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L’année 2020 s’éteint
léguant peu de joie et de réjouissances ;
laissant malheurs, douleurs, souffrances
et … beaucoup d’espoir !

Qu’en sera-t-il du

MAROC 2021 ?

Lire en pages 3 et 4

Un Vétéran Journaliste Tangérois
succombe à un arrêt cardiaque

Abdelmajid BEN SAÏD OURIAGHLI
C

rappelé à Dieu

’est avec une profonde affliction et une immense
consternation que nous avons accueilli la triste et
chagrinante nouvelle du décès survenu subitement le 21
décembre 2020, à la suite d’une attaque cardiaque, du
très cher regretté Abdelmajid BEN SAÏD OURIAGHLI, enseignant à la retraite, chevronné journaliste de la presse
écrite, accrédité depuis une quarantaine d’années par
plusieurs médias dont le quotidien national francophone « Le Matin ».
En cette douloureuse circonstance, nous présentons
nos condoléances les plus attristées à la famille du défunt et familles alliées, ainsi qu’à la très grande famille de
la presse régionale, priant Dieu le Tout Puissant d’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

Lire l’article de notre confrère Rachid Madani
en page de Sports

Tanger abrite une
conférence internationale sur les

Nouvelles
technologies

La Faculté des sciences et techniques (FST) de
Tanger et l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG), relevant de l’Université Abdelmalek
Essaâdi, organisent, du 21 au 26 décembre 2020,
une conférence internationale sur « les nouvelles
technologies et leur rôle dans l’amélioration de l’apprentissage électronique et des compétences académiques ».
Lire en page 2
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Le nouveau directeur régional des Impôts à Tanger

M'Hamed El Aagoubi

Professionnalisme, souplesse, rigueur et efficacité

En

poste depuis le 21 septembre 2020
à Tanger, le nouveau directeur régional des Impôts à Tanger, M’Hamed El Aagoubi,
s’est révélé très efficace face aux contraintes
imposées par la crise du Covid 19.
Ainsi, selon l’avis, aussi bien du personnel
de l’institution que celui de certains contribuables qui ont eu recours à ses services et
que nous avons discrètement interrogés à la
sortie de l’imposante bâtisse de la Direction
régionale des Impôts, ce responsable se révèle
à la hauteur de la tâche, dans les limites de ses
prérogatives et des règlements en vigueur.
« Depuis son arrivée, le nouveau Directeur s’efforce
de gérer une situation difficile en préservant les intérêts de l’Etat, sans bousculer ceux des contribuables
qui souffrent de la crise économique engendrée par la

pandémie du Covid 19 », explique un cadre de la Direction régionale des Impôts à Tanger, ajoutant «M. El
Aagoubi est investi d’une responsabilité qui implique
professionnalisme et savoir-faire ; il ne néglige aucun

détail entrant dans le cadre de ses attributions,
veillant scrupuleusement à l’application de la
réglementation dans des conditions raisonnables ».
Pour un contribuable, le nouveau directeur
possède la faculté et la patience d’écouter en
agissant dans le calme et le bon sens. « C’est
un responsable soucieux de la perfection et un
gestionnaire aussi souple que rigoureux, d’une
grande efficacité quand il s’agit de résoudre un
problème ».
Aujourd’hui, trois mois après la nomination
de ce responsable dans notre région, nous
nous félicitons de ses capacités, le félicitons pour la
confiance placée en lui et lui exprimons nos souhaits
les plus sincères de bonne continuité dans sa noble
mission.

Tanger abrite une conférence internationale sur les

La

Faculté des sciences
et techniques (FST) de
Tanger et l’Ecole nationale de
commerce et de gestion (ENCG),
relevant de l’Université Abdelmalek Essaâdi, organisent, du 21
au 26 décembre 2020, une conférence internationale sur « les
nouvelles technologies et leur
rôle dans l’amélioration de l’apprentissage électronique et des
compétences académiques ».
La conférence des Systèmes
intelligents avancés pour le développement durable (AI2SD 2020),
dont les travaux se tiennent en
présentiel et en visioconférence,
connaît la participation de 200
chercheurs, et la présentation
de 48 exposés scientifiques de
haut niveau et 270 recherches
académiques réalisées par des
chercheurs et des experts représentant 19 pays, rapporte la MAP.
Cette 3è édition de la conférence, qui intervient après celles
tenues à Tanger et Marrakech,
se penche sur les systèmes intelligents avancés appliqués à
l’agriculture, l’énergie, la santé et
l’environnement.
Les participants à cette rencontre
discutent
d’articles
scientifiques qui traitent de la
contribution de l’innovation tech-

Nouvelles technologies

nologique au développement
durable, l’apprentissage et à la
santé, ainsi que de l’importance
des énergies renouvelables dans
la protection de l’environnement,
les applications des technologies vertes dans le domaine de

le cadre du respect des mesures
préventives de lutte contre la
propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus, constitue
une occasion pour examiner les
“bonds” enregistrés au niveau
de l’utilisation de la “technologie

des nouvelles technologies à
l’enseignement, la formation et à
la médecine, donnant l’exemple
du secteur de la médecine, où
ces technologies sont devenues
“fondamentales”, grâce à la création d’appareils d’assistance,

la construction, l’Internet des
objets, l’analyse des méga-données et d’autres technologies, a
indiqué le président de la conférence, le professeur Mustapha
Ziani.
La conférence qui se déroule
en présentiel et à distance, dans

à distance”, a expliqué le Pr Ziani,
mettant en avant la contribution
des experts marocains au développement de cette technologie.
Pour sa part, le doyen de la
Faculté de médecine de pharmacie de Tanger, Mohamed Ahallat,
s’est arrêté sur la contribution

visant à contrôler les fonctions
vitales du corps et à faciliter le
travail des chirurgiens et des médecins.
Le Dr Ahallat a appelé à la création de passerelles académiques
dans les domaines de formation
des médecins et des ingénieurs,
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afin de réaliser un bond qualitatif
dans les innovations biomédicales, notant que ces passerelles
visent à apporter des solutions à
un certain nombre de problèmes
rencontrés par les médecins.
De son côté, le Pr Yan xiaohong, intervenant à distance depuis l’Université chinoise Jiangsu, a précisé que la technologie
contribue au développement et
au progrès, évoquant dans ce
sens les efforts déployés par son
université pour le développement de technologies et d’équipements agricoles pour nombre
de pays africains.
La conférence qui clôture ses
travaux ce samedi, devait être
marquée par l’organisation d’une
rencontre sur le rôle de la technologie de l’information dans la
crise du Coronavirus et son impact dans la refonte du système
éducatif au Maroc.
C’était l’occasion de rassembler les expertises des chercheurs, des développeurs et du
secteur privé, afin d’établir des
partenariats entre les universités
marocaines et étrangères, dans
le but de développer des projets
dans différents domaines de la
recherche scientifique, estime la
MAP.

Membre de la

FM
E J

FÉDÉRATION MAROCAINE

Sidi Med. El Yamlahi Ouazzani
Brahim TEMSAMANI
Rachid DFOUF
DES ÉDITEURS DE JOURNAUX
Hammouda
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L’année 2020 s’éteint
léguant peu de joie et de réjouissances ;
laissant malheurs, douleurs, souffrances et … beaucoup d’espoir !

Qu’en sera-t-il du

Si

MAROC 2021 ?

l’on exclue les événements positifs du Sahara Marocain,
vécus par le Maroc au mois de décembre courant, on
peut considérer que 2020 est une année perdue.
Dans moins d’une semaine, l’année en cours tire sa révérence
en abandonnant sur la planète Terre les méfaits, les dangers et
les séquelles d’un indomptable Virus Covid 19 qui a meurtri l’humanité et qui continue de le faire.
Pire, le Covid 19 menace de se maintenir avec la mutation à une nouvelle souche
non identifiée, marquant sans doute un retour au point de départ.
Le rideau se lèvera, jeudi prochain, sur le
nouvel an 2021 et, dès lors, on se pose plusieurs questions dont les plus pressantes
seraient de savoir si cette nouvelle année
sera clémente pour les humains ? Que
nous réserve-t-elle? Quelle évolution de la
pandémie? Qu’en sera-t-il de la santé des
habitants de la Terre? de leur vie? des progressions ou régressions économiques ? des conditions sociales ? bref, comment
aspirer à des conditions favorables de vie sur notre globe, d’une
manière générale ?

Le

démarrage de la campagne nationale de
vaccination massive anti-Covid
au Maroc était annoncé pour la
mi-décembre courant et cette
campagne devait durer 3 mois.
Néanmoins,on relève un report
pour des questions techniques.
Nous savons qu’il faudra 21
jours entre la première et la
deuxième vaccination, et un
maximum de 28 jours à partir
de la deuxième dose du vaccin
pour développer une immunité
élevée contre le SARS-CoV-2
(COVID 19).

des mesures de restriction dans
plusieurs villes, et la reprise économique laborieuse.
Il est indéniable que cette
campagne de vaccination annoncée fait prendre conscience
à l’opinion publique marocaine que le bout du tunnel est
proche, permettant d’espérer un
retour à la vie normale à partir
d’avril 2021.
La population des 18 ans et
des plus (25 millions de Marocains) sera vaccinée par
contingents, avec une priorité
donnée au personnel médical,

La vaccination massive
contre le Coronavirus suscite
de l’espoir chez la population
et les acteurs économiques qui
espèrent pouvoir dépasser ce
climat d’attentisme et de crainte
qui prévaut depuis des mois,
compliqué par la forte dégradation de la situation sanitaire,
le maintien ou le renforcement

de sécurité, etc, et aux personnes âgées et à risque. L’objectif sera de vacciner 80% de
cette population.
Soulignons que le vaccin du
Chinois Sinopharm pour lequel
a opté le Maroc qui a également
signé avec Astra Zeneca et est
entré en contact avec d’autres
laboratoires, peut être considé-

Au Maroc, comme dans l’ensemble des pays du monde, le premier souci est celui de maîtriser la pandémie dévastatrice du Coronavirus et de retrouver une vie sans crainte de la maladie et
de la mort subite qui planent continuellement sur les têtes de
l’homme, de la femme et, maintenant, dans une moindre mesure,
même celle de l’enfant.
Pour certains optimistes, le vaccin antiCorona arrive à point nommé pour vaincre
le mal et redonner espoir. Pour d’autres, se
disant réalistes, il ne faudrait pas afficher
un grand espoir avant 2022.
En dehors de ce volet sanitaire, les Marocains ressentent trois, pour ne pas dire plusieurs autres soucis. Le premier concerne
le redressement économique qui permettrait de garantir une vie sociale stable à
la population ; le deuxième est en rapport
avec les derniers événements du dossier
du Sahara Marocain, et la troisième touche à l’échéance législative qui cache les caprices d’une vie politique durant les cinq
prochaines années.
Eclairage!

ré comme le principal vaccin
qui sera utilisé lors de cette
campagne, ou du moins pour
son démarrage. Il serait l’un des
plus avancés dont l’efficacité
serait conforme aux attentes.
Les résultats de la phase 3 des
essais cliniques au Maroc ne
sont pas encore arrêtés mais les
premiers éléments disponibles
seraient très encourageants. Ce
vaccin est déjà administré à la
population Chinoise.
Il reste à savoir maintenant
si l’apparition annoncée en
Angleterre, avec un cas détecté à Gibraltar, d’une nouvelle
souche du virus Corona ne nécessiterait-elle pas de nouvelles
recherches pour un nouveau
vaccin. Combien de temps faudra-t-il encore pour cerner cette
nouvelle situation ? S’arrêtera-t-on à cette seule mutation
ou devrai-t-on affronter encore
un nouveau virus avec une nouvelle souche indomptable ?
L’humanité avance ainsi,
impuissante, dans la ou des
inconnues de l’avenir ! On en
voudrait pour preuve le renforcement des procédures de l’état
d’urgence sanitaire et le maintien des mesures et procédures
nécessaires pour lutter contre
le coronavirus (Covid-19), mises
en place par le Maroc depuis
mercredi dernier, 23 décembre,
pour une durée de trois semaines.
Sur le plan économique, beau-

coup d’espoirs reposent sur
2021 comme étant l’année de la
relance. Du moins une relance
relative.
Une récente étude effectuée
par « Inforisk », révèle une
baisse estimée du chiffre d’affaires des entreprises en 2020,
allant de 30% à 40% pour certains secteurs d’activités. Ce
n’est qu’une question de temps
avant d’arriver à une situation
assez critique, prévoit-on. Et le
recours aux procédures de traitement des entreprises en difficulté n’est pas systématique car
beaucoup de chefs d’entreprise
marocains ne connaissent pas

de réalisation par le Haut-commissariat au plan, les conséquences de la pandémie vont
continuer à se faire sentir durant l’année 2021, notamment
que les chefs d’entreprise sont
actuellement paralysés par la
peur, mais ils ont aussi des engagements à honorer vis-à-vis
des salariés, des banques et
des organismes financiers.
Ces entreprises doivent avoir
rapidement recours à une demande de procédure de traitement pour parvenir au recouvrement de leurs créances. Pour
cela ils doivent consulter des
avocats d’affaires.

les mécanismes mis en place
pour les aider et ne consultent
pas les avocats d’affaires pour
en savoir plus.
Selon les projections économiques du Royaume et notamment les travaux en cours

S’agissant des entreprises
structurées regroupées au
sein de la Confédération générale des entreprises du Maroc
(CGEM), 57 % envisagent une
reprise des affaires en 2021.
Suite en page 4
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Qu’en sera-t-il du MAROC 2021 ?

Passons maintenant au sujet
qui risque de devenir brûlant, à
terme, celui des élections législatives 2021.
Les prochaines élections législatives sont prévues en 2021
vraisemblablement entre septembre et octobre. L’avenir du
Maroc sera ainsi redessiné dans
un contexte national, régional
et international marqué par les
incertitudes liées à la crise sanitaire et économique dont les effets semblent perdurer. Le ministère de l’Intérieur est déjà à pied
d’œuvre et les partis politiques
commencent d’ores et déjà à se
préparer à cette échéance à travers des communiqués, des sorties médiatiques, des réunions et
autres meetings par visioconférence. A priori, cela entre dans le
rôle et les activités normales des
partis, mais, en réalité, le contenu englobe des déclarations et
des orientations qui dégagent un
parfum d’une précampagne électorale prématurée.
Outre la promotion des idées
du parti, l’objectif est d’attaquer
les autres formations concurrentes et de baliser le terrain en
séduisant le maximum de citoyens.

nationale. D’autres proposent
de nouvelles figures politiques
sachant que les anciennes, devenues trop habituelles et surtout
stériles, sont grillées et rejetées
par le peuple. On étale aussi
des avant-programmes prétendant pouvoir relever les défis.
La plupart de ces programmes
retombent à l’eau aussitôt après
les élections. Les partis qui ne
passent pas, se réfugient dans
l’opposition, une manière de
continuer d’exister sur la scène
politique en empoisonnant la
vie aux autres formations gagnantes.
Au niveau de la coalition gouvernementale, les préparatifs
vont aussi bon train en prévision
d’une éventuelle reconduction
dans un nouveau mandat éventuel.
Le Parti Justice et développement (PJD), chef de file de
l’exécutif, mène une campagne
à travers ses organes institutionnels, notamment son bureau
politique et la jeunesse du parti.
Les propos tenus sont parfois
populistes et contraires au discours véhiculé par le Chef du
gouvernement afin de maintenir
son assise « populaire ».

Pour le moment, c’est du chacun pour soi. Les amis d’hier
sont devenus les ennemis d’aujourd’hui, en attendant la formation d’alliances au gré des intérêts du moment et de chacun, au
risque de pactiser avec l’ennemi,
même s’il faut reléguer les intérêts de la Nation au second plan,
ce qui est souvent, monnaie
courante. Le cheval de bataille
commun, c’est l’exécutif qui est
critiqué pour des défaillances de
l’action gouvernementale et surtout pour sa gestion de la crise
sanitaire et économique. On fait
ressortir les défaillances mais
pas les difficultés.
Certaines formations dont
l’image est ternie à force de fauxpas, essaient de redorer leur blason.
La plupart fredonnent la même
chanson en se prétendant une
alternative pour donner une nouvelle impulsion à la vie politique

L’objectif escompté est de
convoiter une reconduction au
pouvoir toujours au nom de
la sacrée étiquette de sainteté
chez les Islamistes que nombre
d’adhérents à la formation de la
Lampe ont trahie ou brûlée par
des agissements contraires aux
principes prêchés par le parti.
Les uns en se dévoilant vulgairement en public, les autres en
versant carrément dans le « haram ». Beaucoup estiment que
« Le PJD d’aujourd’hui n’a plus
grand-chose à voir avec le PJD
d’hier !».
Nous laissons enfin le meilleur
sujet pour la fin : celui du dossier
du Sahara Marocain, qui a évolué
de façon spectaculaire juste à la
veille de 2021.
Après l’alliance diplomatique
de plusieurs nations avec le
Maroc, couronnée par la proclamation américaine au sujet de
la Marocanité du Sahara, le Plan
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Marocain d’autonomie des provinces du Sud s’impose comme
le cadre des futures discussions
et de la recherche d’une solution
politique durable et «mutuellement acceptable» en tant que
proposition « sérieuse », « crédible », « réaliste » et constituant
« l’unique base pour une solution juste et durable au conflit ».

mais préalablement élu par le
Parlement de la Région auquel il
rend compte.
« Des juridictions peuvent être
créées par le Parlement régional afin de statuer sur les litiges
nés de l’application des normes
édictées par les organes compétents de la Région autonome du
Sahara. Leurs décisions seront

raineté (drapeau, monnaie etc.).
D’autres ont trait au statut constitutionnel et religieux du Roi. La
sécurité et la défense nationales
relèvent également du monopole
étatique. Certaines fonctions
régaliennes se verraient, en revanche, pondérées par le futur
dispositif. Dans le domaine des
relations extérieures, l’Etat doit

Publiée le 10 décembre, la
proclamation du Président des
Etats-Unis qualifie en ces termes
«l’initiative marocaine pour la
négociation d’un Statut d’autonomie pour la région du Sahara».
La position américaine a
été notifiée le 15 décembre au
Conseil de sécurité des Nations
Unies qui, quelques semaines
plus tôt, adoptait une résolution
consacrant une nouvelle fois la
prééminence de la proposition
marocaine d’autonomie. Une
constante depuis le 11 avril 2007,
date à laquelle le Maroc a présenté son initiative au Secrétaire général de l’ONU.
Cette initiative se présente
comme un « compromis gagnant-gagnant ». En entrant dans
les détails, on apprend que l’Etat
préserve son unité territoriale
tout en transférant une partie de
ses compétences à la population
sahraouie, qui peut s’autogérer démocratiquement. Le texte
obéit à cet esprit : La souveraineté et l’intégrité du Royaume sur
son Sahara demeurent les points
de départ. L’autonomie de cette
région n’existe ni n’opère que
dans ce cadre.
On parle de Région autonome
du Sahara (RAS), avec des compétences administratives, législatives et judiciaires propres.
Cela se traduit par la mise en
place d’un gouvernement local,
dirigé et formé par un chef du
gouvernement. Ce dernier représente l’Etat Marocain dans la
région. Il est investi par le Roi,

rendues, en toute indépendance,
au nom du Roi », indique la proposition. On prévoit la création
du Tribunal régional supérieur,
qui statuera en dernier ressort
sur l’interprétation des lois de la
région.
Le gouvernement, le parlement
et les juridictions sahraouies devront réglementer, légiférer et
juger en conformité au Statut
d’autonomie de la Région et à la
Constitution du Royaume.
La création d’organes spécifiques à la RAS ne préjudicie pas
au droit, pour ses populations, à
la représentation au sein du Parlement et des autres institutions
nationales.
Les prérogatives de la Région
autonome du Sahara couvrent,
selon le projet, le domaine de
la fiscalité. Les organes compétents pourraient, en ce sens,
édicter des impôts, taxes et
contributions territoriales pour
financer le développement de la
Région.
En plus de l’impôt, le projet
d’autonomie énumère, parmi
les ressources financières, les
« revenus de l’exploitation des
ressources naturelles affectés
à la Région », « la partie des revenus des ressources naturelles
situées dans la Région et perçus
par l’Etat », « les ressources nécessaires allouées dans le cadre
de la solidarité nationale » ainsi
que « les revenus provenant du
patrimoine de la Région ».
Pour sa part, L’Etat garde des
attributs exclusifs dits de souve-

consulter la Région autonome
concernant les questions qui se
rapportent aux attributions de la
Région.
Tel que formulé, le projet marocain n’est pas définitif, bien que
considéré par la communauté
internationale comme « réaliste
et crédible ». Les négociations
restent ouvertes et seront, le cas
échéant, couronnées par une «
libre consultation référendaire
des populations concernées ».
Le Maroc s’engage à donner une
consécration constitutionnelle
au statut d’autonomie, signalant
« sa place particulière dans l’ordonnancement juridique national ».
Des « mesures » seront prises
afin d’assurer aux personnes
rapatriées « une réinsertion complète au sein de la collectivité
nationale, dans des conditions
garantissant leur dignité, leur
sécurité et la protection de leurs
biens ». Une «amnistie générale» pour les faits en lien avec
le conflit est prévue par le projet.
« A la suite de l’accord des
parties sur le projet d’autonomie,
un Conseil transitoire composé
de leurs représentants apportera
son concours au rapatriement,
aux opérations de désarmement,
démobilisation et réinsertion des
éléments armés se trouvant à
l’extérieur du territoire ainsi qu’à
toute autre action visant l’approbation et la mise en œuvre du
statut, y compris les opérations
électorales. »
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Tanger a accueilli la

7ème rencontre nationale de l’Association marocaine des lauréats des instituts du

S

ous le thème : « Les lauréats des instituts du Textile
et de l’Habillement, programmes
de formation et perspectives
d’emploi à l’ère des changements économiques », l’association marocaine des lauréats desdits instituts a organisé, mercredi
dernier au palace Kenzi Solazur
à Tanger, sa septième rencontre
nationale, en partenariat avec
l’Union européenne, le ministère d’Etat chargé des droits de
l’homme et des relations avec le
parlement, et le conseil national
des droits de l’homme.
Cette rencontre s’inscrit dans
le cadre d’un projet intitulé : «Emploi des jeunes pour la prospérité,
à travers un programme de Participation citoyenne au Maroc».
Dans une allocution prononcée à l’ouverture des travaux,
le président de l’association,
Rachid El Ouerdighi, a mis en
exergue l’important rôle de ce
secteur, considérant que les
deux axes essentiels autour desquels s’articule la rencontre, à
savoir les programmes de formation et d’emploi et l’importance
du secteur, représentent un
atout de base dans les domaines
de l’industries et de l’économie
marocaines, notamment que les
lauréats des instituts veillent
scrupuleusement à la qualité de
la production, mais aussi aux

Textile et Habillement

Ph : Hammouda
A gauche, le président de l’association prononçant l’allaocution d’ouverture des travaux,
aux côté des différents intervenants à la rencontre.

Ph : Hammouda
Vue partielle de l’assistance

aspects techniques des entreprises, dira-t-il.
Ces propos sont revenus dans
un message du ministre du Travail et de l’Insertion au travail
auquel il a été donné lecture,
soulignant que ce secteur a
longtemps constitué la base de
l’industrie nationale, permettant
au royaume de conserver une
place prépondérante malgré la
crise économique consécutive à
la pandémie du Covid 19.
Le ministre s’est félicité du
rôle des ressources humaines,
aidant à limiter les méfaits de
la pandémie sur la production,
insistant sur la nécessité de modernisation du secteur à travers
des cycles de formation adoptés
au niveau international.
La rencontre de Tanger a été
marquée par la présence de
nombreux professionnels qui
se sont accordés à louer les efforts consentis pour maintenir la
production nationale à un niveau
élevé.
Soulignons que le secteur du
Textile et de l’Habillement au Maroc, offre quelque 185 000 postes
d’emploi. En 1918, la production
nationale a donné lieu à une exportation globale de 38 milliards
de dirhams, se hissant ainsi à la
deuxième place après l’industrie
automobile.
Romayssae

Lancement à Tanger
du Centre international de médiation
et d’arbitrage Nord

( CIMANord )

Avis de perte
M. Mustafa HAIK
déclare avoir perdu dans des circonstances et lieu
indéterminés, le duplicata du :

Titre foncier nº G / 6279
Prière à toute personne ayant retrouvé ce document
de bien vouloir le rapporter à la Conservation foncière.

Avis de perte
M. Mohamed BARIGO
déclare avoir perdu dans des circonstances et lieu
indéterminés, le duplicata du :

Titre foncier nº 06 / 72516

Prière à toute personne ayant retrouvé ce document
de bien vouloir le rapporter à la Conservation foncière.

Ph : DR

Le

Centre international de
médiation et d’arbitrage
Nord (CIMANord) a été lancé, vendredi 18 décembre 2020 à Tanger,
avec pour objectifs de diffuser
la culture de médiation et d’arbitrage et de contribuer à l’amélioration du climat des affaires à travers l’organisation de rencontres
et séances au profit des acteurs
économiques de la région.

Fruit d’une longue réflexion visant à consacrer l’accès aux méthodes alternatives de règlement
des litiges entre les commerçants et les professionnels, sans
recours à la justice, le Centre se
propose en tant que mécanisme
au service de l’entreprise et du
développement de l’investissement à l’échelle régionale.
Le CIMANord, dont la création

a été approuvée lors de la tenue
de l’Assemblée générale de juin
et d’octobre de la Chambre de
Commerce, d’industrie et de
services (CCIS) de la région de
Tanger - Tétouan - Al Hoceima,
traitera de toutes les activités
entrepreneuriales, y compris les
difficultés liées à l’application de
sanctions commerciales et les
litiges qui en découlent.
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Le Covid- 19 emporte le commandant
régional des FAR à Tanger

Le colonel Moncef
Tissir

Commandant régional des Forces armées royales (FAR)
à Tanger, est décédé lundi à l’hôpital militaire de Rabat,
des suites d’une infection au Covid-19.
Cet officier supérieur avait
été admis, en début de semaine, en réanimation à l’hôpital Duc De Tovar à Tanger
avant d’être transféré à l’hôpital militaire de Rabat où il
a été placé sous respiration
artificielle durant plusieurs
jours, avant de rendre l’âme,
lundi.
Ses proches et connaissances ont été profondément marqués par la disparition brusque de cet officier qui a
toujours fait preuve d’abnégation au travail et de dévouement
à la patrie.
En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos
condoléances les plus attristées à l’ensemble des membres
de la famille Tissir et familles alliées ; ainsi qu’à tous les
proches du regretté disparu, priant Dieu le Tout Haut d’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 lillahi oua inna ilaïhi raji3oune

Nécrologie

Mohamed LEBCHIRI
rappelé à Dieu

C’est avec une profonde
affliction et une immense
consternation que nous
avons accueilli la triste et
chagrinante nouvelle du
décès survenu le 9 décembre 2020, à l’âge de 48
ans du très cher regretté
Mohamed LEBCHIRI.
La dépouille du défunt a
été inhumée le lendemain,
après salat Al 3assr, au cimetière de sidi Amar où elle a été convoyée au milieu d’un
émouvant cortège funèbre restreint à cause de la pandémie,
comptant quelques proches qui ont tenu à l’accompagner
à sa dernière demeure et à lui rendre un dernier hommage
posthume.
En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos
condoléances les plus attristées à la veuve du défunt ; à ses
enfants Haïtam, Hajar, Jihane, Houda et Dina ; à ses frères et
sœurs Rachid, Fathia, Fouad, Nadia, Hassan, Mourad, Bachir,
Amal et Hicham ; à l’ensemble des membres des familles Lebchiri, Chhimita, Boulif et familles alliées ; ainsi qu’à tous les
proches du regretté disparu qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses et aimables personnes
qui se sont 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
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Cherif Sidi Mohamed BEN SEDDIK
rappelé à Dieu

’est avec une profonde affliction et une immense consternation
que nous avons accueilli la triste et chagrinante nouvelle du
C
décès survenu le 19 décembre 2020, à l’âge de 70 ans, du très cher

regretté Cherif Sidi Mohamed BEN SEDDIK, enseignant à la retraite,
ayant consacré une quarantaine d’années de sa vie à l’apprentissage
de nombreuses générations dans plusieurs villes du royaume avant de
regagner Tanger où il a enseigné au collège Ibn Al Abbar puis assuré la
fonction de répétiteur au collège Ibnou Rochd.
La dépouille du défunt a été inhumée, après salat Al 3assr, au cimetière de Zaouia Seddikya dans l’ancienne Médina à Tanger, où elle
a été convoyée au milieu d’un émouvant cortège funèbre restreint eu
égard aux mesures sanitaires, comptant quelques proches qui ont
tenu à l’accompagner à sa dernière demeure et à lui rendre un dernier hommage posthume.
En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées à la
veuve du défunt, Mme Fatima Moussa ; à ses enfants M’Hamed, Abderrahim, Jaâfar et Assia ; à son
frère Cherif Sidi Ahmed ; à ses neveux et nièces ; à l’ensemble des familles Ben Seddik, Moussa et familles alliées ; ainsi qu’à tous les proches du regretté disparu qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses et aimables personnes qui se sont 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

Nécrologie

Maître Mohamed
EL AZRAK
rappelé à Dieu

C

’est avec une profonde affliction et une immense consternation
que nous avons accueilli la triste et chagrinante nouvelle du décès survenu le 19 décembre 2020, du très cher regretté Maître Mohamed EL AZRAK, originaire de Fès où il était né en 1938, magistrat à
la retraite, ayant exercé en qualité de juge près le tribunal provincial à
Fès ; puis procureur général près la cour d’appel à Settat, avant d’assurer la même fonction près la Cour d’appel à Tanger,de 1980 à 1995, avant de rejoindre l’Inspection général au ministère de la Justice. Une fois mis à la retraite, le défunt a intégré le barreau des
avocats à Tanger jusqu’à la fin de sa carrière.
En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées à la
veuve du défunt, Mme Najia Sebti ; à ses enfants Me Souad, Omar, Ahmed, Kaoutar et Meryem ;
à son gendre, le Dr Mohamed Guennoun Al Hassani, président du Conseil des Ouléma à Tanger;
à l’ensemble des membres des familles El Azrak, Sebti, Guennoun et familles alliées ; ainsi qu’à
tous les proches du regretté disparu qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses et aimables personnes qui se sont 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

Nécrologie

Hafida EL BAGHLOULI

C

rappelée à Dieu

’est avec une profonde affliction et une immense consternation
que nous avons accueilli la triste et chagrinante nouvelle du décès
survenu le 18 décembre 2020, à l’âge de 70 ans, de la très chère regrettée
Hafida EL BAGHLOULI., enseignante-chercheuse et actrice associative.
La dépouille de la défunte a été inhumée, le lendemain, après salat
Addohr, au cimetière d’Al Moujahidine où elle a été convoyée au milieu
d’un émouvant cortège funèbre restreint eu égard aux contraintes sanitaires imposées par la pandémie, comptant quelques proches qui
ont tenu à l’accompagner à sa dernière demeure et à lui rendre un dernier hommage posthume.
En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées à l’époux
de la défunte, Omar Benyahia ; à ses enfantsYassine etYasmine ; à ses sœurs Rhimou et Amina ; à son
proche Mohamed Boubker ; à l’ensemble des membres des familles Baghlouli, Benyahia et familles
alliées, ainsi qu’à tous les proches de la regrettée disparue qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses et aimables personnes qui se sont associées à leur deuil et partagé leur
douleur en se manifestant par leur présence effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages
d’affection, de soutien et de compassion, les priant de trouver , ici, leurs sincères remerciements.
Puisse Dieu le Tout Haut avoir la défunte en Sa Sainte miséricorde, l’accueillir en Son Vaste Paradis et apporter soutien et patience à sa famille et à tous ses proches afin de les aider à traverser
cette dure épreuve et les protéger de tout malheur. Amine.

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune
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Parricide
à hay Mesnana

D

ans la matinée de mercredi 23 décembre 2020,
à hay Mesnana à Tanger, un jeune homme de 29
ans, souffrant apparemment de troubles psychiques
sévères, se serait attaqué à sa mère à l’aide d’un objet
tranchant, lui assénant une vingtaine de coups violents
en différents endroits du corps.
La victime n’a pas survécu à ses blessures et sa dépouille a été évacuée à la morgue de l’hôpital Duc de
Tovar, par les soins d’éléments de la Protection civile,
après que la police judiciaire se soit déplacée sur les
lieux, ait procédé au constat d’usage et à l’arrestation de
l’auteur de ce parricide qui était apparemment dans un
état d’hystérie avancée.

Faits divers
Le

SPORT

TANGER PRATIQUE

service préfectoral de la police judiciaire de
Tanger a interpellé, vendredi 18 décembre
courant, sur la base d’informations, trois individus âgés
entre 20 et 29 ans, dont un multirécidiviste, présumés
impliqués dans une affaire de possession et de trafic
de drogue et de psychotropes.
Les suspects, âgés entre 20 et 29 ans, ont été appréhendés au centre-ville, et soumis à une fouille corporelle qui a donné lieu à la saisie 2.100 comprimés
psychotropes de type “ecstasy”, ainsi que quatre téléphones portables et une somme d’argent supposée
provenir d’activités illicites.
Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour
les besoins de l’enquête et l’instruction du dossier judiciaire d’usage.

Port Tanger Med

Interpellation d’un
Espagnol transportant
1,220 tonne de haschich

Tétouan

La

police préfectorale de Tétouan a réagi à une vidéo lancée sur les réseaux sociaux montrant
trois individus s’attaquant, sur la voie publique, à une
personne à besoins spécifiques. Les images montraient
l’un des trois personnages agressant physiquement un
homme souffrant d’une maladie mentale, alors que deux
complices enregistraient cet acte criminel à l’aide d’une
caméra de téléphone portable,
Ainsi, ces trois personnages ont été interpellés dans
la matinée de vendredi 18 décembre 2020, et accusées
de violence et de diffamation à l’encontre d’une personne n’ayant pas ses capacités mentales, indique un
communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que les trois individus interpellés, âgés de 32, 33 et 43 ans, possèdent des antécédents
judiciaires dans des affaires de drogue et de vol.
Les recherches et investigations ont abouti à l’identification et à l’arrestation de l’agresseur principal et de
ses deux complices qui ont été soumis à une enquête
judiciaire préalable à leur présentation devant le juge.
uuuuuu

Centre de Tanger

Interpellation de trois
trafiquants de drogue
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Tétouan

Arrestation
d’un criminel recherché

uuuuuu

uuuuuu

Agression d’une
personne à besoins
spécifiques

JEUX

D

ans la soirée de mardi, la police judiciaire relevant
de la préfecture de police de Tétouan, a placé en
garde à vue, un individu de 21 ans, arrêté par des gendarmes à Taounate.
Le mis en cause faisait l’objet d’un avis de recherche
lancé à son encontre, au niveau national, par la police
de Tétouan pour son implication supposée dans l’homicide volontaire, avec violence, d’un jeune SDF (Sans
domicile fixe) dont le corps avait été retrouvé dans un
gourbi abandonné dans la périphérie de Tétouan.
Les premiers éléments de l’enquête révèlent que le
présumé criminel, également SDF, avait quitté Tétouan
aussitôt après son forfait, pour se réfugier à Taounate.
Son identité aurait été établie rapidement après la découverte du corps de la victime.
uuuuuu

L

es services sécuritaires en fonction au poste-frontière du port Tanger-Med ont interpellé dernièrement le chauffeur d’un camion de Transport international par route (TIR) qui transportait une tonne et 220 kg
de drogue à bord de son véhicule immatriculé à l’étranger, qui s’apprêtait à embarquer pour le port espagnol
d’Algésiras.
La drogue qui était soigneusement dissimulée à l’intérieur de la remorque du camion, a été découverte lors
d’un contrôle au scanner.
Le chauffeur du camion, un Espagnol de 49 ans, a
été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête
et l’instruction du dossier judiciaire d’usage.
uuuuuu

Port Tanger Med

Saisie de 650 kg
de drogue

Al Hoceima

Il tue son épouse et sa
fille à coups de hache

D

ans la soirée de mercredi, le douar Tamayet dans
la commune de Bni Bouchaïb, province d’Al Hoceima, a été secoué par une tragédie sanglante, lorsqu’un individu, quarantenaire, succombant à une crise
hystérique, a exécuté son épouse et sa fillette, en les
abattants sauvagement à coups de hache.
Les corps des deux victimes qui ont aussitôt succombé à leurs blessures, ont été évacués à la morgue, après
que la gendarmerie ait procédé au constat d’usage et
placé le meurtrier en garde à vue pour les besoins de
l’enquête et l’instruction du dossier judiciaire d’usage .
uuuuuu

Port Tanger-ville

L

es services sécuritaires de police et de douane
exerçant au poste frontière du port Tanger Med
ont mené, samedi dernier, deux opérations qui ont
abouti à la saisie de 745kg de résine de cannabis à bord
d’un camion et d’une voiture utilitaire de transport international immatriculés au Maroc.
Ainsi, un premier lot de 650 kg a été découvert à bord
d’une fourgonnette qui s’apprêtait à embarquer pour la
France. La drogue était dissimulée dans une cargaison
de sucre.
Le deuxième lot de 95 kg a été découvert au milieu
d’une cargaison de produits agricoles, à bord d’un
camion de transport international par route qui devait
également embarquer pour la France.
Les conducteurs des deux véhicules, d’origine marocaine, âgés de 33 et 40 ans, ont été placés en garde
à vue pour les besoins de l’enquête et l’instruction des
dossiers judiciaires d’usage.

Saisie de 60
téléphones portables

D

ans la matinée de jeudi, les services de douane
en poste dans l’ancienne zone franche au sein du
port de Tanger-ville ont procédé à la saisie d’un lot de 60
téléphones mobiles neufs de différentes marques internationales, d’une valeur de 120.000 dirhams, dissimulés
dans la cabine d’un camion immatriculé au Maroc qui
s’apprêtait à quitter la zone par la porte sud.
Une enquête est ouverte pour déterminer la provenance et la destination de ces téléphones et identifier
les commanditaires de l’opération.
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Quelle efficacité du vaccin sur la nouvelle
souche du Corona ?

« Alors que l’humanité
s’attendait à une année
2021 plutôt positive avec
le lancement de la campagne vaccination un peu
partout dans le monde,
voici qu’une nouvelle variante du coronavirus,
apparue au Royaume-Uni,
vient chambouler toutes
les espérances », peut-on
lire dans un article de notre
consœur Khadija Khettou publié sous le titre de
«Nouvelle souche du Coronavirus. Doit-on s’inquiéter? », dans « fr.hespress.
com» du 22 décembre
courant, dont nous reproduisons des extraits.
Il s’agit d’une nouvelle
souche qui accélère la
contamination au virus
sans pour autant accroître
sa virulence, précise la
communauté scientifique.
Selon le Pr. Moulay Mustapha Ennaji, virologue et
directeur du laboratoire
de virologie à l’Université
Hassan II de Casablanca, il
ne faut pas tout voir en noir
concernant cette nouvelle

souche du coronavirus,
notant que, depuis l’apparition du virus Sars-Cov2
(Covid 19) à Wuhan en décembre 2019, 8 souches
ont fait leur apparition, et
celle-là est la 9ème.
Cette nouvelle mutation
(…) fait en sorte que le virus
se propage rapidement et
de manière exponentielle
(…) Mais cela ne veut pas
dire qu’il est plus virulent.
Pas du tout. Le virus se
propage plus. Et ce qu’on
peut en tirer, c’est qu’il
faut absolument arrêter les
moyens de propagation du
virus, c’est à dire limiter la
mobilité des citoyens, et le
respect strict des mesures
barrières par ces derniers»,
dit-il.
S’agissant de l’efficacité
du vaccin sur cette nouvelle souche, le Pr Ennaji
rappelle que le vaccin protège à hauteur de 96%. Au
pire, son efficacité peut
baisser de 2% contre cette
nouvelle souche. Mais il
reste toujours protecteur,
mais aussi le seul moyen

pour éradiquer le virus, estime le spécialiste.
Le facteur caractéristique de cette nouvelle
souche, poursuit-il, c’est
le taux de propagation qui
reste trop élevé par rapport
aux premières souches à
hauteur de 70 fois plus. Il
est donc facile à propager,
dit-il.
Pour le Dr. Abdelfattah
Chakib, spécialiste des maladies infectieuses au CHU
Ibn Rochd de Casablanca,
«cette dernière mutation
qu’a subie le coronavirus,
donne suite malheureusement à une augmentation
très importante de transmission du virus. Ça veut

dire que là, le virus est 40 à
70% plus transmissible que
l’ancienne souche. Du coup,
il sera transmis à beaucoup
de personnes, et par conséquent le RO (Taux de propagation) va augmenter ».
Les scientifiques se
posent 4 questions essentielles. La première étant
est-ce que la transmission
du virus a augmenté? C’est
le cas avec cette nouvelle
souche affirme Dr. Chakib. Deuxième question :
Est-ce que la virulence du
virus a augmenté, c’est-àdire est-ce qu’il est devenu
plus agressif? Ce n’est pas
le cas pour le moment, rassure-t-il, « mais on ne sait
pas ce qui peut se passer

Signature de deux accords
maroco-américains pour
la promotion des investissements

L

ors de la récente visite de la délégation américano-israélienne de
haut niveau à Rabat, le Royaume
du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique
ont signé, mardi, deux accords de coopération destinés à promouvoir les investissements au Maroc et en Afrique.
Le premier accord, un mémorandum
d’entente entre le Gouvernement du
Royaume du Maroc et la Société américaine de financement du développement
international (United States International
Development Finance Corporation-DFC),
a été signé par le ministre marocain de
l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, Mohamed
Benchaâboun, et le PDG de la Société
américaine de financement du développement international, Adam Boehler.

Ce mémorandum d’entente prévoit de
fournir un soutien financier et technique
à des projets d’investissement privés,
d’un montant de 3 milliards de dollars
US, au Maroc et dans les pays d’Afrique
subsaharienne, en coordination avec des
partenaires marocains.
Le deuxième accord, signé par le ministre délégué auprès du ministre des
Affaires étrangères, de la Coopération
africaine et des Marocains résidant à
l’étranger et Adam Boehler, est une lettre
d’Intention entre le Gouvernement du
Royaume du Maroc et le Gouvernement
des États-Unis, représenté par la Société
américaine de financement du développement international concernant l’initiative américaine «Prosper Africa».
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dans l’avenir. Aujourd’hui
le virus donne suite à une
maladie comme on a l’habitude de voir », dit-il.
La troisième question
concerne le diagnostic.
C’est-à-dire est-ce que les
moyens de diagnostic biologique dont on dispose
sont capables de détecter
cette nouvelle souche de
virus? « La plupart des
scientifiques disent oui,
mais ils insistent sur l’importance de faire très attention, parce qu’on peut avoir
parfois des faux négatifs »,
explique-t-il.
Et enfin la dernière
question que se posent
les scientifiques concerne
le vaccin et son efficacité
sur cette nouvelle souche.
Pr Chakib nous explique
qu’aujourd’hui, les scientifiques ne disposent pas
d’assez de données à ce
sujet. C’est-à-dire est-ce
qu’il sera efficace sur cette
nouvelle souche et les
souches qui peuvent apparaître dans l’avenir. Mais
des études viennent d’être

entamées pour répondre à
cette question, dit-il.
Le vaccin peut être modifié, rassure Pr. Chakib.
«D’ailleurs, on réalise cette
modification chaque année sur le vaccin contre
la grippe saisonnière.
Les scientifiques savent
s’adapter par rapport à
ça. Par contre, pour la modification sur le vaccin
anti-Covid, on ne sait pas
combien cela peut prendre
de temps. On n’a pas suffisamment de données à ce
sujet aujourd’hui », dit-il.
L’autre question qui se
pose, est doit-on s’inquiéter au Maroc de cette nouvelle souche ? C’est le cas,
affirme le spécialiste. « Si
la nouvelle souche arrive
chez nous, oui, il faut s’inquiéter. Parce qu’on aura
une augmentation très
importante du nombre de
cas confirmés positifs au
COVID-19 » explique-t-il, en
ce sens que cela impacter
encore plus notre système
de santé qui est déjà trop
affaibli par la pandémie.

Transport aérien

Nouvelle liaison
Nador-Malaga

La

compagnie nationale de Transport aérien à bas coût, Air Arabia, annonce
le lancement, à partir du 24 janvier 2021 d’une nouvelle ligne reliant la
ville de Nador à celle espagnole de Malaga à raison de 2 vols par semaine, tous les
mercredis et dimanches, selon le planning suivant.
Mercredi :
départ de Nador à 13h55 – Arrivée à Malaga à 15h10 ;
		
départ de Malaga à 12h00- Arrivée à Nador à 13h05 ;
Dimanche :
départ de Nador à 13h25 – Arrivée à Malaga à 14h35 ;
		
départ de Malaga à 11h30- arrivée à Nador à 12h35 ;
En plus de Malaga, les clients de la compagnie peuvent, depuis l’aéroport Nador
Al-Aroui rejoindre : Cologne, Bruxelles, Barcelone, Palma de Majorque, Montpellier
et Amsterdam en Europe et, Casablanca et Tanger au Maroc.
Air Arabia rappelle que Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble des
vols et que ses clients doivent se conformer aux conditions et exigences des pays
de départ et de destination.
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Ph : Hammouda
cement d’une orientation prenant en compte le contrôle et
l’audit interne en tant qu’outil essentiel pour la gestion financière
et administrative, et le traitement
des insuffisances et lacunes.
Cet engagement est en parfaite harmonie avec le plan
stratégique de la chambre et le
programme contractuel avec le
ministère de tutelle, et reflète les
efforts consentis par la chambre
pour offrir des services de qualité, particulièrement dans le
contexte de compétitivité qui régit actuellement le paysage éco-

nomique, a-t-il encore dit.
La CCIS de Tanger-Tétouan-Al
Hoceima est le premier établissement du genre à obtenir la
certification de qualité, formulant le souhait de voir les autres
chambres de commerce et les
établissements publics lui emboîter le pas, afin d’améliorer
l’efficience de l’administration
publique, a de son côté estimé le
directeur général du Commerce
au ministère de l’Industrie, du
commerce et de l’économie verte
et numérique, Abdelouahed Rahal.

Port Tanger Med

L

Plus de 5 millions et demi
de conteneurs à fin 2020

’Autorité portuaire de Tanger Med, a fait savoir que
l’activité conteneur du complexe
portuaire devrait dépasser au 31
Décembre 2020 la barre des 5,7
millions de conteneurs EVP (Equivalent vingt pieds) manutentionnés, soit une croissance de +18%
par rapport à 2019.
Dans un communiqué rendu
public, l’autorité fait noter que
cette performance représente un
trafic jamais atteint par les ports
du bassin méditerranéen, et le niveau de productivité a également
battu des records cette année, la
barre de plus de 500.000 conteneurs manutentionnés par mois
ayant été dépassée à 4 reprises à
ce jour en 2020, avec un nouveau
record établi durant le mois de
novembre de 553.164 conteneurs
EVP traités.
D’autres chiffres portuaires
prévisionnels ont été annoncés
lors du conseil de surveillance du
groupe Tanger Med tenu le 22 décembre. Ainsi, concernant le tonnage réalisé, Tanger Med devrait
finir l’année avec près de 80 mil-

lions de tonnes de marchandises
traitées soit une progression de
+23% par rapport à 2019, et que le
complexe portuaire traite à lui seul
près de la moitié de l’ensemble du
tonnage portuaire du Royaume du
Maroc.
Par ailleurs, souligne l’Autorité, malgré l’arrêt de l’activité de
certains industriels, et le ralentissement global de l’activité économique, le trafic des camions TIR
s’est maintenu au même niveau
par rapport à 2019 et prévoit de
clôturer l’année 2020 avec près de
350.000 unités TIR.
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Annonces Légales et Administratives

La CCIS-TTA
certifiée ‘ ISO 9001’

a Chambre de commerce,
d’industrie et de services
(CCIS) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a reçu, jeudi à Tanger, la certification ISO 9001 version 2015.
Pour le président de la CCIS
de la région, Omar Moro, la certification ISO 9001 est considérée
comme une réalisation « sans
précédent » pour les chambres
de commerce au Maroc, en ce
sens qu’elle vient couronner
une orientation stratégique du
bureau dirigeant de la chambre,
notamment à la lumière des efforts déployés par le ministère
de tutelle, visant à réformer et à
développer les chambres, afin
d’en faire un acteur du développement régional et national.
Et de préciser que la CCIS de
Tanger - Tétouan - Al Hoceima a
fait des progrès importants depuis 2018 et s’est engagée dans
une voie pariant sur la qualité et
la normalisation de son système
de gouvernance, tel que préconisé par le ministère de l’Industrie,
du commerce et de l’économie
verte et numérique, outre le lan-

TANGER PRATIQUE

Ces indicateurs démontrent
une véritable résilience du complexe portuaire face à un contexte
épidémiologique qui a fortement
impacté les échanges commerciaux internationaux, a affirmé
l’Autorité portuaire deTanger Med,
ajoutant que Tanger Med réaffirme
ainsi son engagement auprès
des plus grands hubs portuaires
tels que Singapour, Rotterdam,
Hambourg, Long Beach…, pour
garantir la continuité des chaines
logistiques mondiales.
« Tanger Med témoigne encore
une fois de la pertinence de la vison de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour ce projet stratégique
situé à la croisée des routes maritimes, ainsi que son rôle moteur
au service de l’économie nationale et du commerce mondial »,
relève l’Autorité, notant qu’une
communication plus détaillée du
bilan portuaire au titre de l’année
2020 sera présentée courant janvier 2021.

ALILOUCH GROUPE AGRICOLE
SARL AU
Constitution d’une Société à
Responsabilité Limitée à
Associe Unique
R.C N° 1531
I – Aux termes d’un acte sous-seing privé en
date du 03/11/2019, il a été établi les statuts
d’une société à responsabilité limitée à associé unique dont les caractéristiques sont les
suivantes :
ASSOCIE :
Mr ALILOUCH ABDELAZIZ, marocain, né
le 05/06/1986 à Bab Berred Chefchaouen,
titulaire de la C.I.N N°L468918 et domicilié
à DR Talamoussa Bab Berred Chefchaouen.
DENOMINATION :
La dénomination de la société est : ALILOUCH GROUPE AGRICOLE SARL AU
OBJET SOCIAL :
La société a pour objet, tant au Maroc qu’à
l’étranger, pour son compte ou pour le
compte des tiers :
Principalement :
L’agriculture et Elevage.
Marchands et Elevage des bétails et volailles
L’import, L’export, l’achat, la vente, le
commerce et le courtage de tous types de
légumes, céréales, fruits, féculents ou de
tous autres produits de l’agriculture, a tous
les stades de leur élaboration de tous ces
produits.
Ventes matérielles agricoles
Marchands de toutes sortes de fourrages,
les engrais. et toutes matières concernant
l’agriculture
La prise en participation ou d’intérêts sous
forme quelconque dans toute entreprise
ayant un objet similaire ou connexe.
Création, gestion, acquisition, exploitation,
mise en valeur, vente, échange, location,
prise à bail de toute propriété, atelier, usine,
fonds de commerce ou industrie pour le
compte de la société ou pour le compte des
tiers tant an Maroc qu’à étranger.
Et plus généralement toutes opérations
commerciales, industrielles. financières,
mobilières et immobilières qui peuvent avoir
une relation quelconque avec les buts de la
présente société ou simplement de nature à
en favoriser son développement.
la société pourra faire toutes ces opérations,
soit seule, soit en participation avec toutes
autres sociétés on personnes, elle pourra les
faire, soit par l’exploitation directe, par location, régie sous toutes formes, soit pour le
compte de tiers.
SIEGE SOCIAL :
Le siège social est DOUAR TALAMOUSSA
BAB BERRED, CHEFCHAOUEN.
DUREE :
99 années à compter du jour de sa constitution définitive.
CAPITALSOCIAL :
Le capital social s’élève à 100.000,00 D.H
(Cent Mille Dirhams). Il est divisé en 1000
parts sociales de
100,00 D.H chacune
souscrites en totalité, intégralement libérées
et attribuées à l’associé unique en totalité
: Mr ALILOUCH ABDELAZIZ 1000 Parts
sociales.
GERANCE :
Mr ALILOUCH ABDELAZIZ est nommé
gérant unique de la société pour une durée
illimité.
BENEFICES :
Les bénéfices nets après prélèvement de la
réserve légale sont répartis entre les associés proportionnellement à leurs parts.
II -Le dépôt légal a été effectué au Greffe du
Tribunal de 1er Instance de Chefchaouen le
15/12/2020
sous numéro 108
Pour extrait et mention
Le gérant unique
----------------------------------------------------SOCIETE LARAGESTION S.A.R.L.
RUE IBNO EL KHATIB N° 2éme ETAGE,
LARACHE
TEL: 05.39.91.41.70
SOCIETE ** FRAICHE EXPRESS
S.A.R.L.A.U **
Siège social: RUE IBNO EL KHATIB N°
25 2éme ETAGE, LARACHE
Constitution d’une Société A Responsabilité Limitée d’associé unique
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 09/12/2020 à A LARACHE, il a été
établi les statuts d’une société à responsabilité limitée d’associé unique, dont les caractéristiques sont les suivantes :
• Dénomination : SOCIETE ** FRAICHE
EXPRESS S.A.R.L.A.U **
• Objet : TRANSPORT DE MARCHANDISES POUR LE COMPTE D’AUTRUI.
Plus généralement : toutes opérations commerciales, industrielles financières mobilières immobilières se rattachant directement
ou indirectement, en tout ou en partie, à l’objet ci-dessus, ainsi qu’à tous objet similaires
ou connexes susceptible de favorises le développement de la société ou la réalisation.
• Siège social est à : RUE IBNO EL KHATIB
N° 25, 2ème ETAGE LARACHE.
• Durée : est fixée à 99 années à dater du
jour de sa constitution définitive.
• Capital social : est fixé à 100.000,00 DHS
divisé en 1000 parts sociales de 100,00
DHS réparties comme suit :
• Mr. ZOUAOUI ISSAM : 1000 parts sociales
associé de la société « FRAICHE EXPRESS
S.A.R.L.A.U » demeurant à : LOT HAY EL
JADID N°172 LARACHE.
• Gérance : Mr ZOUAOUI ISSAM, est
nommé gérant de la société FRAICHE
EXPRESS S.A.R.L.A.U », pour une durée
illimitée.
o Année sociale : du 1er janvier au 31 décembre.
• Immatriculation : La société a été immatriculée au registre de commerce auprès du
tribunal de première instance de LARACHE
le : 24/12/2020 sous le numéro : 5767 du
registre analytique.
Pour extrait et mention
La gérance

NOUHINOU SARL
Création d’une société à
responsabilité limitée à
associé unique
Aux termes d’un acte sous seing privé daté
à Tanger le 03/12/2020, et enregistré le
08/12/2020, il a été établi les statuts d’une
société à responsabilité limitée à associé
unique dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : I.C DELIVERY SARL AU
Objet social principal La Société a pour objet
tant au Maroc qu’à l’étranger tant pour son
compte que pour le compte des tiers :
- Commercialisation et distribution des produits alimentaires.
- Commercialisation et distribution des produits cosmétiques.
- Distribution et commerce des poissons,
légumes et fruits, viande et volaille.
Et plus généralement, toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, se
rattachant directement ou indirectement à
son activité principale ou pouvant favoriser
son développement
Siège social : 33 COMPLEXE LES FLEURS
IMM 33 RDC MA 1 TANGER
Durée : 99 années à compter du jour de son
immatriculation au registre de commerce.
Capital social : Le capital social fixé à la
somme de cent Mille (100 000) Dirhams, est
divisé en Mille (1000) parts sociales de Cent
(100) Dirhams chacune ; toutes entièrement
libérées et attribuées en proportion des apports respectifs, savoir :
- Mr. NOUHI BOUBKER, cinq cent (500)
parts sociales.
- Mr. NOUHI BRAHIM, cinq cent (500) parts
sociales
- Gérance Est désigné comme cogérants de
la société, pour une durée indéterminée,
- Mr. NOUHI BOUBKER marocain, né le
06/12/1982, titulaire de la CIN KA33213 ;
Domicilié à Tanger, HAY MESNANA SECTEUR AL INARA RUE 32.
- Mr. NOUHI BRAHIM, marocain, né le
10/06/1982, titulaire de la CIN K375221 ;
Domicilié à Tanger, HAY MESNANA HAOUMATE EL INARA
La société est valablement engagée et représentée dans tous actes et documents par
la signature du gérant.
Année sociale : commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque
année.
Le dépôt légal a été effectué au secrétariat
greffe du tribunal de commerce de Tanger
le 25/12/2020 Sous le numéro 7977 et du
registre du commerce N°111285.
----------------------------------------------------« STE ALMASSIRATRAN » S.A.R.L
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de DHS 100000
Siège Social, 127, Avenue Hafid Ibn
Abdelbar Résidence Al Andalouses
Inzarane 3ème étage N°15
- Tanger
CONSTITUTION
R.C N° 110913
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 20 NOVEMBRE 2020, enregistré à
Tanger le 01 DECEMBRE 2020, sous les
références 71026, il a établi les statuts d’une
société à responsabilité limitée dont les caractéristiques sont les suivantes :
I- DÉNOMINATION :
ALMASSIRATRAN
II- FORME JURIDIQUE : S.A.R.L
III-OBJET :
La société a pour objet au Maroc ou à l’étranger, directement ou indirectement, tant pour
son compte qu’en participation :
PRINCIPALEMENT
• Transport national et international de marchandises ;
• Travaux divers de construction ;
• Location des engins de construction ;
• Import export.
Plus généralement : Toutes opérations commerciales, industrielles, financière, mobilières ou immobilières de façon à favoriser le
développement de la société.
IV-SIEGE SOCIAL : 127, Avenue Hafid Ibn
Abdelbar Résidence Al Andalouses Inzarane
3ème étage N°15- Tanger
V-DUREE: 99 années à compter du jour de
sa constitution.
VI- CAPITAL SOCIAL : Il est fait apport à la
présente société :
Le capital social fixé à la somme de CENT
MILLE DIRHAM (100.000,- DH) ,Il est divisé
en MILLE (1000) Parts Sociales de CENT
DIRHAM (100,- DH) chacune, numérotées
de 0001 à 1000, souscrites en totalité par les
associés, attribués en totalité à l’intéressé.
- M, JALILI IDRISSI MOHAMMED , 250
Parts Sociales de 100 Dhs chacune numérotés de 0001 à 0250
- - M, JALILI IDRISSI IBRAHIM , 250 Parts
Sociales de 100 Dhs chacune numérotés de
0251 à 0500
- - M, AGHLALOU MUSTAPHA , 250
Parts Sociales de 100 Dhs chacune numérotés de 0501 à 0750
- - M, AGHLALOU AYMANE , 250 Parts
Sociales de 100 Dhs chacune numérotés de
0751 à 01000
VIII- GERANCE :
La société est gérée par une ou plusieurs
personnes physiques choisies parmi les asociés ou en dehors des ces derniers.
- M. JALILI IDRISSI MOHAMMED et
M.AGHLALOU MUSTAPHA, exerceront la
fonction des COGERANTS pour une durée
indéterminée avec signature CONJOINTE.
Le dépôt légal a été effectue au Greffe du Tribunal de Commerce de Tanger 16/12/2020
Pour extrait et mention
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HORAIRES DES PRIÈRES
du 26 Dec 2020 au 01 Janvier 2021
As-Soubh

Tanger pratique

SPORT

Pharmacie de garde

CULTE
MUSULMAN

Jour

TOURISME

Sam. 26

06:55 13:29 15:59 18:21 19:43

Dim. 27

06:55 13:30 15:59 18:22 19:44

Lun. 28

06:55 13:30 16:00 18:23 19:44

Mar. 29

06:56 13: 31 16:01 18:23 19:45

Mer. 30

06:56 13:31 16:01 18:24 19:46

Jeu. 31

06:56 13:32 16:02 18:25 19:46

Ven. 01

06:56 13:32 16:03 18:25 19:47

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

CULTE
JUDAÏQUE
Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - Tanger

Abdelilah
Abdelilah
Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

Tél : 06.62.87.22.56

E-mail : hamouda.press@gmail.com

Studio
Rachid
Dfouf
• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO
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

HORAIRE DES
PHARMACIES
HORAIRE NORMAL
JOURNALIER

Du lundi au vendredi :
de 9 h 00 à 13 h 00
et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :
de 9 h 00 à 13 h 00
HORAIRE DES PHARMACIES
DE 24 H PENDANT LA SEMAINE
de 9 h 00 à 09 h 00 du lendemain
HORAIRE DES PHARMACIES
DE NUIT SAMEDI ET DIMANCHE
20 h 00 à 09h 00 du lendemain
HORAIRE DE GARDE
PENDANT LA JOURNÉE
Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00
Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END
Samedi 26 et Dimanche 27
decembre 2020
Pharmacie La Italiana (Beni Said)
Av. sidi Driss, hay Beni Said
Tél. : 05.39.30.73.35
Pharmacie Complexe Al Baraka
Al Baraka Dhar Al kanfoud
Tél. : 05.39.35.10.70
Pharmacie Hay Benkirane
93; Rue Principale quartier Echouk
Tél. : 05.39.95.97.57
Pharmacie Metioui
Bd Mohamed V Im. coop Al Boughaz
Tél. : 05.39.94.42.88
Pharmacie Imam Chadli
Bd Mly Rachid en face ISTA Mesnana
Tél.: 05.39.38.04.16
Pharmacie Dina
Av. Imam Mouslim Im.A n°1 Dradeb
Tél. : 05.39.37.01.29
Pharmacie Bab El Bhar
Rue Bab El Assa N°28 Kasbah
Tél. : 05.39.93.05.61
Pharmacie Ibouyen
Rte Tanja El Balia, 15 lot Mediteranée
Tél. : 05.39.30.06.90
Pharmacie Mountassir
Lot Al Majd Al Aouama cplx Majd 1
Tél. : 05.39.95.23.11
Pharmacie Atlas
16; rue Ibn Ardoun casabarata
Tél. : 05.39.31.18.40

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END
Samedi 19 et Dimanche 20
decembre 2020
• SAMEDI

Grande Pharmacie Rif
17, Av Mly Ali Chérif Beni Makada
Tél.: 05.39.36.37.31
Pharmacie Bd Moulay Rachid
Val Fleuri en face salle Victoria
Tél.: 05.39.31.32.77
Pharmacie Ibn Sina
124 avenue Hassan II Marchan
Tél.: 05.39.93.58.99
Pharmacie Ain Jdida
Rte de Tétouan Mghogha kbira
Tél. : 05.39.95.69.26
Pharmacie Al Moustakbal
Cplx. Al Moustakbal Rte de Rabat
Tél. : 05.39.31.31.42
Pharmacie 6 Novembre
Rte de Rabat résidence Marjane
Tél. : 05.39.31.20.07
• DIMANCHE
Pharmacie Al Balsam
Nouvelle rte entre marjane et mesnana
Tél. : 05.39.31.76.77
Pharmacie Imam Malek
Avenue Cherif Sebti Casabarata
Tél. : 05.39.34.22.34
Pharmacie Irchad
entre Hawmat Draoua et Dar Tounsi
Tél.: 05.39.36.39.39
Pharmacie Sania Malabata
Sania Tanja Balia derrière Moving
Tél.: 05.31.44.31.44
Pharmacie Mghogha
Mghogha Kbira rte de Tétouan km3
Tél. : 05.39.36.30.94
Pharmacie Imam Ali
Dhar Kanfoud prés nouveau Souk
Tél.: 05.39.95.44.01

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT
Semaine du 28 decembre 2020
Au 01 Janvier 2021
Lundi 28 decembre 2020
Pharmacie Nouvelle
Bendibane prés lycée Abderahman
Tél.: 05.39.31.31.96
Pharmacie Al Yakine
Début route Aouama Dar Tounsi
Tél.: 05.39.35.20.62
Pharmacie Jnan Marjane
derriére Marjane en face Doha Al wafae
Tél. : 05.39.38.11.56
Pharmacie Hjar Sfar
Hjar Sfar, Aouama Charkia
Tél. : 05.31.12.24.66
Pharmacie Maghreb
56, rue de la liberté à côté Minzah
Tél. : 05.39.93.35.73
Pharmacie La Gare Routière
4, résidence Saada derrière la Garre
Tél.: 08.08.55.48.51
Mardi 29 decembre 2020
Pharmacie Chair
Satfilage cplx Al Anouar N°29
Tél.: 05.39.30.26.52
Pharmacie Hay Ouarda
Av. Mly Ali Chérif Rés.Warda Bendibane
Tél. : 05.39.31.67.24
Pharmacie Lamtafi
6,rue Abbi Hanifa lamtafi Marchan
Tél. : 05.39.93.43.18
Pharmacie Bait Al Makdiss
Sidi driss Avenue principale
Tél. : 05.39.31.40.11
Pharmacie Arreda
Lot Mediterrannée n°1262 Tanja Balia
Tél. : 05.39.30.12.82
Pharmacie Boukhalef
Av. Mly Rchid cplx. EL Irfane Doha
Tél. : 05.39.39.53.05
Mercredi 30 decembre 2020

Pharmacie Zemzem
Lot. Khair Bendibane Hay Bourabaat
Tél. : 05.39.31.00.29
Pharmacie Abas Sebti
Rue Ibn Batouta prés Café Abderrahman
Tél.: 05.39.31.30.72
Pharmacie Zone Industrielle
Mghogha Kebira rte de Tétouan
Tél. : 05.39.95.30.63
Pharmacie Boubana
Rte Rahrah n°138 B prés stade cricket
Tél.: 05.39.93.53.60
Pharmacie Al Assil
Lot Al Assil Rte de Tétouan
Tél. : 05.39.35.01.20
Pharmacie Granada
Rue Teheran Angle rue lafayette, 18
Tél.: 05.39.94.07.72
Jeudi 31 decembre 2020
Pharmacie Al Firdaous
Dar Mouigna prés collége Abderrahman
Tél. : 05.39.31.74.88
Pharmacie Zarima
Fin rte garre routière Harrarin Lot Zarima
Tél.: 05.31.01.27.49
Pharmacie Ataallah
1518 quartier Boubana Rahrah
Tél. : 05.39.37.70.43
Pharmacie Route El Aouama
Rte Aouama, Bd Al Qods,
au dessus station essence Total
Tél. : 05.39.36.15.59
Pharmacie Sidi Driss
Rte Principale de Sidi Driss
Tél. : 05.39.31.42.88
Pharmacie Ouahabi
Quartier Dziri derrière club Equestre
Tél.: 06.42.63.77.27
Vendredi 01 Janvier 2021
Pharmacie Masjid Mabrouka
Mabrouka 3 rue 3 n°52 Beni Makada
Tél.: 05.39.95.29.10
Pharmacie Gibraltar
Sania Al Jadida la baie de Tanger
Tél. : 05.39.32.59.31
Pharmacie Al Madina Nord
Lot Al Maddina rte Sté Coca Cola
Tél. : 05.39.38.05.50
Pharmacie Al Amana
JAMAI 1 Boukhalef
Tél. : 05.39.39.44.01
Pharmacie Al Masjid
Azib Haj Kadour khalij quartier Essahli
Tél. : 05.39.31.03.79
Pharmacie Moderne
32; place du 9 Avril du grand Socco
Tél. : 05.39.93.17.90
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TELEPHONES UTILES
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

HOROSCOPE
Bélier : (21 Mars - 20 Avril)
Humeur : Soyez réaliste dans vos relations, votre avidité peut effaroucher vos
partenaires et pas que dans votre vie amoureuse.
Amour : Que vous soyez ou non à deux, les énergies du ciel proposent de
belles dispositions pour ce qui touchera au coeur et à tout ce qui est concret.
Argent : Grâce à votre grand sens du contact vous faites de jolis coups. Votre
situation budgétaire ne s’est jamais portée aussi bien.
Travail : Rien ne peut venir vous déstabiliser, vous ne faites pas de plans sur
la comète, vous êtes serein.
Taureau : (21 Avril - 20 Mai)
Humeur : Vous avez une grande confiance et serez capable de faire face à
toutes les situations afin d’obtenir ce que vous voulez.
Amour : Vous excellez dans la séduction et vous déployez vos atouts pour
dénicher les coeurs à prendre.
Argent : Vous êtes focalisé sur des objectifs qui en valent la peine et vous ne
serez pas déçu par les retombées économiques. Vous avez de quoi être fier.
Travail : Le ciel multiplie actuellement vos possibilités d’intervention et participe largement à l’amélioration de votre image et de votre statut.
Gémeau : (21 Mai - 21 Juin)
Humeur : Terriblement attaché à ceux que vous aimez, le moment est venu
de leur dévoiler vos sentiments et de profiter de votre bonne humeur pour
les motiver ou les conseiller.
Amour : Vous êtes sensible au chant des sirènes mais vous savez résister.
Si vous ne voulez pas céder à quelque chose vous avez du répondant.
Argent : Vous n’êtes pas dans la meilleure période financière mais ce n’est
pas trop préoccupant car vous avez de bonnes perspectives.
Travail : Faites quelque chose de différent, histoire de changer vos habitudes et de conjurer le mauvais sort. Le soleil ne tardera pas à revenir !.
Cancer : (21 Juin - 23 Juillet)
Humeur : Voilà que l’atmosphère devient nettement plus détendue, vous
saurez retrouver et partager votre enthousiasme.
Amour : Des désirs coquins cognent dans votre poitrine et vous faites
fondre naturellement les coeurs dans votre entourage.
Argent : Votre réputation vous apporte toute la clientèle dont vous avez
besoin pour engranger des bénéfices.
Travail : Votre capacité à procéder rapidement en est renforcée ; vous réussissez à boucler très vite et plus facilement des dossiers ou des tâches difficiles.
Lion : (24 Juillet - 23 Août)
Humeur : Pour certains, il risque d’y avoir quelques tensions, voire quelques
conflits à la maison.
Amour : Vous rencontrez de petits problèmes dans votre vie sentimentale : jalousie, colère, le sentiment que l’autre vous échappe ou se montre indifférent.
Argent : Vos méthodes forcent le respect, vous êtes combatif dans les négociations mais ça ne vous empêche pas d’être loyal.
Travail : Vous avez décidé d’optimiser votre temps libre et de vous organiser.
Avez-vous réellement évalué la liste des tâches que vous voulez accomplir ?.
Vierge : (24 Août - 23 Septembre)
Humeur : Vous êtes d’excellente humeur et disposé à communiquer plus
que d’accoutumée.
Amour : Vous fait l’effet d’une renaissance car vous faites feu de tout bois
pour vous rapprocher de l’être aimé.
Argent : Des idées fécondes vont vous permettre de réévaluer objectivement au long terme votre situation financière.
Travail : Rien ne vous semble impossible et vous bénéficiez d’excellentes
dispositions pour réussir tout ce que vous entreprenez !
Balance : (23 Septembre - 23 Octobre)
Humeur : L’ambiance actuelle vous rend moins possessif, vous donne
confiance en vous et vous insuffle une bonne dose d’optimisme.
Amour : Vous ne passez pas par une très bonne période en amour et c’est
le moment de prendre d’importantes décisions.
Argent : C’est le moment de payer les factures, d’investir dans des choses
utiles pour votre quotidien, les dépenses nécessaires s’accumulent.
Travail : A la recherche d’une activité professionnelle, vous manquez d’organisation pour être efficace et rendre votre week-end réellement intéressant.
SCORPION : (23 Septembre - 23 Octobre)
Humeur : Vous avez de bons atouts pour faire évoluer vos relations. Joie de
vivre, rencontres, surprises sont au rendez-vous.
Amour : Vous pourriez le regretter. Les événements de la journée sont plutôt prometteurs en ce qui vous concerne.
Argent : C’est votre foi en vous-même qui peut générer beaucoup d’énergie
pour faire progresser votre vie financière dans le bon sens.
Travail : Vous avez plus de travail, de multiples choses à faire mais vous êtes satisfait du résultat car vous vous rendez compte que ces choses sont bien faites..
Sagittaire : (23 Novembre - 21 Decembre)
Humeur : Vous prenez du recul sur votre travail, vous vous tournez plutôt
vers vos plans d’avenir pour les détailler.
Amour : C’est parce que vous avez les pieds sur terre que vous pouvez
gérer certains petits problèmes affectifs.
Argent : L’inspiration vient à vous sans obstacles, si vous vous penchez sur
des considérations matérielles et financières.
Travail : Vous êtes sûr de vous et vous prenez des décisions sages dans
l’idée d’évoluer vite, bien et dans la bonne direction..
Capricorne : (21 octobre - 22 novembre)
Humeur : Un sentiment de plénitude, vous permet de regarder votre situation sous un tout autre angle.
Amour : La joie de vivre est au programme, les plaisirs les plus simples
vous ravissent et aucun nuage ne semble vouloir assombrir ce ciel serein.
Argent : C’est le moment idéal pour mener habilement toutes sortes de
négociations.
Travail : Vous faites votre chemin peu à peu, vos supérieurs commencent
à vous solliciter. Vous pourriez vous sentir considéré.
Verseau : (21 Janvier - 19 Fevrier)
Humeur : C’est le bon moment pour apprendre l’art délicat du compromis,
concession indispensable à toute relation équilibrée.
Amour : Vos appréhensions selon les réactions de votre partenaire sans sous-estimer ses qualités, ne soyez pas aussi sûr de vous, ça pourrait vous surprendre.
Argent : Vous n’arrivez pas à faire fructifier vos acquis comme vous le voudriez, il faut simplement attendre que cette période creuse se dissipe.
Travail : Dans l’absolu, n’en faites aucune et occupez-vous en priorité de
votre bien-être, gâtez-vous un peu.
Poisson : (20 Fevrier - 20 Mars)
Humeur : Vous êtes disposé à être diplomate et conciliant. Le moment est
donc idéal pour entreprendre un dialogue délicat ou résoudre un problème.
Amour : Aujourd’hui, vous débordez de sensualité, ce qui lance une foule
de signaux dans votre entourage.
Argent : Ce n’est pas l’énergie qui vous fait défaut mais vous voyez vos
tracasseries financières plus grosses qu’elles ne le sont, aujourd’hui.
Travail : Vous avez un tigre dans le moteur, gare à ceux qui tenteraient de
vous freiner. Vous êtes sur tous les fronts !
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ر�سميا ..ال�شرقاوي يغادر حمامة طنجة و م�ستقبل هذا االختالف الذي يف�سد بيننا
للــود كـل الق�ضايا…!
غام�ض لتحالفات الأحرار بعد قيامة 2021

قدم رئيس مقاطعة طنجة المدينة السابق ،والمستشار الجماعي
الحالي ،يونس الشرقاوي ،مساء يوم الخميس ،استقالته رسميا من حزب
التجمع الوطني لألحرار بطنجة.
و علم موقع طنجة أنفو ،أن الشرقاوي حل يوم الخميس بمقر
الحمامة بطنجة ،لتقديم استقالته بشكل رسمي وفقا لإلجراءات
القانونية المعمول بها ،حيث تم استقباله من طرف إدارة الحزب التي
أشرت له على الوثيقة.
و في تصريح خص به ،يونس الشرقاوي ،موقع طنجة أنفو ،قال بأن
قرار اإلستقالة كان قد اتخذه منذ فترة طويلة جدا ،إال أنه فضل التريث
ريثما تتضح له بعض األمور التي رفض الكشف عنها.
وأضاف الشرقاوي ،أنه يتأسف بشدة إلى ما آلت إليه األوضاع بالبيت
التجمعي ،خاصة التهميش واإلقصاء الذي يتعرض له المناضالت
والمناضلون الذين ساهموا في تأسيس الحزب بعروس البوغاز وقدموا
له الشيء الكثير طوال العقود الماضية ،ولهم حضور انتخابي قوي
وامتداد شعبي واسع.
وقالت بعض المصادر أن استقالة الشّرقاوي تعتبر ضربة موجعة
لحزب لألحرار بمقاطعة المدينة ،حيث سيفقد ال محال إيصال اللاّ ئحة
النسوية لعضوية المجلس بمقعدين إضافيين ،حيث من المرجح أن
يفوز بهما حزب االتّحاد الدستوري ،الذي يعزّز مكانته يوماً بعد يوم
كقوة انتخابية ثانية بأمّ المقاطعات.ناهيك عن المواجهة الحامية
التي ستكون لمرشح الحمامة بالمقاطعة ،والذي من المرجح أن يكون
المسؤول األول عن الحزب في طنجة أمام المستقيل يونس الشرقاوي،
الرجل القوي انتخابيا.
وعود ًة إلى موضوع االستعدادات المتع ّلقة باالستحقاقات المقبلة،
والتي تشغل بال مهندسي الخريطة السياسية هذه األيّام ،كشفت
مصادرنا ّ
أن حزب االستقالل بدأ يبرز كقوّة انتخابية قد تستطيع
انتزاع المرتبة ّ
الثاثة بعد اقتناع المستشارين الجماعيين عثمان ورياش
ومحمد أقبيب بالعمل الجدّي الذي تقوم به مفتشية نزار بركة بطنجة،
وقرارهما النهائي بالتّخلي عن البام والتعلق بالميزان.
وأضافت مصادرنا التي تتابع الشأن المحلي بطنجة عن كثب ،أن
حزبا األحرار والبام مازال يتخبّطان في صراعات داخلية ،أبعدتهما عن
الهموم والمشاكل اليومية التي يتخبّط فيها المواطنون بالمقاطعة
التي يرأسها حزب العدالة والتّنمية ،الذي بات بدوره يخسر يومياً
متعاطفين جدد ،ما قد يُفقده أغلبيته المطلقة واللجوء إلى تحالفات
جديدة.

وفي إطار التحالفات المتو ّقعة خالل القادم من االستحقاقات
المقبلة بالمقاطعات األربعة ،فالكل يتحدّث عن عدم وجود أي رغبة
في التّحالف مع القيادة الجديدة لحزب االح��رار بمدينة البحرين ،
بسبب أخطاء قاتلة ارتكبتها في حقّ حزبي العدالة والتّنمية واالتحاد
الدّستوري ،حيث مباشرة بعد توّلي الفريق الجديد مسؤولية الحزب،
باشر رفقة موالين له عمليّة استقطاب أبرز عناصر االتّحاد الدّستوري،
من بينهم عبد السالم العيدوني وعبد الحميد أبرشان والزبير ابن
سعدون ،هذا األخير عقد معه مسؤولو التجمع العديد من اللقاءات،
إال أنها لم تسفر عن أي نتيجة ،وهو ما اعتبره محمد الزموري عراب
الحصان بطنجة بمثابة إعالن حرب ،ورغبة في هدم حزبه الذي لم ّ
يتخل
عنه منذ أكثر من  35سنة.
أما فيما يتع ّلق بالعدالة والتّنمية وحزب األحرار بطنجة ،فقد سبق
لقياديين بارزين في حزب العدالة والتنمية أن صرّحوا خالل مرّات
عديدة أنّهم لن يضعوا يدهم أبداً مع التجمع الوطني لألحرار ،بسبب
طعنات من الخلف تعرّض لها البيجيدي خالل إحدى دورات مجلس
جماعة طنجة ،بعدما تهجّم أعضاء بحزب الحمامة على منصّة الرّئيس
محمد البشير العبدالوي ونالوا منه بكالم قدحي وجارح في ح ّقه ،وهو
نفس التّوجه الذي يتبنّاه تيّار صقور مصباح طنجة الذي يتزعمه
رئيس مقاطعة بني مكادة محمد خيي.
أما البام ،فالرؤية الجديدة التي يتبناها أبرز قيادييه بطنجة ،وهي
نفسها التي يسوق لها أمينه العام عبد اللطيف وهبي ،منذ ترأسه حزب
الجرار ،فتتجلى في التحالف مع العدالة والتنمية خالل المرحلة المقبلة،
مما يعني أن األولوية في التحالف ستكون مع إخوان العبدالوي ،باعتبار
أن العودة إلى دواليب تسيير شؤون المدينة مقرون بالتحالف مع
البيجيدي الذي يعتبر القوة األولى انتخابيا في طنجة ،وبالتالي فالتحالف
مع حزب التجمع الوطني لألحرار يبقى خيارا مستبعدا ،ناهيك عن أن
لوائح األصالة والمعاصرة بمقاطعات طنجة صارت معزّزة بشخصيات
ذات وزن سياسي وانتخابي جد مهم ،وال تربطهم عالقة طيّبة
بمسـؤولـي الحمـامـة  ،نظـيــر منيــر ليمــوري ،محمـــد الحمامـــي،
عبد العزيــز بن عزّوز وآخرون...

نصرو العبدالوي

لقاء توا�صلي بقاعة دار الثقافة مبرتيل
تم يوم الخميس  24دجنبـر الجاري ،عقـد لقاءا
تواصلي جمع بين السيد محمد العربي المرابط رئيس
المكتب اإلقليمي للهالل األحمــر المغربي بعمالــة
المضيق الفنيدق ،والدكتور عبد الحميد المصمودي
رئيس وحدة المراقبة الوبائية وطبيب رئيس شبكة
العالجات المتنقلة بالمندوبية اإلقليمية لوزارة الصحة
بعمالة المضيق الفنيدق ،بقاعة دار الثقافة بمرتيل.
وقــد تميــز هــذا اللقــاء باستدعــاء الممرضين
والمساعدين الذين سيشاركون في حملة التلقيــح
التي ستخص وباء كوفيد  ،19 -وذلك مـن أجـــل
استعدادهم إلنجــاح هـذه الحملــة خدمــة للساكنــة
واإلقليم.
إذ قام المكتب اإلقليمي للهالل األحمر المغربي
بتوفيــر  15ممرضــا و  20مساعــد ممرض سيتم
توزيعهم على كــل من مدينــة مرتيــل ،المضيــق،
الفنيدق ،العليين ،بليونش ،ضمن اتفاقيـة قام بها
األسبوع المنصرم بينه وبين عمالة المضيق الفنيدق،
ومندوبيةالصحة.

جريدة طنجـة
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يمكن بكل سهولة ،أن يخرج من بيننا
من يقول لنا ساعة نشرع حقا في إقامة
عالقات كاملة مع الدولة العبرية « :أنا أرفض
تطبيع العالقات مع إسرائيل أو السماع عن
السالم معها ألنها فعلت في الفلسطينيين
األفاعيل » ،ويمكن أن يغني هذا الرافض
« مش هنسلم مش هنبيع مش هنوافق
عالتطبيع » مثلما غناها الزعيم عادل إمام،
دون أن نقول لمن يقول هذا الكالم إنه
إنسان غير وطني واليحب المغرب،واليدافع
عن مصالح المغرب…
ويمكن أيضا أن يخرج من بيننا من
يقول ،ساعة نشرع فعال في إقامة عالقات
كاملة مع إسرائيل « أنا مقتنع تمام االقتناع
بأن للمغرب دورا هاما وذكيا في عملية
السالم ،وف��ي تقريب وجهات النظر بين
الفلسطيني واإلسرائيلي مما يحتم عليه إقامة
عالقة ما حقا مع إسرائيل » دون أن نقول له
إنه خائن،ومتصهين ،ومهرول باع القضية
وهو السبب في ضياع فلسطين ،والعراق
وسوريا والهالل الخصيب كله،وضياع كل
األحالم العربية قبل كل هذا.
يمكننا أن نفعـــل ذلك حقــا ،ويمكننـــا
أن نعيش ذلك بسالسة وهدوء وببساطة،
فقط لو توفر لنا شرط أساسي ورئيسي وهام
هو غير متوفر  -لألسف الشديد  -لحد اآلن،
هو شرط إتقان الحوار ،هو شرط معرفة
كيفية اإلنصات لبعضنا البعض ،هو شرط
تعلم طريقة قبول وتقبل االختالف.
ال نمتلك هاته الفضيلة ،ولم يعلمونا
في منازلنا كيفية إلقاء القبض عليها ،ونسيت
مدارسنا وثانوياتنا والجامعات والمعاهد هذا
األمر أو تناسته ،والنتيجة هي مانراه أمامنا
في كل قضايانا وليس في هاته القضية
لوحدها…
ال نستطيع تحمل سماع رأي واحد مخالف
في أي موضوع من المواضيع.
ال يمكننا  -ول��و على سبيل الخيال
العلمي  -أصال أن نتصور أن هناك أناسا على
وجه البسيطة ،يمتلكون آراء أخرى ال تروقنا،
تعارضنا ،تختلف معنا ،وال نتخيل أن الطريقة
الوحيدة للتعامل مع هاته اآلراء المخالفة
هي أن نقارع فيها الرأي بالرأي ،أن نواجهها
بالحجة ،مع التسلح بأدبيات االختالف كلها،
ومع الحفاظ لتلك اآلراء على حقها في أن
تتبنى ذلك الموقف أو تلك المواقف التي
التروقنا..
من أين أتى الخلل؟
أتى من تربية غير سوية  -يجب االعتراف
بذلك  -أقنعتنا جميعا منذ البدء أن اآلراء التي
نعتنقها عن علم أو عن جهل  -هذا موضوع
آخر  -هي يقينيات ال يمسها شك ،هي بمثابة
بديهيات ال تتقبل أن يأتي في آخر العمر أو
وسطه أو أوله أناس لكي يطرحوا حولها
األسئلة..
السؤال في هذا المكان محرم شرعا
وعرفا ومجتمعا .ال يجوز ،ال يليق ،غير ممكن.
قالت الجماعة كذا ،قل ماقالته الجماعة،
والسالم .وإال فإنك شيطان خارج على قرارها.
قالت القبيلة « كذا » .ردد ماقالت القبيلة
لكي ترتاح وإال سبك الجميع…
تقول للمحيطين بك إن العالم يتغير،
وإن الناس راجعت أفكارا وقناعات أسستها
على امتداد عقود ،بعد أن ثبت لها أن هناك
كوة مراجعة قد فتحت في عقلها ،وال تطالب
بمراجعة أي شعار  ،بل فقط تطالب بحق من

يريد المراجعة أن يقوم بذلك ،فتأتي هبة
السباب والشتم الهادرة من كل مكان..
وحقيقة يجب أن نعترف ألنفسنا
بالصدارة في هاته :نحن القوم الذي نحل
كل اختالفاتنا بسب بعضنا البعض والذهاب
غاضبين للنوم ،على أمل أن نستفيق في
اليوم الموالي ،فنجد من شتمناهم وقد
غيروا رأيهم والتحقوا بنا وبأفكارنا ليس ألننا
أقنعناهم ،بل بفضل شتائم األمس القريب،
وألنهم قرروا أنهم نالوا نصيبهم من التقريع،
فقرروا الصمت وكفى لئال ينالوا المزيد.
وعندما نتأكد أن السب والشتم قد
أديا إلى عكس المراد منهما ،أي إلى دفع
من شتمته إلى شتمك هو اآلخر ،نعود إلى
قاموس األلفاظ السيئة ومصلحات التخوين
لكي نستل منها اإلضافات القادرة على إقناعنا
أننا ننتصر في معارك النقاش فعال بشتم كل
المخالفين.
حتى برلمانيونا يوم اإلثنين الماضي
كانوا مثل مرتادي صفحات مواقع تواصلنا
االجتماعي ،غير قادرين على التحكم في
كلماتهم ،غير مستطيعين تقديم درس -
وهم النخبة ،ياحسرة على العباد  -في كيفية
سماع رأي ال يروقك ،والرد عليه بهدوء دون
أن تجرك حمية الجاهلية إلى رفع الجلسة ،بعد
أن فقدت الكلمات عقالها ،ولم يعد أحد قادرا
على التحكم في أعصابه وفي أعصاب عقله،
وفي أعصاب لسانه مما رآه الناس بالمباشر
أمامهم ،واقتنعوا مجددا بأن المصيبة عامة
لكنها ال تهون رغم هذا التأميم المفروض
عليناجميعا.
ما الحل أيها اإلخوة أيتها األخوات؟
ال حل سحري ،وال يد تمتد من حيث
ال ندري لكي تغير العقليات ،ولكي تقنعها
ب��أن االخ��ت�لاف اليفسد للود قضية ،وأن
القبول الحقيقي بالحرية واإليمان بها هو
الذي يجعلك ق��ادرا على اإلنصات ألصوات
من يخالفونك الرأي ،دون أن تسبهم ،ال أن
تكتفي بالمونولوغات مع من يقولون لك
ماتريد اإلنصات إليه.
ليس هناك حل سحري .هناك بالمقابل
حلول اهتدى إليها قوم قبلنا يحاولون اليوم
تدبير اختالفاتهم بأكبر قدر ممكن من
العقل ،تبدأ بالقراءة واالطالع كثيرا على كل
شيء ألجل تكوين تصور يقترب شيئا ما من
الكمال ،وتمر من تمرين األذن والعقل على
االستماع لما يخلخل يقينياتهما ال العكس،
وتصل إل��ى ح��دود ال��ق��درة على الجلوس
مبتسما مع مخالفك الرأي ،وإتاحة الفرصة له
لكي يتحدث مثلما شاء عن تصوراته وآرائه
واقتناعاته ،دون أن تقاطعه ،دون أن تخونه،
دون أن تسب أي أحـد من أفراد أسرتـه غير
الموجودين معكم على الطاولة ،وبعد أن
ينتهي تشرع أنت في بسط وجهة نظرك
المعارضة له ،وتنتظر بالمقابل منه المثل  :أن
ينصت إليك ،أال يسبك وأال يشتم أي فرد من
ساللتك ،وأن يقول لك في الختام مثلما تقول
أنت « هذا رأيك وهو خطأ بالنسبة لي يحتمل
الصواب ،وهذا رأيي وهو بالنسبة لي صواب
يحتمل الخطأ ،واهلل أعلم في الحالتين معا ».
تصافحان بعضيكما ،وتفرنقعان…فقط
الغير..
هل هو أمر صعب ومستحيل إلى هذه
الدرجة أيها الشتامون لبعضهم البعض في
كل المناسبات؟

* المختار لغزيوي
أحداث .أنفو
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ا�ض َي ـ ًة َم ْر ِ
ـك َر ِ
} َيـا �أَ ّ َي ُت َها ال َنّفْ ُ�س المْ ُ ْط َم ِئ َن ـّ ُة ْار ِجعِي ِ�إ َلى َر ّ ِب ـ ِ
اد ُخ ِل ــي
�ض ّ َي ًة َف ْ
يِف عِ َبادِ ي َو ْاد ُخلِي َج َّنتِي {
(�صدق اهلل العظيم)

الأ�ستاذ محمد الأزرق
يف ذمة اهلل
انتقل إلى عفو اهلل مساء يوم السبت  19ديسمبر  ،2020األستاذ
محمد األزرق الوكيل العام السابق لمحكمة االستئناف بطنجة ،وهو من
مواليد مدينة فاس  ،1938التحق بسلك القضاء َفعين قاضيا بالمحكمة
ال عاماً لمحكمة االستئناف بسطات ،فوكي ً
اإلقليمية بفاس ،ثم وكي ً
ال
عاماً لدى محكمة االستئناف بطنجة من  1980إلى  ،1995حيث التحق
بالمفتشية العامة لوزارة العدل .وبعد بلوغه سن التقاعد التحق بهيئة
المحامين بطنجة ،وظل منتمياً إليها إلى وفاته.
و بهذا المصاب الجلل ،تتقدم أسرة جريدة طنجة بأحر التعازي إلى أرملة الفقيـد نجية السبتي وألوالده
األساتذة  :سعاد وعمر وأحمد وكوثر ومريم وإلى صهره الدكتور محمد كنون الحسني رئيس المجلس العلمي
بطنجة .وإلى كافة أصهاره وأفراد عائالت  :األزرق والسبتي وكنون.
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ،وحسن
أولئك رفيقا.

ون �أُو َلئ َ
�صا َب ْت ُه ْم ُم ِ
ِك
يب ٌة َقا ُلوا ِ�إ َّنا للِهَّ ِ َو ِ�إ َّنا ِ�إ َل ْي ِه َر ِ
ين ِ�إ َذا �أَ َ
ين ا َّلذِ َ
ال�صاب ِِر َ
�ش َّ
اج ُع َ
�ص َ
} َو َب رِّ ِ
�ص َل َو ٌ
ات م ِْن َر ِّبهِ ْم َو َر ْح َم ٌة َو�أُو َلئ َِك هُ ُم المْ ُ ْهت َُد َون {
َع َل ْيهِ ْم َ
(�صدق اهلل العظيم)

ال�شريف �سيدي محمد بن ال�صديق
يف ذمة اهلل
بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره ومليئة بالحزن واألسى ،غادرنا إلى
دار البقاء المشمول بعفو اهلل وكرمه ،المرحوم الشريف سيدي محمد بن
الصديق ،عن عمر يناهز  70سنة ،وقد وافته المنية يوم السبت  19دجنبر
 2020الموافق ل 04جمادى األولى  ،1442وقد شيع جثمانه الطاهر إلى
مثواه األخير بالزاوية الصديقية بالمدينة العتيقة ،حيث ووري الثرى بعد
صالة العصر في جنازة مهيبة بحضور األهل واألحباب واألقارب.
الفقيد عمل  -قيد حياته  -في سلك التعليم ،حيث قضى ما يزيد على
أربعين سنة في تربية الناشئة وتعليم وإعداد األجيال بكل مستوياتها بعدة مدن مغربية آخرها طنجة ،حيث
درَّس بإعدادية ابن األبار ثم اشتغل معيداً بإعدادية ابن رشد قبل أن يحال على التقاعد.
وبهذه المناسبة األليمة تتقدم أسرة جريدة طنجة بأحر التعازي وأصدق المواساة ،إلى أرملته السيدة فاطمة
موسى ،وإلى أبنائهما الشرفاء امحمد ،عبد الرحيم ،جعفـر وأسية ،وإلى أخيـه الشريف سيدي أحمد وإلى أبناء
إخوته وأصهاره وإلى جميع الشرفاء الصديقيين وموسى وإلى جميع األهل واألحباب واألقارب ،راجية لهم جميل
الصبر والسلوان وللفقيد عظيم األجر والغفران ،تغمده اهلل بواسع رحمتـه وأسكنـه فسيح جناته مع النبيين
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولك رفيقا.

القب�ض على قاتل والدته...
قامت عناصر الشرطة القضائية يوم األربعاء على
الجاني الذي قام بوضع حد لحيات والدته بعدما طعنها
عدة طعنات بمختلف مناطق جسدها األمر الذي أسقطها
أرضا قبل وصول سيارة اإلسعاف إلى حي مسنانة.
وهو اآلن تحت تدابير الحراسة النظرية بأمـر من
النيابة العامة المختصـة قصـد التحقيـق معــه ،بينما
للضحية نقلت إلى مستودع األموات بمستشفى “دي
طوفار” من أجل إخضاعها لإلجراءات القانونية المعمول
بها.
وبخصوص الجاني ،فإن المعطيات تتضارب حول
حقيقة إصابته باختالل عقلي من عدمها.

ين َت َت َو ّ َفاهُ ُم المْ َ اَلئ َ
ون َ�س اَل ٌم َع َل ْي ُ
ك ُم
ِك ُة َط ّ ِيب َ
} ّ َالذِ َ
ِني َي ُق ُول َ
(�صدق اهلل العظيم)
ْاد ُخ ُلوا جْ َال َّن َة بمِ َا ُك ْنت ُْم ت َْع َم ُلون {
لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل ،زميلنا المرحوم

عبد املجيد الورياغلي بن�سعيد
أحد قيدومي الصحافة المكتوبة ،محليا ووطنيا

وذلك إثــر سكتـــة قلبيــة ،يوم
اإلثنيـــن  21دجنبـر  2020وشيــــع
جثمانـــه الطاهــر ،بحضور األهــل
واألحباب ودفن بمقبرة المجاهدين
بعد صالة الظهــر بمسجـــد محمــد
الخامس.
الراحـــل وهــو رجـــل تعليــم
متقاعــد ،مارس مهـنــة الصحافـة،
منذ حوالـي أربعـة عقـــود ،بالعديــد
من المنـــابـــر اإلعالميـة ،ضمنهـــا
جــــريـــدة طنجـــة و «لومتــان»
الصحـراء .وتميــز بحــبـه وعشقـــه
لمهنـــة المتاعـــب التــي نذرحياته لها .كمــا عرف بتواضعـــه الالفت
وتعامله المسالم وشعبيته الكبيرة في األوساط المجتمعية الطنجوية.
وبهذا المصاب الجلل ،نتقدم بأحر التعازي إلى جميع أفراد أسرته
وعائلته ،راجين لهم الصبر والسلوان وللفقيدعظيم األجر والغفران،
تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين
والشهداء والصالحين ،وحسن أولئك رفيقا.

(�صدق اهلل العظيم)

عن عمر يناهز  70سنة،
لبت نداء ربها المشمولة
بعفو اهلل األستاذة الباحثة
والفاعلة الجمعوية المرحومة

حفيظة البغلويل

وذلك يـــوم الجمعــة  18دجنبــر.
وفـــي اليــوم الموالي ،شيــع جثمانها
الطاهر ودفن بمقبــرة المجاهديـــن،
بعد صالة الظهر.
وبهذا المصاب الجلل ،نتقدم بأحر التعازي إلى حرم الفقيدة السيد
عمر بنيحيى وإلى ابنيهما ،ياسين وياسمين وإلى شقيقتي الفقيدة،
ارحيمو وأمينة وكذا إلى قريبها ذ.محمد بوبكر ،بل وإلى جميع األقارب
واألصهاروالجيران ،راجين لهم الصبر والسلوان وللفقيدة عظيــم
األجروالغفران ،تغمدها اهلل بواسع رحمته وأسكنها فسيـح جناتـه مع
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ،وحسن أولئك رفيقا.

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

لالتصال0600730288 :

العنوان  :حي بوحوت الزنقة  27رقم  34العوامة ـ طنجة

جريدة طنجـة
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الملحق الرياضي

البطولة االحرتافية :

املغرب التطواين يوقف �سل�سلة انت�صارات احتاد طنجة
ومطالب برحيل املدرب الإ�سباين
أوقف المغرب التطواني سلسلة
انتصارات اتحاد طنجة وفرض عليه
التعادل اإليجابي بهدف لمثله في
ديربي الشمـال بالملعــب الكبيــر
بطنجة  ،لحساب الجولة الرابعة من
البطولة الوطنية االحترافية لكرة
القدم .وتواجه الفريقان بطموحين
مختلفين ،حيث كان اتحاد طنجة
برصيد  9نقط من ثالثة انتصارات
يطمح لتحقيق فوزه الرابع تواليا،
بينما كان المغرب التطواني برصيد
 4نقط من فوز وتعادل يمني النفس
للعودة بانتصار من طنجة والخروج
من النتائج المتواضعة التي انطلق
بها هذا الموسم .وخاض أصحاب
االرض المباراة في غياب الفريق
خمسة من أبرز عناصره ،المدافع
يوسوفا كوناطي و أنور جيد وإبراهيم
البزغودي بداعي اإلصابة اإلصابة،
ونعمان أعراب لعدم جاهزية وخالد
الصروخ لرفض الجامعة الملكية المغربية تأهيله
بسبب الديون العالقة في ذمة الفريق .فيما غاب
عن الزوار هشام الخلوة المصاب في المباراة
األخيرة ضد الجديدة ،ومصطفى اليوسفي و عبد
الواحد الشخصي و إسماعيل كوراد ،ووسفيان
أزنابط ،الذي خضع لعملية جراحية على مستوى
الركبة .وتقدم اتحاد طنجة منذ الدقيقة السادسة
بهدف من ضربة جزاء تحصل عليها توفيق
اجروتن وترجمها المهاجم الغابوني اكسيل مايي
إلى هدف .وأدرك الفريق التطواني التعادل في
الدقيقة  26بهدف سجله محمد علي بامعمر عن
طريق الخطأ ضد مرمى فريقه  .وسجلت الدقيقة
 44نقطة التحول في المباراة بعدما أشهر الحكم
كريم صبري البطاقة الصفراء الثانية في وجه أنس
األصبحي وطرده ليخوض اتحاد طنجة الشوط
الثاني بعشرة العبين .ولم يؤثر هذا الطرد على
مردود اتحاد طنجة وكان أكثر فاعلية في الشوط
الثاني وخلق مجموعة من فرص التسجيل ،وأغلق
جميع المنافذ على الفريق التطواني الذي اكتفى
باحتكار الكرة على مستوى وسط الميدان فقط،
وانتظر حتى الدقائق األخيرة ليخلق فرصة واحدة
للتسجيل من تسديدة قوية من خارج مربع
العمليات للنيجيري طوني إدجوماريجوي تصدى
لها بنجاح الحارس هشام المجهد في مناسبتين.
وفي مظهر متناقض ،غادر اتحاد طنجة الفندق
في اتجاه الملعب الكبير قبل انطالق المباراة
تحت تشجيعات جماهيره التي تدفقت على أبواب

الفندق لتشجيع وتحفيز الالعبين وأطلقت الشهب
النارية ،بينما اعترضت جماهير المغرب التطواني
حافلة الفريق بمدخل المدينة أثناء العودة من
طنجة لالحتجاج على سوء النتائج وطالبت برحيل
المدرب اإلسباني ماكيدة .وهذا ما استجاب له
مكتب الفريق الذي عجل بإقالة المدرب.
و قــاد المباراة كريم صبري حكم وسط،
ومحمد الربانــي مساعــدا أوال وسفيان بركات
مساعدا ثانيا وسليمان العاطفي حكمــا رابعـــا،
فيما أسندت مهمة الفار لسمير الكزاز بمساعدة
زكرياء برنسي .و رغم التعادل ،حافـــظ اتحاد
طنجة على مركزه في الصدارة مناصفة مع الرجاء
الرياضي برصيد  10نقاط ،في حين يحتل المغرب
التطواني المركز الثامن برصيد  5نقاط.
يذكر أن المغـــرب التطواني استقبــل أمس
الجمعة فريــق يوسفيـــة برشيد لحساب الجولة
الخامسة من البطولة ،بينما ينزل اتحاد طنجة
ضيفا على نهضة الزمامرة غدا األحد على الساعة
الثالثة والنصف مساء.
نتائج الدورة :4
يوسفية برشيد  /أولمبيك أسفي0 – 0 :
الوداد الرياضي  /حسنية أكادير0 – 3 :
نهضة بركان  /الرجاء الرياضي1 – 0 :
شباب المحمدية  /سريع وادي زم0 – 0 :
الجيش الملكي  /الفتح الرباطي0 – 0 :
مولودية وجدة  /نهضة الزمامرة2 – 1 :
اتحاد طنجة  /المغرب التطواني1 – 1 :

د .الحسني الجديـــدي  /المغــرب
الفاسي2 – 1 :
الموعد المقبل:
أمس الجمعة:
المغرب التطواني  /يوسفية برشيد
(بمجمع األميـر موالي عبد اهلل على
الساعة الخامسة والنصف مساء)
الفتح الرباطي  /د .الحسني الجديدي
(بملعــب االميـــر موالي الحســن على
الساعة السابعة والنصف مساء)
اليوم السبت:
سريــع وادي زم  /الجيش الملكي
(بملعب الفوسفاط باخريبكة على
الساعة الثالثة والنصف مساء)
الرجاء الرياضي  /شباب المحمدية
(بالمركب الرياضي محمد الخامس على
الساعة الخامسة والنصف مساء)
المغــــرب الفـــاســـي  /الــوداد
الرياضي(بملعب الحسن الثاني على
الساعة السابعة والنصف مساء)
غدا األحد:
نهضة الزمامرة  /اتحاد طنجة (بملعب البشير
بالمحمدية على الساعة الثالثة والنصف مساء).
حسنية أكادير /أولمبيك أسفي (بالملعب
الكبير باكادير على الساعة الخامسة والنصف
مساء).
مولودية وجدة  /نهضة بركان (بالملعب
الشرفي بوجدة على الساعة السابعة والنصف
مساء).
الترتيب العام:
 - 1الرجاء الرياضي 10 :نقط
 - 2اتحاد طنجة// 10 :
 - 3الوداد الرياضي// 9 :
 - 4شباب المحمدية// 8 :
 - 5المغرب الفاسي// 8 :
 - 6نهضة بركان// 7 :
 - 7أولمبيك أسفي// 7 :
 - 8الفتح الرباطي// 5 :
 - 9المغرب التطواني// 5 :
 - 10الجيش الملكي// 4 :
 - 11يوسفية برشيد// 3 :
 - 12نهضة الزمامرة// 3 :
 - 13سريع وادي زم// 2 :
 - 14حسنية أكادير// 2 :
 - 15د .الحسني الجديدي// 1 :
 - 16مولودية وجدة// 1 :

طالق بالرتا�ضي بني املغرب التطواين
والإ�سباين ماكيدا
توصل المغرب التطواني مساء األربعاء إلى اتفاق نهائي مع المدرب اإلسباني خوان
خوصي ماكيدا سانشيز ،تم بموجبه فسخ العقد االحترافي الذي يربط الطرفين بشكل
ودي .وكان الفريق التطواني تعاقد مع المدرب اإلسباني بداية الموسم الجاري لقيادة
الفريق بعقد احترافي يمتد لموسم واحد خلفا للصربي زوران مانولوفيتش .وسيشرف
ابن الفريق جمال الدين الدريدب على تداريب الفريق .حيث قاده في لقاء يوسفية برشيد
امس الجمعة برسم الجولة الخامسة من البطولة االحترافية.

�أبرز مواجهات �سد�س ع�شر نهاية ك�أ�س العر�ش
أسفرت قرعة دور ال 16لكأس العرش للموسم الرياضي 2019/2020
التي سحبت أول أمس الخميس بمقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
بالرباط عن مواجهات مثيرة للغاية ،وفيما يلي أبرز المواجهات:
االربعاء  30دجنبر 2020
أولمبيك خريبكة  /الوداد البيضاوي(بمركب الفسفاط على الساعة
الخامسة مساء)
المغرب التطواني  /الفتح الرباطي(على الساعة السابعة والنصف مساء)
الجمعة  1يناير :2021
النهضة البركانية  /يوسفية برشيد(بالملعب البلدي ببركان على الساعة
الخامسة مساء)
الرجاء البيضاوي  /وداد فاس (بالمركب الرياضي محمد الخامس على
الساعة السابعة والنصف مساء)

جريدة طنجـة

• عـدد  • 4138ال�سبـت  26دي�سمبـر 2020

السبت  2يناير :2021
شباب المحمدية  /الرشاد البرنوصي(بملعب البشير على الساعة الثانية
والنصف بعد الزوال)
إتحاد طنجة  /مولودية وجدة(بالملعب الكبير بطنجة على الساعة
الخامسة مساء)
أولمبيك آسفي  /سريع واد زم (بملعب المسيرة على الساعة السابعة
والنصف مساء)
االحد  3يناير :2021
الجيش الملكي  /الجمعية السالوية (بمجمع االمير موالي عبد اهلل على
الساعة السابعة والنصف مساء)
فيما باقي المباريات تبدو عادية.

خبر األسبوع
�أ�سطورة الكاراتيه �ساندرا
�سان�شيز تدخل مو�سوعة
جيني�س
سيظهر اسم اإلسبانية ساندرا
سانشيز ،في موسوعـــة جينيس
لألرقام القياسية ،بصفتها العبة
الكاراتيه األكثر فــوزا بالميداليات
في العالم .وستحصــل سانشيــز،
بطلة العالم في الكاتا ،والمرشحة
األولى للفوز بذهبية دورة األلعاب
األوليمبية طوكيـــو  ،2020على
شهادة االعتماد بالموسوعة يوم
الثالثــــاء  29ديسمبــــر الجــاري،
بالمتحف الرياضي في مدريد .ويبلغ
عمر سانشيز  39عاما ،وهي المصنفة
األولى عالميا ،كما تم تعيينها مؤخرا كمدربة لمنتخب إسبانيا للكاتا.

الدوري اإلسباني
�أتلتيكو يف�ض �شراكة ال�صدارة مع
�سو�سيداد و مي�سي يحطم رقم بيلي

انفرد أتلتيكو مدريد بصدارة الليجا ،إثر فوزه الثمين والمستحق
خارج قواعده على ريال سوسيداد بثنائية نظيفة ،على ملعب ريالي أرينا،
في إطار الجولة  .15وبعد شوط أول خرج بشباك نظيفة للفريقين ،جاء
اإلنفراج مع أولى دقائق الشوط الثاني وتحديدا الدقيقة  49برأسية قوية
من المدافع ماريو إيرموسو .وفي الوقت الذي كان يبحث فيه الفريق
الباسكي عن تدارك الموقف بهدف التعادل ،أنهى ماركوس يورنتي
المباراة بالهدف الثاني ألتلتيكو في الدقيقة  ،76بتسديدة قوية من على
حدود منطقة الجزاء .وضرب رجال األرجنتيني دييجو سيميوني أكثر من
عصفور بهذه النتيجة ،حيث أنهم واصلوا بها مسلسل الفوز للجولة الثانية
على التوالي ،وهو العاشر أيضا هذا الموسم كأكثر الفرق حصدا للنقاط
الثالث حتى اآلن .الفوز أيضا قفز برصيد األتلتي للنقطة  ،32ليتربعوا
على صدارة الترتيب مناصفة مع جارهم اللدود ريال مدريد الذي واصل
سلسلة انتصاراته وفاز على غرناطة بهدفين لصفر سجلهما كاسيميرو
في الدقيقة  ،57وكريم بنزيما في الدقيقة ( .)90+4وبهذا االنتصار يرفع
ريال مدريد رصيده إلى  32نقطة في الوصافة متخلفا عن أتلتيكو مدريد
المتصدر بفارق األهداف ،علما بأن األخير لعب مباراتين أقل ،بينما تجمد
رصيد غرناطة عند  21نقطة في المركز السابع .ونجح برشلونة في الفوز
بثالثية نظيفة على مضيفه بلد الوليد .وسجل لبرشلونة ،لينجليت في
الدقيقة  ،21وبرايثوايت في الدقيقة  ،35وليونيل ميسي في الدقيقة .65
وبهذا االنتصار ،يرفع برشلونة رصيده إلى  24نقطة في المركز الخامس،
بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند  14نقطة في المركز الثامن عشر.
واحتفل لينجليت بهدفه برفع قميص موسى واجي زميله السابق والمُعار
لباوك اليوناني ،والذي تعرض إلصابة قوية في الركبة أنهت موسمه.
ونجح ميسي بفضل تسجيل هدفه في تحطيم الرقم الثياسي الذي كان
في حوزة بيلي كالعب االكثر تسجيال لالهداف مع ناد واحد.
نتائج الدورة 14
أ.بلباو  /ويسكا0 – 2:
أ.مدريد  /إلتشي1 – 3 :
برشلونة  /فالينسيا2 – 2 :
ليفانطي  /ريال صوصيداد1 – 2 :
أوصاصونة  /فيا الريال3 – 1 :
إشبيلية  /بلد الوليد1 – 1 :
سلطا  /أالفيس0 – 2 :
غرناطة  /بيتيس0 – 2 :
قاديس  /خيطافي2 – 0 :
إيبار  /ريال مدريد3 – 1 :
نتائج الدورة :15
أالفيس  /إيبار1 – 2 :
بيتيس  /قاديس0 – 1 :
خيطافي  /سلطا1 – 1 :
ويسكا  /ليفانطي1 – 1 :
ريال مدريد  /غرناطة0 – 2 :
ريال صوصيداد  /أ.مدريد2 – 0 :
فالينسيا  /إشبيلية1 – 0 :
بلد الوليد  /برشلونة3 – 0 :
فيا الريال  /أ.بلباو1 – 1 :
إلتشي /أوصاصونة2 – 2 :
برنامج الدورة 16
يوم الثالثاء  29دجنبر:
إشبيلية  /فيـــا الريـال (الساعة
الخامسة مساء)
برشلونة  /إيبار (الساعة السابعة
والربعمساء)
قاديــس  /بلد الوليد (الساعـــة
التاسعةوالنصفليال)
ليفانطي  /بيتيس (الساعة التاسعة
والنصفليال)
يوم االربعاء  30دجنبر:
غرناطة/فالينسيا(الساعةالخامسة

مساء).
أ.مدريد  /خيطافي (الساعة السابعة
والربعمساء)
سلطا  /ويسكا (الساعة السابعة
والربعمساء)
إلتشي  /ريــال مدريد (الساعـة
التاسعةوالنصفليال)
يوم الخميس  31دجنبر:
أ.بلباو  /ريال صوصيداد (الساعة
الثانيةظهرا)
أوصاصونة  /أالفيــس (الساعـة
الرابعة والربع مساء)
الترتيب العام
 - 1أ.مدريد 32 :نقطة
 - 2ريال مدريد// 32 :
 - 3ريال صوصيداد// 26 :
 - 4فيا الريال// 26 :
 - 5برشلونة//24 :
 - 6اشبيلية//23 :
 - 7غرناطة//21 :
 - 8سلطا// 20 :
 9ـ بيتيس// 19 :
 - 10أ.بلباو// 18 :
 - 11قاديس//18 :
 - 12خيطافي// 17 :
 - 13أالفيس// 17 :
 - 14فالينسيا// 15 :
 - 15ليفانتي// 15 :
 - 16إلتشي/ 15 :
 - 17إيبار// 15 :
 - 18بلد الوليد// 14 :
 - 19أوصاصونة// 12 :
 - 20ويسكا// 12 :
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�أبر�شان يقر بالأخطاء بعد �ضمان رئا�سة احتاد
طنجة لوالية جديدة

ا ر ر يا ل
مد

كومان يكشف موقف ميسي
من سياسة التناوب

بيريز يتغنى ب»صفقة الشتاء»
في الريال

كشف كومان ،مدرب برشلونة ،عن
سبب تغيير وجهة نظره في توقيت تولي
القيادة الفنية للبارسا .وقال في تصريحات
أبرزتها صحيفة «ماركا»« :األزمة الصحية
التي تعرضت لها؟ عندما تحدث هذه األشياء
لك ،أو عندما يمرض أحد المقربين ،فإن
الحياة تتغير» .وأضاف «في حالتي الصحية،
أُصبت بسكتة دماغية صغيرة ،وهذا يجعلك
تفكر في األشياء بشكل مختلف ،لذا أدركت
أن عليَّ تدريب برشلونة اآلن ،أو لن
يحدث هذا أبدًا» .وتابع «كنت أدرب منذ
عدة سنوات ،وال أريد االستمرار في هذه
المهنة حتى أبلغ  70عامًا ،لذا رأيت أن هذا
الوقت المناسب لتدريب برشلونة» .وواصل
«إصابتي بكورونا؟ لقد عانيت ح ًقا؛ حيث
لم أكن على ما يرام ،وكنت متعبًا للغاية،
وأُصبت بحمى ،وازداد الوضع تدهورًا في
الليل .لقد شعرت بوعكة شديدة» .وأردف
«ميسي والتناوب؟ إذا كان الئ ًقا للعب
وجيدًا سوف يشارك ،لكنه بالطبع أكبر سنًا
من قبل ذلك ،رغم أنه ال يزال العبًا لديه
رغبة في المشاركة والفوز بالمباريات».
واستطرد «إنه يتدرب بجد كل يوم .إنه
ملتزم للغاية ،وبصفتي مدربًا أحب التحدث
إلى العبي فريقي وأتحدث مع ميسي
أيضًا حول التناوب وأشياء أخرى ألنه قائد
الفريق».

كال بيريز ،رئيس ريال مدريد ،المديح
ألحد الالعبين المتألقيـــن في صفـــوف
الفريق ،هذا الموسم .كان الريال تفوق،
أمس األربعــاء ،على غرناطة بهدفين دون
رد ،في الدوري .ووف ًقا لشبكـــة «ديفنسا
سنترال» ،فإن أسينسيو ،جناح الريال ،كان
حاسمًا فور مشاركته ضد غرناطة ،بدلاً من
زميله رودريجو .وأشارت إلى أن بيريز ذهب
إلى غرفة المالبس عقب المباراة ،وهنأ
أسينسيو وأشاد بأدائه ،كما وصفه مازحًا
بـ»صفقة الشتاء» .وأوضحت أن العالقة
الرائعة بين بيريز ،وأسينسيو ليست سرًا.
إذ يحظى الالعب بتقدير كبير لدى الرئيس.
ً
متمسكا
وشددت على أن بيريز ال يزال
باالتفاق الذي أبرمه مع المدرب زيدان،
بعدم عقد صفقات جديدة هذا الموسم.

برشلونة يكشف حقيقة تلقيه
عرضًا من بنفيكا لضم ألينيا
كشفـت «موندو ديبورتيفو» ،حقيقــة
تلقي نادي برشلونة عرضًا من بنفيكـــا
لضم ألينيا ،العب وسط الفريـــق ،خالل
الفترة المقبلة .ولم يحظ ألينيــا بدقائــق
كثيرة للمشاركة تحــت قيـــادة مدربـــه
الهولندي كومان في بداية الموسم ،لكنه
بدأ مؤخرًا في الدخــول شي ًئا فشي ًئا مع
الفريق .وبحسـب الصحيفــة فإن مصادرة
مقربة من ألينيا وبرشلونة ،نفت وجود أي
عروض من بنفيكا لضمه في يناير المقبل.
وكانت تقارير صحفية ،أشارت أن بنفكيا
قدم عرضًا أللينيا مدته  4مواسم ونصف،
وراتب ماليين يورو في الموسم الواحد.
وأكدت الصحيفـــة ،أن أالفيــس وفياريال
وإيبار تواصلوا مع برشلونة لطلب استعارة
ألينيا حتى نهاية الموسم.

اتجاه إلى خيار غريب
لدعم خط الدفاع
يبدو برشلونة في طريقه الستقطاب
أحد مدافعي آرسنال خالل فترة االنتقاالت
الشتوية المقبلة ،وفقا لما أكدته تقارير
صحفية إنجليزية مساء األربعـــاء .وكشفت
صحيفة ذا صن عبر موقعها اإللكتروني،
عن وجود إيمري أوزتورك ،وكيل أعمال
المدافع األلماني شكودران موستافي،
في برشلونة .ونشر أوزتورك صورة على
حساباته عبر مواقع التواصل االجتماعي،
أثناء خروجه من ملعب «كامب نو» ،وأرفقها
بعبارة« :جاهز لعقد اجتماع» .وأضافت
الصحيفة أن أوزتورك تلقى استفسارا من
قبل شبكة فوكس سبورت حول سبب
تواجده في برشلونة ،فأكد أنه هناك بسبب
موكله موستافي .ويعاني برشلونة من
غيابات عديدة في خط دفاعه هذا الموسم،
خصوصا مع اإلصابة الصعبة التي تعرض
لها جيرارد بيكيه في ركبته .بيد أن شكوكا
تدور حول موستافي الذي بدوره ،قدم
مستويات مخيبة لآلمال مع آرسنال الذي
انتقل إليه قادما من فالنسيا قبل  4أعوام.
وبات الالعب الفائز مع المنتخب األلماني
بكأس العالم  ،2014مثار سخرية بسبب
أخطائه المتكررة في دفاع آرسنال.

صادق األعضاء المنخرطين باتحاد طنجة لكرة القدم على
التقريرين األدبي والمالي وانتخاب عبد الحميد أبرشان لوالية
جديدة على رأس المكتب المديري للفريق ،خالل الجمع العام
السنوي العادي المنعقد مساء الثالثاء عبر تقنية المحادثة المصورة.
وتطرق رئيس اتحاد طنجة إلى المشاكل التي عانى منها الفريق و
أثرت على مساره ،سيما على المستوى المالي بسبب تخلي بعض
المستشهرين عن تقديم الدعم ،ما أثر على موارده المالية .وحمل
بعض المنخرطين المكتب مسؤولية الوضع الذي آل إليه الفريق
وكاد يعصف به إلى القسم الثاني لولى المجهود الذي بذل في
آخر أنفاس البطولة .وعبروا عن أسفهم من القرارات االنفرادية
التي تتخذ في عملية تسيير الفريق وتهميشهم وتغييب صوتهم
عن مشهد التسيير وعدم استشارتهم لطرح أفكارهم من خالل
تكوين لجان للمساهمة في دعم الفريق .وتعهد أبرشان الذي
ترشح وحيدا لعدم استيفاء اللوائح المنافسة للشروط القانونية،
بإشراك المنخرطين في القرارات التي تخص الفريق خالل المرحلة
الجديدة القادمة.
ونوه أبرشان بالدعم المعنوي الذي يقدمه الجمهور للفريق
من خالل المواكبة رغم ظروف الحجر الصحي جراء جائحة كورونا،
ومساهمته في عملية اإلنقاذ من الهبوط .ودعا إلى ضرورة تظافر
الجهور إلنقاذ الفريق ماديا وتحقيق استمرارية النتائج اإليجابية
التي حققها خالل المباريات األولى من الموسم الحالي ،بعدما
دق ناقوس الخطر بشأن الوضعية المالية المقلقة التي يمر منها
الفريق بعدما تخلى عنه ثالثة من ابرز المستشهرين ،أبرزهم

المكتب الوطني للمطارات الذي دعم الفريق لسنوات ،باإلضافة
إلى غياب الجماهير بسبب انتشار فيروس كورونا باعتبار مداخل
الملعب كانت تشكل أحد أبرز موارده المالية التي تضررت بشكل
كبير .وهذا ما زكاه التقرير المالي الذي أشار إلى تراجع مداخل
الفريق التي لم تتجاوز  3مليار سنتيم بسبب عدم التزام المجالس
المنتخبة بدعمها الذي تراجع من  750مليون خالل السنة
الماضية إلى  430مليون خالل السنة الحالية باإلضافة إلى تخلي
بعض المستشهرين عن تقديم الدعم المالي وغياب الجمهور
وتراجع مبيعات البطائق بنسبة  50في المائة حيث لم تتجاوز هذا
الموسم مبلغ  187مليون مقارنة مع السنة الماضية.
وتطرق التقرير إلى بعض المداخل التي حققها الفريق من
مساهمة المنخرطون بمبلغ  40مليون ،ومنح الجامعة بمبلغ 800
مليون مسجلة ارتفاع بنسبة  85في المائة .فيما بلغت المصاريف
 3.2مليار .حيث شكلت كتلة أجور الالعبين ومنح المباريات التي
ناهزت مليارين ومصاريف األكرية عبئا على ميزانية الفريق .وتعهد
عبد الحميد أبرشان في نهاية الجمع بتصحيح االخطاء خالل
الموسم الحالي بضمان التواصل وإشراك كافة المنخرطين في
القرارات.
يذكر أن اتحاد طنجة عاش أزمة نتائج خالل الموسيم الماضي
كادت تعصف به إلى القسم الوطني الثاني ،وحقق البقاء بأعجوبة
بعد استئناف البطولة التي توقفت لفترة طويلة بسبب تفشي وباء
كورونا .في حين حقق الفريق انطالقة موفقة هذا الموسم بثالثة
انتصارات وتعادل ويحتل المركز األول مناصفة مع الرجاء الرياضي.

املنتخب الوطني لأقل من � 20سنة �إلى نهائيات
بطولة �إفريقيا
تأهل المنتخب الوطني ألقل من  20سنة لنهائيات
بطولة إفريقيا التي ستجرى أطوارها بموريتانيا العام
المقبل ،بعدما تعادل بنتيجة هدف لمثله في المباراة
التي جمعته زوال أول أمس الخميس  24دجنبر 2020
بالمنتخب الليبي لحساب اليوم الرابع من دوري شمال
إفريقيا الذي تحتضنه تونس .ووقـع هدف المنتخب
الوطني في هذه المباراة التي أقيمت على أرضيـة
الملعب األولمبي رادس الالعب أسامة تيرغالين في
الدقيقة  31من ضربة جزاء .وكانت النخبة الوطنية قد
فازت قبل ذلك على المنتخب الجزائري بهدف لصفر
قبل أن تتعادل بصفر لمثله أمام المنتخب التونسي.
ويذكر أن اخر مشاركة للمنتخب الوطني لكرة القدم
في هذه الفئة كانت في نهائيات كاس افريقيا التي
نظمت في بنين عام .2005

الزاكي والطاو�سي والويلزي نيل يف زيارة
ملركز التكوين املالليني

قام اإلطارين الوطنيين بادو الزاكي ورشيد الطاوسي بمعية
الويلزي نيل وارد مدير العمليات التقنية في اإلدارة التقنية
الوطنية ،يوم األربعاء الماضي ،بزيارة لمركز تكوين الشباب
المالليين التابع لنادي المغرب التطواني ،وتم خالل هذه الزيارة
عقد جلسة مع محمد أزواغ المشرف العام على مركز التكوين
وأحمد أحبراش رئيس لجنة كرة القدم القاعدية بالنادي ويوسف

عبار مدير مركز التكوين وعبد الكبير كريمي التقني بالمركز.
وتهدف الزيارة إلى تقييم العمل داخل مركز تكوين النادي
التطواني في إطار البرنامج الجديد للجامعة الملكية المغربية
لكرة القدم ،الخاص بمنح الرخص للمراكز التي تتوفر على
المعايير المعتمدة في دفتر التحمالت.

جريدة طنجـة

رودريجو يبعث برسالة تفاؤل
لجماهير ريال مدريد
أطلــق البرازيلي رودريجـــو جـــوس،
مهاجم ريال مدريد ،رسالته األولى بعد
إصابته القوية خالل مباراة غرناطة مساء
األربعاء .ولم يستطـــع رودريجــو المباراة،
وخرج في الدقيقة  38ودخل بدلاً منه ماركو
أسينسيو .وكتب رودريجو عبر حسابه على
«تويتر»« :قد يستمر البكاء ليلة واحدة،
ولكن الفرح يأتي في الصباح ،اآلن هناك
تركيز كامل على التعافي والعودة في أسرع
وقت ،شكرًا لكـــم جميعًا على الرسائل،
هال مدريد» .وأكدت التقارير أن رودريجو
أصيب في العضلة الخلفية للفخذ األيمن،
بعد اصطدامه مع ديميتري فولكييه ،العب
غرناطة ،في كرة مشتركة .وكان إيميليو
بوتراجينيـو ،مدير العالقـــات المؤسسية
بريال مدريد ،اعتقد أن إصابة رودريجو
جوس هي الخبر األسوأ في ليلة الفوز على
غرناطة ،مشيرًا إلى أنه يشعر بالسعادة
لوجود كريم بنزيما في صفوف الميرنجي.
وعلق بوتراجينيو على إصابة رودريجو ،في
تصريحات نقلها موقع «ديفينسا سينترال»
اإلسباني ،قائلاً « :يعتبر الخبر األسوأ ،دعونا
ننتظر تشخيص األطباء ،اإلصابات هي
أسوأ شيء في كرة القدم» .وأضاف« :كنا
نعلم أن المباراة ستكون صعبة ،لقد قدمنا
مستوى جيدا ،وكذلك غرناطة ،كان علينا
أن ندافع عن أنفسنا أمام هجماتهم ،ألن
المباراة سارت على عدة مراحل .وتابع:
«بحثنا عن تسجيل الهدف ،وكنا قريبين
من التسجيل في كرة رائعة من أسينيسيو،
غرناطة ضغط بشكل جيد جدًا ،بالكاد
ترك المساحات ،كنا صبورين وتمكنا من
تسجيل الهدف».

السيتي يتصدى لمطامع
ريال مدريد
يقترب البلجيكي دي بروين ،نجم
مانشستر سيتي ،من تجديد عقده ،الممتد
حاليا حتى صيف  ،2022وفقا لتقرير صحفي
إنجليـــزي ويرغــب مسؤولــو السيتـــي في
تأمين بقاء نجمهم األول مبكرًا ،خو ًفا من
تحركات ريال مدريد وباريس سان جيرمان.
وبحسب صحيفة «الجارديــان» البريطانية،
فإن المحادثات بين السيتي ودي بروين
تسير بشكل جيد ،مشير ًة إلى أن توقيع
النجم البلجيكي ( 29عاما) على عقدٍ
جديد ،حتى صيف  ،2025بات قريبًا
للغاية .وأوضح التقرير أن الراتب الجديد
لدي بروين ،قد يصل إلى  300ألف جنيه
إسترليني أسبوعيًا .وكان دي بروين قد
ألمح في وقتٍ سابق ،إلى إمكانية الرحيل
عن مانشستر سيتي ،في حالة تأكيد عقوبة
حرمان النادي من المشاركات األوروبية،
لمدة موسمين ،وذلك قبل أن يتم إلغاؤها.
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احتاد طنجة

االنطالقة املميزة؟
أشر اتحاد طنجة لكرة القدم على
انطالقة مميــزة وموفقــة في البطولـــة
الوطنية االحترافية للموسم الجاري تحت
قيادة المدرب الطنجاوي ادريس المرابط.
ووقع الفريق مع هذا المدرب الطموح
أو «الشريف» كما يحلو للجمهور الطنجاوي
تسميته باعتباره صاحب معجزة البطولة
االولى التي حققها اتحاد طنجة وكرة
القدم الطنجاوية في تاريخها – .قلت -وقع
الفريق مع هذا المدرب على  10نقط من
أصل  12في أربع جوالت لم يعرف خاللها
أية هزيمة ،حيث فاز في المباريات الثالثة
األولى وتعادل في الرابعة في ديربي
الشمال أمام جاره المغرب التطواني وكان
أفضل منه واألقرب إلى الفوز رغم خوضه
الشوط الثاني من المباراة بعشرة العبين
بعد طرد أنس األصبحي في آخر أنفاس
الشوط األول
والمفروض اليوم ،يجب استثمار هذه
االنطالقــة االيجابية التي تلت موسمــا
أسودا كاد خالله الفريق أن ينزل إلى
القسم الثاني لولى المجهود الجبار الذي
بذل بعد استئناف البطولة بعد توقف
طويل بسبب كوفيد  .19ويجب التخطيط
من هذه اللحظة لبداية بناء فريق
للمستقبل ،من خالل التركيبة الحالية التي
اعتمد خاللها المرابط على ركائز الفريق
وقام بانتدابات بسيطـة منهيا مهزلــة
انتدابات المواسم الماضية التي كانت
تفوق نصف تركيبة الفريق وجلب أشباه
الالعبين .واليوم لم تتجاوز االنتدابات 6
العبين .ويمكن التفكير خالل اليمركاتو
المقبل انتداب العبين أو ثالثة بعناصر
بإمكانها تقوية التركيبة الحالية و صنع
الفارق ومنح اإلضافة .حتى يتسنى للفريق
االستمرار على نفس النهج اإليجابي ،وما
ال إنهاء الموسم بلقب ثاني أو لقب الكاس
أو مركز مؤهل إلى المنافسات العربية أو
القارية .وأمام المكتب المسيـر فرصــة
تاريخية لبداية بناء فريق نموجي يشرف
كرة القدم الطنجاوية ومدينــة طنجة
والجهة ككل.

حوار السبت

تشايف هرينانديث

“عندما تفوز بك�أ�س العامل ف�إنك ت�صبح ً
بطال �إلى الأبد”
يُعد تشافي من عظماء كرة القدم
وروّاد اللعب الفني في العصر الحديث .فقد
كان مايسترو خط الوسط رقماً أساسياً في
معادلة منتخب أسبانيا المتوّج بثالثية تاريخية
غير مسبوقة ،حيث قاد بالده إلى فوزها األول
بكأس العالم  ،2010وهو اللقب الذي جاء بين
تتويجين بكأس األمم األوروبية .وبعد مسيرة
حافلة باألمجاد مع برشلونة ،انتقل تشافي إلى
التدريب مع فريق السد القطري .ومن منطلق
تجربته في الدوحة ،التي امتدت لعدة سنوات،
يتحدّث تشافي في هذه المقابلة الحصرية عن
نهائيات كأس العالم  2022التي يعتبر بأنه
ستكون تجربة ال تُنسى داخل الملعب وخارجه،
مستحضراً ذكرياته عن جنوب أفريقيا ،2010
ومفصحاً في الوقت ذاته عن توقعاته بشأن أبرز
المرشحين للفوز باللقب في قطر .2022
من برأيك المرشح األكبر حالياً للفوز بالكأس
في  ،2022و هل هناك منتخبات ترى أنها قادرة
على ترك بصمة كبيرة؟
أتط ّلع حقاً إلى كأس العالم المقرّر أن تستضيفها
قطر في غضون عامين .إنها تعد بأن تكون بطولة مثيرة
حقاً حيث سيكون هناك الكثير من المنتخبات المرشحة
للفوز .كان من الرائع رؤية منتخب أسبانيا يستعيد بريقه
في المباريات الدولية األخيرة .أعتقد أن الفريق قد عاد إلى
عال وسيذهب بثقة كبيرة إلى كأس األمم األوروبية
مستوى ٍ
ثم كأس العالم في عام  .2022تبدو المنتخبات األوروبية
قوية للغاية في الوقت الحالي .من المستحيل اختيار فريق
مرشح واحد ،لكن منتخب فرنسا سيذهب إلى قطر باعتباره
حامل اللقب وكله إيمان بأنه قوي بما يكفي للدفاع عن
عرشه .لديهم الكثير من الالعبين المميزين ،ومن بينهم
كيليان مبابي وأنطوان جريزمان ،اللذين بإمكانهما كسب
المباريات بلمسة فردية.
كما أتوقع أن تكون ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال
وكرواتيا من المنتخبات التي لها حظوظ وفيرة للتنافس
بقوة أيضاً ،حيث سيكون من الصعب للغاية التغلب عليها
 لذلك ال يمكن إسقاط أي فريق من الحسابات في هذهالمرحلة .عندما تنظر إلى أمريكا الجنوبية ،فإن منتخبي
البرازيل واألرجنتين يدخالن المنافسة دائماً باعتبارهما
ضمن المنتخبات المرشّحة للفوز باللقب ،وسيكون لكل
منهما تشكيلة قوية ،حيث يزخران بالعبين أمثال نيمار
وليونيل ميسي ،اللذين يقودان الجيل الصاعد من الالعبين.
كما أن أوروجواي وكولومبيا وتشيلي لها قدرة عالية على
التنافس مع أفضل الفرق في العالم والخروج بنتائج جيدة.
سنرى من سيتأهل ولكن أعتقد أنها ستكون بطولة مفتوحة
للغاية مما سيجعل منها مهرجاناً كروياً رائعاً.
بعد أن عشت في قطر على مدى السنوات القليلة
الماضية ،حيث وقفت بشكل مباشر على مدى التقدم
المُحرز هنا ،أنا متحمّس حقاً لرؤية منتخب البلد المضيف
يتنافس في البطولة .ذلك أن األمر لم يقتصر فقط على
استثمارات طائلة لتطوير مرافق ومنشآت ومالعب من
الطراز العالي الستضافة البطولة ،بل تم أيضاً إنجاز عمل
كبير لتشكيل وتطوير فريق وطني قادر على المنافسة على
أعلى مستوى مع أفضل الفرق في العالم .الجيل الجديد
من الالعبين في قطر آخذ في التحسن ،وبالنظر إلى وتيرة
التطور الحالي وبعد الفوز مؤخراً بكأس آسيا ،أعتقد أن قطر
يُمكن أن تنافس بشكل جيد جداً في أول مشاركة لها
في كأس العالم .ثقافة كرة القدم تنمو بسرعة هائلة هنا
وأعتقد أن نهائيات كأس العالم ستساعد في االرتقاء بهذه
الرياضة إلى المستوى التالي ،ليس فقط في قطر ولكن في
المنطقة العربية بأكملها.

انتقلت إلى قطر في عام  2015لتلعب بنادي
السد .من واقع تجربتك ،ما الذي يُمكن أن يتوقعه
المشجعون الذين سيسافرون إلى هناك من أجل
حضور نهائيات كأس العالم 2022؟
لقد بدأت معالم اإلثارة والحماس تظهر بالفعل هنا
في قطر ،حيث الناس يتطلعون لنهائيات  .2022الدولة
وعدت بتنظيم بطولة مذهلة لعشاق كرة القدم وبعد أن
شاهدت التقدم منذ أن انتقلت إلى هنا في عام ،2015
على جميع المستويات من المالعب إلى اإلقامة ،أنا واثق
تماماً من أن ذلك سيتحوّل إلى حقيقة .ستكون بطولة
رائعة لالعبين والمشجعين على حد سواء .عندما تتجوّل
في الدوحة وتلتقي بأهالي البلد ،تُدرك أن الناس هنا
يعشقون كرة القدم عشقاً .لم أكن أعرف شيئاً عن الواقع
في قطر عندما انتقلت إلى هنا ألول مرة ،ألنها كانت تجربة
جديدة تماماً بالنسبة لي .فقد تركت نادي برشلونة بعد
 25عاماً ،وتوجهت إلى منطقة جديدة من العالم بثقافة
وتقاليد مختلفة عن تلك التي اعتدت عليها في كاتالونيا.
لكن يجب أن أعترف أنني أحب تقريباً كل شيء فيما يتعلق
بالعيش في قطر .الطقس رائع ،حيث الشمس ساطعة كل
يوم تقريباً ،كما أنه مكان مريح للغاية بالنسبة للعمل ،ألن
الناس محترمون وودودون حقاً .إنه أيضاً بلد آمن للغاية،
حيث الجريمة نادرة ،لذا فهو مكان رائع للحياة األسرية.
أعتقد أن المشجعين سيعيشون تجربة رائعة هنا.
فالمالعب رائعة للغاية وقد تمّ بناؤها لتوفير أفضل تجربة
ممكنة للجماهير ،لذا من المؤكد أن األجواء ستكون رائعة
داخل المالعب .وخارج نطاق كرة القدم ،ستكون فرصة
للمشجعين من أجل التعرف على منطقة جديدة من العالم
وثقافة مختلفة تماماً .هناك فنادق شاطئية مذهلة ،والكثير
من المطاعم الرائعة ومراكز التسوق ،وستكون مناطق
المشجعين مكاناً رائعاً للجماهير من جميع أنحاء العالم
للتجمع الحتساء المشروبات المنعشة واالستمتاع باألجواء
الحماسية ،لذلك أعتقد أن عشاق كرة القدم سيستمتعون
بتجربة رائعة عند السفر إلى قطر في عام .2022
خلب المنتخب األسباني ألباب الجميع من خالل
الطريقة التي أحرز بها كأس العالم  .2010ما هي
السمات التي جعلت من ذلك الجيل من الالعبين جيالً
مميزاً للغاية؟
كنت محظوظاً جداً لكوني واحد من جيل فريد من
الالعبين .لم نفز بكأس العالم فحسب ،بل فزنا أيضاً ببطولة
أوروبا مرتين على التوالي .أعتقد أن السمات الرئيسية التي
طبعت ذلك الجيل الحافل باأللقاب تتمثل في أنه كان لدينا
مجموعة من الالعبين المتواضعين والخلوقين الذين عملوا
بجد وضحوا بالغالي والنفيس من أجل بعضهم البعض.
كان الجميع هناك من أجل المجموعة وفعلوا كل ما في
وسعهم من أجل الصالح العام .لقد كان أيضاً فريقاً بط ً
ال
في سياق إنجازات تاريخية متتالية ،مما منحنا القدرة على
اللعب بثقة كبيرة في الفوز بأي مباراة كيفما كانت .كما فعل

المدربون الكثير من أجلنا .لويس أراغونيس هو من ّ
شكل
اللبنة األساسية في البداية ،وواصل فينسنتي ديل بوسكي
العمل الذي بدأه سلفه ،وقد نجح حقاً في استخراج األفضل
من المواهب التي كانت تزخر بها أسبانيا في ذلك الوقت.
لقد كان جي ً
ال موهوباً حقاً وقد منحنا ديل بوسكي الثقة
للعب بذلك األسلوب الذي مكننا من فرض سيطرتنا على
المباريات وكان من المثير لإلعجاب مشاهدة ذلك الفريق.
أعتقد أن هذا ما سيتذكره الناس عن تلك الحقبة.
 2020هي الذكرى العاشرة لتتويج أسبانيا في
جنوب أفريقيا .ما هي أول ذكرى أو صورة تتبادر
إلى الذهن ،عندما يأتي ذكر كأس العالم على
لسان أحد؟
تتبادر إلى الذهن العديد من الذكريات الرائعة .لقد
مرّت عشر سنوات على ذلك التتويج في جنوب أفريقيا ،لكن
يبدو األمر كما لو كان باألمس .عندما تُدرك أنك صنعت
التاريخ فهذا شعور ال يُصدّق .أتذكر االحتفاالت جيداً ،حيث
عدنا محملين بالكأس وجبنا شوارع مدريد في حافلة دون
سقف .كانت الفرحة التي حملها التتويج هائلة في أسبانيا،
وهذا شيء سيبقى في ذاكرتي طوال حياتي .عندما تفوز
بكأس العالم ،فإنك تصبح بط ً
ال إلى األبد ،وال يُمكن ألحد
أن يجادلك في هذا .إن ما ح ّققناه أمر مذهل ،لذلك أشعر
بالسعادة والفخر عندما أستحضر تلك الذكريات.
ربما ال توجد مباريات مثالية ألن هناك دائماً
شيء يجب تحسينه .ومع ذلك ،إذا كان عليك
اختيار مباراة كان خاللها أداء أسبانيا في أفضل
مستوى ممكن في كأس العالم  ،2010فما هي
هذه المباراة ولماذا؟
أعتقد أن أفضل مباراة لعبناها في  2010كانت
مواجهة نصف النهائي ضد ألمانيا .كانت لدى ألمانيا
فلسفة مشابهة جداً لفلسفتنا ،في السعي إلى امتالك الكرة
والسيطرة على المباراة والمبادرة إلى الهجوم .أعتقد أن
كال الفريقين اعتمدا أسلوباً مشابهاً في تلك المباراة ،لكننا
كنا األفضل .في المباراة النهائية ،عانينا أكثر بعض الشيء
ألننا واجهنا فريقاً هولندياً قوياً لعب باندفاع كبير للغاية،
وهو ما لم يسمح لنا باللعب وفق أسلوبنا المعتاد .أما
ألمانيا ،فقد أرادت أن تلعب معنا نداً للند ،لكننا كنا الفريق
األقوى يومها.
في ذلك الوقت ،بنت أسبانيا سيطرتها على
حيازة الكرة .أما اآلن ،فقد تطورت كرة القدم
إلى لعبة أصبحت فيها القوة البدنية والسرعة
في التحوالت أمراً بالغ األهمية .برأيك ،هل من
المُمكن أن يفوز بكأس العالم  2022فريق يلعب
بالطريقة التي لعبت بها أسبانيا في 2010؟
أنا مُقتنع بأن الفريق الذي يمتلك الكرة أكثر ويمضي
في الهجوم لديه فرصة أفضل للفوز أكثر من الفريق الذي
يدافع .أنا مُقتنع بذلك ألنني هكذا عشت األمور كالعب
وحققت النجاح في كرة القدم باعتماد هذا النهج .في
النهاية ،الفريق الذي يبادر بالهجوم ،الذي يسدد أكثر ،الذي
يكون أقرب إلى مرمى الخصم ،هو الفريق الذي يملك أوفر
الحظوظ للفوز .هذا ال يضمن الفوز بطبيعة الحال ،لكني
أعتقد أن اإلحصائيات تصب في اتجاه الفرق التي تلعب
بهذا النهج .لذا ،أعتقد جازماً أن الفوز بكأس العالم 2022
يمكن أن يكون من نصيب فريق يبني لعبه على االستحواذ
والنسق العالي.
في كرة القدم ،أعتقد أن هناك نوعين من المدربين:
أولئك الذين يفضلون الدفاع وأولئك الذين يسعون إلى
الهجوم .فلسفتي المفضلة واضحة ال غبار عليها .كمدرب،
أريد أن تكون الكرة بحوزة فريقي ،أريد أن أهاجم وأريد أن
ألعب في نصف ملعب الخصم .أريد أن يمارس الالعبون
ضغطاً كبيراً على الخصم حتى تكون الكرة في حوزتنا
معظم الوقت .أعتقد أن الكثير من األشياء قد تحسّنت في
كرة القدم الحديثة وبالطبع هناك تركيز كبير على جوانب
أخرى مثل سرعة االنتقال بين الخطوط والقوة البدنية،
لكن في النهاية ،أعتقد أن النجاح يكون من نصيب الفريق
األكثر موهبة ومهارة.
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شركة «مايسيمكس» شركة تضامن
رأسمالها  100.000درهم
مقرها االجتماعي في طنجة ـ السواني
زنقة  118رقم .24
سجلها التجاري 18129
بمقتضى محضــر اجتماع شركــاء شركــــة
«مايسيمكـــس» شـــركــة تضامن مــــؤرخ فــي
 2020/12/10بطنجــة .قـــد تـم تغيير الشكــل
القانوني للشركة بحيـث أصبحــت شركــة ذات
مسؤوليــــة محدودة .وكذالك تــم تغييـــر هدفها
االجتماعي ليصبح كالتالي  :اإلنعاش العقـــاري،
التصديـــر واإلستيراد التجارة المحلية و الدولية.
مقتطف للنشر واإلشهار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ
ملف عدد26/2008/67 :
إعالن عن بيع عقار
لفائدة :شركة مقهى ابن الخطيب
ضد :السادة عبد الرحمان حيا وعبد اهلل البنودي،
عنوانهما حي لالشافية شارع الدكتور فرج رقم
 3طنجة
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/01/27على
الساعة الثالثة مساء سيجري بقاعة البيوعات بهذه
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو (دنيا
 )104ذي الرسم العقاري عدد  06/54497المملوك
للمدعى عليه الثاني المذكور أعاله الكائن بطنجة
شارع محمد (الخامس) ،وهو عبارة عن شقة بالطابق
الثامن المقلص مساحتها  137م .2
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقار في مبلغ
 728.000.00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن .يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة
 3في المائة وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال
بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ
ملف عدد26/2016/84 :
إعالن عن بيع عقار
لفائدة :السيد عبد الغفور أحمدان
ضد :السيد رشيد بوعياد ،عنوانه زاوية شارع
السالم ،سابقا عبد الرحمان اليوسفي حاليا وشارع
مليلة إقامة دالل بالطابق  8رقم  34طنجة
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/01/27على
الساعة الثالثة مساء سيجري بقاعة البيوعات بهذه
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو (أجنوي
 )1ذي الرسم العقاري عدد  06/191769المملوك
للمنفذ عليه المذكور أعاله الكائن بالطريق
الثانوية رقم  701الزياتن طنجة ،وهو عبارة عن
فيال بالطابق األرضي مساحتها  390م .2
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقار في مبلغ
 4.168.400درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن .يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة
 3في المائة وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال
بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ
ملف عدد26/2012/22 :
إعالن عن بيع عقار
لفائدة  :البنك الوطني لإلنماء االقتصادي ش م.
ضد  :السيد عبد القادر أمزو ،عنوانه حي بني
أورياغل زنقة  62رقم  3طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2021/01/27على
الساعة الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو(امزو) ذي
الرسم العقاري عدد  06/75326المملوك للمنفذ
عليه المذكور أعاله الكائن ببني مكادة مدشر بني
ورياغل بوالية طنجة ،والعقار عبارة عن أرض بها
بناية مكونة من سفلي وطابقين اثنين ومرفق
مساحته  74م .2
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقار في مبلغ
 847.200درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن .يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة
 3في المائة  ،وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال
بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيــع عقـــار
ملف تنفيذي عدد6201/18-3450 :
بطلب من :السيد عبد الغني حمان المودن
ضد  :السيد محمد حمان المودن ومن معه.
في يوم الثالثاء  2021-02-16على الساعة
العاشرة والنصف ( )10.30صباحا بقاعة البيوعات
بالمقر الرئيسي للمحكمة االبتدائية بطنجة
سيجرى البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد
موسر للعقار :الكائن بمدينة طنجة :حي البوغاز
زنقة  28رقم  ،05وهو عبارة عن بناية تحتوي على
سفلي وطابق واحد ومرفق بالسطح مساحته 100
متر مربع ،الحامل للرسم العقاري عدد .G/17168
حــــدد الثــــمـــن االفتتاحـــي في مبلــــغ
 1.150.000.00درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من
تاريخ النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.
وعلى كل من يريد معلومــات إضافيــــة في
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر

االلتزامات ومستندات اإلجراءات.
ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء
مع زيادة .% 3
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهام بوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيــع عقـــار
ملف تنفيذي عدد6201/20-2591 :
بطلب من :السيد محمد اكوح
ضد  :السيد حسن اكوح ومن معه.
في يوم الثالثاء  2021-02-23على الساعة
العاشرة والنصف ( )10.30صباحا بقاعة البيوعات
بالمقر الرئيسي للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى
البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار:
الكائن بمدينة طنجة ،حي العزيفات على حافة شارع
موالي علي الشريف مقابل ثانوية عالل الفاسي بني
مكادة ،وهو عبارة عن محل تجاري يشتمل على
قاعة بها مرحاض مساحتها  55متر مربع ،وبها
سدة مساحتها  28م م الحامل للرسم العقاري عدد
.06/68199
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 935.000.00 :
درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من
تاريخ النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.
وعلى كل من يريد معلومات إضافية في
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر
االلتزامات ومستندات اإلجراءات.
ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء
مع زيادة .% 3
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهام بوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
MAMOUN CONSULTING SARL AU
شارع المشيشي .الحي االداري ص.ب .رقم ،193
 CHEFCHAOUEN ،91000المغرب
 CHAOUEN ICE SARL AUشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع الجناح األخضر حي
الصبانين  91000شفشاون المغرب.
تحويل المقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري .1471
بمقتضى قرار الشريك الوحيد المؤرخ في 10
دجنبر  2020تم تحويل المقر االجتماعي الحالي
للشركة من «شارع الجناح األخضر حي الصبانين
 91000شفشاون المغرب» إلى «المحالت المهنية
توراغين رقم  91000 8شفشاون المغرب».
تم اإليداع القانوني بالمحكمة االبتدائية
بشفشاون بتاريخ  22دجنبر  2020تحت رقم
.110/220
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
MAMOUN CONSULTING SARL AU
شارع المشيشي .الحي االداري ص.ب .رقم ،193
 CHEFCHAOUEN ،91000المغرب
 CHAOUEN ICE SARL AUشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع الجناح األخضر ,حي
الصبانين 91000 ,شفشاون المغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري 1471 :
بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في  16مارس
 2020تم إعداد القانون األساسي لشركة ذات
مسؤلية محدودة ذات الشريك الوحيد بالمميزات
التالية:
شكل الشركة  :شركة ذات مسؤلية محدودة
ذات الشريك الوحيد.
تسمية الشركة متبوعة عند اإلقتضاء بمختصر
تسميتها .CHAOUEN ICE SARL AU :
غرض الشركة بإيجاز  :صناعة الثلج ,بيع سلع
مختلفة. ,
عنوان المقر االجتماعي  :شارع الجناح األخضر,
حي الصبانين 91000 ,شفشاون المغرب.
المدة التي تأسست من أجلها الشركة 99 :
سنة .
مبلغ رأسمـــال الشركـة 100.000 :درهم،
مقسم كالتالي:
السيد معاد إبن األمين العلمي  1.000 :حصة
بقيمة  100درهم للحصة .
 األسماء الشخصيــة والعائليــة وصفـــاتومواطن الشركاء :
السيد معاد إبن األمين العلمي عنوانه(ا) شارع
موالي عبد الرحمن السريف حي الشرفاء 91000
شفشاون المغرب.
األسماء الشخصية والعائلية ومواطن مسيري
الشركة:
السيد معاد إبن األمين العلمي عنوانه(ا) شارع
موالي عبد الرحمن السريف حي الشرفاء 91000
شفشاون المغرب
تم اإليداع القانوني بالمحكمــة االبتدائيــة
بشفشــاون بتاريخ  25مارس  2020تحــت رقــم
.26/2020
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة
قسم التبليغ
إعذار 2017/6708/3628
إشهار حكم قضائي طبقا للفصل  441من ق م.م
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى
المحكمة االبتدائية بطنجة بأن هذه المحكمة
أصدرت قرارها بتاريخ 2017/06/01:تحت عدد
 1765في الملف عدد.2016/1201/2748 :
بين :السيد المامون الصراصي ،ينوب عنه ذ/
خالد الدهدوه المحامي بهيئة طنجة.

وبين  :السيد المصطفى بن دهار ،الساكن
شارع االطلس رقم  90الحي الجديد طنجة.
اآلتي نصه :انتهائيا  -وغيابيا للمدعى عليه.
 في الشكل :بقبول الدعوى. في الموضوع :الحكم على المدعي عليهبأدائه للمدعى مبلغ  200.000درهم تعويض عن
المطل قدره  4000درهم ،مع تحميله مصاريف
الدعوى وتحديد اإلجبار في األدنى ورفض باقي
الطلبات.
وعليه فإن هذا الحكم سيصبح نهائيا وقابال
للتنفيذ بعد مضي  30يوما من تاريخ تعليقه بلوحة
اإلعالنات القضائية وإشهاره طبقا للفصل  441من
قانون المسطرة المدنية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة
قسم التبليغ
إعذار 2020/6704/3082
إشهار حكم قضائي طبقا للفصل  441من ق م.م
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى
المحكمة االبتدائية بطنجة بأن هذه المحكمة
أصدرت قرارها بتاريخ 2020/02/25:تحت عدد 95
في الملف عدد.2019/1404/174 :
بين :ورثة المرحوم محمادي بوقريش ،ينوب
عنه ذ /رشيد رثمالي المحامي بهيئة طنجة.
وبين  :السيد أحمد بوقريش الساكن :حي
الجيراري  2رقم  01بني مكادة طنجة.
اآلتي نصه :انتهائيا  -وغيابيا للمدعى عليه.
 في الشكل :بقبول الدعوى. في الموضوع :باعتبار الحكم القضائيالصادر عن المحكمة االبتدائية بطنجة بتاريخ
 2012/05/17في الملف المدني عدد 2010/2364
المؤيد استئنافيا بموجب القرار عدد  674بتاريخ
 2013/07/03في الملف عدد 2012/1201/1376
و  2012/1201/1377بمثابة عقد بيع نهائي يخول
للجهة المدعية تسجيل عقد االعتراف المؤرخ في
 2001/07/23بالرسم العقاري عدد 06/20075
وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات.
وعليه فإن هذا الحكم سيصبح نهائيا وقابال
للتنفيذ بعد مضي  30يوما من تاريخ تعليقه بلوحة
اإلعالنات القضائية وإشهاره طبقا للفصل  441من
قانون المسطرة المدنية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ
ملف عدد26/2013/39 :
إعالن عن بيع عقار
لفائدة  :البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م ،ينوب
عنه ذان/المرابط والحمليلي محاميان بطنجة.
ضد  :شركة لوريولونج ش م م ،في شخص ممثلها
القانوني ،مقرها االجتماعي بمارينا سمير ريستينكا
المضيق بتطوان.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/01/26على
الساعة الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو (ميناء
سمير  )14ذي الرسم العقاري عدد 19/12784
المملوك للمنفذ عليها الكائنة بالعنوان المذكور
أعاله .وهو عبارة عن مقهى ومطعم بالطابق
األرضي مساحته  215م .2
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقار في مبلغ
 3.300.000.00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن .ويمكن لكل شخص داخل
أجل عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا
بالزيادة عما رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض
يفوق مقدار السدس من ثمن البيع األصلي و
المصاريف (الفصل  479من ق م م) .ويؤدى الثمن
ناجزا مع زيادة  3في المائة ،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 التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ
ملف عدد 26/2015/161
إعالن عن بيع عقار
لفائدة  :البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م ينوب
عنه ذان/المرابط والحمليلي محاميان بطنجة.
ضد  :السيد أحمد حمادي العمراني بن أحمد،
عنوانه تجزئة العيون المنطقة اإلدارية رقم 7
شفشاون.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/01/26على
الساعة الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو (تجزئة
العيون  )41/2ذي الرسم العقاري عدد 19/20264
المملوك للمنفذ عليه الكائن بالعنوان المذكور
أعاله .وهو عبارة عن أرض بها بناية تتكون من
سردابين وسفلي وطابقين علويين مع ملحق
وحديقة ومسبح مساحته  211م .2
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقار في مبلغ
 1.273.500.00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن .ويمكن لكل شخص داخل
عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا عما
رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق بمقدار
السدس ثمن البيع األصلي و المصاريف (الفصل
 479من ق م م)  .ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 3

في المائة ،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 التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ
ملف عدد 2017/8516/35:
إعالن عن بيع عقار
لفائدة :القرض الفالحي للمغرب ،ينوب عنه ذ/
العربي الغرمول محام بهيئة الرباط.
ضد :السيد سعيد هشامي ،عنوانه رقم  163تجزئة
أم كلثوم طريق مرتيل تطوان.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/01/26على
الساعة الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو (أم
كلثوم  )2-163ذي الرسم العقاري عدد 19/44396
المملوك للمنفذ عليه المذكور أعاله ،وهو عبارة عن
شقة بالطابق األول ،منها 5م  2أنافة مساحتها 76
م  2الكائن بإقليم تطوان طريق مرتيل.
حدد الثمن الٳفتتاحي لبيع العقار في مبلغ
 380.000.00درهم.
تقدم العروض إلى قسم التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن ،ويمكن لكل شخص داخل
عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا عما
رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق بمقدار
السدس ثمن البيع األصلي والمصاريف (الفصل
 479من ق م م) ،ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 3
في المائة ،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 التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ
ملف عدد26/2014/374 :
إعالن عن بيع عقار
لفائدة :شركة وفا إيموبيليي ،ممثلة التجاري وفا
بنك ،ينوب عنها ذ/بوشعيب بن لمفرد محامي
بهيئة الدار البيضاء.
ضد :السيدة صفاء أبركان ،عنوانها بحي كريمة
زنقة سهيلة عمارة  1رقم الشقة  2بسال.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2021/01/26على
الساعة الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو( الصافية
 ) 27-22ذي الرسم العقاري عدد19/52031
المملوك للمنفد عليها المذكورة أعاله ،وهو عبارة
عن شقة بالطابق األول ،مساحتها  43م  2منها
2م 2أنافة الكائن بمشروع ميكستا الصافية عمارة
 22بالطابق األول حي األغراس بمارتيل تطوان.
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقار في مبلغ
 127.000.00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء

من تاريخ نشر هذا اإلعالن .ويمكن لكل شخص
داخل أجل عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم
عرضا بالزيادة عما رسا به المزاد بشرط أن يكون
العرض يفوق مقدار السدس من ثمن البيع األصلي
والمصاريف ( الفصل 479من ق م م) .ويؤدى
الثمن ناجزا مع زيادة  3في المائة ،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
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ
ملف تنفيذي عدد2020/8516/415 :
إعالن عن بيع عقار
لفائدة :شركة سوكوبا ش ذ م م تراف ،ينوب عنها
ذ /زايد اليزيد المحامي بهيئة مكناس.
ضد :شركة بيرالمار ش ذ م م.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2020/01/28 :على
الساعة الثالثة زواال ستجرى سمسرة عمومية بقاعة
البيوعات بهذه المحكمة للبيع بالمزاد العلني
للعقارات الكائنة باقامة بيرالمار مدينة اصيال طريق
طنجة العرائش ،وهي على الشكل التالي:
العقار المدعو (بيرالمار  )A1-66ذي الرسمالعقاري عدد  61/38993وهو عبارة عن شقة
مساحتها  118متر مربع تقع بالطابق األرضي من
العمارة رقم .1
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 767.000.00
درهم.

العقار المدعو (بيرالمار  )A1-83ذي الرسمالعقاري عدد  61/39010وهو عبارة عن متجر
بالطابق األرضي مساحته  92متر مربع تقع بالطابق
األول إضافة إلى شرفة مساحتها  73متر مربع.

حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 758.000.00
درهم.

العقار المدعو (بيرالمار  )B1-27ذي الرسمالعقاري عدد  61/38971وهو عبارة عن متجر
بالطابق األرضي مساحته  92متر مربع تقع بالطابق
األول.

حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 598.000.00
درهم.

تقدم العروض إلى قسم التنفيذ ابتداء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن ،ويمكن لكل شخص داخل
عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا عما
رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق بمقدار
السدس ثمن البيع األصلي والمصاريف (الفصل
 479من ق م م) ،ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة  3في
المائة ،ومصاريف التنفيذ بواسطة شيك مضمون.
وللمزيد من االيضاح يمكن االتصال بمكتب التنفيذ
لالطالع على دفتر التحمالت.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
عبد اللطيف فالح
منتدب قضئي من الدرجة الممتازة

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
والية جهة طنجة تطوان الحسيمة
عمالة طنجة أصيلة
جماعة طنجة
مقاطعة السواني
مصلحة الشؤون القانونية وأشغال المجلس
مرجع عدد/......... :م.ش.ق.أ.م2020/

�إعــــالن
بناء على مقتضيات المادتين  225و  226من القانون التنظيمي
رقم  14-113المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيــذه الظهير الشريف رقم
 85-15-1بتاريخ  20رمضان  1436هـ الموافــق  07يوليوز ،2015
يعلن رئيس مجلس مقاطعة السواني إلى علم العموم أن مجلس هذه
المقاطعة سيعقد دورته العادية لشهر يناير  2021يوم األربعــاء 22
جمادى األولى  1442هـ الموافق ل  06يناير  2021م على الساعة الثالثة
والنصف بعد الزوال بقاعـة االجتماعات بمقر مقاطعـة بني مكادة حسب
الجدولة الزمنية أسفله وتتضمن النقط والعروض التالية :
 .1إشكالية الحفر بالملك العمومي بمقاطعة السواني.
 .2وضعية شبكة قنوات المياه العادمة بمقاطعة السواني.
 .3تسمية الشوارع واألزقة بمقاطعة السواني.
 .4رفع ملتمس للمجلس الجماعـي بطنجـة حول وضعيـة المكتبـة
الجماعية.
 عرض حول التعليم بمقاطعة السواني. عرض حول الوضعية الصحية بمقاطعة السواني.وبه وجب اإلعالم
والسالم.
رئيس مجلس مقاطعة السواني

أحمد الغرابي
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تخ�صي�ص ميزانية لدعم القاعات ال�سينمائية
عقدت لجنة دعم ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السنيمائيـة بالمركــز
السنيمائي المغربي يوم الجمعة  18من شهر دجنبر الجاري ،اجتماعا تطرقت
فيه إلى دراسة الملفات المرشحة لنيل دعم القاعات السنيمائية على الصعيد
الوطني والذي تصل قيمته إلى ما يقدر ب  9.8مليون درهم.
وحسب بالغ للجنة ،فإن هذا الدعم يتوزع على تحديث كل من :سينما
«سيني أطلس موريطانيا» بطنجة بما مجموعه ( 2.8مليون درهم) وسينما
«ميكاراما» بالدار البيضاء (بمليون درهم).
كما شمل هــذا الدعــم أيضا إنشــاء سينمــا «سيني أطلس كورنيش»
بالجديدة ،بمبلغ (3ماليين درهم) فضال عن تخصيص مبلغ (مليون درهم)
لرقمنة كل من سينما «أفينيدا» بتطوان ،وسينما «كوليزي» بمراكش.
ر .بن راشد

سلسلة المجتهد
157

ٌ
وابتهال َبيـن َجبل ْيـن
عاء
ُد ٌ

اجلزء الثاني واألخير

ذكريات ال تن�سى

الشمس والقمـــر  :سبحـــان من
خلــق الشمس وجعلها ضياءا وخلق
القمر وجعله نورا منيرا ،وخلق الهواء
منعشا للصدور ،وخلق الماء للظمأى
من الخلق ،وخلق األيام كل يوم هو في
شأن ،يا لعظمة اهلل ،وقدرته في أرضه
وسمائه..هكذا بدت لي الطبيعة كلوحة
ربانية ما رسمها رسام ،وال زخرفها هاو
أو فنان ،ولكن اهلل تعالى أسبغ عليها من
فضله وكرمه نعمة وهي جنته الصغرى
للعباد.
 اللهم ال تحرمنا دخ��ول جنتكالكبرى ،مع آبائنا وأحبابنا وك��ل أمة
سيدنا محمد شفيعنا لديك..
 فضلك عظيم ي��ا ك��ري��م ،ول��والعطاءك لكنا من الخاسرين فارحم خلقك
من الصادقين المومنين الطاهرين،
سبحانك ال إله إال أنت الصمد الواحد،
القادر على كل شيء.
 وأثناء فضولي بوصف كرم اهلل وعطائه الح لي في األفق رجل يركب جوادا أشهبا يتبعهبغل همجي قوي فباغتني بالسالم .قلت له أحسن منه ،وعليك السالم ورحمة اهلل تعالى.
قال  :ما جلوسك بهذا المكان ،أنت أعزل ،والمكان ال يخلو من قطاع الطريق وتباغت
الحيوانات المفترسة الجائعة كل من سلك هذه البقاع ،وتسكن مغاور بين الجبلين!؟
قلت يحفظني اهلل برعايته ،ومالئكته حافين حولي ال أراهم وهم يروني ،يحفظونني بأمر
اهلل من كل ضيم وضرر..
قال  :أين أنت ذاهب حين تبرح المكان؟
قلت  :قاصدا المدينة إن شاء اهلل وبعونه ،أبتاع ما بي حاجتي من مواد العيش لمدة أسبوع،
ثم أعيد الكرة في األسبوع الموالي وهكذا حتى يفرج اهلل كربي من العمل بمدرسة هناك.
ثم قلت له ،هل من الممكن أن تحسن إلي بالركوب على ظهر دابتك هاته ،وهي تحمل
أثقالك وثقلي.
قال  :حبا وكرامة لعملك الخيري ،فأنا أعزّ رجال التعليم.
 ساعدني على ركوب ظهر البغل ونهره يتخطى خطواته رزينا ،مطأطئ الرأس ،أثناء ذلكتجادبنا الحديث لنقطع أشواطا من الطريق ...خاللها أخبرني كونه يزاول مهنة فالح جدّي
متفان في بيع إمنتوجاته بالسوق..
قلت له  :الحمد هلل أن يسّرك لي عونا على الطريق ،جزاك اهلل خيرا ،وأعانك وزرقك من
نعمه ،وأصلح فالحتك..
 -أنظر لقد وصلنا المدينة والمراب قال  :اعط البغل علفه وقرب إليه الماء ،فإن أتمننا
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إعداد  :عبد الرحيم ابن جلون
أغراضنا نرجع القرية بسالم قبل غسق الليل.
وعند ال��وص��ول ،ج��ددت شكري لرفيق
الطريق ،فوعدني أنه سيأخذني معه كل
أسبوع ذهابا وإيابا لنقضي حاجياتنا من
المدنية.
أنزلت أغراضي من عين الشواري ،ثم
توضأت وصليت ركعتين فضال من اهلل ومنا
ورحمة ،ليس بين الضيق والفرج إال كلمة اهلل
تعالى « :كن فيكون» ..ويزول الضيق والغم..
قال تعالى �« :إ َنّا ُ
ك ّ َل َ�ش ْي ٍء َخ َلقْ َن ُ
اه ِبق ََد ٍر ».

 سبحان اهلل وبحمده الصمد. غافر الذنـب مفـرج الكرب الواحداألحد.
 أدم علي نعمة السمــع والبصــروالفؤاد
 يا ربــي يا عظيــم الجــاه عونكعلى الرشاد
 بخير دائم فمنك العطاء بال حسد يا محمد يا سندي وشفيعي عند اإلله الماجد جوارك في الجنة مطلبي عند األحد رجائي في اهلل مغفرة ذنب وسند وربي الغفور ذو الرحمة الودود عليه توكلت وشهدت أنه المجيد المعيد.مرت أيام ،وإذا بشيخ القرية يسلمني ظرفا مضمونا من نيابة التعليم بفاس ،ضمنه
تعييني بمدرسة ابتدائية بفاس هالني الخبر وقبَّلت التعيين وسجدت هلل أن حقق رغبتي ،قلت
 :كل الهول والمشقة تهون أمام رسالتي «التعليم والتربية».
إن اهلل تعالى ال يضيع أجر المحسنين.
وخير ما أختم به كتابي هذا تكبيرة العيد :

 اهلل أكبر ،اهلل أكبر ،ال إاله إال اهلل. اهلل أكبر ،اهلل أكبر ،ال إاله إال اهلل. اهلل أكبر ،اهلل أكبر ،والحمد هلل كثيرا.(انتهى)
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

الجزء األول ـ جلسة 4

نواصل نشر حلقات بالتسلسل لكتاب «مع صاحبي» ..حوارات وأشتات في أفنان اآلداب والعلوم والحياة» لمؤلفه الكاتب
واألديب المختار محمد التمسماني .
وهو كتاب يشتمل على  16جزءا يتضمن جلسات كتبت بتاريخ  1996/7/01إلى آواخر  ،1998وكل جزء يحتوي على أربع
جلسات .وكان الكتاب موضوع دراسات الماستر لآلداب العربي المعاصر بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان.

ري حال َب ْي ِك َ
تنط ِحني!.
َخ ُ
تغرب ال مستعظما غيـــــر نفســــه
وال سالكـــا إال فـــؤاد عجــــاجـــــة
يقولون لي  :ما أنت في كـل بلــدة
كأن بينهــــم عالمــــون بأننـــــي
وما الجمع بين الماء والنار في يدي
ولكنني مستنصــــــــــر بذبابـــــه
وجاعله يوم اللقـــــــاء تحيتـــــــي
إذا فل عزمي عن مدى خوف بعـده
وإني لمن قوم كـــأن نفــوسنـــــا
كذا أنا يادينا إذا شئت فاذهـبــــي
فال عبرت بي ساعة ال تعــزنـــــــي

وال قابــــــال إال لخالقــــه حكمــــا
وال واجدا إال لمكرمـــــة طعمــــــا
وما تبتغي؟ ما أبتغي جل أن يسمى!()181
جلوب إليهم من معادنه اليتمــــــا
بأصعب من أن أجمع الجد والفهما
ومرتكب في كل حال به الغشمـــــا()182
وإال فلست السيد البطــــل القرمـــا()183
فأبعد شيء ممكن لم يجد عزمـــــا
بها أنف أن تسكن اللحــم والعظمـا
ويا نفس زيدي في كرائهها قدمــــا
وال صحبتـي مهجــة تقبــل الظلمــا!

هي لإلمام القدوة الزاهد العالمة أبي بكر الطرطوشي ...إيه ..له رحه اهلل موقف جليل
شهير مع الملك األفضل أبي القاسم شاهنشاه أمير الجيوش المصرية )187(..دخل عليه كما
تعلم ،فوعظه موعظة بليغة مؤثرة ،قال له :
«...إن األمر الذي أصبحت فيه من الملك إنما صار إلكي ،بموت من كان قبلك ،وهو خارج
عن يدك ،بمثل ما صار إليك ،فاتق اهلل فيما خولك من هذه األمة ،فإن اهلل عز وجل سائلك عن
النقير والقطمير والفتيل ...واعلم أن اهلل عز وجل آتى سليمان بن داود ملك الدنيا بحذافيرها،
فسخر له اإلنس والجن والشياطين والطير والوحش والبهائم ،وسخر له الريح تجري بأمره رخاء
حيث أصاب ،ورفع عنه حساب ذلك أجمع ،فقال عز وجل من قائل « :هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك
بغير حساب »..فما عد ذلك نعمة كما عددتموها ،وال حسبها كرامة كما حسبتموها ،بل خاف
أن يكون استدراجا من اهلل عز وجل ،فقال  :هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر »..فافتح
الباب ،وسهل الحجاب وانصر المظلوم! وكن إلى جانب األفضل رجل نصراني فأنشده :

وتمطقت شايي وقلت :
هذه موالي الشريف ،هي مرثية أبي الطيب لجدته من أمه ...وهي إلى الفخر والتمدح
بالبطولة واالعزاز بالنفس أقرب منه إلى الرثاء الوجداني الخالص الذي تحس فيه بنعومة
الكلمة وفيها مرارة وحنين ،وبعذوبتها وفيها شفقة وآالم ،وبانفعالها وفيها صدق العواطف
الخفية التي ال غفو فيها وال غموض ألنها تراقص الجمال الفني بين زفرات النفس ولو أعج
الفؤاد.
ثم أضفت :
أم اليأس فرحات كانت كجدة المتنبي ترقب في تشوق عودته من بالد المهجر وقلبها
العطوف يرفرف توقا إلى معانقته ،وطال االنتظار واشتد معه اليأس ولم يسعفها الحظ برؤيته
فماتت ...فرثاها إلياس بأبيات تقطر حنانا ،وتناسل لوعة ،يقول :
أنفقت عمرك ترقبيـــن رجوعنـــــا وتجوس كـل سفينــة عيـنـــاك
ما مرت النسمات بي عند الضحــى إال عـــرفـــت بطيبـهـــا ريـــاك
والبدر لم يظهــر لعينــــــي مـــرة إال قــــرأت بوجهـــه نـجــــواك
وهواتف الروض الطروبة ما شدت إال سمعت بشدوهــا شـكــــواك
أشقى النساء على الثرى أم قضــت أيامهـــــا في وحـــدة النســـاك
ترنو إلى األفـــــق البعيد بمقلــــة تبغي اختراق دوامــس األحـالك
وتسائل األقمـار  :أيــن محلهـــــم ومتى يكون من اإلسار فكاكـي؟
ركبوا الخضم إلى النظـار فليتنـــي ألقيت نفس فيـــه لألسمــــاك
وقضت ملوعة الفـــؤاد وعينـهــــا تجتـال بين البـــاب والشبــــاك
أماه  :يا فخـــــر البنيـــن! تحيــــة منـا عليك لها شـــذاذ ذكـــراك
حسب المهاجر لوعة أن األســـــى يقضي عليه وال يرى مثـــــواك!()184
وأطرق صاحبي برهة ثم تال قوله تعالى « :وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا،
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كالهما فال تقل لهما أف وال تنهرهما وقل لهما قوال كريما،
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ،وقل رب ارحمهما كما ربياناي صغيرا».
فقلت :
رحم اهلل ناهج البردة ...يقول وكأنه يندد بالعققة ويعنفهم :
أنظرا الكون وقل في وصفه كل هذا أصلــه مـــن أبويــــن
فإذا قيــــل  :ما أصلهمــــا؟ قل  :هما الرحمة في مرحمتين()185
فتمايل وأخذته هزة ثم أنشد :
لو كان يدري اإلبن أية عضة يتجرع األبـــوان عند فراقــــه
أم تهيج بوجده حيـــرانــــــة وأب يمسح الدمع من آماقـــه
يتجرعان لبينه غصص الردى ويبوح ما كتماه من أشواقـــه
لرثى ألم سـل من أحشائهــا وبكى لشيخ هام في آفـاقــــه
ولبدل الخلق األبي بعطـفـــه وجزاها بالعذب من أخالقـــــه()186

يا ذا الذي طاعتـه قربـــــة

وحقه مفترـض واجـــب

إن الذي شرفـت من أجلــه

يزعم هذا أنه كـــــاذب

وأشار إلى النصراني فأقامه

األفضـــل من مقامـــه!()188

قلت وقد رجع بنا الحديث إلى حنين األبوين وحبهما ألبنائهما :
إن قلوبهم لتعصرها غصص األجشان ،وإن أكبادهم لتفتنها لذعات األسى إذا ما حزنت
الفجائع أبناءهم ،وحلت بهم نوازل الزمان! فكيف بهم إذا ما أورى بهم رزء المنية الذي يهض
النفوس ويهيض األصالب! فال أرانا اهلل فيهم مكروها..
وأطرقت لحظة ،ثم التفت وأخذت «القطوف» وكان بجانبي وقلت بعدم تصفحته :
أودعت في فصل اسميته «رثاء األمهات لألبناء» مقطوعات شعرية جنيتها من هنا وهناك..
فقال :
لو أسمعتني من نقايتها شيئا!
فسردت اختيارا :
أم الفضل الهاللية امرأة سيدنا العباس عم موالنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ترثي
بنيها :
رعوا من المجد أكنافا إلى أجـــل

حتى إذا كملت أظماؤهم وردوا

ميت بمصر ،وميت بالعراق وميـــــــت بالحجاز منايا بينهـــم بــــدد
كانت لهم همم مزقن بينهـــم

إذا القعاديد عن أمثالها قعدوا

بذل الجميل وتفريج الجليل وإعطاء الجزيل الذي لم يعطــــه أحـــــد()189
الهوامش :
( )181أي ما أنت صانع فإنا نراك في كل بلدة ،وما الذي تطلبه؟ فأجيب  :إن الذي ابتغيه أعظم قدرا من
أن أبوح باسمه ،يعني الفتك بالملوك واالستيالء على ملكهم ...وهذا تكشف عن طموح المتنبي الذي
يفوق كل خيال!
( )182ذبابه أي السيف وحده ،أضمر له ولم يذكره لداللة العلم به  -الغشم  :الظلم .يقول  :لئن فاتني
الجمع بين حظ الدنيا وهو المال والفهم طلبت النصرة بطرف السيف ال تثنيني حال من األحوال.
( )183القرم  :البعير الذي ال يُحمل عليه وإنما يعد للفلحة ،والمراد هنا الشهم.
(« )184أدب المهجر» 234
(« )185الشوقيات» ج 3/165
(« )186معجم البلدان» ج  )4/30و«سير أعالم النبالء» ج  19/494ح -و« -قصة الهداية» .18
( )187أحمد بن بدر الجمالي ( 515هـ (داهية فحل الرأي ،وطد دعائم الملك لآلمر بأحكام اهلل العبدي
صاحب مصر الذي نقم عليه فقتله .كانت واليته ثمانيا وعشرين سنة ،وأول من استوزره المستنصر
جد األمر.
(« )188نفخ الطيب» ج - 2/87و« -أزهار الرياض» ج  3/164و«وفيات األعيان» ج .4/263
(« )189زهر اآلداب» ج  4/1035و«معجم النساء الشاعرات في الجاهلية واإلسالم» .203

(يتبع)
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وال�صالة وال�سالم على �سيدنا وموالنا حممد النبي امل�صطفى الأمني،
وعلى �آله الطيبني ،و�صحابته �أجمعني ،ومن تبعهم ب�إح�سان �إلى يوم الدين.

« َعبرات ِخ ّل ونفثات مصدور»
• المختار محمد التمسماني
(تتمة)
كنت  -بصدرك الرحب -مجمع أُنْسنا ،وكأن خاطرنا في نزهة ريسونية لشفافة روحك ،ورقة
تلفها وأنت باسم َّ
حسك ،وتهلهل وجهك ،وبراعة نكتك التي غالباً ما ُّ
بستْر التوْرية
الثغْرِ ،
الـمُلمحة والمزاج َّ
اللبق ،فتكون لنا راحة من همَّة الجد ورصانته..
كنت مشرق الذهن الذي يحرك التشويق ،مُرهف الحس الذي يثير اإلعجاب ،إذ تسجل
بعناية ودقة ما يتماوج بيننا من وجهات نظر في مناقشة قضايا وأحداث تاريخية واجتماعية
ِّ
ضَوال فراستك التي تنجلي
وعلمية وأدبية وغيرها ،فتتدخل وتنبسط في استرسال هو من
منها مفاصل الصواب في عرض متَّســق في أحذق
َفهْم ،مكين في أوْثق علم ال يكاد تندُّ عنه قاعدة
أو يغرب عنه شاهد ..استرسال نسايره ونيمّم سبيله
عن قناعة وانشراح ،وقـد وقعـت تفاصيله المترابطة
مضامينها على شواكـل السداد بإشراقـات الفطـرة
السليمة التي تناغي أطوار فكرك الـمفتوح على مراقي
مداركه وأفقه المنير ،وتالطف جوهر عقلك الماسك
ِبأعِنَّة الصواب..

2/2

فالثناء يحيي موتى الكرام وأنت من أصفيائهم :فحق لهم -وألهالي طنجة خاصة -وأنت
من أبنائهم األبرار -أن يبجلوك ويحيوا ذكراك ألن الذكرى عمرك الثاني ،وألنك:

�شهــــــم لك يف كــــل قلب خ ّلـــــة
أخي سيدي محمد ..

كنتَ مستراح ضميري وأُنْسه وسَكنَه ،وأنت الخِل العطوف المأمون المغيَّب ..ووديعَ
سِري وسميره ومكنونه ،وأنت لكل سرٍّ مُضْمرٌ مَصون ضَنين ..أجل  ..سرّي أودعته:

�صــدراً رحيبــ ًا وقلب ًا وا�سعــ ًا �صمتـ ًا
مل � َ
ُ
ا�ستودعت �إظهـــار َا
أخ�ش منه لـما
كانت نصائحك وتوجيهاتك وإضاءاتك -التي تجري
مع أحاسيسي في وئام مُقرِّ -تقع على قلبي كدواء على
الودّ واإلعزاز والمصافاة..
جراح ينمِّي بيننا مشاعر ِ
مشاعر كانت تزداد اتساعاً وألفة ِووداداً وخلوصا ..فإذا
باألجل المحتوم قد تصرَّم فجأة واختطفك ..وصدمني
الخبر ودهانــي ،ونأيـت دمعـيّ ،
ووطنـت نفســي على
الصبر ..وتواردت على خاطري الكمِد ذكريات عشتها
معكَ على مدى أحقاب ،فقلت:

عقل الفتى ممَّ ن يجـــــال�سه الفتى
فـــاجعل جلي�سك �أف�ضل اجلل�ساء

فمن �أين يل من بعدك ب ََد ٌل بك
و�أيــن بديـــــل عــن ُز َ
ل�شــارب؟
ال ٍل
ِ

أجل ..هو استرسال تتدافع فيه مواهب مَلكتك،
ومهارة أهليتك ،والتماعات نظرك ،ونصاعة براهينك
التي تبدي لنا ومضات بحاثة حُجَّة ،وسمات مِنْ َقب
َّ
مُحَككٍ ،وتفصح لنــا – ممــا
صابح ،ومطارح ِج ْذل
تفصح -عن ثروة علمية محصّنة بضوابط شرعية
وقواعد فقهية مستوعبة األحكام تقييداً وتعلي ً
ال
وفصال للخطاب ..ثم تطلق ابتسامة رقيقة بها تُتِم
حديثك الماتع..

زالل سائغ رُضاب كنتُ أنغُر منه نغراً !  .ياهلل:
ٍ

َ
�صعب فكيف بي
وف ْق ُد ال�صديق املح�ض
ٌ
وف ْق ِدي �صديق ًا من � ِّ
َ
أجل � ِأخ َّ
الئي؟!
وبعد..

هي متانة العلم والفكر التي بقدرها تُعتَبر مراتب
الرجال..

• فقد وقفتَ -أخي سيدي محمد -ال شك على أن
أبا بكر الخياط رأى في المنام أنه دخل المقابر ،فإذا
أهل القبور جلوس على قبورهم وبين أيديهم الريحان،
وإذا بمعروف الكرخي-اإلمام الزاهد الورع الذي كنت
تترنَّح بذكر قطوف من درر أقواله في جلساتنا -يذهب
ويجيئ بينهم ،فقال له« :أبا محفوظ ،ما صنع اهلل بك؟
أو ليس قد مت؟ ! « قال»:بلى ! ».ثم أنشد:

أخي سيدي محمد ..

اصطفاك الناس-ومنهم من عرفك وآلفك -تفاخراً
بشيمك الحِسان وقد استقر عندهم أنك:
• رعيت حقوقهم وشمرت طاقتك في تدعيمها،
وسُسْتها بتبصُّر خِبرتك -وأنت الحقوقي الكفء
النموذجي -وبإيثار صالحات الخير  ...وهكـذا أنــت:
شريف المساعي في مَعْرَك الشدائد والعوائق
والمعضالت التي بها تتميز طينة المكارم ...فهنيئا
وبشرى و :

جـــــرت الأمــــو
طوبــــى لـــمـــن
ِ
ٌ
أهــــــــــل ال تـــــزا
للخـــــيـــــــــــر �

ْ
يديــــــه
ر ال�صاحلـــات على
ثورهــــــــم تـدعـــو � ْ
إليــه
ُل �أُ ُ

• حميم تحمد أخالقك بإخالص مراميها ،ونبالة أصولها ،وأرومة رَيْسُو ِنيَتِهَا ،وثبات
شيمها:

�سنـــد من العواطف واملعقـول والديـن
وال ثبـــات لأخـــالق بال
ٍ

للشمل ،وإلتئاماً للشعث ،وتحرس
• تستنهج مسالك الصفح الجميل برًّا بالتآسي ،ولـمًّا
ِ
على رضاء الودّ وتصونه بحقه..

لك الـــودّ كـل الـــودّ منـــا حتيــــة

�إذا الود ما قد كنت حتر�س يف الورى

• تركـتَ أقاربــك وأَ ِودَّائِكَ وخلصائك ومعارفك يشيدون بمآثرك التي ُّ
تلذها القلوب
تُجُّلهَا األفئدة وتطريها ،وتَ ْلهَجُ بها األلسن ثنا ًء دون
وتمجدها ،ويُنوّهون بفضائلك التي ِ
ملل..

ُّ
متــــل �أل�سنتهــــم ثنــــاء
وكيف
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ٌ
حيـــاة ال َن َفادَ لهــــا
التقـي
موت
ّ

أحياء
قد مات قوم وهم يف النا�س �
ُ

• جاء في حديث جدك األعظم سيدنا وموالنا
وشفيعنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وصحبه وسلم «..أيُّما مسلم شهد له أربعة بخير
أدخله اهلل الجنة» ،فقلنا :وثالثة؟ .قال« :وثالثة» .فقلنا« :واثنان؟.قال «واثنان» ،ثم لم نسأله
عن الواحد ...رواه البخاري.
ّ
عزّوجل:
• يقول اهلل

« �إن الذين �آمنوا وعملوا ال�صاحلات يهديهم ربهم ب�إميانهم ،جتري من حتتهم
الأنهار يف جنات النعيم ،دعواهم فيها �سبحانك اللهم ،وحتيتهم فيها �سالم ،و�آخر
دعواهم �أن احلمد هلل رب العاملني».
أخي سيدي محمد ..هذا دعاء لك من أخ عليك شفيق:
جزى اهلل تعالى مساعيك بثواب رضوانه وَرَوْح جنانه ،وأفاض عليك سحائب غفرانه ،وسقى
ثراك بصَيْب رحمته ،وأنزلك منزل األبرياء والمتقين والصالحين ..آمين..
طنجة في :الجمعة  4دجنبر 2020
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الأ�ستاذ عبد الهادي بوطالـب
املفكر ـ الزعيم ـ ال�سيا�سي

عـرف الدكتـور عبـــد الهـــادي بوطالــب بالذكــاء
المتقدم ومعرفة شمولية وهو محاضر دفاق بمعلوماته،
وغزير في كتابته الصحفية ،شخصيته جذابة ال تحس
بالزمن يقضي في حضورها وكاريزمة نابغة يفتخر بها
الوطن ،زعيــم سياسي مقـدام ،مؤسـس ،ومقنع للفرد
والجماعة.
الدكتور عبد الهادي بوطالب أصيل في ثقافته إلى
جانب هضمه لثقافة الغرب ،استوعبها في زمن قياسي
فكرا ،وأدبا ،فتشربها باإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية
وصفه البعض بأنه متقلب المزاج بتراوحه بين حزبه الذي
أسسه وتأسيسه لالتحاد الوطني للقوات الشعبية بمعية
األستاذ عبد اهلل ابراهيــم والمهــدي بن بركة ،وهنا
ننصف الرجل فهو مفكر ،باحث ،وراء كل ثقافة جديدة،
فركوضه نحو المعرفة هو استكشافه ألسلوبها وبلورة
كيفية محمول االتحاد من إيديولوجيات بعثية وماركسية
وكيف يمكن تطابقها في فضاء الخصوصية المغربية ،هذا
السؤال حول ما جاء به االتحاديون جعله يدخل إلى مجال
التجربة رغم أنها كانت بتحفظ.
األستــاذ عبد الهـــادي بوطالب ،تشرف باألستاذية
من طرف طـالبـه ومريديه ومنخرطـي حزبه وتدريسه
لولي العهـد في المعهد المولوي وهو في العشرينيات
من عمره نظـرا لما لوحظ عليـه من نبوغ مبكر ،حيث
فرض وجــوده بين رواد السياســـة وفطاحـل األدب،
وفقهاء الشريعة والقانون.
األستاذ عبد الهادي بوطالب يعد من طبقة الزعيم
عالل الفاسي عصاميـا ،وعبد اهلل ابراهيم فكريا ،وعبد
الرحيم بوعبيد ،ومحمد حسن الوزاني سياسيا ،وشجاعة
نادرة في المواقف وإعالمي متمرس.
من أهم مؤلفاته« :بين القومية العربية والتضامن
اإلسالمي»« ،النظــم السياسية المعاصرة»« ،مالمــــح
الدبلوماسية العالمية في القرن الواحد والعشرين»،
«نحو عولمــة أخرى أكثــر عدال وإنسانية»« ،ال ألمركة العالم» ،مـع رحلــة في حياتــه الثقـــافيــة
والسياسيـــة ومعايشته في أرقى المناصب وتدرجه في أدق المسؤوليات حساسية.
األستاذ عبد الهادي بوطالب يعد رجل دولة ،محنك سياسيا ،والرجل األول في شؤون اإلدارة
تنظيميا وتسييرا ،كما كان يوصف بالمثقف الحكيم.
لإلشارة فإن األستاذ بوطالب لم يتنكر لحزبه الشوري وهو أحد مؤسسيه بل كان متدمرا من
أمينه العام األستاذ محمد حسن الوزاني الذي كان يتخذ قرارات ومواقف فردية ،وقد تدمر العديد
من منخرطي ومناصري هذا الحزب بتغيير اسم الحزب إلى حزب الدستور الديمقراطي دون استشارة
األجهزة الحزبية.

األستاذ عبد الهادي بوطالب

مدير المنظمة اإلسالمية للعلوم والثقافة (اإليسيسكو)
الدكتور عبد الهادي بوطالب ولد في مدينة فاس سنة  1923ظهر عليه نبوغ مبكر إذ حفظ
القرآن وهـــو مازال طفــال صغيرا ليلتحق بالقرويين لدراسة العلوم الشرعية ولعل من مظاهر

• عبد العزيز الحليمي

نبوغـه وهو شاب في العشرين من عمره درس في
القرويين بعد أن حصل على العالمية ،ثم على الدكتوراة
تخصص العلوم الشرعية وأصول الفقه .كان ذلك سنة
 1943مما جعل المغفور له جاللة الملك محمد الخامس
يختاره ليكون أستاذا لولي العهد موالي الحسن بالمدرسة
المولوية بالرباط إذ لم يلبث بوطالـــب أن دخـــل غمــار
السياسة بدافع مواجهة المخطط السياسي حيث كان
سنة  1948من المؤسسين لحزب الشورى واالستقالل
إلى جانب محمد بلحسن الوزاني ليصبـح عضـوا في
المكتب السياسي للحزب ورئيسا لتحريـر جريـدة «الرأي
العـام» الناطقــة باسم الحزب ،حيث أزعج بمقاالته القوات
االستعمارية فوضعته تحت اإلقامة اإلجبارية مدة سنتين.
سافر إلى فرنســا لحضـــور مؤتمر األمم المتحدة
المنعقــد بباريس سنـة  1951حيث عمل على إسماع
صوت المغــرب الحــر في هــذا المحفل األممي بعد أن
أقدمت فرنســـا على نفـــي محمد الخامس إلى جزيرة
مدغشقر كان عبد الهادي بوطالب من القالئل الذين
شدوا الرحال إلى جزيرة مدغشقر لالتصال بالسلطان
محمد بن يوسـف حتى ينسق مع جاللــة الملك طرق
الكفاح حيث انطلقت بعدها المقاومة من الدار البيضاء
إلى مختلف مدن المغرب وقراه.
تــرأس الوفـــد المغــربـــي إلى فرنســا لالتصال
بشخصيــات سياسيــة (برلمانيين ومسؤولين حزبيين
ومختلف الهيئات الفاعلة في المجتمع المدني).
مباشرة بعد زيارتــه للسلطـــان محمــد بن يوسف
بمدغشقر واصل عبد الهادي بوطالب نضاله السياسي
في إطار التعريف بقضية المغرب وواكب كل ذلك على
الصعيد الداخلي أو المقاومة المسلحــة في المدن
والجبال شماال وجنوبا.
كانت عودة األسرة الملكية يوم  16نونبر 1955
ومباشرة تم تشكيل حكومة برئاسة مبارك البكاي تقلد فيها عبد الهادي بوطالب منصب وزير
الشغل والشؤون االجتماعية ،إال أن حكومة البكاي لم تعمر سوى سنتين لتخلفها حكومة بال فريج
سنة .1958
انتقل قلم بوطالب من كتابة مقاالت بجريدة «الرأي العام» ينتقد فيها حزب االستقالل إلى
كتابة مقاالت في جريدة «التحرير» ينتقد فيها النظام.
لم يدم مكوثه مع الوليد الجديد االتحاد الوطني طويال فرجع إلى أحضان المخزن وبدأ في
االنتقال بين المسؤوليات الحكومية حيث تقلد مناصب كل من وزارات الشباب والرياضة والعدل
والخارجية واإلعالم ،كما تقلد منصب رئيس البرلمان سنة  1970الذي لم يعمر فيه سوى
سنتين ،وعين كذلك في عقد السبعينيات سفيرا للمغرب في كل من سوريا ولبنان ،وفي واشنطن
والمكسيك.
واعتبارا لوزن بوطالب الثقافي ،فقد اختير كأول مدير عام للمنظمة اإلسالمية للعلوم والثقافة
“اإليسيسكو” شغلها من  1982إلى  1992ليعود بعد ذلك كمستشار لجاللة الملك محمد السادس،
ويقال أنه هو محرر أول خطاب للعرش يلقيه جاللته.

حديث الناس
الناس
حديث
• إعادة النظر في خريطــة المرور أصبــح ملحــا
نظرا لكثافة السكان وتزايــد عــدد المركبات
مما يسبب عرقلة في المرور للراجلين كشارع
صالح الدين وشارع إيطاليا.
• المفروض في التعليم الخصوصي أن تشـرف
عليــه وزارة التعليــم بتقنيــن المداخيـــل
والمصاريف ألنهــا مؤسسات تربوية وليســت
محالت تجارية يعاني األباء من أثمان تدريس
أبنائهم بها.

• جزر خضراء مسيجة في حدائق المندوبية على
واجهة شارع إيطاليا ،المطلوب تجديد لعب
األطفال كما كانت عليه سابقا.
• يقــال أن «مقهـــى الشطرنج» يوحــي ثمن
مشروباتها حسب المظهر ،وإن غيرت الطاولة
فإنك تضاعف الثمن.
• بعـض المتاجـر في شارع الحريـة واسعـة من
الداخـل ،وتعرض منتوجاتهــا خارج أبوابها مما
يعرقل سير الراجلين.

• كثيرا ما تمر شاحنـــات مملوءة بقنينــات الغاز
وسط المدينة مما قد يسبب كارثة إذا كانت
إحدى سداداتها غير مقفلة جيدا.
• في حوار قنـــاة الجزيرة مع رئيس الحكومة
العثماني ظهـــر عليه اإلرتباك ومن منطوقه
الحظ المتتبعون أن إجابته كانت غير دقيقة
وغير مقنعة في شأن التطبيع ،في حين عرف
من تصريحه أنه تكلــم باسم حزبـــه وليس
كمسؤول أول في الحكومة.

جريدة طنجـة
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ال تغر�سوا الأ�شواك،

ف�أنتــم �أول مـن يتــ�أذى بهـــا!
في غرفة وحيدة فوق السطوح ،وسط جبل من القنينات
البالستيكة الفارغة ،واألواني المرتمية ،عرفت النور شيماء
فوق فراش ملطخ بالدماء ،وآهات أمّ لم تتشاف بعد من
آثـار الكباد ،وتأتي هــذه المولودة لتضاف لتاريخ ثـالثـة
إخوة ،ال تميز منهم إال الرأس واألعين !
ألف مبروك أم شيماء...
الجيران يطرقون الباب ،فمنهــم من يحمـــل كأس
سكر ،ومنهم من يقدم صحنا من المرق ،ومنهم من يضع
 5دراهيم فوق المولودة...
تهاليـل ،فـرح ،وآالم جــروح جسدية ،وآالم معنـويـــة،
ال يشعر بها إال من عاشها!
إيه ،ثم إيه يازمان! أم شيماء ابنة العز واألصل والنسب!
تعيش في هذه الظروف؟!
أم شيماء التي عشقت ابن الحارس ،وأحبتـه ،وكـــان
حلمها الوحيد أن تتزوجه .وبالفعل ،عارضت رغبة أهلها،
وفرت مع ابن الحارس لتتزوج به!
لم تكــن تملــك إال بعض الحلي الذهــبية التــي
تتزين بها في يدها وعنقها...وضع ابن الحارس اليسمح
بتوفير سكن! ما العمل؟ بيته في منزل أم شيماء (ألنه ابن
الحارس).
اضطرت أم شيمــاء لبيع بعض الحلي ،لتوفيــر سكن
مالئم ،ثم تم عقد القران ،وبدأت الحياة الزوجية طريقها
نحو سعادة مجهولة العوالم!
لم يتمكن ابن الحارس من الحصول على عمل ،مما
جعل الزوجة تلجأ تدريجيا
لبيع ما تملك من الحلي.
مــع المولــود األول،
حيث كان من المفروض،
أن يطيرا بالفــرح ويخبــرا
أهلهما ،ويستدعيانهمـــا
لحفـــل العقيقة ،تفاجــأ
الزوجــة بطرق البـاب من
طـــرف صاحب البيت:
«آخـر إنـذار ،إمـا أن
تسلمـوني مالـي ،وهــو
السومــة الكرائية لعشرة
أشهر ،أو تفرغــوا بيتــي!
غدا ،ال أريــد أن أراكـــم
هنا!.»...
«ماذا يحدث؟ مــاذا
يقول صاحـــب المنـــزل؟
ولكـن يازوجــي كنــــت أعطيك مبلـغ الكراء كل شهر؟ أين
ذهــب المال؟ ماذا فعلت به؟ أخبرنـي؟ ماذا سنفعـل اآلن؟
والعقيقـة؟ وأمي؟ وأبي؟؟؟؟».
تنهار المسكينة وتغيب عن الوعي ،وال يوقظها بعد
ساعات من الزمن إال بكاء طفلها!
في الصباح ،يخبرها زوجها بعد مقدمه ،أنه وجد غرفة
فوق السطوح ،بثمن جد مناسب .تتحسر ،ويزداد حالها
تعاسة وبؤسا عندما يسألها خلع آخر ماتبقى لديها من حلي
لكي يقوم ببيعها!.
فوق السطوح ،تنام أميرة القصور ،مع فارس أحالم،
خان عهدها ،وتنكر لفضلها ،وصار وحشا ضاريا.
الجوع واأللم ،وبكاء الطفل ...الزوج صار يتغيب عن
البيت ألسابيـع بحجة أنه يبحث عن العمـل! المسكينــة
تطرق باب جيرانها مرة ،وتقترض من التاجر ،مرة أخرى...
وصارت خادمة في البيوت بدوريات نهارية! هي ،الفتاة التي
كانت تسهر على راحتها خادمات يقدمن لها كل ماتحتاجه
ويقمن بخدمتها بكل ما تريد.اليوم خادمة في البيوت،
سعيدة  ،ألنها أخيرا تمكنت من توفير األكل لها ولطفلها،
وكم كانت فرحتها عندما اشترت البنها كأس ياغور!!! وعند
كل ملعقة تضعها في فمه ،تبكي وتبكي ،ثم تضحك،
وتضحك ...تذكرت كيف أنها كانت تمتنع عن تناول أنواع
متعددة من الياغور عندما تقدمها لها أمها .اليوم ،تريده
وطفلها يتلهف عليه ...وال تستطيع توفيره .المهم ،سوف
تتغير األوضاع بإذن اهلل .هذا هو يقين أم شيماء ،لذلك لم
تقم بطرد زوجها أبدا ،واستمرت في عملها ،بل وساعدته
في مشروع كان قد بدأه ،وحوله إلى غرفة فوق السطوح.

جريدة طنجـة

مشروع بيع العصائر ،مشروع صيفي ،ينتفخ جيب األب
بالنقود ،وتلتهب وجنتاه،وترتفع درجة حرارته ،ويبدأ النبض
بالجريان ...وسط الشارع ،أمام الشابات ،ومع كل هذه
المخلوقات الجميلة...
نعم ،غرور ،أنانية ،وطمع...ال يرى أم شيماء التي صار
لديها اليوم طفل ثاني! لم تعد تجذبه ،بل وال تعجبه!
ويتساءل كيف ضحى بكل سنوات حياته من أجلها!!!
« اسمعي أيتها المرأة  ،أريد التعدد!».
الكارثة ،الرعد،البرق ،الطامة الكبرى!!! «هل ما أسمعه
صحيح؟ تريد ماذا؟ التعدد؟؟؟ لماذا؟».
«ألنني شاب ،قوي ،لدي مال ،وأريد الزواج بامرأة أحبها،
وتحبني ،وتلبي كل احتياجاتي.»...
«أولست تلك المرأة؟ ألم يكن لدي كل شيء ،ومعك
ومن أجلك فقدت كل شيء؟ ...أنت حتى ال تنفق علي وعلى
طفليك؟ أنا أعمل طيلة اليوم!!!».
« اسكتي.»...
ويدفعها نحو السالليم لتسقط مغشى عنها.
مسكينة ،تستيقظ وسط ضوضاء المرضى بمستشفى
عمومي ،ال تعرف كيف ،ومتى ،وال من أتى بها إلى هناك.
وتكبر صدمتها عندما ترى رجلها وتخبرها الممرضة بأنها
مكسورة.
تتذكــر آنذاك ماحدث ،وتسأل عن زوجها ،فتخبرها
إحدى المريضات بأن الشرطة احتجزته عندما أخبر الجيران
بأنه قام بإسقاطك ودفعك
من السالليم.
بالرغـم من كل شــيء،
هاهي تنفي أمام الشرطة
الفعل المشين وتؤكد أنها
تصــاب بدوران هو سبــب
سقوطها.
كانت تتمنى أن يتراجع
عن قراره ،ويعودا لعيشهما
السعيد مع طفليهما.أحالم
تنتهي بواقــع مــر ينسـى
فيـــه الزوج اللئيـم بأن
فصل الصيــف ال يستمــر!
ويعــود لفـــوق السطـــوح
يعاتـب ،يســب ويضـــرب
ويطالب بالمال ! ثم يغيب
مع خليالته ،وال يعرف فوق
السطوح إال عندما تصير
يداه صفرا.
مـــع كـل هــذا وذاك ،تستمر المحبة الولهانة في
عشقــه ،تجـد في الحفــاظ على زوجهــا ،وخلـق أجـواء
السعـــادة ،بالرغم من تعنيفه لها ،خصوصا عندما أصبح
مدمنا على المخدرات.
تمر األيام وتطول فترة الشتاء ،ويتأخر الصيف ،فتنفرج،
لتغلق مرة أخرى.
صار الطفالن بالمدرسة ،حضــور متقطــع ،تغيـــب
مستمر ...استدعاء األب  ،ال يحضر! تذهب األم وفي كل مرة
تخبر المدير بأنهما لن يكررا الغياب...
بالليل صراخ ،وعويل ،وضرب ،وسب وقذف.
غرفة واحدة! أين يختبئ األطفال؟
كيف ال يتــأثــرون؟ متى ينامون؟ هل سيستيقظـون
في وقت المدرسـة؟ وهــل راجعــوا دروسهــم ،وأين هي
محافظهم؟؟؟
مصير معلوم ،وبداية مع سرقة المخدرات من جيب
الوالد المحترم.
اليوم الزوجة أم الطفلين ،تخبرها طبيبة النساء بأنها
حامل.
في الحلقـة المقبلــة ،سوف نتعـرف على وقـائع هـذا
الحمل ...مولد شيمـاء ...حياة شيمــاء.
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ال�صحافـي النبـا�ش
من املـهد �إلى املـعـا�ش

محمد وطا�ش

لم تكن فاطمة «الطبوزة» التي تنتظرني بباب المدرسة لمرافقتي إلى البيت
كل مساء على بينة بما يربطني من وشائج محبة برفيقتي في الدراسة نزهة ،لكن
الشكوك كانت تخامرها كلما رأتها تودعني بابتسامتها المعهودة المشعة من
أعماق قلبها على صفحة وجهها مما كان يثيرغضبها وغيرتها إذ كانت تعتبرني
رجلها الصغير وشريك حياتها «الشبقية» الذي تطفئ بعوده الطري لهيب شهوتها
تقبيال وعناقا واحتكاكا في ركن خفي بسرداب العمارة..
ومن شدة الغيرة المشتعلة في صدرها ـ الفائر بنهدين كفوهتي بركان ـ كانت
تلقي حمم غضبها على رفيقتي الوديعة نزهة ..قاذفة إياها بأبشع الصفات والنعوت،
مما تتالسنه النساء المتشاجرات في عتبات المنازل وبين جدران الحمامات كلما
توترت أعصابهن واحتدم الصراع بينهن .وكان لذلك السلوك المشين بالغ األثر
في نفسية رفيقتي الرقيقة المشاعر التي أجهشت بالبكاء وفارقتني لألبد ..ومنذ
تلك الواقعة النكراء كرهت فاطمة «الطبوزة» الخرقاء واعتبرتها من طينة األعداء
الذين يفرقون بين األحبة األصدقاء.
ففاطمة «الطبوزة» التي لم تنل حظها من التربية والتعليم كانت شرسة
الطباع تحقد على بنات المدارس وتفسد أجواء اللعب على بنات الجيران ،وحين
تجدني ألعب معهن «العشيشة» متقمصا دور «العريس» وإحداهن دور «العروسة»
تشرع في بعثرة لعبهن من دمى وعرائس قصب ..وكأنها مجنونة أوقطة مسعورة.
ولكي الأثير غضب فاطمة الشريرة وأعيش في اطمئنان أعرضت عن مالعبة
بنات الجيران وداومت اللعب مع الصبيان ..كانت ألعابنا بالحدود ..نلعب بالطين
والماء والحجر والقصب وأغصان األشجار ..كما نلعب بالخضروف «الطرمبة»
والكريات الزجاحية «البولنتشي» وننصب الفخاخ الصطياد الطيور ونصنع سيوفا
خشبية ونشابات مطاطية وعربات خشبية وآالت موسيقية بأسالك فراميل
الدراجات الهوائية والعلـب القصديرية ..وكنا نلعب «سامسبوت» و «الغميضة»
ولكــل لعبة قواعدها وضوابط لعبها ..كما كنا نتقمص أدوار رعاة البقر وغزوات
الهنود الحمر متأثرين بما شاهدناه من أفالم كانت تعرضها القوافل السينمائية
بحمانا في الهواء الطلق ..
وكلما حطت القافلة السينمائية الرحال بقشلة جانكير إال وعمت فرحة عارمة
بين الصغار والكبار ـ إناثا وذكورا ـ وهرعوا بين فرادى وجماعات نحو ساحة العرض
حاملين معهم كراسيهم القتعادها أو بطاناتهم «هياضرهم» الفتراشها ..ولقد
دأبت العادة في مثل هذه المناسبة أن اليختلط الرجال بالنساء اتقاء للشبهات..
حيث تجلس النساء والفتيات والبنات باحتشام في الميمنة وفي الميسرة يقف
ويجلس األطفال والفتيان والرجال من مختلف األعمار ..وجميع األبصار خاشعة
صوب الشاشة في انتظار اشتعال اإلنارة وانطالق اإلشارة التي يواكبها الصراخ
والصفير والتصفيق بحرارة.
من حسن حظــي أنني كنـت أتابع العــروض السينمائية بمعيـــة أفــراد
أسرتي وبعض أوالد وبنات الجيران من شرفة مطبخ شقتنا المطلة على الساحة
المستقطبة لحشود من المتفرجين الوافدين من العمارات المتجاورة المتوارية..
وحينما يسلط الضوء على الشاشة بمتتالية أرقام بعد عكسي يزداد الهرج والمرج
الذي سرعان مايخبو مع نشرة األخبار التي كان يلقيها بالتناوب الصديق معنينو
وأحمد بنددوش تحت إشراف وزارة األنباء ..وفي نهاية النشرة يرتفع الصفير الذي
ينقطع حسه مع بداية الشريط السينمائي..
ومن األفــالم ما كـان له بالــغ األثــر في نفوس المتفرجيــن والمتفرجات
كفيلـم «الصداقـة» وفيلم «أمنا األرض» وهما من األفالم الهندية التي تدمي
القلوب ..ويجد المتفرجون متعة منقطعة النظير في أفالم رعاة البقر وكذا أفالم
الرومان كفيلم «شمشون ودليلة» وفيلم «هرقل العظيم» ونحوهما ..وينقلب
الجمهور المتفرج بالضحــك حد البكــاء إبان مشاهدته أشرطة «شارلي شابلن»
الصامتة السريعة الحركة.
كنا ونحن صغار ننتظر بشغف كبير إطاللة القافلة السينمائية مترقبين إعالن
أبواق عربتها عن عرض جديد بحينا ..وكلما عنت لنا من بعيد أطلقنا سيقاننا للريح
منتشين بفرحة «السوليما» مقتفين أثر عجالت القافلة وهي تطوف بقلب حينا
..مشتاقين لرؤية شاشة عرضها وآلة إنارتها وعلب أشرطتها.
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الأ�سرة امل�سلمة ودورها
يف مواجهة حتديات الع�صر
إعداد دة  :زبيدة بن علي الورياغلي
من المؤكد أن األسرة تعتبر المعقل األول الذي تنشأ فيه األجيال المتتالية الحاملة للقيم المتوارثة والسائدة
في المجتمع ،والخلية المؤسسة للمجتمعات البشرية والحضارات اإلنسانية عبر العصور والحقب ،والتي تقوم على
ركيزتين أساسيتين هما الرجل والمرأة ،من أجل تحقيق الهدف األسمى من الحياة وهو إعمار األرض واالستخالف
فيها ،ونشر تعاليم الدين السمحة والعدل والمحبة والسالم بين بني البشر جميعا .فاألسرة المسلمة باعتبار
تأسيسها وارتباطها ارتباطا كليا بالنصوص القرآنية والحديثية ،وما تفرغ عنها من اجتهادات وآراء وأحكام
فقهية وقواعد أصولية ،كإطار أساسي تتفاعل داخله مؤسسة األسرة ،وفق الضوابط الشرعية المتفق عليها،
والتي تلتزم بها التزاما تاما في انتمائها للمنظومة الكونية ،وفي أخذها بالقيم االجتماعية والتقاليد والعادات
السائدة .هذا البعد الثالثي أضفى على األسرة المسلمة خصوصية متفردة ،فارتقت بأدائها المميز إلى درجة
عليا ورتبة متميزة في سلم اإلصالح التربوي واألخالقي والثقافي والتشريعي في ظل االلتزام الثابت بالمرجعية
الدينية ،والحرص على الدفاع عن القيم اإلنسانية.
وفي سياق الحديث عن خصوصيات األسرة المسلمة ،وضرورة الحفاظ على مقوماتها األساسية المتأصلة
فيها ،ودورها المركزي في بناء المجتمع والتنشئة االجتماعية لألفراد ،يجدر بنا أن نتحدث عن ذلك الرباط
الشرعي المقدس الذي يجمع الرجل والمرأة المسلمين على وجه الدوام واالستمرار .غايته إنشاء أسرة مستقرة
برعايتهما ومسؤوليتهما المسؤولية الكاملة ،تلفها الرحمة والمحبة ،وتسودها السكينة والمودة ،عمال بما ورد
ِن �آ َيا ِت ِه �أَ ْن َخ َل َق َل ُ
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انطالقا مما ورد في اآليات السابقة ،وحديثِ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن عبد اهلل ابن عمر الذي
يقول فيهُ :
«ك ُّل ُك ْم ر ٍَاع و َُك ُّل ُك ْم مَ ْ�س�ؤول عَ ْن ر َِع ّ َي ِت ِه» ،فاإلمام راع وهو مسؤول عن رعيته ،والرجل في أهله راع وهو
مسؤول عن رعيته ،والمرأة في بيت زوجها ،وهي مسؤولة عن رعيتها ...إلى آخر الحديث -رواه البخاري -وغي ِرها
من اآليات واألحاديث في هذا المنحى ،نستشف المنهج القرآني والتوجيه النبوي في إشارة واضحة إلى األسس
الصحيحة والركائز القويمة إلقامة صرح مؤسسة األسرة والبيت المسلم في كل زمان ومكان مهما تغيرت
الظروف واألحوال ،على قواعد ثابتة وسلوكيات قويمة متزنة وأخالقيات عالية تؤسس إلنشاء مجتمع إسالمي
سليم ومتماسك مؤهل لمواجهة تحديات العصر ،واالنتصار في معركة اإليمان واألخالق والعلم امتثاال للمنهج
اإلسالمي والتعاليم الربانية التي رسمها ديننا الحنيف للعالقات األسرية ومسؤولية كال الزوجين والتزاماتِهما
وواجباتِهما المشتركة ودو ِرهما في صياغة الفرد وصيانة هوية األمة ،القائمة شرعا على التكاليف الشرعية
والخضوع لألوامر واجتناب النواهي ،وتحقيقا لألمانة العظمى المنوطة بهما والملقاة عليهما في إطار مسؤولية
التكريم والتفضيل اإللهي لإلنسان الثابت بقوله تعالىَ « :و َلق َْد َ
ب َوا ْل َب ْح ِر
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�ضيل» اإلسراء  ،70وحفظا للقيم الروحية
َو َرزَ ْقنَاهُ م ّ ِم َ
ِري مّ ِمَ ْ
كث ٍ
والمادية المستمدة من روح القرآن والسنة النبوية ،ومن مقاصد الشريعة اإلسالمية السمحة والقيم اإلنسانية.
َ
والغاية المتوخاة من تثبيت قواعد األسرة المسلمة وتحصينها ضد التيارات الهدامة
وبما أن الهدفَ
ً
ً
واإليديولوجيات المستوردة والغزو اإلعالمي المبهر ،هو خلق مجتمع قوي يرتبط بدينه عقيدة وفكرا ومنهاجا
ُ
وتنشئة ،جيل سوي متكامل الشخصية روحيا وعقليا ونفسيا وجسميا ،مع الحرص كل الحرص على
وسلوكا،
تزويده باآلليات والوسائط الحديثة العلمية التي تغزو العالم المعاصر شرقا وغربا بسرعة قياسية ،وتسليحِه
بالوسائل واإلمكانات الالزمة للتعامل مع المد الحضاري المتعدد األهداف واألبعاد ،والمساهمة والتفاعل مع
العلوم النافعة والثقافات المعاصرة السائدة واالنفتاح عليها والتمكن منها ،حتى ال يصبح جيلنا خارج الزمان
والمكان ،وتتجاوَزه األحداث المتالحقة والمستجدات العلمية المتسارعة ،وحتى ال يتوقف دوره وينحصره عند
حدود التلقي واالنبهار بمظاهر وأشكال وتنوع التقدم العلمي والتكنولوجي ،بعيدا عن التعامل واالنخراط
العملي في البناء الحضاري اإلنساني الكوني ،ذلك أن العلم والتقدم العلمي ال وطن له وال جنسية.

من صميم المجتمع

و�ضعية الأ�شخا�ص امل�سنيـن...

الوجه الآخر للحرمان
واملعاناة والعزلة
االجتماعية !..

• إدريس كردود

ارتأيت أن يكون هذا الموضوع مسك الختام قبل أن تنصرف سنة  2020بمآسيها
وآالمها وفواجعها !!..سنة استثنائية ليس إال ..اتسمت ببالغ التعقيد والصعوبة بسبب
اجتياح العالم جائحة فيروس لعين جثم على صدور المغاربة سنة كاملة إال قليال اليريد
أن يفارقنا وال يبدو أنه يستعد للرحيل في الوقت الحالي ..هو بيننا «شاء من شاء وكره
من كره» يمضي قدما بنفس الفتك والشراسة التي نزل بها علينا منذ البداية ويستمر
على ماهو عليه إلى أن يقضي اهلل أمرا كان مفعوال ..إجماال سنة اليمكن أن توصف
إال بكونها كارثية على جميع المستويات ..وقد خطر ببالي إثارة موضوع يخص فئة
المسنين وكبار السن اعتبارا لما له من أهمية في مجتمعنا ..وبه أختم سلسلة مواضيع
السنة غير المأسوف عليها ..هي مواضيع نشرت على امتداد فترات سابقة في سياق
إثارة مجموعة من الظواهر االجتماعية السلبية منها على الخصوص ..تناولنا فيها الكثير
من المحاور  ..أمطنا اللثام عن نقائص وعيوب سلبية ..وضعنا األصبع على مكمن الداء
بإثارة مالحظات وانتقادات أمال في أن يجد كل ما أشرنا إليه آذانا صاغية وقلوبا واعية
لتصحيح أوجه االختالل وعالج مشكالت اجتماعية أساسية ماتزال من طبيعة الحال قائمة
في كثير من المجاالت والقطاعات الحيوية..
الحديث عن فئة المسنين ضمن موضوع ننهي به السنة يعتبر في تقديري
المتواضع على جانب من األهمية إنسانيا واجتماعيا لكون مشكالت المسنين
واحتياجاتهم تستأثر باهتماماتنا ،بل تؤرقنا جميعا إسوة بالفئات االجتماعية األخرى..
وتسليط الضوء على هذه الفئة التي تئن تحت وطأة ظروف صعبة ،يحيلنا بالضرورة
على التأمل في واقع آبائنا وأمهاتنا وهم في مرحلة متقدمة من العمر مع ما يصاحب
ذلك من تغيرات فسيولوجية على كافة المستويات ينتهي إلى ضعف صحي عام في
البدن والحواس والحركة ،األمر الذي يتطلب رعاية خاصة طبقا لتعاليم الدين اإلسالمي
الحنيف ..علينا أن نتذكر ونحن نتأمل حالة األبوين المسنين وقد بلغا من الكبر عتيا
قول اهلل تعالى« :وقضى ربك أن التعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا» ،واألمر اليقف عند
الوالدين إذا بلغا سن الشيخوخة ،بل يتجاوز األمر ذلك إلى كل إنسان مسن رجال كان
أو امرأة ودون الخوض في البرامج والسياسات العامة للحكومة ،فإن من أوجب واجبات
هذه األخيرة رعاية هؤالء العجزة الذين يشكلون نسبة كبيرة في المجتمع المغربي...
دعوني أقول لكم بأن حكومة الكفاءات ال تتوفر على سياسة واضحة المعالم ولم
تحقق برامجها ماكان منتظرا من أهداف ونتائج في مجال الرعاية االجتماعية لألشخاص
المسنين !!..معظم هؤالء يعيشون ظروفا صعبة في غياب وسائل وحاجيات تكفل
حقوقهم وسالمتهم الصحية والنفسية دون الحديث عن االستفادة من الخدمات
واألنشطة االجتماعية المتصلة بجوانب الترفيه والتسلية والزيارات خارج مراكزهم
سعيا إلى تنمية قدراتهم ومهاراتهم والرفع من أدائهم ومعنوياتهم ولو في سن
متقدمة ..هل تتوفر مؤسسات الرعاية االجتماعية على هذه الخدمات ألهميتها في حياة
األشخاص المسنيين وأنهم -أي المسنون -يقضون فعال أوقاتا سعيدة داخل الفضاءات
المخصصة لهم «مجرد سؤال»..؟ في وقت يزداد االهتمام وتبذل فيه بعض حكومات
العالم جهودا كبيرة في مجال الرعاية المنتظمة المتواصلة لمواطنيها المسنين نساء
ورجاال احتراما إلنسانية اإلنسان وصونا للكرامة البشرية ،تقديرا لمكانتهم في المجتمع
وللجهود والخدمات التي قدموها طوال مسارهم المهني ...فأين حكومة بالدنا من
كل هذه الرعاية واالهتمام المخصص لمواطني الكثير من بلدان العالم ضمنها بلدان
عربية أقل شأنا من بالدنا؟ البد من التذكير في هذا السياق من باب «وشهد شاهد
من أهلها» ألخلص إلى أن المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي صادق باإلجماع
خالل إحدى جلساته السابقة على تقريره الخاص بوضعية األشخاص المسنين مشيرا
إلى أن تزايد شيخوخة الساكنة المغربية يطرح العديد من الصعوبات والتحديات وأورد
في تقريره أن  5/1فقط من كبار السن يستفيدون من التغطية االجتماعية والطبية في
الوقت الذي تتزايد فيه احتياجاتهم الصحية والمالية ناهيكم عن عدم مالءمة البنية
التحتية لمراكز االستقبال مع خصوصيات وضعية كبار السن وغياب برامج التأهيل
والتأطير داخل مؤسسات الرعاية االجتماعية ..وقد يطول بنا الحديث في سرد مالحظات
واستنتاجات المجلس المذكور -على أية حال فإن الخالصات والبيانات باألرقام مسجلة
في األرشيفات المرجعية للمجلس المذكور لمن أراد االطالع عليها  -نستنتج من التقرير
المذكور أن السياسة العمومية المندمجة في مجال رعاية األشخاص المسنين غير
حاضرة بما يكفي في برامج الحكومة السابقة لكون التقرير يتحدث عن الفترة الماضية
التي تحمل مسؤوليتها «عبد اإلله بن كيران» والتي لم تحقق عبر سنوات من واليتها
ماكان مسطرا على الورق من «تصورات وأدبيات نظرية ،تبخرت في الهواء والجدوى
لما تبخر في الهواء !!..وها هو تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي يكشف حقيقة
وضعية األشخاص المسنيين عبر ما يسمى بمؤسسات الرعاية االجتماعية ..فماذا أعدت
الحكومة لهذه الفئة المغيبة من برامجها وسياستها؟؟
ما هو البعد االستراتيجي لوزارة األسرة والتضامن في أفق النهوض بأحوال
المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وإدماجهم في النسيج المجتمعي!..؟ دعوني
أؤكد لكم أن الكثير من مراكز الرعاية االجتماعية يعيش نزالؤها ظروفا ال إنسانية!!..
وقد يطول بنا الحديث دون الوصول إلى استخالص النتائج والحلول ..نأمل صادقين أن
تعمل الحكومة الحالية وأن تحرص في برامجها إن «كانت لديها فعال برامج» على إيالء
ما يلزم من األهمية لهذه الفئة من المواطنين ،بل من أوجب واجباتها رعاية األشخاص
المسنين والقيام على شؤونهم بالتتبع الجاد المسؤول والمواكبة المستمرة والمنتظمة
والتكفل بهم وبما يضمن حقوقهم ويصون كرامتهم بضرورة توفير مؤسسات ومراكز
حقيقية تليق بإنسانيتهم وبمكانتهم وبوضعهم االعتباري في المجتمع ...ولنتأمل قول
اهلل عز وجل في حق رعاية الوالدين ،ذلك ماتشير إليه اآلية الكريمة بعد باسم اهلل
الرحمان الرحيم «وقضى ربك أن ال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك
الكبر أحدهما أو كالهما فال تقل لهما أف والتنهرهما وقل لهما قوال كريما واخفض
لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا»...
ولنا عودة إلى الموضوع في مستقبل أيام السنة القادمة بحول اهلل..
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من أجل سالمة الوطن والمواطنين

املغرب يعزز التدابري االحرتازية
�ضد فريو�س كورونا
أمام تفشي جائحة كورونا وظهور ساللة ثالثة من هذا الفيروس بدول أوروبية مجاورة ،سارعت
الحكومة المغربية إلى اتخاذ إجراءات وقائية جديدة ،ومنها ،أساسا ،تعليق الرحالت الجوية مع
البلدان التي سجلت إصابات بالفيروس الثالث ،وحظر التجول الليلي في مختلف مناطق وجهات
البالد لمدة ثالثة أسابيع ،بناء على توصيات اللجنة العلميـــة والتقنيــة التي أوصت ،كذلك،
بتعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية ،واالستمرار في تنفيذ التدابير واإلجراءات الضرورية للتصدي
لهذا الفيروس وذلك ابتدا ًء من يوم األربعاء الماضي ،ولمدة  3أسابيع ،بحظر التنقل الليلي على
الصعيد الوطني ،يومي ًا من الساعة التاسعة لي ً
ال إلى السادسة صباح ًا ،باستثناء الحاالت الخاصة»،.
وذلك كإجراء احترازي ضمن سلسلة التدابير المتخذة في مواجهة الجائحة.
كما قررت الحكومة إغالق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحالت التجارية الكبرى على الساعة 8
مسا ًء ،ومنع الحفالت والتجمعات العامة أو الخاصة؛ واإلغالق الكلي للمطاعم ،طيلة  3أسابيع ،في كل
من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة.
ومع أن هذه التدابير بها ما يقلق شرائح واسعة من المواطنين ألسباب معقولة ،إال أنها ضرورية،
برأي المختصين العالميين لمواجهة هذه الساللة من الفيروس الذي يتهافت الخبراء حول العالم
في الوقت الحاضر ،لإلحاطة به والوصول إلى مقاومته.
وكما انخرط المواطنون بجدية في التدابير المتخذة إلى اآلن ،في إطار مواجهة هذه الجائحة،
فإن المؤمل أن يواصلوا االلتزام بالتدابير االحترازية ،ألن ذلك هو الحل الموجود بيد المواطنين
اآلن ،إلى أن يعم التلقيح ،ويختفي البالء.
إن التدابير الصحية االحترازية ،اتخذت لصالح المواطنين من أجل حمايتهم والمحافظة على
حياتهم ,وااللتزام الكلي بها ،طريق إلى المواجهة الصارمة للفيروس وللخالص من الوباء إن شاء
اهلل.

جميعا من أجل حماية الوطن والمواطنين ،بإذن اهلل.

اليد

ب
خ
ط

بخط اليد
 -محمد �إمغران

جريدة طنجـة
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اللفظ املفيد

«دولة قائمة
وال ميكن �إزاحتها» !

-

محمد العطالتي

atlati.mohammed@gmail.com

مع تعاقب ال�سنوات والأزمنة ،وتوايل الع�صور واختالف
الأمكنة ،تت�ضح للإن�سان ،العاقل طبعا ،حقائق جديدة ومعارف
حديثة .لكنه ،يف �أحوال معينة بذاتها ،يجد نف�سه كل مرة
م�ضطرا لالهتداء ب�أقوال من �سبقوه �إلى احلياة الدنيا من
العاملني ،والت�أكيد على �صحة نظريات �أعلنوها يف زمن �سابق،
واع ُت رِبت يف حينها �ضربا من �ضروب املبالغة �أو �شكال من �أ�شكال
ال�سخرية ،بل لعلها ُعدَّ ت �شيئا فريا وفعال نكرا ؛ ولذلك،
ف�إنك جتد الواحد من النا�س ،حني « ُيفاج�أُ» ب�أحداث مل
يتوقع حدوثها ،يراجع �أقوال ونظريات ال�سابقني معرتفا لها
بال�صدقية وعدم االن�سياق وراء ت�صورات ال�سوقة والدهماء
من النا�س.
من ه�ؤالء «ال�سابقني الأولني» ،الذين كانت �أفكارهم ور�ؤاهم
م� ً
ؤ�س�سة على قدر كبري من ال ّر�صانة و ُب ْعد النظر ،وهو يعرب
عن احللول التي يراها مالئمة لف�ض م�شكلة النزاع بني العرب
ودولة حديثة الن�ش�أة ا�سمها «�إ�سرائيل» ،من بني ه�ؤالء ،رجل
كان يحمل ا�سم «احل�سن الثاين» ،فقد ورد يف كتاب لهذا الرجل
بعنوان مذكرات ملك �أنه قال « :لو كنت مكان الدول العربية
العرتفت ب�إ�سرائيل ولقبلت ع�ضويتها باجلامعة العربية».
مبا �أن املنا�سبة �شرط ،فالتذكري باالقرتاح املن�سوب للعاهل
الراحل احل�سن الثاين ب�ش�أن قبول الدولة العربية ع�ضوا يف
جامعة الدول العربية ،يرتبط حتما باجلدال الذي انفلت
من عقاله مبا�شرة بعد �إعالن الدولة املغربية عن قرار قا�ضِ
با�ستئناف عالقاتها مع دولة �إ�سرائيل ،من خالل �إعادة فتح
مكاتب االت�صال بني البلدين .فقد انهمر الكالم من كل جهة
و�صوب وت�ساوى فيه ال�سوقة والأقيال ،وعاب « الكلمنجية» على
الدولة هذا القرار واعتربه بع�ضهم يرقى لدرجة اخليانة !
هل هذا قول �سديد ؟ هل هو كالم ي�ستقيم مع العقل وينتظم
مع املنطق؟
علينا ،قبل الإجابة� ،أن نلقي نظرة �سريعة على حمطات
تاريخ املغرب التي كانت مف�صلية يف دعم ق�ضية الفل�سطينيني.
ففي عام  1973لبى املغرب نداء الق�ضية و�ساند م�صر و�سورية
برجاله الأ�شاو�س ،وا�ست�شهد يف معارك ه�ضبة اجلوالن
الع�شرات من جنوده الأبطال ،من بينهم العقيد ال�شهيد العلاّ م،
وذلك ب�سبب خيانة تعر�ضوا لها من قبل �ضباط يف «اجلي�ش
العربي ال�سوري»� .سنة بعد ذلك ،ويف �أكتوبر من  ،1974ورغم
مواقفها املناه�ضة لوحدة وا�ستقرار املغرب ،احت�ضنت عا�صمة
اململكة الرباط قمة عربية توجت باعرتاف تاريخي مبنظمة
التحرير الفل�سطينية ،بل واعتبارها «ممثال �شرعيا ووحيدا
لل�شعب الفل�سطيني».
البد من الإقرار �أوال ب�أن ال�سيا�سة فن ال ميار�س باعتماد
العواطف كمعيار لوزن املكا�سب ،بل باعتماد امل�صلحة والرتجيح
بني احتمال الربح واحتمال اخل�سارة ،واملنتظر من �أي كائن
�سيا�سي عاقل �أن يت�صرف مبا يجلب له امل�صلحة ويدفع عنه
اخل�سارة .لقد �شارك املغرب يف كل املعارك احلربية وال�سيا�سية
التي قيل �أنها خي�ضت من �أجل حترير كامل فل�سطني ،لكن
التاريخ ،ول�سبب ال يراد الت�صريح به �أمام اجلمهور� ،أثبت
ف�شل هذه املعارك يف حتقيق مرادها ،بل �أثبت ه�شا�شة البنيان
العربي الذي �أ�س�س عليه هذا املراد.
�إن �أحالم الب�سطاء ،بطبيعتها ،غري قابلة للتحقق ،لأنها
جمرد �أحالم ،لكن امل�شكلة لي�ست يف الأحالم بل يف من يتاجر
ويغتني باالجتار فيها ،بينما ي�ستمر الب�سطاء يف انتظار حتقق
الأحالم املوعودة.
ال�س�ؤال احلقيقي الذي �أجاب عنه العاهل الراحل احل�سن
الثاين ،دون طرحه حتى ،هو  :هل ب�إمكان العرب جمتمعني
�إزالة �إ�سرائيل من الوجود ؟ �إنه �س�ؤال ال يطرحه �إال العقالء
وال يجيب عنه �إال حكيم يف درجة علم وذكاء احل�سن الثاين،
لقد كان وا�ضحا « :لو كنت مكان الدول العربية العرتفت
ب�إ�سرائيل ولقبلت ع�ضويتها باجلامعة العربية ،لأنها على كل
حال «دولة قائمة وال ميكن �إزاحتها.
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العثماين :انتظرونا يف �سبتة ومليلية !
Pero qué dijo, señor Otmani, que los españoles
?no lo hubieran sabido antes

(تتمة ص)1
إن هذا الملف الذي دام أكثر من ستة قرون ،ال يمكن حله بتصريح «عفوي» من باب «انتظرونا»! ....
هناك مؤسسات وأوفاق ومساطير دولية ،لطرح قضايا المطالبة بإنهاء االحتالل .وفي مقدمتها إعداد
ملفات قوية استعدادا لمواجهات قانونية وتاريخية و «مناوراتية» ،أمام اللجنة الرابعة لألمم المتحدة،
خاصة واالتحاد األوروبي اعلن بمناسبة أزمة جزيرة الماعدنوس ،سنة  ،2002أن سبتة ومليلية يشكالن
الحدود الجنوبية لإلتحاد .بمعنى أنه صار معنيا بالقضية ،ومفاجآت من نوع تصريح العثماني يمكن ،من
جهة ،أن تجر علينا وابال من الجداالت وربما «اإلدانات» في المحافل الدولية ،من قبل المملكة اإلسبانية،
وتضعنا في موقف «حرج» مع شركائنا في االتحاد األوروبي.
تصريحات العثماني حركت آليات «الفرنكويــة» المتطرفـــة ،المدعمة من الصحافة اليمينية ومن
األحزاب المتطرفة يمينا ويسارا ،ومن العديد من منظمات المجتمع المدني ،لدفع حكومة سانتيش
االشتراكية إلى التنديد بتلك التصريحات واعتبارها «طعنا» في «الوحدة الترابية إلسبانيا»،
وصدر عن المكتب الدبلوماسي لوزارة الخارجية اإلسبانية ،بيان عممته وكالة األنباء «إيفي»،ورد
فيه أن كاتبة الدولة للشؤون الخارجية كريستينا غاالش  ،استدعت على وجه السرعة  ،السفيرة المغربية
بمدريد يوم اإلثنين الماضي وطلبت منها توضيحات بشأن تصريحات رئيس الحكومة المغربية سعد
الدين العثماني بشأن مدينتي سبتة ومليلية  ،التي يطالب المغرب بسيادته عليهما .
وفي تصريح صحافي ،ألقى رئيس حزب الشعب اليمينــي  ،بابلو كاســادو  ،باللــوم على «االنقسام
الداخلي» لالئتـــالف الحكومي بين الحزب االشتراكي و حــزب «بوديمــوس» وعلى «الضعــف الدولي»
للحكومة في مطالبة المغرب بالسيادة على سبتة ومليلية.

ولكن ،ماذا قال العثماني مما يجهله اإلسبان؟
ولكن ، ،ما ذا قال رئبس الحكومة المغربية مما يجهله اإلسبان وما هو مدون في دفاتر الكورتيس
منذ القرن الخامس عشر والذي توجد أوراق كثيرة منه في خزانة الراحل المؤرخ التطواني محمد عزوز
حكيم رحمه اهلل الذي حصل على وسام «الفونصو العاشر» الذي يوازي وسام الكفاءة الفكرية بالمغرب
بإجماع مجلس الوزراء اإلسباني برئاسة رئيس الحكومة األسبق ماريانو راخوي.
اإلسبان يعلمون أن سبتة ومليلية مدينتان توجدان خارج التراب اإلسباني ،وفي قارة أخرى ،غير القارة
األوروبية ،وأن المدينتين تنتميان إلى إمبراطورية المغرب منذ العهد األمازيغي ثم الفتح اإلسالمي
في القرن الثامن الميالدي .وإن احتاللهما تم في ظرفين وزمانين مختلفين بتحالف أوروبي ودعم من
الكنيسة و من الكرسي الرسولي في روما وأن السعي الحتاللهما من طرف الملوك «الكاتوليكيين» كان
تجنبا لـ «عودة» محتملة للفاتحين المغاربة إلى األندلس والمملكة اإلسبانية بعد خروجهم منها ،مع
استرجاع غرناطة في الثاني من يناير سنة .1492
ومع ذلك ،فال يحق إلسبانيا بأي حال من األحوال أن تدعي بأنها «ظفرت» بمدينة سبتة ،في حرب
انتصرت فيها على المغرب مباشرة.
الوجود اإلسباني بسبتة كان نتيجة انهزام البرتغاليين في معركة وادي المخازن سنة  1578وموت
الملك دوم سيباستيان ،حيث تم استيالء ملك إسبانيا فيليب الثاني على عرش البرتغال وأعلن نفسه ملكا
على عرش هذا البلد بلقب فيليب األول.
ذلد أن إسبانيا الحديثة لم تكن قد تشكلت كدولة في تاريخ احتالل البرتغاليين لمدينة سبتة
( ،)1415إذ لم يتم اإلعالن عن والدة دولة إسبانيا إال بعد إعالن اتحاد ساللتني قشتالة وأراغون في العام
 .1469يعني  54عاما بعد احتالل البرتغال لمدينة سبتة.
فيليب األول استغل فراغ العرش البرتغالي ليتواله ويفرض على البرتغال سلسلة من المعاهدت،
انتهت إلى تخلي البرتغال عن كل ممتلكاته ومستعمراته ومنها سبتة ،لفائدة إسبانيا  ،خاصة معاهدة
«ألكاسوفاس» ( )1479ومعاهدة «كورديياس» ( )1494ومعاهدة «سينترا» ( )1509ومعاهدة «ليشبونة»
( ،)1968التي تخلى البرتغال بسببها عن كافة أراضيه المستعمرة لفائدة إسبانيا مقابل الحصول على
استقالله وإعادة بناء دولته.
ومنذ ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا ال يزال المغرب يطالب باسترجاع المدينتين والجزر التابعة لهما.
إشارة سريعة إلى أن لويس دي كاموويش ،الذي يعتبر أب اللفة واألدب بالبرتغال فقد إحدى عينيه
في مواجهة حربية مع المجاهدين المغاربة (كتاب «لوزياداس صفحة  .)375لكن فقدان عينه لم يمنعه
من النظر إلى سبتة المغربية واالطالع على تاريخيها المغربي وكيف أنها كانت قبل الوجود البرتغالي
مدينة مزدهرة وميناء تجاريا هاما يربط هذه المدينة بمختلف الموانئ الموجودة في ذلك العصر.

مدينة مليلية

أما مدينة مليلية التي يشفع لمغربيتها إسمها األمازيغي ومعناه «مكان اللقاء» ،فقد مرت بعهود
الفنيقيين والرومان والبيزنطيين لتخضـع لحكـم األموييــن والمرابطين والموحديــن والمرينييــن
والوطاسييــن وكلهـا سالالت مغربية أصيلة ،قبل أن يتم احتاللها من طرف اإلسبان سنة  ،1497مع
بداية التوسع اإلسباني بالضفة الجنوبية لألبيض المتوسـط .وانطالقــا من سنة  1775وإلى اليوم ال
زال المغرب يطالب باسترجاع هذه المدينة المغربية المحتلة.
هذه شذرات من تاريخ المدينتين تظهر بوضوح «زيف» التصريحات الفاضحة وادعاءات «الحنين
إلى الماضي» لإلمبريالية اإلسبانية  ،ولبيادقها الذين ما زالوا يحلمون بـ «البريزيديات» و المستعمرات
و«الممتلكات» أو حتى أراضي .ما وراء البحار .على أنقاض بقايا كتائب «الفاالنخيس» اإلسبانية ()1933
التي ال تزال تدين ،كما يبدو« ،بالوالء» لعقيدة «الطاعة» الفاشية  ،ما يذكرنا بعصر تجاوزه العالم وإلى
األبد ، ،على األقل بالنسبة للعالم الحر.

عزيز كنوني

Marruecos-España
Ceuta y Melilla
Las recientes declaraciones del señor Saad Eddine Otmani sobre Ceuta
y Melilla, dos ciudades marroquíes ocupadas por España desde el siglo XV,
parecen haber trastornado el gobierno español, hasta el punto de convocar urgentemente a la embajadora de Marruecos en Madrid al Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para pedirle aclaraciones
sobre este tema

Pero qué dijo, señor El Otmani, que los españoles
?no lo hubieran sabido antes
Primero, Ceuta y Melilia están fuera del territorio «continental» de España, luego las dos ciudades y las islas de su costa están ubicadas en otro
continente: África, y finalmente, las dos ciudades han sido «usurpadas» y
colonizadas por España en la Edad Media, mientras que España de los «reconquistadores» buscaba, a toda costa, evitar un posible «retorno» de los
conquistadores Marroquies a Al-Andalus y la península ibérica, «portadores
del «estandarte del Islam» (!). España no estaba sola en esta aventura. Las
ambiciones expansionistas y «anexionistas» de España fueron fuertemente
compartidas y apoyadas por algunas coronas europeas de la época, por la
Iglesia y, naturalmente, por la Santa Sede en Roma.
Sin embargo, España no puede en ningún caso pretender haber «ganado» a Ceuta directamente a Marruecos. Fueron los portugueses quienes la
! tomaron, y a qué costo
Al tomar Ceuta en 1415, por los Portugueses, España aún no había nacido
en esa fecha como estado. No fue sino hasta 1469 que el nacimiento del
Estado de España se declaró a través de la unión dinástica de Castilla y
Aragón es decir 54 años después de la ocupación portuguesa de esta ciudad, Tengamos en cuenta, por cierto, que la resonante victoria de Marruecos
sobre Portugal, en Al-Kassar Quibir en 1578 y la muerte del rey de Portugal
Dom Sébastien, fueron utilizados por Fhilippe II de España para apoderarse
de Portugal, anexar su territorio y ser proclamado Rey de Portugal, con el
título de «Philippe 1st».
Una serie de tratados impuestos por España a Portugal, termina obligando al reino «vasallo» de Portugal a separarse de sus posesiones coloniales,
en particular el Tratado de Lisboa (1668) que reconoce la separación de los
dos reinos, con la condición, sin embargo, que Portugal reconoce oficialmente, la pertenencia de Ceuta a España.
Sin embargo, el Tratado Hispano-Portugués de Tordesillas (1494) reconoció la «pertenencia» de Ceuta a Portugal. En 1509, España reconoció en un
tratado firmado en Cintra (ciudad portuguesa), que no tenía derechos sobre
las colonias portuguesas en la costa marroquí desde Ceuta hasta Boujdour.
No hace falta decir que Marruecos se ha mantenido movilizado durante
siglos para liberar sus territorios ocupados. Los constantes ataques de Moulay Ismail (1672-1727) contra las fortificaciones españolas, portuguesas y
británicas son prueba de ello.
Cabe señalar de paso que el Padre de la lengua , la literatura y el nacionalismo potuguês, Luis de Camoes había perdido un ojo en una expedición
»portuguesa contra Ceuta (Lusiadas, página 375). Pero eso no le impidió «ver
claramente que Ceuta, la marroquí, era una ciudad próspera y un floreciente
puerto comercial.

La ciudad de Melilla

En cuanto a la ciudad de Melilla, cuyo nombre amazigh interfiere con su
marroquí, que significa «lugar de encuentro», pasó por los tiempos fenicios,
romanos y bizantinos para quedar sometida al dominio de los omeyas, almorávides, almohades, marínidos y wattasidas, todos ellos auténticas dinastias marroquíes, antes de que fuera ocupada por los españoles en el año
1497, con la expansión colonial española en el sur del Mediterráneo
Y desde 1775 hasta hoy, Marruecos sigue exigiendo la devolución de esta
ciudad ocupada marroquí.
Estos son solo fragmentos de la historia de Ceuta que muestran claramente la «falsedad» de las afirmaciones y alegaciones escandalosas de los
«nostálgicos» del imperialismo español, que todavía sueñan con los «presidios», las colonias, las «posesiones» o incluso territorios de ultramar. Escombros de la falange española, (1933) una doctrina de obediencia fascista,
reminiscencia de una época, excedida para siempre, al menos para el mundo
libre.
Aziz GUENNOUNI

جريدة طنجـة
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ماذا بعد ال�ساللـة اجلديدة
لكورونا؟
• رميساء بن راشد
بعد أن اقتــرب موعـــد التطعيــم وبعد أن تنفـــس
المواطنون الصعداء على آمل الحد من تفشي الوباء ،ظهرت
مؤخـرا ساللــة جديــدة من فيــروس كورونـــا المستجد
بجنوب بريطانية ،لتزرع القلق والرعب في العالم أجمع .هذه
الساللة األكثر انتشارا مما سبق جعلت الجميع يتساءل عن
طبيعتها وما إذا كان اللقاح فعاال لها أم ال.
وفي هذا الصدد أوضح عضو اللجنة الوطنية العلمية
ل«كوفيد »19ومدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية
الطب والصيدلة بالرباط ،عزالدين إبراهيمي ،أن هذا الوباء
حاله حال الكائنات الحية األخرى ،إذ يتمتع بحيوية ودينامية
تمكنه من التعايش مع الضغوطات الممارسة عليـه ،وأن
«الفيـــروس المرجعي الذي ظهـر في مدينة يوهان الصينية
يتغير كــل أربـعـة أيـام ،إال أن الطفــرات التـي ظهـرت قبـل
الطفـــرة األخيرة المسجلـــة في جنوب بريطانيا لم تكن
مـؤثـرة ألنهــا التمـس البنــيــــة البروتينيــــة للفيـروس».
ومـــن جــانبهـــــا أوضحت منظمة الصحة العالمية
أن الساللة الجديدة «ليست خارج السيطرة» رغم انتشارها
بوتيرة أسرع ،مؤكدة على ضرورة االلتزام باإلجراءات الصحية
واالحترازية المعتادة.
في حين أكد مستشار مدير برنامج «وارب سبيد» الذي
أطلقته الحكومة األمريكية قصد تطوير وتوزيع لقاحات
ضـد الوبــاء ،البروفيسور منصف السالوي ،على أنه ال وجود
ألي دليل قاطع بعد يثبت أن الوباء أكثر عدوى من األول.
وأضاف أنه «يتوقع أن تظهر التجارب المخبرية أن الساللة
الجديدة ستستجيب للقاحات والعالجات الحالية».

ووسط دوامات اآلراء المتناقضـة والغيـر الواضحــة،
وجدت أغلب دول العالم نفسها مضطرة إلى حظر السفر من
وإلى الدول التي انتشرت فيها هذه الساللة ،قصد التصدي
ومنع انتشار الفيروس ،بل وخوفا من العودة إلى نقطة
البداية مجددا ،خاصة وأن التغيير الذي طرأ على الفيروس
لم يستثن األطفال هذه المرة ،إذ أصبحوا معرضين بدورهم
الحتمال اإلصابة بالوباء ،على خالف الساللة القديمة.
ولإلشارة ،فإن المغرب أصبــح اليـــوم أكثــر عرضـــة
النتشار هذه الساللـة ،خصوصا بعد أن تم تسجيــل حالـــة
إصابة جديدة ب «جبل طارق» ،فضال عـن المعامالت التي
تجرى بشكل يومي بين البلدين.
ال يختلـف اثنان في أن العالـم عامـة وبالدنــا خاصــة
أضحــت تشــهــد اليـوم ارتفـــاعــا صاروخيا فـي عـــدد
اإلصـابـــات المسجلة بشكل يومــي ،بحيث لم يعــد بإمكان
مستشفياتنــا أن تتســع وتستقبـل المزيــد مــن الحــــاالت
المصــــابــــة والحرجة نظرا لالكتظاظ الذي تعرفه ،لذلك
عمــــدت الحكومة منذ يوم انتشار الوباء وإلى اآلن إلى
االلتزام باإلجراءات االحترازية والحرص عليها ،من حجر صحي
وفرض حالة الطوارئ الصحية ثم اإلجراءات األخرى التي
الزلنا نشهدها .لذا وإلى وقت بدء عملية التلقيح وإلى أن
تتضح صورة هذه الساللة ويرفع عنا هذا الوباء ،لنعمل جميعا
على االلتزام بإجراءات الوقاية المعمول بهــا ،والحرص على
وضع الكمامات بطريقة صحيحة والتعقيم المستمر ،لتجنب
كل ماال يحمد عقباه.

اعتقــال تع�سفـــي واعتـــداء عنيـــف
على مواطن دون موجـب حـق
تعرض ،مؤخرا ،مواطن معروف بنشاطه العقاري بالمدينة لوابل
من السب والشتم والقذف ،فضال عن تعنيفه وإلحاق أضرار جسدية
ونفسية به ،كادت أن تودي بحياته ،وذلك من طرف أربعة عناصر أمنية
تتكون من ضابط شرطة وثالثة من أعوانه.
وحسب شكاية الضحية ،الموجهة إلى الوكيل العام للملك ،تتوفر
الجريدة على نسخة منها ،أنه يوم الحادث صباحا كان يقف بالقرب من
باب العمارة المملوكة لوالده والكائنة بشارع موسى بن نصير والتي
يقوم بتسييرها ،فإذا به يفاجأ بأحد ضباط الشرطة كان على متن
سيارة األمن برفقة أعوانه الثالثة ،يطالبه ببطاقة تعريفه الوطنية،
قبل أن يأمره بمصاحبتهم إلى مقر والية األمن بطنجة ،دون إشعاره
بالغرض من ذلك ،فلم يجد بدا من االمتثال ألوامرهم وامتطاء
سيارتهم .وتضيف الشكاية أنهم لم يسلكوا الطريق المؤدية إلى مقر
والية األمن عند وصولهم إلى ساحة فرنسا ،بل عرجوا به في اتجاه
شارع بلجيكا وعندما استفسرهم عن سبب هذا االتجاه وألح عليهم
في طلب معرفة قصدهم ،شتموه وأهانوه وعرضوه للضرب المبرح،
نتج عنه حصوله على شهادة طبية مسلمة له من طرف الطبيب المعالج
بمستشفى محمد الخامس والذي حدد له مدة العجز الكلي في  30يوما،
تتوفر الجريدة على نسخة منها ،فضال عن شهادة طبية أخرى سلمت له
من طرف طبيب مختص في جراحة الدماغ واألعصاب والجهاز العصبي
والعمود الفقري ،بغض النظر عن كون الضحية يعاني من مجموعة من
األمراض المزمنة ،السكري والضغط الدموي والكلي ،عالوة على أنه
خضع سابقا إلى ثالث عمليات جراحية على عموده الفقري.

شهود مستعدون لإلدالء بشهاداتهم حول االعتداء

واستغربت الشكاية ذاتها كيف أن المشتكى بهم عوضا من نقل
الضحية إلى مقر والية األمن بطنجة ،توجهوا به صوب مستشفى
محمد الخامس وعرضوه على أحد األشخاص الذي كان يوجد في حالة
سكر ،دون تحرير محضر قانوني إلثبات ذلك .وبعد االنتهاء من إجراء
المواجهة المذكورة قاموا بنقل الضحية إلى دائرة أمنية وهو مصفد
اليدين وفي حالة متدهورة وبالتالي تم إدخاله إلى أحد المكاتب
وقاموا بتصويره ،بواسطة هواتفهم النقالة ،دون إذنه ودون معرفته
سبب ذلك .وخالل تلك األثناء ،كما ورد في الشكاية نفسها ،وأمام هذه
التصرفات ،غير القانونية التي مست بحياته الخاصة ،باإلضافة إلى
تلفظهم بكلمات نابية خدشت كرامته وسمعته ،باعتباره منعشا عقاريا
معروفا بالمدينة ،بدأ يستنكر هذه األفعال المرتكبة من طرف المشتكى
بهم ولوال تدخل أحد الضباط العاملين بنفس الدائرة األمنية ،لتطورت
األمور إلى األسوأ ،خاصة وأنه يعاني من عدة أمراض مزمنة.

جريدة طنجـة

أكثــر من هذا ،وكمـا توضح الشكاية ،أن هذه األفعـال المرتكبة
كانت أمام أعين مجموعة من الشهود الذين هم مستعدون لإلدالء
بشهاداتهم ،بعدما سلموا للضحية إشهادا مصادقا على توقيعه لدى
الجهة المختصة ،يتضمن الوقائع المذكورة.

تفاصيل ما وقع

وتعود تفاصيل هذا الموضوع إلى أن العناصر األمنية المذكورة
اعتقدت أن الضحية ،المنعش العقاري ،هو من يقف وراء نازلة االعتداء
على شخص كان يرقد بمستشفى محمد الخامس ،إثر إصابته بضربة
على مستوى يده ،وقت كان في حالة سكر علني وعربدة بالشارع العام
وترافقه فتاتان بالقرب من إحدى الحانات.وهي الواقعة التي عرفت
إحالة الجميع على وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة بتهمة السكر العلني
وإحداث الضوضاء والعربدة في الشارع العام وإلحاق خسائر مادية بملك
الغير وحددت لذلك جلسة بتاريخ  25نونبر  ،2021حسب ما تناقلته
بعض المصادر اإلعالمية.

مصير كان محتمال

ويتساءل مصدرنا عن مصير الضحية المنعش العقاري في حالة لم
يتم ضبط وإيقاف الجاني الذي كان وراء عملية االعتداء على الشخص
الذي كان طريحا بمستشفى محمد الخامس ،غير الزج به في السجن
وتعريض حياته لشتى أنواع الخطر ،السيما وأنه يشكو من مضاعفات
صحية،نتيجة إصابته بمجموعة من األمراض المزمنة ،كما سبقت
اإلشارة إلى ذلك ،األمر الذي قد يعتبر نوعا من االرتجال ،بل والتسيب
والفوضى واستعمال الشطط في ممارسة السلطة وهذه أمور قد
أصبحت في حكم الماضي ،بل وتعود إلى مغرب العهد البائد .

دفاع كبير يقف خلف الضحية

وجدير بالذكر أن االعتقال التعسفي الذي تعرض له الضحية
المنعش العقاري وكذا العنف الذي مورس عليه من طرف العناصر
األمنية دفعا مجموعة كبيرة من الحقوقيين واألساتذة المحامين من
داخل وخارج طنجة للدفاع عن حقه المغتصب وكرامته الممرغة في
التراب.كما أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في نازلة هذا االعتداء الخطير
ووجهت تعليماتها ،بخصوص ضرورة مراعاة السير العادي للمسطرة
القضائية .فهل سيتم رد االعتبار لهذا المواطن الذي هو قبل كل شيء
إنسان يعاني صحيا وله مشاعر ومواقف ضد الظلم واالستبداد ،قبل أن
يكون شيئا آخر ،من قبيل منعش عقاري ودافع للضرائب؟
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ال�ساللة الثالثة
من فريو�س �إلى فريو�س
تفاجأ العالم بظهور ما أسموه بـ «الساللة الثالثة» لفيروس كورونا
الذي يبدو أنه أطل على العالم من جنوب إفريقيا لينتقل بسرعة الضوء
إلى شمال القارة ،ويسجل إصابات أولى في شبابيكها ،بلغة الفوط».
لعله جيل جديد من هذا الفيروس ،ولكن الخبراء أطلقوا عليه اسم
«الساللة» ورتبوها ،ربما ليشعرونا بإمكانية ظهور «سالالت» أخرى في
القادم من األيام ،ال قدر اهلل  ،على طريقة السالالت الفرعونية الواحدة
والثالثين ،التي ابتدأ تاريخها في مصر في األلفية األولى قبل الميالد،
وبعد اتحاد دولتي الدلتا والنيل ( 3100ق.م) وتولت عروشها إحدى
وثالثين ساللة من سالالت الفراعنة ،إلى أن وضع حدا لهذه السالالت،
غزو اإلسكندر لمصر في العام  332ق.م
واألمل في اهلل كبير أن يقطع العلمُ دابر سالالت فيروسات كورونا،
كما فعل األسكندر في مصر ،قبل 2332عاما.
ولكن ،ما هي هـذه الساللة الفيروسية التي «لخبطت» العالم ،بعد
أن ظهرت بوادر االنفراج على يد علماء الصين ،والروس ،واألمريكان،
واإلنكليز ،واأللمان الذين أعلنـوا عن لقاحات مجربــة ،تعدُ بمقاومــة
الفايروس اللعين وتضمن األمن بنسبة تفوق  90بالمائة ،لمن تلقوا
هذه «الفاكسينات» في مراحلها التجريبية.
الواقع أن المعلومات تضاربت حول هذا «الجيل» الجديد من الفيروس
الذي تم رصده في شتنبر الماضي .ويُعت َقد أنه تخ ّلق في رئة مصاب
في انجلترا .ويقول العلماء إنه نتج عن النسخ داخل الجيل السابق ،بعد
تطوير طفرات جينية تمكن الفيروس الجديد من إصابة الخاليا بشكل
أكبر ،وبالتالي زيادة معدل قابليته للعدوى ،دون إغفال أن الفيروسات
تتحوّر طوال الوقت حيث يسارع الخبراء إلى دراسة ورصد سلوك أي
فيروس في حالة تغيره ،بحيث ثبت للعلماء أن الفيروس الذي اكتشف
أول مرة في مدينة ووهان الصينية ،ليس هو نفس الفيروس المستشري
اآلن في أنحاء العالم .والمالحظ أن هذا الفيروس يشهد طفرات جينية
بوتيرة متسارعة وبشكل غير طبيعي ويحتمل أن يكون قد خلق في رئة
مريض يعاني ضع ًفا في جهاز المناعة ،حيث وَجد في رئة هذا المريض
مستعمرة مواتية للتحوّل.
إال أنه ال يوجد لألن دليل علمي على أن الساللة الجديدة أكثر فتكا
من سابقتها ،على أن قدرة الساللة الجديدة على التفشّي بوتيرة أسرع
من سابقاتها ،تبرِّر القلق سواء بالنسبة للمواطنين أو للمصالح الصحية
في معظم بلدان العالم.
وخالفا لما يروج حاليا ،ورفعا لكل التباس ،يمكن الجزم حسب رأي
الخبراء ،بفعالية اللقاحات الحالية ،ضدّ السالالت الموجودة من هذا
الفيروس .بحيث إن هذه اللقاحات تعمل على تقوية المناعة ومهاجمة
الفيروس الذي يجب أن يقاوم في مراحله األولى ،ألنه لو تمكن من
تطوير طفرات جينية أخرى ،فقد تصعب مقاومته بالوسائل المتوفرة
حاليا .ألن استمرار قدرة الفايروس على تطوير طفرات جينية تساعده في
تفادي هجمات اللقاحات ،في حين يعتبر معظم الخبراء في العالم أنه ال
يوجد ،مبدئيا ،سببٌ يدعو لالعتقاد بأن اللقاحات التي أعلن عنها ستكون
«أقل فاعلية ضد الساللة الجديدة من فايروس كورونا» ،بالرغم من
أن الساللة الجديدة أكثر قدرة على دخول الخاليا والتكاثر فيها ،ولكنها
ليست أكثر خطورة ،وأن اللقاحات الموجودة فعالة في الوقاية منها.
وفي هذا الصدد قال خبراء مختبر «بيونتيـــك» األلمانـي إن هــذا
المختبر الذي طوّر مع شركة فايزر األميركية أول لقاح ضد كوفيد 19 -
وتم ترخيصه في العالم ،قادر على توفير لقاح جديد «خالل  6أسابيع»
في حال تحوّل الفيروس كما حصل في بريطانيا ،إذا اقتضى األمر ذلك.
نظرا ألن البروتينات الموجودة في الساللة الجديدة هي  99بالمئة ،وهي
نفس النسبة في السالالت السائدة ،وبالتالي ،فإن الخبــراء لديهم ثقـة
علمية كبيرة في اللقاح.
وإذا ،فكل األخبار الواردة بشأن الوباء ،بسالالته الراهنة ،وما قد ينتج
عنه ال قدر اهلل ،تدعونا إلى االطمئنان على أن العلم ،الذي هو نور وضعه
اهلل في قلب وعقل اإلنسان ،قادرٌ بحول اهلل على حماية البشر ،فكلنا
من ساللة من طين (ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طين) وكلنا رجاء
وأمل في أن يهون اهلل علينا مصائب الدنيا  ،ويشملنا بواسع رحمته،
وينجينا من شر المرض والوباء ،وكافة األسقام واآلفات والبالء،
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بحيـرة ا�صطناعيـة بطنجـة
هل ت�صدقـون ؟!

تداولت وسائل اإلعــالم خبــرا طريفـــا
مفــاده أن شركـــة أمريكيـــة ستعمـــل على
إحداث بحيرات اصطناعيــة بعدد من المدن
المغربية من بينها طنجة .األمر يتعلق بمدن
مراكش وفـاس والبيضــاء والرباط وطنجـــة
والسعيدية .المشروع يخص تشييد بحيرات
ضخمــة محاطــة بشواطئ رمليــة للسباحة
والرياضات المائيـــة ،لالستعمــال بمقابــل.
مع اإلشارة إلى أن ميـاه السباحـة في هـــذه
البحيرات يحافظ عليها عند  28درجة ،وبالتالي
فهي توفر ظروفا مثالية للسباحة والرياضة
بصورة مستدامة.
هذا الخبر مثير للعجــب .فلــو كنــا في
مدينة «داخلية» كفاس ومراكش ،لقلنا آمين
واعتبرنا هذه البحيرات متنفسا لنا وألوالدنا
حتى ال يحرموا من «الغطس والعوم واللعب
في الشواطئ االصطناعية» .أما الدار البيضاء
فيمكن فهم إقامة هذه البحيرة في كورنيشها
بسبب وعورة السباحة في شواطئها األطلسية
في حين تتمتع طنجـة بشاطئ كان يعتبــر
واحدا من أجمل شواطئ العالم ،قبل أن يعبث
به أصحاب المصانــع وبارونــات «اإلنعاش»
العقاري بتواطؤ ملموس من اإلدارات البلدية
السابقــة ،بالرغــم من احتجاجـات السكـــان
ومطالباتهــم المستمــرة بحمايـة الشاطــئ

كمطالبتهم اليوم بحماية المناطق الخضراء
والغابات من جشع المضاربين في العقار مهما
كانت طبيعته وتصنيفه.
وال يجب أن ننسي أننـا في طنجة نملك
تجربة فريدة في قضية البحيرات االصطناعية.
فكلنا نتذكر البحيرة االصطناعية التي أمر الملك
الراحل الحسن الثاني ببنائها سنة ،1964على
مساحة  41هكتارا ،بشاطئ الغندوري ،على
طريق ماالاباطا ،وتم تجهيزها بآالت ميكانيكية
لضبط حركة المد والجزر ،اعتبارا ألنها كانت
تستقبل مياه شاطئ الغندوري .وكالعديد من
التدابير التي اتخذها جاللته رحمه اهلل لفائدة
إنعاش طنجة ،فقد أهملت البحيرة إلى أن جفت

تماشيــا مــع سياساتـــه في المياديـــن
االجتماعية ،من أجل توفير إطار حياة أهنأ وأسعد
وأرغد للمواطنين ،وتيسيـــر أسبــاب العيــش
أمامهم ،قرر حزب العدالة والتنمية الذي يقود
الحكومة بخلفية إسالميـــة سنيــة ،ومالكيــة
أشعرية ،التقدم للبرلمان بمشروع قر ار ينظم
«شعيرة» اعتقال سيارات المواطنين ،بلواسطة
«صابو الخير» ،مساعدة إنسانية وإحسانية لهم
على المساهمة «التطوعية» ،في تمويل خزينة
الجماعـات التي تتكبـد الخسارة تلو الخسارة،
بفعل األحكام الصادرة ضد التصرف الالقانوني
للشركات المفوض لها من قبل الجماعات
المحلية ،ومعظمها «بيجيدية» ،أمر «اعتقال»
سيارات المواطنين بسبب تجاهلهم «القانوني»
للخطوط «التحديديـــة» التي ترسمهــا تلك
الشركات على أرض اهلل ،بغرض التحكم في
أمكنـة «إركان» السيارات والتحكم كذلك في
جيوب عباد اهلل« ،بدون شرع وال قانون» لتزدهر
صناديق الجماعات التي «تسهر» مشكــورة،
على توفير خدمات إدارية و اجتماعية واقتصادية
وإحسانية رائعة لفائدة المواطنين .وعلى رأسها
جماعة طنجة التي تعتبر «نموذجا» فريدا في
هذا المضمار.
من أجل ذلك.......
من أجــل ّ
كل ذلك ،قــرر حزب العدالــة
والتنمية ،وبعــد تفكيــر سياســي وفقهـــي
واجتماعي عميق ،التقدم بمقترح قانون يهدف
إلى «ملء الفراغ القانوني» الذي بسببه أدانت
المحاكم المغربية تصرف الجماعات التي لم
تنتبه إلى هذا الفراغ ،ومألته من تلقاء نفسها

بأنواع من «الصابـــوات» الصينية واألمريكية
والروسية ،حسب ما يــروى ،التي تمتــاز بدقة
صناعتهـــا «الصابوتيـــة» ،كما تتميز بصناعـة
لقاحاتها الكورونية !
وحتى يكون مشــروع الصابو البيجيـــدي
مبنيا على القانون المنظم للجماعات ،اقتــرح
فريق «البيليكي الديبشخي» تعديل وتغييـــر
المادة المائة من القانون المنظم للجماعات،
بما يسمـــح للشركــات المفــوض لها أمـــر
تدبير «الباركينــــات» بتعطيل حركــة سيارات
المواطنين إلى حين استخالص الذعائر التي
يرخص ألعـوان تلك الشركات الغيـر مؤهلين
قانونا ،بجبايتها.
وهكذا سيتمكن البيجيدي من تحقيـــق
واحدة من مواد برنامجه االنتخابي في شقـه
االجتماعي واإلنسانـــي ،الرامي إلى تحقيـــق

فضاءاألنثـى :

املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي والبيئي
يدخـل بيـت

«الن�ساء املعنـفـات»

مياهها وكسحهـــا التـراب ،وذاب رسمها في
محيطها ،فلم يعد لها أثر اليوم.
وحبــذا لو أسعفتنــا الشركة األمريكية
بخبرتها في «تأهيل» شاطئ طنجة البلدي حتى
يسترجع بهاءه وتوهجه ومجده الغابر .وحبذا
لو أعيد ترميمه وبناؤه على نفس النمط الذي
كان عليه قبل «القومة الكبرى» التي أقحمت،
بفضائه «غابة من األشجار»  ،وهو كل ما تفجرت
عنه عبقرية «عباقرة» إنجاز مشروع الكورنيش
دون ،إغفال تلك «الشوهة» التي تتوسط
فضاء الميناء الترفيهي.

ع.ك

ال�صابو «الإ�سالمي» املبارك !
قريب ًاّ ...

 • -سميـة أمغـار

وأخيرا ،هـدى اهلل أحمد رضا الشامـي رئيس المجلس االقتصادي
واالجتماعي والبيئي ،إلى فتح ملف النساء المعنفــات ،في بلـد الحــق
والقانون ،وإلى اعتبار أن الملف االجتماعي الذي يتواله في إطار المجلس
االستشاري الذي تسلمـه ،يسع أيضا لنساء المغرب الالئي يعشن حياة
التعاسة والغبن ،سواء داخل بيت الزوجيــةـ أو بيـت العائلـة ،أو بموقــع
العمـل ،أو بـالشـارع ،من طـرف أنـاس ال يحترمون المرأة وال يتعاطفون
معها ،ومنهم من ال يعتبرها «مواطنة كاملة المواطنة».
ومن بين عشرات «اإلحصائيات» المقدمة من مختلف الجهات
المتدخلة في هذا المجــال ،والتي تبــرز تعـاسـة المـرأة المعنفـة ،كشف
الشامـي أن  57بالمائة من النساء المتراوحة أعمارهن بين  15و 74
سنة ،بالمغــرب ،تعرضن لشكـل واحــد من أشكــال العنف ،خالل عام
واحد ،على األقل.
وفي توصيــات حـول ملـف أحالتــهُ الحكومة على المجلس ،اعتبر
الشامي أن بلدا تتعرض نساؤه لإلقصاء أو العنف ،أيا كان شكله ،وهن
نصف قوته الحية ،هو بلـد ال يمكنـه أن يطمــح إلى تحقيــق التنمية
والتقدم والتطور.
مــن جهـــة أخرى شــدد الشامــي على أن العنف في حق النساء،
يشكل انتهاكا صارخا لحقوق اإلنســان ،وأن آثــاره النفسيــة التي ال
يمكــن محوها بالنسبة للضحايا ،وكذا الشـأن بالنسبــة لكلفتهــا
االقتصادية واالجتماعية.
وأرجع أيضا مسؤوليــة تكريــس المكانــة الدونيــة للمــرأة في
المجتمــع المغربي ،إلى العقليات والصور النمطية الجاهزة وإكراهات
العادات والتقاليد واألحكــام المتوارثــة ،وهي عناصر تعتبــر من أهـم
العراقيـل التي تعترض طريق المــرأة المغربية في سعيها لتحقيــق
ذاتهـا واستقالليتهـا االقتصاديـة واالضطــالع بدورهـا الهــام فـــي
المجتمع.

العدالة االجتماعية ومحاربة الفسـاد وتحقيــق
السعادة للمواطنين .كما سيتمكن من إغالق
باب األحكام التي تدين تدخله «الالقانوني»
في شؤون «ربط» المواطنين لمركباتهم ،متى
وأنى أرادوا دون أن ينتصب سيف دموقليس
على رؤوسهم !.
وال شك أن المواطنين سوف يعبرون عن
سعادتهم وشكرهم وامتنانهم للحزب العتيد،
بسبب هــذه «الطفرة» الجديدة في «مشاريع
الخير والنماء» التي ميزت واليتيهم ،االثنتين،
ويسعون إلى وضع «صابو» انتخابي كريم في
عجالت مركبة الحزب ،يـوم «الفزع األكبر» يوم
يدعا المواطنون إلى صناديـق االقتراع ،حيث
يكرم المجدون ويخزى المغامرون المقامرون
بمصالح الشعب المسالم...إلى حين !

ع.ك

�أحزاب �سيا�سية مطالبة ب�إرجاع مبالغ من الدعم العمومي �إلى اخلزينة
كشف تقرير حديث للمجلس األعلى للحسابات ،أن النفقات المصرح بصرفها من طرف األحزاب السياسية في  2019بلغت ما
مجموعه  145.73وذلك برسم الدعم العمومي .وتتوزع هذه النفقات على تكاليف التسيير واقتناء أصول ثابتة إضافة إلى مصاريف
تنظيم المؤتمرات الوطنية والعادية وتغطية مصاريفها.
و سجل المجلس األعلى للحسابات ،أيضا ،قيام بعض األحزاب السياسية بإرجاع جزء من الدعم الذي حصلت عليه إلى الخزينة بما
مجموعه  5,07مليون درهم خالل سنة  2019و 7.08مليون درهم خالل سنة  ،2020بينما أحزاب أخرى لم تقم بإرجاع مبالغ دعم
إلى الخزينة وقدرها  13.75مليون درهم وتتعلق بالدعم الممنوح لها برسم استحقاقات انتخابية سابقة وكذا برسم الدعم السنوي
عن سنتي  2009و.2017
وتتوزع مبالغ الدعم الممنوع لألحزاب السياسية بين الدعم غير المستحق ،والدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات
التي منح من أجلها ،وأخيرا الدعم الذي لم يتم تبرير صرفه بوثائق اإلثبات المطلوبة .وسجل المجلس أنه من أصل  34حزبا ،أودع
 32حزبا حساباتهم السنوية عن سنة  ،2019لدى المجلس ،مقابل  31حزبا خالل سنة .2018
وحث المجلس األعلى للحسابات األحزاب على العمل على إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة غير المستحقة وغير المستعملة
وتلك التي لم يتم اإلدالء بشأنها بوثائق اإلثبات المطلوبة برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالتها االنتخابية ،وكذا المبالغ غير
المستعملة برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير ومبلغها يفوق  15مليون ونصف المليون درهم..

سجل أيضا أن هناك عوامل أخرى تساهم في تفشي هذه الظاهرة؛
منها ضعف اإللمام بالقانون ،وعدم تبليغ فئة من كبيرة النساء عن
تعرضهن للعنف ،وضعف فعالية منظومة الحماية.
وبخصوص أسباب محدودية أثر االستراتيجيات العمومية في هذا
الشأن ،قال المجلس إن هناك ستّ عوائق رئيسية؛ وهي :عدم اعتبار
محاربة العنف ضد النساء أولوية واضحة في السياسات العمومية،
وعدم مالءمة اإلطـار المعياري الوطني مع مرجعية القانون الدولي في
الموضوع  ،ووجود نواقص وثغرات في القانون المتعلق بمحاربة العنف
ضد النساء ،ومحدودية أثر التدابير الوقائية المتخذة ،وصعوبة ولوج
النساء والفتيات ضحايا العنف إلى العدالة ،وغياب آلية رسمية للحماية
ّ
المبكر والتكفل الفعال بالنساء ضحايا العنف ،
قادرة على ضمان الرصد
وعدم مراعاة الظروف الخاصة للفئات األكثر هشاشة.
مندوبية التخطيط ،قدمـــت ،من جهتهـــا ،إحصائيــات مقلقــة،
في موضوع تعنيف النسـاء ،تؤكـد أنه بالرغـم من كـل الجهـود التي
بذلت من أطــراف رسمية وجهـات من المجتمـع المدني ،فإن هذه
الظاهرة السيئة ،ال تزال متفشية في المجتمع المغربي ،وداخل األسر،
مع ما يشكل ذلك من خطورة على سالمة المرأة الجسدية ومن خرق
لحقوق اإلنسان وللقوانين الجاري بها العمل ،التي على ما تحمل من
نقائص ،كان يمكن أن تشكل رادعا للمعتدين على كرامة المرأة
وحقوقها اإلنسانية.
ثم إن العنف األسري ضد المرأة مسألة «مزاجية» بالنسبة للزوج،
يرتفــع ويتراجع دون بناء منطقي ،إنه ناتج عن ردود فعل ظرفية بسبب
ظروف غالبا ما تكون خارجة عن إرادة الزوجين معا،
وبالتالـــي ،فـــال البرامــــج «الرسميــة» تنــفـــع ،وال الحمــالت
الموسمية تشفــع ،وال حتى الشعارات التي توضع تحتها تلك الحمالت
«التحسيسية» على غرار «مغاربة متحدون وللعنف ضد النساء رافضون»،
تفي بالغرض وتدفع إلى تحقيق المراد.
بحيث أن فوق نصف نساء المغرب يتعرضن للعنف في الوسطين
الحضري والقروي حسب البحث الذي تم إنجازه السنة الماضية على
صعيد جميع جهات المغرب.

جريدة طنجـة
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وهم الو�صاية على املدينة العتيقة..

غرفة التجارة وال�صناعة واخلدمات
حت�صل على �شهادة اجلودة
عقـدت غرفــة التجــارة
والصناعة والخدمـات لجهــة
طنجة-تطوان-الحسيمة يوم
الخميس ندوة لإلعالن عن
حصولها على شهادة الجودة:
«إيزو .»2015-9001
وقد ابتدأت أشغال هذه
الندوة بكلمة رئيس الغرفـة،
عمر مــورو ،التي عبـــر من
خاللها على افتخاره وامتنانه
بهذا اإلنجاز خصوصا وأن
غــرفــة التجــارة والصناعة
والخدمات للجهة تعتبر أول
غرفة على الصعيـد الوطني
تحصـل على شهادة نظام
إدارة الجودة» »ISO 9001
طبقا للمواصفات والمقاييس
العالمية إيزو .9001/2015
ومــن جانــبــه أعــرب
عبد الواحد رحــال ،المديـر
العــام للتجارة وممثل وزير
الصناعة والتجارة واالقتصاد
األخضر والرقمي ،عن دعـــم ت�صوير  :حمودة
الوزارة للغرفـــة ،خصوصـــا
أنها أول إدارة مسيـــرة من
طـــرف منتخبين تحصل على هــذه الشهادة ،ما جعلها في الطريق
الصحيح لتحقيق الطموحــات من خـــالل الجهوية الواسعة التي
يدعو إليها جاللة الملك محمد السادس ،والمتمثلة في رؤية الغرفة
مستقبال تسير أوراشا كبرى كباقي الغرف الدولية ،من موانئ
ومناطق صناعية وأوراش كبرى أخرى.
هذا وقد هنأ الكاتب العام لوالية طنجة تطوان الحسيمة،
الحبيب العلمي ،الغرفة على هذا اإلنجاز الغير المسبوق من خالل
كلمته التي ألقاها في ندوة اإلعالن ،معتبرا أن هذا اإلنجاز هو
إنجاز يفتخر به وهو كذلك حافز لباقي مؤسسات ومرافق الجهة
خاصة والوطنية عامة للمضي قدما ،خصوصا مع تطورات الرقمنة
والتحديث التي باتت تعرفها اإلدارات المغربية.

وعلى هامش هذا الحدث،
ومن خالل تصريح عمـر مورو
للجريدة حــول هذه التجربة
الجهوية ،فقـد أبــرز أن غرفة
التجــارة والصناعــة والخدمات
ظلت سنتيــن في النقاشات
واالختالفات قبـــل أن تتـــوج
باتفاقية مع الوزارة الوصية التي
بلورت بعض األهداف األساسية
منهــا الجـــودة .كمــا أشـــاد
بالخدمات التي قدمتها الغرفة
والتي أعطت صدى واسعا «كما
لو أننا اليوم داخل قطاع خاص
ال عمومـي» ،وأضـاف أن هذه
الشهـــادة هي مسؤوليـــة أوال
«ويجب العمل عليها وتطويرها
كل سنة قصد ضمــان بقائهـا
ال لحذفها».
ومن جهتــه أوضح ربيــع
الخمليشي ،المديــر الجهـوي
للغرفة ،أن هذه الشهادة هي
وسيلة أكثــر ماهي غاية فهي
من ستدفـع بالمؤسسة نحو
تحسين وتجويد أدائها ،فضال
عن أنها تثبت قدرتها على
مواكبة التطورات والتحوالت ،وعلى إسهامها في مسار التنمية ،من
قواعد الحكامة الجيدة التي ستمكنها في مابعد من السير بوتيرة
مناسبة في مايخص المهام المنوط بها في مجال الدعم ومواكبة
المقاوالت ،وكذا من تحسين تنافسية المجال وجلب االستثمارات
وخلق فرص الشغل والثروة على مستوى الجهة.
وفي نفس الصدد قــام أطر الغرفـــة بتقديم عروض حول
منظومة الجودة مع عرض األرقام والمؤشرات التي حققتها هذه
األخيرة ،لتختتم بذلك ندوة اإلعالن بتقديم شهادة الجودة لرئيس
الغرفة من قبل مسؤولة مكتب الدراسات المعتمد.

رميساء

طنجة حتت�ضن م�شروع ت�شغيل ال�شباب
من �أجل التنمية

تحـت شعــار «خريجو معاهد النسيج
واأللبسة :مناهج التكوين وآفاق التشغيل في
ظــل التحـوالت االقتصادية» نظمت الجمعية
المغربية لخريجي معاهد النسيج واأللبسة،
ملتقاهاالوطنيالسابـعيـــوماألربعاءبمدينة
طنجة ،بتعاون مع االتحاد األوروبي ووزارة
الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع
البرلمان والجلس الوطني لحقوق اإلنسان.
افتتح الملتقى بكلمة لرئيس الجمعية،
رشيـد الورديغـي ،الذي أشــاد بأهميـــة ودور
هذا القطــاع ،معتبرا أن الشقيـــن األساسيين
اللذين ارتكز عليهما الملتقى (مناهج التكوين
والتشغيل وكذا قطاع النسيج واأللبسة) لهما
أهمية كبيرة في مجال الصناعة واالقتصاد
المغربي ،وكذا لكون خرجيه هم العاملون
األساسيون والساهرون على اإلنتاج والجودة،
وكذا على األمور التقنية لهذه المقاوالت.
هذا الملتقى الذي يعقــد خــالل كــل
سنتين كان من المقــرر أن يعرف حضـور
وزير الشغل واإلدماج ،محمد أمكراز ،إال أنه
قد اكتفى ببعــث كلمته مع ممثله ومدير
المرصـد الوطنـي للوزارة ،محمد حـــازم،
الذي حـرص على قراءة كلمتـه التي همت
بالخصوص قطاع النسيج واأللبسة لما له
من أهمية ضمن النسيج االقتصادي الوطني،
بحيث شكل ولسنوات طويلة إحدى الركائز
األساسية للصناعة المغربية ،ما مكن بالدنا
من احتالل مراكز متقدمة ضمن الدول
المتميزة في مجال صناعة النسيج واأللبسة،
رغم المنافسة القوية والوضع الوبائي الذي
أثر بشكل ملموس على تطور القطاع.
هذا وقد شملت كلمة الوزير أيضا التأكيد
على أهمية تعبئة الموارد البشرية للخروج من
األزمة التي نتجت عن ظروف البالد الحالية،
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حينما ي�سقط القناع
عن التفر�سيتي

خـرج رشيــد التفرسيتي ،رئيس جمعية
البوغاز ،برسالة ينتقد فيها أشغال ترميم
المدينة العتيقـة لطنجـة المندرجــة ضمن
مشروع ملكي ،ويحظــى بمتابعــة سامية من
ملك البالد.
وفي محاولة منه لتحويل المدينة العتيقة
إلى ما يشبه أصال تجاريا له ،أطلق التفرسيتي
 الذي يعد أحـد أشهــر النماذج التي نصبتنفسها وصية على ملــف المدينــة العتيقة
بمدينة البوغاز -العنان لمزاعمه وتخيالتــه
بشأن ما أسماهــا «اعتــداءات» و «انتهاكات»
تتعرض لها المدينة العتيقة.
والحــال ،أن جـــل الجمعيات والهيئات
المحترمة والوازنة المهتمة بالشأن الثقافي
وبملــف اآلثــــار ،والمشهــود لها بالرصانـة
والموضوعية ،نأت بنفسها عن إصدار مثـــل
هذه المهاترات.
بل ،إن عددا من فعاليات المجتمع المدني
المهتمة بهذا المجال عبرت في غير ما مرة
عن تثمينها لمشروع الترميم ،وإن كانت لها
بعض المالحظات ،فإنها تعبر عنها بمسؤولية
وتطرحها على المسؤولين بكل جدية ورزانة،
دون اللجوء لالستعراض وتسجيل المواقف
المجانية ،بغاية البحث عن الشهرة والبطولة،
والظهور بمظهر «مول شي» ،المالك الوحيد
لمفاتيح المدينة العتيقة ،والمحتكر الوحيد
لحق التحدث عنها.
وكما يعــرف القاصي والدانــي فإن
التفرسيتي استغل ملف المدينـة العتيقة منذ
سنوات مقدمـا نفســه كمخاطب وحيد لدى
األجانب ،و«البوابة اإلجبارية» لكل أجنبـي أراد
االستقرار بالمدينة العتيقة.
ونحن نقف مشدوهين أمام «حماسة»
و«غيرة» التفرسيتي على المدينــة العتيقة،
ومادام الشيء بالشيء يذكر ،نسائلــه عن
صمته المطبق أمام الجرائم التي ارتكبها
األجانب ومازالــوا ،من الذيــن اقتنــوا منازل
بالمدينة العتيقة وقرروا االستقرار بها ،حيث
قاموا بإصالحات وإعادة بناء ،في خرق واعتداء

صريح على هندسة هاته المباني ،بل وصل
استقواءهم حد حجب رؤية البحر عن جيرانهم
من أبناء المدينة ،دون أن نسمع له صوتا؟؟!
ولعل من آخر الجرائم تلك التي ارتكبها
صديقه األجنبي ،ألذي ال يفارقــه في لقاءاتــه
«المهمة» ،حيث عمد خالل قيامه بإصالح
منزله بإحداث بناء على احد االسوار التاريخية،
في اعتداء صارخ على مآثر المدينـة العتيقة،
وأيضا لم يجرؤ التفرسيتي على التعبيــر عن
غيرته على هوية وآثار المدينة العتيقة ،بل
اختار الصمت عن الجهر بالحق ،حاشرا نفسه
ضمن زمرة الساكتين عن الحق.
أمر آخـر ال بـد من اإلشارة إليه ،وهو أن
من تتملكه فعال الغيرة على المدينة العتيقة
يفترض فيه أن يجعــل من جمعية «البوغاز»
فضـاء لكــل الغيوريــن على المدينة العتيقة،
لكن التفرسيتي يحرص كل الحرص على جعل
الجمعية ملكية خاصة ،وأداة تحت تصرفه
المطلق ،يوظفها بما يخدم مصالحه وأهدافه
المدروسة بعناية.
وألدل على ذلك ،تركيبة مكتب الجمعية
المنتقاة على المقاس ،وال مجــال لتسلل أي
دخيل قد يفسد الحسابات الموضوعة بدقة،
ولمن يريد التأكد عليه متابعــة مجريـــات
الجموع العامة للجمعية ،إن كان محظوظــا،
وتم السماح له بحضورها!.
ويبقـــى المثـــيـــر لالستغــــراب بل،
واإلشفاق معا ،أن التفرسيتي وبعد خرجتــه
«الدونكيشوطية» ،سارع إلى تكذيب نفسه،
ووزع توضيحا ينسف فيه كل ادعاءاته ،بل
تحول موقفه  180درجــة من النقيـض إلى
النقيض ،من غاضــب على ما تتعـرض له
المدينة العتيقة إلى مشيد بأشغال الترميم!!!.
ونختم بالهمــس في أذن التفرسيتــي
بالقـــول إن المدينة العتيقة في حاجة إلى
أبنائها المخلصين ،لتاريخا وهويتها وانتمائها،
وليس لمن ينصب نفسه ناطقا باسم األجانب
الذين يحلمون بفـرض سلطتهـم وقانونهم
وهيمنتهم على المدينة العتيقة.

يقول «المجذوب»:
الل كَ ِ
ا�سي
ا�ساقِي ْو ْم يِ
ْ�سقِينِي َي َ
� َإذ ْخ َوا كَ ِ
الل...
ا�سي زِ ْ
يد ْم يِ

ا�س َما ْي ْبقَى َر ِ
ا�سي
ْبغِ ْ
يت َه ْاد َّ
الر ْ

ت�صوير  :حمودة

فضال عن ضرورة عصرنـة القطاع ومالءمــة
مناهــج التكوين مــع مستجدات التطور الذي
يعرفه القطاع على الصعيد الدولي.
هـــذا وقـــد عــرف الملتقــى حضور
شخصيات وازنة في المجال نفسه ،والتي
أكدت بدورها أهمية القطاع وتطويره ،وكذا
الحرص على تقديم منتوج مغربي ذي جودة
عالية.
ولإلشارة ،فإن هذا القطاع يوفر فرص
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شغل لحوالي  185ألف منصب شغل ،كما بلغ
رقم معامالته في التصدير سنة 2018نحو
 38مليار درهم ،بحيث يحتل المرتبة الثانية
بين منتجات التصدير الصناعية ،بعد صناعة
السيارات.
يذكر أن هذا الملتقى يندرج في إطار
أنشطة مشروع «تشغيل الشباب من أجل
التنمية» عبر برنامــج «مشاركــة مواطنة
بالمغرب».

رميساء

الل...
ْوا ِلّلي ْي ْحلَى ْللْغَ ْافل ْ
ِني َما ْي ْح يِ
ناكْ ْر حْ ْ
اج..
ل َ�س ْ
ان �إِ َذا ْع َو ْ

اجو..
ْخطِ ي ْم ّْلتُو ْفت ْْع َو ُ

ا�سة
�إذا ْد َخلْ ْب َح ْرنَا ُد ْ
ون ْر َي َ

اجو..
تْ ِّد ْ
يه ْم َو ُ
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العثماين :انتظرونا يف �سبتة ومليلية !

الثمن  4 :دراهم

زَا ْي ْد ن ْ
ص
َاق ْ

Pero qué dijo, señor Otmani, que los españoles
“الوقوع يف البالء..
?no lo hubieran sabido antes
عبد اللطيف بنيحيى

وال انتظاره”

ال شك أن الخــوض من جديــد في موضوع
االحتماالت القادمة الممكنة ،الستفحال فيروس كورونا
أو الحد من هجمتـه الشرسة ،ضربٌ من مزايــدات ال
يمكن أن ترقى إلى معطيات علمية ثابتة ،أمام هذا
المدِّ الهائل من التوقعات التي تذهب في تحليلها
وتنبؤاتها كل مذهب ،من موقع ديني متخلف في
الغالــب ،لدغدغـة عقـول العامة التي ال تجد عزاءها
إال فيما يزعمه هذا الرهط المعتمد في كل ما يصيب
اإلنسان والطبيعة على قناعات غيبية مشوبة بنزعة
التشفي والعدوانية ،كأن اهلل سبحانه الذي نبتهل إليه
ونسأله اللطف في عباده ،قد أوكل إليهم بهذه المهمة،
غير مبالين بما تحمله كلمة الرحمة من دالالت عميقة
في القرآن الكريم واألحاديـث النبويـة الشريفة ،وما
أوصانا به نبينا (ﷺ) من ضرورة التآزر والتضامن عندما
تصيبنا الكوارث الطبيعية أو األوبئة.

مليلية

سبتة

خلط العثماني األوراق وخرج عن البروتوكـول المعتـاد ،حين جمع بين قضية الصحـراء ومطالب المغرب في مدينتي
سبتة ومليلية .ومع أن رئيس الحكومة لم يقل إال صوابا ،إال أنه غفل عن القول المأثور« :لكل مقام مقال» .ولكل قضية
وقتها وأوانها وسبل معالجتها.
إن حق المغرب في سبتة ومليلية والجزر المتوسطية ،حق ثابت بالتاريخ والجغرافيا ،ولكن المطالبة بهذا الحق إن تمت
بطرق «عشوائية» «دمغية» ،ربما «أفسدت اللعبة» وحركت مطامع وهواجس قد يصعب مواجهتها.
(البقية ص)5

بحرية ا�صطناعية بطنجة
هل ت�صدقون؟ !

قـريبــ ًا....
ال�صابو «الإ�سالمي» املبارك !
ّ

تداولت وسائل اإلعالم خبرا طريفا مفـاده أن شركــة أمريكية ستعمل على إحداث
بحيرات اصطناعية بعــدد من المدن المغربية من بينها طنجة .األمــر يتعلـق بمــدن
مراكـش وفـاس والبيضاء والرباط وطنجة والسعيدية .المشروع يخص تشييـد بحيرات
ضخمة محاطة بشواطئ رملية للسباحة والرياضات المائية ،لالستعمال بمقابل .مع اإلشارة
إلى أن مياه السباحة في هذه البحيرات يحافظ عليها عند  28درجة ،وبالتالي فهي توفر ظروفا
مثالية للسباحة والرياضة بصورة مستدامة.

تماشيا مع سياساته في الميادين االجتماعية ،من أجل توفير إطار حياة أهنأ وأسعد
وأرغد للمواطنين ،وتيسير أسباب العيش أمامهم ،قرر حزب العدالة والتنمية الذي يقود
الحكومة بخلفية إسالمية سنية ،ومالكية أشعرية ،التقدم للبرلمان بمشروع قر ار ينظم
«شعيرة» اعتقال سيارات المواطنين ،بواسطة «صابو الخير» ،مساعدة إنسانية وإحسانية
لهم على المساهمة «التطوعية» ،في تمويل خزينة الجماعات التي تتكبد الخسارة تلو
الخسارة ،بفعل األحكام الصادرة ضد التصرف الالقانوني للشركات المفوض لها من قبل
الجماعات المحلية.
(البقية ص)3

(البقية ص)3

ومما يؤكد هشاشة كل التوقعات واالحتماالت
الممكنة الستفحال هذا الوباء ،الظهور المباغت مؤخرا
في بريطانيا لساللة جديدة تناسلت من صلب هذا
الفيروس ،حيث تم اإلعالن عن إصابات بهذه الساللة
في لندن وجنوبي شرق إنجلترا ،ورُصدت حاالت في
هوالندا والدنمارك وأوستراليا ،ويرى خبراء الفيروسات
أن التصدي له حاليا خارج السيطرة،وأنه أشد عدوى
بنسبة  %70مقارنة مع كوفيـد  ،19األمـر الذي أدى
بأكثر من أربعيـن دولـة إلى منـع استقبال الوافدين
من بريطانيا في مطاراتها ومحطاتها وموانئها ،وهذا
ما ينذر من جديد  -ال قدَّر اهلل  -بكارثة مأساوية
بعد الطمأنينة التي سكنت قلوب المرعوبين الذين
ينتظرون بلهفة حضوعهم لعملية التلقيح المضاد
لهذا الفيروس الغامض!! ..
وال شك أن أخبارا صادمة لكل اآلمال المعلقة
سوف تتواتر ،لتعمق إحباطاً مدمراً في قلوبنا ،على
امتداد مشارق األرض ومغاربها،ما دام خبراء الفيروسات
في كل الدول التي لها شأن عظيم في هذا التخصص
العلمي المخبري ،لم تسعفهم عبقريتهم االستكشافية
المضادة لكل فصائل الكوفيدات بشكل حاسم وقاطع
لحد اآلن ،مما أدى إلى تشعب التفسيرات و تضارب
الدواعي المرتقبة من هذه الجائحة التي يرى البعض
أنها تتوخى رفــــع العــبء عن هـذه الكرة األرضية
المزدحمة بالشيوخ والعجزة ،وبالذين ال يرجى منهم
طائل.
وعلى كل حال ،فإن هذا االمتحان العسير الذي تمر
به اإلنسانية قاطبة ،منذ ظهور هذا الفيروس الكوروني
الفتاك في يوهان الصينية ،لم يسبق له مثيل منذ أن
َّ
حط آدم قدميه على سطح األرض ،لينتشـر بسرعـة
مذهلة عبر كامل ربوعها ،وليذهب بأرواح العباد رغم
اإلجراءات االحترازية والوقائية ،ورغم اإلمكانات الصحية
التي تتوفر عليهـا الدول المتقدمة التي وجد فيها هذا
الفيروس ضالته ومبتغـاه ،أكثر مما وجدها في الدول
الفقيرةالمعوزة.
ومــع ذلـك ،تبقــى أبـــواب اآلمــال العريضــة
مشرعـة ،لتستأنف اإلنسانية مرحلة كونيــة جديــدة
وبديلة ،في اللحظة التي نكون نحن فيها تحت التراب
نرقد رقدتنا األبدية آمنين مطمئنين ،مخلفين وراءنا
كل هاجس متلف لتوازننا ،ولنكون بذلك قد حققنا
مصداقية ما يردده المصريون كلما توقعوا بعد طول
انتظار حدوث كارثة أو انتشار وباء« ..الوقوع في البالء
وال انتظاره.»..
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