإعماال   ،2021 فبراير   4 بتاريخ  المبرمة  اإلنسان، 
المتحدة بشأن التثقيف والتدريب في ميدان حقوق اإلنسان ،الذي 

اعتمدته الجمعية العامة بالقرار 137/66 في دجنبر 2011.
وكاالت

توقيع اتفاقية �شراكة بني اللجنة اجلهوية حلقوق 
الإن�شان لطنجة وجامعة عبد املالك ال�شعدي

من  البــالـــغــة  هبــة،  الطفلـــة  تعـانــي 
وتشـــوه  مـرض  من  شهــرا،   18 العـــمــر 
جهة  من  فضالتها  تخـرج  جعلهــا  جسماني، 
أخصائييــن  وحســـب  الصورة(.  )انظر  بطنها 
نادوا  فقد  الرباط،  بمدينة  األطفال  جراحة  في 
أجل عالجها  الوطن من  خارج  بضرورة سفرها 
الجريدة  تتوفر  جراحيـــة،  لعمليــة  وخضوعها 
يتطلــب  مما  الطبـي،  ملفها  من  نسخة  على 
توفير إمكانيات ماديـــة مهمـــة، بينمـــا تقــف 
أسرة الطفلة عاجزة جدا عن التغلب حتى على 
احتياجاتها الضرورية. لذا فهي من هذا المنبر، 
مد  أجل  من  األريحية  وذوي  المحسنين  تناشد 
يد العون لها، إلنقاذ فلذة كبدها واهلل اليضيع 

أجر المحسنين.

رسالة إنسانية

من ياأخذ بيد هذه الرباءة 
املري�شة  واملحتاجة ؟

لالتصال:  305 052 0677
كوثـر العبـودي

رقم الحساب البنكي :  
164720211111871439000442
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العتبة الرابعة:) دارالسي مسعود( 2:
واجبه  يؤدي  بكونه  متحججا  متتالية،  أليام  البيت  عن  والدي  غياب 
العسكري، أجج نار الغيرة في صدر والدتي التي علمت علم اليقين بأن 
شريـك حياتهـا قـد وقـع في حبائل عشيقة »حرامية« سلبت لبه وملكت 

قلبـه. 
إال من  البيت  إلى  اليعود   - الغرام  بحر  في  الغارق   - الوالد  فالسيد 
الهجران  والدتي على  عاتبته  أغراضه وتغيير مالبسه؛ وكلما  تفقد  أجل 
إال وأشبعها شتما وانصرف، ساخطا،ليقضي ليلته حيث يطيب له المقام.

كنت أشفق من حال والدتي وهي تدرف دموع الحسرة، مشتكية إلى 
خالقها سوء معاملة زوجها وجفاء طبعه.. راجية منه تعالى أن يحفظه من 
لما فيه  العقد وأن يشرح صدره وينير طريقه ويهديه  النفاثات في  شر 

خير ألسرته.
في طمأنينة  تعيش   - السي مسعود  بدار   - الصغيرة  أسرتنا  كانت 
وأمان والينقصها شيء من فضل اهلل،إال أن غياب السيد الوالد وزواجه 
التي  لوالدتي  بالنسبة  أمـل  خيبـة  شكل  قد  »مطيرية«*  بفتاة  عرفيا 
شمل  يلم  واحد  منزل  في  ضرتها  وبين  بينها  يجمع  أن  عليه  اقترحت 
وعقله  مشتتا  رزقه  ويظل  »كانونين«  على  يصرف  أن  عوض  األسرة، 
مشوشا. رحب والدي بالفكرة وشكر لوالدتي موقفها النبيل، وفي اليـوم 
التي أحضرت  الموالي أحضر عروسته وبرفقتها والدتها »إيطو الحرير« 
قصعة أفرغـت فيهــا كمية من الدقيق الناصع البياض وقبسة ملح، كنت 
من  تلتمس  سمعتها  حينما  خاب  ظني  لكن  عجينا،  ستعجن  أنها  أظن 
والدتي وابنتها أن تضعا سويأ اليد اليمنى على الدقيق وأن تقسما بأن ال 

تخونا ملح العشرة وأن تعيشا في ود و وئام على الدوام. 
 وبعد أداء اليمين وقراءة الفاتحة هرعت والدتي إلى المطبخ وتبعتها 

شريكتها إلعداد وجبة الطعام.
وهكذا ظلت الزوجتان تتعايشان في سالم وتتقاسمان أشغال المنزل 
بانتظام وتذهبان سويا إلى الحمام، إلى أن وقع بينهما شر اليرام، حيث 
اتهمت الزوجة »الشريكة« والدتي كونها تحرض أوالدها على االمتناع 
عن تناول ما تعده من طعام.. فوالدتي لم تستسغ هذا االتهام الذي يلفه 
أنهــا  الريب  التي  أمر »ضرتها«  في  تشك  جعلها  مما  وإبهام،  غموض 
تتحين فرصة لالنتقــام من أسرة تعيش في انسجام، ونفــس الشكوك 
كانت تراودني وإخوتـي الصغار، إذ كنا نخشى أن تدس لنا زوجة والدنا 
وعيناها  الفاقع  األصفر  ولون وجهها  النحيل  الطعام؛ فجسدها  سما في 
المعقوف  وأنفها  المعقودان  وحاجباها  كجمرتين  المتقدتان  الغائرتان 
والحذر  الحيطة  ونتخذ  أمرهـا  في  نشــك  جعلتنا  األفعوانية،  وحركاتها 
لكونها  الصفراء«  »الجنية  ب  تصفها  كانت  والدتي  وأن  خاصة  منها، 
سلبت لب شريك حياتها وجعلته شاردا هائما اليحضر عقله إال بحضورها؛ 
كانت أحوال والدي التبشر بخير، إذ كانت تنتابه نوبات عصبية فيشرع 
في لطم رأسه وإحداث صرير حاد باصطكاك أسنانه.. ولست أدري هل 
للجنية الصفراء يد فيما أصاب والدي من مكروه، أم أن ذلك كان مجرد 

أزمة عارضة..؟
هذه  جعل  مما  أليام،  وضرتها  والدتي  بين  الكالم  خيط  انقطع 
األخيرة تحزم حقائبها وتغادر البيت،ذات قيلولة،بدو ن إزعاج، وقد خلفت 
والدي  كان  خشبية..  هياكل  وبضعة  عاريا  وسريرا  فارغا  دوالبا  وراءها 
كما   - السمن«  »سربيس  األسبوعية  الخدمة  يؤدي  القشلة  قي  آنذاك 
إيقاع نوبات  للنوم على  الجنود - ووالدتي قد استسلمت  ينطقها عامة 
موسيقى اآللة األندلسية وإلى جانبها صغارها.. بينما أنا - رأس الحربة 
التي التنام - كنت ورفيقي المشاغب حقون نبحث في سوق المتالشيات 
إبان  النهرية،  السباحة  عن عجلة مطاطية »شامبرير« نستعين بها في 

العطلة الصيفية.
يجد  فلم  الموالي  اليوم  صبيحة  في  البيت  إلى  الوالد  السيد  عاد   
لزوجته أثرا، فبدأ يرغي ويزبد، متوعدا إيانا بالعقاب إن كنا نحن السبب 
البيت  غادرت  بأنها  أدرك  بأسرتها  اتصل  فلما  وهجرانها،  غضبها  في 
بمحض إرادتها، حيث فضلت أن تصبح حرة طليقة على أن تظل ضرة ألم 
شريفة عريقة؛ وهكذا قررت االختفاء من حياة والدي بغير وداع.. وكلما 

سأل عنها أهلها أخبروه بأنها هاجرت إلى وجهة يجهلونها..
االعتبـــار  بها  يرد  في طريقــة  يفكــر  الوالد جعلته  السيد  كبريــاء 
لشخصه المهان.. فشرع يفتش عن زوجته الهاربة في كل مكان.. سائال 
صويحباتها عساه يظفر بعنوان، ولما أدرك أنه كمن »يطارد خيط دخان« 

عاد إلى بيته عودة محارب خسر  معركة من معارك حروب النسوان.
رايــة  يرفـــع  لم  الهمــام  الوالد  أن  الحسبــان  في  يكن  لم  والذي 
االستسالم، بل خاض غمار حرب باردة في الميدان عساه يسبي واحدة 

من الحسان تنسيه غدر زوجة، غادرت بيت الزوجية بغير استئذان .
ــــــــــ

* تنتمي إلى قبيلة بني مطير. 
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العتيقة،  للمدينة  التحتية  بالبنية  النهوض  إطار  في 
أرضية  إصالح  بينها  من  أشغال  سابق  وقت  في  انطلقت 
زنقة بنعلييم، الكائنة بحي القصبـــة العريق، حيث شــرع 
مع  المكـــان،  بعيــن  الحفر  عمليــة  في  شركــة  عمـــال 
لكـن  الصور(،  )انظر  العمل  ومستلزمـــات  معدات  إحضار 
سرعان ما توقفت أوراش العمل وبقي كل شيء على حاله، 
أحـداث  بمسـرح  شبيهـا  المذكور  الحي  مشهد  جعل  مما 
دمار، من آثارحفر ووجود حجارة وأتربة..  دمار فرض على 
السكان وضعا جديدا، عنوانه الضيق والملل والوحل وكل 
ما من شأنه أن يعرقل حركتهم وينغص عليهم حياتهم.

وحسب مصدرنا، فقد استفسرأحد المتضررين من مخلفات 
هذه األشغال المتوقفة عن سرترك األمور هكذا، فقيل له 
من قبل أحد العمــال أن المسألـة مرتبطة بشركة أخرى 
وهي »أمانديس« التي عليها أن تقوم بإصالح ومد قنوات 
من  ألشغالهم  العمــال  هؤالء  مواصلة  قبل  الحـار،  الواد 

ترميم وتغطية وتبليط ألرضية زنقة بنعلييم، غير أن األيام 
تمر في انتظار الذي اليأتي، فضال عن تعرض بعض مواد 
الورش للسرقة من طرف غرباء وعابري سبيل الليل،  حيث 
أن شركة »أمانديس« ربما التهمها راحة المواطنين وهذا 
بالمواطنين  الشعبي، فعالقتها  المخيال  بغريب في  ليس 
دائما تعـرف نوعــا من الفتـــور وعدم الرضا، خاصـة من 
ارتفاع  بعضهم  استنكــر  إذا  الذيـن  المستهلكين  جانب 
أسعار فواتير الماء والكهرباء، قيل لهم : »أدوا فواتيركم، 

ثم قدموا شكاياتكم«.
ويأمــل المتضررون من وقف األشغــال وترك »الحبل 
على الغارب« بحي القصبة في أن يصل نداؤهم إلى الجهة 
المسؤولة من أجل تسريع وتيرة األشغال المرتبطة بالبنية 

التحتية بالحي ذاته..
م: إمغران 

منذ مدة طويلة، تم إغالق بناية الملحقة اإلدارية الثانية.وإلى 
بين  عليها،  يترددون  المواطنون  الزال  السطور،  هذه  كتابة  حد 
الفينة واألخرى، رغبة في قضاء مصالحهم اإلدارية، قبل أن يفاجؤوا 
بعملية اإلغالق هاته التي مرت عليها شهور، دون أن يجدوا بعين 
المكان لوحة إرشادية، مثال، أو ورقة مكتوب عليها ما يفيدهم من 
أن يقصدوها من  التي عليهم  الجديدة  معلومات حول وجهتهم 
يتسبب في  األمرالذي  اإلدارية،  وأغراضهم  أجل قضاء مصالحهم 
عابر  يشعرهم  أن  قبل  وشؤونهم،  أمورهم  وتعطيل  وقتهم  هدر 
التي كانت تقضى بهذه  المصالح  أو فاعل خير مطلع بأن  سبيل 
/بلدية »شالة«  الرابعة  اإلدارية  الملحقة  البناية تم توزيعها بين 
أحد  »خوصفات«.وحسب  بحي  الكائنة  األولى،  اإلدارية  والملحقة 
المستجوبين بعين المكان، فقد أشارفي تصريحه للجريدة أن إعالنا 
بهذا الخصوص كان معلقا على جدار البناية المغلقة التي هي في 
ملكية الغير، قبل أن يتعرض لإلتالف تماما، بعد مروربضعة أيام.

وبالتالي،  وجد المواطنون أنفسهم حيارى، تائهين ومستفسرين 
عن الوجهة المطلوب قصدها، إلنجازبعض أوراقهم ومنها بعض 
وثائقهم المستعجلة ! وبعبارة أخرى، فالمواطن يبقى دائما ضحية 

كل تغييرأوانتقال يهم المصالح اإلدارية.
على  التصديق  إغالق مكتب  تم، مؤخرا،  السياق،  نفس  وفي 
إشعارمواطنين  وتم  عليه  كانت  ما  إلى  الحالة  وإرجاع  اإلمضاءات 
بأن مصلحة التصديق أعيدت إلى بناية بلدية »شالة«،  لكن عندما 
ذهبوا للتو إلى عين المكان، وجدوا مجموعة أخرى من المواطنين 

تنتظر بدورها راغبة في التصديق على بعض وثائقها، دون فائدة !
خالصة القول: إن هذه المعطيات تعبربصدق عن مآل عبارة 
على  وهي«العمل  الواقع  أرض  على  تنزيلها  الجميع  انتظر  طالما 

تقريب اإلدارة من المواطنين«.
م.إ

بقايا اأ�شغال.. تقلق راحة �شكان حي الق�شبة !

من عجائب تقريب الإدارة من املواطنني ..

حـومـة 
بنعلييـــم



مواقف  لهم  أمازيغ،  أو  عربا  كانوا  ســواء  الجزائريون، 
فكرة  فهي  القبائل،  منطقة  بانفصال  مطالبهم  إزاء  متشددة 
يتهمون  الجزائر  في  البعض  أن  غير  أصلها،  من  مرفوضة 
أقدمت  لما  الفكرة، نظرا  بروز هذه  بالمسؤولية عن  السلطة 
االستجابة  وعــدم  فاشلة  سياسات  من  األخيرة  هذه  عليه 
لمطالب سكان منطقة القبائل، في حين أن النظام الجزائري 
يتفاخر باالستجابة لمطالب األمازيغ المتمسك بها منذ عقود، 
فبراير  شهر  في  عليه  المصادق  الدستور  باعتراف  وذلــك 
ورسمية  وطنية  لغة  األمازيعية  اللغة  بأن  يقر  الذي  الماضي 
إلى جانب اللغة العربية، إال أن زعيم الحركة االنفصالية فرحات 
مهني المقيم في باريس، دعا للحراك يوم االحتفال بالذكرى 
بإنشاء كيان  الحركة  وأكد على تمسك  األمازيغي،  للربيع   36
مستقل عن الجزائر وال يقتصر على الدفاع عن الثقافة واللغة 
من  العشرين  في  الجزائر  أمازيغ  ويحتفل  فقط؛  األمازيغية 
الذي  اليوم  وهو  األمازيغي،  الربيع  بذكرى  عام  كل  أبريل 
شهد مواجهات عنيفة بين نشطاء الحركة وقوات األمن عند 
بهويتهم  باالعتراف  للمطالبة  حاشدة  مسيرات  في  خروجهم 

األمازيغية للجزائر.
فكرة  الجزائر  في  تعتبر  األمازيغ،  لدى  االنفصال  فكرة  إن 

السياسي  الوضع  على  لها  تأثير  وال  دخيلة، 
والريبة  اإلزدراء  بعين  إليها  وينظر  القومي، 
فرحات  إلى  باإلشارة  يناصرها،  من  ولكل 
االنتقــادات  من  زوبعــة  أثار  الذي  مهني 
للمجلس  زيارته  عنــد  الماضية  السنة  في 
وأجرى  بفرنسا  اليهودية  للهيئات  التمثيلي 

لقاء مع رئيسه ريتشارد براسكييه.
الذين  اآلالف  من  مدعم  الموقـف  وهذا 
األمازيغي  الربيع  بذكـــرى  لالحتفال  خرجوا 
لما  األمــازيــغ  معقــل  وزو  تيــي  بمدينة 
بالهوية  تمسكهم  عن  تعبر  الفتات  رفعوا 

األمازيغية.
وغالبا ما يؤدي تحريك األمازيغ إلى اهتزاز 
األمازيغي،  الربيع  أحــداث  أثناء  السلطات 
وزير  الحكومة  أوفدت  األخيرة  الذكرى  وفي 
الشباب والرياضة إلى والية تيزي وزو إلقناع 
إليها  دعا  التي  المسيرة  بمقاطعة  القبائل 
التنظيم االنفصالي بحجة عدم جدوى تنظيم 
األمازيغية  اللغة  أصبحت  أن  بعد  المسيرة 
يحملها  تيار  هناك  ذلك  ومع  رسمية،  لغة 
بسبب  االنفصالي  الفكر  ظهور  مسؤولية 
فشل السياسة في االستجابة لمطالبهم منذ 

استقالل الجزائر إلى اليوم.
االنفصال  فكرة  أن  الجزائر،  في  األوســاط  بعض  وترى 
التي  الفرنسية  للمخابرات  السرية  األجهزة  خالل  من  ظهرت 
عمدت طوال القرن 19 إلى تكريس مبدأ سياسي »فرق تسد« 
فترة  خالل  فشلت  لكنها  الجزائر،  في  واألمازيغ  العرب  بين 

االستعمار، ألن اإلسالم جمع ووحد بين األمازيغ والعرب.
غير أن هذه الفكرة ظهرت من جديد بعد االستقالل بسبب 
لبنتها، حيث عمل على  الذي وضع  المستبد  الجزائري  النظام 
عانى  وقد  الجزائرية  الشخصية  األمازيغي من  المكون  إقصاء 
لهويتهم  وتغييب  وتعسف  ظلم  من  طويلة  لعقود  األمازيغ 
إلى  ذلك  مرد  أن  الجزائر  في  المراقبون  واعتبر  وثقافتهم 
المستقبل  آفاق  وإعاقة  التنمية  برنامج  وغياب  الدولة  انحراف 
العمل ومن ممارسة حرياته،  الحق في  المحروم من  للشباب 
والحراك  للتظاهر  القبائل  منطقة  شباب  دفعت  أسباب  كلها 
حزب  في  المتمثل  المعاكس  التيار  لكن  االنفصال،  أجل  من 
االتهامات  تلك  قاطع  بشكل  يرفض  الوطنية  التحرير  جبهة 
أصابع  ووجه  القبائل،  منطقة  بتهميش  للسلطة  الموجهة 
االتهام إلى أحزاب أخرى ومنها حزب القوى االشتراكية، حيث 
الجهوية من خالل تركيزها على منطقة  عملت على تكريس 
جغرافية محددة وعدم اعتماد خطاب سياسي تكون له أبعاد 

جبهة  لحزب  الرسمي  الناطق  خلدون  حسين  واعتبر  وطنية، 
مستوى  على  مطروح  التنمية  موضوع  أن  الوطنية،  التحرير 
القبائل، وأكد على  بأكملها وال يستثني منها منطقة  الجزائر 
الجهوي  والتفاوت  الفوارق  الجديد سيقضي على  الدستور  أن 
كل  على  المتوازنة  التنمية  مبدأ  تكريس  طريق  عن  وذلك 
وحققت  بالتزاماتها  وفت  الحكومة  وأن  البالد،  في  المناطق 
خالل  من  الوطنية  الهوية  مسألة  في  مسبوقة  غير  إنجازات 

جعل اللغة األمازيغية لغة رسمية للجزائر.
مهني  فرحات  القبائل  زعيم  فظهور  كله،  هذا  ومع  لكن، 
أقلق الجزائريين بالنظر إلى الظروف االستثنائية التي شهدتها 
البالد منذ انطالق الحراك الشعبي في فبراير الماضي، وفرحات 
مهني من أصل أمازيغي هو مغني وسياسي ومعارض جزائري 
الثقافية  ينحذر من والية تيزي وزو، عرف بنضاله في الحركة 
واالحتجاجات،  المظاهرات  في  الظهور  دائم  وكان  األمازيغية، 
الموجهة  بالرسائل  مفعمة  سياسية  جلها  أغانيه  عن  أما 
والمنتقدة للنظام الجزائري الذي مارس سياسة عزل ممنهجة 
أدى  مما  األمازيغية،  والثقافة  بالهوية  له عالقة  ضد كل من 
المصير  تقرير  أجل  من  الحركة   2002 سنة  تأسيس  إلى  به 
على  »الماك«  بحركة  المعروفة  بفرنسا  القبائل  منطقة  في 

بعد  الوطني،  الدرك  بمقر  قرماح  ماسينيسا  الشاب  مقتل  إثر 
اندالع المظاهرة التي سميت بالربيع األمازيغي الثاني، فعقدت 
2007 بتيزي وزو، غير  التأسيسي في غشت  الحركة مؤتمرها 
أن هذا الرجل سرعان ما أفل نجمه وبدأت شعبيته في التراجع 
واالنهيار بسبب مواقفه، خاصة عندما قرر سنة 2012 السفر 
إلى إسرائيل والتقى بنائب رئيس الكنيست وأعرب عن دعمه 
وتضامنه مع الكيان الصهيوني وقارنه بالقبائل حيث جاء في 
في  يشتركان  البلدين  كال  معادية،  بيئة  في  »نحن   : حديثه 
نفس الطريق، لكن إسرائيل موجودة بالفعل وهذا هو الفارق 
سفارة  بفتح  اللقاء  هذا  بعد  وتعهد  وبينكم«،  بيننا  الوحيد 

إسرائيلية في الجزائر.
الجزائريون  أصبح  المريب  السياسي  التوجه  هذا  وبسبب 
ينظرون إليه بعين االحتقار واالزدراء ويتشككون في أنشطته 
جامعة  بمدرج  محاضرة  إلقاء  من  ومنعوه  المنحرف،  ومساره 
واستقرار  وحدة  تهدد  مخاطر  يحمل من  لما  نظرا  وزو،  تيزي 
السياسي االنفصالي فحركته  الرغم من توجهه  البالد، وعلى 
تواجه منافسة شرسة من جبهة القوى االشتراكية التي كان 
آيت  الراحل حسين  التاريخي  الزعيم  يتزعمها في وقت سابق 
أحمد الذي لم يطالب رغم ثقله السياسي ومكانته األمازيغية 

كما  للسلطة،  ومعارضته  نضاله  طيلة  المنطقة  باستقالل 
أجل  من  »التجمع  من  قوية  منافسة  »الماك«  حركة  تواجه 
وهو  فيه،  عضوا  مهني  كان  حيث  والديموقراطية«،  الثقافة 
حزب ولد في المنطقة مع مطلع التعددية الحزبية سنة 1989.

التعليم  وزارة  وتمسكت  المحاضرة  إلقاء  من  منع  ولما 
العالي بالمنع، راوغ مهني ولجأ إلى تقنية الفيديو وكرر شعاراته 
صناعة  بل  أمة  ليست  والجزائر  جزائرية  ليست  القبائل  بأن 
استعمارية، ودعا إلى إنهاء ما سماه االحتالل الجزائري لمنطقة 
إثر  الوطنية، وعلى  والوحدة  للسلطات  القبائل، في تحد كبير 
والباحثين  للدكاترة  الوطني  االتحاد  عبر  التصريحات،  هذه 
لما  المطلق  ورفضهم  الشديد  استنكارهم  عن  الجزائريين 
شهدته جامعة مولود معمري بمدينة تيزي وزو باستضافتها 
للمدعو   )Vidéo fonférence( بتقنية  بعد  عن  لمحاضرة 
»الكفاح  عنوان  تحت  االنفصالية  الحركة  زعيم  مهني  فرحات 

القبائلي ضد االحتالل الجزائري«.
واعتبر االتحاد الوطني أن ما حدث يعد انزالقا خطيرا وغير 
الشعب  لمشاعر  واستفزازًا  الوطنية  الوحدة  حق  في  مسبوق 
الوطنية  والوزارة  الجامعة  مسؤولية  االتحاد  وحمل  الجزائري، 
التي ساهمت في تسهيل إطالق العنان لمثل هذه التصريحات 
يقدر  ال  لمعارض  بعد  عن  المحاضرة  عبر 
االتحاد  ــا  ودع الوطنية،  الــوحــدة  أســس 
السريع  للتحرك  البالد  في  العليا  السلطات 
تهدد  التي  المحاوالت  كل  وإيقاف  لمنع 
الجزائر وترابها، ومحاسبة  المساس بوحدة 
هذه  مثل  في  المتواطئين  المسؤولين  كل 
المواقف، ودعا إلى اليقظة والتكفل السريع 
بالمطالب الشعبية الملحة وفتح باب الحوار 
أمام المواطن لتمكينه من التعبير عن رأيه 
المشروعة،  القانونية  بالطرق  وانشغاالته 
الدعوة  تجدد  أن  المراقبين،  بعض  واعتبر 
النفصال منطقة القبائل يثير لغطا بالجزائر 
التافه  باالنفصالي  مهني  فرحات  ووصفوا 
والغناء  ــردح  وال بالشطح  حياته  بدأ  الــذي 
اآلن  هو  وها  أحد  يسمعه  ولم  فيه  ففشل 
يحاول نيل الشهرة بهذه الخرجات للتطاول 
إسرائيل  وزيـــارة  الوطنية،  الــوحــدة  على 
انفصالية  لحكومة  كرئيس  نفسه  وتنصيب 
التافه،  المغني  مخيلة  في  إال  لها  وجود  ال 
أن  الجزائريين  الخبراء  بعض  تقدير  وفي 
على  يكون  أن  يجب  مهني  مع  التعامل 
التعامل  فأما  ورسمي،  شعبي  مستويين، 
الشعبي فيكون بتجاهل هذا الشخص وعدم 
إعطائه شهرة ال يستحقها، فالجزائر موحدة رغم الشواذ من 
التي  القبائل،  منطقة  يمثل  ال  أنه  كما  الشخص،  هذا  أمثال 
جاهدت لتكون الجزائر موحدة وبعيدة عن الفرقة واالنفصال 
التاريخ  لهم  يشهد  أسود  مجاهدين  ذلك  سبيل  في  وأنجبت 
بالكفاح والوطنية والنضال أمثال العقيد عميروش الذي أرعب 
الجيش الفرنسي، وكريم بلقاسم، وعبان رمضان وحسن آيت 

أحمد.
المبـرر  غير  التـردد  إلى  فيعــود  الرسمي،  التعامل  وأما 
باألمس  سمحت  التي  األخيرة  هذه  ألن  المعنية،  للسلطات 
جماعة  طرف  من  باألقدام  ودوسه  الجزائري  العمل  بإنزال 
متظاهرة ال تمثل المنطقة، هي نفسها التي سكتت اآلن عن 
الشعب  الوطن وتفرقة  إلى هدم  الداعية  المحاضرة  بث هذه 
تكون  أن  فيها  يفترض  للحكومة  تابعة  جامعة  في  الجزائري 
منبرا للعلم وبث الوعي والحفاظ على الوحدة الوطنية، ال هدفا 
والعرقية،  الجهوية  النعرات  إحياء  خالل  من  الثورة  لتكسير 
لذلك ينبغي التشدد في مثل هذه المواقف وفتح تحقيق من 
أجل تحديد المسؤوليات عند التجاوز الخطير الذي يمس أمن 

الدولة ووحدتها.
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•  األستاذ محمد  الخراز

القبائل والمطالبة 
باالنفصال في الجزائر
؟! إلـى أيـن..
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

وتلجمنا.. ثم عاد صاحبي إلى حديثه عن الحالق فقال :
النفس،  لحديث  جديد  من  أنا  واستسلمت  الثرثرة  في  العجوز  الرجل  مع  الحجام  وفاض   -

فطوّح بي فكري في األلغاز، فانبسط على لوح حافظتي لغز في المقص، وهو :
ومعتنقيْن ما اشتهر بعشق      وإن وُصفـا بضـم واعتـنــاق

لعمرُ أبيك ما اعتنقا لمعنىّ     سوى معنى القطيعة والفراِق)226(
وسكت قليال فقلت :

عاتب جرح يده بالمقص، فبادر أحد جلسائـه مرتجال :
عداوة »ال« لكّفك من قديم     فال تعجبـك لمقـراض لئيــــم

لئن أدماك فهو لالشبيــــــه    وقد يَعدو اللئيم على الكريم)227(
وطرب للبيتين، وأعدت إنشادهما ثانية وكأنه يريد أن يستقرا في حافظته.. ووّطد طاقيته 

وتابع حديثه :
وتوالت على ذاكرتي ألغاز في بعض آالت الحجامة، كقول أحدهم في موسى :

وما شي لـه حـــــدّ وخَد     يكلم من يالمسه بحقـــه
وكل حلُقه من تحت رأس   وهذا الرأس صارت تحت حلقه)228(

وقول آخر يحاجي في مشط :
حاجيتكم : ما صاعـدٌ منحــــدر     مسلط به يكفّ الضـــرر
يكر كرّ الليــــث فــي غابتـــــه    يورد في حملته ويصـــدر
أنيابه تصرّ مهمـا باشـــــــرت     فريسة لها صرير منكــــر
محلق لالفتـراس قـــــد عـــــدا    كأنه البازّ إذا يُصــــرصِر

قلب اسمه من بعد تصحيف لـه    في سورتين ذكرُهُ ال أكثر)229(
وفيه سر ليس يدري كنهـــــــه     إال ولــيّ قلبُــــه منــــوّر

تصحيفــــــــه مـــرخّما داء دَو    واذكرْ به الرّبا إذا ما يذكر)230(
وبعد تبيين قرائن هذا اللغز وتشريح تلميحاته تصحيفا وترخيما.

قلت :
من أرقّ ما وقفت عليه في وصف مشط من فضّة قول ابن قالقس)231( - وكان ذا قدرة 

فائقة على اإلرتجال :
ومشرق يشبه لون الضحى    حسنا ويسري في الدجى الفاحِم

وكلما ُقّلــبَ فـــــــي لمِّة     أضحكها عـــــن َثغــــر باســــم)232(
وراجعت »القطوف« وأضفت :

ومما قيل في وصف مشط عاج..
وسكتّ في تفكر، ثم قّلبتُ بعجلة بعض األوراق وقلت - وصاحبي يصعّد في بصرَه في 

هيئة انتظار ما سَيِردُ على سمعه :
إليك طريقة تبرهن على  أن أسوق  المشط،  إتحافك بأشتات في وصف  أوال، وقبل  - دعني 
سرعة ارتجال ابن قالقس، وتدلك على بديع أهبَته وموهبته فهو، وبحق، نسيج وحده، وآية باهرة 

في رشاقة بديهته الالمعة..
لكن.. شتان بين رويّة وبديه!)233(.

قلت :
- أجل.. غير أن للبديهة المتوقدة طالوتَها ونفاستَها.. هي كالسّليقة الذكية في رهافتها 

وندابتها! وشر الرأي الدّبَريّ، كما يقال!)234(.
فتبسم فقلت :

يحكى أن جلس ابن قالقس يوما، وهو بمصر في دار األنماط، مع جماعة، فمرت بهم امرأة 
الشباب، فحدّقوا  أوراق  النقاب، وغصن في  الملك، وهي شمس تحت سحاب  أمين  بابنة  تعرف 
المذعور  الظبي  الطبيب، فجعلت تتلّفت تلفت  إلى  الحبيب، والمريض  إلى  الرقيق  إليها تحديق 

أفرقه القانص فهرب، وتتثنى تثني الغصن الممطور عانقه النسيم فاضطرب.. فسألوه العمل في 
وصفها، فقال : هذا يصلح أن يُعكس فيه قول ابن القطان األزدي القيرواني :

أعرَضْن لمّا أن عرضنَ ،فإن يكن     جذرا فأين تلفُّت الغزالن؟
ثم صنع :

لها ناظــر في ُذري ناضـــر    كما ركب السن فوق القناة
لوت حين ولت لنا جيدهــا     فأي حياة بـدت من وفــــاة
كما ذعر الظبي من قانص    فمر وكــرر فــي االلتفــــات

ثم صنع أيضا بديها :
ولطيفة األلفــاظ لكن قلبهــــا     لم أشك منــه لـــوعــــة إال عتــا

كمُلت محاسنها فود البـــدر أن     يحظى ببعض صفاتها أو يُنعتــا
قد قلتُ لما أعرضت وتعرّضت :    يا مؤيسا يا مطعما قل لي متى؟

قالت : أنا الظبي الغرير وإنمـــا      وّلى وأوجش نبــــــأة فتلّفتــــا)235(
فتمايل صاحبي طربا.. ثم عدت إلى أبيات في المشط فقلت :

- ابن قالقس.. هذا الشاعر النبيل سأله صاحبه وصف مشط عاج قد أشبه الثريا شكال ولونا، 
وشق ليال من الشعر جونا، فقال ارتجاال :

ومتيّم باألنبـــــوس وجسمــــه    عاج ومن أدهانــــه شرفــاتـــــه)236(
كتمت دياجي الشعر منه بدرهـا      فوشت به للعيــــن عيّوقـــاتُه)237(

وقال أيضا فيه :
وأبيض ليل اآلنبوس إذا ســـرى     تمزّق عن صبح من العاج باهر

وإن غاص في بحر الشعور رأيتَه    تُبشرنا أطراُفه بالجواهـــر)238(
وقال أبو المحاسن الراوندي :

إني ألحسد فيه المشط والنشفـه     لذاك فاضت دموع العين مختلفه
هذا يعّلق في صدغيـــه أنملـــــة     وذي تقبل رجليه بألـــف شفـــــه)239(

وهذا أبو طالب المأموني )240( يقول :
لديّ مشطان ذا َكبــــاٍز       لونًا، وهــذا كالغـــراب

ــــــــــــــــــ
الهوامش :

)226( »اإلحاطة« ج369/3 -و- »نفح الطيب« ج147/4 -و- »شرح المقامات الحريري« ج93/2.
)227( »نفخ الطيب« ج93/2

)228( يكلم من التكليم وهو الجرح - والحلق في القافية بمعنى إزالة الشعر. »األحاجي« 121.
)229( السورتان هما : سطم، وطسم مقلوبة من غير تصحيف هو : مشط

)230( مرخم مشط: مش، وتصحيفه : مس - »وأذكر به الربا..« إشارة إلى قوله تعالى : والذين يأكلون الربا ال 
يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس..« »األحاجي«.

)231( نصر ابن قالقس )532-567( أبو الفتح شاعر نبيل من كبار الكتاب المترسلين، كثير الترحال، له وثيق الصفة 
بعلية القوم في عصره، في سيرته غموض، له ديوان مطبوع.

)232( »بدائع البدائه« 315 - »نفخ الطيب« ج256/3
)233( من قول ابن المعتز:

القول بعد الفكر يؤمن زيغه     شتان بين رويّة وبديه
)234( الرأي الدبري = الذي يسنح بعد فوات الحاجة

)235( »بدائع البدائه« 315 -و- »نفح الطيب« ج256/3
)236( الآلنبوس = شجر أسود صلب، يصنع منه األدوات واألثاث واألواني.

)237( المصدران السابقان
)238( المصدران السابقان

)239( »المقتطف من أزهار الطرف« ابن سعيد األندلسي - 104.
)يتبع(

الجزء الثاني  ـ  جلسة 5

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

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

َك َمْعُدٌو ِبك!. اإنَّ ْك َفِ ا�ْشَتْم�شِ
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المُد هلل رب العالني، وال�سالة وال�سالم على خامت الأنبياء 
اآله  وعلى  الأمني،  النبي  حممد  ونبينا  �سيدنا  والر�سلني، 

واأ�سحابه اأجمعني.
اأما بعد:

الأيام �سهر جديد، ونزل  القراء: هل علينا يف هذه  معا�سر 
�سيفا كرميًا علينا، األ وهو �سهر �سفر، الثان بعد الحرم، اأحد 
ُهوِر  ال�سُّ َة  ِعدَّ تعالى:)اإِنَّ  قال  الهجرية،  ع�سر  الإثنى  ال�سهور 
َماَوات  ال�سَّ َخَلَق  َيْوَم  اهلّلِ  ِكَتِب  يِف  �َسْهًرا  َع�َسَر  اْثَنا  اهلّلِ  ِعنَد 
�سفرا:  و�سمي  ُم(؛  اْلَقيِّ يُن  الدِّ َذِلَك  ُحُرٌم  اأَْرَبَعٌة  ِمْنَها  َوالْر�َض 
ال�سهر  وقيل:«�سموا  �سافروا،  اإذا  اأهلها  من  مكة  لإ�سفار)خللو( 
�سفرا؛ لأنهم كانوا يغزون فيه القبائل، فيرتكون من لقوا �سفرا 
من التاع« اأي؛ )ي�سلبونه متاعه(، ولقد كان للعرب يف جاهليتهم 

وقبل الإ�سالم يف �سهر �سفر منكران : 
قد  كانوا  حيث  وتاأخرياً،  تقدميًا  فيه  التالعب  الأول: 
�سفر،  اإلى  وتاأخريه  الحرم  تليل  مبدة  الإ�سالم  قبل  اأحدثوا 
فيحلون ال�سهر الرام، ويحرمون ال�سهر الالل بح�سب هواهم، 
ليواطئوا وينتهكوا عدة الأ�سهر الأربعة، حتى ل تول الأزمنة 
الفا�سلة بينهم وبني ما ي�ستهون، وقد خاطب النبي ملسو هيلع هللا ىلص العرب 
زيادة  الن�سي  اإمنا  النا�ض،  )اأيها  الوداع بقوله:  ونبههم يف حجة 
يف الكفر ي�سل به الذين كفروا يحلونه عاما، ويحرمونه عاما 
ما  ويحرموا  اهلل،  حرم  ما  فيحلوا  اهلل،  حرم  ما  عدة  ليواطئوا 

اأحل اهلل(.
فهو:  ال�سهر  هذا  يف  العرب  يرتكبه  الذي  الثان  النكر  اأما 
ونزول  الكاره  حلول  �سهر  اأنه  يعتقدون  حيث  فيه؛  الت�ساوؤم 
يعودون  لأنهم  منه؛  يت�ساءمون  ال�سركون  كان  وقد  ال�سائب، 
يف  عنها  الكف  بعد  والقتل،  والغزو  والنهب  ال�سلب  اإلى  فيه 
الأ�سهر الرم، حتى اأنه ل يتزوج من اأراد الزواج يف هذا ال�سهر؛ 
اأراد جتارة، فاإنه ل مي�سي �سفقته  اأن ل يوفق، ومن  لعتقاده 
فيه،  الري�ض  وزيارة  ال�سفر  عن  ينهى  ورمبا  يربح،  األ  خ�سية 
ويتطريون منه، ول�سك اأن الت�ساوؤم ب�سفر اأو بيوم من اأيامه؛ اإمنا 

هو من جن�ض الطرية النهي عنها.
ومل يكن الت�ساوؤم حادًثا عند العرب يف جاهليتهم، بل كان 
ال�سالم ت�ساءموا  ال�سابقة، فقوم �سالٍح عليه  الأمم  موجوًدا يف 
ْن َمَعَك«، واأ�سحاب القرية ت�ساءموا  َنا ِبَك َومِبَ ْ ريَّ منه وقالوا: »اطَّ
ُكْم  ُجَمنَّ َنا ِبُكْم َلِئْن مَلْ َتْنَتُهوا َلَنْ ْ ا َتَطريَّ بالر�سلني اإليهم: »َقاُلوا اإِنَّ
ت�ساءموا  فرعون  واآل  ي�ض:18،   اأَِليٌم«  َعَذاٌب  ا  ِمنَّ ُكْم  نَّ َوَلَيَم�سَّ
مبو�سى ومن اآمن معه، كما اأخرب اهلل عنهم بقوله: »َفاإَِذا َجاَءْتُهُم 
َوَمْن  و�َسى  مِبُ وا  ُ ريَّ َيطَّ َئٌة  �َسيِّ ْبُهْم  ُت�سِ َواإِْن  َهِذِه  َلَنا  َقاُلوا  اَل�َسَنُة 
َمَعُه« الأعراف:131، وكفاُر مكة كانوا يت�ساءمون من دعوة النبي 
اإليها ما ي�سيبهم من �سر، كما قال تعالى عنهم:   ملسو هيلع هللا ىلص وين�سبون 
َئٌة َيُقوُلوا َهِذِه ِمْن ِعْنِدَك«، فرد اهلل على هوؤلء  ْبُهْم �َسيِّ »َواإِْن ُت�سِ
باأن ما ي�سيبهم من العقوبات والكاره، اإمنا هو بق�ساء اهلل وقدره 
ِ َوَما  اَبَك ِمْن َح�َسَنٍة َفِمَن اهللَّ وب�سبب ذنوبهم، قال تعالى:)َما اأَ�سَ
َك(، وهذا من انتكا�ض فطرهم، حيث  َئٍة َفِمْن َنْف�سِ اَبَك ِمْن �َسيِّ اأَ�سَ
اعتقدوا ال�سر مبن هو م�سدر اخلري وال�سالح، والنافقون يف هذا 
الع�سر يت�ساءمون من اأهل العلم واخلري وال�سالح، وين�سبون كل 
م�سائب الأمة اإليهم؛ بل اإن اأكرثهم يت�ساءمون من دين الإ�سالم، 
ال�سلمني  تاأخر  �سبُب  اأنها  الإ�سالم، ويزعم  �سريعة  كمن يرف�ض 
الزمن! وهم  اأكرثهم يف هذا  وما  بالغرب،  اللحاِق  وتخلفهم عن 

اأتباع ال�سركني من قبل، يجمعهم  العداُء للديانة والر�سالت. 
اأوجب الواجبات على العباد؛ معرفة  اإن من  اأعزائي القراء: 
واخلرافات  ال�سرك  من  يناق�سه  وما  وجل،  عز  اهلل  توحيد 
الإ�سالم،  دين  يف  والأ�سا�ض  القاعدة  هو  التوحيد  لأن  والبدع؛ 
خلقنا  الذي  الأ�سول  اأ�سل  وهو  به،  اإل  عماًل  اهلل  يقبل  فال 
تقيق  على  واعتبارها  قبولها  متوقف  كلها  والأعمال  لأجله، 
هذا الأ�سل العظيم، واإذا كان اأهل الاهلية يعتقدون يف بع�ض 
الأ�سهر العتقادات الباطلة، فاإن الناظر لالهم قد يجد لهم 
وعدم  ال�سليم،  الربان  الهدي  عن  وبعدهم  جهلهم  وهو  عذراً، 
من  هم  ممن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  اأمة  من  فئة  بال  فما  اإذاً  علمهم، 
اأهل التوحيد والهدي الربان النبوي، اأبت اأنف�سهم اإل الت�سبه 
باأهل الاهلية، والذو حذوهم يف بع�ض بدعهم واعتقاداتهم، 
فهناك من اأمة نبينا حممد َملسو هيلع هللا ىلص من يت�ساءم ب�سهر �سفر، وطائفة 
متنع اإقامة حفالت الزواج يف هذا ال�سهر؛ مت�سكًا مبا عليه اأهل 
الاهلية من الت�ساوؤم، وفئة ثالثة تت�ساءم باآخر اأربعاء من �سهر 

�سفر، فال يزور الر�سى... وهذا مما ل �سك فيه اعتقاد فا�سد، 
وت�ساوؤم مذموم، وابتداع قبيح يجب اأن ينكره كل عاقل، فاأف�سل 
اأهل  اأعمال  اأ�سنع  واإن  اأهل النة؛ توحيُد اهلل �سبحانه،  اأعمال 
ين ما مل ياأذن به  النار، الإ�سراك مع اهلل غريه، واإحداث يف الدِّ
اَر، َوَمْن َماَت  ِرُك ِباهلِل �َسْيًئا َدَخَل النَّ اهلل؛ قالملسو هيلع هللا ىلص: )َمْن َماَت ُي�سْ

َة( رواه م�سلم:92 .  نَّ ِرُك ِباهلِل �َسْيًئا َدَخَل اْلَ َل ُي�سْ
ِتي َخَلَقَها اهلُل، مَلْ  ُهوِر الَّ َفٌر ِمَن ال�سُّ اأحبابي القراء: ف�َسْهٌر �سَ
اهلُل  ى  لَّ اهلِل �سَ وُل  َر�سُ َذَمّ  َوَما  َبْل  ِه َحِديٌث؛  َذمِّ َوَل  ِلِه  َف�سْ َيِرْد يِف 
اِم، بل حارب هذا  ُهوِر َوَل َيْوًما ِمَن الأَيَّ َم �َسْهًرا ِمَن ال�سُّ َعَلْيِه َو�َسلَّ
ُ َعْنُه، َعْن  َي اهللَّ العتقد ونهى عنه، فقد ثبت عن اأَِبي ُهَرْيَرَة َر�سِ
َفَر(، اأراد َملسو هيلع هللا ىلص  َة َوَل َهاَمَة َوَل �سَ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: )َلَعْدَوى َوَل ِطرَيَ ِبيِّ النَّ
بهذا الديث نفي ما كان يعتقده اأهل الاهلية من العتقادات 
عز  باهلل  ال�سن  الظن  وت�سعف  القلب،  يف  توؤثر  التي  الباطلة 
يَبٍة يِف اْلْر�ضِ َوَل يِف  اَب ِمْن ُم�سِ وجل، واهلُل َتَعاَلى َيُقوُل:)َما اأَ�سَ
رٌي( ِ َي�سِ اأََها اإِنَّ َذِلَك َعَلى اهللَّ ُكم، اإِلَّ يِف ِكَتٍب ِمْن َقْبِل اأَْن َنرْبَ اأَْنُف�سِ
اأََنّ  ِمْن  َيْعَتِقُدونُه  ِلَا  َنْفٌي  عدوى(  فقولهَملسو هيلع هللا ىلص:)ل  الديد:22، 
اْلأَْمَرا�َض ُتْعِدي ِبَطْبِعَها، وتوؤثر بنف�سها تاأثرياً ل مرد له، وتاأثرياً 
عدوى  فال  ِلَذِلَك،  اهلِل  َتْقِديِر  ِاْعِتَقاِد  َغرْيِ  ِمْن  له،  �سارف  ل 
موؤثرة بطبعها،)ول طرية( اأي؛ ل ت�ساوؤم، ومعناه ل تتطريوا ول 
مي تطرًيا؛ لأن العرب يف جاهليتهم اإذا خرج  يقع منكم ذلك، و�سُ
اأحدهم لاجة يريدها، ق�سد ع�ض طائر فهيجه؛ فاإن طار من 
ت�ساءم  ال�سمال  جهة  من  طار  واإن  الأمر،  يف  م�سى  اليمني  جهة 
منه، ورجع عّما اأراد؛ لأن التطري والت�سائم يعتقد اأن ما ي�سيبه 
من الكاره، اإمنا هو من �سوؤم الخلوق من زمان اأو مكان اأو �سخ�ض، 
فيكرههم، وينفر منهم ظنًا منه اأنه يجلب له ال�سر، وين�سى اأو 
يتجاهل اأن ما اأ�سابه اإمنا هو بق�ساء اهلل وقدره، فاخلري وال�سر 
 ،) ِ والنعم وال�سائب، كلها بق�ساء اهلل وقدره:)ُقل ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد اهللَّ
فهو الذي يخلق ما ي�ساء ويختار، وما ي�سيب العباد من ال�سرور 
والعقوبات؛ فاإن اهلل قدره عليهم ب�سبب ذنوبهم ومعا�سيهم:)َوَما 
ْيِديُكْم(، لي�ض للمخلوق يد يف  يَبٍة َفِبَما َك�َسَبْت اأَ اَبُكْم ِمْن ُم�سِ اأَ�سَ
َلْو اْجَتَمَعْت  َة  اأَنَّ الأُمَّ َملسو هيلع هللا ىلص: )َواْعَلْم  تقديره واإيجاده، قال النبي 
 ُ اهللَّ َكَتَبُه  َقْد  ِب�َسْيٍء  اإِلَّ  َيْنَفُعوَك  مَلْ  ِب�َسْيٍء،  َيْنَفُعوَك  اأَْن  َعَلى 
وَك اإِلَّ ِب�َسْيٍء  رُّ وَك ِب�َسْيٍء، مَلْ َي�سُ رُّ َلَك، َوَلْو اْجَتَمُعوا َعَلى اأَْن َي�سُ
ُحُف(الرتمذي،  ْت ال�سُّ ُ َعَلْيَك، ُرِفَعِت الأَْقاَلُم َوَجفَّ َقْد َكَتَبُه اهللَّ

حديث ح�سن �سحيح.
َنْفُي  َوَمْعَناُه  اْلُبوَمُة،  ِهَي  اْلَهاَمُة  َهاَمَة(؛  :)َوَل  َملسو هيلع هللا ىلصَ َوَقْوُلُه 
َبْيِت  َعَلى  َوَقَعْت  اإَِذا  َها  اأَنَّ ِفيَها  َيْعَتِقُدوَنُه  ِة  اَلاِهِليَّ اأَْهُل  َكاَن  َما 
ْهِل َداِري،  ي اأَو اأََحًدا ِمْن اأَ َلَّ َنْف�سِ اأََحِدِهْم َيَت�َساَءُم، َوَيُقوُل: َنَعْت اإِ
اِئِر،  الَطّ ِبَهَذا  ًما  َت�َساوؤُ اأَْهِلِه  َبْع�ُض  اأَْو  ُهَو  �َسَيُموُت  ُه  اأَنَّ َفَيْعَتِقُد 
َعَلْيِه  اهلُل  ى  لَّ �سَ قوله  ومعنى  َواأَْبَطَلُه،  َذِلَك  َملسو هيلع هللا ىلص  ِبيُّ  النَّ َفَنَفى 
ه داٌء يف البطن، وقال جابٌر ر�سي اهلل  َم )ول �سفر(؛ قيل باأنَّ َو�َسلَّ
الاهلية  اأهل  وكان  م�سلم،  رواه  الَبْطِن(  َدَوابُّ  ُيَقاُل  عنه:)كاَن 
يعتقدون اأنَّ َمن اأ�سابه َقَتَلُه، فردَّ النبيُّ َملسو هيلع هللا ىلص ذلك، باأن الوَت ل 
َر اهلُل تعالى على ُكلِّ َنْف�ٍض  اإذا َفَرَغ الأجل، فقال: )َقدَّ يكون اإل 
اإلى  الحرم  تاأخري  هو  �سفر؛  وقيل  واأََجَلَها(،  يَبَتَها  وُم�سِ ِرْزَقَها 
�سفر يف الن�سي، وهذا العتقاد الاهلي ل يزال يف بع�ض النا�ض 
يف  الت�ساوؤم  ق�سية  الديث  بهذا  َملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فاأبطل  اليوم،  اإلى 
�سهر �سفر، واأنه لي�ض من الدين يف �سيء، واأنه �سهر من الأ�سهر 
ما  فيها  فلي�ض  اهلل،  اأيام  من  واأيامه  وجل،  عز  اهلل  عدها  التي 

يدعيه بع�ض الهلة بالدين.
اإخوان القراء: ومن البدع النت�سرة يف هذا ال�سهر: العتقاد 
البليات  �سبحانه  اهلل  ينزل  ال�سهر  من  اأربعاء  يوم  اآخر  اأن 
يكون  باأن  بع�سهم  لدى  الال  و�سل  حتى  والكوارث،  وال�سائب 
اأراد  واأ�سدها، وعلى هذا فمن  ال�سنة  اأيام  اأ�سعب  اليوم هو  ذلك 
اأربع ركعات  اأن ي�سلي هلل تعالى  اليوم،  اخلال�ض من �سرور ذلك 
البدع  ب�سفة معينة، ثم يختم �سالته بدعاء معني، وهذا من 
الحدثة التي ل اأ�سل لها يف الدين النيف، والتي مل يثبت عن 
الر�سول َملسو هيلع هللا ىلص، ول عن اأحد من اأ�سحابه ر�سوان اهلل عليهم منها 
�سيء، ول يوجد لها اأ�سٌل يف ال�سرع، ل من الكتاب ول من ال�سنة، 
ُ َعْنَها َقاَلْت: َقاَل  َي اهللَّ وقد روت اأم الوؤمنني ال�سيدة َعاِئ�َسَة َر�سِ

 .) ِ َملسو هيلع هللا ىلص: )َمْن اأَْحَدَث يِف اأَْمِرَنا َهَذا َما َلْي�َض ِفيِه َفُهَو َردٌّ وُل اهللَّ َر�سُ
اأيها القراء الكرام:  اإن على هوؤلء اأن يتقوا اهلل عز وجل يف 
الظاهر والباطن، واأن يراجعوا اأنف�سهم وعالقتهم واإميانهم باهلل 
عز  اهلل  قول  حقيقة  يقينيًا  علمًا  يعلموا  واأن  وتعالى،  تبارك 
َيْهِد   ِ ِباهللَّ ُيوِمن  َوَمن   ِ اهللَّ ْذِن  ِباإِ لَّ  اإِ يَبٍة  �سِ مُّ ِمن  اَب  اأَ�سَ وجل:)َما 

ُ ِبُكلِّ �َسْيٍء َعِليٌم(.  َقْلَبُه َواهللَّ

هذا هو حال الوؤمن ال�سادق والواثق مبا عند اهلل عز وجل، 
اأراد  ما  اإل  اأنه لن يقع  اإليه �سك  العامل علمًا يقينيًا ل يتطرق 
اهلل يف وقت ر�سيه تبارك وتعالى، وفق ق�سائه وقدره عز وجل، 
ِ ْبِن َعْمٍرو ر�سي اهلل عنه  ويكون ن�سب عينيه حديث َعْبِد اهللَّ
َفَقْد  َحاَجٍة  ِمْن  ُة  رَيَ الطِّ ْتُه  َردَّ )َمْن  َملسو هيلع هللا ىلص:   ِ اهللَّ وُل  َر�سُ َقاَل  َقاَل: 
اَرُة َذِلَك، َقاَل: اأَْن َيُقوَل اأََحُدُهْم:  ِ َما َكفَّ وَل اهللَّ اأَ�ْسَرَك، َقاُلوا َيا َر�سُ
َك(  َغرْيُ اإَِلَه  َوَل  َك  َطرْيُ اإِلَّ  َطرْيَ  َوَل  َك  َخرْيُ اإِلَّ  َخرْيَ  َل  ُهمَّ  اللَّ

احمد)6748(. 
فالوؤمن يجب عليه اأن يتوكل على اهلل حق التوكل، واأن يعلم 
اأن الطرية باطلة، ول اأثر لالأ�سباب اإل بق�ساء اهلل وقدره، واإمنا 
والأحكام  بها،  تتعلق  ال�سرائع  لأن  الأ�سباب؛  تعالى  اهلّل  ذكر 
اأنه ل  اأن يعتقد  بد  فالعبد ل  والعقاب،  بالثواب  عائدة عليها 
اإل اهلل، ول مدبر للكون �سواه، واأن الرب هو الذي يرزق،  خالق 

وي�سفي، ويحي، ومييت، باأ�سباب وبغري اأ�سباب. 
اأيها القراء الأفا�سل: اإن بع�ض النا�ض يدفعه حبه لنهجه، 
فيقوم مبخالفة اأهل الاهلية يف ت�ساوؤمهم ب�سهر �سفر، فيوؤرخ 
يف  يدخل  الفعل  وهذا  اخلري،  �سهر  �سفر  �سهر  يف  نحن  ويقول: 
باب مدافعة البدعة بالبدعة؛ لأن هذا ال�سهر، لي�ض �سهر خري 
ول �سر، فهو كبقية الأ�سهر، ويقع فيه ما قدره اهلل عز وجل من 
اإل ما ق�ساه وقدره اهلل، ومل يخت�ض  القادير، ول يح�سل فيه 
فهو  م�سائب،  بح�سول  ول  مكاره،  بوقوع  ال�سهر  هذا  �سبحانه 
اأ�سهر اهلل، وزمان من الأزمنة، والأزمنة ل دخل لها يف  �سهر من 
التاأثري ول يف ما يقدره اهلل �سبحانه، ولهذا اأنكر بع�ض ال�سلف 
على من اإذا �سمع البومة تنعق قال: خرًيا اإن �ساء اهلل، فال يقال: 
خري ول �سر، بل هي تنعق كبقية الطيور، لأن الت�ساوؤم بالأزمنة 
اأو بالأ�سهر اأو ببع�ض الأيام، اأمر يبطله الإ�سالم، لا فيه من الظن 
ل  الذي  الباطل  العتقاد  من  فيه  ولا  �سبحانه،  بالرب  ال�سيء 
ينبني على دليل اأو برهان، وهذا الت�ساوؤم يف هذا ال�سهر اأو غريه، 
ة  رَيَ من جن�ض الطرية التي نهى عنها ر�سول اهلل َملسو هيلع هللا ىلص بقوله: )الطِّ
اهلل  ولكنَّ   ، اإلَّ ا  منَّ وما  �سرك،  الطرية  �سرك،  الطرية  �سرك، 
تعالى  اهلل  على  التوكُل  هو  الطرية:  فعالُج  ل(،  بالتوكُّ ُيذهبه 
وعدم  ال�سيطان،  و�ساو�ض  عن  والبعُد  عليه،  عزم  فيما  وال�سيُّ 
ال�ست�سالم خلطراته، واليقنُي باأن الأمور بيد اهلل �سبحانه، واأن 
الطرية عنده عليه  الطرية، وقد ذكرت  ه  تردُّ القدر مكتوب ل 
ال�سالة وال�سالم فقال: )اأح�سنها الفاأل، ول ترد م�سلًما؛ فاإذا راأى 
ول  اأْنَت،  اإل  باَل�َسَناِت  ياأتي  ل  اللُهمَّ  فليقل:  يكره  ما  اأحدكم 
يَئاِت اإل اأنت، ول َحوَل ول ُقوَة اإل بَك( رواه اأبو داود  يَدْفع ال�سَّ
اِلَح( رواُه  )3919(، قال �سلى اهلل عليه و�سلم: )واأُِحبُّ اْلَفاأَْل ال�سَّ
الَكِلَمُة  قاَل:  اْلَفاأُْل؟  وَما  اهلِل  وَل  ر�سُ يا  )ِقيَل:  روايٍة:  ويف  م�سلٌم، 

َمُعَها اأََحُدُكْم( متفق عليه. ال�سالُة َي�سْ
واإمنا  �سحيح،  فغري  زمان،  دون  بزمان  ال�سوؤم  فتخ�سي�ض 
الزمان كله خلق اهلل تعالى، وفيه تقع اأفعال بني اآدم، فكل زمان 
�سغله الوؤمن بطاعة اهلل تعالى، فهو زمان ُمبارك عليه، وكل زمان 
�سغله العبد مبع�سية اهلل تعالى، فهو �سوؤم عليه؛ لأنَّ ال�سوؤم يف 
والذنوب ت�سخط اهلل عز  القيقة هو مع�سية اهلل، فالعا�سي 
وجل، واإذا �سخط اهلل على عبده، �سقي يف الدنيا والآخرة، كما 
اأن الطاعات تر�سي اهلل �سبحانه، واإذا ر�سي اهلل عن عبده، �سعد 

يف الدارين. 
م�سى،  قد  الديد  عامكم  من  �سهر  هذا  القراء:  معا�سر 
والتوبة  بالأوبة  �سبق  ما  وتداركوا  َبِقَي،  فيما  العمر  فاغتنموا 
واحذروا  ربكم،  اهلل  فاتقوا  العزة،  رب  مولكم  اإلى  جوع  والرُّ
اهلل  فيغفر  الذنوب،  يف  يقع  قد  العبد  فاإن  ومداخله،  ال�سرك 
تعالى له؛ لكن ال�سرك ل يغفره اهلل تعالى، ومن مات عليه، فهو 
على خطر عظيم، فاحذروا الذنوب، فاإنها م�سوؤومة، وعقوبتها 
ذنوب  ولكن  نقية،  طاهرة  الأ�سل  يف  والبقاع  والأماكن  األيمة، 
العباد تدن�سها وتف�سدها ب�سوؤمها، والأزمنة اأوقات لعمل اخلري، 

ولكن العبد يدن�سها بفعل ال�سر، كما قيل:
نعيب زماننا والعيب فينا      وما لزماننــا عيب �شوانــا

يهدينا  اأن  العليا  و�سفاته  ال�سنى،  باأ�سمائه  اهلل  ن�ساأل 
�سواء ال�سبيل، واأن يرزقنا اتباع منهجه القومي على النهج الذي 

يرت�سيه، اإنه ول ذلك والقادر عليه.
اآله  وعلى  حممد  �سيدنا  على  وبارك  و�سلم  اهلل  و�سلى 

و�سحبه و�سلم ت�سليما.
والمد هلل رب العالني.

اعتقـادات يف �صهر �صفـر
إعداد : محمد أمني بنعفان -
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األستاذ أحمد بورباع
خبير محاسب قضائي

ملف التصفية القضائية عدد 2012/10/28
»شركة أكنول طكس ش.م.م«

إعالن عن بيع األصل التجاري عدد 22185
الكائن  ش.م.م  طكس  أكنول  لشركة  القضائية  التصفية  سنديك  بصفتنا 
مقرها االجتماعي بطريق الرباط إقامة الزموري1 طنجة، نعلن للعموم أنه سيقع 
للشركة  المعنوية  و  المادية  بعناصره   22185 عدد  التجاري  األصل  جميع  بيع 
بالمزاد العلني، و ذلك يوم الخميس 14 أكتوبر 2021 على الساعة الثانية عشر 
الثمن  التجارية بطنجـة، و قـد حـدد  بالمحكمة  البيوعات  بقاعة  زواال  النصف  و 
البيع  400.000,00 درهم، و يرسى  التجاري في مبلغ  االفتتاحي لهذا األصل 
 % 10 الثمن ناجــزا مع زيـادة  على آخر مزايد موسر أو بضمان موسر و يؤدى 

بواسطة شيك مضمون.   

الشركة  بمقر  المنقــوالت  هذه  معاينــة  يمكن  المعلومات  من  للمزيد  و 
التصفية  سنديك  بوربـاع  أحمد  باألستــاذ  االتصال  أو  أعاله  المذكور  بالعنوان 

القضائية بعنوانه المذكور أسفله.
شارع الحسن الثاني عمارة مورامونطي الطابق األول رقم 12 - طنجة

05 شارع ابن خلدون – العرائش
الهاتف: طنجـــــة: 05.39.93.14.98  /  العرائش: 05.39.91.21.02

فاكس : طنجـــــة: 05.39.93.55.12  /  العرائش: 05.39.91.49.64 
سنديك التصفية القضائية:
األستاذ أحمد بورباع

اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات 
المملكة المغربية 

وزارة الداخلية 
والية جهة طنجةـ  تطوانـ  الحسيمة

عمالة طنجة - أصيلة
جماعة طنجة

مقاطعة بني مكادة
مصلحة الرخص التجاريــة

إعـــــــالن
يعلن رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة أن  إجراء 
بحث المنافع والمضـار مدتـه 15 يومًا ابتـداء مـن تـاريـخ 

صـدور هـذا اإلعـالن في الجرائد.
وذلك تبعــا للطلب الذي تقـــدم بــه الحاج الوافي 
بالمحل  كهربائية  مصبنة  فتح  رخصـة  على  للحصول 
الرباط  طريق   81 رقم  قطعة  رياض  بتجزئة   الكائن 

طنجة.
الرخص  بمصلحة  المفتوح  البحث  ويوجد سجل 
للعمـوم  يمكن  حيث  مكادة،  بني  بمقاطعة  التجارية 

تسجيـل مالحظاتهم خالل أوقات العمل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

SYNDICAT RESIDENCE AL BOUGHAZ 1 
)TF 145479/06(

Avenue FRONT DE MER, Z.A.T AL GHAN-
DOURI 10, Lot GH1, TANGER

Site web : http://alboughaz-tanger.com
Email : alboughaz.syndic@gmail.com

إلى جميع المالك المشتركين
العنوان: بمقر االتحاد المذكور بالرأسية أعاله كل بجزئه 

المفرز من 7 الى 67
بتاريــــخ   7 عدد  عـــام  جمـــع   : الموضوع 

2021/09/18، نشر محضر موجز.
تبعا لالستدعاء للجمع العام العادي المؤرخ بتاريخ 
2021/08/02 والذي تــم تبليغــه أو تعذر تبليغه تبعـا 
لمحاضــر المفــوض القضائي ذ/ محمد أمين مبارك أو 
 YOUSRA XXII عبر بريد المغـرب بالنسبـة لشركـة

.SA
العام لتاريخ 2021/09/04  وتبعا لمحضر الجمع 
القانوني  النصاب  بلوغ  تعــذر  خاللـــه  مــن  والذي 
الملكيــة  قانون  من   18 المادة  في  المنصوص 
ثــ§ان  اجتماع  أعاله عقد  وتبعا لالستدعاء  المشتركة، 

بتاريخ السبت 2021/09/18 على الساعة 17:00.
تم نشر االستدعاء المذكور عبر جريدة الصحراء 
وجريدة   2021/08/06 بتاريخ   10975 لعدد  المغربية 
طنجة لعدد 4170 بتاريخ 2021/08/07 كما تم نشر 
الصحراء  جريدة  عبر   2021/09/04 اجتماع  محضر 

المغربية لعدد 11003 بتاريخ 2021/09/10.
والمحاضر  االستدعاءات  جميع  نشـر  تم  كما 
http:// والوثائق من خالل الموقع االلكتروني لالتحاد

.alboughaz-tanger.com
المفـوض  حضر  االتحــاد  وكيل  من  وبطلب 

القضائي ذ/ أمين مبارك لمعاينة أشغال الجمع العام
حضر، أو كان ممثال، بمقر اإلقامة بالتاريخ أعاله، 
ورقة  في  أسمائهم  المذكورة  المشتركون  المالك 
الحضور المرفقة بالمحضر حيث ثبت حضور 10 مالك 
 1314.5 المشاعة  حصصهم  حسب  يمثلون  مشترك 
صوتا من أصل 10000 كما هو مبين في نظام الملكية 

المشتركة.
تقرر ما يلي:

1. تأكيد باإلجماع انتخاب السيد معاذ المساوي 
نائب  بولغدان  الحميد  عبد  والسيد  االتحاد  وكيل 
بتاريــخ  المنعقــد  العـام  للجمع  تبعا  االتحاد  وكيل 

.2021/07/10
الداخلية  األنظمة  على  باإلجماع  المصادقة   .2

المتعلقة بالمسبح والمرأب واالقبية.
3. المصادقـــة باإلجمـــاع على تعديــل المواد 
18 و20 و22 و23 من نظام الملكية المشتركة لتاريخ 

.2018/08/18
الفصلية  الميزانية  على  باألغلبية  المصادقة   .4
لسنة 2021 في مبلغ اجمالي مقدر في 104.400,00 
درهم على أساس مساهمة فصلية وحيدة محددة في 
1.800,00 درهم لكل جزء مفرز. وسيتم االستخالص 
اعتبارا من 2021/09/01. ويدعوكم وكيل االتحاد في 
هذا الشأن بضرورة الشروع في أداء المساهمات بكل 

استعجال بالنسبة لألعضاء المتأخرين.
السنوية  الميزانية  على  باألغلبية  المصادقة   .5
لسنة 2022 في مبلغ اجمالي مقدر في 313.200,00 
في  محددة  سنوية  مساهمة  أساس  على  درهم 
5.400,00 درهم لكل جزء مفرز. وسيتم االستخالص 

اعتبارا من 01/01/2022.
الميزانية  تعديل  على  باألغلبية  المصادقة   .6
الكبـــرى  لإلصالحـــات  المخصصــة  االستثنائيــة 
 46.400,00 في  مقدر  اجمالي  مبلغ  في  المستعجلة 
في  محددة  وحيدة  مساهمــة  أســـاس  على  درهم 
االستخالص  وسيتم  مفرز.  جزء  لكل  درهم   800,00

اعتبارا من 2022/01/01.
االستثنائية  الميزانية  على  باألغلبية  الرفض   .7

المخصصة لصباغة الواجهات الخارجية.
وتقبلوا خالص تحياتنا.

وكيل االتحاد
محضر الجمــع العــام وجميــع الوثائق ذات الصلة 
يمكن االطالع عليها وتحميلها عبر الموقع اإللكتروني 

لالتحاد.
http://alboughaz-tanger.com
أو توجيه طلب عبر البريد اإللكتروني:

alboughaz.syndic@gmail.com
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل

المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ

ملف عدد : 26/2017/29
إعالن عن بيع عقار

لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان في شخص 
ممثله القانوني

ضد : السيد محمد عمراوي، عنوانه الشقتين دوبليكس 
بالطابق األرضي والطابق األول العمارة B6 جماعة 

البحراويين مغوغة المنطقة الصناعية طريق تطوان 
والية طنجة

بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2021/10/27 على الساعة 
الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
ذي   »B6/4 »أنس  المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع 
الرسم العقاري عدد 61/11765 المملوك للمدعى عليه 
المفرزتين،  القسمتين  من  والمتكونة  أعاله  المذكور 
على  المشتملة  35سنتيار،  353 مساحتها  رقم  األولى 
 A353 شقة دوبليكس بالطابق األرضي، والثانية رقم
مساحتها 25 سنتيار والمشتملة على شقة دوبليكس 

بالطابق األول.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

210.000 درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.
يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة ٪3.

بمكتب  االتصال  يمكن  اإليضاح  من  وللمزيد 
التنفيذ بهذه المحكمة.

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل

المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ

ملف عدد : 26/2011/77
إعالن عن بيع عقار

لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان ش.م
ضد : السيد عبد العزيز الحفناوي، عنوانه بحي الجيراري 

1 زنقة الشهيد عمر بن لحسن المكي رقم 13 بني 
مكادة طنجة.

بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2021/10/27 على الساعة 
بهذه  البيوعات  بقاعة  سيجرى  الزوال  بعد  الثالثة 
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو »الحفناوي« 
للمنفذ  المملوك   G/16088 عدد  العقاري  الرسم  ذي 
عليه المذكور أعاله الكائن بعنوانه المذكور أعاله كذلك، 
والعقار عبارة عن دار تتكون من طابق أرضي وطابق أول 

ونصف الطابق الثاني مساحته 99م2.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

1.500.000,00 درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.
يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة ٪3.

بمكتب  االتصال  يمكن  اإليضاح  من  وللمزيد 
التنفيذ بهذه المحكمة.

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل

المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ

ملف عدد : 26/2012/20
إعالن عن بيع عقار

لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان ش.م
ضد : السيد رضوان بن ميري، عنوانه : حي البرانص 

زنقة ابن عرضون رقم 129 طنجة.
بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2021/10/27 على الساعة 
بهذه  البيوعات  بقاعة  سيجرى  الزوال  بعد  الثالثة 
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو »ميموزا 55« 
للمنفذ  المملوك  العقاري عدد 06/66605  الرسم  ذي 
عليه المذكور أعاله، الكائن بمدينة طنجة، شارع موالي 
من  األرضي  بالطابق  متجر  عن  عبارة  والعقار  يوسف، 

العمارة مساحته 11م2.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

180.000,00 درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.
يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة ٪3.

بمكتب  االتصال  يمكن  اإليضاح  من  وللمزيد 
التنفيذ بهذه المحكمة.

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل

المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ

ملف عدد : 26/2017/30
إعالن عن بيع عقار

لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان ش.م، ينوب عنه 
ذ/ عبد العزيز البقالي محام

ضد : السيد عبد الحكيم البقالي والسيدة عزيزة 
الوكيلي، عنوانهما : شارع الجيش الملكي، إقامة ابريا 

الطابق األول رقم 04 تطوان.
بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2021/10/26 على الساعة 
بهذه  البيوعات  بقاعة  سيجرى  الزوال  بعد  الثالثة 
»حكيم  المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع  المحكمة 
المملوك   19/40387 عدد  العقاري  الرسم  ذي   »33
للمنفذ عليهما المذكورين أعاله، وهو عبارة عن شقة 
بالطابق األول، مساحته 1 آر و38 سنتيار، الكائن بسيدي 

المنظري، حي الطوابل شارع الجيش الملكي تطوان.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

621.000,00 درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن.
أيام من  أجل عشرة  داخل  لكل شخص  ويمكن 
به  رسا  عما  بالزيادة  عرضا  يقدم  أن  السمسرة  تاريخ 
المزاد، بشرط أن يكون العرض يفوق مقدار السدس 
479 من  )الفصل  والمصاريف  األصلي  البيع  ثمن  من 

ق.م.م(.
ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة ٪3.

وللمزيد من المعلومات يمكن االتصال بمكتب 
التنفيذ بهذه المحكمة.

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
محمد بنسعيد
منتدب قضائي

المملكة المغربية
وزارة العدل

المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ

ملف عدد : 26/2016/88
إعالن عن بيع عقار

لفائدة : البنك الشعبي للرباط القنيطرة، ينوب عنه ذ/ 
عبد اللطيف وهبي محام بالرباط

ضد : السيد عادل بوعطاون، عنوانه بالمركب السكني 
»كوستاكابو« بلوك ABD رقم 05 الطابق األرضي 

طريق كابونيكرو المضيق تطوان.
بالمحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2021/10/26 على الساعة 
بهذه  البيوعات  بقاعة  سيجرى  الزوال  بعد  الثالثة 
 costa« المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع  المحكمة 
 19/51224 عدد  العقاري  الرسم  ذي   »cabo abd05
المملوك للمنفذ عليه المذكور أعاله، وهو عبارة عن شقة 
بإقليم  الكائن  سنتيار،   51 مساحته  األرضي،  بالطابق 

تطوان مرتيل، طريق كابو نيكرو وكلم 2.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

450.000,00 درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن.
أيام من  أجل عشرة  داخل  لكل شخص  ويمكن 
به  رسا  عما  بالزيادة  عرضا  يقدم  أن  السمسرة  تاريخ 
المزاد، بشرط أن يكون العرض يفوق مقدار السدس 
479 من  )الفصل  والمصاريف  األصلي  البيع  ثمن  من 

ق.م.م(.
ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة ٪3.

وللمزيد 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 االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيع عقارين

ملف تنفيذي عدد : 6201/21-2044
بطلب من ورثة محمد البشاري

ضد : نجاة الغراب الفغلومي
الساعة  على   2021-11-02 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة  صباحا   )10:30( والنصف  العاشرة 
بطنجة، سيجرى  االبتدائية  للمحكمة  الرئيسي  بالمقر 
البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقارين 

الواقعين بمدينة طنجة.
المجاز  القصر الصغير قصر  الواقع بمزارع  األول، 
رقم 05 ؛ وهو عبارة عن قطعة أرضية مساحتها 330 

م2.
الثاني، الواقع بمزارع القصر الصغير جماعة قصر 
المجاز الحاملة لرقم 10؛ وهو عبارة عن قطعة أرضية 

مساحتها 183م2.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ :

495.000,00 درهم لألولى، ومبلغ 274.500,00 
درهم للثانية.

وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ 
النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.

وعلى كل من يريد معلومات إضافية في الموضوع 
االلتزامات  الضبط حيث يوجد دفتر  بكتابة  أن يتصل 

ومستندات اإلجراءات.
ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء مع 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

قسم التبليغ
إعذار 2018/6708/1984

 إشهار حكم قضائي طبقا للفصل 441 من ق.م.م
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة 
االبتدائية بطنجة بأن محكمة االستئناف أصدرت حكمها 
عدد  الملف  في   603 عدد  تحت   2017/06/05 بتاريخ 

.2016/1201/1045
عبد  ذ/  عنه  ينوب  اإلدريسي،  عزالدين   : بين 
الرحمان محمد المنيف المحامي بيهئة طنجة بوصفه 

مستأنفا من جهة.
 : عنوانهم  هاهان،  هيربير  الهالك  ورثة   : وبين 
عمارة الفتح رقم 24 ط 6 الشقة 15 نهجي األنطاكي 
جهة  من  عليهم  مستأنف  بوصفهم  طنجة،  وموليير 

أخرى.
- اآلتي نصه : إن محكمة االستئناف وهي تقضي 

علنيا حضوريا انتهائيا.
- في الشكل : بقبول االستئناف.

- في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم 
اإلدريسي  عزالدين  للمستأنف  باإلذن  جديد  من 
باسترجاع وفتح الشقة الواقعة بنهجي األنطاكي وموليير، 
موضوع الرسم العقاري عدد 06/35585 الكائن بعمارة 
الفتح رقم 24 ط 6 الشقة 15 طنجة، مع تعيينه حارسا 
قضائيا على المنقوالت الموجودة بهذه الشقة والتي تم 
جردها بمقتضى محضر الضابطة القضائية رقم 1307 
طنجة  لمنطقة  الثانية  الدائرة   2008/09/02 بتاريخ 

المدينة وتحميله الصائر.
وقابال  نهائيا  سيصبح  الحكم  هذا  فإن  وعليه، 
بلوحة  تعليقه  تاريخ  من  يوما   30 بعد مضي  للتنفيذ 
من   441 للفصل  طبقا  وإشهاره  القضائية  اإلعالنات 

قانون المسطرة المدنية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

األستاذ أحمــد بوربـــاع
خبير محاسب قضائي

ملف التصفية القضائية عدد 2019/8304/21
» شركة صطرفا موتور السعديين ش.م.م «

إعالن عن بيع األصل التجاري
السعديين  القضائية لشركـة صطرفا موتور  التصفيــة  بصفتنـــا سنديــك 
نشعركم  بالعرائش،   524 اسمارة  بتجزئة  اإلجتماعي  مقرها  الكائن  ش.م.م 
الثانية عشر زواال و بقاعة  2021 و على الساعة  14 أكتوبر  الخميس  يوم  أنه 
العلني  البيع بالمزاد  التجارية بطنجة ، سنعمل على عملية  البيوعات بالمحكمة 
لألصل التجاري للشركة ) العناصر المادية و المعنوية( و قد حدد الثمن االفتتاحي 

له في مبلغ 540.000,00 درهم و هو مفصل كما يلي :    

و للمزيد من المعلومـات المرجــو االتصال باألستـــاذ أحمد بوربــاع سنديـك 
التصفية القضائية بعنوانه المذكور أسفله.

شارع الحسن الثاني عمارة مورامونطي الطابق األول رقم 12 - طنجة
05 شارع ابن خلدون – العرائش

الهاتف: طنجـــــة: 05.39.93.14.98  /  العرائش: 05.39.91.21.02
فاكس : طنجـــــة: 05.39.93.55.12  /  العرائش: 05.39.91.49.64 

سنديك التصفية القضائية:
األستاذ أحمد بورباع

اإعـالن عـن �شيــاع

اإعـالن عـن �شيــاع

ضاع في ظروف غامضة
الرسم العقاري تحت رقم G/3823 بطنجة

لل�شيد عبد ال�شالم الأحمدي، فاملرجــو ممـن عثـر عليـه �أن 
ي�شلمه م�شكورً� للمحافظـة �لعقاريـة بطنجـة ــ �ملدينة.  

�أو �الت�شال بالرقم 0669551391

ضاع في ظروف غامضة
    دفتر الحالة المدنية تحت رقم 

لل�شيد عبد ال�شالم الأحمدي، فاملرجــو ممـن عثـر عليـه �أن 
ي�شلمه م�شكورً� للمحافظـة �لعقاريـة بطنجـة ــ �ملدينة. 

�أو �الت�شال بالرقم 0669551391

.669/T68



13

امللحق 

الرياضي
يعده : محمد ال�شعيدي

المحمول : 06.63.66.06.17
الفاكـس : 05.39.94.57.09

الموقع اإللكتروني :
www.lejournaldetanger.com

البريد اإللكتروني :
Saidi03@yahoo.fr

العـدد : 4177
الســبــــــت 17 صـــفـــــر 1443
مـــوافـــــق  25  شـتنـبــر  2021 

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

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

      طنجـــة

فضسول سسليـم

محمد السعيدي
saidi03@yahoo.fr

-

هذا  طنجة،  اتحاد  جسم  تنخر  السياسة 
بمدينة  الرياضية  الساحة  على  يبرز  بدأ  ما 
طنجــة  اتحــاد  العبــو  أعلن  حيث  طنجة. 
اإلثنين  حصـــة  في  التداريب  عن  إضرابهم 
في  المسير  المكتـــب  تماطل  على  احتجاجا 
استنفذ  وبعدما  المادية  مستحقاتهم  صرف 
صبرهم من الوعود التي تلقوها طيلة األربعة 
أشهر األخيرة. واستنكر الالعبون إغالق رئيس 
وجه  في  هاتفه  أبرشان  الحميد  عبد  الفريق، 
معهم  حوارا  يفتح  مخاطب  وغياب  الجميع 

بشأن مستحقاتهم.
عفريت  كــف  في  الفريق  مستقبل  وبات 
منصب  ضمان  في  الفريق  رئيس  فشل  بعد 
الحضرية لطنجة، بعدما كان  الجماعة  رئاسة 
ثقة  يفقد  أن  قبل  بها،  الظفر  إلى  األقرب 
حزبه، االتحاد الدستوري، الذي سحب البساط 
أحزاب،  مع  تحالفه  وأعلن  أقدامه  تحت  من 
واألصالة  واالستقالل  لألحرار  الوطني  التجمع 
األحزاب  ثقة  األخير  نال  حيث  والمعاصرة، 
الجماعــة  رئيــس  بمنصــب  للظفر  األربعة 
طنجة  اتحاد  رئيس  وخرج  لطنجة،  الحضرية 
خاوي الوفاض. ومن شأن ذلك أن يؤثر على 
سلبية  بنتائج  انطلق  الذي  الفريق  مستقبل 
في الدورتين السابقتين بهزيمة أمام الوداد 

وتعادل بملعبه أمام شباب المحمدية.
أسوار  خارج  أبرشان  يرى  البعض  وأصبح 
في  فشله  بسبب  استمراره  من  أكثر  الفريق 
سابقا  شغل  بعدما  السياسية  أهدافه  تحقيق 
أصيلة،  طنجة  عمالة  مجلس  رئيس  منصب 
الحضرية  الجماعية  لتراس  طموحه  وكبر 

لطنجة.
ورغم أن األخبار الواردة تفيد أن أبرشان 
استمراره  لهم  وأكد  بالالعبين  الحقا  اجتمع 
السياسية  الخريطة  انتهت  كيفما  الفريق  مع 
بطنجة. وانه ال يخلط بين أهدافه السياسية 
بحل  لالعبين  وعـــوده  وتأكيــد  والرياضية 
مشاكلهم في القريب العاجل، إال أن مثل هذه 
السيناريوهات باتت تقلق الجماهير الطنجاوية 
افضل  صورة  في  فريقها  لرؤية  تطمح  التي 
بمخاطب  نموذجيا  فريقا  وتنظيميا،  تقنيا 
الالعبين  مع  يتواصل  إداري  وتنظيم  رسمي 
ويمكنهم  بارتياح  العمل  ظروف  لهم  ويوفر 
الوسائل  وعبر  وقتها  في  مستحقاتهم  من 
البنكية دون  الحديثة بضخها في حساباتهم 
عناء االتصال بالرئيس أو غيره. وهذه واحدة 
من األمور الكثيرة التي يحتاجها الفريق حتى 

يسير في ظروف احترافية حقيقية.

اإ�شراب لعبـي
احتـاد طنجـة..

ويتكرر ال�شيناريو

لشبونة، بطل األندية األوروبية، ونستحق هذا التعادل عن جدارة واستحقاق«.

التحدي الشخصي في المونديال :
قال الدكيك:«كانت هذه المشاركـة تحديــا شخصيا، لم يكن مقبــوال مني 
أال أتجاوز دور المجموعات في مشاركتي الثالثة في المونديال مع األسود. نجحت 

في هذا التحدي وأعتبر نفسي كسبت الرهان بعد تأهل األسود«.

تخطيط واستراتيجية مسطرة :
وواصل اإلطار المغربي قائال: »التأهل جاء بعد تخطيط واستراتيجية مسطرة 
مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وكان الهدف األول تجاوز الدور األول، 
المغربية.و  الجماهير  وإسعاد  المغامرة  لمواصلة  حاليا  أكبر  الطموح  أصبح  وقد 
مباراة،  آخر  في  البرتغالي  المنتخب  وأمام  هزيمة  دون  تأهلنا  أننا  الجيد  الشيء 
بهذا  وأكدنا  المونديال.  بلقب  للفوز  المرشحين  وأحد  أوروبا  بطل  يعتبر  الذي 

التعادل أن هذه اللعبة تتطور في المغرب وتسير في االتجاه الصحيح«.

ارتفاع سقف طموحات الجمهور :
وتابع الدكيك: »نعرف أن سقف طموحات الجمهور قد ارتفع في المونديال، 
تلقى  الذي  الدكيك  جهد«.  أي  ندخر  ولن  نقطة،  ألبعد  نذهب  أن  نعده  لذلك 
وهو  متلفزة،  تصريحات  في  قال  الكرة،  جامعة  رئيس  لقجع  فوزي  من  تهنئة 
يبكي:«لم يعد لدينا ما نخسره اآلن سواء واجهنا البرازيل أو أي خصم«. وختم: 
»سنترك روحنا في الملعب لنواصل المغامرة ونثبت للعالم أننا لم نسرق شيئا، 

حضرنا لتشريف المغرب«.

التعادل مع تايالند بطعم الهزيمة :
داخل  القدم  لكرة  المغربي  الوطني  المنتخب  مدرب  الدكيك  هشام  تأسف 
 1-1 بنتيجة  المغرب  منتخب  وتعادل  أمام تايالند.  الفوز  ضياع  على  القاعة، 
مع تايالند، في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم، التي تقام حاليا في ليتوانيا. 
وقال الدكيك في تصريحات لموقع الجامعة »تعادل بطعم الهزيمة، ألننا أضعنا 
العديد من الفرص«. وأضاف »حضور المغرب كان جيدًا، كنا الطرف األفضل«. 
وتابع »ألول مرة أشعر بأن الالعبين يفكرون في التأهل للدور المقبل وليس في 
لقاء اليوم«. وشدد »كنا نطمح للفوز، السبب الرئيسي في التعادل، غياب الثنائي 
سعد كنية وأشرف سعود«. وأوضح »األمر كان سيختلف، لو لعبنا بكامل عناصرنا، 

ومع ذلك كسبنا نقطة مهمة وضعتنا في المركز الثاني«. 

إشادة بتحقيق المغرب إلنجاز تاريخي في المونديال:
أعرب اإلطار الوطني هشام الدكيك، عن سعادته بالتأهل التاريخي للعناصر 
الوطنية إلى ثمن نهائي كأس العالم، المقامة حاليا بليتوانيا. وجاء هذا التأهل 
بعد التعادل المثير، األحد، أمام المنتخب البرتغالي “بطل أوروبا” بثالثة أهداف 
لمثلها، ضمن منافسات الجولة الثالثة واألخيرة من دور المجموعات بنهائيات 
الوطني:«سعيد  الناخب  قال  المواجهة،  عقب  له  تصريح  وفي  »المونديال«. 
العالم ثالث مرات متتالية  أول مدرب يشارك في نهائيات كأس  جدا أن أكون 
إلى  بالتأهل  النفس  أمني  وكنت  الفيفا،  من  التنويه  ونيل  نفسه،  المنتخب  مع 
نتائج  تحقيق  دون  مناسبة  كل  في  المشاركة  من  جدوى  ال  ألنه  الثاني،  الدور 
إيجابية. تحقق لنا األهم بالتأهل إلى دور ثمن النهائي، وقد قدمنا مباراة كبيرة 
الذي يضم كذلك العبين من سبورتينغ  أوروبا،  البرتغالي بطل  المنتخب  أمام 

واجهـنــا �شــواء  نخ�شــره  ما  لدينـا  “مل يعـد 
الربازيـل اأو اأي خـ�شـم”

نفوس  على  الصاالت،  كرة  منتخب  أدخلها  عارمة  فرحة 
الجماهير المغربية، بعد اإلنجاز التاريخي المتمثل في بلوغ ربع 
تاريخ  في  مرة  ألول  فنزويال،  عقبة  بتجاوز  العالم،  كأس  نهائي 
نهائي  ربع  بلوغ  في  المغرب  منتخب  ونجح  والعرب.  أفريقيا 
على   3-2 فوزه  بعد  تاريخه،  في  مرة  ألول  ليتوانيا،  مونديال 
فنزويال، مساء الوم األربعاء. وسيالقي المنتخب المغربي في الدور 
المقبل، الفائز من مباراة البرازيل واليابان. وتدين كرة الصاالت 
بالفضل إلى المدرب هشام الدكيك، الذي انطلق اسما مغمورا 
وشغوفا بهذه اللعبة في مدينة القنيطرة، ما قاده لإلشراف على 
المحلية،  المنافسات  الذي سيطر على  القنيطري،  نادي أجاكس 
اللجوء  إلى  صال  للفوت  المغربية  الملكية  بالجامعة  دفع  مما 
لخدمات الدكيك، الذي حقق مع منتخب األسود، انطالقة قوية 
في أول مشاركة له بكأس العالم الذي أقيم في تايالند، قبل 8 
سنوات. الجامعة مكنت الدكيك، لما لمسته فيه من كفاءة، من 
الحصول على دورات تدريبية، مما ساعد األسود على حصد لقب 
والتقدم  العرب،  كأس  ومعه  التوالي،  على  مرتين  أفريقيا  بطل 
في تصنيف الفيفا للمركز 14 عالميا. ولم يتوقف تحور لعبة كرة 
الدكيك، األسود،  قاد  الحد، بل  الصاالت، عند هذا  القدم داخل 
هزيمة  دون  ليتوانيا،  مونديال  في  الكبار  الثمانية  بين  ليصبح 
حتى اآلن، بعد الفوز على جزر سولومون وفنزويال، والتعادل مع 

تايالند والبرتغال سادس العالم.

ه�شــام الدكيــك
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الملحق الرياضي

نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

البورتا يربط بقاء كومان بشرطين
كواليس  برشلونة،  رئيس  البورتا  كشف 
المؤتمر  من  الفريق،  مدرب  كومان  انسحاب 
قادش  مواجهة  سبق  الذي  األربعاء  الصحفي 
»ماركا«:  نقلتها  تصريحات  خالل  وقال،  بالليجا. 
»اكتشفنا في اللحظة األخيرة أن كومان يريد أن 
بحضور  االلتزام  عليه  وكان  البيان،  بهذا  يدلي 
المؤتمر الصحفي، وله الحرية في الرد أو التعبير 
المدرب،  قرار  نحترم  ونحن  يرى،  كما  نفسه  عن 
وأضاف:  بدقائق«.  قبلها  فعله  ما  اكتشفنا  لكننا 
»نحن في لحظة صعبة، وأعتقد أنه يجب أن يكون 
نتيجة  لتحقيق  واألمل  الهدوء،  من  الكثير  لدينا 
جيدة ضد قادش، ألن هذا المهم، وسيتم التغلب 
على المواقف بالنتائج، وسنواصل التقدم والقتال«. 
بويول،  كارلوس  لتغريدة  تعرضه  البورتا،  ونفى 
قائد برشلونة التاريخي، والتي طالب خاللها الجميع 
بالتوحد خلف الفريق، وقال رئيس البارسا »حقيقة 
لم أر حتى اآلن تغريدة بويول«. وواصل: »أعتقد 
أن ما فعله كومان لم يكن ضروريًا، واإلجابة على 
األسئلة تجعلك تشرح ما يدور في رأسك«. واختتم 
بالحديث عن مصير كومان، قائال: »مصير المدرب 
دائمًا يعتمد على النتائج، وهنا األمر مختلف ليست 
النتائج فقط بل األداء، وكومان يعرف ذلك، وسوف 

يتصرف كمحترف«.
إيتو يدلي باعتراف مؤلم حول برشلونة

برشلونة  العب  إيتو،  الكاميروني  تحدث 
اتخذها  التي  القرارات  عن  األربعاء  يوم  السابق، 
جدد  العبين  ضم  بمسألة  يتعلق  فيما  البرسا 
تعليقه  لدى  إيتو  وقال  األخيرة.  المواسم  خالل 
على من يجب أن يتولى المسؤوليات في أي ناد 
يبرم  لم  األخيرة  السنوات  خالل  »برشلونة  إن 
صفقات بسبب التفكير في األسلوب الذي عودنا 
يبحث عن العب  »لقد كان  وزاد:  الفريق«.  عليه 
خط وسط رائع للغاية، لكن على حد علمي، لم 
عندما  بالطبع،  ذلك.  في  بالسعي  المدرب  يأمر 
بالنسبة  أول من طردوه هو.  األمور، كان  ساءت 
أوال«.  المدرب  المسؤول هو  أن يكون  لي، يجب 
وتابع خالل حديثه في مداخلة عن مستقبل كرة 
القدم ضمن القمة العالمية لكرة القدم:«برشلونة 
في السابق كان يستطيع ضم العبين رائعين ألن 
يكلفوا  لم  وأوليجير  وفالديس  وإنييستا  تشافي 
النادي الكثير من المال«. وأردف إيتو:«واحدة من 
المشكالت الكبيرة التي نواجهها اليوم في كرة 
القدم هي أن الناشئين مخصصة إللتقاط الصور 
فقط، وليس لتوفير كوادر للفريق«. وحول الجدل 
أريد  إيتو: »ال  بشأن دوري السوبر األوروبي، قال 
الخوض في ما إذا كانت فكرة جيدة أم سيئة، ولكن 

أعتقد أن هناك العديد من السلوكيات األنانية«.
مارتينيز يرد على أنباء خالفة كومان

بلجيكا  منتخب  مدرب  مارتينيز  روبرتو  رد 
تولي  من  اقترابه  حول  األخيرة،  األنباء  على 
مارتينيز  ويُعد  لكومان.  خلفا  برشلونة،  قيادة 
من المدربين المفضلين لرئيس برشلونة، كما 
كرويف.  جوردي  مع  ممتازة  بعالقة  يتمتع  أنه 
»موندو  نقلتها  تصريحات  خالل  مارتينيز،  وقال 
ديبورتيفو«: »خالفة كومان؟ ليس لدي أي تعليق، 
فهناك شائعات كما هي دائما، وهو أمر طبيعي. 
حين تخسر 3 مباريات تظهر الشائعات حول رحيلك 
عن منصبك«. ووفًقا لشبكة »ESPN« العالمية، 
الصيف،  في  مارتينيز  مع  البورتا  تواصل  فقد 
خالل الفترة التي وضع خاللها كومان على قائمة 
برشلونة،  تدريب  من  موقفه  لمعرفة  االنتظار، 
إال أن مارتينيز أكد أنه من الصعب ترك منتخب 

بلجيكا قبل أيام من انطالق اليورو. 

بنزيما ينضم لقائمة أساطير الليجا
لقائمة  مدريد  ريال  مهاجم  بنزيما  انضم 
ذهبية تضم كبار هدافي الليجا عبر التاريخ. وسجل 
بنزيما هدفين في شباك ريال مايوركا في البرنابيو، 
وبحسب شبكة  لليجا.    6 الجولة  مباريات  ضمن 
»أوبتا« لإلحصائيات رفع بنزيما رصيده إلى 200 
9 العبين  لقائمة تضم  وانضم  الليجا  في  هدف 
فقط، تمكنوا من تسجيل 200 هدفا أو أكثر في 
ميسي  ليو  القائمة  وتضم  اإلسبانية.  المسابقة 
 ،)251( زارا   ،)311( رونالدو  كريستيانو   ،)474(
هوجو سانشيز )234(، راؤول )228(، دي ستيفانو 
)227(، سيزار )222(، كويني )219( وباهينو.)211(

ذهبيـــة  قائمـــة  يدخـل  أسينسيــو 
في الليجا وصراع إنجليزي إيطالي لخطفه

حقق أسينسيو نجم ريال مدريد، رقما مميزا 
مايوركا، مساء  ريال  بتسجيل هاتريك في شباك 
األربعاء، بالجولة السادسة من عمر الليجا. وبحسب 
شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، فإن أسينسيو أصبح 
لصالح  هاتريك  يسجل  إسباني  العب  سادس 
ريال مدريد في الليجا، خالل القرن 21. وأضافت 
»أسينسيو هو أول العب إسباني يُسجل هاتريك 
في  ليجانيس  ضد  موراتا  ألفارو  منذ  الليجا،  في 
أبريل 2017«. من ناحية أخرى، كشفت صحيفة 
»ذا صن« البريطانية«عن اهتمام آرسنال بالالعب 
استعدادا  مدريد،  ريال  نجوم  من  يعتبر  الذي 
وبحسب  ينايرالمقبل.  في  عليه  لالنقضاض 
آرسنال ينتظرون حسم  الصحيفة، فإن مسؤولي 
تمهيدا  الميرنجي،  مع  البقاء  من  الالعب  موقف 
من  أسينسيو  ويعاني  ضمه.  أجل  من  للتحرك 
تجاهل تام من قبل أنشيلوتي، مدرب الريال، الذي 
مباريات   6 دقيقة خالل   70 من  أقل  في  أشركه 
منذ بداية الموسم. وأضافت أن أسينسيو سيجري 
المدرب  نوايا  لمعرفة  أنشيلوتي  مع  محادثات 
أن  إلى  الصحيفة  وأشارت  الموسم.  هذا  تجاهه 
ريال مدريد من الممكن أن يفكر في بيع أسينسيو 
خاصة مع توهج البرازيلي فينيسيوس. كما يرغب 
الريال في توفير سيولة مالية كافية للجمع بين 
هناك  أن  كما  المقبل.  الصيف  وهاالند  مبابي 
اهتمام من أندية ليفربول، ليدز يونايتد، إيفرتون 
وبحســب  اإلسبانــي.  بالالعــب  وولفرهامبتون 
وميالن  يوفنتوس  فإن  ديبورتيفــو«،  »موندو 
مهتمان بشدة بوضعية أسينسيو، على أمل ضمه 

في ينايرالمقبل.
عـــروض الشتـاء تقــرب يوفيتــش 

من باب الرحيل
بات مصير لوكا يوفيتش العائد لريال مدريد 
هذا الصيف مرهونا بعروض االنتقاالت الشتوية 
المقبلة في ظل عدم قدرته على إقناع أنشيلوتي. 
وكشف تقرير صحفي فرنسي، األربعاء، عن مصير 
الالعب الصربي، وال يعول أنشيلوتي على يوفيتش 
االعتماد  مع  الموسم،  هذا  الريال  مباريات  في 
سبورت  يورو  شبكة  أساسي  بشكل  بنزيما  على 
الفرنسية، فإن يوفيتش يمكنه الرحيل في يناير 
بضمه.  نادٍ  من  أكثر  اهتمام  ظل  في  المقبل، 
هام  ووست  آرسنال  ناديي  أن  التقرير  وأضاف 
اإلنجليزيين، يعتبرا أكثر الفرق اهتماما بضمه في 
الشتاء. وانضم يوفيتش )23 عامًا( إلى ريال مدريد 
في صيف 2019، قادمًا من أينتراخت فرانكفورت، 
المردود  يقدم  لم  لكنه  يورو،  مليون   60 مقابل 
الذي يشفع له بالبقاء في سانتياجو برنابيو. ورغم 
عودته للعب مع ناديه السابق على سبيل اإلعارة 
في الموسم الماضي، إال أن يوفيتش لم يتمكن 
من استعادة مستواه. وأوضح التقرير، أن المهاجم 
أن  للبوندسليجا، كما  العودة  الصربي يستهدف 
ريال  مهاجم  بإعجاب  تحظى  بطولة  الكالتشيو 

مدريد أيضًا

اجلامعــــة تقــرر عـــودة اجلماهيـــر
اإلى مدرجــات املالعــب

جريندو عا�شر مدرب للمغرب التطواين
يف مرحلة غازيل

قرعة بطولة الق�شم املمتاز لع�شبة طنجة
يف �شرية تامة

لكرة  المغربية  الملكية  للجامعة  المديري  المكتب  قرر 
 21 القدم، برئاسة فوزي لقجع، في اجتماع عقده يوم الثالثاء 
الجماهير  عودة  المرئية،  المناظرة  تقنية  عبر   2021 شتنبر 
عن  كلمته،  في  الجامعة  رئيس  تحدث  حيث  المالعب.  إلى 
األيام  في  المالعب  إلى  تدريجيا  للجماهير  المرتقبة  العودة 
 ، الشأن  هذا  في  المختصة  السلطات  قرار  انتظار  في  المقبلة 
االحترازية، كما حث  التدابير  واتخاذ  التلقيح،  إلزامية جواز  مع 
اإلجراءات  من  مجموعة  التخاذ  والمسؤولين  األندية  رؤساء 
بالحصول  المالعب  إلى  الولوج  ارتباط  أهمها:  االستيباقية 
االحترازية  اإلجراءات  اتخاذ  إلى  باإلضافة  التلقيح  جواز  على 
حث  أجل  من  للرؤساء  فرصة  وهي   ،19 بكوفيد  الخاصة 
كما  اآلجال،  أقرب  في  التلقيح  جواز  على  للحصول  جماهيرها 
اللوجستيكية  الناحية  من  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  طالب 

القرار  هذا  وجاء  المالعب.  إلى  الجماهير  عودة  عملية  إلنجاح 
لقجع  كلمة  تقدمتها  التي  االجتماع  أعمال  نقط جدول  ضمن 
القاعة  داخل  القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  خاللها  من  هنأ 
تجرى  التي  العالم،  كأس  منافسات  من  الثاني  للدور  لتأهله 
أطوارها بليتوانيا متمنيا له حظا موفقا في باقي مبارياته في 
هذه البطولة. وضمن النقاط الواردة في جدول األعمال دائما، 
واإلدارية  التقنية  اللجنة  أعدته  الذي  التكوين  برنامج  مشروع 
المكلفة سابقا من قبل المكتب المديري ، والذي سيدخل حيز 
التطبيق بداية من هذا الموسم، حيث تمت المصادقة عليه. 
وفي نقطة متعلقة بالرخص، قرر المكتب الجامعي بتنسيق مع 
العصبة الوطنية لكرة القدم االحترافية، االعتماد على إلزامية 
األول  االحترافيةبالقسمين  البطولة  مباريات  في  الرخص 

والثاني ابتداء من الجولة الثالثة.

توني  اإلسباني  مدربه  بإقالة  التطواني  المغرب  عجل 
البطولة  في  للفريق  السلبية  االنطالقة  خلفية  على  كاسانو 
متتاليتين  هزيمتين  تلقيه  بعد  الثاني  للقسم  االحترافية 
المغرب  إدارة  اختيار  المغربي وجمعية سال. ووقع  أمام سطاد 
اللطيف جريندو، الذي يعد  التطواني على اإلطار الوطني عبد 
يرأسه  الذي  المسير  المكتب  عهد  في  عشر  الحادي  المدرب 
سنوات  ثالث  ظرف  وفي   .2018 يوليوز  منذ  غازي  رضوان 
التطواني عشرة مدربين،  للمغرب  التقنية  اإلدارة  تعاقب على 
فبراير  في  عنه  استغني  الذي  بنحساين  الواحد  بعبد  بداية 
2019، وعوضه طارق السكتيوي إلى حدود غشت 2019، حيث 
تعاقد الفريق مع المدرب اإلسباني أنخيل فياديرو بتوصية من 
رضى  الوطني  اإلطار  بعده  جاء  بنعلي.  بيدرو  التقني  المدير 
حكم في فبراير 2020 بعدما كان يشغل مهام المدير التقني 
منذ يناير 2020 بعد بيدرو بنعلي. واستمر حكم مدربا للفريق 
في شتنبر  مادولوفيتش  زوران  الصربي  ليعوضه  أشهر  سبعة 
 2020 أكتوبر  شهر  في  قياسي  زمن  في  بدوره  ورحل   2020
المسير  المكتب  يمهله  ماكيدالم  خوان  اإلسباني  وعوضه 
أكثر منة ثالثة أشهر ليتعاقد مع ابن الدار، يونس بلحمر في 
إقالته  وتمت  فقط  واحدا  شهرا  ليستمر   ،2021 سنة  بداية 
في فبراير 2021، وعوضه جمال الدريدب الذي انفصل بدوره 
توني  اإلسباني  مكانه  وحل  الماضي  يوليوز  في  الفريق  عن 
كوساني آخر الحاصلين في مقصلة رضوان غازي بعدما ساهم 
في  بهزيمتين  وانطالقه  الثاني  القسم  إلى  الفريق  نزول  في 
الجولتين األولى والثانية، وتم التعاقد مع اإلطار الوطني عبد 
اللطيف جريندو مساء األربعاء، ويطمع المكتب المسير للفريق 

خالل  من  الثاني  بالقسم  جريندو  تجربة  استثمار   التطواني 
إشرافه على مجموعة من األندية بهذا القسم وبهدف تحقيق 
العودة إلى القسم األول. كما تم تعيين هشام اللويسي مدربا 

مساعدا بتوصية من المدرب الجديد.

جهة  عصبة  بطولة  بشؤون  مهتمة  فعاليات  استنكرت 
إجراء  عملية  بها  تمت  التي  السرية  الحسيمة  تطوان  طنجة 
يميل  تصرفا  واعتبرتها  للعصبة  الممتاز  القسم  بطولة  قرعة 
ومكان  بتوقيت  اإلشعار  تتنظر  كانت  بعدما  العشوائية،  إلى 
بعد  متابعتهاعن  ظروف  توفير  وبالتالي  القرعة  هذه  إجراء 
)أ(  المجموعة  ضم  عن  القرعة  هذه  اسفرت  وقد  األقل.  على 
افسي  االصيلي،  الشباب  طنجة،  طلبة  تطوان،  طلبة  ألندية: 

القصري،  الرجاء  امزورن،  اتحاد  العرائش،  افسي  تازة،  باب 
شباب المضيق، رجاء موح باكو، شباب سيدي ادريس، جوهرة 
)ب(:اتحاد  المجموعة  ضمت  بينما  مكادة.  بني  رجاء  مسنانة، 
مغرب  طنجة،  علم  شباب  طنجة،  وداد  شباب  البالية،  طنجة 
طنجة، شباب بنديبان، أمل الفنيدق، الرجاء الحسيمي، نهضة 
الساحل،  وفاق  العرائش،  جوهرة  القصري،  السالم  براد،  باب 

الدغاليين. شباب 



لم يستغل اتحاد طنجة عامل األرض وسقط 
في فخ التعادل أمام ضيفه شباب المحمدية في 
أول مباراة له على أرضه لحساب الجولة الثانية 
من البطولة االحترافية للقسم الوطني األول، 
بالملعب  الماضي  السبت  بهدف لمثله مساء 
الكبير بطنجة. وسجل اتحاد طنجة هدفا مبكرا 
اكسيل  الغابوني  هدافه  عبر   5 الدقيقة  منذ 
مايي مستغال ارتباكا في دفاع الفريق الضيف، 
المباراة  حسم  بإمكانه  حماسا،وكان  منحه 
بإمكان  األول، كما كان  الشوط  بسهولة في 
الضيوف إنهاءه بالتعادل بعد تسجيل مهاجم 
شباب المحمدية كمال لقرع هدفا ألغاه الحكم 
سمير الكزاز بعد عودته لتقنية الفيديو. وظهر 
الشوط  في  مغايرة  بصورة  المحمدية  شباب 
الثاني من المباراة، وتمكن من إدراك التعادل 
في  الواسطي  حمزة  البديل  سجله  بهدف 
اتحاد  دفاع  في  ارتباكا  مستغال   ،52 الدقيقة 
الدعم  الطنجاوي  الفريق  يستغل  ولم  طنجة. 
طرف  من  المباراة  قبل  تلقاه  الذي  المعنوي 
جمهوره بقيادة فصيل إلتر هيركوليس الذي 
احتشد أمام باب الفندق الذي أقام به الفريق 
في  الفندق  مغادرتهم  أثناء  الالعبين  وشجع 
اتجاه الملعب. وترك التعادل خيبة امل وسط 
الجولة  في  الهزيمة  بعد  طنجة  اتحاد  أنصار 
االولى أمام الوداد، ليحصل على النقطة األولى، 
فيما رفع شباب المحمدية رصيده إلى 4 نقاط. 
وعبر بيرنار كازوني مدرب اتحاد طنجة عن خيبة 
أمله بعدما عجز فريقه عن تحقيق الفوز في أول 
مباراة له بطنجة أمام ضيفه شباب المحمدية 
وقال” تمكنا من تسجيل سجلنا هدف في وقت 
بحثنا  بعدما  النتيجة  حسم  حاولنا  مناسب، 
عن تسجيل أهداف أخرى، اتيحت لنا فرصا لم 
مدرب  وتابع  المطلوب”.  بالشكل  نستغلها 
اتحاد طنجة” كان هناك خطأ على مدافعنا أيوب 
الجرفي قبل تسجيل المحمدية لهدف التعادل، 
وأضاف”  بالواجب”.  يقوم  لم  الحكم  لألسف 
لمباغتتنا  المنافس كان منظما وبادر  الفريق 
في أكثر من مناسبة ما حد من إمكانية فرض 
الغيابات  عانينا كذلك بسبب بعض  أسلوبنا. 
المهمة في تركيبتنا. نحن في البداية سنحاول 
وظهر  أخــرى،  إلى  دورة  من  أسلوبنا  تطوير 
تحسن ملحوظ وأمور إيجابية في هذه المباراة 

مقارنة مع مباراتنا األولى”.
مباراة  مــع  موعد  على  الفريق  وكــان 
لحساب الجولة الثالثة من البطولة االحترافية 
أمس الجمعة حل خاللها ضيفا على أولمبيك 
المقبل  الثالثاء  يوم  يستقبل  فيما  اخريبكة، 
فريق الرجاء الرياضي في مباراة قوية لحساب 

الجولة الرابعة بالملعب الكبير بطنجة انطالقا 
من الساعة الخامسة مساء.  

نتائج الدورة 2:
الفتح الرياضي / يوسفية برشيد: 1 – 1 

د.ح. الجديدي / حسنية أكادير: 2 – 1 
اتحاد طنجة / شباب المحمدية: 1 – 1 

ش.ر. السالمي / المغرب الفاسي: 3 – 0 
الرجاء الرياضي / أولمبيك اخريبكة: 2 – 1 

نهضة بركان / أولمبيك اسفي: 1 – 1 
سريع وادي زم / الوداد الرياضي: 0 – 2 
مولودية وجدة / الجيش الملكي: 0 – 2 

برنامج الدورة 3:
أمس الجمعة:

أولمبيك اخريبكة / اتحاد طنجة
المغرب الفاسي/ الفتح الرياضي
الرجاء الرياضي / ش.ر. السالمي

اليوم السبت:
شباب المحمدية / د.ح. الجديدي )الخامسة 

مساء(
أولمبيك اسفي / مولودية وجدة )السابعة 

والربع مساء(
يوسفية برشيد / سريع وادي زم )التاسعة 

والنصف مساء(
غدا األحد:

حسنية أكادير / الوداد الرياضي )السابعة 
والربع مساء(

الجيش الملكي / نهضة بركان )التاسعة 
والنصف مساء(
برنامج الدورة 4:

اإلثنين 27 شتنبر:
اخريبكة  أولمبيك   / السالمي  ش.ر. 

)السابعة والربع مساء(

الثالثاء 28 شتنبر:
)الخامسة  الرياضي  الرجاء   / طنجة  اتحاد 

مساء( 
مولودية وجدة / المغرب الفاسي )السابعة 

والربع مساء(
سريع وادي زم / شباب المحمدية )التاسعة 

والنصف مساء(
األربعاء 29 شتنبر:

الفتح الرياضي / أولمبيك اسفي )الخامسة 
مساء(

د.ح. الجديدي / الجيش الملكي )السابعة 
والربع مساء(

الوداد الرياضي / يوسفية برشيد )التاسعة 
والنصف مساء(

)التاسعة  أكادير  حسنية   / بركان  نهضة 
والنصف مساء(

الترتيب العام:
1 - ش.ر. السالمي: 6 نقاط

2 - الوداد الرياضي: 6 //
3 - الرجاء الرياضي: 6 //

4 - د. الحسني الجديدي: 6 //  
5 - شباب المحمدية: 4 //

6 - حسنية أكادير: 3 //
7 - الجيش الملكي:3 //
8 - نهضة بركان: 2 //

9 - أولمبيك اخريبكة: 1 //
10 - أولمبيك أسفي: 1 //
11 - يوسفية برشيد: 1 //
12 - اتحاد طنجة: 1 //   
13 - الفتح الرباطي: 1 //

14 - مولودية وجدة: 1 //   
15 - المغرب الفاسي: 1 //  

16 - سريع وادي زم: 0 //
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خبر األسبوعالبطولة الحرتافية :

التي  بالمنتخبات  الخاصة  ديفيز  كأس  قرعة  األربعاء  مساء  جرت 
وقوع  عن  القرعة  وأسفرت  األولى.  للمجموعة  الصعود  على  ستراهن 
منتخب تونس ضد منتخب زيمبابوي، بينما سيلعب منتخب المغرب ضد 
أمام  تألقه  بعد  أن منتخب نسور قرطاج،  إلى  اإلشارة  الدنمارك. وتجدر 
منتخب الدومينيكان أصبح يحتل المركز 55 في تصنيف البطولة. ويحتل 
)62(. وستدور  )60( وزيمبابوي  56، والمغرب  المركز  الدانمارك  منتخب 
المنافسات أيام 26 و27 أو 27 و28 نوفمبر المقبل. وسيلعب المتأهل 
من المباراتين لخوض »بالي أوف« الصعود للمجموعة األولى. يذكر أن 
منتخب تونس فاز يوم السبت الماضي على منتخب الدومينيكان )3-2( 
للمراهنة على  الفرصة  الثانية، مما منحه  المجموعة  في إطار منافسات 
مشاركة  أول  منذ  مسبوق  غير  حدث  في  األولى،  المجموعة  في  مكان 

لتونس في كأس ديفيز عام 1982.

الدوري اإلسباني
ريال مدريد يكت�شح مايوركا 

وتعرث جديد لرب�شلونة

الك�شف عن مناف�شي تون�س 
واملغرب يف كاأ�س ديفيز

مايوركا،  ريال  )1-6( ضد  ب  عريضا  انتصارًا  مدريد  ريال  حقق 
ضمن منافسات الجولة السادسة من الليجا. وسجل للريال، أسينسيو 
»هاتريك« وبنزيما »هدفين« وإيسكو، بينما سجل لمايوركا كانج إن 
لي. ورفع ريال مدريد رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة، بينما تجمد 
رصيد مايوركا عند 8 نقاط في المركز الحادي عشر. واقتنص أتلتيكو 
خيتافي بهدف  وتقدم   .)2-1( خيتافي  مع مضيفه  مثيرا  فوزا  مدريد 
المدافع الصربي ستيفن ميتروفيتش في الثواني األخيرة من الشوط 
األول. واستغل أتلتيكو النقص العددي في صفوف خيتافي بعد طرد 
العبه ألينيا في الدقيقة 74 لحصوله على اإلنذار الثاني. وأحرز لويس 
سواريز هدف التعادل في الدقيقة 78. وعاد في الوقت بدل الضائع 
لخطف هدف الفوز القاتل ألتلتيكو. ليرفع رصيد فريقه إلى 14 نقطة 
ليقفز إلى المركز الثاني، وظل خيتافي بدون رصيد في المركز قبل 
أهداف  بثالثة  غرناطة  مضيفه  على  سوسيداد  ريال  وانتصر  األخير. 
وتعادل   ،)9( لغرناطة  التسجيل  سانشيز  خيرمان  وافتتح  لهدفين. 
للضيوف  الثاني  وأضاف   ،)52( إيلوستوندو  أرتيز  سوسيداد  لريال 
من  األرض  ألصحاب  ميال  لويس  وتعادل  د.60،  في  مورينو  ميكيل 
ريال سوسيداد عن طريق  أهداف  ثالث  وجاء  د.70،  ضربة جزاء في 
أرتيز إيلوستوندو في د.83. ورفع ريال سوسيداد رصيده إلى النقطة 
 3 النقطة  بينما توقف رصيد غرناطة عند  الثالث،  المركز  13 محتال 
بالمركز الـ18. وحقق إشبيلية فوزا ثمينا )1-3( على ضيفه فالنسيا. 
جوميز،  أليخاندرو  طريق  عن  الثالثة  الدقيقة  منذ  إشبيلية  وسجل 
مرمى  في  بالخطأ  فالنسيا  العب  التو،  توني  سجله  الثاني  والهدف 
الدقيقة  في  الثالث  الهدف  مير  رافا  واضاف   ،15 الدقيقة  في  فريقه 
22.  فيما سجل هوجو دورو الهدف الوحيد لفالنسيا في الدقيقة 31. 
وارتفع رصيد إشبيلية، إلى 11 نقطة في المركز الرابع ومازال يمتلك 
مباراة مؤجلة مع برشلونة، وتجمد رصيد فالنسيا عند 10 نقاط في 
ومضيفه  برشلونة  لقاء  السلبي  التعادل  وحسم  الخامس.  المركز 
قادش في ختام الجولة السادسة. وهو تعثر جديد للفريق الكاتلوني 
الذي رفع رصيده للنقطة التاسعة، في المركز السابع وأصبح مدربه 
قاديس  رفع  فيما  أي وقت مضى.  أكثر من  باإلقالة،  كومان مهددًا 

رصيده للنقطة السادسة، في المركز الرابع عشر. 
نتائج الدورة 5: 

سلطا / قاديس: 1 – 2 
رايوفاليكانو / خيطافي: 3 – 0 

أ.مدريد / أ.بلباو: 0 – 0 
إلتشي / ليفانطي: 1 – 1 

ألفيس / أوصاصونة: 0 – 2 
مايوركا / فيا الريال: 0 – 0  

ريال صوصيداد / إشبيلية: 0 – 0   
بيتيس / إسبنيول: 2 – 2 

فالينسيا / ريال مدريد: 1 – 2 
برشلونة / غرناطة: 1 – 1 

نتائج الدورة 6:
خيطافي / أ.مدريد: 1 – 2 

أ.بلباو / رايوفاليكانو: 1 – 2 
ليفانطي / سلطا: 0 – 2 

إسبنيول / ألفيس: 1 – 0 
إشبيلية / فالينسيا: 3 – 1 

ريال مدريد / مايوركا: 6 – 1 
فيا الريال / إلتشي: 4 – 1  

غرناطة / ريال صوصيداد: 2 – 3 
أوصاصونة / بيتيس: 1 – 3  

قاديس / برشلونة: 0 – 0 
برنامج الدورة 7: 

اليوم السبت:
الواحدة  )الساعة  أ.مدريد  ألفيس/ 

ظهرا(
الثالثة  أ.بلباو)الساعة   / فالينسيا 

والربع زواال( 
إشبيلية / إسبنيول )الساعة الخامسة 

والنصف مساء(
)الساعة  الريال  فيا   / مدريد  ريــال 

الثامنة مساء(
غدا االحد:

)الساعة  أوصــاصــونــة   / مــايــوركــا 
الواحدة ظهرا(

برشلونة / ليفانطي )الساعة الثالثة 
والربع عصرا( 

)الساعة  قاديـــس   / رايوفاليكانـــو 
الخامسة والنصف مساء(

)الساعة  إلتشي   / صوصيداد  ريال 
الخامسة والنصف مساء(

الثامنة  )الساعة  خيطافي   / بيتيس 
مساء(

بعد غد اإلثنين:
الثامنة  )الساعة  غرناطة   / سلطا 

مساء(
الترتيب العام

1 - ريال مدريد: 16 نقطة
2 - أ. مدريد: 14 //

3 - ريال صوصيداد: 13 //
4 - اشبيلية: 11 //

5 -  فالينسيا: 10 //
6 - رايوفاليكانو: 10 //

7 - برشلونة: 9//
8 - بيتيس: 9 //
9 - أ.بلباو: 9 //

10 - أوصاصونة: 8 // 
11 - مايوركا: 8 //

12 - فيا الريال: 7 //
13 - إسبنيول: 6 //

14 - قاديس: 6//
15 - إلتشي: 6 //

16 - ليفانتي: 4 //
17 - سلطا: 4 //

18 - غرناطة: 3 //
19 -  خيطافي: 0 //

20 - أالفيس: 0 //

للجامعة  الوطنية  التقنية  اللجنة  وجهت 
بوكسينغ،  الكيك  لرياضــات  المغربية  الملكية 
المماثلة  والرياضات  الصافـــات  طاي،  المواي 
دعوتها من جديد لفائدة نخبــة من األبطــال 
أوزانهم خالل  ألقاب  على  الحاصلين  والبطالت 
والقارية  والعربية  الوطنية  البطوالت  مختلف 
والذين بلغ عددهم ثالثون بطال وبطلة، قصد 
انتقائي بالمركز  الدخول في معسكـــر تدريبي 
الممتدة  الفترة  خالل  تمارة  لمدينة  الرياضي 

20 و27 شتنبر الجاري. مابين 
من  الثالث  اإلعدادي  التربص  هذا  ويعتبر 
عاشتهـــا  التي  االستثنائية  الفترة  بعــد  نوعه 

الرياضة الوطنيــة جـــراء توقـــف جل أنشطتها 
للعناصر  تجمع  آخر  كان  حيث   ،19 كوفيد  جائحة  تداعيات  بسبب 
المشاركة  قبيل  تمارة  لمدينة  الرياضي  المركز  بنفس  الوطنية 
وأميمة  رشيد  وحمزة  زاهيدي  العالي  عبد  من  لكل  المتميزة 
بلحرشة والذين فازوا بألقابهم جميعا خالل بطولة النخبة الدولية 
مدينة  الماضي  شتنبر   04 يوم  احتضنتها  التي  طاي  للمواي 
خالل  من  الوطنية  التقنية  اللجنة  وتراهن  بالعراق.  السليمانية 
هذا التربص االنتقائي الجديد على الوقوف على مدى جاهزية كل 

اختيار  أفق  في  وذلك  الدعوة  لها  وجهت  التي  الوطنية  العناصر 
اإلفريقية  البطولة  فعاليات  ضمن  ستشارك  التي  الوطنية  النخبة 
مصر  بجمهورية  الغردقة  مدينة  ستحتضنها  التي  طاي  للمواي 
اإلقصائية  المنافسة  وهي  المقبل  نونبر   14 11و  مابين  العربية 
بيرمنغهام  مدينة  ستنظمها  التي  العالمية  األلعاب  لدورة  أيضا 
2022 ، إضافة إلى البطولة  األمريكية خالل شهر يوليوز من سنة 
فوكيت  بمدينة  منافساتها  ستدور  التي  طاي  للمواي  العالمية 

. المقبل  بالتايالند شهر دجنبر 

التعادل يح�شم مباراة احتاد طنجة واملحمدية
الفريق واجه اخريبكة اأم�س اجلمعة وي�شتقبل الرجاء الثالثاء

متارة حتت�شن مع�شكر انتقائي للنخبة الوطنية للمواي طاي 
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أحد ساعة  يوم  كان  والعود محمود،  للكتابة  وعقليا، عدت  بدنيا  الراحة  من  يوميـن  بعد 
الزوال، والشمس في كبد السماء، وحان وقت صالة الظهر الرباعية سرا.

رب  بأمر  حيـن  يأتيها كل  المطـر  من  بوابل  نما  بعشب  فسيحـة مخضرة  قصدت ساحـة 
العرعار  شجر  من  بأجمة  جوانبهـا  المحاطـة  األرض  لهذه  ونعمـة  منه  رحمة  هي  العالمين، 

والصفصاف والبلوط ألقت بظلها الظليل، ركنت سيارة ابنتي تحت الظل اتقاء للحر.
أخرجت سجادة تركية الصنع، اقتنيتها من السعودية إبان العمرة والحج، من أجل التقرب 

إلى اهلل بالصالة في حرمة مكة المكرمة.
توسطت الساحة الفسيحة الشاسعة، ال يراني أحد إلى اهلل، وأنا ال أراه، هو يسمعني وأنا 
أناديه وال أسمعه، في خلدي أحاط بي مالئكة الرحمان يدفعون عني كل شر آت قد يكون محدقا 

بي ال قدر اهلل.
تبعد الساحة وموقعها الجغرافي عن بالدي المغرب بـ 8700 كلم بحرًا، تقطعها الطائرة في 

مطبات الجو، وتغير المناخ والساعة، 
أقلعت ساعة الغروب وحطت بموريال في ليل دامس حين توسطت الرحلة نهارا مشمسا 

ونزلت صباح اإلثنين ضياء.
جلست وسط الساحة أناجي ربي العظيم، وأدعـوه المغفــرة ومسح الذنوب البائــدة التي ال 
يعلمها إال هو سبحانه وتعالى، عكف على كتابتها في سجل ملكان أحدهما عن اليمين واآلخر 

عن اليسار..
إنها فرصـة سانحــة مواتيـة لنفـض الغبــار عن مستندات طال األمد عليها، تغيرت فكرا 
ومضمونا وأسلوبا بتغير الزمان، وشاءت األقدار اإللهية أن تخرج إلى الوجود، كانت حبيسة درج 

مكتب متهالك شمل أوراقي وأقالمي، إلصالح ذات البين.
بالد  وآخرها  المغرب  أرجاء  أولها  كانت  األماكن،  متعددة  ممتعة  عطلة  في  بلدي  مغادرة 

أخرى..
هي فرصة للراحة واالستحمام واالستجمام بمسابح وشواطئ تطيب فيها للنفس للراحة 

والكتابة وتأمل ملكوت اهلل وخلقه.
سماء صافية األديم، أرض عليلة بهواء منعش، بعيدة عن رطوبة البحر وقيض الحر، المكان 
ال طير فيه يطير وال حيوان يرعى، ترى الفراشات المزركشة ذات األلوان الزاهية ترفرف شاهدة 

على ملكوت اهلل.
مشهد ال يتكرر إال نادرا، فرصة صالة وعبادة ونجوى، صالة أحادية دون شريك أو مؤنس 
سوى مالئكة الرحمان يسمعون قولي، ويرونني وأنا ال أراهم، وإنما يخيل إلي وعن يقين أنهم 
كائنات  من  فيها  وما  األرض  خلق  من  وسبحان  خلقهم،  من  سبحان  بي،  وملزمون  برفقتي 

وسبحان من خلق السماوات السبع وما يعرج إليها وهو على كل شيء قدير..
وقفت سادل الجسم حتى ال يفوتني وقت الصالة، فكبرت اهلل جهرا، تردد الصوت مدويا 
األدغال،  بين  توارى  الصوت خافتا خافتا حتى  ينزل  عاليا ثم  اإلحرام  تكبير  األفق، تسمع  في 
أمر اهلل  تسبيحه وصالته، هذا من  أعرف  وال  ويسبح،  الشجر يصلي معي  إن   : متعجبا  فقلت 

تعالى.
أتممت ركعاتي وسجودي لرب العالمين، فال ركوع وال سجود إال لرب الكون الخالق العظيم، 
هو أحق بالسجود والعبادة وال معبود غيره، ومن تنطع عن اإليمان به وترك الصالة فهو كافر، 

هو  خالقي وسيدي ورازقي ومحييني ومميتي يوم وفاتي: »كل من عليها فان ويبقى وجه ربك 
ذو اجلالل والإكرام« )س الرحمان 25(.

يوم وفاتي تحملني المالئكة إلى البرزخ حتى يوم الميعاد، وبعد الحساب أرجو اهلل أن يكون 
والشهداء  العليين  مع  الفردوس  جنة  ألدخل  وعونه  ورحمته  ومغفرته  برضاه  محفوفا  يسيرا 

والصالحين وحسن ذلك مفازا.
أما أغلب سكان المدينة فهم على ملة عيسى عليه السالم، يذهب العجائز رجاال ونساء إلى 
الكنائس ليجددوا العهد بسيدنا عيسى، وقد خالف الرهبان تعاليمه إذ يحمل المصلون ورودا 
وأتاوات إلى الكنائس وأما الشباب فجلهم يغطون في نوم عميق يوم األحد نتيجة سهرهم في 
المقاهي وأماكن المجون، يكرعون كؤوس الخمر.. فالحياة عندهم كما جاء في قوله تعالى : 
ْنَيا َلِعٌب َوَلْهٌو َوِزيَنٌة َوَتَفاُخٌر َبْيَنُكْم َوَتَكاُثٌر ِف اْلأَْمَواِل َواْلأَْوَلِد َكَمَثِل َغْيٍث  َياُة الدُّ َا اْلَ »اْعَلُموا اأَنمَّ
ا ُثممَّ َيُكوُن ُحَطاًما َوِف اْلآِخَرِة َعَذاٌب �َسِديٌد َوَمْغِفَرٌة مَِّن  َفرًّ اُه ُم�سْ اَر َنَباُتُه ُثممَّ َيِهيُج َفَتَ اأَْعَجَب اْلُكفمَّ

ْنَيا اإِلمَّ َمَتاُع اْلُغُروِر« صدق اهلل العظيم )س الحديد 20(. َياُة الدُّ َواٌن َوَما اْلَ ِ َوِر�سْ اللمَّ

اللهم اختم خاتمتنا بخير، فقد قال الحكماء :
ــ  خذ من اليوم عبرة

ــ  وخذ من األمس خبرة
ــ  الدنيا مسألة حسابية

ــ  اطرح منها التعب والشقاء
ــ  واجمع لها الحب والوفاء

ــ  واترك الباقي لرب السماء
ــ  إذا سجدت فاخبره بأسرارك

ــ  وال تسمع من بجوارك
ــ  وناجه بدمع عينك فهو للقلب مالك

ــ  ال تقل من أين أبدأ،  طاعة اهلل البداية
ــ  ال تقل أين طريقي، شرع اهلل الهداية

ــ  ال تقل أين نعيمي، جنة اهلل كفاية
ــ  ال تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية..

ــ  اللهم اغفر وارحم أنت أرحم الراحمين.
الدائم  اهلل  بوجود  صادق  إيمان  هو  العالمين،  لرب  سجود  وكل  ركوع  وكل  تكبيرة  كل 

وبرسوله سيدنا محمد عليه أزكى السالم، أدى األمانة ونصح األمة هو شفيعنا يوم الدين.
لقول اهلل  الكريم مصداقا  إلى وجه اهلل  المصلين هو توجه  قبلة  المشرق  فتوجهي جهة 

تعالى :
َ َواسِسٌع َعِليٌم« صدق اهلل العظيم )س البقرة  ِ اإِنمَّ اللمَّ ِ امْلَ�ْشُِق َوامْلَْغِرُب َفاأَْيَنَما ُتَولُّوا َفَثممَّ َوْجُه اللمَّ »َولِلمَّ

)114
)يتبع(

يف بالد الغربة !
)2/1(

أينما تكونوا يكون وجه اهلل


