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Les trois meilleurs 
bacheliers 2021 à Tanger 

Notre ville peut s’enorgueil-
lir d’avoir décroché le pal-

marès des meilleures moyennes 
au baccalauréat de cette année 
scolaire 2020-2021. 

ainsi, l’élève  akram Stitou qui 
a décroché l’impressionnante 
moyenne de 19,41 sur 20, mérite 
le titre honorifique  de  meilleur 
bachelier de la région tanger-té-
touan-al Hoceïma. 

Vient ensuite la jeune élève  Hala Chafik, 17 ans, qui a obtenu la meilleure deuxième  note au baccalau-
réat dans la région avec un score de 19,17 sur  20.

Le troisième candidat, Mohamed Reda Katib, un garçon né déficient visuel, a obtenu une moyenne de 
17,13 sur 20, se classant premier dans la branche Lettres et Sciences humaines. au niveau de l’académie 
régionale d’éducation et de formation de tanger-tétouan-al Hoceïma.

a ces trois jeunes virtuoses, nous présentons nos chaleureuses félicitations et exprimons nos sincères 
vœux  de pleine réussite, encore et encore.

Nos félicitations également à leurs familles.

La campagne de vaccination ant-covid 19 , continue 
sa progression au Maroc, avec 9.463.219 personnes 
qui ont reçu la première dose et  8.300. 556 ayant béné-
ficié des  deux doses. 

Cependant, ce qu’il faut savoir, c’est que le vaccin 
n’immunise pas à 100%.

En effet, plusieurs personnes ayant reçu les deux 
doses du vaccin anti-Covid ont quand même contrac-
té la maladie.

Suite en page 6

Suite en page 5

Malgré les deux doses 
du vaccin, il est possible 
de contracter le covid-19 

Pré-campagne électorale

Les premiers 
affrontements

Législatives 

2021

Pour l’instant, alors qu’une pré-
campagne électorale a bel et 
bien démarré dans les coulisses 

de certains partis politiques, aucune 
formation n’affiche encore clairement 
sa position, ni son programme et aucun 
scénario n’est transparent, en dehors de 
quelques affrontements, plus ou moins 
discrets, qui pointent du nez ici et là...

Evidemment, tout le monde se tient prêt 
à dévoiler ses cartes, mais, pour cela, on 
attend le feu vert annonçant l’ouverture 
officielle de la campagne électorale.

On a beau tenter de se faire une idée sur 
la douce ébullition de la scène politique, 
rien ne permet, pour le moment, de 
se prononcer sur les alliances qui se 
constituent discrètement.

Néanmoins, certains comportements 
débordent et donnent matière à réflexion.
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FÉDÉRATION MAROCAINE

DES ÉDITEURS DE JOURNAUX

La sixième étape de la  
tournée des «Régio-

nales de l’investissement», dé-
diées à la relance économique 
des régions du Royaume, a ré-
cemment  fait escale  à tanger.

Ont pris part à cet événement 
des représentants du Conseil 
régional de tanger-tétouan-al 
Hoceima, la CCIS, la CGEM, la 
Direction automobile du mi-
nistère de l’Industrie, l’Agence 
marocaine de développement 
des investissements et des ex-
portations (AMDIE), l’Agence 
marocaine pour l’efficacité éner-
gétique (aMEE), l’agence pour le 
développement agricole (aDa), 
la Caisse centrale de garantie 
(CCG) et de l’Association maro-
caine pour l’industrie et le com-
merce automobile (AMICA).

Ce Roadshow initié par le 
groupe de la Banque populaire 
(BP), permettant de mettre la 
lumière sur les atouts et les op-
portunités d’investissement of-
ferts par la région de tanger-té-
touan-al Hoceima, s’articule 
autour de trois panels, dédiés 
aux thèmes «atouts et opportu-
nités de la région», «Banque de 
projets et relance de l’investisse-
ment», et «Mécanismes de finan-
cement et d’accompagnement». 

Les intervenants à la ren-
contre  ont mis en exergue les 
atouts de la région en matière de 
plateformes industrielles et d’in-
frastructures logistiques offertes 
aux opérateurs, ainsi que les 
potentialités d’investissement 

L’agence pour la promotion et le développement économique 
et social des préfectures et provinces du Nord (aPDN) a lancé, 

en partenariat avec l’agence spéciale tanger Med et le Centre régio-
nal d’investissement de la Région de tanger-tétouan-al Hoceima, 
un appel à manifestation d’intérêt au profit des commerçants im-
portateurs, grossistes nationaux et internationaux souhaitant s’ins-
taller la nouvelle zone d’activités économiques à Fnideq.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de 
la convention spécifique de partenariat pour la construction et 
l’aménagement de ladite zone de nouvelle génération qui s’étale, 
dans sa première tranche, sur une superficie de 10 ha avec la 
construction de 76 entrepôts d’une superficie de 365m² à environ 
1000 m², destinée aux activités de distribution et du commerce.

Ce projet offre une série d’avantages aux opérateurs, notam-
ment des entrepôts adaptés aux métiers de commerce et distri-
bution et permettant une meilleure compétitivité. Ceci, en plus 
d’une organisation logistique dédiée à la zone impliquant les dif-
férents acteurs régionaux concernés, en plus d’un d’un accom-
pagnement particulier de la part de toutes les administrations 
dans la fluidification des entrées, sorties et opérations liées aux 
marchandises. 

Les investisseurs éligibles et désireux de s’installer à dans ce 
site sont appelés par l’APDN à déposeravant le 30 juin courant,  
leurs dossiers, conformément au formulaire à retirer des bureaux 
du CRI à Tétouan ou à télécharger depuis le portail dédié aux 
marchés publics.

sectorielles, notamment dans les 
domaines de l’automobile, l’élec-
tronique, le textile, l’agroalimen-
taire et le tourisme, soulignant  
l’importance de l’innovation 
dans l’accélération industrielle, 
ainsi que le rôle d’intermédiaire 
dynamique  que peut jouer la 
banque entre le monde univer-
sitaire, le secteur  industriel et 
leurs différents partenaires, afin 
de donner une impulsion à l’in-
vestissement dans le région.

En marge de cette réunion de 
travail, la Banque populaire de 
tanger-tétouan a signé deux 
conventions de partenariat  pour 
la promotion de l’investissement, 
d’une part  avec la Confédération 
générale des entreprises du Ma-
roc à tanger-tétouan-al-Hocei-
ma (CGEM-TTA) et d’une part, 
avec  la Chambre régionale  de 
commerce, d’industrie et de ser-
vices (CCIS-TTA).

Selon le président du direc-
toire de la BP tanger-tétouan, 
«ces conventions viennent 
concrétiser un travail déjà enta-
mé depuis des années en étroite 
collaboration avec la CGEM et la 
CCIS en faveur de l’entrepreneu-
riat dans la région», a indiqué De 
leur côté, les présidents de la 
CCIS et de la CGEM Tanger-Té-
touan-Al Hoceima, Omar Moro 
et adil Rais, ont souligné l’im-
portance de ces conventions 
pour soutenir les tPME dans la 
relance de leurs activités.

Cette rencontre a été ponctuée 
également par des workshops, 
au cours desquels plusieurs 
chefs d’entreprises ont pu bé-
néficier du conseil et d’orienta-
tions de la part des experts de 
la Banque, ses filiales et ses 
principaux partenaires pour la 
concrétisation de leurs projets 
d’investissement.

Les Régionales de l’investissement
font escale à Tanger

Le président de l’arrondissement de Beni Makada 
avise le public du commencement d’une enquête com-
mode incommode d’une durée de 15 jours à compter 
de la date de parution.
Cette enquête concerne la demande déposée par  :

Mr. LAHCEN BARKA  
Pour l’obtention d’une autorisation d’ouverture 

et l’exploitation d’une activité de : 

BOULANGERIE
Sis : au résidence Shaima N°07 Aharrarine Tanger
Un registre des observations est mis à la disposition 

du public à l’arrondissement Beni Makada Service des 
Affaires Economiques.

ROYAUME DU MAROC
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima
Préfecture Tanger Assilah

Commune de Tanger 
Arrondissement Bni Makada

AVIS D’ENQUETE

Produits de la mer
Projet de deux usines à Tanger et Fnideq 

Les sociétés Sykes Seafood et 
klaas Puul Beheer détenues par 
l’entrepreneur britannique alan 
Dale, prévoient de construire 
deux usines à tanger et Fnideq, 
spécialisées dans les produits 
de la mer, pour un investisse-
ment de 40 millions d’euros.

La première unité qui prévoit 
de traiter 7.000 tonnes de cre-
vettes par an, sera installée non 
loin de l’actuelle usine de klaas 
Puul implanée sur 11.000 m² à 
tanger depuis 1989, et qui em-
ploie 3.500 personnes.

La seconde unité qui couvrira 
une superficie de 25.000 m², sera 

construite dans la ville de Fnideq, 
et se spécialisera dans le décorti-
cage, la cuisson et la congélation 
d’une large gamme de crevettes 
sauvages et d’élevage. 

L’avantage, c’est que ces 
usines seront situées à proximité 
immédiate de l’Europe, ce qui ré-
duira les délais d’expédition des 
produits finis.

Signature de deux conventions de partenariat entre la BP, d’une part, et la CGEM-
TTA  et  la CCIS-TTA, d’autre part,  pour la promotion de l’investissemen

Fnideq :
La nouvelle zone d’activités 

économiques déroule 
le tapis rouge devant 

les opérateurs 
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Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Des résultats 
encourageants au BAC

Une ligne maritime reliant 
Portimao (Potugal) à Tanger-Med 

opérationnelle début juillet 

Les examens du bac-
calauréat subis par 

29.776 candidats pour le compte 
de la session normale de juin 
2021 dans la région tanger-té-
touan-al Hoceima, se sont dé-
roulés normalement. 

L’analyse des chiffres révèle 
un taux de réussite de 68,43% au 
niveau national et de 68,22 dans 
la région tanger tétouan al Ho-
ceima, largement boosté par un 
taux de réussite chez les filles. 

Globalement, les filières litté-
raires et celles de l’enseignement 
originel ont enregistré un taux de 
réussite de 74,37 %, tandis que 
les branches des sciences et 
techniques affichent un taux de 
63,96%, alors que la meilleure 
moyenne obtenue au niveau 
de la direction préfectorale de 
l’éducation et de la formation de 
tanger-assilah est de 19,41 sur 
20 dans la branche des sciences 
physiques, section française, 
suivi de la moyenne de 19,17 sur 

Le Roi Mohammed VI est attendu,  cet été,  à Tétouan qui se 
fait belle  pour accueillir le Souverain.

C’est ainsi que la ville de la “Colombe blanche” vit,  depuis 
quelques jours au rythme d’un mouvement continu de travaux  
pour préparer la visite royale, le Souverain étant habitué à passer 
ses vacances dans le nord du Royaume.

On signale  que des dizaines d’équipes relevant de la com-
mune de tétouan, effectuent des travaux de nettoyage, éclairage,  
revêtement,  peinture et réaménagement d’espaces verts  dans 
toutes les zones de la ville et de sa périphérie.

Cette campagne touche aussi les centres avoisinants tels que 
Martil, M’diq, Fnideq, al Hoceima et  les plages et centres d’esti-
vage longeant le superbe  littoral méditerranéen.

Rappelons qu’en 2019, le Souverain, amir al-Mouminine, ac-
compagné du Prince héritier Moulay El Hassan et du prince Mou-
lay Rachid, avait présidé, à la Place du Mechouar du Palais Royal 
à tétouan, la cérémonie d’allégeance, en commémoration du 20e 
anniversaire de l’accession du Souverain au Trône.

Depuis lors, cette cérémonie est suspendue eu égard aux exi-
gences sanitaires imposées par la pandémie du Coronavirus.

apparemment, le programme royal prévoit également des dé-
placements du Roi à tanger où le Souverain pourrait recevoir 
certaines Hautes personnalités et procéder à diverses inaugu-
rations.

En cette période d’été, les belles  plages donnent aux estivants  
des idées d’évasion et de découverte. 

Dans la région tanger-tétouan-al Hoceima , ces plages offrent  
un paysage singulier et magnifique et procurent des sensations 
uniques de repos et de détente, avec un potentiel touristique in-
soupçonné

Face à cette pandémie qui nous préoccupe, rien ne vaut une 
escapade en bord de mer, ce qui  constitue aussi une opportuni-
té de redécouvrir notre pays et ses magnifiques paysages.

Et c’est plus profitable pour l’économie locale et moins stressant 
qu’un voyage à l’étranger, trop mouvementé et super coûteux.

Le lancement annoncé de 
la ligne maritime reliant 

le port portugais de Portimão 
au port de tanger Med, dans le 
cadre de l’opération Marhaba, 
se confirme pour le début de ce 
mois de juillet 2021. 

Cette desserte sera assurée 
par deux navires battant pavillon 
marocain, qui effectueront deux 
voyages par jour avec 4000 pas-
sagers avec ou sans voitures. La 
durée de la traversée sera d’en-
viron 7 heures à des prix raison-
nables. 

Cette nouvelle desserte vien-
dra renforcer  les lignes mari-
times déjà en fonction reliant le 
port tanger Med  aux ports de 
Marseille et Sète, en France; Ge-
nova et Savone  en Italie, outre 
les dessertes  Sète-al Hoceima 
et Sète- Nador. 

L’opération Marhaba  revêt 
cette année un éclat particulier 
car, d’une part en 2020, elle n’a 
quasiment pas eu lieu; et d’autre 
part, des instructions ont été 
données par le Roi pour que le 
retour des MRE bénéficie, cette 
année, de conditions exception-
nelles en matière de tarifs et 
d’assistance.

L’opération Marhaba  est mar-
quée par une mobilisation excep-
tionnelle des affaires étrangères, 
de la Santé publique (laboratoires 
mobiles de tests PCR et person-

20 dans la filière sciences mathé-
matiques.

Signalons le cas particu-
lier du lycéen Mohamed Reda 
katib, un jeune homme mal-
voyant, demeurant au quartier 
al Majd, à tanger, qui a obtenu 
la moyenne de 17,13 dans la 
branche lettres et sciences hu-
maines, occupant ainsi le po-
dium régional dans sa filière.

Un examen des statistiques 

nel médical dans les bateaux), 
de la Fondation Mohammed V 
pour la solidarité, Forces armées 
royales, DGSN, Douane…

La Fondation Mohammed V 
pour la solidarité met en place 
un dispositif à bord des navires 
de transit. Ce dispositif consiste 
en la présence des assistantes 

des quatre dernières années, 
révèle que le taux de réussite a 
connu, cette année, une nette 
progression, par rapport à celui 
de 58,10% enregistré en 2018, 
63,68% en 2019 et de 62,07 en 
2020. 

Ceci serait également dû à 
l’évolution du nombre de can-
didats étant passé de 28.752 en 
2020 à 29.776, cette année.

Sali B.O.

sociales pendant les traversées, 
dans l’objectif de faciliter et de 
fluidifier les démarches adminis-
tratives, douanières et sanitaires, 
cela outre 15 espaces d’accueil 
au Maroc, en Italie et en France 
dont un nouveau site dans le 
port de Marseille. Il en sera, sans 
doute fait de même au Portugal.

Le Roi Mohammed VI 
attendu dans le Nord 

Les belles plages 
du Nord

Ph : DR

Ph : A. GhARbAoui
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Rubrique   
Culturelle

Résumé : Pourquoi est-on atti-
ré par quelqu’un ? Qu’est-ce qui, 
inéluctablement, nous pousse à 
chercher notre moitié ? Pourquoi 
restons-nous avec notre parte-
naire ou au contraire souhai-
tons-nous rompre ? 

Pour mieux comprendre 
nos élans comme nos écarts, 
Jean-Didier Vincent fait appel 
aux sciences du vivant et décrit 
la foisonnante diversité amou-
reuse chez les animaux, nous 
livrant par la même occasion les clefs surprenantes de nos 
comportements...

Une formidable revue des métamorphoses du couple hu-
main, de la préhistoire à l’hyper modernité, par le plus pétil-
lant des biologistes.

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

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

On termine ce livre avec une foule d’annotations instruc-
tives !

Bonne Lecture !

@ par Meryem Cherradi

Biologie du couple   
de Jean-Didier Vincent

Notre consoeur Z. Aboulfa-
raj nous rapporte deux ex-

cellentes nouvelles : celle de la 
réouverture du merveilleux site 
touristique des Grottes d’Hercule 
à tanger, depuis samedi dernier, 
et celle du cinéma Alcazar qui 
retrouve son charme et ses ciné-
philes.

Les Grottes d’Hercule, ce lieu 
archéologique unique en son 
genre, situé en bord de mer, à 
une quinzaine de kilomètres du 
centre de tanger, surplombant 
un merveilleux coucher du soleil 
ensorceleur, nous narre une lé-
gende exaltante, celle d’ Hercule, 
demi-dieu grec, fils de Zeus, qui 
s’y serait reposé avant de sub-
tiliser les pommes d’or, jadis 
offertes par Zeus à Héra, mais 
volées par les Hespérides.

Les Grottes d’Hercule, l’une 
des principales attractions de 
la région s’offrent, de nouveau, 
aux visiteurs, après une année 
de fermeture dans le cadre de 

La ville de tanger abrite, 
depuis hier vendredi, et 

jusqu’au mardi 29 juin, le premier 
festival de l’ouverture artistique 
et littéraire, sous le thème «l’art 
et la littérature, locomotives de 
l’intégration et de l’ouverture».

Le programme de cet événe-
ment, soutenu  par la direction 
provinciale de l’Education natio-
nale à tanger-assilah, comprend 
trois manifestations, à savoir un 
festival de photographie et de 
peinture, un festival du conte et 
du monodrame, ainsi qu’un fes-
tival de poésie, de musique et 
d’arts populaires.

Une exposition d’art plastique 
à l’initiative du Centre d’épa-
nouissement Littéraire et artis-

Dédié aux Marocains résidents à l’étranger  (MRE), un guichet 
unique est  installé dans les différents arrondissements et an-
nexes administratives, pendant le weekend.

Une circulaire du ministre de l’Intérieur a, en effet, ordonné aux 
services décentralisés de ce département d’installer un guichet 
unique au service des Marocains du Monde, destiné  à leur facili-
ter les démarches administratives au cours du week-end,  grâce à 
un système de permanence.

En outre, le ministère a instauré une autre permanence, dans 
les préfectures, pour résoudre les éventuels litiges qui pourraient 
surgir entre le MRE et un fonctionnaire. 

On constate que la majorité des affaires traitées ont lien à l’état 
civil et l’administration a pour consigne de donner une réponse à 
tous les dossiers dans la même journée, y compris pour le trans-
fert de la nationalité par les mères marocaines à leurs enfants nés 
d’un mariage avec un ressortissant étranger.   

la protection sanitaire contre la 
pandémie du Covid 19, mais aus-
si consacrée à de menus travaux. 

A rappeler que ces Grottes 
avaient déjà été réhabilités en 
2015, pour un budget de 10 mil-
lions de dirhams consacrés au 
renforcement des parois, à l’amé-
nagement des espaces exté-

rieurs et de locaux commerciaux, 
notamment des cafés et restau-
rants, et à la modernisation du 
réseau d’éclairage.

Le centenaire cinéma Alcazar, 

tique de tanger et les associa-
tions oeuvrant dans le domaine 
de l’handicap sera également 
organisée à cette occasion.

En outre, des élèves à besoins 
spécfiques  bénéficieront d’un 
atelier d’art plastique lors de ce 

festival, en plus de l’organisation 
d’une conférence sous le signe 
«lecture dans la contribution de 
l’école marocaine à l’histoire du 
mouvement d’art plastique» et la 
présentation de courts métrages 
sur le thème «mémoire d’un lieu».

quant à lui, s’apprête à rouvrir ses 
portes à son public de cinéphiles.

Inauguré en 1919 au quai de 
tétouan, dans la médina de tan-
ger, le mythique cinéma Alcazar, 
constituait, aux côtés des salles 
«Capitole» et «Vox», un précieux 
repère pour les cinéphiles tangé-
rois et les visiteurs, autochtones 
et étrangers. 

avant de devenir un lieu ty-
pique du 7ème art, la salle d’alca-
zar était exclusivement dédiée au 
théâtre.

Longtemps fermé, d’abord par 
abandon, puis pour travaux de 
rénovation, Alcazar est renait de 
ses cendres dans le cadre de la 
réhabilitation en cours de l’an-
cienne Médina de tanger.

L’état d’abandon de cette salle 
a longtemps préoccupé l’opinion 
publique et le tissu associatif 
protecteur du patrimonial cultu-
rel constituant la mémoire de 
tanger. Sa réhabilitation consti-
tue un véritable soulagement 
pour tous. 

« La salle d’Alcazar est la seule 
salle populaire qui a résisté aux 
aléas du temps et qui pourrait 
se transformer en une cinéma-
thèque.», estime un chevronné 
cinéphile tangérois, souhaitant 
avoir l’occasion de visionner 
dans cette salle ressuscitée, «des 
merveilles du 7ème art mondial 
avec une programmation bien 
soignée», dira-t-il. 

Culture

Réouverture des Grottes d’Hercule 
et du ciné Alcazar

Nouvelle façade du ciné Alcazar

1er festival de l'ouverture 
artistique et littéraire 

Autre facilité 
pour nos MRE 
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Evoquons d’abord la situation au sein du parti au pou-
voir, de la justice et du développement (PJD) où une 

fissure se dessine depuis que l’ex-bras droit du secrétaire 
national du parti et chef de gouvernement Saâdeddine El 
Othmani, le ministre d’Etat aux Droits de l’Homme, Musta-
pha Ramid, a gelé ses activités au sein de la direction du 
Parti de la Lampe, estimant que le parti islamiste doit re-
noncer à un troisième mandat à la tête du gouvernement, 
ce qui n’est pas du goût, ni de Saâdeddine El Othmani, 
ni de son prédécesseur, abdelilah Benkirane qui semble 
avoir toujours soif de reprendre les gouvernails du PJD et 
du gouvernement.

Malgré les efforts de plusieurs membres du secrétariat 
national du PJD de faire revenir Mustapha Ramid sur sa 
décision de se mettre à l’écart de son parti, il demeure 
inflexible. On est, cependant, parvenu à le dissuader de 
démissionner de son poste ministériel, la durée de vie du 
gouvernement actuel étant, de toute manière, limitée à 
quelques. semaines seulement. 

apparemment, Ramid trouverait incompréhensible que 
l’on veuille faire du gouvernement marocain «une marque 
déposée estampillée PJD», 

En outre, I’intéressé aurait conseillé de « bien doser » les 
candidatures du PJD lors des prochaines législatives, en 
axant le choix sur le qualitatif et non pas sur le quantitatif, 
voulant empêcher ainsi la présentation de certains candi-
dats ou listes dans des circonscriptions déterminées. 

Ces propositions ayant été rejetées par tous les 
membres du secrétariat national du parti, Ramid  main-
tient le gel de ses activités au sein du parti.

toujours est-il que les craintes de Ramid pourraient 
être prématurées, puisque les jeux ne sont pas encore 
faits et que le troisième mandat du PJD à la tête du gou-
vernement est loin d’être gagné face à la dynamique des 
candidatures des autres partis qui peuvent lui couper le 
chemin aux élections.

autre bras de fer, celui de l’ancien maire de Fès, Hamid 
Chabat avec les dirigeants actuels de son parti de l’Istiqlal.

Rappelons que Hamid Chabat présidait aux destinées 
du parti de la Balance jusqu’à l’élection de Nizar Baraka 
en 2017. 

Le 11 juin courant, le comité exécutif de l’Istiqlal a dé-
cidé de la tactique de dissoudre les structures du parti 
dans la capitale spirituelle Fès, fief de l’ancien secrétaire 
général Chabat, et de mettre en place des structures orga-
nisationnelles provisoires pour gérer les affaires locales. 
C’est un coup franc asséné à Hamid Chabat qui, après 
avoir disparu de la scène politique pendant quelques an-
nées, est revenu sur le devant de la scène dans ce qui 
semble être une campagne électorale avant l’heure.

Dans ses sorties sur les réseaux sociaux ces derniers 
jours, Hamid Chabat s’en prend aux dirigeants du parti 
de la Balance, en raison de leur décision de dissoudre les 
instances de l’Istiqlal à Fès.

Dans sa dernière sortie publiée lundi 21 juin courant, 
Chabat s’oppose à cette décision jugée illégale, affirmant 
que « les militants de l’Istiqlal ne peuvent pas accepter 
que les instances de la ville de Fès soient dissoutes sur 
une décision prise par le comité exécutif ». Pour lui, le par-
ti a l’obligation de respecter la volonté de ses militants.

 « Ce genre de décision prouve la faiblesse du parti de 
l’Istiqlal, désormais géré sans structures fortes », dira-t-il 
estimant que « cette crise n’augure rien de bon, et qu’il 
serait urgent pour le parti de retrouver son unité et mettre 
fin aux initiatives destructrices ».

autre affrontement, autres problèmes !
Cette fois c’est encore le parti de la Balance vs le parti 

de la Colombe, le RNI, deux formations aux orientations 
différentes, mais qui misent sur le même positionne-
ment pour gagner aux prochaines législatives, affichant 
couvertement chacun son ambition de diriger la future 
coalition gouvernementale, en arrivant premier aux légis-
latives. 

Leurs cartes similaires jouent sur la social-démocra-
tie comme idéologie centrale, avec les mêmes priorités: 
investir dans le capital humain, l’éducation, la santé, la 
protection sociale, booster la création d’emploi, protéger 
le tissu productif tout en captant les nouvelles opportuni-
tés qui s’ouvrent dans les nouveaux métiers post-Covid, 
comme le digital, l’économie de la vie, et le passage à un 
système productif écologique, compatible avec les nou-
velles normes mondiales qui se mettent en place.

Sur ce registre, les deux partis entrent dans un match 
serré, avec comme objectif : battre le PJD et constituer 
une nouvelle alternative avec une même ambition ; un 
même discours, et deux programmes au final différents. 

- D’un côté un Istiqlal qui traîne toujours une certaine 
légitimité historique de parti nationaliste, bien ancré dans 
les territoires et dans l’imaginaire populaire, ce qui, en fait, 
ne pèse plus lourd de nos jours avec les jeunes mentali-
tés ascendantes et surtout à cause des quelques faux-
pas comptabilisés dans l’histoire nationale du parti, ayant 
porté préjudice au système scolaire et donc à l’avenir de 
la nation et de sa jeunesse.

- D’un autre côté, un RNI (Rassemblement des Indépen-
dants), formation créée dans les années 1970, dirigé par 
une élite venue essentiellement du monde des affaires, 
alliant pouvoir politique et business, avec une discrète 
et gênante image de parti des riches, qui est en pleine 
réorganisation, construisant une certaine base militante 
depuis l’arrivée de Aziz Akhannouch à sa tête, en 2016, et 
qui a consenti d’énormes efforts sur le terrain ces quatre 
dernières années, notamment en sa qualité de titulaire 
d’un ministère-clé pour l’économie nationale, celui de 
l’agriculture et de la Pêche Maritime.

Mais, pour l’Istiqlal, le RNI, qui a participé aux deux gou-
vernements PJD, celui de Benkirane et d’El Othmani, ne 
peut être une alternative crédible pour mettre en place 
une politique nouvelle.

« Certains ministres RNI ont réalisé de belles perfor-
mances, mais nous considérons aujourd’hui que nous 
avons beaucoup perdu… Et le gouvernement est comp-
table de ses politiques libérales. Ce que nous proposons 
est aux antipodes de ces politiques : un libéralisme so-
cial, avec plus de justice sociale, libérer les énergies et 
augmenter la part du gâteau pour un meilleur partage au 
lieu de défendre la petite part de gâteau existante », a dé-
claré Nizar Baraka pour marquer la différence de son parti 
avec la formation de Aziz Akhannouch. 

Cependant, ders experts affirment que l’Istiqlal est sur-
tout fort en palabres, sans plus.

De son côté, le RNI qualifie ce discours de « pas sé-
rieux » venant d’un homme comme Nizar Baraka, dont le 
parti est responsable d’une grande partie des politiques 
publiques menées ces 20 dernières années.

« Dans son discours, Nizar Baraka fait de la politique 
politicienne. Et c’est dommage. Il essaie par exemple de 
donner une certaine légitimité au gouvernement Benki-
rane, parce que son parti y a participé et a continué de le 
soutenir politiquement même en étant dans l’opposition. 
Il ne ménage pas en revanche le gouvernement El Othma-
ni. C’est une manière de justifier son soutien à Benkirane 
et de cibler en même temps le RNI qui a été à la tête de 
postes stratégiques dans l’exécutif actuel. Ce n’est pas 
fair play » , estime-t-on au parti de la Colombe, ajoutant: 
« .Notre ambition est claire. Mais au-delà de l’ambition, il 
y a un bilan que nous allons défendre. Un bilan que nous 
assumons solidairement avec les autres partis du gou-
vernement, sur la base d’un contrat moral, d’un projet 
commun. Ça ne veut pas dire que tout a été positif, mais 
nos ministres, que nous avons le droit de défendre, ont 
fait, surtout dans l’agriculture et l’industrie, un excellent 
travail, en menant des stratégies claires et ambitieuses et 
en les actualisant pour en faire des visions pour l’avenir. 
Et aussi bien dans l’agriculture que dans l’industrie, ces 
visions sont devenues désormais des stratégies d’Etat » 

assure-t-on au parti de la Colombe.
En fait, ce qui tranchera dans le match entre le RNI et 

l’Istiqlal, c’est l’image que renvoient ces deux partis à 
l’opinion publique, d’autant plus qu’ils ne sont pas les 
seuls, puisque le PaM (Parti de l’authenticité et de la mo-
dernité) vise également le même objectif, mais n’a, pour 
l’instant, présenté aucun projet politique ou économique 
pour y arriver. Il y a aussi d’autres partis qui sont dans 
la course comme le PPS (Parti du progrès et du socia-
lisme); l’USFP (Union socialiste des forces populaire); le 
MP (Mouvement populaire), parmi les 33 partis politiques 
que compte le royaume.

toutes ces formations n’ont pas de ligne rouge en ce 
qui concerne les alliances post-électorales et tout dépen-
dra, évidemment, des résultats électoraux. 

Les concertations pour la formation du prochain 
gouvernement s’annoncent compliquées en raison du 
nouveau quotient électoral, qui réduira l’écart entre les 
résultats des formations politiques. De ce fait, tous les 
scénarios restent possibles car, ce qui paraissait impos-
sible il y a quelques années, ne l’est plus, désormais.

Les concertations pour la formation du gouvernement 
seront ainsi très compliquées pour le premier parti qui 
arrivera en tête des élections législatives car il devra 
composer avec des partis qui ont presque le même poids 
électoral que lui. Le quotient électoral réduira en effet 
l’écart entre les résultats des premiers partis politiques.

On peut conclure que les élections se suivent et se res-
semblent en matière d’alliances. annoncer les couleurs 
avant la tenue des élections relève manifestement de l’im-
possible pour la plupart des formations politiques qui ne 
croient pas en la pertinence des alliances pré-électorales. 
Il est en effet grand temps de mettre fin aux alliances 
hybrides et contre-nature, telles que la coalition gouver-
nementale actuelle qui a été marquée par un bras de fer 
serré entre certaines de ses composantes, engendrant 
plusieurs blocages, comme celui qui a été à l’origine du 
« départ » de Benkirane. Le besoin se fait sentir de la po-
larisation de la scène politique pour que les alliances se 
fassent sur des bases cohérentes. L’enjeu est d’arriver à 
sceller un contrat moral entre l’électeur et le parti. 

Le PaM (Parti de l’authenticité et de la Modernité), quant 
à lui, a toujours du mal à réunir son conseil national. « 
La campagne électorale va démarrer autour du 20 août 
prochain. Si nous sommes encore soumis à des restric-
tions, cela ne favorisera pas les réunions, les grands mee-
tings… L’impact va être lourd », prophétise-ton au sein du 
parti du tracteur.

D’une manière générale, la plupart des partis politiques 
est en panne de programme, ayant du mal à susciter de 
l’espoir.

Dans un tel contexte, aucun parti politique ne semble 
ainsi pouvoir tirer son épingle du jeu. Si le RNI, qui dis-
pose de 40 sièges, atteint les 60 lors des prochaines 
élections, « ce serait déjà un exploit, tandis que l’Istiqlal, 
qui possède 44 sièges, table prudemment sur 60 ou 65. 
Quant aux autres partis (UC, MP, USFP, PPS et autres), ils 
ne bougeront pas, ou très peu. Le PJD et le PaM seront 
les grands perdants de ces élections, notamment à cause 
de mise en place du fameux quotient électoral, estiment 
les experts. 

Le scénario le plus probable est que, si le PJD arrive en 
tête, il ne parviendra pas à composer sa majorité. Contrai-
rement à 2011, puis à 2016, il ne sera plus le 

« parti incontournable » : autrement dit, avec 80 ou 85 
sièges (maximum) il n’aura plus le même statut et ne bé-
néficiera plus de la même capacité de négociation.

D’autant plus que la majorité (198 sièges) pourra se 
faire dans son dos, entre les autres partis. 

Le parti de la Lampe, qui n’a pas du tout envie de retour-
ner dans l’opposition, sera donc amené à faire de grandes 
concessions pour rester dans la majorité, au point peut 
être de ne plus diriger le gouvernement.

@par le Dr Abdelhak BAKHAT 

Pré-campagne électorale

Les premiers affrontements 

Législatives 2021
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Prudence et vigilance !
Malgré les deux doses du vaccin, 

il est possible de contracter le covid-19 
La campagne de vacci-

nation anti-covid 19, 
continue sa progression au 
Maroc, avec plus 9.463.219 per-
sonnes qui ont reçu la première 
dose et 8.300. 556 ayant bénéfi-
cié des deux doses. 

Cependant, ce qu’il faut sa-
voir, c’est que le vaccin n’immu-
nise pas à 100%.

En effet, plusieurs personnes 
ayant reçu les deux doses du 
vaccin anti-Covid ont quand 
même contracté la maladie.

Il faut le savoir, les vaccins ne 
sont pas efficaces à 100%. Les 
résultats des essais cliniques 
l’ont montré. Nous sommes à 
79% pour le Sinopharm et une 
variation de 70 à 90 % pour le 
vaccin d’AstraZeneca. Cela veut 
dire que nous pouvons être 
vaccinés et attrapper la maladie 
car le vaccin protège contre les 
formes graves du covid à 85%» 
seulement.

Les personnes vaccinées 
atteintes du Covid-19 présen-
teront un ou plusieurs symp-
tômes de la maladie, à savoir de 
la fièvre, une diarrhée ou encore 
des maux de tête… Sans que 

L’Institut supérieur inter-
national de tourisme de 
Tanger (ISITT) poursuit 

le développement de son offre 
de formation à la hauteur des 
attentes des opérateurs tou-
ristiques. Dans ce sens, l’ISITT 
prévoit la création de deux 
nouvelles filières de «Guide 
des villes et des circuits touris-
tiques» et du «tourisme digital, 
permettant de contribuer à la 
modernisation et la diversifica-
tion de cette offre dans l’ensei-
gnement supérieur (cycle de 
master). Ce projet entre dans la 
première étape de sa concréti-
sation avec le dépôt d’accrédita-
tion des deux filières auprès du 
département de tutelle. «Nous 
avons déposé la demande d’ac-
créditation de ces deux filières 
en adaptation avec les besoins 
du marché», fait savoir adnane 
afquir, directeur par intérim de 
l’ISITT.

Destinée aux candidats 
spécialisés d’histoire et de la 
culture judéo-marocaine, la pre-
mière filière permet de combler 
un déficit dont souffrent Tanger 
et la région. D’autant plus que 
la destination tangéroise veut 
rehausser la qualité de l’offre de 
ses prestations en adéquation 
avec les besoins du marché is-
raélien. 

Selon le médecin-chercheur en politiques et systèmes de 
santé,  le Dr tayeb Hamdi, le « variant Delta » pose de mul-

tiples défis auxquels il faut faire face afin d’éviter sa propaga-
tion au Maroc « et pour maintenir notre contrôle de la situation 
épidémiologique en attendant l’extension de la vaccination et 
l’obtention de l’immunité collective » dira-t-il. 

Dans une analyse de la situation épidémiologique dans le 
royaume, le Dr. Hamdi a mis en avant la nécessité de prendre 
toutes les mesures pour empêcher, ou plutôt ralentir l’infiltra-
tion de nombreux cas de ce mutant de la Covid-19 au Maroc, 
à travers les procédures et protocoles en place, ainsi que la 
vigilance et la coopération des citoyens, notant, à cet égard, 
qu’aucun pays dans le monde ne peut empêcher l’entrée de 
tels variants sur son territoire.

Dans ce contexte, il a appelé les citoyens à respecter les 
mesures et gestes barrières, tels que l’utilisation correcte des 
masques et le respect des distances de sécurité.

De même, il a appelé tous les citoyens et citoyennes âgés de 
40 ans et plus et porteurs de maladies chroniques à se faire 
vacciner le plus tôt possible.

Et de souligner qu’avec la vigilance des citoyens et ci-
toyennes et leurs comportements responsables, « nous pou-
vons épargner à notre pays les complications d’une situation 
épidémiologique aggravée et aller de l’avant avec des mesures 
d’atténuation et éviter tout retour en arrière ».

Selon le chercheur, les études préliminaires ont démontré 
que le « variant Delta », identifié en premier lieu en Inde, affaiblit 
la force et l’efficacité des vaccins.

Les études ont également révélé que les infections chez les 
jeunes et les enfants sont plus fréquentes que chez les per-
sonnes âgées, et ce pour deux raisons, à savoir la mobilité des 
jeunes et leur irrespect des mesures de prévention, tant indivi-
duelles que collectives, a-t-il rappelé. Ces études montrent éga-
lement que le variant Delta est probablement plus féroce que le 
variant alpha, de sorte que le nombre de personnes contami-
nées par le Delta et dont le traitement nécessite une hospitalisa-
tion, est le double de celui des personnes infectées par l’alpha, 
mettant plus de pression sur le système de santé, a ajouté le 
médecin-chercheur.

S’agissant des personnes qui ont été déjà infectées par la 
souche originelle ou l’un des variants (Alpha, Beta, ou Gamma), 
le chercheur a souligné que la réinfection par le variant indien 
est plus probable, notamment chez les personnes ayant déjà 
été infectées par le varient sud-africain ou brésilien.

leur vie ne soit menacée. Le vac-
cin permet aussi aux personnes 
exposées d’éviter les formes 
graves de la maladie.

ainsi, tant que le virus circule, 
les experts insistent toujours 
sur les gestes barrières, surtout 
pour les personnes qui ont des 
pathologies chroniques comme 
le diabète, l’hypertension arté-
rielle ou encore la cardiopathie.

Rappelons que la campagne 
de vaccination vise, partout, à 
vacciner 80% de la population 
pour atteindre l’immunité collec-
tive, synonyme d’un retour à la 
vie normale.

Ce projet vise, en plus de 
l’amélioration de la qualité des 
prestations du guidage touris-
tique, à contribuer à la valorisa-
tion du patrimoine architectural 
et cultuel juif à tanger. D’ailleurs, 
la ville du détroit compte un 
grand nombre de bâtiments et 
lieux de culte juifs, notamment 
sept synagogues, dont celles 
Suiri, Bengio, Nahon (convertie 
en musée) et Chaar Raphaël.

tanger compte également 
plusieurs monuments juifs dont 
deux cimetières, d’anciennes 
résidences et des écoles, qui 
relèvent actuellement du minis-
tère de l’éducation nationale.

Quant à la deuxième filiale 
«tourisme digital», celle-ci est 
d’un grand apport pour l’amé-
lioration de la compétitivité du 
secteur touristique, l’arrivée 
de la pandémie de Covid-19 

Dans tous les cas, les citoyens 
sont appelés à continuer à faire 
preuve d’engagement et de per-
sévérance en matière de respect 
des mesures préventives visant 
à lutter contre la propagation de 
la pandémie du Covid-19, afin 
d’éviter toute « rechute épidémio-
logique », sachant que des com-
portements irréfléchis et irres-
ponsables pourraient affecter la 
relance économique et la reprise 
de la vie normale, surtout avec 
le développement de nouveaux 
variants du coronavirus et l’ag-
gravation de la situation sanitaire 
dans plusieurs pays.

ayant contribué à l’accéléra-
tion du processus d’ouverture 
du secteur vers le digital. Cette 
nouvelle filière propose «des 
modules de formation allant de 
l’intelligence artificielle en hôtel-
lerie jusqu’au diagnostic numé-
rique du territoire», a souligné 
M. afquir.

Ces deux filières, dont la date 
de lancement n’est pas encore 
fixée, viendront s’ajouter aux six 
(dans le cycle normal, la licence 
professionnelle (bac + 3) et le 
cycle supérieur (bac +5) que 
compte actuellement l’ISIT de 
tanger.

Créé en 1972, l’Institut ac-
cueille, actuellement, un effectif 
de près de 800 étudiants pour 
suivre une formation des cadres 
supérieurs dans les domaines 
de l’hôtellerie/restauration, de la 
restauration et du tourisme.

Evolution de la pandémie

 Variant Delta :  
quels risques pour 

le Maroc ?

ISIT - Tanger

Nouvelles filières 
de formation
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Larache

Un brigadier épinglé 
pour trafic de drogue

La Brigade de police ju-
diciaire de Larache 

a ouvert récemment une en-
quête sur un brigadier de po-
lice exerçant dans un centre 
sanitaire de la sûreté nationale 
à Salé, supposé être impliqué 
dans une affaire de possession 
de drogue et de psychotropes.

Le suspect qui aurait été pris 
en flagrant délit de possession 
de comprimés psychotropes 
et de 206 grammes de chira, aurait été temporairement suspendu de ses fonctions 
conformément aux formalités administratives imposées par le statut du personnel de 
la sûreté nationale. 

Il a, en outre, été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête et pour l’ins-
truction du dossier judiciaire d’usage, en fonction des résultats des investigations.

uuuuuu 

20 ans de prison 
pour les cambrioleurs 

de la bijouterie de Ras M’sallah 
La chambre criminelle près 

la Cour d’appel de tanger 
a condamné, mardi 15 juin courant, 
à 20 ans de prison ferme, les deux 
cambrioleurs de la bijouterie de 
Ras M’sallah à tanger.

Rappelons que l’affaire remonte 
au mois d’avril dernier, lorsque la 
police judiciaire, en coopération 
avec une brigade de la police scien-

tifique et technique, relevant de la préfecture de police de Tanger, avait interpellé, 
deux individus aux antécédents judiciaires, pour leur implication dans le cambriolage 
d’une bijouterie située à Ras M’sallah à tanger. 

Les voleurs s’étaient introduits, très tôt dans la matinée de mercredi 21 avril, par une 
ouverture qu’ils ont aménagée, durant la nuit, dans un mur d’une maison mitoyenne 
inoccupée, alors que la façade de la boutique donnant sur la rue, comportant une 
double-porte solidement cadenassée, ne laissait rien entrevoir dans le quartier totale-
ment vide en raison du couvre-feu nocturne et de la nuit ramadanienne.

Les deux cambrioleurs ont ainsi opéré tranquillement et emporté la totalité des bi-
joux en or qui étaient exposés à la vente, soit un gros butin se chiffrant, apparemment, 
à plusieurs millions.

L’enquête policière avait rapidement permis d’identifier et d’interpeller les deux sus-
pects, et de récupérer l’ensemble des articles volés vite retrouvés au domicile de la 
sœur de l’un des deux cambrioleurs, demeurant au quartier d’ El aouama à tanger.

Les mis en cause, âgés de 29 et 36 ans, avaient été soumis à une enquêtre avant 
d’être traduits en justice.

uuuuuu 

Dounia Batma interpellée 
dans une salle de fête à Tanger

Malgré l’état d’urgence et 
les mesures sanitaires im-

posées par le Covid-19, une fête 
nocturne organisée dans la nuit 
de samedi à dimanche 20 juin 
courant à tanger et animée par 
la chanteuse Dounia Batma, lors 
de la cérémonie de clôture de 
la “Summer exposition” a attiré 
beaucoup de personnes, ce qui a 
amené les autorités compétentes à faire une descente policière dans la salle où se 
tenait l’événement, et à procéder à l’interpellation du propriétaire de la salle qui ne 
disposait d’aucune autorisation pour rassembler autant de monde.

La chanteuse et d’autres artistes présents dont akbab, Sandia tajeddine, abir El 
abed et Farah El Fassi, ainsi que des membres du public ont été questionnés par 
les policiers avant d’’être relâchés et sommés de quitter les lieux, leur responsabilité 
n’ayant apparemment, pu être retenue dans cette infraction aux règles de protection 
contre la pandémie. La salle des fêtes a été fermée au public.

Le propriétaire des lieux et organisateur a, par contre, été placé en garde à vue 
parce qu’il n’a pu fournir l’autorisation nécessaire pour l’organisation de l’événement 
dont le déroulement a été ainsi avorté, provoquant la colère des exposants, dont cer-
tains produits ont été endommagés, déplorant la mauvaise organisation.

ActuAlités

Malabata 

Découverte d’un cadavre 
sur la voie publique 

Le corps sans vie d’un 
homme adulte a été 

découvert, dans la soirée de di-
manche dernier, au quartier Ma-
labata à tanger. Ce sont des pas-
sants qui ont alerté la police et la 
protection civile de l’existence de 
ce cadavre sur la voie publique. 

après le constat de police, le 
corps a été évacué à la morgue de 
l’hôpital Duc de Tovar. L’autopsie 
révélera s’il s’agit d’une mort natu-
relle ou d’un homicide, dans lequel 
cas, une enquête sera ouverte.

uuuuuu 

Mort noyé en mer 
et inhumé à Sebta 

La dépouille de Moha-
med ali, 25 ans, mort 

noyé alors qu’il tentait de tra-
verser de Fnideq vers Sebta, 
a été inhumé au cimetière de 
Sidi Embarek dans l’enclave 
espagnole. 

Le corps de ce jeune Maro-
cain vêtu d’une combinaison 
de plongée a été repêché, 
mardi, par la Gardia civile espagnole. 

Les Musulmans de Sebta ont organisé les funérailles de ce jeune Marocain, en pré-
sence de proches et d’amis qui se trouvaient dans la ville. Parallèlement, les parents 
du défunt, ses proches et ses autres amis ont organisé des funérailles dans la ville 
de Fnideq, en présence de membres du club Los Matadores, fidèles supporters de 
l’atlético de tétouan, amis du défunt venus pour réconforter ses parents et présenter 
leurs condoléances à sa famille.

uuuuuu 

Bénimakada

Interpelé pour harcèlement 
et violence contre son voisin

a la vue d’une vidéo lan-
cée, sur la toile, dans la-

quelle une épouse demeurant 
au quartier de Bénimakada à 
tanger, demande de l’aide, dé-
nonçant le harcèlement conti-
nu et le comportement violent 
d’un voisin qui, affirme-telle, 
terrorise son mari, des poli-
ciers de permanence au 7ème 
arrondissement dans ledit 

quartier sont intervenus, mardi, pour enquêter sur la question. 
après avoir pris la déclaration de la victime ayant ,apparemment, subi des coups 

et blessures de la part de son voisin dénoncé, les policiers ont interpelé le supposé 
agresseur avec , en sa possession, une grande arme blanche . 

L’intéressé a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête et pour l’ins-
truction du dossier judiciaire d’usage. 

uuuuuu 

Tétouan 

 La Cour d’appel confirme 
le verdict contre la femme 

de la vidéo à caractère sexuel
La Cour d’appel de Tétouan a confirmé le verdict d’un mois de prison ferme 

assorti d’une amende de 500 DH, prononcé par le tribunal de première ins-
tance contre Hanae, pour son apparition dans une vidéo à caractère sexuel remontant 
à 2015, mais devenue virale à la fin de l’année dernière. 

Cette mère célibataire de deux enfants, appuyée par le « Mouvement des hors-la-
loi» qui a suivi le déroulement du procès, a exprimé son soulagement de ne retourner 
en prison. 

«Nous espérions que la loi rendra justice à Hanae en l’acquittant et en lui redonnant 
un peu de considération et de dignité», ont affirmé des représentants du Mouvement.

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

SP    RT
rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Présentation du Padel aux invités
Le Padel au Tennis Club Municipal de Tanger, est une nouveauté, une surprise, un défi. 

Pour la première fois dans son histoire, la capitale du nord a vécu une manifestation sportive 
peu connue au Maroc. L’inauguration de deux courts a attiré du monde :outre les adhérents 
avec leur famille et leurs enfants, outre les membres du comité avec à leur tète le président 
Mohamed Sbai,il y avait des invités d’honneur, des champions marocains de la raquette, 
l’ex grand champion tangérois Arafa Chekrouni et une pléiade de journalistes des différents 
organes. La presse nationale et régionale  était au rendez-vous pour couvrir un évènement 
pas comme les autres. Tous étaient assis à la même table pour se partager le déjeuner des 
sportifs. Il y avait une ambiance d’amitié et de fraternité. Tous sentaient le même air.

Qu’est-ce que c’est le Pradel ?
Le Padel est un sport de raquette dérivé du tennis, se jouant sur un court plus petit, 

encadré de murs, de grillages ou vitres. Le calcul du score est le même qu’au tennis et les 
balles utilisées ont une pression légèrement inférieure. Il est joué uniquement en double et le 
service doit s’effectuer à la cuillère. Sa plus grande différence avec le tennis, cependant, est 
que les balles peuvent être jouées après rebonds sur les murs ou le grillage, d’une manière 
similaire au squash. L’orthographe padel (de l’espagnol pádel) permet de le différencier du 
Paddle-tennis, autre sport dérivé du tennis, ainsi que du stand-up paddle (sport aquatique). 
Les manières de parler du padel peuvent cependant évoluer ou changer en fonction du pays1 
dans lequel on est, même si de plus en plus, un consensus est admis autour du mot padel. 

Circuits professionnels du Padel
Il y a deux circuits professionnels de Padel le World Padel Tour et l’APT Padel tour. Une 

majorité d’étapes ayant lieu en Espagne, et quelques-unes dans d’autres pays (en Italie 
notamment), ce circuit regroupe tous les meilleurs joueurs mondiaux. On y retrouve quelques 
joueurs français mais aucun ne fait partie du TOP 100 mondial actuellement. Parmi les 
meilleurs joueurs Français nous pouvons citer Bastien Blanqué (120eme WPT), Benjamin 
Tison (101eme WPT), Thomas Mersié(143eme APT), johann Bergeron, Kévin Cortes (143eme 
APT) Ces joueurs font partie de l’élite française. En revanche dans la catégorie féminine, 
on retrouve régulièrement des françaises dans le tableau final, comme par exemple Alix 
Colombon, Léa Godallier, Laura Clergue, c’est-à-dire en seizièmes, voire en huitièmes. Les 
tournois se classent par catégorie : le tournoi Challenger correspond au niveau professionnel 
le plus faible puis suivent les tournois Open et Master. Plus le tournoi est important et plus les 
joueurs peuvent gagner de points pour leur classement. En Allemagne, la paire la plus connue 
est franco-germanique, Pierre Gilaizeau joueur d’origine berlinoise et bordelaise fait partie des 
tout meilleurs joueurs européens .

Le Padel dans le monde
Conseil d’administration supérieur : Fédération internationale de padel
Autres appellations : Padel-tennis
Licenciés : 67 000 (Espagne)
Pratiquants : 50 000 (France); 1 200 000 (Espagne); 8 000 000 (Monde).

Le comité du TCMT
A vrai dire, le comité actuel du TCMT a toujours œuvré pour le développement du 

tennis marocain et a beaucoup fait pour la jeunesse tangéroise. Selon l’avis de plusieurs 
journalistes, il est l’un des meilleurs de toute l’histoire sportive de la ville. Des projets réalisés 
ou en voie de réalisation, il y en a toujours :rénovation des vestiaires, construction de la 
salle de gymnastique, couverture de deux courts, ouverture d’une piscine aux dimensions 
olympiques et dernièrement implantation de terrains Padel. Derrière tout ce travail, il y a 
un jeune homme qui agit à l’ombre :le président Mohamed Sbai sans toutefois oublier ses 
proches collaborateurs Mjati,Harti……et surtout le sponsor, le parrain, le soutien, le conseiller 
Abdelhay Sbai. 

Portrait

sportif

Les Jeux Olympiques de Tokyo, 
initialement prévus cet été 2020 mais 
décalés du 23 juillet au 8 août 2021 à 

la suite de la crise sanitaire, auront bien lieu. 
Les athlètes qui ne peuvent pas participer aux 
Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 
en raison d’un résultat positif confirmé au 
test COVID-19 seront marqués comme DNS 
plutôt que disqualifiés. Et dans une situation 
où des équipes ou des athlètes sont exclus 
de la finale d’une épreuve, ils recevront 
une médaille d’argent. Ils font partie des 
principes clés des Règlements spécifiques 
au sport (RSS) élaborés par le Comité 
International Olympique (CIO) et chacune des 
32 Fédérations Internationales (FI) inscrites au 
programme olympique dans le but de « garder 
l’intégrité des compétition », selon le directeur 
sportif du CIO, Kit McConnell. 

INTÉGRITÉ DE LA COMPÉTITION 
McConnell a reconnu que chaque sport 

aura des « règles légèrement différentes » 
pour traiter les cas de COVID-19, mais la SSR 
doit assurer un « degré de cohérence ». «Nous 
avons défini des principes clés que nous 
avons communiqués la semaine dernière lors 
de la réunion de la commission exécutive du 
CIO», a déclaré McConnell. «Tout cela reflète le 
fait que nous cherchons à maintenir l’intégrité 
de la compétition et à maintenir le calendrier 
et les formats de compétition comme prévu.» 

REMPLACEMENTS 
Les principes clés stipulent également 

que lorsqu’il y a suffisamment de temps pour 
remplacer les athlètes / équipes DNS, les 
postes de compétition doivent être pourvus 
et les matchs doivent avoir lieu, ce qui 
pourrait conduire à plusieurs médailles si les 
remplacements sont effectués lors de matchs 
pour la médaille d’or. « Si un athlète doit se 
retirer, alors sa place sera mise à disposition 
par le prochain athlète le mieux classé et 
éligible », a déclaré McConnell. 

RÉSULTAT MINIMUM
 « En fonction du format de la compétition 

et du calendrier, une équipe de remplacement 
se déplacerait dans l’espace vide, par exemple 
en quart de finale ou en demi-finale. L’équipe 
qui n’a pas pu participer aux demi-finales 
serait remplacée, si possible, par l’équipe 

qu’elle a affrontée en quart de finale. Au 
dernier point de ce puzzle, les athlètes et les 
équipes ne devraient pas perdre le résultat 
minimum qu’ils auraient obtenu. « Si l’athlète 
n’a pas pu participer à la finale et aurait reçu 
un diplôme pour sa participation, il le recevra. 
Si un athlète aurait participé à une épreuve 
de médaille mais ne le peut pas, il recevra le 
niveau minimum de médaille qu’il aurait reçu 
par exemple lors d’une finale. Ils recevront 
une médaille d’argent s’ils ne peuvent pas 
participer à une finale pour la médaille d’or 
et c’est vraiment important de notre point de 
vue pour refléter le niveau minimum que cet 
athlète ou cette équipe aurait atteint. Vous ne 
pouvez pas imaginer ce que les athlètes ont 
traversé au cours des 18 derniers mois pour 
faire face à un calendrier d’entraînement avec 
des voyages internationaux et atteindre ce 
niveau de compétition. Nous devons soutenir 
et refléter la performance des athlètes. » Mais 
le plan d’urgence du CIO pour remplacer un 
athlète infecté pourrait ne pas fonctionner 
dans un sport comme le judo, qui devrait 
organiser toutes les épreuves de chaque 
division en une seule journée. 

PLAYBOOK 
La troisième et dernière édition du 

Playbook de Tokyo 2020 pour les athlètes et 
les officiels a été publiée le 15 juin avec un 
avertissement sévère selon lequel le non-
respect des contre-mesures COVID-19 pourrait 
entraîner la disqualification. Les athlètes 
doivent être testés quotidiennement, porter 
des masques en dehors des compétitions, 
maintenir une distance physique et limiter 
les interactions sociales, utiliser uniquement 
les transports dédiés aux Jeux olympiques et 
se rendre uniquement vers les destinations 
incluses dans leur plan d’activité. « Les contre-
mesures COVID-19 décrites dans le Playbook 
sont conçues pour créer un environnement 
de Jeux sûr pour tous les participants aux 
Jeux. De même, elles offrent une couche de 
protection supplémentaire pour nos hôtes, 
les résidents du Japon. Vous devez adhérer 
pleinement au Playbook dans le 14 jours avant 
votre voyage, tout au long de votre voyage et 
tout au long de votre séjour au Japon - en 
réduisant au minimum vos interactions avec 
les non-participants aux Jeux », indique le 
Playbook. 

TENNIS : LE PADEL AU TCMT
Tribune du Sport LES JEUX OLYMPIQUES

DE TOKYO ET LE COVID 19

sport
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tAnger prAtique

Culte Musulman

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

 

Jour

as
-S

ou
bh

ad
-D

ou
hr
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al
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ag
hr

ib

Al
-Ic

ha
e

  Sam. 26 04:12 13:31 17:16 20:48 22:25 

 Dim. 27 04:12 13:31 17:16 20:48 22:25 

 Lun. 28 04:13 13:32 17:16 20:48 22:25 

 Mar. 29 04:13 13:32 17:16 20:48 22:25 

 Mer. 30 04:14 13:32 17:16 20:48 22:25 

 Jeu. 01 04:15 13:32 17:17 20:48 22:24 

 Ven. 02  04:15 13:32 17:17 20:48 22:24

HORAIRES DES PRIÈRES
du 26 Juin au 02 Juillet 2021 HORAIRE DES

PHARMACIES
PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORAIRE NORMAL 
JOURNALIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00
HORAIRE DES PHARMACIES 

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

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

HORAIRE DE GARDE 
PENDANT LA JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

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

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

TELEPHONES UTILES

• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO

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

Studio
Rachid
Dfouf

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

GSM : 06.61.15.47.64
TANGER

AbdelilahAbdelilah

Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

Semaine du 28 Juin 
au 02 Juillet 2021

LunDi 28 Juin 2021 

Pharmacie Moulay Ismail
Bd Moulay Ismail Rte de Rabat
Tél. : 05.39.36.03.65
Pharmacie Imam Nafie
Lot Belkhairi rue n° 12 Béni Makada  
Tél. : 05.39.36.03.65            
Pharmacie Narjis
Branes 2 prés mosque Imarati
Tél. : 05.39.31.57.69
Pharmacie Ain Hayyani
Ain Hayyani prés école Annour
Tél. : 05.39.93.43.74
Pharmacie Tanmia
Cplx Atanmia rte de Tétouan
Tél. : 06.61.98.95.98
Pharmacie Ajial
Groupe Ajial, quartier Harrarine
Tél.: 05.39.42.41.85
MaRDi 29 Juin 2021

Pharmacie Mabrouki
16, Av. Moulay Ali Chérif Beni Makada
Tél.: 05.39.95.88.78
Pharmacie Sara
Lot Randa derière l’école BP 
Tél. : 05.39.38.20.12
Pharmacie Sahat Al Oumam
Av Ibn Toumart à côté Acima 
Tél. : 05.39.34.33.91
Pharmacie Boukhalef
Av. Mly Rachid cplx. EL Irfane Doha
Tél. : 05.39.39.53.05
Pharmacie Hadia
Hay Rahrah prés mosqué Rahrah
Tél.: 05.39.31.30.79
Pharmacie Mghogha
Mghogha Kbira, route de Tétouan
Tél. : 05.39.36.30.94
MeRcReDi 30 Juin 2021 

Pharmacie du Nord
Lot Sanae II lot n°3 Rte de Rabat
Tél. : 05.39.31.05.80
Pharmacie Zarima
Fin rte garre routière Harrarin Lot Zarima
Tél.: 05.31.01.27.49
Pharmacie Chams Ahlen
Lot. Riad Ahlen 2, lot n°428
Tél. : 05.39.42.44.95
Pharmacie Al Moustakbal
Cplx. Al Moustakbal Bloc A N°3 
Tél. : 05.39.31.31.42     
Pharmacie Al Ouroud Malika
Lot. Al Ouroud Malika Aouama
Tél. : 06.38.25.13.57
Pharmacie Noran
cplx Abdalas Tanja balia
Tél.: 05.39.30.28.74   
Jeudi 01 Juillet 2021

Pharmacie Al Fahs
Rue 36, Jirari 2 Béni Makada, 10
Tél.: 05.39.95.00.63      
Pharmacie Passadena
Rte de Tétouan km1 à côté Renault 
Tél. : 05.39.36.25.25
Pharmacie Ibn Sina
124 avenue Hassan II Marchan 
Tél.: 05.39.93.58.99
Pharmacie Erradi
Rés Amine Zemmouri 2 Rte de Rabat
Tél. : 05.39.31.77.44
Pharmacie Al Faraj
Cplx Al Irfane II Rte Boukhalef
Tél. : 05.39.39.28.44     
Pharmacie Europharm
hay Bir Al Ghazi rue Al kodss N°520
Tél. : 06.84.87.49.52
Vendredi 02 Juillet 2021

Pharmacie Sanawbar
Rue Sanawbar lot Narjiss Braness 
Tél. : 06.56.41.17.87                      
Pharmacie Ben Taeib
Av. Mly Abdelhafid casabarata
Tél.: 05.39.93.60.15
Pharmacie Fleming
Mesnana, cplx residentiels les fleurs
Tél. : 05.39.38.08.92
Pharmacie Al Irfane
Lotissement Irfane Doha Boukhalef
Tél.: 05.39.39.48.29
Pharmacie Dar Tounsi
Lot Annahda n°146 Dar Tounsi 
Tél. : 05.39.35.29.48
Pharmacie Akalai
Rte Tanja Balia Hay Ouad Sania 
Tél. : 06.63.14.51.78

Samedi 26 et dimanche 27 
Juin 2021

•  SaMeDi
Pharmacie Hay Boughaz
Hay Boughaz monté Rouida
Tél.: 05.39.95.83.22
Pharmacie Sania
Rte Aicha Mousafir fin Jirari
Tél.: 05.39.36.13.30
Pharmacie Zouhir
Rte de Tétouan Mghogha Kbira
Tél.: 06.07.01.48.26
Pharmacie L’Amitié
Irfane 3 Rte de Rabat Bab Andalous
Tél.: 06.22.27.14.78
Pharmacie Achenad
1er rue à gauche aprés école Achenad
Tél.: 05.39.31.63.03
Pharmacie Mister-Khouch
Val Fleuri monté Mister Khouch
Tél.: 05.39.93.72.82
 •  DiMancHe
Pharmacie Al Masjid
Azib Hadj Kaddour Khalij haoumat Sahli
Tél.: 05.39.31.03.79
Pharmacie Ibn Rochd
Rte d’Angletere Ain Ktiouet N° 134
Tél.: 05.39.93.18.55
Pharmacie Ifriquia
Rte Mly Ali Chrif Beni Makada N°44
Tél.: 05.39.95.31.97
Pharmacie Al Amana
Jamaii 1 Boukhalef en face bain Flora
Tél.: 05.39.39.44.01
Pharmacie Imam Ali
Dhar Kanfoud au dessus de souk
Tél.: 05.39.95.44.01
Pharmacie El Yamouni
Tanja Balia Hay chat N°3
Tél.: 06.64.02.60.41

Samedi 26 et dimanche 27 
Juin 2021

Pharmacie El Kindy
Rue Haroun Rachid quartier Belgique 
Tél.: 05.39.94.94.42
Pharmacie Al Raha
Début rte Tarik Ibn Ziad Drissia
Tél.: 05.39.36.33.86 
Pharmacie Al Kantara
Kantarat Bendibane en face mosqué
Tél.: 05.39.95.94.86
Pharmacie Banafsaj
Rue Banafsaj Dradeb
Tél.: 05.39.33.00.72
Pharmacie Ahlen
Rte de Rabat Imm. Habiba prés Ahlen
Tél.: 05.39.31.13.00
Pharmacie Khandak Dir
Entre khandaq lward et madchar Aouama
Tél.: 06.43.20.74.06
Pharmacie Mghogha Kbira
Rte de Tétouan Mghogha Sghira 
Tél.: 05.39.95.32.04
Pharmacie Massira
Hay Mesnana Khandaq Roman
Tél.: 05.39.31.45.15
Pharmacie Homrani
Bd Med 6 cplx Iris plage Malabata
Tél.: 05.39.30.10.51
Pharmacie Sidi Driss
Rte princiale Sidi Driss aprés Cemetière 
Tél.: 05.39.31.42.88

BÉLIER : (21 MARS - 20 AvRIL)
Humeur : Vous avez des facilités à partager vos meilleures émotions et vos 
états d’âme, en famille.
amour : Pas mal de sujet seront abordés. Cependant, vous tenterez de cacher 
vos sentiments amoureux, il se peut que la personne concernée vous perce 
à jour.
argent : Vous devez faire face à des frais plus importants ou imprévus. Vous 
avez fait un investissement dans le passé qui est devenu un poids pour vous.
Travail : Vous ne vous occupez de rien, votre partenaire a tout organisé pour 
que vous puissiez vous détendre et oublier vos petites préoccupations. 

TAUREAU : (21 AvRIL - 20 MAI)
Humeur : Prenez votre élan avec sérénité et confiance en vous ! Quel que soit 
le domaine, vous avez toutes les atouts utiles pour satisfaire vos ambitions. 
amour : Vous voulez contenter tout le monde et n’hésitez pas à rendre service 
à ceux qui réclament votre attention.
argent : Plus que jamais, vous faites montre d’expertise et d’intuition pour 
la gestion de votre budget et vous pourriez même acquérir un portefeuille 
d’actions avantageux d’une manière très opportune.
Travail : En répartissant votre temps de travail sur les deux jours et en éva-
luant bien ce qui peut être élagué, vous ne garderez que l’essentiel.

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur : Vous disposez de l’énergie et de la motivation nécessaires pour 
faire un grand pas en avant. Vous pouvez donc foncer en toute confiance !
amour : Une ambiance affective en douceur s’installe. Ressentez comme 
les émotions sont paisibles, comme les relations semblent faciles, fluides.
argent : Les négociations de tout ordre ont toutes les chances d’aboutir à 
votre avantage, profitez-en.
Travail : Vous évoluez dans un contexte porteur et prometteur. Ne négligez 
pas, au coeur des réjouissances, de songer à demain....

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Humeur : Profitez de la sérénité ambiante pour lancer les invitations, recevoir 
comme vous appréciez si bien le faire et vous rapprocher de ceux que vous aimez.
amour : Vous prenez tout au deuxième degré. Ce vent de légèreté qui vous 
souffle dessus amène de la douceur dans vos sentiments. Vous planez !
argent : Vous êtes mobilisé par des négociations financières qui tendent 
à s’éterniser. 
Travail : Vous osez et sortez du rang avec entrain, ce qui devrait vous 
permettre d’avancer vos pions et peut-être de remporter de francs succès..

 LION : (24 JUILLET - 23 AOûT)
Humeur : Vous ne vous sentirez aucunement freiné, vos idées trouveront 
des échos positifs et vous vous pourrez trouver une piste féconde pour 
atteindre vos objectifs.
amour : Sentimentalement pour vous, aucune déception rien que des 
bonnes nouvelles. Ce sont les astres qui stimulent vos amours. 
argent : Si vous êtes économe, vous pouvez le croire, dorénavant vous le 
serez moins puisque votre situation financière s’améliore considérablement.
Travail : Vous avez des projets ou des impondérables, vous n’entendez 
guère céder au chantage.

vIERGE : (24 AOûT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : Il ne faut pas chercher à maîtriser les événements à tout prix, soyez 
plus zen. Vous avancez sans encombre, c’est le moment de forcer les barrages.
amour : Votre douceur est vite heurtée et vous avez du mal à vous affirmer 
auprès de certaines personnes.
argent : Si des difficultés financières vous ont donné du fil à retordre, votre 
persévérance a eu raison de vos problèmes.
Travail : C’est une excellente semaine pour une prospection immobilière, 
qu’il s’agisse de discuter en famille de votre chez-vous.

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : C’est comme si vous n’aviez plus peur de défier les autres. Vous 
gagnez en assurance, ça se voit, ça se ressent.
amour : Très absorbé par vos amours et vos autres affections, vous tentez 
malgré tout de garder le cap car les couacs ne sont pas à exclure.
argent : Dès que vous avez le sourire vos proches comprennent que c’est 
parce qu’il n’y a pas de souci d’argent.
Travail : La force de vos idéaux est en accroissement. Vous sentez à juste titre 
que vous pouvez accéder à un niveau supérieur en agissant courageusement.

SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Le calme règne dans votre routine, vous avez l’occasion de termi-
ner certaines choses, bien utile pour vous libérer l’esprit.
amour : L’amour vous fait perdre la tête. N’essayez pas de vous sortir de cette 
spirale positive qui vous emporte vers de nouveaux paysages amoureux.
argent : Ne négligez pas certaines dépenses qui sont absolument néces-
saires pour conserver votre forme et votre bien-être. 
Travail : Vous évaluez d’un seul coup d’oeil tout le travail qui vous attend. Cela 
fait quelques semaines que vous reportez, vous devez enfin affronter les corvées..

SAGITTAIRE : (23 NOvEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur : Vous êtes davantage conscient de vos atouts. C’est le moment d’al-
ler de l’avant et de regarder l’avenir avec optimisme.
amour : Les astres vous soufflent de bonnes idées. Un mariage ou une pro-
position d’engagement, il y a comme un air de romantisme dans l’air.
argent : Grâce à votre ciel protecteur, vous êtes chouchouté à max au point 
que vous pourriez trouver votre chance financière suspecte.
Travail : Le ciel élargit considérablement vos perspectives, vous engage à 
repousser vos limites et à explorer des univers que vous auriez boudés. 

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOvEMBRE)
Humeur : Vous ronronnez et ne participez guère au grand échiquier plané-
taire. N’écoutez pas les bruits de couloirs et faites de votre mieux.
amour : Vous aurez envie de secourir, d’aider, de protéger, de rassurer autrui! 
Veillez tout de même à ne pas en faire trop, qui veut faire l’ange fait la bête !
argent : Vous prenez et vous enchaînez les dispositions de manière à ce que 
vos finances soient sécurisées. 
Travail : Vous vous échinez sans conviction et souffrez d’un désintérêt pour 
ce que vous faites, le ciel peut vous pousser dans vos retranchements.

vERSEAU : (21 JANvIER - 19 FEvRIER)
Humeur : Votre humour sera également un remède anti-blues pour ceux qui 
vous entourent. Alors, osez et profitez pleinement du moment présent !
amour : En suivant le chemin que les astres vous dictent, vous croisez la 
passion et son lot d’émotions. C’est une jolie voie à suivre.
argent : Les affaires d’argent sont particulièrement importantes et vous pre-
nez une décision essentielle pour votre avenir à ce sujet.
Travail : Vous devez probablement faire face à quelques obstacles inévitables mais 
vous avez tous les outils en main pour les surmonter avec ingéniosité et courage..

POISSON : (20 FEvRIER - 20 MARS)
Humeur : Vous avez tous les atouts en main pour exprimer vos sentiments 
et désirs, pour resserrer les liens et aborder le quotidien avec bonne humeur.
amour : Si vous êtes marié la Lune vous pousse à changer vos habitudes pour 
un peu de nouveauté, parfois la peur de l’inconnu vous empêche de le faire.
argent : Vous devriez faire une pause dans votre recherche de profit. De toute 
façon l’ambiance n’est pas aux échanges commerciaux et vous avez besoin 
de vous changer les idées pour ne pas vous noyer dans la confusion.
Travail : Vous oubliez vos contrariétés professionnelles en vous amusant mais 
les tracas vous rattrapent, votre sourire disparaît, les autres s’en rendent compte. 

HOROSCOPE
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 E N F I L A T P C S

 R O D H M B U G V X

• Mots fléchés N° 1260

 

 1 2 3 2 4 1 5 6  1 7 8 2 6

 2 9 7 10 2  11 12 10 2 11  9 12

 6 5 11 2 8 2  13 14 6 6 2 11 

 2  15 14  9 12 6 2 6  10 7 10

 15 12 2 6 8 11 14 12  2 9 16 5 6

 10 14 6 8 2 5 11  7 11 2 2  17

 12 6  2 18  2 13 14 8  19 12 9

 11 2 2  12 2 1 2 6  15 2 5 16

 2  8 7 6 9 12 4 14 4 14  6 2

  1 5 7  7 13 14 3 12 4 8 6 

 13 12 1  10 11 2 8  6 2 11 14 2

 14  14 11 5 4  14 4 6 8 14 8 6

 2 8 12 14  2 4 20 14 2  15 7 8

 4 5  12 6 6 14 2 1  19 2 8 2

     

     M  Y X  V

GRILLE CODEE N° 739
A chaque chiffre de la grille correspond une lettre, toujours la même.
Pour vous aider, nous avons déjà inscrit quelques lettres. Complétez 
la grille  en conséquence et trouvez le reste pour obtenir des mots 
croisés.

• Grille codée N° 738

Solutions du précédent numéro

MOTS FLECHES N° 1261

• Mots croisés N° 833

ECONOMIE SANTÉ SPORTjEux DIVERSTOuRISME ACTuALITÉS TANGER PRATIQuE

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CARGAISON

PLUS
MAUVAIS

CAJOLER

FUTUR
GRENOUILLE

ENFONCER
DANS 

LA VASE

VAGUES
HUMAINES

DÉCAPITÉS

MAL
DE TÊTE

CORPS
MILITAIRES

CARACTÈRE

PROVINCE
D’ARABIE

RÊCHES

LETTRE
GRECQUE

OUVERTES

PARTIE
DE

SPECTACLE

VILLE DU
PORTUGAL

MESURE

PÂTISSERIE

REFUS

TIENT
BON

RÈGLE

EMPEREUR

COL DES
ALPES

NOTE

VALET
D’ÉCURIE

ENTICHÉ

PROBLÈMES

PLANTE
AQUATIQUE

AMATIDÉSPRÉDIRE
L’AVENIR

ENSUITE

GENRE
MUSICAL

NAZI

VERT-
ÉMERAUDE

RENDAIT
PUR

MUSE

IGNORANT

PETIT
CUBE

VOYELLES

MÊLÉS

TRUQUÉE

SANS
EFFET

GRENIER
DU MAROC

VÉTILLES

EN 
SOURDINE

HÉLIUM

SOUFFLEUR
GREC

PLANÈTE

CHAÎNE
ÉTRANGÈRE

GÉANT
BIBLIQUE

FLEUVE
D’ITALIE

CLASSÉES

CONNUT

ECLOS

ID EST

PERSONNEL

PÉPIN

PARTICIPE

ECHASSIERS

  R   A  E  G  C  R
 P E R S O N N A L I T É
  G U I L L O T I N E S
 M I G R A I N E  T  I
  M U  S S  A P R E S
 B E E S  E P U R A I T
  N U M E R O  O  D E
  T S A R  P I P E E
 I S E R A N  G H A R B
   S A T U R N E  S R
 L A   G O L I A T H  A
  L A D  S E R I E E S
 E P R I S  N E S  O S
  E N N U I S  E L L E
 I S O E T E  G R U E S

CARGAISON

PLUS
MAUVAIS

CAJOLER

FUTUR
GRENOUILLE

NON
PUBLIÉ

POURSUITE
CRIMINELLE

ATTRIBUÉ

AMUSE-
MENTS

CENTRE

ANIMAL
FABULEUX

TOURNE
AUTOUR

AIGU

TONS

GRIVOIS

NOTE

EGARE
FILET

PARENT

PEINTRE
FRANÇAIS

CHIFFRE
ROND

POSENT

EMPEREUR

ECLOS

EXPOSÉE

GARDE
IMMOBILE

MOIS

DUVETS

PIÈCE
LYRIQUE

ENTOURA

EN VILLE

PIERRES
CÉLESTES

PEU
COURANT

ATTIRANTE

ASSEMBLAGE
DE BOIS

DAVANTAGE

PARTICIPE IMPRESSION

VOYELLESTITANE
PAS

RAPIDE

LETTRES
DE CRÉANCE

I GREC

ISOLEMENT

ENSEMBLE
DE LIGNES

RACONTES

CLASSÉS

PORTE-
FEUILLES

POSSESSIF

SIFFLA

POMME

CAPUCIN

CHAMPION

LAC
D’ITALIE

MESURE

SODIUM FLEUVE
D’ITALIE

SALUBRE

Horizontalement.— I. Peut donc aspirer à l’indulgence du jury. - II. 
Brosse à canon. - III. Base de jugement. Début d’itinéraire. - IV. IIs ont un re-
venu. - V. Suspension. Défaut. - VI. Champion. Petit navire à mât. - VII. Stand 
de foire. Adversaire. - VIII. Esclave des Grecs. Forme d’être. - IX. Vexa. - X. 
Démentir. Installé.
Verticalement. —  1.  Pause. - 2. Irritant. Un peu de silence. - 3. Fruit 
astringent. Il se joue. - 4. Cabanes. Après bis. - 5. Attentives. - 6. Traîne. 
Indéfini. Eau de France. - 7. Avertissons. - 8. Tête de blond. Pompiers. - 9. 
Règle. Note. - 10. Intermédiaires.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Horizontalement. — I. Souffrance. - II. Entrouvert. - III. De. Ortega. - 
IV. Erine. Cuit. - V. Nettes. Sée. - VI. Tu. TP. - VII. Axées. Azur. - VIII. Urêtre. - IX. 
Ra. Envoûté. - X. Ecossaises.
erticalement. — 1. Sédentaire. - 2.Onéreux. AC. - 3. Ut. It. Eu. - 4. Fron-
tières. - 5. Forée. Sens. - 6. Rut. St. TVA. - 7. Avec. Paroi. - 8. Négus. Zeus. - 9. 
Craie. Te. - 10. Et. Terrées.

• Grille codée N° 1044

• Mots croisés N° 1133

GRILLE CODEE N° 1045

• Mots fléchés N° 1564

MOTS CROISÉS (grille N° 1134) MOTS FLECHES N° 1565
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

موعد،  غير  على  مرة  ألول  به  لقائي  كان 
سنة  بولــز  بـول  األمريكي  الكاتب  بيت  في 
رفيق  المرابط  1973، حين طلبت من محمد 
الكاتب  بهذا  اللقاء  فرصة  لي  يتيح  أن  بولز، 
مالذا  طنجــة  اختــار  الذي  الحالم،  األمريكي 
إلى  األربعينــات،  منتصـف  منـــذ  ومستقــرا 
حين وفاتـه عن سن الثامنــة والثمانين سنة 

.1999
وكنت يومها حديث العهــد باالنتمـاء إلى 
الجامعة المغربيــة بالرباط، في أوج انبثـــاق 
الطالبــي،  الوســط  في  اليساريــة  الحركــة 
الشـــرســة  القمعـيـــة  الحملــة  وبـدايـــة 
لطلبة  الوطنــي  االتحــاد  لها  تعرض  التـي 
مارس،  و23  األمـام  إلى  ومنظمتا  والمغرب، 
الطلبـة  من  العديـد  طالت  التي  واالعتقاالت 
اليساري  النهج  اعتنقوا هذا  الذين  واألساتذة 
أسلوب  على  بعمق  انعكس  الذي  المتطــرف، 

حياتنا واختياراتنا األدبية والفنية.
فكيف يمكن لمن يتبنى هذه االختيارات، 
أن يقبل ذلك النمط اإلباحي الذي تبناه بول 
سردية  لهلوسات  ترجمتــه  خـالل  من  بولــز 
الشراب  يدمنــون  أميين  ألشخاص  شفاهية، 
والحشيش؟ وقدموا صورة مشوهــة للمجتمـع 
الطنجــاوي في تلك المرحلة، والذي اختصروه 
والسرقـــة  واللواط  والمواخيــر  الدعارة  في 

والمكر واالحتيال؟
وقد قابل بولز عتابـي الساخن على هــذه 
الترجمـات التي يتبنــى بها سرديات شفاهية 
أعصاب،  وبرودة  بشــرود  مبتذلــة،  و  فاضحة 
األدبية  األعمال  ما يصنف ضمن  أن  لي  وأكد 
وأن  يهمـه،  ال  وااللتـزام  بالواقعيـة  والفنية 
في  الغوص  هو  له،  ويتحمس  باله  يشغل  ما 
المهمشــة،  الفئات االجتماعيــة  متخيل هذه 
خضــم  في  معاناتهــا  تفاصيل  في  والنبش 
أقــل من  أو  والضيـاع. وبعد ساعـة  اإلدمـان 
تجاذبات حديثي وتشعباته مع بولز، شكرتــه 
ورافقني محمد المرابط إلى باب الشقة وهو 

يلح علي أن أكرر زياراتي متى أشاء.
لمحمد  الزيارة  هذه  خالل  أنتبه  ولم 
شكري، الذي كان يرمقنـي بنظراتـه الثعلبية 
عندما  لي  أكـده  ما  وهــو  عتــاب،  شبـه  في 
في  واستأذنني  العمارة،  باب  عنـد  بي  التحق 
دار  فيما  نظـره  وجهـــة  إلبــداء  مرافقتـــي 
بيني وبين بولز من حديث في شأن ترجماته 
يختلف  معه  األمر  وأن  الشفاهية،  للسرديات 
ألنـه  وغيرهمـــا،  والشـــرادي  المرابـط  عن 
بعض  نشـر  أن  لـه  وسبـق  التدريس  يزاول 
ومجلة  العلم  جريـدة  في  القصيـرة  قصصه 
العابر  اللقاء  هذا  ومنذ  البيروتيــة،  اآلداب 
األصدقـاء  أكثـر  شكــري  صار  المرتقب،  غير 
وطباعــه  مزاجــه  وخبـرت  قلبـي،  إلى  ُقربا 
بتقلباتها،  العـالقــة  هـذه  وامتــدت  بعمق، 
حين  إلى  وغضبها،  وفرحها  وجزرهـا،  ومدها 
بالمستشفى   2003 نوفمبر   15 يـوم  رحيلـه 
خبيــث  سرطــان  بعـد  بالربـاط،  العسـكــري 
أسلم  أن  إلى  مضجعه،  وقضَّ  عليه،  تكالب 
الروح إلى بارئها، وشيعنـا جثمانه الذابل إلى 

مقبرة مرشان حيث أوصى أن يدفن.

محمد �شكري  كما عرفته..

)البقية ص2(

البحريــة  الواجهــة  على  بوقنادل،  بسيدي  العشوائية  البنايات 
حقيقية  معضلة  شكلت  والتي  أوروبا،  جنوب  على  المطلة  لطنجة، 
أن  بعد  المدينة، خاصة  لهذه  البلدية  التهيئة  لمخططات  بالنسبة 
ووعد  بالكامل،  المنطقة  »اشتــرى«  سابقا،  أوال  وزيرا  أن  »شــاع« 
بتخصيص أرض الستقبال األسر المرحلة من تلك األحياء التي كثيرا 
ما  شهــدت حــوادث انزالقــات التربة، ما ظل يشكل خطرا دائما 

لسكان الحي.
فقـد  لطنجة،  األوروبية  الواجهة  على  المنطقة،  ألهمية  ونظرا 
طيلة  العقارييـــن«،  »المنعشين  بـ  يسمون  من  لعـــاب  لها  سال 
السنوات األخيرة، وبالضبط، عنــد تحضير كل تصميـم تهيئــة جديد 
للمدينة،  إال أنهم كانوا يصابون بخيبة أمل،  بسبـب  الـ »نييط«  الذي 
يواجهون به  في كل مرة،  إلى أن استقر الرأي على  إدخال هذا الحي 
في تصميم تهيئة سابق، وتم توفير قطعة أرض مجهزة، على مساحة 
بقعة   80 األولى  المرحلة  تناهز ثالثة هكتارات ونصف، تشمل، في 

أرضية.

)البقية ص4(

مع�شلة البنايات الع�شوائية باحلافـة على طريق الت�شوية

�شاطئ طنجة البلدي �شمن 29 �شاطئًا ل  تتوافق حالتها 
مع اجلودة امليكروبيولوجية ملياه ال�شتحمام

التقرير األخير لوزارة البيئة »وما جاورها«  بخصوص حالة الشواطئ المغربية، هذه السنة، والبلــد على مشارف فصل االستحمام 
واالستجمام وعلى أمل التخلص من وباء الجائحة الذي بدد الكثير من اآلمال واآلمال، بالنسبة للمواطنين الذين تضايقوا من 
سوء تدبير هذه الجائحة،  وإسقاطات ذلك على حاالتهم الجسدية والنفسية. هذا التقرير » أعدم«، من جديد، شاطئ طنجة البلدي 
وشواطئ أخرى توجد على الساحل المتوسطي واألطلسي، حين أقصاها، وللمرة األلف، من الئحة الشواطئ المغربية القابلة للحياة، 

بتوفرها على مقاييس الجودة المطلوبة وفق المعايير المعتمدة من طرف الجهات المختصة بالمغرب.

 القرار اجلديد  للمخترب الوطني لر�شد التلوث  »اإدانة«  جديدة
للجهات امل�شوؤولة عن تدبري هذا املرفق الهام



4164 • ال�شبـت  26 يـونيـو  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

2

بنيحيى اللطيف  • عبد 

ْر ْعِليْك ْحَزاْمْك ْك ْوال ْتِزَيّ ْلْب�ْس َقّدْ
َية ْخِطيه ال ْتَعا�ْشو.. ْوْقِليْل الِنّ

وْف َواْفَية ْكالْمْك ْوال ْتْوْزْن ْب�ْشُ
اْن ِجيَفة ْوال ْتَخِلّي ْذَبّ

و. ِبنْي ْجَناْبْكْ ْيْنَتا�ْشُ

ْر ْعِليْك ْمْكُتوْب ْعَلى ْجِبيْنْك لي ْمَقَدّ اِلّ
اْفُتو�ْس ِعيْنْك.. ْكْن َما �شَ ْيْ

ْحَمة ْكْن ْفَهاْد الّزْ ْوْيْ
اْتْك..ْوْعَماْت ِعيْنْك.. اْلَغْفَلة اَدّ

يقول »المجذوب«:

بمرضى  للتكفل  جديد  مركز  افتتاح  تم  
القصور الذهني بمنطقة اشراقة التابعة لجماعة 

حجر النحل.
محمــد  الملك  الجاللة  صاحــب  كان  و 
انطالق  على  أشــرف  قد  اهلل  نصره  السادس 
اشغال بناء المركز في 14 أكتوبـر 2015 على 
وذلك  مربع،  متر   6500 تبلغ  اجمالية  مساحة 
البشرية،  للتنمية  الوطنية  المبادرة  إطار  في 
وتحديدا برنامج محاربة الهشاشة، بغالف مالي 

بلغ 13 مليون درهم.
الصحيـــة  الخدمـــات  المركـــز،  ويوفــر 
المتخصصـة في الطــب النفســي، وورشــات 
تكوينية متنوعة لمساعدة النزالء على تطوير 
قدراتهم واكتساب مهارات جديدة تساعدهم 
على االندماج في المحيط السوسيو-اقتصادي.

بعيد  متميز  بموقع  المركز  يحظى  كما 
عن وسط المدينة ومطل على فضاء طبيعي 
يساعد على خلق ظروف مالئمة للعالج والراحة 

النفسية.

حل بمدينة طنجة يوم اإلثنين 14 يونيو 
مالي  خبير  بلخياط،  مصطفى  السيد  الجاري، 
دولي في عالم التداول بالبورصات العالمية. وله 
خبرة تمتد لثالثين سنة، مكنته من التعاقد مع 
المغني األمريكي الراحل، مايكل جاكسون في 

اواخر التسعينيات كمستشار مالي واستثماري.
المغربي  للخبير  فرصة  الزيارة  وشكلت 
واألستاذ المحاضر في هذا المجال، لطرح فكرته 
الرامية إلى تكوين )100 ألف( شابة وشاب من 
جميع أنحاء المملكة في مجال التداول المرتبط 
برفقة  التقى  حيث  العالميـــة.  بالبورصات 
شقيقه السيد نصر اهلل بلخياط، رئيس مؤسسة 
كأس إفريقيا التي تقوم بدعم وتبني الفكرة، 
الشباب  التقاء  بمركز  الشباب  من  بمجموعة 
للشباب  الجهوية  للمديرية  التابع  بمرشان، 
وتطرق  الحسيمة.  تطوان  بطنجة  والرياضة 
انتظار  في  والمغزى،  واألهداف  الفكرة  إلى 
الترخيص له باستغالل إحدى القاعات العمومية 
بطنجة بشراكة مع المديرية الجهوية للشباب 
الحسيمة  ـ  تطوان  ـ  طنجة  بجهــة  والرياضة 
في  نوعــها  من  األولى  التجـربـة  وستكــون 
المغرب، في إطار برنامجه. حيث سيتم تلقين 
التكوينية  الدورات  هذه  خالل  المستفيدين 
بالمجان، كافة االستراتيجيات و الخطط الناجحة 
لولوج عالم التداول، بغض النظر عن المستوى 
االستفادة.  في  للراغبين  اللغوي  او  الدراسي 
وتخول للمشاركين فرصة اجتياز مباراة الولوج 

الى بورصة )وول ستريت(.
وفي كلمته خالل لقاء اإلثنين 14 يونيو 
وهو  بلخياط،  مصطفى  الخبير  أكد  الجاري، 
بالمناسبة، من أبناء مدينة طنجة، بطل عالمي 
بالشاب  مثاال،  طرح  مرات.   3 البورصة  في 
الطنجاوي وليد الذي ال يتجاوز عمره 19 سنة، 

ويأتي افتتاح هذا المركز تجسيدا للعناية 
الجاللة  صاحب  يوليها  فتئ  ما  التي  السامية 
الفئة  السادس نصره اهلل لهذه  الملك محمد 
المتميزة  المواطنين ويعد ثمرة للشراكة  من 

الذي اجتاز مؤخرا هذا االمتحان وحصل على عقد 
تسيير صناديق االستثمار ببورصة وول ستريت 

من منزلـه بطنجة.
من جانبه، يسعى نصر اهلل بلخياط، رئيس 
إلى خلق مجموعة من  إفريقيا  مؤسسة كأس 
قاعات التكوين في التداول، ليستفيد أكبر عدد 

بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة 
الصحة ممثلة في المركز االستشفائي الجامعي 
والذي عهد إليه تسيير المركز من خالل إدماجه 

في المنظومة الصحية الجهوية.

التكوينات  من  المغاربـة  الشبـاب  من  ممكن 
شقيقـه  خبـرة  من  واالستــفادة  االحترافيـة 
مصطفى بلخياط حتى يتمكنوا من ولوج عالم 

البورصة والمال واألعمال من بابه الواسع.
محمد السعيدي

طنجة..افتتاح مركز جديد للتكفل مبر�شى 
الق�شور الذهنـي

اخلبري بلخياط يقوم بدعم مبادرة تكوين مائة 
األف من ال�شباب املغربي يف ميدان التداول 

املرتبط بالبور�شات العاملية

)تتمة ص1(
السلطـــات  أن  علم  اإلطـــار  هذا  وفي 
الماضيـــة،  الجمعــة  منـذ  شرعت،  العمومية 
في ترحيل  األســر إلى أرض االستقبـال، بعــد 
إن سلطات  مفاوضات طويلة معهــم، حيــث 
طنجة كانت تصر على أن تتم العملية برضاء 
المعنييـــن  طـرف  مـن  كامل  تام  وتعاون 
أنفسهم، حيث أهمت الدفعة األولى  خمســة 
وعشرين مستفيدا،  على أن تستمـر العمليــة 
إلى حين  ترحيل كافة سكان حي بوقنادل،  إلى 

منطقة االستقبال.
لن  العقـــار«  »لوبيات  أن  في  شــك  وال 
»يضعوا السالح« وسوف يواصلون مناوراتهم 

قدم  في  سيدي  على موضع  ألجل  الحصول 
بوقنادل ، وهي أرض من ذهب بالنسبة إليهم، 
»تشتم« منها أرباح بماليير الدوالرات، وحيث 
أنهم من أصحاب »الحرفة«، فإنهم لن يكفوا 
عن »التناور«  لالستحواذ على الواجهة البحرية 

لطنجة المطلة على أوروبا.
الجهــة،  وإصراره  والي  جديــة  ولكـــن 
العتيقة،  المدينة  تهيئة  إتمام عمله في  على 
تنفيذ  ويواصـــل  أحــالمهــم  سوف  يسفــه 
واجهة  وتهيئة  وترميم  إصالح  في  مخططـه 
سيدي بوقنادل،  خدمة لطنجة وللوطن ككل، 

ولألجيال المقبلة.
ع.ك

مع�شلــــة البنايـــات الع�شوائيـــة باحلافــــة
على طريـــــق الت�شويــــة

الذي مضى،  الجميلة من زمن طنجة  َلروعة وعُمق دالالت هذه الصورة  يا 
الذي  الزمن   هذا  انفالت  على  حسرتي  زادت  تفاصيلها  لتُ  تأمَّ كلما  والتي 
عشنا بهاءه بكل خاليا فرحنا وابتهاجنا بالحياة..يوم كانت طنجة مالذًا للمحبة 

والتعايش واألمن والسالم..
االجتماعية  فئاتهم  بمختلف  الطنجاوييــن  كل  لدى  المحبــوب  السيــد  إنه 
المرحوم إبراهيم المديني الحريري، الذي ولد بالمدينة المنورة، وتوفي يوم 15 
مارس 1983، حيث شيع األهل واألحباب جثمانه الطاهر إلى مثواه األخير بمقبرة 

سيدي عمار..
الزكية  العطور  رائحة  جنباته  بين  من  تعبق  الذي  المتجر  بهذا  اشتهر  وقد 
عند منتصف معبر زنقة سبو بالمدينة العتيقة،وِبجواره متجر األثواب المستوردة 
في  اهلل  رحمه  الوكيلي  أحمد  موالي  األندلسيـة  اآللة  موسيقى  لعميـد  الراقيـة 

األربعينيات..
المديني،  متجر  بمحاذاة  مررنا  كلما  العتيق،  الحي  هذا  أطفال  نحن  وكنا 
نتوقف هنيهة لننتشي بأريج العطور المنعشة المنبعثة من أركانه..فيجود علينا 
النفاث برذاذ العطر.. مما يزرع فينا حيوية وفرحا باذخا  )رَشّةِ( من األنبوب  ب 

بالحياة..
التي  الزكية  العطور  بأريج  الطاهرة المضمخة  الرحمة والمغفرة على روحك 

جعلتنا نعشق الحياة ونبتهج بها..
ع.ب

�شخ�شيــات
من زمن طنجـة اجلميل

المغرب  لنسـاء  الوطني  لالتحاد  الجهوية  الجمعيــة  رئيسة  تنهي 
بمقتضيات  عمال  أنه  إلى  المنخرطين  جميــع  علم  إلى  المدينة  طنجة 
القانون األساسي سيتم عقد جمع عام عادي، و ذلك يوم 5 يوليوز على 
الساعة الخامسة زواال بمركز الشريفـة لال أم كلثوم للتكوين بالتدرج 

حي درادب. حيث سيتم تدارس جدول األعمال االتي: 
•   تالوة التقرير األدبي و المصادقة عليه. 
•   تالوة التقرير المالي و المصادقة عليه.

•   انتخاب مكتب جديد للجمعية.
•   تغيير عنوان مقر الجمعية. 

و يعتبر هذا البالغ بمثابة استدعاء رسمي. 
                                                                        الرئيسة :

سلوى الدمناتي

بـــــــــالغ
 الجمعية الجهوية لالتحاد الوطني لنسـاء المغرب
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قامت السلطات المحلية،  في نهاية األسبوع 
الماضي، باإلشـراف على عمليــة هدم عدد من 
منازل مهددة بالسقوط، كائنة بمنطقــة »برج 

النعام« المطلة على كورنيش مدينة طنجة.
وذكرت مصادرنا أن السلطات المحلية كانت 
هدمها،  بعملية  المنازل،  هذه  أصحاب  أشعرت  
سكانها  على  خطرا  تشكل  أضحت  وأنها  سيما 
البنايات  ضمن  تصنيفها،  تـم  إذ  المارة،  وعلى 
قنابل  عن  عبــارة  تظل  التي  للسقـــوط  اآليلة 

موقوتة. 
خاصة  المواطنين،  أرواح  حماية  أجل  ومن 
في  ضاربـا  حيـا  يعتبـر  النعــام«  »برج  حي  وأن 
القدم، حيث يضم مجموعة من المنازل العتيقة 
السلطات  تدخلت   ، غابرة  حقبة  إلى  تعود  التي 
المحلية وتحت إشراف مباشر لوالي الجهة محمد 
امهيدية الذي كان له الفضل في إقناع أصحاب 
أقـرب  في  هدمهـا  بضرورة  المذكورة،  المنازل 
ولمدة  استعصى  الذي  األمر  وهو  ممكن،  وقت 
تشير  لطنجة،  الحضري  المجلـس  على  طويلـة 
مصادرنا، مضيفة أن هذه العملية عرفت حضور 
رجال الوقاية المدنية، تأهبا لمواجهة  أي طارئ 
قد يحدث أثناء عملية الهدم، خاصة وأن البنايات 
المستهدفة توجد في منطقة، التخلو من وعورة 

وحساسية.
ولإلشارة فعملية هدم هذه المنازل الهشة 
نالت استحسان سكان المنطقة والذين عبروا عن 
ارتياحهــم، شاكريــن والي جهة طنجة تطوان 
الحسيمة على حرصه من أجل توفير سبل الراحة 
لفائدة السكان، خاصة الذين هدمت منازلهم إثر 
والعافية،  له موفورالصحة  راجين  العملية،  هذه 
تعويـض جميع  المباشر في مسألة  بعد تدخله 
أرضية  ببقـع  منازلهم،  هدمت  الذين  السكان 
ذات مواصفات من طراز رفيع بتجزئة »اإلنبعاث« 

الكائنة بمنطقة »طنجة البالية«.
وآخرا، وللعبرة والتاريخ، فإن محمد مهيدية 
على  واليا  الملك  جاللة  طرف  من  تعيينه  ومنذ 
يبذل  وهو  الحسيمــة  ـ  تطوان  ـ  طنجـة  جهـة 
على  المحلي  الشأن  خدمــة  في  جهده  قصارى 
متميزا  العتيقة،  بالمدينة  خاصة  مستوى،  أعلى 
بتحركاته الميدانية واحتكاكه بالمواطنين، خالفا 

م.إلبعض أسالفه من الوالة.

نــاقــش  وتوفيـــقـــه،  اهلل  بحمـــد 
األشهب  الحفيظ  عبد  الباحث  الطالـب 
الدكتـــوراه  شهــادة  لنيــــل  أطروحة 
العـــربـــي  األدبـــي  النــــص  تكوين: 
يونيـــو    14 اإلثنيـــن  يـــوم  القديـم، 
والعـلــــوم  اآلداب  بكلـــيـــــة   ،2021
 : موضـوع  في  بتطـــوان،  اإلنسانيــة 
ناقــدا،  الترغي  المرابـــط  اهلل  »عبـــد 
محققا، مؤرخــا«. وقد تكونـت لجنـــــة 

المناقشة من األساتذة الدكاترة :

عميـــد  الغاشي  اهلل  عبــــد  مصطفى   -
كليــة اآلداب والعوم اإلنسانية، رئيسا.

- أحمد هاشم الريسونــي وعبــد اللطيف 
شهبون، مشرفين.

- عبد الرحيم اإلدريسي البوزيدي وأحمد 
بوعود عضوين.

العلميتيـن،  والمـداولـة  المناقشة  وبعد 
اللطيـــف  عبد  الباحــــث  الطالــب  حصـــل 
األشهـــب على درجـــة الدكتـــوراه بميــــزة 

مشرفــة جـدا مع التوصية بالطبع.

هـدم منـازل »بــرج النعـــام«
وتعـــويــــ�س ال�شكــــان املت�شرريـــــن..

فضاء األنثـى   :

رزٌء عظيمٌ لمجامع الثقافة والعلم واآلداب  بالمغـرب،  والشمـال 
الحيز األكبر  الثقافية والفكرية  بالشمال  الذي احتلت قضاياه  خاصة 
من اهتمامها، بحثا ونشرا وإبداعا، بفقدان  الدكتورة هدى المجاطي، 
التي صارعت المرض لسنوات قبل أن تسلم الروح إلى باريها،  وتلجأ 
لجوار ربها آمنة مطمئنة، بعد ما أدت رسالة العلم والتعليم  وأشاعت 
التي  اهتماماتها  المعرفة في شتى مجاالت  نور  والعالم،  بين قومها 
أحاطت بجوانب البحث والتنقيب والنشر في الثقافة المغربية، خاصة 
بشمال المغرب الذي احتضن الكوكبات األولى للمثقفين والمبدعين 
المغاربة، خالل فترة االستعمار بالمنطقة الخليفية التي تمسك أهلها 
باللغة العربية وتشبثوا بالثقافة العربية،  األمر الذي وفر للمغرب، بعد 
االستقالل، نخبة هامة من المثقفين المغاربة، معظمهم من الشمال، 

لمواجهة هيمنة  الفرنسة المتغولة.
العزيــــزة،  الراحلــة  رأس  مسقــط  طنجــة،  مديـنــة  وبيـــن 
والشـاون  وتطـوان مدينتي  النشـأة، سلكـــت رحلــة تعلمهـا األولى، 
إلى سلك الدكتوراه، بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان،  حيث كان 
المغرب،  شمال  الثقافية  في  للحياة  تخصص  أطروحتها  أن  طبيعيا 

من خالل الصحافة المكتوبة.
وهو موضوع ممتع، أكيدا، ولكنــه  في الوقت ذاته شائكٌ وشاقٌ 
بسبب شحّ المصادر وضرورة التحلي بالصبر، واألناة والنفس الطويل، 
للحصول على المعلومة المتمنعة، بالرغم من ازدهار الصحافة العربية 
بتطوان ،عاصمة شمال المغرب التي كانت ترتبط بالمجامع الفكرية 
واألدبية بالمشرق العربي وتتفاعل مع اإلنتاجات الثقافية العربية  على 

نطاق واسع.
البد وأن العديد من الكاتبات والكتاب  من المغرب والخارج، سوف 
يستفيضون في ذكر أهم محطات الحياة العلمية والثقافية والفكرية 
للراحلة، خاصة مراحل رئاستها لفرع طنجة لرابطة كاتبات المغرب، سنة 
2017، التي تميزت بالعديد من اللقـاءات األدبية والفكرية، أشرفت 
على تنظيمها  حيث تم تقديم عدد من اإلنتاجات الفكرية واألدبية   
لكاتبات وكتاب مرموقين،  كما أنها، رحمها اهلل، كانت أستاذة زائرة 
بكلية اآلداب بتطوان   وعضوا بارزا في هيئة تحرير جريدة »الشمال« 
في  للباحثين  هاما  مرجعا  تعتبر  مقاالتها  كانت  حيث  نشأتها،  منذ 
الثقافة  وروادها بالشمال، وبالمغرب عامة،  وكانت أيضا محط تكريم 

من  مؤسسات جامعية وعلمية وصحافية، عدة،  بالمغرب.
منها  األدبيـة  واألبحـاث  اإلنتاجـات  من  عدد  للراحلـة  صدر  كما 
والصحافة  الكتابة  ألعالم  »من  أولى«،  أشعار  الطبال:  الكريم  »عبد 
بشمـال  الثقافيـة  »الحيــاة  و  ـ   »1956  -  1930 المغرب  بشمال 

المغرب  من خالل الصحافة المكتوبة )1912 - 1956( وغيرها.
ليس مجازا أن نقول هنا إن غياب سيدة الباحثين في آداب وثقافة 
عديدة  أجياال  المغرب  ينتظر  وقد  تعوض،  ال  خسارٌة  المغرب،  شمال 
قبل أن تبرز موهبة جديدة في هذا المجال الذي يتطلب ثقافة واسعة، 
وهمة عالية، وقدرات خارقة للبحث والتنقيب، وهي خصال،  افتقدناها 
اليوم ، أو كدنا، مع األسف الشديد،  في عالم الثقافة واآلداب واإلبداع.

رحم اهلل الفقيدة العزيزة،  وأحسن مثواها، وأسكنها فسيح جنته 
وأثابها على ما قدمت من خير لبلدها وأجياله المتالحقة.

سميـة أمغـار -

الدكتورة هدى املّجاطي 
يف ذمة اهلل

الطالب الباحث عبد احلفيظ الأ�شهب
ينال �شهادة الدكتوراه مبيزة م�شرف جدا مع تو�شية بالطبع
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في  للبيجيدي  توجد  ثالثة  والية  أن  واردا  أصبح  أن  بعد 
علم الغيب،  سارع كبير البيجيديين إلى االستنجاد بما اعتبره 
2017 - 2021،  دون  البرنامج الحكومي  »نجاحات« في تنفيذ 
إشراك »رفــاق االئتـــالف« في االحتفال بهــذه »النجاحـــات« 
مـــدى  في  وبرلمانيــون،  وزراء  الكثيرون،  معه  يختلف  التي 
وتنموية  واقتصادية  اجتماعية  لقطاعـات  بالنسبة  فعاليتها، 
بالمغرب  خاصة ما تباهى به العثماني من نجاحات في مجال 
مقاوالت  إنشاء  تنامي  واألجنبي،  بدليل  الوطني  االستثمار 
جديدة بالبالد. مستندا إلى حسابات ونسب ال قبل لنا بالتأكد 

منها، وهذه قضية أخرى!.
رد  المقاوالت،  إفالس  معدل  االدعاءات  بارتفاع  ومقابل 
المقاوالت تراجع  بشكل  إفــالس  العثماني في تقريـــره  بأن 

واضح ما بين سنة 2018  وسنة 2020،  بنسبة   22 بالمائة.
باشرتها  التي  الكبرى«  »اإلصالحـــات  أن  التقرير  وخالصة 
الـذي  الدولي،  البنــك  بشهــادة  المغــرب،  مكنــت  الحكومـة 
يعتز دائمــا بشهــادتـــه، حين تكــون »إيجابيــة« بالنسبة لـ 
»منجزات  الحكومة«،  وهو ما حصل في التصنيف الذي حصل 
المغرب  تقدم  حيث  األعمال،  بممارسة  المغرب  الخاص  عليه 
بسبعة مراكز في سنة واحدة. وإذا أردتم أن تتأكدوا من ذلك 

فما عليكم إال أن تتوجهوا للبنك الدولي.
وبالمناسبــة، بشــر العثماني المغاربــة  بقـرب  انضمـــام 
بالدهم   إلى  مجموعـــة » اقتصاديات، الخمسين  األوائل«،  وهو 

ما وعد به برنامجه الحكومي.
والنسب،  واألرقام  النتائـــج  هذه  في  مجادل  يجادل  ال  قد 
الفتقادنا إلى أدوات الوصول إلى المعلومة،  وافتقاد برلمانيينا 
وتصريحاتها  الحكومة  ألداء  الصحيحة«  »المراقبة  وسائل  إلى 
أمام  البرلمان،  ولكننا نبقى مشدوهين  »العنترية« تحت قبة 
ارتفاع معدالت الفقر والبطالــة  وفوضى التدبير في قطاعات 
أساسية كالتعليم والصحة والتشغيل  واألمن والخدمات العامة، 
كما نبقى مصدومين ألخبار االختالالت في التدبير اإلداري، التي 
بتدبير  تعلق  الوطنية،  ما  الصحف  جل  باستمرار،  بها،  تطلع 
شؤون المواطنين من قبل الجماعات المحلية، خاصة تللك التي 
بلغ  التوتر  الرئيس«،  حيث  توجد تحت مراقبة حزب »سيــادة 
قياديين  محاكمات  بتأجيل  المطالبة  إلى  الحــزب  هذا  داخل 
استنكره  أمر  وهو  االنتخابات،  بعــد  ما  إلى  بالحزب  جماعيين 
اعتبروه  الذين  القانون،  ورجال  السياسيين  من  عدد  بقوة، 
تدخال سافرا في شؤون القضاء، وضربا لمبدأ مساواة المغاربة 

أمام القانون.
البيجيدي،  قادة  لدى  المفاهيم  اختالل  واضحا  أصبح  لقد 
خاصــة بعـد  »الهزيمــات« التي تكبدها  بإبعــاد نقابتــه  من 
القطاع  أو  العموميـة  في  الوظيفــة  ســواء  أغلب  القطاعات 
الخاص أو في عدد من الوزارات،  حيــث اعتبر عدد من قيادات 
االتحاد الوطني للشغل  أن هذه »الهزيمة«، تعتبر ثمنا  لبعض 
أنه  اعتبروا  العمال. كما  لحقوق  الحكومة  المناهضة  قرارات 
سوف يكون من الصعب على نقابة اإلخوان القيام بدعم قوي 
للوائح اإلخوان. وقد اعترفت قيادات حزبية بيجيدية بالهزيمة 
وطالبت بمراجعة سياسة الحزب وبتقييم ذاتي ألداء مؤسسات 

الحزب، ومواقفه.
على أي، البيجيدي يجب أن يتأقلم مع الوضع الجديد ويعلم 
أنه في السياسة ال شيء دائم، ال االنتصارات وال الهزائم، وأن 
السلطة تتآكل، وأنه من الحكمة أن يعرف اإلنسان متى يدخل 

في مغامرة ما،  ومتي يخرج منها...بشرف!  

اأول الهزمية.... 
»هزميات« !

)تتمة ص1(

 29 الـ  الئحة  البلدي  طنجة  شاطئ  وهكذا  يتصدر 
شاطئا، التي ال تتوافق حالتها  الميكروبيولوجية مع جودة 
المياه، التي من المحتمل أن يكون لها تأثير  على  صحة 

وسالمة المستحمين.
ســوء  دمره  الذي  الكبير،  الشاطئ  هــذا  جانب  وإلى 
الفهم   وسوء التدبير، سجل التقرير  الذي كرر ما ورد  في 
توجد  طنجة،  منطقة  شواطئ  بخصوص  سابقة،  تقارير 
شواطئ  القصر الصغير الذي كان، إلى عهد قريب، فضاء 
 2 ، وشاطئ جبيلة  رائعا  للسباحة  واالستجمام والتخييم 
و3، وشاطئ سيدي قاسم، المعروف، منذ القديم، بوعورة 
السباحة فيه. و »عفا« في هذا »التقييد«،  عن شاطـــئ 
الكبير  المدينة والجبل  الذي يستقبل »قاذورات«  مرقالة، 

ورواسب األودية  المتسربة عبره إلى البحر.
األشغال  بعض  الشاطئ  بهذا  تمـــت  إنه  حقيقـــة 
داخل  إلى  العادمة  المياه  مصبات  »الترقيعية«  بدفـــن 
الشاطئ، ولكن هذه العملية سرعان ما تغلب عليها التيار 
لتنكشف،  وتعود »الروائــح« لتعطــر أجواء هذا الشاطئ 
الجميل، كما تعطرُ، صيفا، ومنذ سنوات،  أجواء  »الخليج« 
بمنشآته السياحية والعمرانية والشاطئية بطبيعة الحال!.

واإلقليم،  طنجة  مدينة  شواطئ  أوضاع  عن  الحديث 
ما  أن  مجلدات  طالما  إلى  ويحتاج  شجون،  ذو  حديٌث 
والمرقالة  وماالباطا  البلدي،  الشاطئ  بشأن  وكتب  قيل 
والشواطئ األطلسية، ال يسع لمقال أو حتى »لعدد خاص«، 
خاصة وأن  من وكل إليهم أمرُ تدبير هذه المرافق، بما 
المدينة،  هذه  أهالي  وجدان  في  ثابتة  رموز  من  تحمل 
تختلف  الذين  المواطنين،  لرغبات  اهتماما  يعيرون  ال 
عند  التقييم  قياسات  عن  والجمال  عندهم  الفن  معايير 

الوافدين.
يأتي  قد  ألطروحة  يحتاج  موضوع  هذا  حال،  أي  على 
المرصد  تقرير  أن  فقط  يبقى   . ظروفها  وتتيسر  زمانها، 
ميـــاه  جـودة  حول  التلــوث،  ورصد  للدراسات  الوطني 
اعتباره  يمكـــن  بطنجــة،  بالشاطئ  البلدي  االستحمام 
المرفق  المتبعة في تدبير هذا  إدانة«  للسياسات  »حكم 
الهام، الذي كان، ولعقود، يعتبر الواجهة السياسية األولى 
بما  العالم،  أطراف  شتى  من  السياح  لجذب  بالمغرب، 
والرمال،  نظافة  المياه  من  االستحمام،  مزايا  من  يوفره 
سمــوه  »دمروها«  فيمــــا  التي  االستقبــال  وتجهيـزات 
أفقد شاطئ  الذي  التأهيل  التأهيـــل«، هذا  ب »عمليـــة 
طنجة البلدي رونقه وتوهجه وطابعه المتميز، الذي حافظ 
تفتقت  أن  إلى  االستقالل،  بعد  لسنوات  أبناء طنجة  عليه 
»مناخير«  ليرفعوا  التأهيل  »البزنسي«،  عبقرية  أنصار 
إسمنتية داخل البحر، وهي منشآت يمكن اعتبارها »مدرة 
للربح«، تماما  كالمنصات التجارية المبرمجة في إطار هذا 

التأهيل.
ما ذا كانت النتيجة؟  النتيجة هي أن الشاطئ البلدي 

له  تخصص  الدولية  اإلدارة  كانت  الذي  لطنجة،  المتميز 
جودة  على  والمحافظة  لصيانته  هامة  إدارة  وميزانيات 
مياهه ونعومة رماله، ووضعــت له  نظاما  خاصا الستفاذة 
للجميع منه طيلة فصل الصيف،  ورخصت بإنشاء فضاءات 
وتوفير  والمستحمين  األســـر  الستقبـــال  )بالنياريوس(، 
الرياضات،  وممارسة  التنشيط،  من  فضاءات  العديد 
هذه  أن  اإلسبانية،  بحيث  الطريقة  مطاعم  على  وأيضا 

الفضاءات  تبقى مفتوحة نهارا وليال طيلة فصل الصيف.
وال زال أهالي طنجة يتذكرون »إل ديبورتيفو«، »وصان 
إيما«  »لندن  و  أسوسيادوس«  »بالنياريوس  و  بيتش«، 
للمستحمين  أيضا  توفر  كانت  التي  المرافق  من  وغيرها 
مخادع لحفظ مالبسهم، ألن الولوج إلى الشاطئ بمالبس 
الشارع،  لم يكن مسموحــا بــه في فضــاءات الشاطـئ. 
كم  كانت تقام بها سهرات موسيقية دولية  ومسابقات 

ترفيهية  وحتى مسابقة الختيار »ملكة الشاطئ«.
لشاطئ  النشاط  الترفيهي  هذا  كل  من  بقي  ذا  ما 
؟.  تحتضنـــه  كانت  التي  والتجهيـــزات  البلدي،  طنجة 
مرافـق  خرائطهــم  من  ألغوا  المجــددون«  »المصلحون 
التنشيط الصيفــي للشاطئ،  وأقامــوا بدلها »صناديق« 
أبوابها  ليال،  عند  ومهجورة،  يجتمع  بل  مغلقة،  زالت  ال 
المتسكعين »المقرقبيـــن«، يقضون حاجاتهـــم  جحافل 
»نظرهـــم  إن  الطريق،  بالمقابل،  على  االبيولوجية 
محالت  بها  أحاطوا  غرس شجيرات  على  استقر  السديد« 
الترفيه المقامة بـ  »المارينا«، في منظر بشيع خاصة بعد 
أن صار هذا الفضاء مرتعا للمتسكعين ومكان »إقــامـة« 
و »مبيت لهــم«. وقد سبق  وأن تبهنا إلى ذلك في عدد 

سابق.
فقدت  حــرج،  الرمال  وال  فحدث  الشاطئ،  رمال  أما 
وتغيرت  كثبانها  وبريقها ونعومتها، و»تبخرت«  نظافتها 
ألوانها  ال شك بسبب وجود  وتأثير الفطريات والنفايات 

البحرية.
ورصد  للدراسات  الوطني  المختبر  تقرير  عن  وبعيدا 
التلوث، أعلنت عمالة طنجة أصيلة عن الشواطئ المسموح 
الضرورية  الحراسة  شروط  لتوفر  بالسباحة،  نطرا  فيها 
البلـــدي،  طنجــة  شواطئ  وهي  المصطافين  لسالمة 
وماالباطا، والمريسات، وجبيلة، وبقاسم، وأشقار  ومرقالة.

طنجــة،  لمدينــة  البلــدي  الشاطــئ  أن  الخالصـــة 
أصبـــح »ذكــرى« مــؤثـــرة، يتحســـر عليـــه كـــل من 
عرفوه،  و »استمتعــوا«  بفضائـــه وفضائله، يوم كـــان 
ألهل  متعة،  وأي  حقيقيـة  »متعة«  الشاطئ  إلى  النزول 
والكتاب  األدبــاء  من  كبار  بعضٌ  والزوار،  ومنهم  البلد 
طنجة،  وصفوا  مختلفة،  ممن  جنسيات  من  والفنانين، 

مدينة البحرين، بــ »المدينة الفردوس«!.
فهل جــرت أشغـــال »التأهيل« في سياق المحافظة 
تغلبت  أم  الرائعة،  األدبية  الصفة  هذه  على  لطنجة 

»البزنسة« على المشاعر والعاطفة!!!.....
عزيز كنوني

�شاطئ طنجة البلدي �شمن 29 �شاطئا ل  تتوافق 
حالتها مع اجلودة  امليكروبيولوجية

ملياه ال�شتحمام
 القرار اجلديد  للمخترب الوطني لر�شد التلوث  »اإدانة«  جديدة 

للجهات امل�شوؤولة عن تدبري هذا املرفق الهام.
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�سل�سـلـة  جديـدة
26 يونيــو  2021

»بروطة« �شروط عودة مغاربة اخلارج
مــن  »ب«  الالئحة  مغاربة  بلدان  يفرغ  لم 
قـــراءة شروط العـــودة، واستيعابهـــا،  حتــى 
جديـــد  ببــالغ  »بوريطـة«  وزارة  طلـــــعــت 
إلى  عودتهـــم  وتصعـب  األمور،  به  »تبروط« 
بالتسهيالت  خيرا  استبشروا  أن  بعد  المغرب 

التي أمر بها الملك لصالحهم.
مطالبون  بتقديم  »ب«،  المنطقة  مغاربة 
محددة،  والتـــزام  لمـدة  إير«  سي  »بي  اختبار 
بالقيام بحجز صحي مدته  عشرة أيام في فندق 

نفقتهم،  وشهــادة  الحكومــة  على  اختيار  من 
بالشرف، يتعهدون بها لالمتثال طواعية للحجرالصحي، وفق الشروط المطلوبة، خالل تلك 

المدة.
المسافر  التزام  يخص  جديـد  شـرط  بإضافة  »بورطتها«  تمت  الشروط  هذه  أن  إال 
فنادق  وكلها  الحكومة،  اختارتها  التي  الفنادق  في  اإلقامة  تكاليف  أداء  فاتورة  بتقديم 

مصنفة،  كشرط للحصول على تذكرة السفر.
هذه الفنادق،  ال ترد هواتفها على اتصاالت المغاربة العائدين، ال في الدار البضاء وال 
في طنجة.  فندق واحد »الوليد« بالدار البيضاء أعلن للمستفسرين  عن أن  تكلفة اإلقامة 
»العشرية«   حددت في  75 أورو لليلة الواحدة، بمعنى أنه سيكون على المغربي أن يدفع 
الرحم معهم، بعد  المغرب ويصل  أورو، مليون سنتيم تقريبا،  ليلتقي بأحبابه في   750

غيبة عامين أوأكثر..  
وسارت إدارة المطارات،  على نهج »وزارة بوريطة«، في  تعقيد األمور على ما هي عليه 
من تعقيد، فأعلنت أن  مغاربة العالم، ملزمون  أوال،  بملء استمارة يقدمون فيها بيانات 
دقيقة حول  طبيعة عملهم في بالد المهجر، وعالقاتهم في محيطهم هناك، ثانيا بإجراء 

اختبار صحي يوما قبل انتهاء مدة الحجر الصحي في فنادق المغرب.
 شروط »الخيزيرات« هذه غير مستغربة من إدارة عودتنا على »البيروقراطية« المقززة، 
المنفرة، كما أن مغاربة »الباء« ومنهم مغاربة دول الخليج العربي  ال يجادلون في قضية 
عطلتهم،  ولكنهم  مدة  من  مدته ستقتطع  أن  من  بالرغم  الصحي،  الحجر  أو  التلقيحات 
يعتروضون على إلزامهم بدفع فاتورة اإلقامة الفندقية المكلفة، األمر الذي يتعارض، في 
نظرهم، مع مبدأ التسهيالت التي أمر بها الملك لصالحهم، والتزمت  الحكومة بتنفيذها.

على أي، كان على الحكومة أن تستلهم الحلول من روح التعليمات الملكية  وأن تتفادى 
تعقيد األمور بالشكل الذي يعطي للموضوع تأويالت شتى ال تخدم مصداقية الحكومة.
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هذا للكبار : القلب ل ي�شنع اإل للرحى
جريدة »الصبــاح«  نشرت  في عدد األربعاء 
الماضي، من مصادرها الخاصة،  خبرا مفاده أن 
»تنبيهات« خاصة، وجهت للوزراء وكبار موظفي 
والبرلمانيين، وقادة األحزاب ومنظمات  الدولة، 
عطلتهــم  قضاء  المدنـــي،  بعــدم  المجتمــع 
بإسبانيا.  السياحية  المنتجعــات  في  الصيفية 
التي  المبررات«  وذلك لألسبـــاب  »مهما كانت 

تعلمون.
دعــــوة  هو  ليس  الخبــر،  هذا  في  الغرابة 
عن  »التخلـــي«  إلى  البلد  هــذا  في  »الكبار« 

حنينهم إلى »ال كوسطا ديل صول«، و »بويرطو بانوس«،  و«ماربيليا«، حيث يملك الكثير 
بحاجة  يكون هؤالء  أن  بل  واستثمارات هامة،  لالصطياف،  فاخرة  المغاربة شاليهات  من 
إلى »تنبيه« من جهة ما،  إلى أن السياحة في إسبانيا، في الظروف الراهنة،  يمكن اعتباره 

ضربا من ضروب الخيانة.
إلى  يحتاجون  ال  لكوهم  وترحالهم،  حلهم  في  »الكبار«  مراقبة  يصعب  إنه  حقيقة 
لتدوير »الناعورة« للحصول  المقاطعة، وال يحتاجون  الوطن من  »شهادة« مغادرة أرض 
على »الدوفيز« بالقدر الذي يشاؤون،  بل وال يحتاجون أصال،   إلى شراء تذكرة سفر،  ألنهم 
اتجاهات  في  إسبانيا  حدود  على  يقفزوا  أن  الخاصة، ويمكنهم  بوسائلهم  »يطيرون« 
مختلفة ويعرجوا عليها متى شدهم الحنين إلى لياليها  »المالح«،  وهي ليال »ممتعة« 

بكل المقاييس.
يقول المثل الجبلي »القلب ال يكون إال للرحى« والقلب هو تلك القطعة الخشبية المثلثة 
األضالع التي تدور حولها الرحى. القلب هنا، بمعنى  الحب، والوفاء، وهو ال  يُصنع.  يكون 

أو ال يكون.
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 العلمي: ُتعتمد يف اأوروبا وُتهمل يف وزارة ال�شحة
في  وزير  فهذا  ال تصدق.  ما  كثيرا  وأحداُث  أمورٌ  المغربي«،  »االستثناء  مفارقات  من 

حكومة تتبجح بأنها ائتالف بين كبار األحزاب الوطنية، قامت على برنامج »موحد« أو على 
األقل، »مقبول« من جميع األطراف المؤتلفة،  نقصد حفيظ العلمي، يعلن، من جديد، أن 
»زميله« في الحكومة، وشريكه في »االئتالف« التالف،  ال زال مصرا على عدم قبول اختراع 
مغربي صرف، وصل إليه علماء مغاربة شباب، في إطارإنقاذ أرواح مغاربة من الهالك، بسبب 
األجنبي،  األقل  المنتوج  نفس  على  الحصول  تكاليف  اللعين،  والتخفيف  من  الفيروس 
جودة. يتعلق األمر بأجهزة التنفس الصناعي الذي سبق وأن بشرنا بها الوزير العلمي في 

عزّ األزمة الصحية التي ضربت المغرب.
البرلمان، إصرار  لكن الجديد، والغريب في نفس الوقت، أن يعلن العلمي، تحت قبة 
على  الصنع،  حصلت  المغربية  الصناعي  التنفس  أجهزة  أن  الصحة،  في  »قلة«  زميله 

الترخيص األوروبي، ووزارة أيت الطالب، ال تزال ترفض »طلب« استعمالها بالمغرب.
وفي غياب رد واضح ، إلى اآلن، حول الموضوع، سواء من طرف الوزارة المعنية أو من 
الخبر على صفحات  الحكومة »الضامن« لالئتالف، »المنهار«، ال يمكن لقارئ هذا  رئيس 
الجرائد إال أن يتحسر على مصالح الوطن، حين تختزل  وتضيع في صراعات »داخلية« بين 
هذا الوزير وذاك، ليبرز »بالمكشوف«، »نموذجٌ مغربي  جديد« آخر، في تدبير الشأن العام، 

بعيدا عن المصلحة العامة.
فهل نضيف أجهزة التنفس الصناعي  »ميد إين موروكو«  إلى »اكتشافات« مغربية 
أخرى سبق للعلمي أن بشرنا بها، وتلهفنا لرؤيتها،  كاألسرّة الطبية،  أو السيارة الكهربائية 
ال  والتي  علينا،  الصحافة  بها  تطلع  التي  االختراعات  من  وغيرها  بالمائة،  مائة  المغربية 
تلقى أي اهتمام من الدولة المغربية، أو من المستثمرين المغاربة، أم أن كل طموحنا أن 
تصلنا من الخارج  طبعا  أخبارعن اختراعات مغربية،  من مخترعين مغاربة،  نالت براءات 
االختراع واالستعمال، من دول أجنبية، تعرف كيف تتصيد النوابغ من  المخترعين الشباب، 
اقتصاد  لتساهموا في  المغربية  استهلكوا  المنتوجات  الخالد:  لنرفع شعارنا  العالم،  عبر 

البلد؟!
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من لغة الوزراء: »اخلوا اخلاوي«!...
وهبي  بين  مؤخرا  حصلت،  التي  المالسنات 
اقتناعنـــا  رسخــت  والوزيــر،  النائب  والعلمي، 
بأن  معجم بعض السياسيين والوزراء،  يقترب 
يكون  أن  بدل  المبتذلة،  »السوقية«  من  كثيرا 
راقيــا، معبـــرا عن رقـي  وسمـوّ أسلوب الجدل 

بين  الفرقاء.
الطعن  بسبب  كان  المسؤولين  بين  الجدل 
»صحة«  يخص  فيما  الرجلين  بين  المشترك 
جلسة  في  العلمي  قدمها  التي  ودقة  البيانات 
الشغل،  »مساءلة« برلمانية، حول  توفير فرص 

ونسبة العجز التجاري،  وحالة االقتصاد الوطني استيرادا وتصديرا،  ومن له أحقية االدعاء 
بأنه صاحب الفضل في إنعاش صناعة السيارات بالمغرب، إلى غير ذلك من »التفاهات«......!        

 النائب وهبي »شكك« في بيانات الوزير »المتفائلة جدا« والتي اعتبر أنها ال تالمس 
الواقع المعاش، بينما رفض العلمي، وبحدة،  مؤاخذات وهبي، وصاح في وجهه »كفى من 
عن  »وردية«  صورة  رسم  أن  بعد  الخاوي«،  »الخوا  سوى  منكم  نر  الخاوية«  لم  الهضرة 
الوضع االقتصادي بالمغرب، استثمارا، وصناعة، وتصديرا  واستهالكا للمنتوجات المغربية 

اإلنتاج.
تصريحات الوزير قوبلت بنوع من »السخرية« من طرف عدد من البرلمانيين ليواجهوا 
ب »غضبة« الوزير الذي  استغرب أن تواجه الحكومة بانتقادات بدون دليل، وقال إن من 

يقومون بذلك هم بحاجة إلى إحالتهم على »المستشفى للعالج«.......
وبخصوص ادعاءات وهبي بأن الفضل في نجاح قطاع السيارات يعود إلى الوزير األول 
األسبق ادريس جطو، رد العلمي بحدة: قطاع السيارات احنا  اللي نجحناه، »وما شفنا منكم 

غير الخوا الخاوي«.....!!    
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اجلواهري :  الأحزاب ال�شيا�شية »باكوٌر وزعرت«!
عقد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، األربعاء الماضي، ندوة صحافية، كان 
من بين »جواهرها« أن وصف األحزاب السياسيية بـ »الباكور والزعتر«، وذلك في سياق 
التي  الوعود  العام  بسبب  والقطاع  السياسية  األحزاب  بين  المفقودة  الثقة  عن  حديثة 

تطلقها تلك االحزاب عند كل انتخابات جديدة »وال تستطيع الوفاء بها«.
بـ  السياسية  أنه »اكتشف« خطأه فيما بعد، وأن ليس من حقه  تشبيه األحزاب  ومع 
الطبية  النباتات  يعد من  الذي  و»الزعتر«،  لذيذ،  مذاق  ذات  فاكهة طيبة  وهو  »الباكور« 
الموصوفة لمقاومة العديد من أمراض  الجهاز الهضمي، وبالتالي فال »قرابة« بين الباكور 
والزعتر واألحزاب السياسية ال من حيث »المذاق« وال من ناحية الدواء والشفاء، فقد طالب 
بسحب الباكور والزعتر  من مائدة تلك الندوة، إال أنه صعب سحب الفاكهتين  من أشرطة 
لسانهم  المسؤولين  الكون،  لتؤكد عدم ضبط بعض  بقاع  إلى كل  التي طارت  الفيديو 
وهم  »يخطبون« على الهواء، أو حتى تحت قبة البرلمان، كصاحبنا العلمي الذي استعار 

من أمثلة الشارع، عبارة »الخوا الخاوي«، واألمثلة في هذا الباب كثيرة!........  

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

اللفظ املفيد

احلقب  مر  على  املغرب،  يف  االحتفالية  العادات  اكت�سبت 
الدوام  على  متيز  طابٌع  زاخمًا،  طابعا  البعيدة،  التاريخية 
امل�ستوى  تعك�س  التي  املحلية  للإيقاعات  القوي  باحل�سور 
الفعلي  وارتباطها  ال�سعبية  الغنائية  الفنون  احلقيقي لتطور 
املغربي  للمجتمع  واالجتماعي  االقت�سادي  الواقع  بطبيعة 
الأمناط  هذه  لكن  والثقافية،  والإثنية  اجلهوية  بتعدداته 
عن  جماعي  تعبري  جمرد  كونها  من  انتقلت  الحتفالية 
اإلى  الب�سرية،  الُفرجة، اعتبارا للطبيعة  والرغبة يف  الفرحة 

مرحلة التنظيم واملاأ�ض�ضةِوفق �ضوابط واأعراف مرعية.
كهذا،  م�ضارا  تتخذ  حني  الأمور  فاإن  الأ�ضياء،  بطبيعة  و 
والتوظيف  ال�ضطــو  ملحاولت  عر�ضــة  الحتفالت  ت�ضبــح 
والتيارات   املتباينة  القوى  خمتلف  طــرف  من  ال�ضيا�ضي 
ودورا  تاأثريا  لها  اأن  ُيْعَتَقُد  مواقع  حيازة  اأجل  من  املت�ضارعة 
م�ضاعدا  يف الهيمنة على املجتمع، وبالطبع، فاإن الدولة تنتبه 

مبا فيه الكفاية لهذه التجمعات
التوجهات  فهم  اإلى  ذلك،  خالل  من  وت�ضعى،  الحتفالية 
بنية  ت�ضكل  التي  والطبقات  ال�ضرائح  خمتلف  لدى  العامة 
املجتمع،  من اأجل توظيفها امل�ضروع خلدمة ت�ضويق �ضيا�ضاتها 

العمومية يف كل املجالت.
ما  منذ  �ضرعت،  الحتفالت  فاإن  احلا�ضل،  التطور  بحكم 
يقارب العقدين من الزمن، يف النتظام داخل موؤ�ض�ضات مدنية 
العام  املال  م�ضدرها  يكون  مالية  باإمدادات  حتظى  واأ�ضبحت 
اأ�ضبحت  وبذلك،  اأخرى؛  اأحوال  يف  اخل�ضو�ضي  واملال  اأحيانا، 
ما  منها  املرجعيات،  ومتعددة  املذاهب  متنوعة  املهرجانات 
اآخر  م�ضارا  لنف�ضه  يتخذ  ما  ومنها  بعينه،  اجتاه  نحو  ينحو 

يعاك�س توجهات بعينها.
عقد  حوايل  منذ  تاأ�ض�ضت  فتية،  جمعية  انخرطت  لقد 
ون�ضف من الزمن بطنجة، يف اجتاه يدعو لالهتمام بالثقافة 
منظار  حتت  املنك�ضفة  الق�ضايا  خدمة  ذلك،  وعرب  امللتزمة، 
توؤطره الثقافة املازجة بني احلداثة وحما�ضنها، وبني التقليد 

وموروثاته التي تبدو جميلة يف اعتقاد الكثريين.
منذ انطالق الدورة الأولى ملهرجان ثويزا، �ضعى املنظمون 
جميل  بني  جتمع  فنية  لثقافة  الرتويج  يف  ال�ضتثمار  اإلى 
الرتاث وجديد الع�ضر، يف قالب ل يخرج اإطالقا عن الثقافة 
التقدمية، ثقافة تنهل من الإرث الن�ضايل للحركات املدافعة 

عن القيم الإن�ضانية، وحتكمها نظرة الت�ضامح والنفتاح.
الفنية  والأ�ضماء  لدوراتها،  املتتالية  النجاحات  ورغم   
حكماء  اأن  اإل   ، فقراتها  جميع  اأثثت  التي  العمالقة 
رتابة  عن  اخلروج  �ضرورة  اإلى  النهاية،  يف  املهرجان،انتبهوا، 
وبذلك  العذبة،  �ضطوتها  من  والتحرر  املو�ضيقية  الإيقاعات 
خالله  من  انفتحت  ميالد  للمهرجان،  جديد  ميالد  حتقق 
يف  الغو�ص  تنتظر  وفل�ضفية  فكرية  اأ�ضئلة  على  ُمْقلتاُه 
وهكذا  الدام�ضة،  معاملها  عن  والك�ضف  املظلمة  دهاليزها 
حظيت مدينة ابن بطوطة بفر�ضة ا�ضتقبال ثلة من عمالقة 
اأ�ضماء  املغاربي، فالتاأمت   الفكر والأدب وال�ضيا�ضة يف ف�ضائنا 
معرفية  موائد  على  ّديق  وال�ضِّ والوديع  ويقطني  كاأدوني�ص 
اجتاه  يف  الإن�ضان  �ضهية  فتح  خاللها  من  جرى  موائد  د�ضمة، 
واأكرث  جراأة  اأكرث  اأ�ضئلة  حول  فل�ضفية  اإجابات  عن  البحث 

حتررا من قيود الالهوت .
لقد كانت اآخر دورة ملهرجان ثويزا املاأ�ضوف عليه، ثقافيًة 
للتقاليد  ال�ضت�ضالم  طور  من  انتقلت  فقد  عري�ص،  بامتياز 
الهادئة  الفكرية  الطقو�س  ممار�سة  مرحلة  اإلى  الفرجوية، 
والنفتاح على الواقع عرب طرح الأ�ضئلة اجلريئة، عن طريق 
عنوانه  حموري  مطلب  حتقيق  اإمكانات  عن  والك�ضف  البحث 
ال�ضيا�ضة  خوازيق  لكن  املفقودة،  املثقف  جراأة  هو   العري�ص 
هذا  تِئد  اأن  الأميان  باأغلظ  اأق�ضمت  ال�ضيا�ضيني  واألعيب 
يًا مْن�ضيا، ف�ضالم على مهرجان  الفعل الثقايف املنري وجتعله َن�ضْ

التنوير. !

�شالٌم على مهرجان  
التنوير !
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ط  ال

بخ

محمد اإمغران -
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ط  ال
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التي  فيوليا،  مجموعة  أعلنت 
تقوم بابتكار وتطبيق حلول مفيدة 
الماء  قطاعات  لتسيير  وملموسة 
تعييـن  عن  والطاقــة،  والنفايات 
مديــــر  منصــب  في  نصر  شهيد 
من  ابتداءا  وذلك  المغرب،  فيوليا 
للسيد  خلفا  المقبل،  يوليوز  فاتح 
سيظل  الذي  روشمبو  دو  فرانسوا 

رئيسا غير تنفيذي.
وكشفت الشركة في بالغ لها 
قبل  من  جاء  ذلك  عن  اإلعالن  أن 
للمجموعة،  العام  المدير  الرئيس 
انطوان فريرو، مضيفة أنه بتعيينه 
مديرا لفيوليا المغرب، يلتحق نصر 
إفريقيا  لمنطقة  التنفيذية  باللجنة 
للمجموعـــة  األوســط  والشــرق 
مديرا  الوقــت  نفس  في  وسيظل 
عاما لريضال، ويقوم بمهامه داخل 

عاما  مديرا  بدوره  عين  الذي  عثمان حمودة،  بمساعدة  الشركة 
مساعدا بريضال محل أسامة بناني الذي سيحال على التقاعد عند 

نهاية هذا الشهر.
وأشار البالغ إلى أن هذه الترقية الداخلية للكفاءات المغربية 
تدل على اإلرادة الراسخة لدى المجموعة بضرورة إعطاء األفضلية 
للمواهب والكفاءات الوطنية القادرة على االستجابة للمتطلبات 

الالزمة على المستوى التدبيري لألطر العليا.
وقبل تكليفه بمهمة اإلدارة العامة لريضال، يضيف المصدر 
شركة  داخل  سنوات  ثماني  قضى  أن  نصر  لشهيد  سبق  ذاته، 
هو  وكما  للشركة.  عام  كمدير  سنوات  أربعة  منها  أمانديس، 
نتائج  بالرباط وسال، حصل نصر على  أو  الحال بطنجة وتطوان 
ملموسة تدل داللة قاطعة أن نموذج التدبير المفوض للخدمات 
األساسية هو أكثر من أي وقت مضى، عامال للتقدم في مجاالت 
الماء والكهرباء خصوصا مع التمدد العمراني والنمو الديمغرافي 

والتطور االقتصادي بالمغرب.
للقارة  المستدام  للتطور  وأداة  مرجعا  يعتبر  بلد  وداخل 
وبعزم  عاليا  شك،  بدون  نصر  شهيد  السيد  سيرفع  اإلفريقية، 
العالمي  الرائد  تصبح  أن  في  المتمثل  فيوليا  مجموعة  طموح 

للتحول اإليكولوجي.
دكتـــوراه  على  حاصــل  52 سنـــة،  العمر  البالغ من  نصر، 

بكندا  الحيوية  الفيزياء  في  الدولة 
بالواليات  نوتـــردام  وبجـــامعــة 
 ،1998 سنة  األمريكيــة  المتحدة 
الفيزيائيـــة  العلــوم  في  واإلجازة 
بالرباط  الخامس  محمد  بجامعة 
العلــوم  1990، وماستــر في  سنة 
الفيزيائية من جامعة كيبيك بكندا 

.1993
المهنــي  المســـار  أن  كمـــا 
لثالثة  وأب  المتزوج  نصر،  لشهيد 
لمناصب  بشغله  تميـــز  أطفـال، 
العمليــات  عديـــدة منهـــا مديــر 
ميكرو  ط  س  بشركـــة  والتصنيع 
بين  ما  بالدارالبيضاء  إليكترونيك 
1999 و2004، ومدير مصنع  سنة 
ألمانية  )شركة  ببوزنيقة  ليوني 
اللجنة  وعضو  الجنسية(  متعددة 
و2008،   2004 بين  ما  التنفيذية 
بعين  سيسطام  ويرينغ  إليكترونيك  سوميطومو  مصنع  ومدير 
اللجنة  الجنسية( وقائد  يابانية متعددة  والقنيطرة )شركة  عودة 
المجلس  تقني وعضو  2008 و2010، ومدير  بين  ما  التنفيذية 
اإلداري لفيوليا النقل المغرب ما بين 2010 و2011، ومدير عام 
فرعي  تطوان  ألمانديس  المساعد  التنفيذي  والمدير  ألمانور 
فيوليا المغرب ما بين 2011 و2014، ومدير تنفيذي ألمانديس 
 ،2015 طنجة  ألمانديس  تنفيذي  ومدير   ،2014 سنة  تطوان 
ومدير عام ألمانديس ما بين 2015 و2019، ومدير عام لريضال 

منذ 2019 إلى 2021.
وحسب البالغ، فإن مجموعة فيوليا تطمح ألن تصبح شركة 
مرجعية في مجال التحول البيئي، من خالل تواجدها داخل خمس 
ألف مستخدم، حيث   179 تقارب  التي  البشرية  قارات بعناصرها 
تقوم المجموعة بابتكار وتطبيق حلول مفيدة وملموسة لتسيير 
قطاعات الماء والنفايات والطاقة وبإمكانها المساعدة في إحداث 
تغييرات جذرية. ومن خالل أنشطتها المتكاملة الثالث، تساهم 
الموارد  على  والحفاظ  الموارد  إلى  الولوج  تطوير  في  فيوليا 
الموجودة وتجديدها أيضا. وخالل سنة 2020، قامت المجموعة 
بتزويد 95 مليون نسمة بمياه الشرب، وبربط 62 مليون ساكن 
 / 43 مليون ميغاواط  يقارب  ما  وإنتاج  الصحي،  الصرف  بشبكة 
ساعة وتثمين 47 مليون طن من النفايات الصلبة. كما حققت 
رقم   2020 )Paris Euronext: VIE( خالل سنة  البيئة  فيوليا 

معامالت صافي بلغ 26,010 مليار يورو.

ابتداء من فاحت يوليوز.. املغربي “�شهيد ن�شر” 
مديرًا جديدًا لفرع �شركة فيوليا باملغرب
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نتحدث في هذا الموضوع عن األدوار والوظائف الموكولة لألحزاب السياسية في 
المجتمع بشكل عام، لكن أيضا وبشكل أساسي عن مسؤوليتها ومدى انخراطها في 
العملية التمثيلية والتأطيرية للمواطنين.. كما تحدثنا في مواضيع سابقة عن جمعيات 
ومنظمات المجتمع المدني واألدوار التي يتعين االضطالع بها داخل المجتمع، وأشرنا 
النشيطة والمؤثرة  الجمعيات  الريادي المسؤول لبعض  الدور  إلى  بهذا الخصوص 
والفعالة على أرض الواقع المجتمعي.. وال نريد أن نكرر ما سبق أن قلناه  في أكثر من 
مناسبة عن جمعيات التمثل التصور العام للعمل الجمعوي الجاد والمنضبط برنامجا 
وتأطيرا وممارسة..!! أهدافها تكمن في أغراض محددة ذاتية منفعية خالصة، وراءها 
أشخاص انتهازيون يفتقدون للمصداقية ولنبل العمل اإلنساني واالجتماعي.. على 
هذا المستوى وبنفس المقاييس تطرح جملة من اإلشكاالت في العمل السياسي، 

دون إغفال العالقة التي تربط بين األحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدني..
تأسيسا على ماتقدم، فإن الدستور المغربي جاء بمجموعة من التعديالت وافقت 
نقاش  سياق  في  السياسية  األحزاب  جل  بينها  ومن  األمة،  مكونات  مختلف  عليها 
ومشاورات طويلة، انتهت إلى إجراء استفتاء شعبي واسع في شهر يوليوز من سنة 
2011 والتعديالت الدستورية التي نحن بصدد الحديث عنها جاءت هي األخرى غداة 
مسيرات احتجاجية شهدها الشارع المغربي امتدادا لما سمي آنذاك »بثورة الربيع 
العربي«، طالب من خاللها بإصالحات ديموقراطية شاملة.. غير أن الذي يهمنا هنا، 
وظائفها،  مهامها،   : المجتمع  في  السياسية  األحزاب  دور  هو  اإلشارة،  سبقت  كما 

صالحياتها، وطبيعة تواصلها الحزبي مع المواطنين..
المغربية  من  السياسية  التنظيمات  الجديد مكن كافة  الدستور  للتذكير فإن 
القيام بمهام ووظائف على قدر كبير من األهمية وعبر إطاللة سريعة على أهم هذه 
المحاور أقرأ لكم مايلي: » تعمل األحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين 
وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام، 
وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة«.. إلى غير 
ذلك من الصالحيات والمهام الواردة في الفصل السابع من دستور المملكة.. وإذا 
عدنا بعقارب الساعة إلى الوراء، أي إلى عهد قريب جدا، نجد أن الغالبية العظمى من 
الشعب المغربي كانت منسجمة مع توجهات وبرامج بعض األحزاب فيما كانت تلعبه 
من أدوار في الساحة السياسية الوطنية، بل كانت آمالها معلقة على هذه األحزاب 
لتحقيق طموحاتها وتطلعاتها في التنمية االقتصادية واالجتماعية.. لكن يبدو اليوم 
أن كل شيء انتهى بعد أن أصبح الهم الوحيد لألحزاب السياسية هو خدمة مصالحها 
فأحزاب  المقربين..!  ومقربي  والمقربين  العائالت  نسيان  دون  الضيقة  الشخصية 
الحكومة  السابقة وفي  الحكومات  الديموقراطية على خلفية مشاركتها في  الكتلة 
الحالية التي يرأسها الطبيب سعد الدين العثماني تحولت إلى أحزاب إدارية منبطحة 

ومستسلمة الفرق بينها وبين األحزاب التي ولدت ذات زمان من رحم »المخزن«..
أجل حجب  الحكومة هو من  الكتلة  داخل  أحزاب  أن وجود  أقول لكم  دعوني 
وفقدت  المصداقية  أفقدها  سابقة  تجارب  في  عنه  أبانت  الذي  الفشل  عن  األنظار 
إلى  للدخول  كبير  وبتهافت  الوسائل  بكل  توسلت  لذلك  المواطنين،  ثقة  معه 
الحكومة والرضا التام على قبول بعض الحقائب غير ذات  أهمية عسى أن يعوضها 
اإلقرار  من  البد  حقيقة  وهذه  السياسية،  الساحة  في  وتراجعها  فشلها  من  جزءا 
المغربية بصفة  الرؤية واضحة..  والمتأمل في األحزاب السياسية  بها حتى تكون 
عامة أغلبية ومعارضة، منها التي تلقت إشارات انتقاد وعدم الرضا في خطب جاللة 
الملك السابقة، سيخلص -أي المتأمل- في المشهد السياسي الوطني إلى نتيجة 
المواطنين  مع  تواصلها  في  فشل  أيما  فشلت  المذكورة  األحزاب  أن  تفيد  وقناعة 
ولم تستطع أن تحقق آمال وتطلعات الشباب ومختلف الشرائح االجتماعية الواسعة 
فكيف  الوزارية..!  الحقائب  وعبرها  األصوات  لحصد  األحزاب مطية  تستعملها  التي 
لألحزاب التي تعيش أزمة ديموقراطية داخلية ناهيك عن ضعف تواصلها الحزبي مع 
جماهيرها داخل القواعد أن تدافع عن المطالب المشروعة لآلخرين..؟ من المسؤول 
عن هذا الوضع المتردي لجل أحزابنا السياسية..؟ هل هي أزمة خطاب أم أزمة كفاءات 
سياسية وقيادات محنكة..؟ أم هي بداية نهاية  األحزاب في بالدنا..؟ أم أن برامج 
األحزاب وخطابها غير المقنع لم يعد يستجيب لتطلعات الشعب المغربي مما أدى 
إلى سخط وتذمر وامتعاض المواطنين من سلوكات األحزاب المغربية بسبب عدم 
الوفاء بعهودها..؟ لماذا تسلك هذه األحزاب سياسة التهميش الممنهجة في حق 
نخبها المثقفة داخل قواعدها؟ وال أتحدث هنا عن بعض االنتهازيين المتملقين من 
شبيبة أحزاب معينة تتهافت وراء مصالحها ومنها أساسا التوسل لضمان مقاعد ريعية 
البرلمان دون الدخول في معترك االنتخابات الذي قد  يفضي بها إلى  مريحة في 
الهامش وإلى نتائج هزيلة ومحتشمة.. هؤالء يفسدون أكثر مما يصلحون، وابحثوا 
عنهم في أحزاب المعارضة واألغلبية وستقفون على صحة هذا القول.. ما الذي تبقى 
من المشهد السياسي في الظروف الراهنة غير النزول إلى الساحة لممارسة التضليل 
والكذب على الناس وشعارات ديماغوجية  ووعود فارغة واالستخفاف بضعاف العقول 
واستبالد بعض السذج من المواطنين وما أكثرهم في بالدي.. وهم أبعد مايكونون 
ذلك..!!  غير  أم  كانوا  مناضلين  المواطنين،  أمام  ووعودهم  بأقوالهم  االلتزام  عن 
الدستور  السابع من  الفصل  قراءة  إعادة  إلى  السياسية  األحزاب  لذلك فنحن ندعو 
المغربي »تمحيصا وتحليال واستنتاجا« حتى تتمكن من وضع مصداقيتها على محك 
الجدية والوضوح مع الناس بما يجعل سلوكاتها وخطاباتها ومواقفها أكثر جدية قبل 
أن تسقط من أبراجها العالية وتعرض نفسها لالنهيار واالندثار ويكتب -بضم الياء- 

على أبوابها أحزاب »بال نضال والمصداقية وال ديموقراطية«.
القول أن ال ديموقراطية بدون أحزاب سياسية،  إذا كان البد من  الكالم:  آخر 
فإنه ال أحزاب سياسية في غياب الديموقراطية، كما أنه ال حاجة لنا ألحزاب فاشلة 

مستسلمة وقيادات متعسفة وفاسدة..!!

من صميم المجتمع

الأحزاب ال�شيا�شية 
اأزمة الواقع.. 
• إدريس كردودوواقع الأزمة !

حطت مسابقـة إنجـاز المغرب، رحالها بمدينة طنجة، 
وتحديدا بثانوية موالي يوسف، التي عرفت  يوم السبـت 
19  يونيو 2021 الجاري،  تقديم مجموعة من المقاولين 

الشباب، إلبداعاتهم وابتكاراتهم في مجاالت  متعددة.
  وفي كلمــة لها بالمناسبة، أوضحــت سنــاء  الوديـع 
المنفعـــة  ذات  المغرب،   إنجاز  بجمعية  العمليات  مديرة 
المبادرة  وروح  المقاولة  روح  تنمية  إلى   والرامية  العامة، 

المتابعيـن دراستهـــم في   المغــاربـــة  الشبـــاب  لــدى 
المؤسســات العمومية، بأن التظاهرة المقامــة بطنجــة، 
تتوخى االحتفــاء  بمجهودات  شبـاب  بثانويات المدينــة، 
بهدف  خلق مقاولة شابــة،  اشتغلـوا عليها  لمدة تراوحت 
بين  6  و  8  أشهر،  بحيــث  يتم اختيار المقاولة الشابة، 
من اجل   تمثيل طنجة في المسابقة الوطنية، التي ستقام 

في شهر أكتوبر المقبل بالعاصمة االقتصادية للمملكة.

تنظيم م�شابقة اإجناز املغرب بطنجة

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره، تلقينا صباح يوم الثالثاء 22 
يونيو 2021، خبر رحيل األديبة والكاتبة المرحومة

الدكتورة هدى املجاطي
الباحثة في أعالم شمال المغرب،

والرئيسة السابقة لرابطة كاتبات المغرب  ـ  فرع طنجة

كانت رحمة اهلل عليها شغوفة بالبحث العلمي ما جعلها تحظى بتقدير 
بالجهــة، ويعــد رحيلهــا خسارة كبرى  الثقافية  المؤسسات  واحترام كل 

للمشهد الثقافي عامة، وبجهة الشمال بشكل خاص.

وبهذه المناسبة األليمة نتقدم بأحر التعازي لكل أفراد عائلة الفقيدة وكافة أصدقائها وزمالئها، سائلين اهلل 
عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته .

ًة َفاْدُخِلـــي َيّ َيــًة َمْر�ضِ ـــِك َرا�ضِ ْطَمِئَنــُّة اْرِجِعي اإَِلى َرِبّ ْف�ُس امْلُ ُتَها الَنّ { َيـا اأََيّ
ِتي   } )�ضدق اهلل العظيم( ِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجَنّ

ت�شوير :  حمودة
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المسيد في حزن مرير جالسا جلوس  العطلة الصيفية بين جدران  قضيت 
الموسـم  ولماحــل  الكبير..  االمتحان  في  لرسوبـي  جزاء  الحصير،  على  أسير 
الدراسي الجديد ُأطلق السيد الوالد سراحي وعجل بنقلي من مدرسة »المركز« 
إلى مدرسة »المعسكر« الملحقة بها إداريا، فوق هضبة تطل على عين جارية 
واألفاعي  الزواحف  تأويها  نباتات شوكية وكتل صخرية  تتخللها  يانعة  ومروج  

والعقارب السامة الالدغة.
ببـرج  المــزود  المفكــك  البناء  ذات  األقســام،  المعدودة  المدرسة  وهذه 
مراقبة خشبي ومولد كهربائي معطل ورشاشات استحمام متداعية ومراحيض 
عهـــد  في  كانـت  صدئة..  متهالكـة  مواسيـر  من  المتسربة  الميــاه  تغمرها 
فتحولت  الجنود،  التالميذ  من  نخبة  تأوي  داخلية  عسكرية  مدرسة  االستعمار  
بعد االستقالل إلى مدرسة ابتدائية فرعية الستقطاب أبناء المنطقة القاطنين 
أجساد  هيئة  على  أجسادهم  تبـــدو  الذين  التالميــذ  من  وجلهــم  بالجـــوار، 

الرجال، بل ومنهم المتزوجون الذين ينفقون على العيال..
انتقالي لمواصلة الدراسة بهذه المدرسة الموحشة، المشتملة على أقسام 
من المستوى الثالث والرابع والخامس، أغرى فضولي الكتشاف محيطها بمزيد 
أو لدغة أفعى قد تزهق روحي في أقل  اتقاء للسعة عقرب  الحيطة والحذر  من 

من دقيقة.
الحشرات  من  أنواع  على  تعرفت  المشاكسين  التالميذ  من  رهط  ورفقة 
اصطياد  طريقة  وتعلمت  جحورهــا،  ونبشت  األفاعي  أثـر  وتعقبــت  والزواحف 
لألكل  الصالحة  النباتــات  على عدد من  تعرفت  العقارب وكسر شوكتها.. كما 
الجمل..  ـ مسكة  الكرنينة  ـ  ألمو  ـ  الجمار  العرقسوس األخضرـ  ـ  ك»الحميضة 
البطـن  وأوجـاع  للزكام  المقـاومـة  البريـة  األعشـاب  و  النباتـات  من  »وغيرهـا 

ك »فليو ـ الزعتر« وغيرهما.
الصغيرة، خاصة  عقولنا  التي سلبت  االكتشافات  أهم  الكهوف من  وكانت 
أواخر  جوفه،  في  عثرنا  الذي  المدنـي  عين  على  بشموخ  المطل  الكهف  ذاك 
عظمي  هيكل  على  مفتــرض،  كنز  عن  بحثـــا  وتنقيب  نبش  إثر  الستينيات، 

أرعبنا شكل جمجمته الضخم، فأطلقنــا سيقاننا للريح، طالبين السالمة..

الحقة  زيارة  في  أثر  على  نعثرله  لم  الذي  ـ  العظمي  الهيكل  ذلك  ولعل    
للكهف ـ يؤكد بما اليدع مجاال للشك أن اإلنسان القديم قد استقر بهذا الكهف 
توالي  السنيــن، ومع  غابـر  بجبل »أقشمير« منذ  استقر بكهوف مجاورة  مثلما 
والحجارة  الطوب  من  بيوتا  الكهوف  برحاب  الالحقــون  بنى  والعصور  الحقب 

واألسمنت، فعاشوا فيها بسالم ووئام. 
وعلى قمة جبل »أقشمير« تتربع القشلة التي شيدها المستعمــر الفرنسي 
القرن العشرين، مما ساهم في انتشار دور الدعارة بمحيطها، وكذا  في مطلع 
مع  المجلوب  الكمان،  إيقــاع  على  الهــوى  بنــات  تحييه  الذي  النشاط  ازدهار 

العتاد العسكري من وراء البحار..
»االستحمـــار«  و  االستعمار  عهد  في  الفرنسييــن  الضباط  بعض  وكان 
يتعهــدون الشيخات، ذوات الحســـن والجمـــال، بالرعايــة الالزمـة والحمايـة 
الكافية، رغبة منهم في االستمتاع بأمسيات ماجنة تدور فيها كؤوس الراح على 
الدفينة،  الشبقية  للغريزة  المثيرة  الركبة  الكمان على  البنادير وجرات  إيقاعات 

المحركة لألرداف الخفيفة والثقيلة.
الذين  السلطـة  رجال  عند  وحظــوة  مكانة  »أقشميـر«  لشيخــات  وكانـت 
والليالي  العائلية  واألفراح  الوطنية  الحفالت  لتنشيــط  حضرتهــن  يستدعون 
األهالي  بها  يتقـدم  التي  الشكايات  عن  الطرف  يغضـون  أنهم  كما  اإلباحية، 
عربدة  بسبب  تقض مضاجعهم  التي  العارمة  الفوضى  حدة  للحد من  ضدهن 
المنازل  أبواب  يكسرون  و  بألفـاظ ساقطـة  يتفوهـون  الذين  السكارى  الجنود 

العسكرية المصفحة السميكة. بأحذيتهم 
األســر  بعض  لجأت  بالقــوة  المتعـة  مقتنصــي  فوضــى  من   وللتخلص 
المحتشمة إلى كتابة عبارة تنبيـه على ظهر الباب أوعلى جدار واجهة المنزل، 

هو ذا نموذجها :
»هنا دار المتزوجين.. ممنوع الدقان«..

التقـاء  العبـارة  هذه  في  ضالتهـن  »الباطرونات«  بعـض  وجــدت  ولقد 
هيهات  لكن  باغيات،  من  أيديهن  ملكـت  ما  »مكاســب«  وحماية  الشبهات 

هيهات، فما هو آت كان أكثر مما فات.

مذكــــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س
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محمد وطـا�س

الشارع،  على  ياسمين  تعرفت  مبكرة،  سن  في 
التي  ياسمين  السعادة...  وأزقـة  الوحدة،  وأصدقاء 
تدحرجت بين بيــت الجدة، وبيت الخال، وكــادت أن 
وأحبت  النور،  رأت  األسرة،حيث  ببيت  عالقتها  تنسى 
الزهور، وافتخرت باسمهـــا بين إخوتهــا... في بيت 
األسرة، الذي اضطرت لإلختباء فيه تحت السرير، هربا 
من صياح أمها، التي يضربها والدها،ويسحبها أرضا 

واصفا إياها بألعن الصفات، وأخبثها...
ياسمين، تربت مع أب اليعرف قلبه للرحمة معنى! 
أب اليهتم إال بذاته، وقضاء حوائجه! أب يكثر السب 
والشتم، شديد، الغضب، والصخب! أب يعود كل يوم 
للبيت ليفزع أفراده،فتجد الجميع متخوفا من مقدمه، 

راجيا اهلل أال يعود أبدا!!!
وعندما تصرخ ياسمين، مدافعة عن أمها، يهزها 
الصغـار  إخوتها  فيتجمع  أرضا،  بها  ويرمـي  والدها 
يحدث،والسبب  ما  يعرفون  ال  يتباكون،  وهم  حولها 

حدوثه!!!
في  ياسمين  تستمر  واألخرى،عندما  الفينة  وبين 
يفتح  والدتها،  تعنيف  من  بمنعه  والدها،  مواجهة 
باب المنزل ويطردها خارجه، فتذهب مرة عند الجدة، 

ومرة أخرى عند الخال.
إلى متى ستستمر حلقات هذه المسرحية؟

دراسيــة  بحيــاة  وتحظى  ياسمين،  تستقر  كيف 
سليمة؟

المرضى، وتسكن  تعالج  بأن  تحقق حلمها،  كيف 
آالمهم، عندما تصبح طبيبة؟

بتمدرسها.  وال  بأحالمها،  بتاتا  يهتم  ال  والدها 
المبالغ  والحصول على  رغباته،  مايهمه فقط تحقيق 
المالية التي يفــرض على زوجتـه توفيرها من خالل 

دفعها للعمل دون سؤال عن نوعيته!!!
الشارع،  مغريـــات  تتحـــدى  أن  لياسمين  كيف 
على  للتعرف  لمرافقتها  تدعوها  يوم  كل  فزميلتها، 

»الحياة الحقيقية« حياة السعادة و الحرية.
كــأس  والثانيــة من  األولى  الجرعــة  تذوق  بعد 
باحثة  متحررة،  ياسمين  أصبحت  الحقيقية«،  »الحياة 
عن السعادة... تكرر تغيبها عن المدرسة، صار هدرا 

مدرسيا بامتياز، من يهتم؟ ال أحد.
المدرســة،  اتجاه  في  بيتهـــا  من  صباحا  تخرج 
لتلتقي  الحقيقية«  »الحياة  زقــاق  نحــو  تنحـرف  ثم 
بزميالتها، وزمالئها، وتبدأ المسيرة اليومية، في سباق 
وشجارات... غذائية،  مواد  وسرقة  لألشجار،  وتسلق 

لتنتهي بجلسة وسط الكبــار. هنـا نضجت ياسمين، 
بين أحضان الظالم، استفاقت، لتتفاجأ  بأن الندم ال 
إال  سنة،  عشرة  ثالثة  وعمرها  اآلن  عليها  وما  ينفع، 

إخبار أمها بالحادثة!
تعرفين  هل  إسمــه؟  تعرفيـــن  هــل  هو؟  »من 

عنوانه؟«.
تسألها أمها، وهي مازالت بلباس الحداد.

أثناء شجار بين مدمنين في  توفي والد ياسمين 
الشارع، ولم تعرف زوجته ذلك إال بعد مضي أزيد من 

أسبوع، بسبب عدم التعرف على هويته.
أمام  والدتها  مع  تقف  ياسميـن  الطفلــة  اليوم 
القضـاء، ضد الشــاب يحيا ذو األربعة والعشرون سنة، 

الذي قام باغتصابها.

على  تجيب  المحكمة،  تدخل  مرة  وأول  ياسمين، 
األسئلة بكل براءة، تنتظر ، وتنتظر ماسيحدث، لماذا 

وجودهم بالمحكمة؟؟؟
يحيــا  على  الحكـم  من  أسابيع  بضعة  مرور  بعد 
بالسجن، تتدخل أسرة يحيا وتقدم عروضا، و إغراءات 
خير  عروضها  أن  مؤكدة  وعائلتها،  ياسمين،  ألم 
استفادة لياسمين،عوض الزج بيحيا في السجن، حيث 

لن تستفيد شيئا من سجنه!!!
لمحو  بيحيا،  الزواج  عليها  ياسمين فرضت  والدة 
العار، ولكونهــا لن تتحمل ما حدث في بيتهــا! أفراد 
ومن  منها  يتبرؤون  أنهم  لياسمين  أكدوا  العائلة 
إحدى  أبدا.  يعرفونها  فلن  تتزوج  لم  وإذا  فعلتها، 
الخاالت طلبت منها ان تقبل بالزواج لمحو العار، ثم 

تطلب الطالق فيما بعد.
في نهاية األمر، كان قرار األم. وليس قرار ياسمين 

القاصر!
بالفعل خرج يحيا من السجن وتزوج ياسمين. أما 

اقتراح الخالة فذهب مع الرياح، ولم يعد له أثر.
يكن  لم  يحيا  زوجهــا  مع  ياسميــــن،  عانته  ما 
بالهين: عنف مادي، جنسي، نفسي...إ هانات متتالية، 
باإلضافة إلى إكراهها على تناول المخدرات، وحضور 

جلساته الليلية مع أصدقاء السوء .
وفي عمر الرابعة عشرة يكون سن طفلتها ثالثة 
أشهر! الطفلة ياسمين، تالعب دميتها ) إبنتها( التي 
متى  وال  ترضعها،  كيف  وال  تحملها،  كيف  تعرف  ال 

تنام...
هل يتوقف يحيا على تعنيفه لياسمين؟ هل يعي 

بأنه أصبح والدا، ومسؤوال؟
وضعـــه  وأن  خصوصــا  تزداد،  معاناتهـــا  أبدًا، 

اإلقتصادي يتضرر تدريجيا.
اليوم، ياسمين لم تكمل الخامسة عشرة، ولديها 
طفل ثاني، غادر والده يوم والدته، تاركا األم وطفليها 
ضحايا الخوف من العار، بين أيادي تخاف البوح بالعار، 

وال تهتم لمن كتب عليه العار!
هل يحاسب المجتمع ياسمين، أم والدها، أم أمها، 

أم يحيا، أم من سمح بتزويجها....؟؟؟
من  كم  الشوارع،  بين  تجول  ياسمين  من  كم 
يحيا يتربص بالقاصرات، كم من بيوت تفتح لتسجيل 
الكـــل  بالعــار،  البــوح  يريد  أحد  ال  ولكن  العار... 
بعيدا  لهم،  المربحة  للحلول  ويلجأ  الصمت،  يفضل 
نفسية  تراعى  ال  ومثيالتها.  ياسمين  مصلحة  عن 

ياسمين، وال حياتها، وال مستقبلها ...
أنا، ألن ياسمين استطاعت أن تخرج كل  سعيدة 
رغبة  عن  معبرة  الصعداء،  متنفسة  بالونها،  مكنون 
طالما راودتها، وحلم كاد أن ينسى...ياسمين ستتابع 
دراستها، وتربي ابناءها، بعيدا عن حياة الرعب، وفي 
لن  أنها  وعدتني  والحب...  التماسك،  يسوده  جو 
الدراسة، بل ستتابعها دائما مع أطفالها  تتوقف عن 

لتحقق حلم طفولتها.
كلنا مع ياسمين، يد واحدة، وصوت واحد:

ال للعنف ضد النساء.
ال لتزويج القاصر بمغتصبها.

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

الخوف من العار،
أم فعله؟

كهف السبع
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موقف الربملان الأوربي املتحيز 
واإدانة املغرب ب�شاأن ملف الهجرة
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القرار  فإن  المغرب  المتحيز ضد  وموقفه  األوروبي  بالبرلمان  يتعلق  األمر  أن  وبما 
المتخذ يشير إلى مخاطرة الُقصّر غير المرافقين لحياتهم لمحاولة العبور ويؤكد على 
التضامن الكامل مع سكان سبتة ومليلية خالل األزمة ويشيد باستجابة السلطات األمنية 
اإلسبانية والمنظمات غير الحكومية وبموقف االتحاد األوروبي بشأن الصحراء باعتبارها 
قابل ألي  الغير  التام  المتحدة، كما يشدد على االحترام  األمم  قضية سياسية تقودها 
وتقويض  بانتهاك  التسامح  يمكن  وال  األوروبي،  االتحاد  دول  وحدة  بخصوص  نقاش 
السيادة اإلقليمية لدول االتحاد، وفي نفس الوقت رحب بالخطوات الجدية التي أقدم 
عليها المغرب من أجل تسهيل إعادة القاصرين غير المرافقين طبقا للقوانين الدولية 
والوطنية، وعبر عن أسفه لتعميق األزمة بين إسبانيا والمغرب، وأعرب النواب عن أملهم 
على أن ال تؤول األزمة إلى إفساد عالقات الجوار والتعاون بين المغرب وأوروبا وأكدوا 

على تغليب الحوار الدبلوماسي وتعزيز الشراكة من الجانبين.
ويرى المراقبون السياسيون أن إسبانيا حققت داخل البرلمان ثالثة أشياء لنفسها، 
تحميل المغرب مسؤولية األزمة، تأكيد االتحاد األوروبي على إسبانية سبتة ومليلية، مع 
المتحدة، وكل هذا  أوروبا موحد بشان نزاع الصحراء ومساندة األمم  اعتبار أن موقف 
النواب  إليه مجلس  الطرفين وأن ما ركن  إلى تعميق األزمة واستمرارها بين  سيؤدي 
اإلسباني برفضه المقترح تقدم به الحزب الشعبي كان يرغب من خالله بدفع الحكومة 

اإلسبانية إلى معالجة سريعة لألزمة القائمة وإعادة العالقة مع المغرب كما 
ليس  تفاقما وهذا  األزمة ستزداد  فإن  وإال  السابق،  عليها في  كانت 

في صالح إسبانيا خصوصا أن المغرب استثنى هذا العام الموانئ 
في  المقيمة  المغربية  للجالية  العبور  عمليات  من  اإلسبانية 

الخارج، وأن إسبانيا حاولت التعتيم على القرار المغربي ولم 
تربطه باألزمة، بل أرجعته إلى أسباب أخرى تتعلق بجائحة 

الخسارة  إعالمية كشفت عن تلك  أن منابر  كورونا، غير 
التي ستطال إسبانيا من جراء القرار الذي أقدمت عليه 
الموانئ  عبر  العبور  مردودية  من  لحرمانها  الرباط 

اإلسبانية.
سابقة  األوروبــي  البرلمان  قرار  أن  يبدو  وهكذا 
حدود  ومليلية  سبتة  حــدود  أن  اعتبر  لما  خطيرة 
أوروبية، مع أنها من مخلفات االستعمار، وكأنه يضفي 
الصبغة الشرعية على احتالل المدينتين، وهذا الطرح 
قد يؤدي إلى المزيد من التصعيد والتوتر في العالقة 
المغربية اإلسبانية ويعصف باالتفاق الشراكة الموقع 

كون  ــي  األوروب االتحاد  فيه  أقر  1996م  سنة  عليه 
المغرب حصل على مكانة الشريك المميز، هذه المكانة 

أدت إلى تعميق العالقة السياسية واالندماج في السوق 
الداخلية عبر تقريب التنظيمات التشريعية وتعزيز التعاون 

القطاعي  والجانب اإلنساني للشراكة.
البلدان  لقائمة  متصدرا  المغرب  يجعل  االتــفــاق  وهــذا 

الحر  التبادل  ويشمل  األوروبية،  الجوار  سياسة  من  المستفيدة 
لتأمين  فعاال  قانونيا  صكا  يمثل  أن  شانه  من  الذي  والمعمق  الشامل 

االستثمارات وتطوير المبادالت التجارية.
ودول  والمغرب  األوروبــي  االتحاد  بين  التنقل  مجال  في  شراكة  االتفاق  وتضمن 
أخرى في االتحاد: فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا والبرتغال والسويد 

والمملكة المتحدة.
غير أنه كان هناك إشكال سبق أن ُطرح بصدد قرار محكمة االتحاد األوروبي خالل 
بسبب  واالتحاد  المغرب  بين  البحري  والصيد  الزراعي  االتفاق  حول  األخيرة  السنوات 
االعتراض الذي تقدمت به جبهة البوليساريو، فأعلن المغرب تعليق العالقة مع االتحاد، 
مما عرقل العديد من االجتماعات التقنية وأدى إلى تباطؤ وتيرة المفاوضات بشأن اتفاق 
التبادل الحر، مما أدى بمجلس وزراء الشؤون الخارجية في االتحاد إلى إدخال تعديالت 
الملحقة  البحري  والصيد  الزراعية  بالمنتجات  المتعلقة  البروتوكوالت  على  جوهرية 
باتفاق الشراكة وتهدف هذه التعديالت إلى توسيع نطاق تطبيق هذا االتفاق ليشمل 

أراضي الصحراء المغربية.
وبهذا يكون المغرب قد عزز مكانته كشريك رئيسي لالتحاد األوروبي في منطقة 
البحر األبيض المتوسط في مجموعة الحوار 5 + 5 التي سبق للمغرب أن تولى رئاستها 

إلى جانب فرنسا خالل ثالث سنوات الماضية.
رغم هذا كله لم يتخذ البرلمان األوروبي موقفا حازما إزاء إسبانيا بشأن القرار الذي 

من  المثار  االنتقاد  جانب  إلى  كثيرة  النتقادات  تعرض  حيث  المغرب،  حق  في  أصدره 
البرلمان العربي، حيث أدانت رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في 
إفريقيا القرار الصادر عن البرلمان األوروبي بشأن المغرب، وقالت الرابطة في بيان لها 
أن القرار تضمن انتقادات واتهامات باطلة وعارية من الصحة بشأن السياسات واآلليات 
التي تتبعها المملكة المغربية بشأن الهجرة غير الشرعية، ودعت البرلمان األوروبي إلى 

إعادة النظر في القرار غير المبرر.
المغرب،  بشأن  األوروبي  البرلمان  قرار  بشدة  العرب  المحامين  اتحاد  استنكر  كما 
ويحمل  باطلة،  واتهامات  خاطئة  معطيات  على  وينبني  لآلمال  مخيب  قرار  أنه  واعتبر 
أن  فبدال  اإلسبانية،  المغربية  السياسية  العالقات  على  العكسية  النتائج  من  العديد 
يتدخل لوضع حد لألزمة بين الطرفين سارع إلى تأييد إسبانيا ال لكونها صاحبة حق 
ولكن بسبب عضويتها في االتحاد األوروبي لينحاز إلى مدريد ويعمق األزمة ويمنحها 

صبغة أوروبية بدال من تقليصها بين البلدين.
وأضاف اتحاد المحامين العرب بتأكيده المطلق لموقف المغرب في جميع قضاياه 
ومليلية  سبتة  مدينتي  بتحرير  ومطالبته  الترابية  ووحدته  الهجرة  قضية  من  العادلة 

والجزر الجعفرية وباقي الثغور المغربية من االحتالل اإلسباني.
مواجهة  في  األوروبــي  باالتحاد  االستقواء  إلى  مدريد  تسعى  وهكذا 
المغرب وتوريطه في نزاعات سياسية وعسكرية مع دول الجوار، وهو 
جو  في  ويساهم  المغربية  الشراكة  يقوض  أن  شانه  من  تكتيك 
االستقطابات السياسية الكبيرة في العالم ويكشف عن القناع 
ذات  االستعمارية  القارة  لالتحاد مجددا في صورة  الحقيقي 
الشعوب  ثروات  استباحت  التي  البائس  الدموي  الماضي 

وقامت بخلق أزمات كبرى في العالم.
أنه  يالحظ  األوروبي  البرلمان  قرار  إلى  وبالرجوع 
اعتمد على تقارير إعالمية وسياسة صادرة عن جهات 
تتسم  وال  مصداقيتها  في  مجرحة  إسبانية  سياسية 
بالحياد والنزاهة ، خصوصا وأنها صادرة عن الطرف 
الحقيقة  تمتلك  تقارير  وكأنها  المغرب  ضد  الخصم 
وجود  فرضية  يطرح  الــذي  الشيء  للنزاع،  الكلية 
للرجل  واالنتصار  أوروبي  وثقافي  شوفيني  تعصب 
والمناقشة  المعارضة  تقبل  ال  التي  وتقاريره  الغربي 
وسواء كان ظالما أو مظلوما مع غيبة لمطلق الحقوق 

للطرف اآلخر في الدفاع عن نفسه.
ومن هنا تطرح األسئلة المثيرة على هامش النازلة، 
كيف يمكن وصف ميزان القوى بين تكتل كبير كاالتحاد 
الكبير  وانشغاله  المحموم  الداخلي  صراعه  في  األوروبي 
وتضييع وقته الثمين لمواجهة المغرب وحيدا منفردا كدولة 
المأخوذ  التصنيف  الثالث حسب  العالم  إلى مصاف دول  تنتمي 

به في التقسيم.
أال يعلم األوروبيون أن المغرب أصبح يملك أوراق ضغط قد تتحول إلى 
قوة حقيقية تؤدي إلى التفاوض معهم الند للند، وأن أزمة سبتة ومليلية عندما تتطور 
الجنوبية ستعيش وقتها في  أوروبا  أبواب  فإن  المغرب واستقراره  بأمن  المساس  إلى 
الجحيم وكان على أوروبا أن تفكر في مستقبلها مع المغرب بتفكير يختلف عن الصراع 

والمواجهة ضمانا ألمن المنطقة واستقرارها.
وفي اآلونة األخيرة حسب ما نقلته صحيفة » الكونفيندنشال« أن إسبانيا اتجهت 
الراهنة  الدبلوماسية  التدخل في حل األزمة  المتحدة األمريكية من أجل  الواليات  إلى 
أجرت  اليا«،  غونساليس  »ارانتشا  الخارجية  وزيرة  أن  وأشارت  وإسبانيا،  المغرب  بين 
اتصاال هاتفيا مع نظيرها األمريكي »أنتوني بلينكين« وأبلغته أن قرار الرئيس األمريكي 
نتج عنه عواقب  الصحراء  المغرب على  اعترف بسيادة  الذي  ترامب«  » دونالد  السابق 
وخيمة على إسبانيا ، وأوردت الصحيفة أن وزيرة الخارجية »اليا« طلبت مساعدة إدارة 
الرئيس »جوبايدن« لحل هذه المشكلة التي تسبب فيها »ترامب«، و أضافت الصحيفة 
أن الرباط تأمل أن تحذو إسبانيا التي كانت القوة االستعمارية للصحراء حتى عام 1975 
في  »بايدن«  وساطة  بدء  حالة  وفي  الصحراء،  على  بسيادتها  واالعتراف  ترامب  حذو 
النزاع مع  المتحدة لحل  للواليات  التي تلجأ فيها إسبانيا  الثانية  المرة  األزمة، ستكون 

المغرب بعد األزمة األولى سنة 2002 حول جزيرة ليلى.
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n  المغرب – إسبانيا
٭ أكيد يجب أن تسترجع تلك اليوميات أرشيفاتها اإلسبانية 
والمغربية التي تؤكد مدى عمق العالقة المغربية اإلسبانية، 
له  المغفور  بين  الحارة  الحميمية  القبالت  تلك  نذكر  وهنا 
الثاني والملك خوان كارلوس ونتذكر، نحن  الحسن  الملك 
خوان  الملك  لجاللة  الحار  البكاء  ذلك  عميق  بأثر  المغاربة 
كارلوس على رفيق عمره جاللة الملك الحسن الثاني عندما 

لبى نداء ربه.
فتسترجع الحكومة اإلسبانية مواقفها، وهي الشاهدة األولى 
في  قنصليتهــا  وتفتـح   1975 سنة  الصحراء  مغربية  على 

مدينة العيون.

n  كريمة الزعيم

العام  وأمينه  واالستقالل  الشورى  حزب  زعيم  كريمة  ٭ 
األستاذ محمد حسن الوزاني لال حرية غاضبة بتلطيخ اسم 
إسمه  بنكرة  العامة«  »األمانة  بإقران صفة  وحزبها  والدها 
أحمد بلغازي، وتناشد الشوريين عبر الوطن بتحرير عرائض 

في  التاريخي  التلوث  هذا  إليقاف  الداخلية  وزارة  إلى  توجه 
زمن الشفافية.

n  عسكر الجزائر 23 ٪ رسميًا

احتالل  مدى  يدركون  الجزائر  شعب  ألحوال  المتتبعون  ٭ 
العسكر الجزائري لشعب الجزائر.

إذن أصبح منطقيا حكم العسكر في الجزائر ال شرعية دولية 
له ألن ثالثة أربع لم تصوت لصالح العسكر من الناخبين.

الرئيس تبون بعناده يصرح بأن نسبة المشاركة ال تهم !!

n  إعادة الثقافة
٭ الرهان المنتظر بعد الخروج من مرحلة الظالمية لواليتين 
جديدة  آفاق  على  االنفتاح  هو  والتعمية  العدالة  حكم  من 
بإرجاع الثقة إلى العمل السياسي الجاد والرفع من مستوى 

الدخل الفردي وتصدر الكفاءات للمسؤوليات.
مهــم  اقتصادي  وحليـف  إفريقيــا،  في  مهم  قطب  المغرب 
مغرب  المقبلة:  االستحقاقات  بعد  شعارنا  فليكن  ألوروبا، 

الكفاءات.

n  مـأسـاة

رئيس  مسعود،  بن  مصطفى  األستاذ  الجمعوي  الفاعل  ٭ 
جمعية »رسالة الطالب« طريح الفراش على إثر حريق شـب 
في منزلـه أتى على الذخائر النفيسة من كتبـه، والتي هي 
كل ما يملك، مما أثر على نفسيته إلى جانب األمراض التي 

يعاني منها.
أستاذ األجيال مصطفى بن مسعود، رغم مرضه كان ما يزال 

ينظم اللقاءات بين المدارس تحفيزا لحب المعرفة.
التفاتة منا إلى هذا الرجل الفاضل في محنته قد ترفع من 

معنوايته وتعجل من شفاءه بحول اهلل.

n  غالء السمك

سياسة  قانونية،  بضوابط  االلتزام  بدون  األسعار  تحرير  ٭ 
العدالة  حكومة  من  األولى  الطبعة  في  كيران  ابن  أقرها 
والسماسرة  المضاربين  السياسة  هذه  شجعت  و»التعمية« 

على حساب المستهلكين.
صدق أو ال تصدق مغربنا يطل على بحرين.

إن هذه الفترة التي أستعيد هنا بعض تفاصيلها ستظل لها بصمات 
دالة في مسار تكويني وارتباطي بالعمل الوطني، كيف يمكن لي أنسى 
اليوم تناولت فيه الغذاء معا ببيتنا بفالي فيو وجوه ذات حضور تاريخي 
كبير، والصدفة قضت أن أتكفل شخصيا بإيصال بعضهم بالسيارة إلى 
البيت أعني ـ هنا ـ عالل الفاسي، بلحسن الوزاني، أحمد بنسودة، المكي 
على  العمل  أجل  من  وطني  ميثاق  إبرام  بقصد  جاؤوا  الذين  الناصري 
استقالل المغرب، وقد كان حاضرا معنا في ذلك اليوم باإلضافة إلى والدي 
محمد الغزاوي، عبد الرحمان بنعبد العالي، عبد الرحمان أنكاي، المهدي 
بنونة ولفون كيششيان أحد كبار الصحفيين الذي تطوع ليخصص جزءا 
تلك  في  معنا  حضر  كما  المغربية،  القضية  عن  للدفاع  وقته  من  هاما 
المغربي  المكتب  أنسى إصدار  أن  لي  العائلة، كيف  أفراد من  المناسبة 
اإلنسان  لحقوق  فرنسا  خرق  حول   1951 نونبر  في  صحفي  بالغ  ألول 
سنة  أكتوبر   13 في  تعززت  المبادرة  هذه  بالمغرب،  العامة  والحريات 
1952 بواشنطن بإصدار العدد األول من »نشرة االتصال« كما تعززت 
بتهييء مكتب نيويورك لوثيقة في عشرين صفحة حول الصراع المغربي 
الفرنسي تتضمن المطالب المغربية في هذا اإلطار. كيف لي أن أنسى 
مساعي ممثلي المغرب في الواليات المتحدة األمريكية من أجل أن تتبوأ 
لقد  الدولي؟  المجتمع  انشغاالت  في  الصدارة  مكان  المغربية  القضية 
مثلت سنة 1952 أكبر منعطف في تاريخ هذه القضية، بحيث قبلت هيئة 
نشرت  التي  السنة  نفس  وهي  المغربي  الملف  مناقشة  المتحدة  األمم 
فيها أول مقال لي في الصحافة، وذلك بتاريخ 24 أكتوبر، يوم االحتفال 
بذكرى تأسيس األمم المتحدة، وقد نشرته »كورنيل دايلي سان« وهي 

اليومية التي تصدرها الجامعة التي كنت أدرس بها، وتنشر من هذه الجريدة خمسة آالف نسخة.
أذكر أيضا في هذا اإلطار العمل الجبار الذي قمنا به في إطار مكتب نيويورك بعد نفي المغفور له 
محمد الخامس في 20 غشت 1953 من أجل أن يكون للقضية الوطنية مكان في جدول أعمال مجلس 
األمن، وفعال اشتغلنا ليل نهار من أجل تهييء ملف في الموضوع حظي بدعم خمس عشرة دولة، وقد 
وصل الحاج أحمد بال فريج إلى نيويورك في 29 غشت 1953 تاريخ اجتماع مجلس األمن ليتابع الجلسة 
كعضو الوفد الباكستاني، وهو ما أثار اعتراض رئيس الوفد الفرنسي هنري هوبنو الذي طالب بانسحاب 
بال فريج من القاعة، لكن هذا األخير يخرج من جيبه جواز سفر باكستاني يمكنه من متابعة االجتماع، 
وال تزال أصداء هذا االجتماع عالقة بالذهن بالنظر إلى مستوى المندوبين وطبيعة النقاش، أتذكر شارل 
مالك ) لبنان ( وظفر اهلل خان ) الباكستان ( وقسار بكين  ) االتحاد السوفياتي ( وأوروسيا ) كلومبيا ( وواد 

وورث ) الواليات المتحدة األمريكية ( وتسيانغ ) الصين (.
حين انتدبتني الجزائر للحديث باسمها

الجزائريين  إخواننا  مجهود  أدعم  الوقت  نفس  وفي  المغرب،  بمكتب  ـ  بالفعل  ـ  أشتغل  كنت 

والتونسيين في النهوض بقضية بلديهم، أذكر أنه في هذه الفترة حل 
المكتب  فتح  بهدف  األمريكية  المتحدة  بالواليات  األدغم  باهي  السيد 
التونسي، وقد تابعت معه عملية البحث عن اكتراء مقر لهذا المكتب كما 
حضرت معه عددا من اإلجراءات، خاصة أن انجليزيته ـ آنذاك ـ كانت غير 
كافية، وفي هذا اإلطار أستعيد أيضا اليوم الذي وصل فيه الحبيب بورقيبة 
إلى الواليات المتحدة، لقد استقبلته بالمطار، ورافقته من هناك إلى القاعة 
التي تحتضن دورة الجمعية العامة لألمم المتحدة، وقد قال لي يومه مازحا 
»إنك أول سفير لتونس في الخارج« وحين فتح المكتب الجزائري كانت لي 
آيت  بالحسين  الشندرلي ثم  القادر  اليزيد وعبد  اتصاالت عديدة بمحمد 
كلفت  وقد  بالقاهرة،  كانت  األخير  هذا  زوجة  أن  وأذكر  بعد،  فيما  أحمد 
باتخاذ اإلجراءات للبحث في إمكانية انتقالها إلى الواليات المتحدة، وفعال 
والسفارة  المغربية  السفارة  عن طريق  لها  السفر  جواز  توفير  من  تمكنا 
ـ  بالجزائريين فيما بعد وأتذكر  لندن، لقد تطورت عالقتي  المصرية في 
هنا ـ تشريف الجزائر لي بانتدابي للحديث باسمها في المؤتمر السنوي 
السادس بباركلي بكاليفورنيا، فبعد حصول المغرب على االستقالل كنت 
رابطة  رئيس  مسؤولية  وأتحمل  بانجلترا  الجامعية  دراستي  أتابع  أزال  ال 
باركلي  إلى  االنتقال  من  المهمة  هذه  فمكنتني  هناك  العرب  الطالب 
السادس، هنا  السنوي  المؤتمر  المذكورة في  الرابطة  بكاليفورنيا ألمثل 
في  الحديث  فيها  لي  يفوضون  برقية  إرسال  في  الجزائريون  اإلخوة  فكر 
المؤتمر كناطق باسم جبهة التحرير الجزائرية، وقد كان تفويضا تاما بحيث 
لم يسلمني األخوة في الجبهة أية كلمة أو توصية أو توجيه، بل تركوا لي 
المبادرة التخاذ الموقف المناسب، وفعال تحدثت في المؤتمر الذي انعقد 
1957 كرئيس رابطة الطالب العرب وممثل الجبهة، وأثرت حرب اإلبادة التي تشنها  4 شتنبر  بتاريخ 
فرنسا ضد الجزائر وقد كان إلى جانبي المهدي بنعبود الذي كان آنذاك سفيرا للمغرب بواشنطن، إنني 
أعتز بهذا التشريف وبأجواء الثقة، وروح التعاون واألخوة التي كانت سائدة بيننا كعرب مغاربيين، فقد 
منحتني الظروف فرصة أن أعاشر وجوها ساهمت في تدعيم مساري التكويني ووضعت كل ثقتها في 
كشاب، فإذا كانت األسماء التي مارست تأثيرها علي قبل سنة 1948 هي: الفقيه بلعربي العلوي، السيد 
المهدي الصقلي، القاضي الزموري، الحاج محمد بنجلون، عبد الرحمان اليوسفي )المسؤول عن خلية 
االستقالل بليسي اليوطي( فإن هناك أسماء أخرى أثرت علي بعد هذا التاريخ أقصد المهدي بنعبود الذي 
كان يمنحني كل الوقت لإلنصات إلي منذ كان سني عشرين سنة، لقد كان طبيبا أخصائيا في أمراض 
الجلد، وذا ثقافة واسعة تمزج بين آليات التفكير الفلسفي وخصائص التفكير العلمي كما كان يتحدث 
المغرب  مكتب  في  عمله  بين  الجمع  في  تفوق  وقد  الوقت،  نفس  في  واالنجليزية  والفرنسية  العربية 
وعمله كطبيب بأحد مستشفيات نيويورك، وهناك إلى جانب المهدي بنعبود اسم عبد الرحمان بنعبد 

العالي الذي تواصلت المراسلة بيننا إلى حين وفاته سنة 1959.

حديث الناسحديث الناس

• عبد العزيز الحليمي

المـنجرة 3مـ�سـار فـكـرالمهدي 

يصعب تصنيف المهدي المنجرة كقامة فكرية من شواهق مفكرينا المغاربيين والعرب، فالرجل بذاته رسالة في تصنيف زمانه وبعده من تالحق األجيال.
ولد الرجل وفي فمه ملعقة من ذهب، فوالده كان يهتم بالمعرفة، ويتنقل من بلد آلخر حيث اطلع على حضارات متنوعة، وعايش أوساط العلمية، مرافقا معه ابنه المهدي 
التواصل، ويسبق صيته حضوره في  الفيلسوف، والفنان، والتشكيلي، والمعماري، والخبير في  المعارف أضحى هو  الفكر وتشبع  الذي تشرب  الطفل  المحافل.. فهذا  في كل 

المحافل الدولية.
وفيما يلي نتابـع السيرة الذاتية للرجل في لقطات من خالل حوار أجراه معه الصحافيان محمد بهجاجي وحسن نجمي :

27 أبريل 1966 : المنجرة رفقة الراحلة
أنديرا غاندي في نيودلهي
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ولدت األستاذة هدى المجاطي)1( بمدينة طنجة يوم فاتح يوليوز 1976م، ونشأت وترعرعت في مدينة 
بمدرسة  والثانية  األولى  السنتين  درست  سنوات،  خمس  وعمرها  بالمدرسة  التحقت  الزرقاء،  شفشاون 
انتقال أسرتها للسكن  التعليم االبتدائي ب »مدرسة القدس« بعد  »الحسن أبي جمعة« وباقي سنوات 
الكبير في تحبيب  الفضل  الشندودي  التهامي  المرحوم  المدرسة. وكان لألستاذ  بمنزل قريب من هذه 
لغة الضاد لتلميذته الصغيرة النجيبة. وقد ظلت على تواصل مع هذا المربي الجليل إلى حين وفاته، وهي 
في مستهل حياتها المهنية. بعد نجاحها في الشهادة االبتدائية التحقت بإعدادية » المشيشي«  ومنها 
وجهت إلى شعبة العلوم التجريبية بثانوية األمير موالي رشيد حيث حصلت  على شهادة الباكالوريا شعبة 

العلوم التجريبية سنة) 1994م(.  
التحقت  بعد ذلك بكلية العلوم بتطوان شعبة الفيزياء والكمياء، لتدرس السنة األولى في هذه الكلية 
وتتخطاها بنجاح، وفي نفس السنة )1996م(  حصلت على الباكالوريا في األدب العصري مفصحة بذلك 
عن عشقها لألدب الذي ملك شغاف قلبها منذ أن كانت طفلة، فقد كانت قارئة نهمة للشعر والروايات 
والقصص. كما كانت تساهم مع زمالئها في تحرير المجلة الحائطية في مرحلتها الثانوية، وتشاركهم 
تشخيص مجموعة من األعمال المسرحية.  ويرجع سبب ذلك إلى والدها األستاذ الطيب المجاطي الذي 
ذكريات  مسترجعة  المجاطي  األستاذة  تقول   ، والشغف  الحب  هذا  بذور  سنها  نعومة  منذ  فيها  غرس 
طفولتها: » أنا مدينة لوالدي في كل ما تمكنت من الحصول عليه، وفضل والدي كبير في هذا الصدد، 
مرقية  مضامين  وذات  لسني  مناسبة  قرائية  مواد  اقتناء  على  حرصه  أتذكر  البداية،  منذ  موجهي  فهو 
من  بيتنا  يخل  لم  حيث  والثرية،  المثيرة   ومضامينها  األسلوبية  خاصيتها  من  استفادتي  في  ساهمت 

مكتبة تربوية وظيفية شكلت زادي األول« )2(.
من أجل ذلك نراها تتخلى عن دراستها العلمية التي لم تجد فيها ذاتها، وتلتحق بمركز 

االبتدائي  للتعليم  أستاذة  )1997م(  سنة  منه  فتتخرج  بتطوان  والمعلمات  المعلمين  تكوين 
)التخصص: الفرنسية ( لتعين في مدينة  تارودانت )سنة واحدة( ، قبل أن تنتقل إلى إقليم 

شفشاون بمنطقة باب برد )أربع سنوات( .
وأثناء عملها لم تتخل األستاذة هدى المجاطي عن عشقها لألدب، فقررت االنتساب إلى 
كلية اآلداب بتطوان )1998 ( لتدرس فيها مدة أربع سنوات توجتها بحصولها على شهادة 
درست  الذين  األساتذة  أهم  ومن  2002م،  سنة  حسن  بميزة  العربية  اللغة  في  اإلجازة 
عليهم، األساتذة الدكاترة : عبد اهلل المرابط الترغي، عبد اللطيف شهبون، أحمد بلشهب، 

محمد الحافظ الروسي، سعاد الناصر وآخرون.
قدراتهــا  تنميـة  في  رغبتها  واشتدت  المعرفي،  طموحها  وازداد 

المعرفية،  فقررت متابعة دراساتها العليا فانتسبت إلى وحدة )أجناس 
األصنـاف  في  دراسـة  العلوي:  العصر  في  بالمغرب  األدبي  التعبير 
دبلوم  نالـت  حيــث  نفسها،  بالكلية   )2004( سنة  والتصورات( 
)2005( في موضوع: »عقد الجواهر  الدراسات العليا المعمقة سنة 
في شرح النسيم العاطر « لمحمد المكي بن موسى بن ناصر )تحقيق 
ودراسة( بإشراف الدكتور عبد اهلل المرابط الترغي رحمه اهلل تعالى.

العليا  الدراسات  دبلــوم  شهـادة  على  حصولهـا  لها  وخـول 
االلتحاق بالتعليم الثانوي التأهيلي، فدرست سنة )2008م( بالثانوية 
التأهيلية أحمد اإلدريسي بشفشاون، قبل أن تنتقل إلى طنجة وتلتحق 
فيها  زاولت  التي  الخطابي،  الكريم  عبد  بثانوية  )2011م(  سنة 
مهمتها النبيلة في التدريس بكل حب وتفاني إلى أن أدركتها الوفاة.

لمتابعة  بتطوان  اآلداب  كلية  إلى  (عادت  )2011م  سنة  وفي   
 ، القديم  العربي  األدبي  النص  الدكتوراه وحدة  دراستها في سلك 
الثقافية  الحياة   « في موضوع:  األدب  في  الدكتوراه   نالت شهادة 
في شمال المغرب من خالل الصحافة المكتوبة )1912-1956م(«  
بإشراف الدكتور عبد اللطيف شهبون.  الذي كان له الفضل بعد اهلل 

سبحانه وتعالى في فتح آفاقها، وتنمية مداركها ، حيث قالت في حقه:  » يعود الفضل بعد اهلل عز وجل 
ألساتذتي وخصوصا أستاذي وموجهي فضيلة الدكتور سيدي عبداللطيف شهبون  الذي قيض اهلل لي 
االستمداد من نبع علمه الفياض، وفتح لي آفاقا لم تكن متيسرة من قبل وكانت توجيهاته السديدة منارا 

أهتدي به، وما زلت أتعلم منه وأسعد بالجلوس إليه لالستمداد من فيضه العلمي واإلنساني« )3(.
تقلدت الدكتورة هدى المجاطي رئاسة رابطة كاتبات المغرب )فرع طنجة( الذي تأسس يوم 5 أكتوبر 
النسائية والمساهمة في تطوير المشهد  بالكتابة  : » نسائي مستقل يعنى  2017م.  وهو إطار ثقافي 
إطار  وفي  عمر،  يحضيه  عزيزة  األستاذة  وطنيا  ترأسها  2014م،  أبريل  في  تأسس  بالمغرب،  الثقافي 

الجهوية الثقافية، أنشئت فروع جهة طنجة تطوان الحسيمة«)4(.
لقاء  تنظيم  بينها:   من  ثقافية  وأنشطة  لقاءات  عدة  بتنظيم  الرابطة  هذه  إطار  في  قامت  حيث 
افتتاحي بتنسيق مع مقاطعة طنجة المدينة بتقديم كتاب لألستاذة نادية األزمي ، والتنسيق مع المجلس 
العلمي المحلي ومؤسسة عبد اهلل كنون للثقافة والبحث العلمي لتقديم كتاب »أنوار صوفية، وإشراقات 
ربانية« للبحاثة سيدي  عبد الصمد رحمه اهلل إعداد وتنسيق كريمته الدكتورة نبوية العشاب. واالحتفاء 
بتجربة الكتابة األدبية للدكتورين رشيد العفاقي و أبي الخير الناصري، وتكريم المترجمة الدكتورة سناء 

الشعيري)5(.
إضافة إلى ترأسها لفرع رابطة كاتبات المغرب )فرع طنجة( حيث كانت تشغل مجموعة من المناصب 
بنية  السعدي(، وعضو  المالك  )جامعة عبد  اآلداب تطوان  زائرة بكلية  العلمية والجمعوية، فهي أستاذة 

البحث )ملتقى الدراسات المغربية األندلسية( بالكلية نفسها، وعضو هيئة تحرير جريدة الشمال.
الشديد،  ولعها  لذلك  أهلها  المغرب  شمال  وثقافة  تراث  بخدمة  المجاطي  هدى  األستاذة  انشغلت 
ونفسها الطويل في البحث والتنقيب، ونشاطها الدائم، وقدرتها على تنخيل التراث وانتقاء درره وترجمتها 

ليكمل  لغيرها  آفاقا  تفتح  بأنها  تؤمن  ذلك  في  وهي  العلمي،  التميز  خاصية  لها  ودراسات  أبحاث  إلى 
مسيرتها، وترد الجميل والعرفان لمنطقتها شمال المغرب، تقول في ذلك: »أنا مواطنة متحدرة من شمال 
المغرب فكرا وثقافة وتوجها، ومن باب الوفاء واالعتزاز بهذا االنتماء ترجمته إلى عمل يثلج صدري ويفتح 
آفاقا لغيري وينبه على ثرائه وغناه في شتى أضرب الكتابة األدبية والنقدية والفكرية والتاريخية والدينية، 

دون أن ننسى أن شمال المغرب كان مفتاح خير لتشكيل الهوية في المغرب«)6(.
حصلت الدكتورة هدى المجاطي تقديرا ألعمالها في البحث في األدب المغربي سنة 2016 على جائزة 
عبد اهلل كنون للدراسات اإلسالمية واألدب المغربي في دورتها العاشرة )ماي 2016م(. كما تم تكريمها 
من طرف طلبة ماستر األدب العربي في المغرب العلوي بكلية اآلداب بتطوان-مارتيل  شتنبر) 2017م(، 

ونالت شهادة تقديرية من الجمعية المغربية للثقافة األندلسية بشفشاون  ماي )2015م(.
صدر لألستاذة هدى المجاطي مجموعة من األعمال من بينها: 

- » عبد الكريم الطبال: أشعار أولى«: ويضم أشعارا للشاعر عبد الكريم الطبال لم ترد في أعماله 
الكاملة الصادرة عن وزارة الثقافة سنة 2001م، وهي أشعار ومختارات تنتمي إلى فترة زمنية محصورة بين 
1952-1956م، وتستأثر بموضوعات ذاتية ودينية ووطنية في ثوب لغوي وقالب شعري يزاوج بين أصالة 
عليها  اإلسبانية، وقفت  الحماية  زمن  المغرب  المعنى، منشورة في صحف ومجالت شمال  المبنى وجدة 

األستاذة المجاطي في غمرة انشغالها في البحث في حفريات الثقافة في الشمال.
- من أعالم الكتابة والصحافة بشمال المغرب )1930-1956م(«:  وهو عبارة عن مجموعة من 
وتختم  عزيز(،  )آل  اليطفتي  بوطاهر  األستاذ  بترجمة  تبتدئ   ترجمة  سبعين  بلغت  التراجم 
إلى حقبة  تعود  أنها  التراجم  المصباح. وميزة هذه  النجار، صاحب مجلة  باألستاذ  محمد 
معينة من حقب العصر الحديث في المغرب، وأن أصحابها جميعا ممن عرفتهم الصحافة 
آنذاك من خالل أبحاثهم ومقاالتهم فكانوا ينشرون في الصحف والمجالت التي تصدر 
بتطوان، وهم في أكثرهم ينتمون إلى منطقة  شمال المغرب، والقلة منهم تنتمي إلى 
بقية مدن المغرب؛ من الرباط وفاس ومكناس والدار البيضاء، ألن صوت المثقفين 
صفحات  على  ومواقفه  وفكره  وجوده  عن  للتعبير  متنفسا  يجد  أن  هدفه  كان 
مزية  »إن  تطوان.  في  المنتظم  الصدور  تعرف  كانت  التي  والجرائد  المجالت 
هذه التراجم التي اختارت مادتها الدكتورة هدى المجاطي  ورتبتها، أنها قد 
احتفظت في كل ترجمة بنموذج من إنتاج المترجم به ... وهي عملية الشك 
فتعرف  التطبيقي،  الصحفي  األدبي  إنتاجه  مجال  في  به  المترجم  تقدم 
عليه بواسطته لترسم لنا شخصيته وتتوضح لنا معالم تفكيره ويتبلور 
هذا التفكير في وضع تطبيقي في نص كتابي أو قصيدة شعرية« )7(.

الصحافـة  خالل  من  المغـرب  شمال  في  الثقافية  الحياة   «  -
المكتوبة )1912-1956م(«: ينبني هذا العمل الجاد واألساسي على 
استقراء دقيق وتتبع يقظ لمادة الكتابة األدبية، اعتمادا على مظان 
لم تعد متيسرة للباحث والمتتبع، كما أنه اعتمد على تصنيف معين، 
وتوصيف وظيفي في إطار معمار يتميز بنفس بحثي عالي الجودة. 
والجدير بالذكر أن هذا العمل ال يكتفي بالتوقف عند أعالم ومشاهير 
هذه الكتابة، بل يميط اللثام عن جملة من المغامير كان لهم فضل 
السبق واإلجادة، وظلوا بعيدين عن اهتمام البحث التأريخي. فهذا: » 
العمل جليل القدر ألنه يترجم جهد الدكتورة هدى المجاطي، الباحثة 
الحديث،  العصر  في  المغرب  شمال  وأدب  ثقافة  في  المتخصصة 
أمثلة  من  مثال  وهو  أيدينا،  بين  الذي  المؤلف  هذا  على  والشاهد 
البحث الخاص الذين تضطلع به الدكتورة هدى في مجال تخصصها 

بصبر وأناة ويقظة وحذر...«)8(. 
- أعالم من شمال المغرب – بوطاهر اليطفتي آل عزيز. صدر 
سنة 2020م. يندرج هذا الكتاب ضمن سلسلة اخترت لها المؤلفة 
عنوانا » أعالم من شمال المغرب« كانت تسعى من خاللها إلى التعريف ببعض األدباء المغمورين الذين 

ساهموا في إغناء المشهد الثقافي بشمال المغرب على امتداد فترات طويلة من تاريخ المغرب.
وبعد عمـر حافـل بالعطـاءات العلمـية أسلمـت الروح إلى باريهــا صابـرة محتسبــة يوم الثالثاء 11 

ذو القعدة 1442هـ موافق 22 يونيو 2021م.
 رحم اهلل األستاذة الباحثة وأجزل لها المثوبة على ما قدمته وأفادت به في مضمار التربية والتعليم، 

وما ساهمت به في التعريف باألدب المغربي الحديث.
ـــــــــــــــــــ 

 - المغرب  شمال  من  مبدعات  اهلل-    رحمها  المجاطي  هدى  األستادة  بها  أمدتني  شخصية  معلومات  في:  ترجمتها  تنظر    ) 1
 / -4076 السبت 19 أكتوبر 2019 محمد البشير المسري   ص  .  في ضيافة كاتب – إعداد عمر قرباش- جريدة طنجة العددين: عدد

-4077 السبت 26 أكتوبر 2019. العدد 
-4076 السبت 19 أكتوبر 2019 2(  في ضيافة كاتب – إعداد عمر قرباش- جريدة طنجة عدد
-4076 السبت 19 أكتوبر 2019 3(  في ضيافة كاتب – إعداد عمر قرباش- جريدة طنجة عدد

م. -1079 السبت 02 يناير 2021 4( الحوار الذي أجري مع الدكتورة هدى المجاطي- جريدة الشمال- العدد 
 1079- ل 5

م. السبت 02 يناير 2021
6(  في ضيافة كاتب – إعداد عمر قرباش- جريدة طنجة – عدد 4077 السبت 26 أكتوبر 2019

المغرب  بشمال  والصحافة  الكتابة  أعالم   من  لكتاب:  تقديمه  أثناء  اهلل  رحمه  الترغي  المرابط  اهلل  عبد  الدكتور    ) 7
م. مطبعة ألطوبريس- الطبعة األولى- أبريل 2015 10- م(- ص  -1956 م 1930(

1912- 1 8
-8 منشورات السليكي أخوين- الطبعة األولى يناير 2019 ( – ص  1956

• إعداد : 

عدنان الوهابي

�ملعا�رصين:من �أعالم طنجة 

األستاذة الباحثة الدكتورة

املجاطي هدى 
)1976 ـ 2021م(
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للصناعـــة  الوطنيــة  الفيدرالية  قـــررت 
على  مهمة  تخفيضات  تعتمد  أن  الفندقية، 
الفنادق،  سواء لفائدة الجالية المغربية المقيمة 
بالخارج، أو لفائدة المغاربة المقيمين بالمغرب.

وسيبقى العرض ساري المفعول حتى  تاريخ 30 
شتنبر 2021.

لإلذاعــة  الوطنية  للشركـة  تصريح  وفي 
الفندقية، كشف لحسن زلماط، رئيس الفيدرالية 
الوطنية للصناعة الفندقية، أن االتفاق بين أرباب 
الفنادق والذي أفضى إلى خفض أسعار اإلقامة 
بنسبة 30 بالمائة، يشمل جميع المغاربة، سواء 
أفراد الجالية القادمين من الخارج، أو المقيمين 

بأرض الوطن.
الجالية  أفراد  أغلــب  أن  زلماط،  وأوضح 
من  أفـــراد  رفقة  المملكــة،  فنادق  يقصدون 
عائالتهم المقيميـن بالمغـــرب،  فال يمكــن 

التمييز بين أعضاء األسرة الواحدة.
وأكد المتحدث أنه تم االتفاق بين أرباب 
الفنادق المنضوين،  تحت لواء الفيدرالية، على 

المقدمة،  العروض  في  تمييز  هناك  يكون  أال 
الخاصة بفصل الصيف، سواء بالنسبة لمغاربة 

العالم أو المقيمين بالمملكة.
ولإلشارة، فإنه بعد إصدار قرار تخفيضات 
مغاربة  لفائدة  والجوي  البحري  التنقل  أسعار 
للصناعة  الوطنية  الفيدراليــة  بادرت  العالم، 
الفندقية إلى إعالن تخفيضات مهمة  قد تصل 
المقيمة  المغربية  الجالية  لفائدة   %  30 إلى 

بالخارج تهم الفنادق.
وقد لقي هذا اإلعالن ردود أفعال متباينة، 
خصوصا من طرف المغاربة المقيمين بالمغرب، 
الذين طالبوا عبر منصات التواصل االجتماعي 
كل  لتشمل  التخفيضات  هذه  تمديد  إلى 
المغاربة، على اعتبار أنهم كلهم عانوا من جائحة 
هذه  من  يستفيدوا  أن  لهم  ويحق  »كورونا« 
التخفيضات، لينعموا هم أيضا بعطلة صيفية 

ممتعة السيما بعد جائحة أرهقت الجميع.

أحمد.ص

ذكرت مصادر إعالمية دولية أنه وبدافع اإلحباط من 
بالده،  في   19 لكوفيد-  المضادة  التطعيمات  وتيرة  بطء 
هدد الرئيس الفلبيني »رودريغو دوتيرتي« من يرفضون 
»إيفرمكتين«،  بدواء   حقنهم  أو  بالسجن  اللقاح  تلقي 
واسع  نطاق  على  يُستخدم  والذي  للطفيليات  المضاد 
تنظيمية  أن أوصت  جهات  والذي سبق  الحيوانات  لعالج 
العالمية  الصحة  ومنظمة  وأوروبا  المتحدة  الواليات  في 

بعدم استخدامه.
وقال »دوتيرتي« في كلمة نقلها التلفزيون، بعد ورود 
التطعيم  مواقع  من  عدد  في  اإلقبال  انخفاض  تقاريرعن 
السجن«. أو  اللقاح  تختار..  »أنت  مانيال  العاصمة  في 

وأنـــك  هنا  أنــك  مادمت  التطعيم  إلى  »توجه  وأضاف 
إنســان ويمكنك حمل الفيروس. وإال فسأطلب من جميـع 
المسؤوليـن في القرى إحصاء عدد من يرفضون التطعيم. 
المخصص  بإيفرمكتين  فسأحقنك  رفضت،  إذا  ألنك 

للخنازير«.
وقال الرئيس »ال تفهموني خطأ، هناك أزمة في هذا 
الفلبينيين  استجابة  عدم  من  فحسب  منزعج  أنا  البلد… 
انتقادا  يواجه  الذي  »دوتيرتي«،  تمسك  للحكومة«.كما 
عدم  بقراره  الفلبين،  في  الوباء  الحتواء  الصارم  لمنهجه 

السماح بإعادة فتح المدارس.
وتتناقض تصريحات« دوتيرتي« الخشنة مع تصريحات 
مسؤولي الصحة الذين قالوا إنه بينما يتم حث الناس على 
وزير  أوضح  جهته  طوعيا.ومن  يبقى  أنه  إال  اللقاح،  تلقي 
رفض  يجرم  قانون  يوجد  ال  أنه  جيفارا«  »ميناردو  العدل 

الحصول على اللقاح«، مخاطبا الصحفيين:  

»أعتقد أن الرئيس استخدم كلمات قوية فقط،  إلظهار 
مدى ضرورة الحصول على اللقاح وبلوغ مناعة القطيع في 

أسرع وقت ممكن«.
في  أظهر  البالد  مستوى  على  للرأي  استطالع  وكان 
في  البالغين  من  بالمئــة   61 نسبــة  أن  الماضي  مارس 
المضــاد  اللقــاح  على  الحصول  في  يرغبــون  ال  الفلبين 
لديهم  تخوفات   إلى  راجع  وذلك   ،19 ـ  كوفيد   « لمرض 
تتعلق بمدى السالمة والفعالية.ومن جانبه، قال المتحدث 
باسم الرئاسة، »هاري روك«، إن ثمة حكما قضائيا يسمح 
للحكومة بجعل التطعيم إلزاميا، إذا اقتضى األمر. وجاءت 
تصريحات »روك« نقال عن حكم صدرعن المحكمة العليا 
في الفلبين سنة 1963حول قضية تتعلق بتطعيم األطفال 
ضد مرض الجدري، حيث قالت المحكمة: »إن حق الدولة 

في جعل التطعيم إجباريا هو أمر راسخ«.
تفشــي  موجــات  أســوأ  من  واحدة  الفلبين  وتكافح 
 1.3 ما مجموعه  اإلصابات  تفـــوق  إذ  آسيا،   المرض في 

مليون،  مقابل 23 ألف وفاة.
الفلبينية  20 يونيو، استكملت السلطات  وحتى تاريخ 
تطعيم 2.1 مليون شخص وهو ما يعني أن البالد ال تزال 
بعيدة عن هدف الحكومة المتمثل في تطعيم ما يصل إلى 
70 مليونا، هذه السنة. والغريب في األمر،  في حالة امتناع 
للجدل  المثير  للجائحة،  المضاد  اللقاح  تلقي  عن  الشعب 
الفلبينية سجن  السلطــات  العالم، فهل بمقدور  عبرأنحاء 

أكثر من 100 مليون فلبيني . 
أحمد صدقي

نظـــم  نوعها،  من  سابقـــة  في 
الغــرض  مواطـن حملة تحسيسيــة، 
مختلـف  من  األشخاص  دعــوة  منها 
نــداء  لتلبيــة  االجتماعيــة،  الشرائح 
ضد  التلقيـح  عمليــة  من  االستفادة 
بالمواطــن  يتعلـق  األمـر  الجائحـــة. 
صاحــب  السبيطـري،  الصمــــد  عبد 
بحس  تطـوع،  والذي  بطنجة،  مطعم 
إنجــــاح  في  للمساهمــة  وطنـــي، 
استحسنتهــــا  التي  الحمـلــة  هــذه 
والمنتخبـــون،  المحليــة  السلطـــات 
المدنـــــي  المجتـمـــع  عن  فضـــال 

والمواطنين، سواء بسواء.
أ.ص

للتخطيط في  السامية  المندوبية  ذكرت 
أن   ،2021 األول من سنة  النصف  بحث خالل 
في   67.3( بالمغرب  المهاجرين  ثلثي  حوالي 
المغاربة  وسلوكات  مواقف  يعتبرون  المائة( 
مذكــرة حول  في  مبرزة  اتجاههم،  »إيجابية« 
القسرية  الهجرة  حول  الوطني  البحث  نتائج 
 3000 من  عينة  شمل  والذي   2021 لسنة 
مهاجر، موزعين على 2200 مهاجر في وضعية 
وضعيتهم  تسوية  تمت  أوممن  قانونية  غير 
و800 الجئ أو طالب لجوء أن أكثر الجنسيات 
التي عبرت عن هذا الرأي هم اليمنيون )87.5 
المائة(  في   86.8( والسوريون  المائة(  في 
والغينيون  المائة(  في   78.7( والسنغاليون 

)66.9 في المائة(.
كما أشار هذا البحث إلى أن حوالي مهاجر 
من كل ستة )17 في المائة( على علم بوجود 
 )SNIA( االستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء
في   22.8( الالجئين  بين  عددا  أكثر  وهم 
المائة( مقارنة بالمهاجرين اآلخرين )14.9 في 
المائة(.وأبرز أن حوالي ثلث المهاجرين )31.9 
بها  قام  التي  بالحمالت  علم  على  المائة(  في 
وخاصة  المهاجرين،  وضعية  لتسوية  المغرب 
لدى الالجئين )37.9 في المائة( و المهاجرين 
غير القانونيين ) 29.7 في المائة(.كما أوضحت 
أربعة  كل  من  مهاجر  من  أكثر  أن  المندوبية 
)26.4 في المائة( هو على علم بجهود الحكومة 
المغربية لتسهيل إدماج المهاجرين بالمغرب، 
مضيفة انه من بين المهاجرين الذين هم على 
علم بمثل هذه المجهودات، 38.1 في المائة 
غير  المائة  في  و41  وكافية،  فعالة  يعتبرونها 
، و8.4 في  فعالة  غير  المائة  كافية، و7.6 في 

المائة غير فعالة وغير كافية.
إلى  ذاته   البحث  يشير  آخر،   جانب  من 
أن حوالي 9 مهاجرين من بين كل10 )87.2 
في المائة( هم راضون عن تواجدهم بالمغرب 
في  و46.7  جدا  راضون  المائة  في   40.5(
المائة راضون إلى حد ما(. وترتفع هذه النسبة 
مع  مقارنة  المائة(  في   50.7( الالجئين  لدى 
المائة(. في   36.8( غيرالقانونيين  المهاجرين 

المهاجرين  ثلثي  فحوالي  ذلك،   عن  وفضال 
)64.8 في المائة( يؤكدون أنهم ال يستطيعون 
لبلدانهم األصلية في أي وقت. وتهم  العودة 
في   85.6 بنسبة  السوريين  الوضعية  هذه 
المائة( ومواطني  )77.2 في  المائة واليمنيين 
في   74.6( الديمقراطية  الكونغو  جمهورية 
في   72.4( الوسطى  أفريقيا  ومواطني  المائة( 

المائة( والماليين )70.2 في المائة(.
وكشفت المندوبية أيضا أن أكثر من نصف 
البقاء  ينوون  المائة(  في   53.7( المهاجرين 
بالمغرب )55 في المائة لدى النساء و 52.8 في 
المائة لدى الرجال(. ويمثل الذين ينوون الهجرة 
نحو بلد آخر، غير المغرب 25.9 في المائة وهم 
أكثر من الذين ينوون العودة نحو البلد األصلي،  

بشروط أو دون شروط 11.8في المائة(.
المهاجرين  ومن بين األسباب وراء رغبة 
باألمن  اإلحساس  يأتي  بالمغرب،  البقاء  في 
المائة،  في   23.9 بنسبة  األولى  المرتبة  في 
تليه جودة ظروف المعيشة )20.6 في المائة( 
وإمكانية ولوج سوق الشغل )10.5 في المائة( 
 9.5( بالمغرب  لإلقامة  األسرة  تفضيل  و 
اإليجابية  والسلوكات  والمواقف  المائة(.  في 
المائة(،  في   6.9( المهاجرين  تجاه  للمغاربة 

وتسوية الوضعية بالمغرب )6 في المائة(.
في  رغبتهم  عن  عبروا  للذين  وبالنسبة 
العودة إلى بلدانهم األصلية، فإن السبب األول 
الشغل  لسوق  الولوج  أو  العيش  صعوبة  هو 
بالمغرب بنسبة 27.7 في المائة، يليه الحنين 
في   26.2( المائة  في   21.9 ب  األصلي  للبلد 
المائة  في   19.3 و  للنساء  بالنسبة  المائة 
بالنسبة للرجال( ثم الرغبة في االستثمار بالبلد 
األصلي ) 15.5في المائة( والصعوبات العائلية 
)4.6 في المائة( وفشل مشروع الهجرة )4.6 في 

المائة(.
م.الهنداوي

ن�شبــة كبيــرة مـن املهاجريـــن 
مرتاحة باأر�س الوطن 

تخفي�شات الفنادق ت�شمل 
اجلالية وغري اجلالية  

هل مبقدور ال�شلطات الفلبينية �شجن اأكرث
من 100 مليون �شخ�س ؟

حول تلقي اأو رف�س اللقاح امل�شاد للجائحة :    

حملة حت�شي�شية 
حول التلقيح..
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لكرة  طنجــة  اتحـــاد  مكتب  أوقف 
قد  كانوا  لالعبين  وشيكا  تمردا  القدم 
عــن  واالمتناع  العصيان  إعالن  قرروا 
توصلهـم  عدم  على  احتجاجا  التدريب 
ببعض مستحقاتهم المالية من رواتب 
ومستحقات  التوقيع  مكافآت  من  وجزء 
الكراء. وخرج اجتمــاع عاصـف لمكتــب 
وتسديد  راتبين  توفيــر  بحـل  الفريق 
بتسوية  وعود  وتقديم  األكرية  واجب 
أقــرب  في  العالقة  المستحقات  باقي 
هزيمة  طنجـــة  اتحــاد  وتلقى  اآلجال. 
بثالثية  الرجــاء  أمام  بميدانه  ثقيلة 
لحســاب  الماضي  األربعــاء  نظيفــة، 
االحترافية  البطولة  من   22 الدورة 
حفاظــه  ورغم  األول،  الوطنـي  للقسم 
نقطة،   31 برصيد  الرابع  مركزه  على 
البيت  على  أثرت  الخسارة  هذه  أن  إال 
يحل  الذي  الطنجاوي،  للفريق  الداخلي 
ضيفا على مولودية وجدة اليوم السبت 
الشرفي  بالملعب   23 الدورة  لحساب 
السابعة  الساعة  من  انطالقا  بوجدة 

والربع مساء. 
األمور  هذه  مثل  أن  صراحة  بكل 
تضر  واألخرى  الفينة  بين  تحدث  التي 
مثل  ألن  طنجة.  اتحاد  ومصلحة  بإسم 
خاصة  متجاوزة،  أصبحت  األمور  هذه 
في كيفية التعامل مع حقوق وواجبات 
مع  الدخول  ممكنا  يعد  ولم  الالعبين 
المستحقات،  حول  صراع  في  الالعبين 
التسيير  وأسلوب  تطورت  الكرة  الن 
تغير وأصبحنا نتحدث عن االحتراف في 
ظل قوة العقود التي تجمع الطرفين.. 
الالعب وإدارة الفريق. لكل واحد حقوق 
للقانــون  العـودة  ويمكـن  وواجبــات، 
لتفادي أي اصطدام بين الطرفين دون 
ماضي  إلى  يعيدنا  ضجيج  أو  مشاكل 
نتمنى  )الموقـــاف(..  وتسيير  الهواية 
الماضي  مع  عالقته  الفريق  ينهي  أن 
إداريا وتقنيا ويتجاوب مع  ويرتب بيته 
أن  باعتبار  االحتراف  وظروف  طبيعة 
طنجة بإسمهــا وإمكانياتهــا وبنياتها 
الكبيــرة  جماهيرهــا  وقاعدة  التحتية 
تستحق فريقا محترفا من غير المقبول 
الالعبين  وتمرد  عصيان  يعيش  أن 

بسبب قوتهم اليومي..

لوسيو يف حوار لصحيفة »آس«حوار السبت

راتب �شهرين يوقف 
ع�شيان لعبي احتاد 

طنجة قبل مباراة وجدة

متى  أساسي،  بشكل   2002 العالم  كأس  في  البرازيل  منتخب  مباريات  كل  لعبت 
شعرت أن المنتخب سيحقق اللقب؟

كأس العالم 2002 كانت بطولة مهمة للغاية بالنسبة لي، كانت أهم العناوين التي ميزت 
مسيرتي المهنية حتى وقتنا هذا، عندما أتذكر أنني كنت بطاًل للعالم مع المنتخب البرازيلي، 
فهذا يشعرني بالفخر والرضا، كنت سعيدًا للغاية بأدائي وبالثقة الكبيرة التي منحني إياها 
المدرب سكوالري، خاصة بالطريقة التي شكل بها الفريق، ألنه مدرب استثنائي، لقد منحنا 
الكثير من الثقة، نحن دخلنا كأس العالم 2002 لم نكن مرشحين، سكوالري جعل الفريق 
يلعب بشكل جيد، وينافس على المسابقة، كان هذا مهمًا للغاية بالنسبة لنا للحصول على 
الثقة ثم الفوز بالمباراة النهائية. كانت كأس العالم شيًئا مهمًا وحتى يومنا هذا أشكر اهلل 

على المشاركة والفوز بها.
الجيل من  الحالي، وهل سيتمكن هذا  2002 والجيل  البرازيل  الفارق بين جيل  ما 

الوصول إلى مونديال 2022؟
أعتقد أن العالم قد تغير، توجد اليوم وسائل تواصل اجتماعي، وهو أمر يسلب انتباه الكثير 
من الالعبين، تضخم السوق أيضًا، يؤثر على األجيال المقبلة، هذا الجيل مغرم كثيرًا بوسائل 
التواصل االجتماعي، يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالفريق، ليس هذا خطأ من جانب أو 
آخر، لكن العالم قد تغير ويمكن لهذا الجيل أن يصل إلى كأس العالم بشكل جيد، وهذا مخالف 
لما حدث عام 2002، لم يكن لدينا هذا القلق، حاولنا أن نكون قريبين من الجماهير، ونتحدث 
معهم ونحكي القصص والنكات، هذا بال شك يدمج الفريق أكثر ويجعل أعضاء الفريق يتعرفون 
على بعضهم البعض بشكل أفضل، دائما ما تكشف البرازيل عن العبين رائعين ولديها تقاليد 

عريقة في نهائيات كأس العالم، يمكن للبرازيل أن تقدم أداًء جيدًا في كأس العالم 2022.
متى نرى مدافع يتم اختياره كأفضل العب في العالم؟

منذ فترة كان هناك كانافارو الذي توج بجائزة أفضل العب في العالم عام 2006، لكن 
المهاجمين هم من يسجلون األهداف، لذلك من الطبيعي أن يكونوا هم في مقدمة الحدث. 

هذا يؤثر على اختيارات األفضل في العالم.
من هم أفضل 11 العبا لعبوا معك خالل مسيرتك؟

يمكنك التدريب كثيرا، لكن في كل شيء مررت به، كان هناك ماركوس أسونساو يسجل، 
كافو، أنا، ليس كذلك؟ هناك صموئيل وروبيرتو كارلوس، في وسط الملعب سأضع بيرلو، في 

الوسط سألعب برونالدينيو، شنايدر، ريفالدو. في الهجوم سألعب بالثنائي رونالدو وميليتو.
من هو أفضل مدافع في العالم؟

ال أتابع كل المباريات في العالم، لكني رأيت فان دايك العب ليفربول، هو مدافع بارز، وهو 
أحد المدافعين العظماء اليوم، لديه الكثير من الجودة والقوة، إنه يعرف كيف يلعب جيدًا وهو 

مدافع يتمتع بحضور كبير.
من هو األفضل بين ميسي ورونالدو؟

إنه أمر صعب، أعتقد أن االثنان هما األفضل في العالم. لكني سأختار ميسي، ألنه العب 
استثنائي، يتمتع بالجودة والسرعة والقوة والمهارة. كما أنه متواضع وذا شخصية جيدة للغاية. 

لكن كالعب يتقدم قلياًل، في رأيي على كريستيانو رونالدو.
من هو أقوى مهاجم واجهته في كرة القدم، ولماذا؟

ميسي، سواء في برشلونة أو في المنتخب األرجنتيني، يجلب دائمًا الكثير من الصعوبة 
ألي دفاع، إنه رجل سريع المراوغة، ويعرف كيف يقدم المساعدة، وتسجيل األهداف.

هل األفضل لـ محمد صالح أن ينضم إلى برشلونة أم ريال مدريد، ولماذا؟
من الصعب القول ألن الناديين هما من األكبر في العالم، إنه قرار شخصي للغاية، لكن 

يوجد في برشلونة ميسي، لذا بالنظر من الخارج، سيكون ريال مدريد األنسب له.

في البداية، حدثنا عن فترتك الرائعة مع بايرن ميونخ.
الفترة التي قضيتها مع بايرن ميونخ كانت رائعة للغاية، حيث فزنا بالعديد من األلقاب 
هناك في ألمانيا، وأيضًا كنت ألعب مع المنتخب البرازيلي، وهذا جعلني سعيدا للغاية، خاصة 

أنني كنت في قمة مستواي مع البايرن.
إنتر ميالن واجه أقوى نسخة من برشلونة عام 2010.. حدثنا عن هذه المباراة، كيف 

أعدكم جوزيه مورينيو، وما هي رسائله لالعبين؟
قدمنا أداًء رائعا خالل هذه المباراة، وكانت واحدة من أكثر المباريات التي شعرت فيها 
بالتوتر والضغط، مثل مباريات المنتخب ونهائي كأس العالم 2002. المباراة أمام برشلونة 
كانت صعبة للغاية، ألنه كان أقوى فريق في العالم خالل هذه الفترة. جوزيه مورينيو أعد 
الفريق بشكل جيد للغاية، إنه مدرب يجعل الالعبين يثقون في أنفسهم على تجاوز هذه األمور، 
ويعد الالعبين بشكل جيد للغاية، لقد طلبنا بالصبر والقتال ألننا سنعاني من الضغط الكبير، 
وهذا ما حدث بالطبع، خاصة أننا خسرنا موتا الذي تعرض للطرد بعد مرور 28 دقيقة، لذلك 
كنا نعلم أن األمر سيكون صعبا للغاية، وبالتالي كان لمورينيو دور كبير في تحفيز الالعبين 

وتشجيعهم على اإليمان بحلم التتويج بدوري أبطال أوروبا.
أبطال  بدوري  الفوز  ميالن في  إنتر  والتر صامويل  الرائعة مع  الثنائية  هل ساعدت 

أوروبا؟
لقد فعلنا ذلك سويا، ونجحنا بالتتويج بالدوري اإليطالي والكأس، لقد كان أحد أعظم 
زمالئي في الفريق، وأحد أبرز الالعبين الذين لعبت معهم، نحن كنا متفاهمين للغاية ونملك 
عالقة جيد جدا، وأصبحنا أصدقاء. إنه شخص حسن الخلق، ولديه الكثير من التفاني واإلرادة، 

ساهم في صنع التاريخ مع إنتر ميالن خالل هذه الفترة أيضا.
ما الذي يجعل مورينيو مختلًفا عن جميع المدربين الذين تدربت تحت قيادتهم طوال 

مسيرتك الكروية؟
مورينيو شخص مخلص للغاية، وصريح جدا، وهذا أكثر ما أحببته فيه، لو فشل أو واجه 
صعوبة في شيء ما، فهو يتحدث إلينا مباشرة، لم يثر الشائعات أو يتحدث في مقابالت صحفية، 
هو يقوم بحل كل شيء في غرفة المالبس، أعتقد أن هذه هي الطريقة الصحيحة للمدرب 
والقائد. لديه شخصية قوية، وهو أيضا صديق العبيه. عندما ترى في مقاعد البدالء أن لديك 
صديقا مثل مورينيو، فهذا سيمنحك المزيد من اإلرادة والحافز لتحقيق الفوز، مورينيو أعظم 

مدرب في مسيرتي الكروية.
هل إنتر ميالن يسير على الطريق الصحيح مع كونتي، وهل استحق الفريق التتويج 

بلقب الدوري اإليطالي؟
أعتقد أنهم يسيرون على الطريق الصحيح، تزداد قوتهم كل يوم تحت قيادة كونتي، 
لم ألعب تحت قيادته سوى وقت قليل في يوفنتوس، بسبب قصر مدتي مع الفريق. لكنه فاز 
بالعديد من األلقاب، إنه يجعل الفريق جيدًا من الناحية البدنية، ويظهر بشكل رائع فوق أرضية 
الميدان، وبالتأكيد هذا األمر يؤثر كثيرًا على الفريق، أعتقد أنهم يمكنهم بالفوز بالعديد من 

األلقاب بسبب امتالكهم للمدرب الرائع كونتي.
انضممت إلى يوفنتوس رغم فوزك بالثالثية مع إنتر ميالن، لماذا تركت النيراتزوري؟

لم أذهب إلى يوفنتوس بمحض إرادتي، ولكني ذهبت إلى هناك إن جاز التعبير، بعدما 
كان اإلنتر يتخلص من الالعبين كبار السن في ذلك الوقت، لقد غادر مايكون وشنايدر، إيتو، 
جوليو سيزار، تياجو موتا خالل هذه الفترة، لم أكن أود الرحيل. لكني لم أكن ألبقى في الفريق 

على عكس رغبة النادي، الوضع كان مماًل وسيًئا للغاية. لكنه جزء من كرة القدم.

رونالدو” من  اأف�شل  “مي�شي 
ميالن  إنتر  نجم  لوسيو  البرازيلي  المدافع 
وبايرن ميونخ السابق فتح قلبه لصحيفة »آس« 
في حوار مطول تحدث فيه عن مستقبل محمد 
صالح والمقارنة بين كريستيانو وميسي وفان 
دايك أحد أفضل المدافعين في العالم وغيرها 
من الموضوعات. لعب لوسيو 545 مباراة في 
كل البطوالت، مع األندية التي مثلها طوال 
 28 وقدم  هدفا،   41 سجل  كما  مسيرته، 
تمريرة حاسمة، رغم أنه يلعب في خط الدفاع، 
علما بأنه حصد العديد من األلقاب، على رأسها 
دوري أبطال أوروبا مع إنتر ميالن عام 2010. 
منتخب  مع  دولية  مباريات   105 خاض  كما 
البرازيل، وسجل 4 أهداف، ويعتبر لقب كأس 
العالم 2002 هو األبرز بالنسبة له على المستوى 
الدولي. واعتزل كرة القدم العام الماضي بعد 

مسيرة طويلة. وفيما يلي نص الحوار:
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أخبار ريال م

إلقناع  سعيدا  حدثا  يستغل  برشلونة 
ميسي بالبقاء

بعث برشلونة بالتهنئة، إلى هدافه وقائده 
ميسي، بمناسبة عيد ميالده ال34 الذي حل أول 
يحيط  الغموض  مازال  بينما  الخميس،  أمس 
كل  حطم  الذي  ميسي  النادي.  مع  بمستقبله 
مع  المذهلة  مسيرته  خالل  القياسية  األرقام 
الجاري  الشهر  بنهاية  عقده  ينتهي  برشلونة، 
تجديد  بشأن  التفاق  اآلن  حتى  يتوصل  ولم 
ميسي،  ميالد  بعيد  برشلونة  واحتفى  تعاقده. 
خالل  من  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر 
له.  أهداف   10 أفضل  من  مجموعة  عرض 
البرغوث،  ميالد  عيد  يكون  أن  برشلونة  ويأمل 
مع  المعلق  مستقبله  بشأن  خير  فأل  بمثابة 
النادي الكتالوني. ويشارك ميسي، الذي أمضى 
مسيرته الكروية بأكملها في صفوف برشلونة، 
حاليا مع منتخب األرجنتين في كأس أمم أمريكا 
الجنوبية )كوبا أمريكا( بالبرازيل. ويعتبر ميسي 
أكثر  يعتبر  كما  لبرشلونة،  التاريخي  الهداف 
وتضمنت  النادي  تاريخ  في  مشاركة  الالعبين 
مسيرته الفوز بجائزة أفضل العب في العالم 6 
مرات. وقال البورتا »إنه يرغب في البقاء، األمر 

ليس سهال لكننا سنفعل ما في وسعنا«.
للتخلص من  برشلونة يكثف خطواته 

برايثوايت
سعي  عن  »سبورت«  صحيفة  كشفت 
الدنماركي  المهاجم  من  للتخلص  برشلونة 
الصيفية  االنتقاالت  سوق  خالل  باريثوايت، 
في  دور  بأي  برايثوايت  يحظى  ولن  الجارية. 
مع  التعاقد  بعد  خصوصا  برشلونة،  هجوم 
الدنماركي  أن  رغم  مؤخرًا،  وديباي  أجويرو 
وبحسب  مركزه.  أجل  من  للقتال  يسعى  كان 
الصحيفة اإلسبانية، فإن إدارة برشلونة أخبرته 
وأضافت:  للمشاركة.  بدقائق  يحظى  لن  بأنه 
الدنمارك  مع  أساسيًا  برايثوايت  »مشاركة 
حيث  لتسويقه،  جيدة  خطوة  كانت  اليورو  في 
هام  وست  وهي  إنجليزية  أندية   4 عنه  سألت 
الصاعد  سيتي  ونورويتش  وبيرنلي  وبرايتون 
سيعتمد  اتفاق  وأي  روسي،  نادٍ  بجانب  حديًثا، 
برشلونة  »يرى  وتابعت:  الالعب«.  قبول  على 
أن برايثويت ليس مضطرا للعودة خالل الفترة 
تعمل  اإلدارة  لذلك  للموسم،  التحضيرية 
األولوية  وسيعطون  المفاوضات،  تسريع  على 
لعملية البيع النهائي، ولن يهتموا بأي عروض 

تبادلية«.
برشلونـة يعيــد تجديــد العشــب في 

»كامب نو«
ملعب  على  العشب  تجديد  برشلونة  بدأ 
»كامب نو« استعدادا للموسم المقبل، وسينتهي 
خالل األسبوع األخير من يوليو المقبل، لتنظيم 
بطولة كأس جوان جامبر واستضافة المسابقات 
الرسمية في أفضل الظروف. ويبدأ التغيير بإزالة 
التربة السطحية وطبقة الجذر واأللياف والرمل، 
جزء  استخدام  إعادة  سيتم  أنه  من  الرغم  على 
يتمتع  جديد  بآخر  وخلطه  الرمل  هذا  من 
بصفات زراعية وميكانيكية مناسبة. بعد تسوية 
الجديدة،  العشب  طبقات  وضع  يتم  القاعدة، 
ويجري تنفيذ هذه المهمة في الليل لالستفادة 
والرطوبة.  الحرارة  لدرجة  المثلى  الظروف  من 
تم  أن  منذ  هجينا  عشبا  نو  كامب  ويستخدم 
 ،2016-2017 موسم  في  النظام  هذا  تطبيق 
ووفًقا   .100% بنسبة  الطبيعي  العشب  لتعزيز 
للخبراء، سيوفر هذا النظام مزيدًا من االتساق 
في الجر واستقرار الملعب على مدار العام. ويتم 
اختيار العشب الطبيعي من عدة مشاتل منتشرة 
في جميع أنحاء أوروبا، ويُنقل إلى برشلونة في 
للشروع في  النهار  شاحنات مبردة تسافر خالل 
رصف العشب في نفس الليلة بهدف التقليل من 
أقصى  إلى  الحر  ساعات  وتجنب  العملية  إجهاد 
درجة. و هذا يعني أن غرس العشب يجري بواقع 
يتم على هذا  لكن  اليوم،  2000 متر مربع في 

النحو ضمان تكيفه المثالي.

مارسيلو أولوية للنصر السعودي
عن  السعــودي،  النصــر  في  مصدر  كشف 
التعاقد  في  النادي  إدارة  ترغب  التي  األسماء 
الموسم  في  الفريق  صفوف  لتدعيم  معها، 
المصدر لموقع »كووورة«، هناك  وقال  المقبل. 
بالنادي  ربطها  تم  التي  األسماء  من  العديد 
غير  األسماء  هذه  أغلب  الماضية،  الفترة  خالل 
هذه  في  النصر  إسـم  زج  من  الهدف  صحيحة. 
لالعبين،  السوقية  القيمة  زيادة  الصفقات، 
وخاصة من الوكالء«. وشدد »إدارة النصر تعمل 
سد  أجل  من  مينيز،  المدرب  رغبات  تلبية  على 
النقص في بعض المراكز. ومن ضمن األسماء 
التي يستهدفها النصر، البرازيلي مارسيلو نجم 
العب  جوميز  أليخاندرو  واإليطالي  مدريد،  ريال 
صعوبة  تدرك  النصر  »إدارة  وأتم  إشبيلية«. 
اتفاق مع مارسيلو، لكنها ستعمل  إلى  الوصول 
ويعتبر  الالعب«.  على خدمات  للحصول  جاهدة 
في  الريال  يرغب  الذين  الالعبين  من  مارسيلو 
التخلص منهم هذا الصيف، خاصة ويتبقى في 

عقده موسم واحد فقط.

أوديجارد يعود من جديد
أكد النرويجي، أوديجارد، أنه سيعود للريال 
انتهاء إعارته مع آرسنال.  الموسم المقبل، بعد 
وقال لتلفزيون TV2 النرويجي »الوضع هو أنني 
العب ريال مدريد، وعلي العودة إليه في غضون 
بضرورة  واضحا  كان  الريال  ونصف.  أسبوع 
عودتي. وبالتالي سأضطر للسفر إلى هناك حين 
تبدأ التدريبات«.  ولم يتحدث أوديجارد شخصيا 
مع مدرب الريال الجديد، أنشيلوتي، لكنه تحدث 
مع النادي، وأكد أنه لديه اتصاالت وثيقة معه. 
اللعب  دائما  هو  حلمي  أن  الواضح  »من  وقال 
اآلن، وهذا  6 سنوات  الريال منذ  أنا في  هناك. 
رغبته  أن  أوديجارد  وأكد  هدفي«.  دائما  كان 
هي اللعب، ومن المهم أن يكون اللعب بشكل 

منتظم.

كروس يعتبر رحيل راموس إهماال
ناديه  أن  مدريد،  ريال  نجم  كروس،  أكد 
سيكون مهمال في حالة فشل في إعادة مدافعه 
أعلن  الريال  وكان  ما.  يوما  للفريق  سيرجيو 
األسبوع الماضي، عن رحيل راموس عن الفريق 
بعد 16 عاما قضاها في نادي العاصمة اإلسبانية 
5 مرات كما ساعد  وفاز معه بالدوري اإلسباني 
أوروبا  أبطال  دوري  لقب  تحقيق  على  الفريق 
األلقاب  من  أخرى  مجموعة  بين  من  مرات،   4
الكبرى. لكنه سيبدأ مغامرة جديدة في مسيرته 
الريال عرضه له  المقبل، بعدما سحب  الموسم 
شروط  مع  واحد  موسم  عن  عبارة  كان  والذي 
مخفضة، حسبما أكد المدافع المخضرم. وقضى 
كروس 7 مواسم مع راموس في نفس الفريق، 
سيعود  عاما  الـ35  صاحب  أن  في  ثقته  وأبدى 
المستقبل.  في  برنابيو«  »سانتياجو  إلى  يوما 
متأكد  »أنا  الصوتية:  مدونته  في  وقال كروس 
أيا  مدريد  ريال  في  أخرى  مرة  سنراه  أننا  من 
من  »سيكون  وأضاف:  دوره«.  طبيعة  كانت 
اإلهمال عدم وجود شخص مثل ذلك في النادي 
كثيرا  المساهمة  بإمكانه  زال  ال  به،  واالحتفاظ 
في المستقبل«. وانضم راموس إلى ريال مدريد 
في  وشارك   2005 عام  في  إشبيلية  من  قادما 
وجاءت  البطوالت،  كل  في  للفريق  مباراة   659
الخامس  في  تشيلسي  أمام  المباريات  تلك  آخر 
ال  »أنا  وكروس:  وقال  الماضي.  مايو  من 
غير  كان من  راموس،  بدون  مدريد  ريال  أعرف 
كنت  مدريد،  في  مسيرته  ينهي  أال  المعقول 
أتوقع بقاءه«. وأتم: »أنه ليس مجرد العب من 
التصنيف األول، لكنه أيضا أفضل قائد رأيته في 
على  الفريق  أجل  من  يقاتل  دائما  ألنه  حياتي 

أرض الملعب«.

ر�شالة مفتوحة اإلى رئي�س اجلامعة امللكية 
املغربية لكرة القدم

وضع الفاعل الجمعوي ورئيس نهضة طنجة لكرة 
القدم، عبد الرحيم الكمراوي يده على مجموعة من 
المشاكل التي تعاني منها أندية كرة القدم بالجهة، 
وطرح وصفة كفيلة بإخراج األندية ومعها كرة القدم 
الشمالية من براثين هذه المشاكل، من خالل رسالة 
لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  رئيس  إلى  وجهها 
القدم، ننشرها كاملة نظرا لمضمونها المتميز. وفيما 

يلي نصها: 
أن  البداية  في  لي  اسمحوا  الرئيس،  »السيد 
أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على العناية الكبيرة التي 
أوليتموها لشؤون كرة القدم الوطنية من أجل إعادتها 
إلى السكة الصحيحة، سكة األلقاب وتكريس سياسة 
اإلحتراف ، وقد تاتى لكم الجزء الكبير من هذه األهداف 
عن طريق دمقرطة التسيير وحكامته، وهي أمور غابت 

لسنوات طويلة عن المشهد الكروي المغربي.
من  جــاءت  هــذه  رسالتنا  إن   ، الرئيس  السيد 
اجل تحسيسكم حول ما أصبحت  تعيشه كرة القدم 
الشمالية ولسنوات طويلة ، بدءا  بالتهميش الممنهج 
الذي عاشت على وقعه األندية المحلية ، وصوال إلى 
اإلكراه الكبير الذي تعيشه بسبب الغياب الكلي للدعم 
المؤسساتي ) منح الجماعات الترابية(  باستثناء منحة 
هزيلة من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة (  رغم 
وجود التوجيهات الملكية السامية للمناظرة الوطنية 
زمان  لكل  صالحة  توصيات  وهي   ، للرياضة  الثانية 
ومكان، دون نسيان الخصاص الكبير للبنيات التحتية 
وغياب الموارد المالية القارة ) غياب شركاء اقتصاديين 

( لترجمة طموحها وبرامجها.
السيد الرئيس، منذ مجيئكم إلى رئاسة الجامعة 
الملكية وبعطف ملكي كريم، وبإجماع وطني، وبتزكية 
كل المكونات الكروية الوطنية، وأنتم تعملون من أجل 

إنقاذها من خطر اإلنهيار الشامل الذي بات يتهددها قبل مجيئكم، عبر برامج استئصال ينابيع اليأس التي تسربت إلى نفوس جل 
الكرويين المغاربة، فكانت البرامج الحداثية الهادفة والحكيمة أحسن جرعة إلعادة األمل وطرد ذلك اليأس. دون إنكار االستحقاقات 
الدبلوماسية الكبيرة التي حققتموها عن طريق كرة القدم، فتجاوزتم بفعل منهجيتكم الحكيمة مرحلة سياسة الكراسي الفارغة التي 
نهجها أسالفكم، بالفتح الكروي المبين للقارة اإلفريقية عبر االتفاقيات الكثيرة، وتقلدكم مناصب كنا إلى األمس القريب أشد بعد عنها 
بفعل فاعل ، وآخرها العضوية المتميزة لشخصكم في دواليب الجامعة الدولية فيفا التي ذقنا معها األمرين في مناسبات عديدة بسبب 

غيابنا عن دواليبها.
السيد الرئيس المحترم، إن مكاتبتنا لكم في هذه الظرفية جاءت بعد إشرافكم وإعطاء تعليماتكم بسن مجموعة من القوانين 
التنظيمية والتنافسية للبطوالت القاعدية وفي مقدمتها الفئات العمرية واألقسام الشرفية وفرق الهواة ، وهي قوانين ال يمكن إال أن 
تكون مفيدة ومثمرة ووسيلة للنهوض بشؤون كرة القدم الوطنية ، لكن السيد الرئيس المحترم ، كانت لنا مجموعة من المقترحات 

الميدانية الناتجة عن سنوات من الممارسة والتسيير يمكننا إجمالها في االتي :
- الحث والمساعدة على إيجاد شركاء اقتصاديين تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصب الجهوية

- خلق بدائل قادرة على استيعاب الكم الهائل من الالعبين الغير مسموح لهم بالممارسة ابتداء من الموسم المقبل نظير تجاوز 
سنهم الثالثة والعشرين

- إحداث منج وتحفيزات جامعية قارة مقابل المردودية الكروية لهذه األندية
الحكومية  والمؤسسات  القاعدية  واألندية  العصب  بين  اتفاقيات شراكة  القدم على  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  إشراف   -
والمؤسسات التعليمية والمؤسسات اإلقتصادية المتواجدة بتراب جهة العصبة كل من جانب إختصاصاته من أجل تشجيع األندية على 

التكوين
- دعمكم التظاهرات الكروية الهادفة وفي مقدمتها الدوريات الدولية للفئات العمرية مثل دعمكم المشهود له في النسخة الرابعة 

للدوري الدولي.
السيد الرئيس ، كما تعلم ، فان منطقة الشمال وفي مقدمتها مدينة طنجة، أصبحت تحظى بعناية مولوية فائقة من طرف الرياضي 
األول صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل ، فدعمها بمشاريع تنموية واقتصادية ورياضية في إطار برنامج طنجة الكبرى، 
معززا إياها بقرية رياضية أولمبية ذات مواصفات عالمية ،  وبمجموعة من المالعب الحديثة وفي مستوى تطلعات شباب وأطفال المدينة 
والمنطقة، وهي جاهزة بعون اهلل وقوته وبتتبع من جاللته وتحت مسؤولية مراقبتكم ، منذ مطلع المواسم الرياضية الماضية الذي عرف 
تنظيم بلدنا لتظاهرات قارية ودولية كبرى، وستعود بالنفع العميم على كل المكونات الرياضية وساكنة المدينة، نتمنى أن توضع تحت 
تصرف الجهات المشرفة على شؤون الكرة بالمنطقة مباشرة وفتحها في وجه شباب وأطفال المدينة إلبراز مواهبهم وطاقاتهم. و أمام 

كل ما سبق ، ومن أجل اكتمال جمالية وحداثة الصورة ، ودمقرطة المشهد الكروي ، فإننا سيدي الرئيس نقترح ونلتمس ما يلي:
- برمجة اتفاقية شراكة تحت إشرافكم بين عصبة الشمال لكرة القدم  و  مؤسسة اقتصادية كبيرة نقترح عليكم بعضا منها مثل 
شركة رونو  مرسى ماروك ، مالكي المنطقة الصناعية الحرة ، وغيرها من المؤسسات الصناعية واالقتصادية الكبرى التي توجد بالمنطقة، 

على أساس أن تستفيد منها األندية الشمالية القاعدية فقط.
- تمكين عصبة الشمال من ملعب آخر وحديث  يوضع تحت تصرفها الكامل من اجل تنفيذ برامجها كاملة وبدون توقفات، ومن أجل 

بطوالت مسترسلة ومتواصلة وبعيد عن اكراهات غياب البنية التحتية ، مع تزويد هذه المالعب باإلنارة
- تمكين العصبة من مقر جديد ومجهز بأحدث الوسائل اإلدارية ، ويحتوي على مكتبة تقنية متعددة الوسائط.

- تمكين األندية الشمالية من التجهيزات الرياضية الالزمة وإعفائها من مصاريف كمالية  تثقل كاهلها على غرار ما هو معمول به 
على صعيد كل األقسام.

- مجانية الولوج إلى الدورات التكوينية الخاصة بالمدربين للحصول على الرخص والعمل على إكثارها مع العمل على إيجاد حل أو 
معادلة للشواهد األجنبية التي تتوفر أطر شمالية ومغربية كثيرة عليها وهي على أعلى المستويات وقادرة على العطاء .

- العمل على تشريفنا  ببرمجة لقاء مفتوح وموسع لكم مع كل المكونات الكروية المعتمدة بالجهة من اجل االستماع إليها والتشاور 
معها ومن اجل حل بعض من مشاكلها العالقة وخصوصا القوانين التي ال تتماشى مع الممارسة الكروية للفرق القاعدية

- حماية حقوق األندية الصغرى في التكوين وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة.
وفي انتظار توصلكم بمراسلتنا هذه، لنا يقين تام على أنكم ستبدون تجاوبا كبيرا على مقترحاتنا ، خصوصا وأنكم قد برهنتم على 

نيتكم في ترك بصمتكم الجيدة على المشهد الرياضي وفي أقرب اآلجال.
وفقكم اهلل لما فيه خير للرياضة بهذا البلد، ودمتم في خدمة الصالح العام والسالم«.

  عبد الرحيم الكمراوي
 )فاعل جمعوي ورئيس نهضة طنجة لكرة القدم(
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نتائج وبرنامج املباريات واملدن واملالعب 
والقنوات الناقلة ملناف�شات كاأ�س اأمم اأوروبا

النتـــائــج:
المجموعة األولى:

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

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

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

المجموعة الثانية:
الدنمارك / فنلندا: 0 – 1 

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

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

المجموعة الثالثة:
النمسا / مقدونيا الشمالية: 3 – 1 

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

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

أوكرانيا / النمسا: 0 – 1
المجموعة الرابعة:

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

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

كرواتيا / سكوتلندا: 3 – 1 
المجموعة الخامسة:

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

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

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

المجموعة السادسة:
المجر / البرتغال: 0 – 3 

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

البرتغال / ألمانيا: 2 – 4 

ألمانيا / المجر: 2 – 2 
البرتغال / فرنسا: 2 – 2 

ترتيب المجموعات:
المجموعة األولى

1 - إيطاليا: 9 نقط
2 - ويلز: 4 // 

3 - سويسر: 4 // 
4 - تركيا: 0 // 

المجموعة الثانية:
1 - بلجيكا: 9 نقط
2 - الدنمارك:3 // 

3 - فنلندا: 3 // 
4 - روسيا:3 // 

المجموعة الثالثة:
1 - هولندا: 9 نقط

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

المجموعة الرابعة:
1 - إنجلترا: 7 نقط

2 - كرواتيا: 4 // 
3 - التشيك: 4 //

4 - سكوتلندا: 1 // 
المجموعة الخامسة:

1 - السويد: 7 نقط
2 - إسبانيا: 5 // 

3 - سلوفاكيا: 3 //
4 - بولندا: 1 // 
المجموعة السادسة:

1 - فرنسا: 5 نقط
2 - ألمانيا: 4 // 

3 - البرتغال: 4 // 
4 - المجر: 2 // 

دور »ثمن النهائي«
يوم السبت 26 يونيو 

اليوم السبت 
ويلز / الدانمراك )على الساعة الخامسة مساء 
 / أمستردام  بمدينة  أرينا  كرويف  يوهان  بملعب 

 )BEIN SPORT 1
مساء  الثامنة  الساعة  )على  النمسا   / إيطاليا 

 )BEIN SPORT 1 / بملعب ويمبلي بمدينة لندن
غـدا األحـد 

هولندا / التشيك )على الساعة الخامسة مساء 
 BEIN / أرينا بمدينة بودابست  بملعب بوشكاش 

 )SPORT 1
مساء  الثامنة  الساعة  )على  البرتغال   / بلجيكا 
 BEIN  / إشبيلية  بمدينة  الكارطوخا  بملعب 

 )SPORT 1
اإلثنين 28 يونيو

الخامسة  الساعة  )على  إسبانيا   / كرواتيا 
 BEIN  / بمدينة كوبنهاجن  باركينغ  بملعب  مساء 

 )SPORT 1
مساء  الثامنة  الساعة  )على  سويسرا   / فرنسا 
 BEIN / بملعب أرينا ناشيونال بمدينة بوخاريست

 )SPORT 1
الثالثاء 29 يونيو

مساء  الخامسة  الساعة  )على  ألمانيا   / إنجلترا 
 )BEIN SPORT 1 / بملعب ويمبلي بمدينة لندن

الثامنة مساء  الساعة  )على  أوكرانيا   / السويد 
 BEIN  / جالسكو  بمدينة  بارك  هاميدين  بملعب 

 )SPORT 1
دور »ربع النهائي«

يوم الجمعة 02 يوليو
الفائز في مباراة فرنسا / سويسرا ضد الفائز في 
كرواتيا / إسبانيا )على الساعة الثامنة مساء بملعب 

غازيروم أرينا( 
الفائز في مباراة بلجيكا / البرتغال ضد الفائز في 
إيطاليا / النمسا )على الساعة الثامنة مساء بملعب 

اليانز أرينا( 
يوم السبت 03 يوليو

الفائز في مباراة هولندا / التشيك ضد الفائز في 
ويلز / الدانمراك)على الساعة الخامسة مساء بالملعب 

األولمبي بمدينة باكو( 
الفائز في مباراة السويد / أوكرانيا ضد الفائز 
في إنجلترا / ألمانيا)على الساعة الثامنة مساء بملعب 

األوليمبيكو بروما( 

دور »نصف النهائي«
يوم الثالثاء 06 يوليو

ويمبلي  بملعب  مساء  الثامنة  الساعة  )على 
 )BEIN SPORT 1 / بمدينة لندن

يوم األربعاء 07 يوليو
ويمبلي  بملعب  مساء  الثامنة  الساعة  )على 

 )BEIN SPORT 1 / بمدينة لندن
»النهائي«

يوم األحد 11 يوليو
ويمبلي  بملعب  مساء  الثامنة  الساعة  )على 

 )M6 / BEIN SPORT 1 / بمدينة لندن

انتهاء يورو مهاجم هولندا
عن  للغياب  سيضطر  مهاجمه  أن  القدم،  لكرة  الهولندي  االتحاد  أعلن 
مباريات بطولة أوروبا، عقب تعرضه إلصابة بالركبة في المران. ويتعلق األمر 
مباراتين  في  بديال  شارك  الذي  عاما(،   30( يونج  دي  لوك  إشبيلية،  بالعب 
في  جاكبو  زميله  مع  التحام  خالل  لإلصابة  يتعرض  أن  قبل  أوروبا،  ببطولة 
مباريات  آخر  في   ،)3-0( مقدونيا  على  الفوز  من  يوم  عقب  هولندا،  تدريبات 
الطواحين بدور المجموعات. وقال االتحاد الهولندي في بيان »مهاجم إشبيلية 
الذي خاض 38 مباراة دولية، أصيب في الرباط الداخلي للركبة، ونتيجة لذلك 
االتحاد  قواعد  تسمح  وال  أوروبا«.  بطولة  في  مجددا  اللعب  من  يتمكن  لن 
البطولة، باستثناء  )اليويفا( باستبدال العبين، في هذه المرحلة من  األوروبي 
قبل  العبا،   24 إلى  بذلك  هولندا  قائمة  لتتقلص  المصابين،  المرمى  حراس 

خوض دور الـ 16 في بودابست غدا األحد المقبل.

ديشامب والليلة الساحرة أمام البرتغال
وغير  بالساحرة  بودابست  في  األحداث  فرنسا،  مدرب  ديشامب،  وصف 
الطبيعية، بعد التعادل )2-2( مع البرتغال في ليلة مليئة بالتقلبات والتحوالت 
يتصدر  وهو  القدم  لكرة  أوروبا  ببطولة  الـ16  دور  إلى  فريقه  بتأهل  انتهت 
فرنسا  كانت  األخيرة  المباراة  قبل  التأهل  ضمان  وبعد  السادسة.  المجموعة 
تسعى لصدارة المجموعة ومواجهة أسهل في دور الـ16. ومع تغير النتيجة في 
مباراة ألمانيا ضد المجر أحرز بنزيمة هدفين وسجل نظيره كريستيانو مثلهما 
وقال ديشامب في مؤتمر صحفي  بالتعادل.  فرنسا  لتكتفي  من ضربتي جزاء 
»كنا نتابع النتيجة في المباراة األخرى وعلمنا بتقدم المجر على ألمانيا وهو ما 
كان يجعل األمور معقدة جدا. كانت مباراة مجنونة سارت في كل االتجاهات«. 
وأضاف »أنا سعيد حقا. كرة القدم ساحرة، من موقف إلى آخر والمشاعر يمكن 
مرضية  كانت  الليلة  أيضا،  تتغير  أن  يمكن  الفريق  عقلية  سريعا.  تتغير  أن 
حتى إن لم تكن مثالية. كانت مباراة على أعلى مستوى«. وتلعب فرنسا ضد 

سويسرا في دور الـ16 في بوخارست يوم اإلثنين المقبل.

ليلة استثنائية تدخل تاريخ اليورو ب18 هدفا
البطولة،  تاريخ  رقم غير مسبوق في  2020 تحقيق  يورو  شهدت بطولة 
الدور  إلى  فريقا   16 تأهل  والتي شهدت  المجموعات،  دور  مرحلة  نهاية  بعد 
التالي من المسابقة. وأقيمت 4 مباريات على مدار يوم األربعاء الماضي، حيث 
بولندا  على  السويد  وتغلب   ،)5-0( بنتيجة  على سلوفاكيا  إسبانيا  منتخب  فاز 
)2-3(، فيما تعادل منتخب ألمانيا مع المجر بنتيجة )2-2(، والبرتغال مع فرنسا 
بنفس النتيجة. وذكرت شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، أن مباريات الليلة شهدت 
تسجيل 18 هدفا في 4 مباريات، مشيرة إلى أن هذا هو الرقم األكبر في يوم 

واحد بتاريخ المسابقة. 

إنريكي يرد على المشككين
يرى لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا، أن منتقدي فريقه ليس لديهم 
ما يتحدثون بشأنه بعد الفوز الكاسح على سلوفاكيا بخمسة أهداف دون رد 
والتأهل إلى دور الـ16 لكأس األمم األوروبية )يورو 2020(. وتعرض المنتخب 
اإلسباني تحت قيادة إنريكي لهتافات استهجان من قبل الجماهير وانتقادات 
مع  لمثله  بهدف  التعادل  ثم  السويد  مع  سلبيا  التعادل  بعد  اإلعالم،  وسائل 
المنتخب  البطولة. وعادل  للفريق في  مباراتين  أول  إشبيلية خالل  بولندا في 
اإلسباني أكبر انتصار في تاريخ كأس األمم األوروبية وأصبح خامس فريق في 
 1984 في  والدنمارك  فرنسا  بعد  أهداف  بخمسة  الفوز  يحقق  البطولة  تاريخ 
وهولندا في 2000 والسويد في 2004. واحتل المنتخب اإلسباني المركز الثاني 
بالمجموعة الخامسة ليضرب موعدا مع كرواتيا بدور الـ16. وقال إنريكي في 
المؤتمر الصحفي للمباراة »أعتقد أن الناس لديها الكثير من الشكاوى، لكني 
ال أعتقد أن هناك أي مجال لالنتقادات اليوم«. وأضاف »سنستعد لمباراة دور 
الـ16 بقدر كبير من الثقة وننتظر يوم االثنين بفارغ الصبر«. وأوضح إنريكي 
بقدراتنا على  يتعلق  فيما  لي ولكن  بالنسبة  ليس فقط  باالرتياح  »إنه شعور 

تحقيق نتائج مقنعة من خالل طريقتنا المعهودة«.

عقوبات محتملة على مقدونيا الشمالية
لقواعد  محتمل  انتهاك  حول  تحقيًقا  القدم،  لكرة  األوروبي  االتحاد  فتح 
الشمالية  مقدونيا  منتخب  جانب  من  المستجد،  كورونا  فيروس  مكافحة 
سيكون  التحقيق  أن  الماضي،  األربعاء  يوم  اليويفا،  وذكر  اليورو.  بطولة  في 
للعب،  للعودة  يويفا  لبرتوكول  محتمل  وانتهاك  مزعوم،  سلوك  سوء  حول 
عن  الكشف  فحوص  عينات  جمع  خالل  الشمالية  مقدونيا  منتخب  جانب  من 
اإلصابة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة الهولندية أمستردام في 19 
ذلك  بعد  هولندا  أمام   0-3 الشمالية  مقدونيا  منتخب  وخسر  يونيوالجاري. 
اليويفا،  ووضع  البطولة.  منافسات  من  خرج  أنه  كما  أمستردام،  في  بيومين 
وإجراء  فقاعات  في  المنتخبات  وضع  مع  البطولة،  بخصوص  صارمة  قواعد 
منتخب  يواجه  وقد  كورونا.  بفيروس  اإلصابة  عن  للكشف  دورية  فحوصات 
بتلك  يتعلق  فيما  مخالفات  ارتكاب  حال  في  عقوبات،  الشمالية،  مقدونيا 

الفحوصات.

بـريـد )يورو 2020(

أسفر كأس أمم أوروبا )يورو 2020( عن مجموعة من المواجهات النارية في دور المجموعات، أبرزها مجموعة الموت 
التي ضمت كالاً من ألمانيا والبرتغال بطلة أوروبا وفرنسا بطلة العالم. ونقدم لكم جدول مواعيد المباريات، والمدن 
والمالعب التي تقام عليها المباريات والقنوات الناقلة لهذه البطولة التي ستقام ألول مرة في التاريخ بـ 12 مدينة، 
ما يجعلها حدثا استثنائيا مرتقبا، فيما انطلقت مباراة االفتتاح أمس الجمعة 11 يونيو 2020 بين كل من إيطاليا 
تضم  حيث  كالتالي.  القرعة  سحب  بعد   2020 يورو  مجموعــات  أتـت  وقـد  يوليو.  يوم11  النهائي  ويقام  وتركيا، 
المجموعة األولى إيطاليا وسويسرا وتركيا وويلز 2020.  وتضم المجموعة الثانية، بلجيكا روسيا الدنمارك وفنلندا. 
وتضم المجموعة الثالثة، هولندا وأوكرانيا والنمسا ومقدونيا. وتضم المجموعة الرابعة، إنجلترا وكرواتيا والتشيك 
ألمانيا  المجموعة السادسة،  الخامسة، إسبانيا وبولندا والسويد وسلوفاكيا. وتضم  المجموعة  وسكوتلندا. وتضم 

وفرنسا والبرتغال والمجر. وفيما يلي جدول المباريات والمدن والمالعب والقنوات الناقلة للمباريات مع التوقيت:

خاص عن
)يورو 2020( :



المملكة المغربية 
وزارة الداخلية 

والية جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة
عمالة طنجة - أصيلة

جماعة طنجة
مقاطعة بني مكادة

اإعــــــالن 
يعلن رئيس مقاطعة بني مكادة عن إجـراء بحث المنافـع 
والمضار مدته 15 يومااً، ابتداء من تاريخ صدور هذا اإلعالن.

وذلك تبعا للطلب الذي تقــدم به السيد لحســـن بركـا، 
رقـــم  محل  شيمـاء،  إقامـة  مخبــزة،  رخصة  على  للحصول 

07 ـ أحرارين طنجة.
وقد وضع سجـل مفتـوح لهذا الغرض بمصلحة الرخص 
التجارية بمقاطعــة بني مكــادة لمن يهمـه األمر تسجيـل 

مالحظاتـه. 
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األستاذة سميرة بقالي غزواني  

موثقة  بطنجة 
شارع بلجيكا، العمارة 03، الطلبق األول ، 

شقة رقم 2، طنجة
تـأ سـيـس شــركــة

 »OTROIS K  SARL «
األستاذة سميرة  تلقته  رسمي  عقد  بمقتضى 
بقالي غزواني، موثقة بطنجة بتاريخ 03 يونيو2021،

تم تأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة 
والتي تحمل الخصائص التالية: 

 »OTROIS K  SARL « : التسمية
المسؤولية  ذات  شركـــة   : القانونية  الصفة 

المحدودة 
مقهـى،  مطعــم،   : االجتمـــاعــي  الهـــــدف 

بــار، المشروبات الكحولية. 
درهم    700.000 مبلغ  في  حــدد   : الرأسمال 
مقسمة إلى 7000 حصة من فئة 100 دراهم يملكها 

الشركاء على الشكل التالي:
1/ السيد كريم نسيم    2380 حصة اجتماعية
2/ السيد حسن احساين 4620 حصة اجتماعية

 مجموع الحصص   7000 حصة اجتماعية.
التسجيل  تاريخ  من  ابتداء  سنة   99   : المدة 

بالسجل التجاري.   
السنة المالية :  من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر

المقر االجتماعي: بطنجة، 19 شـــارع الجبهــة 
الوطنية.

التسيير:  الشركة مسيرة من طرف السيد حسن 
حساين لمدة غير محددة.

اإليداع القانوني :  تـــم اإليداع القانوني بكتابة 
الضبط بالمحكمـــة التجارية بطنجـــة بتاريـــخ  18 

يونيو2021.
الكرونولوجيك  السجل  في   5718 رقم  تحت 

والسجل التحليلي رقم 44283.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المـــــــــهدي    العلـــــــــــوي
محـــــــاسب    معتمــــــــد

13 شارع ولي العهد الطابق الثاني رقم 4 تطوان
الهاتف: 962141 -0539 960200 0539

الفاكس: 960201 0539
*************

إل الخمليشي انفسط ش.ذ.م.م.
EL KHAMLICHI INVEST SARL

شركة ذات المسؤولية المحدودة رأسمالها 
100.000.00 درهم

مقرها االجتماعي بتطوان
تقاطع شارع سيدي إفنـي وشارع 9 أبريل رقم 45
تأسـيس شركة ذات المسؤولية المحـدودة

بموجــــب عقـــد عرفــي مــؤرخ بتطـــوان في 
األساســـي  القانون  تحريـــر  2021، تم  أبريل   26
لشركــة ذات المسؤولية المحدودة مميزاتها كالتالي:

•     التسمـــيـــة :  إل الخمليـــــشي انفـــسـط 
”EL KHAMLICHI INVEST SARL“  .ش.ذ.م.م

•    المساهمون:
ــ    السيد محمد بن محمد الخمليشي

ــ    السيدة بشرى المرابط
ــ    اآلنسة مروى بنت محمد الخمليشي
ــ    السيد ابراهيم بن محمد الخمليشي

•     الهدف: هدف الشركة:
واستــغــالل  العقــاري  ــ    اإلنعــاش 

المبــــانــي لصالحها أو للغير عن طريق التأجير.
والعقارية  العينية  العمليات  كل  ــ    وعموما 
غير  أو  مباشر  بشكل  المتعلقة  والتجارية  والمالية 
أن  والتي من شأنها  الشركة  بتحقيق هدف  مباشر 

تعمل على تشجيع وتطوير الشركة.   
•    المقر االجتماعي: تقاطع شارع سيدي إفنـي 

وشارع 9 أبريل، رقم 45، تطوان
•     المـــدة: 99 سنة.

رأسمــال  حــدد    : الشركـــة  ــ     رأسمال 
ألـف )100.000,00(  مائـــــة  فـي  الشركــة 
فئة  من  مائة )100( حصة  إلى  مقســم  درهـــم 

ألف )1000.00( درهم، خصصت لكل من:
 )65( الخمليشي:  محمد  بن  محمد  ــ    السيد 

حصة
ــ    السيدة بشرى المرابط )15( حصة

الخمليشــي  محمد  بنــت  مروى  ــ    اآلنسـة 
)10( حصة.

ــ    السيد ابراهيــم بن محمد الخمليشي )10( 
حصة

بن  محمد  السيد  تعييــن  : تم  •     التسييــر 
ثـالث  لمـدة  للشركة  كمسير  الخمليشي،  محمد 

سنوات، وتلتزم الشركة بإمضائه.
 31 إلى  يناير  فاتح  من  التجارية:  •     السنة 
دجنبر من كل سنة وبصفة استثنائية من 26 أبريل 

2021 إلى 31 دجنبر 2021.
•     األرباح : المحصــول الصافي للسنــة، بعد 

إسقاط االدخار القانوني، يخصص للشركاء.
االبتدائية  بالمحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتطوان بتاريخ 22 يونيو 2021 تحت رقم 1686. 
 بمثابة مقتطف وبيان
 مسير الشركة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بأصيلة
إعالن عن بيع قضائي  

ملف تنفيذ عدد 5-12-177 
لفائدة: خوصي مريا دي مدينا.

ضد: عزيزة شتيوي + محمد سعيد الحميدي.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 

سيتم  قضائيا  بيعا  بأن  للعموم  بأصيلة  االبتدائية 
بهذه المحكمة  بتاريخ: 2021/07/08 على الساعة 
10:00صباحا بقاعة البيوعات بهذه المحكمة للعقار 

التالي:
)اظهر  تدعى  األولى  األرضية  القطعة   -1

الكنبور( مطلب التحفيظ عدد 06/20792
* مساحتها: 8050 متر مربع . 

* حدودها : شماال : ورثة احمد الزالوي، شرقا: 
ورثة عبد السالم بلعياشي البقالي، جنوبا: ورثة الحاج 
بنعيسى الحداد، غربا: فطوم عبد السالم البقالــي 
وورثة الطيب بنيخلف وورثة محمد احميدو، تشتمل 

على سكنى صغيرة من طابق سفلي جهة الجنوب.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 442.750.00 

درهم.
)الولجة(  تدعى  الثانية  األرضية  القطعة   -2

مطلب التحفيظ عدد 06/21162.
* مساحتها: 7653 متر مربع . 

عزيزة  شرقا:  الطريق،   : شماال   : حدودها   *
والمضل  الليموني  البقالي  ورثة  جنوبا:  الشتيوي، 
وعزيزة  الزالوي  احمد  بن  غربا:محمد  والحداد، 
الشتيوي، تشتمل على سكنى كبيرة من طابق سفلي 

جهة الجنوبي الشرقي.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 650.505.00 

درهم.
)اظهر  تدعى  الثالثة  األرضية  القطعة   -3

الكنبور( 
* مساحتها: 2200 متر مربع . 

* حدودها : شماال : الشفق، شرقا: ورثة ادمينة 
مطلب التحفيظ عدد 06/20792 غربا: ورثة الحاج 

محمد البقالي.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 176.000.00 

درهم.
ولمن  رسا عليه المزاد أداء الثمن حاال ناجزا 
مع زيادة 3 في المائة لفائدة الخزينة العامة.وللمزيد 
من المعلومات االتصال بقسم التنفيذ المدني بهذه 

المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األستاذة سميرة بقالي غزواني  

موثقة  بطنجة 
شارع بلجيكا، العمارة 03، الطلبق األول ،

شقة رقم 2، طنجة
بيع حصص في شــركــة

»OTROIS K  SARL AU «
بمقتضى عقد رسمي تلقته األستاذة سميرة 
بقالي غزواني، موثقة بطنجة بتاريخ 03 يونيو2021،

تم تفويت حصص في شركة ذات المسؤولية 
ستة  في  المحددة  الوحيد  الشريك  ذات  المحدودة 
وستون حصة )%66( لفائدة السيد حسن احساين مع 
اإلبقاء على أربعة وثالثين )%34(حصة لفائدة السيد 

كريم نسيم والتي تحمل الخصائص التالية: 
 .»OTROIS K  SARL AU «  : التسمية

المسؤولية  ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
المحدودة ذات الشريك الوحيد

الهدف االجتماعـــي :  مطعـــم، مقهــى، بـــار، 
المشروبات الكحولية 

الرأسمال : محدد في مبلغ 700.000 الف درهم  
مقسمة إلى 7000 حصة من فئة 100 دراهم كان 

يملكها  الشريك الوحيد على الشكل التالي:
السيد كريم نسيم 7000 حصة اجتماعية

التسجيل  تاريخ  من  ابتداء  سنة   99   : المدة 
بالسجل التجاري

السنة المالية: من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر
الجبهة  شارع   19، بطنجة  االجتماعي:  المقر 

الوطنية.
التسيير: الشركة مفوتة الحصص كانت مسيرة 

من طرف السيد نسيم كريم لمدة غير محددة.
كريــم  نسيــم  السيـد  تقديــم   : استقالـــة 
بتاريخ  الشركة ودلك  الستقالته من منصب مسير 

.2021/06/03
الضبط  : مودعــة بكتابـــة  القانوني  اإليداع 

بالمحكمة التجارية بطنجة بتاريخ  08 أكتوبر2010.
الكرونولوجيك  السجل  في   69 رقم  تحت 

والسجل التحليلي رقم 44283 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األستاذة فاطمة الزهراء كطاية
 موثقة بطنجة،

 20 زنقة عالل بن عبد اهلل إقامة ياسمين
 الطابق الرابع، رقم 16 طنجة.

تفويت حصص شركة: 700 حصة، تغيير المقر
BONAVEN-« شركــة حصـص   ففويـت 

TURA« ش.م.م ، شركة ذات مسؤوليــة محــدودة 
مقرها  الكائن  درهم(،   100.000،00( رأسمالها 
العاص،  ابن  عمر  زنقة   29 بطنجة،   االجتماعي  
لدى  التجاري  بالسجل  المقيدة   ،26 رقم   3 الطابق 

المحكمة التجارية بطنجة تحت عدد 87093.
 29 بتاريخ  بطنجــة  توثيقــي  عقد  بمقتضى 
أبريل 2021، والمسجل بماليتها في 2021/05/05 
التالية: األمر باالستخالص: 37482،  تحت المراجع 
األرشيف  في  نسخة   ،37955 المداخيل:  سجل 

.33998
 500( اجتماعية  حصة  خمسمائة  تفويت  تم 
حصة(، من طرف السيد رضا بلقاســم التمسماني، 
المغربي الجنسية، الكامل األهلية،  الحامل لبطاقـــة 
السيد  لفائدة   ،K298563 عدد  الوطنية  التعريف 
األهلية،   الكامل  الجنسية،  المغربي  جابر،  هشام 

.K348454 الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد
وتفويــت مائتــا حصــة اجتماعية )200 حصة(،  
الجنسية،  المغربي  بنبال،  خالد  السيد  طرف  من 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل  األهلية،   الكامل 
عدد K240536، لفائدة السيد هشام جابر، المغربي 
التعريف  لبطاقة  الحامل  األهلية،   الكامل  الجنسية، 

،K348454 الوطنية عدد
تخلي السيد خالــد بنبـــال، والسيد رضا بلقاسم 
التمسمانـي، عن مناصبهم في الشركــــة، وتعيين 
السيد هشام جابر، الشريك الوحيد والمسير الوحيد 

للشركة، لمدة غير محددة.
تحويل الشكل القانوني للشركـة من شركـــة 
مسؤوليــة  ذات  لشركة  محدودة  مسؤولية  ذات 

محدودة ذات شريك وحيد.
اإليداع القانوني: تم بالمحكمة التجارية بطنجة 
بتاريخ 04 ماي 2021، تحـــت عــدد 4132 للسجــل 

التحليلي.
 بمقتضـــى محضـر الجمـــع العـام بتــــاريـــخ 
2021/04/29، تم تحويل المقر االجتماعي للشركة 
الكائن مقرها االجتماعي  بطنجة،  29 زنقة عمرو ابن 
العاص، الطابق 3 رقم 26. إلى العنوان الكائن بمجمع 

باب البوغاز2، بلوك س1 الطابق 1 رقم 13 طنجة.
اإليداع القانوني: تم بالمحكمة التجارية بطنجة 
للسجل   5488 عدد  تحت   ،2021 يونيو   11 بتاريخ 

التحليلي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل

محكمة االستئناف بالحسيمة
المحكمة االبتدائية بالحسيمة

ملف عدد : 25/2021
حساب : 1661

إعــالن عـن بيـع أصـل تجـاري
األستــاذ  لــدى   – توثيقـــي  عقــد  بمقتضى 
مـــؤرخ   – بالحسيمة  الموثـــق  الحنــودي  محمــد 
يــوم  بالحسيمــة  والمسجــل   2021/05/17 يوم 

.2021/05/25
بـــاع السيد حســـن المفتوحـــي، الساكـــن 
مغربية،  جنسيته   ،38 رقم  الدوحة  زنقة  بالحسيمة 
 ،R54416 رقم  للتعريف  الوطنية  للبطاقة  والحامل 
نيابة عن عمر المفتوحي الساكن ببلجيكا، جنسيته 
والحامل   1962/04/10 بتاريخ  المزداد  مغربيـــة، 

.R61055 للبطاقة الوطنية للتعريف رقم
لفائدة السيــد جـــواد الكمــــونــي، الساكـــن 
جنسيته   ،37 رقم  توبقــال  جبل  زنقــة  بالحسيمة 
والحامل   1979/06/25 بتاريخ  المزداد  مغربية، 

.R156442 للبطاقة الوطنية للتعريف رقم
األصل التجاري المتمثل في:

•  صالون للحالقة الرجال
الكائن بالحسيمـة، شارع يوسـف بن تاشفيـن 
رقم 18، والمسجــل بالسجــل التجــاري بالمحكمــة 
االبتدائيــة بالحسيمـة تحـت عـــدد 3804 بالسجــل 

التحليلي بثمن 100.000.00 درهم.
تعرضاتهــم  تقديم  أعاله  البائع  دائني  فعلى 
االبتدائية  بالمحكمة  التجـاري  السجل  مكتب  لدى 
بالحسيمة داخل اجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد 

النشر الثاني.
النشرة  الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل  
المحكمة االبتدائية بطنجة

قسم التبليغ 
إعذار 2020/6701/2777

إشهار حكم قضائي طبقا للفصل 441 من ق.م.م
لدى  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
المحكمة  هذه  بأن  بطنجة  االبتدائية  المحكمة 
أصدرت حكمها بتاريخ:2020/01/08 تحت عدد ..... 

في الملف عدد: 2018/1202/1932. 
بين: السيد خالد ريحان بن عبد القادر، ينوب 

عنه ذ/مصطفى بونجة، المحامي بهيئة طنجة.
وبين: السيد محمد سعيد هردوز، الساكن: حي 

بن كيران الزنقة 80 الرقم 34 طنجة.
زنقة   72  : الساكنة  خلوق،  سلوى  السيدة   -

فلورانس المحيط - الرباط.
ألرباب  التأمينات  تعاضدية  التأمين  شركة   -

النقل المتحدين بالدار البيضاء.
- اآلتي نصه: ابتدائيا وغيابيا في حق الباقي.

- في الشكل: بقبول الدعوى.
عليــه  المدعــى  بتحميل  الموضوع:  في   -
بتاريخ  الواقعة  السير  حادثة  مسؤولية   3/4 األول 
2010/12/06 وباعتبار المدعى عليه الثاني مسؤوال 
مدنيا ربان  شركة التأمين تعاضدية التأمينات ألرباب 
القانوني هي  المتحدين في شخص ممثلها  النقل 
المدني  المسؤول  على  وبالحكم  المؤمنة  الشركة 
 34.391.4 قدره  اجماليا  تعويضا  للمدعي  بأدائه 
درهم وذلك عن مجموع األضرار الالحقة به من جراء 
حادثة السير أعاله وإحالل شركة التأمين تعاضدية 
التأمينات ألرباب النقل المتحدين في شخص ممثلها 
القانوني محل مؤمنها في األداء وشمول ربع الحكم 
بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الحكم 

وتحميل المدعى عليها الصائر. 
وقابال  نهائيا  الحكم سيصبح  هذا  فإن  وعليه 
للتنفيذ بعد مضي 30 يوما من تاريخ تعليقه بلوحة 

اإلعالنات القضائية وإشهاره طبقا للفصل 441  من 
قانون المسطرة المدنية.

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ 

ملف عدد :26/2012/99
إعالن عن بيع عقار

لفائدة: البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م 
ضد: السيد محمد بن عبد اهلل الجرودي، عنوانه 

المركب السكني العرفان إقامة 35 الطابق الرابع، 
طنجة.   

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2021/08/11 على الساعة 
بهذه  البيوعات  بقاعة  سيجرى  الزوال  بعد  الثالثة 
 )20A035(المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو
المملوك   06/113963 عدد  العقاري  الرسم  ذي 
للمنفذ عليه المذكور أعاله، الكائن بمجموعة العرفان 
العمارة 35 الطابق الرابع طنجة، وهو عبارة عن شقة 

بالطابق الرابع مساحتها 59 م2.
مبلغ  في  العقار  لبيع  الٳفتتاحي  الثمن  حدد 

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

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد 26/2012/40 

إعالن عن بيع عقار
لفائدة: البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م.

ضد: السيد عبد الرحيم مقدميش، عنوانه، زنقة 
ابن الغازي العثماني رقم 2 طنجة.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2021/08/11 على الساعة 
الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
 )E10 A15 GH15( بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو
المملوك   125326/06 عدد  العقاري  الرسم  ذي 
بمجموعة  الكائن  أعاله،  المذكور  عليه  للمنفذ 
العرفان، عمارة 10 الطابق الثالث طنجة، وهو عبارة 

عن شقة بالطابق الثالث مساحتها 57 م 2.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 
142.500.00 درهم، وقد قدمت فيه زيادات من قبل 

بمبلغ 3.500.00 درهم.
ابتداء من  التنفيذ  إلى مكتب  العروض  تقدم 
تاريخ نشر هذا اإلعالن. يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 
3 في المائة، وللمزيد من اإليضاح يمكن الٳتصال 

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ  
ملف عدد: 26/2011/113

إعالن عن بيع عقار  
لفائدة: البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م.

ضد: السيد عادل الكرواني، عنوانه بمشروع 
ميكستا، إقامة أنس 14 بلوك 27 أ طريق تطوان 

طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2021/08/11 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
البيوعات  بقاعة  الزوال سيجرى  بعد  الثالثة  الساعة 
المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع  المحكمة  بهذه 

)أنس A27/14( ذي الرسم العقاري عدد 61/11587 
المملوك للمدعى عليه المذكور أعاله الكائن بعنوانه 
المذكور أعاله، كذلك، وهو عبارة عن شقة رقم 17 

بالطابق الثاني مساحتها 34 م 2.
في  العقــــار  لبيــــع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

مبلـــغ 95.200.00 درهم.   
ابتداء من  التنفيذ  إلى مكتب  العروض  تقدم 
تاريخ نشر هذا اإلعالن. يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 
3 في المائة. وللمزيد من اإليضاح يمكن الٳتصال 

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيــــع عقـــار  

ملف تنفيذي عدد: 6201/21-1321
بطلب من: السيد يوسف المحافظ 
ضد : السيد محمد البشير بولعيش

الساعة  على   2021-09-14 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة  صباحا   )10.30( والنصف  العاشرة 
بالمقر الرئيسي للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى 
البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار: 
المدعو   ،G/7828 عدد  العقاري  للرسم  الحامل 
طريق  طنجة،  بمدينة  الواقع  الشعيري،  بروبييداد 
تطوان، وهو عبارة عن قطعة أرضية عارية مساحتها 

90 متر مربع.
حدد الثمن الٳفتتاحي في مبلغ : 585.000.00 

درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ 

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

الٳلتزامات 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 و التنفيذات القضائية

بيع أصل تجاري
ملف تنفيذي عدد :6201/21-61 

بطلب من: صنب يلخير
ضد: أحمد أمونان

الساعة  على   2021-07-27 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة   )10.30( صباحا  والنصف  العاشرة 
بالمقر الرئيسي للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى 

البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد:
أحمد  للسيد  المملوك  التجاري  األصل   -  1
 30 رقم   72 فلوري،زنقة  فال  بحي  الواقع  امونان، 
طنجة ، بجميع عناصره المادية والمعنوية، الحامل 
للسجل التجاري رقم 32380 المختصة في بيع المواد 

الغدائية.
بثمن افتتاحي قدره :481.185.00  درهم.

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

في  إضافية  معلومات  يريد  من  كل  وعلى 
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر 
االلتزامات ومستندات اإلجراءات. ويؤدى الثمن ناجزا 

أو بشيك مضمون األداء مع زيادة %3 . 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهام بوحيي
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيد المدني
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احلمد هلل الذي اأمرنا بالإح�ضان اإلى اجلار القريب وغريه، واأ�ضهد اأن ل اإله اإل اهلل، 
قرن عبادته بالإح�ضان اإليه، تعظيمًا حلقوقه، وتذكرياً بواجباته، وحثًا على القيام 
بها على خري وجه، واإن كان من اأهل الكفر والف�ضوق، واأ�ضهد اأن �ضيدنا ونبينا حممداً 
ملسو هيلع هللا ىلص  م حق اجلار، وكرر الو�ضية به، حتى كاد يورثه من جاره،  عبد اهلل ور�ضوله، عَظّ

ت�ضليمًا كثرياً اإلى يوم الدين. 
أما بعد؛ أيها القراء األفاضل : من احلقــوق العظيمة، والآداب الكرميــة، واملعامالت 
اجلار،  ما  اأدراك  وما  اجلار،  بحق  العناية  الإ�ضالم،  �ضريعـة  اإليها  دعت  التي  الطيبة 
اأمرنا بالإح�ضان  اأن اهلل تعالى قد  اأّن حّقه موؤكد بالآيات والأحاديث، حيث  واعلموا 
اإِْح�َضًنا َوِبِذي  َوِباْلَواِلَدْيِن  ِرُكوا ِبِه �َضْيًئا  َ َوَل ُت�ضْ اإليهم ، بقوله �ضبحانه: »َواْعُبُدوا اهللهَّ
َواْبِن  ْنِب  ِباجْلَ اِحِب  َوال�ضهَّ ُنِب  اجْلُ اِر  َواجْلَ اْلُقْرَبى  ِذي  اِر  َواجْلَ َوامْلَ�َضاِكنِي  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى 
َتاًل َفُخوًرا« الن�ضاء:36، َهِذِه  َمْن َكاَن خُمْ َ َل ُيِحبُّ  اإِنهَّ اهللهَّ اُنُكم،   اأَمْيَ َمَلَكْت  َوَما  ِبيِل  ال�ضهَّ
تعالى،  بعبادته  مقرونا  اجلار  حق  جعل  حيث  امُلوؤِْمِننَي،  ِلِعَباِدِه  تعالى  اهلِل  ُة  َيّ َو�ضِ
واملق�ضود باجلار ذي القربى: اأي ذي القرابة والرحم منك، واجلار اجُلُنب: هو البعيد 
ابن  �ضفره، قال  الرجل يف  رفيق  وال�ضاحب باجلنب: هو  وبينه،  الذي ل قرابة بينك 
اأَ�َضٍف  وِبُكِلّ  لكن  كافًرا«،  كان  واإن  واجب،  فحقه  الآية،  هذه  يف  ذكر  َمن  »وكل  م:  القيِّ
اجلريان  بني  العالقات  اأن  لدرجة  اً،  ِجَدّ َوَكِثرَيٌة  َكِثرَيٌة،  اجِلَواِر  َكاَيُة  �ضِ الزمن،  هذا  يف 
تدهورت، وتباَعد بع�ضهم عن بع�ص، فاأ�ضبحت متر ال�ضهور، بل ال�ضنوات، ول يعرف 

الواحد منا جاره واأحواله.
معاشر القراء: ل يتمُّ اإميان عبد، حتى ياأَمنه جاُره، وقد اأكرث جربيل من الو�ضية 
وُل اهلِل  ثـه بعد موته، فَعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َر�ضُ باجلار، حتى ظـن النبـي اأنـه �ضيـورِّ
ِبيهَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل:  ُثُه(، وَعن النهَّ ُه �َضُيَورِّ ى َظَنْنُت اأَنهَّ اِر، َحتهَّ يِني ِباجْلَ يُل ُيو�ضِ ملسو هيلع هللا ىلص: )َما َزاَل ِجرْبِ
ِذي َل  وَل اهلِل؟، َقاَل: )الهَّ )َواهلِل َل ُيوؤِْمُن، َواهلِل َل ُيوؤِْمُن، َواهلِل َل ُيوؤِْمُن(، ِقيَل: َوَمْن َيا َر�ضُ
ِخذ من معرفته باأحواله �ضبياًل، لطعِنه والت�ضلُّط عليه،  َياأَْمُن َجاُرُه َبَوائَقُه(؛ اأي: ل يتهَّ

وطريًقا لبِتزازه، والبواِئق: الفْتك وال�ضرور والأ�ضرار.
اأَِبي  فَعْن  اإيذائه،  وعدم  اجلار،  اإكرام  الآخر،  واليوم  باهلل  الإميان  عالمات  ومن 
الآِخِر،  َوالَيْوِم  ِباهلِل  ُيوؤِْمُن  َكاَن  )َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  وُل  َر�ضُ َقاَل  َقاَل:  عنه،  اهلل  ر�ضي  ُهَرْيَرَة 
اإيقاف  مثل:  وامل�ضايقة،  الأذى  جـاره  عن  يكـف  اأن  يف  ف�ضل  فللرجـل  َجاَرُه(،  ُيوؤِْذ  َفاَل 
اأو م�ضايقته بالأ�ضجار  اأمام بابه، حتى ي�ضيَق عليه دخوُل وخروج منزله،  ال�ضيارات 
الطويلة التي ُتطل على منزله، وتوؤذيه بت�ضاقط الأوراق عليه، اأوتْرك املياه تت�ضرب 
اأو  واأدواته،  البناء  مبخلفات  وم�ضايقته  بابه،  اأمام  النفايات  بو�ضع  اأو  منزله،  اأمام 
ا يف  برفع الأ�ضوات بالغناء واملالهي، واإطالق الأبواق املزعجة اأمام بيت اجلار خ�ضو�ضً
ا، اأو كبرًيا ل ينام اإل ب�ضق  الليل، اأو يف اأوقات الراحة، فلرمبا كان اأحد اجلريان مري�ضً
الإزعاج،  ب�ضبب  ذلك  ي�ضتطيع  فال  وتهدئته،  اإ�ضكاته  يريد  طفل  لديه  اأو  الأنف�ص، 
ته، وغري ذلك من �ضور  ع عرثاته، والفرح بَزلهَّ اأواإ�ضاعة اأخباره اخلا�ضة بني النا�ص، وتتبُّ
عباد  يكون  اأن  يهمه  ول  راحته،  متت  اإذا  بغريه  يبايل  ل  النا�ص  فبع�ص  اجلار،  اإذاية 
اإلى مراده،  واأن تدّن�ص �ضاحته، ما دام ينال ق�ضده، وي�ضل  اهلل كلهم �ضاخطني عليه، 
ا يف اإخوانه، ممقوًتا  ويتمّتع ب�ضهواته، ولو كان يف ذلك هالك غريه؛ لذلك تراه بغي�ضً
يف جريانه، بل الواجب على اجلار جتاه جاره، اأن يدافع عنه، ويجريه عن اأيٍد واأل�ضنة 

واأن يغ�ص عن َهفواته،  اأن يوا�ضله بالإح�ضان جهده،  اإليه ب�ضوء، وله ف�ضل يف  متتد 
اإذا �ضدرت عن غري ق�ضد، ونِدم عليها  ته واإ�ضاءاته، ل �ضيما  ويتلقى بال�ضفح من َزلهَّ
الأذى،  احتمال  بل  فقط،  الأذى  كف  اجلوار  حق  لي�ص  اأنه  واعلم  منها،  معتذًرا  وجاء 

يم. وترك مقابلته باملثل، وهذا من اأرفع الأخالق واأعلى ال�ضِّ
وحب  عليهم،  القلب  �ضالمة  اجلريان،  اإلى  الإح�ضان  من  اإن  األعزاء:  القراء  السادة 
ي ِبَيِدِه،  ِذي َنْف�ضِ اخلري لهم، فعن اأن�ص - ر�ضي اهلل عنه - قال: قال ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )َوَالهَّ
ِه(، ويف هذا تاأكيد حق اجلار، واأن الذي  اِرِه َما ُيِحبُّ ِلَنْف�ضِ ى ُيِحبهَّ جِلَ َل ُيوؤِْمُن َعْبٌد َحتهَّ
ل يحب جلاره ما يحب لنف�ضه من اخلري، فاإنه ناق�ص الإميان، ويف هذا غاية التحذير، 
يتوا�ضل  اأن  واملق�ضود  بعيًدا،  اأو  كان  قريًبا  للجار،  ال�ضوء  اإ�ضمار  عن  التنفري  ومنتهى 
اخلري والود والرب بني اجلريان، فعن اأبي ذر - ر�ضي اهلل عنه -، قال ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )َيا 
ْدُهْم ِبِزَياَدِة َطَعاِمَك  ْكرِثْ َماَءَها، َوَتَعاَهْد ِجرَياَنَك(؛ َيْعِني َتَفقهَّ اأََبا َذرٍّ اإَِذا َطَبْخَت َمَرَقًة، َفاأَ
اجلريان،  من  بالإح�ضان  النا�ص  واأَوَلى  َوار،  اجْلِ َحقهَّ  ِبِه  َفْظ  حَتْ ِبَذِلَك  َعْهِدَك،  ِد  دُّ َوجَتَ
اإِنهَّ يِل   ، ِ وَل اهللهَّ َر�ضُ َيا   « ُقاْلُت:  َعْنَها،   ُ َي اهللهَّ َر�ضِ َعاِئ�َضَة  ال�ضيدة  اأقربهم منك باًبا، فَعْن 
ْقَرِبِهَما ِمْنِك َباًبا(، وبكرثة الإح�ضان اإلى اجلار،  ِهَما اأُْهِدي؟، َقاَل: )اإَِلى اأَ َجاَرْيِن، َفاإَِلى اأَيِّ
رَياِن  ه قال: )َخرْيُ اجْلِ ترتفع منزلة العبد عند ربه �ضبحانه، مِلا ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنهَّ
اِرِه(، ومن اأراد اأن يعرف اأنه حم�ضن، فلينظر اإلى حاله مع جريانه،  ُهْم جِلَ ، َخرْيُ ِ ِعْنَد اهللهَّ
ـوِل  َر�ضُ َلى  اإِ َرُجـٌل  َجاَء   « َقـاَل:  ُهَرْيَرَة ر�ضي اهلل عنـه،  ِبي  اأَ فَعْن  اإليهـم؟،  وهـل يح�ضـن 
َة، َقاَل: )ُكنهَّ  نهَّ ِني َعَلى َعَمٍل اإَِذا اأََنا َعِمْلُت ِبِه َدَخْلُت اجْلَ وَل اهلِل، ُدلهَّ اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: َيا َر�ضُ
ٌن،  �ضِ َك حُمْ اإِنهَّ َقاُلوا:  َفاإِْن  َقاَل: )�َضْل ِجرَياَنَك،  ٌن؟،  �ضِ اأَنِّ حُمْ اأَْعَلُم  َكْيَف  َقاَل:  ًنا(،  �ضِ حُمْ
من  اجلار  اإلى  الإح�ضان  عد  لذا  يٌء(،  ُم�ضِ َفاأَْنَت  يٌء  ُم�ضِ َك  اإِنهَّ َقاُلوا:  نهَّ  َواإِ ٌن،  �ضِ حُمْ َفاأَْنَت 
اأ�ضباب دخول اجلنة، كما اأن اإيذاء اجلار من اأ�ضباب دخول النار، فعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة ر�ضي 
َياِمَها،  اَلِتَها، َو�ضِ ِة �ضَ اإِنهَّ ُفاَلَنَة ُيْذَكُر ِمْن َكرْثَ وَل اهلِل،  اهلل عنه، َقاَل: َقاَل َرُجٌل: » َيا َر�ضُ
وَل اهلِل، َفاإِنهَّ  اِر(، َقاَل: َيا َر�ضُ َها ُتوؤِْذي ِجرَياَنَها ِبِل�َضاِنَها، َقاَل: )ِهَي يِف النهَّ َدَقِتَها، َغرْيَ اأَنهَّ َو�ضَ
ُق ِباْلأَْثَواِر ِمَن اْلأَِقِط -َلَب  دهَّ َها َت�ضَ اَلِتَها، َواإِنهَّ َدَقِتَها، َو�ضَ َياِمَها، َو�ضَ ِة �ضِ ُفاَلَنَة ُيْذَكُر ِمْن ِقلهَّ

ِة(. نهَّ جامد م�ضَتحِجر-، َوَل ُتوؤِْذي ِجرَياَنَها ِبِل�َضاِنَها، َقاَل: )ِهَي يِف اجْلَ
عزيزي القارئ: ماذا ن�ضتخل�ص من مو�ضوعنا اليوم؟!، وما ميكن لكل موؤمن اأن يتدبر 
مل  فكاأمنا  يتدبر،  ومل  يتعظ  مل  ومن  اليوم؟!،  عليها  اأتينا  التي  والعرب  املواعظ  من 
وعدم  اجلار  اإلى  الإح�ضان  مفهوم  يف  تتمحور  مو�ضوعنا،  فخال�ضة   ، املقال  هذا  يقراأ 
اإذايته، كما اأمرنا واأو�ضانا اهلل ور�ضوله، ويف ذلك �ضرف لكل واحد منا �ضمع كالم ر�ضول 
امل�ضلمون مبا م�ضى من  اأيها  ح  واتبع ما جاء فيه، فلننت�ضِ اهلل، فامتثل وعمل بهديه، 
بال�ضالم  ولَنلَقاهم  جرياننا،  مع  عالقتنا  ي�ضيء  �ضراجًا  منها  ولنتخذ  توجيهات، 

واالإكرام.
ذاَت بينكم،  واأ�ضِلحوا  القراء-، وقوموا بحقوق جرياِنكم،  – مع�ضر  األ فاتقوا اهلل 

واأطيعوا اهلل ور�ضوَله اإن كنتم موؤمنني.
 ن�ضاأل اهلل تعالى اأن يعيننا على القيام بحقوق اجلوار كاملة، واأن يوفقنا لالإح�ضان 

ف بني قلوبنا، اإنك ويل ذلك والقادر عليه. اإليهم، وبارك لنا فيهم، واأ�ضلح بيننا، واألِّ
و�ضلى اهلل و�ضلم وبارك على �ضيدنا ونبينا حممد النبي الأمني، وعلى اآله و�ضحبه 

اأجمعني.

إعداد : محمد أمني بنعفان -

ح�سن �جلو�ر، وحقوق �جلار  يف �لإ�سالم

)�ضدق اهلل العظيم(

َلَواٌت  ِ َواإِنَّا اإَِلْيِه َراِجُعوَن اأُوَلِئَك َعَلْيِهْم �ضَ يَبٌة َقاُلوا اإِنَّا هلِلَّ اَبْتُهْم ُم�ضِ اِبِريَن الَِّذيَن اإَِذا اأَ�ضَ ِ ال�ضَّ { َوَب�شرِّ
ْهَتُدوَن  } ِمْن َربرِِّهْم َوَرْحَمٌة َواأُوَلِئَك ُهُم امْلُ

يوم الثالثاء 11 ذو القعدة 1442 موافق 22 يونيو 2021.
وقد كانت المرحومة سندًا علميًا وأخالقيًا لجريدة »الشمال«. وبهذه المناسبة األليمة يتقدم المدير 
المسؤول الدكتور عبد الحق بخات وجميع أفراد هيئة تحرير »جريدة طنجة« بأحر عبارات العزاء ألسرتها 

الكريمة.
تغمـد اهلل الفقيدة بواسع رحمتـه وأسكنها فسيح جناته مع النبيئين والصديقيـن والشهداء والصالحين 

وحسن أولئك رفيقا.
»اإنا هلل واإنا اإليه راجعون«

انتقلت إلى عفو اهلل تعالى سيدة األفضال المرحومة

الأ�شتاذة الدكتورة هـدى  املجاطـي
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إعداد : عبد الرحيم ابن جلون* 

سلسلة المجتهد
223

تمهيد :
الحمد هلل وحده ال شريك له، له الملك والحمد حتى يرضى، والسالم على سيدنا محمد السر 
العيون،  أبصرته  وما  الظنون،  به  ما ظنت  المكنون، عدد  والجوهر  المخزون،  والدر  المصون، 
وما كان وما يكون صالة مضاعفة دائمة بدوام ملك اهلل تعالى الذي يقول للشيء كن فيكون، 

والصالة والسالم على أنبياء اهلل ورسله أجمعين..
اللهم انفعنا بمحبتهم واهدينا بهديهم يا رب العالمين.

الزوايا بالمغرب :
عرف المغرب منذ القدم بأنه بلد األولياء والصالحين، وأن األسر التي حكمت المغرب كلها 

فديها امتداد في النسب الشريف.

عدد الزوايا بالمغرب :
فاق عدد الزوايا بالمغرب سبعة آالف، حسب إحصاء وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، وقد 

ارتفع العد بـ 57.
والحفاظ  ترميمها  واألضرحة قصد  الزوايا  على  مليار سنتيم   14,6 قدره  ما  الوزارة  تنفق 

عليها، كما أن صاحب الجاللة له يد طولى في إمداد أضرحة 
أولياء اهلل الصالحين، بهبة لكل ضريح ولي عند موسمه.

أول ضريح بالمغرب :
موالت  تغانيميــن،  ضريـــح  بالمغـرب  ضريح  أول 

القصبات بالساحل األكاديري أكادير أوفال..
هناك ثمة قبور وأضرحة ال توجد جثمان األولياء، إنما 
هي أماكن تطلق عليها أسماء، مثال : قبر سيدنا الحسين 
بن علي بن أبي طالب الشهيد، له قبر في الشام واآلخر 

في مصر.
أكثر من ضريح، وهي أضرحة فارغة  وللسيدة زينب 

إال في بعض األحيان..
كضريح موالي إدريس األكبر بمدينة زرهون، وضريح 

موالي ادريس األزهر بمدينة فاس.

الفائدة من الزوايا :
هي أماكن معد للعبادة والذكر..

وإيواء المجاهدين..
ومراكز لطلبة العلم..

وهي أيضا مطاعم مجانية للمحتاجين وأبناء السبيل.
وقــد لعبــت الزوايــا دورا مهمـا في تاريخ المغـرب 
السياسي واالقتصادي واالجتماعـي والدفـاع عن حــوزة 
البالد مثـل ما وقـع في معركـة وادي المخازن بالشمال 

لرفع فلول الصليبيين عن البالد.
من أسماء األولياء الصالحين :

- سيدي يحيى بن يونس.
- موالي ادريس األكبر.

- عبد السالم بن مشيش بن حيدرة بن محمد بن محمد بن ادريس الثاني سبط الرسول 
صلى اهلل عليه وسلم.

- األضرحة بالمغرب عديدة، منها :
- ضريح الرداد بأزمور

- ضريح عائشة البحرية
- ضريح بويا عمر

- ضريح لاليامنة بنت إبراهيم
- ضريح محمد أمزيان

- ضريح التجاني بفاس
فعددهم 5038 وأشهرهم بالجنوب المنابهة بسيدي رحال، وعدد الزوايا 1496 زاوية.

ولليهود بالمغرب زاوية يقصدونها عند موسم هيلولة كل عام في مدينة الصويرة.

من الزوايا على سبيل المثال :
- الزاوية الكتانية، نشأت بحومة القطانين بمدينة فاس، أنشأها الشيخ سيدي محمد بن 
عبد الواحد بن أحمد الكتاني الذي ولد بفاس سنة 1234، وله اجتهاد في الذكر والعبادة، في 

هذه الزاوية يقرؤون القرآن الكريم، ويعقدون حلقة الذكر.

يعقوب  حكم  أيام  الهجري،  الخامس  القرن  في  بالمغرب  بالظهور  الزوايا  هذه  ابتدأت 
المنصور.

الكتانيون الهاشميون :
وقد  نسبهم،  على  الشديد  بالحرص  الحسن  حفدة  الهاشميون  الكتانيون  الشرفاء  عرف 
حازوا أكثر من ثالثين رسما ملكيا، تثبت نسبهم منذ الزمن المريني إلى يومنا هذا. بداية من 

1415م إلى 1995م. وهم ثمانية عشر فرعا.

الشجرة الكتانية :
يرجع الفضل للمرحوم بكرم اهلل الدكتور علي المنتصر ذي النسب »الكتاني« الذي جمع 

شمل الدوحة الشريفة في كتابه »الشرفاء الكتانيون في الماضي والحاضر«.

الميادين،  جميع  في  الفعالة  الكتانيين  مشاركة  ويقدم  نسبهم،  على  يدل  الكتاب  وهذا 
االقتصادية والثقافية والفنية، ويبرز الكتـاب فعالية المميزين من النبغاء والعلماء والمبدعين 

والكتاب واألطباء وغير ذلك..

ينتمي نسب الكتانيين إلى :
مما  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  محمد  سيدنا 
يزيدهم فخرا واعتزازا بأصولهم الثابثة حسب فروع شجرة 
ادريس  الطايع بن  14 من موالي  الفرع  الكتانية،  العائلة 
الكتاني وهو رابع الفرع )الزمزمي( الرتبة 33 انتسابا للنبي 

صلى اهلل عليه وسلم.

صلتي بالشرفاء الكتانيين :
جدي محمد الفاطمي الملقب بالمزيان، له من امرأته 
فاطمة  هي  واحدة  وبنت  والمامون،  أحمد  ولدان  األولى 

الزهراء والدتي رحمها اهلل وأسكنها فسيح جناته.
والصحفي  والباحث  الكاتب  ربه  عبد  الرحيم،  عبد   )1

وفي آخر آيامه مؤلفا كنيته )عبدو(.
2( عبد الحميد : هو سيدي محمد ضابط شرطة رحمه 

اهلل تعالى.
3( فاطمة الزهـراء الملقبــــة بـ »لالمامـا« رحمها اهلل 
تعالى توفيت إثر عملية جراحيـة بطنجـة لم تكلل بالنجاح 

وعمرها 22 سنة.

سبب كنيتهم بالكتانيين :
زار الجد يحيى بن عمران الذي فر من فاس إلى قبيلة 
)زواوة( ونزل بها فلقبــوه بـ »الكتاني«، ألنه جهز الجيش 
فلقبـوه  والشعـر،  الصـوف  )الكتـان( عـوض خيـام  بخيــام 

بـ )الكتانـي(.
والسيوطي  والمقري  ابن جزري   : المؤرخون  ذكر هذا 
المكناسي وغيرهم، فأجمعو جميعا أن نسبهم ينتهي إلى 
يحيى الكتاني ابن عمر بن عمران بن عبد الجليل بن يحيى بن محمد بن ادريس ابن ادريس 
بن عبد اهلل الكامل بن )الحسن( المثني : السبط بن علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه ،ابن 

فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
قال جدنا العالمة سيدي جعفر الكتاني بن ادريس:

فجدنا يحــي وبالكتـــانــي     نسبتــــه قائمــة البــرهــان
نسبه جعل الخبــا كتــانـــا     جـرى على من بعـد حتى اآلن
وقت إمـارة له فيمـــا سلـف     وفي كنـوز قـد أتانـا مؤتلــف
كـذا تلقـــى ناظـــم اآللــي    عن بعض أعيــانهـم الكمـال

بالمناسبة أحمل في بحثي هذا كل الشكر واالمتنان للسيد الفاضل الشريف سيدي حمزة 
الكتاني عضو أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم، وعضو الفيدرالية الدولية لعلم األنساب، حيث 

بحث وكتب دليال للشجرة الكتانية سنة 1438هـ، موافق 2017م.
وهو مؤلف ثمين لكل من أراد أن يعرف مكانته من الكتانيين بيسر وسهولة.

بحثي  في  عونا  لي  القيمة ستكون  المراجع  ببعض  أمدني  بأن  له  العميق  وأجدد شكري 
المتواصل إلى معرفة نسبي، واهلل ولي التوفيق.

كتب البحث بتصرف  *

من هم �لكتانيون
و�لز�وية �لكتانية

جَدّي سيدي محمد بن محمد بن الطايع الكتاني
 امللقب ب »املزيان«

َن�َشَبـَك ؟اْعـِرْف 
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

قلت:
 • يحكى أنه لما هاج به الدم بعث إلى حجام.. فلما دخل عليه قال له: انظر ما 
آمرك به فاصنعه، وال تكن كمن أمر بأمر فضيعه.. أنق غسل المحاجم، واشدد 
القطع،  وأخف  الوضع،  وأسرع  المشارط،)124(  ظبات  وأرهف  المالزم،)123(  قصب 
الرشح،)125( وليكن شرطك  الوطأ، وأمر المسح، واستنجل  النزع، وخفف  وعجل 
وخزا، ومصك نهزا، وصقلك لينا، وال تكرهن أبيا، وال تردن أتيا، حتى إذا الدم 
آل إلى غاية، وصرت من سكبه إلى نهاية، فأحسن المسح، وقم عني وتنح !. 
فقال الحجام: ابعث خلف عمرو بن معد يكرب، أما أنا فال طاقة لي بالحرب !. ثم 
وضع محاجمه في جؤنته، وقال ألهله: أسقوا هذا شربة فإنه إلى الدواء أحوج 

منه إلى الحجامة.. وانصرف)126(.

وبعد ضحكات قلت وقد عبرت فهرسة »القطوف« :

- عن الفصادة جمعت مقطعات منها :

قال أبو العباد التميمي)127( عندما افتصد القائم بأمر اهلل الفاطمي :
قل للطبيـــب الذي أوصى ليفصِده:     رفقا، والزلــــتَ باإلسعـــاد ترتفـــقُ
كيف استطعتَ تــرى -باهلل- طلعتَه     ومن سنـا نوره ما يُشـــرقُ اأُلفــقُ؟
أم كيــف تُخــرج من كــــفِّ تَقبِّلها     دمًا، ومنهــا بحارُ الجــود تَندفـــقُ؟

إنّي ألعجبُ من كفِّ مَسَسْتَ بها     خيرَ الورى كيف لم يَنبُت بها الوَرَقُ!)128(

فانتفض وقال بعدما حوقل :

- كم في هذه األبيات من غلو في التزلُّف، ومن إسراف في التملُّق! إنه التشيع 
جل  باهلل  عياذًا  والكفر،  اإللحاد  عَتَبة  على  صاحبه  يوقف  قد  الذي  البغيض 

جالله!

فهززت برأسي وتابعت السّرد في الُفصاد وقد تحاشيت الغوص في متاهات 
التشيع المنبوذ ومضاّلته:

.. ويقول ابن عاصم الموقفي :
أال ُقل لعلوان : كيف اجترأتَ   على األسد الباسل الخادِر؟)129(

وكيــف أرقـــتَ دمًا دونــــه    يُراق دمُ الجَحْفـل الثائــــر؟

ترّفق قليــــال على مِرَفــــٍق    به مرفق البدِْو والحــاضـــــِر
فليس الحدد على ساعــــــدٍ   ولكن من الدّهـر في الناظِر)130(

وهذه أبيات من قصيدة البن زيدون)131( يهنئ فيها المعتضد بن عباد أمير 
إشبيلية بفصاد.. يقول :

لِيَهْنكَ أن أحمــدتَ عاقبــــَة الَفصْد      فلّله منـــا أجمــُل الشــكــر والحمـــد

ويا عجبــــا من أن مبضـــــع فـاصـــــدٍ      تلقَّيتَه، لم ينصــرفْ نابــيَ الحــــدّ

ومن مُتولِّي فصْد يُمناكَ كيـــــف لـم       يَهُْلهُ عُبابُ البحر في معَظم المدِّ
ولم تَغْشَه الشمسُ المنيرُ شعـــاعُها      فيُخطَئ فيما رامـه سَنَنَ القصـــدِ
سرى دمُك المهراق في األرض فاكتستْ    أفانينَ رَوِْض مثَل حاشية البُرعــدِ
فصادٌ أطاب الدّرَ كالَقطــــر في الّثـــرى       كما طاب ماُء الورد في العنبـر الوردِ..

ومن غريب ما يحكى عن الَفصد أن الخليفة عبد الرحمن الناصر قعد بالبهو 
في المجلس الكبير المشرف بأعلى مدينته الزهراء، واستدعى الطبيب الفصّاد 
الذي أخذ اآللة وجسّ يد الناصر، فبينما هو كذلك إذ أطّل زرزورٌ، فصعد على 

إناء ذهب بالمجلس وأنشد :

أيها الفاصــــد رفقـًا      بأميـــر المــــؤمنينَا

إنما تَفصِد عِرقــــًا      فيه محْيَا العالميـنَا

االستظراف،  غاية  ذلك  الناصر  فاستظرف  مرة.  بعد  المرة  ذلك  يكرر  وجعل 
وسر به غاية السرور، وسأل عمن اهتدى إلى ذلك وعلم الزرزور، فُذكر له أن 
السيدة الكبرى مرجانة أمّ ولده وليّ عهده الحكم المنتصر باهلل صنعت ذلك، 

وأعدّته لذلك األمر، فوهب لها ما يُنيِّف على ثالثين ألف دينارًا ! )132(

وهذا كشاجم يقول في مدح فصّاد :

كأنه من نصيحة وتقــىّ    لنفسه دون غيره فاصـــد

لو جمد الطبع حلَّ من ولو ذاب انحالاًل أعاده جامد )133(   
وطويت الكتاب.. فتلمج صاحبي وهو يعبث بلحيته، ثم تابع حديثه عما طاف 

بخاطره وهو على كرسيّ الحالقة.. قال :
ـ ثم نزع بي تطوافي المبعثر وامتدَّ بي الخيال إلى الوقوف أمام ذاك الحجام 
ففزع  الفاروق،  فتنحنح  عنه،  يأخذ من شارب سيدنا عمر رضي اهلل  أراه  الذي 

الحجام وضرط!

ــــــــــــــــــ
الهوامش :

123: المالزم ج ملزم= خشبتان تشد أوساطهما بحديدة
124: أرهف: حدد – الظبات ج ظبة= حد المشرط وأيضا السيف والسكين ونحوه 

125: استنجل = استخرج
126: »نثر الدر« ج 7 /327 و »عيون األخبار« ج 2 /163 و »كتاب الصناعتين« 33 و »إنباه الرواة« ج 4 /152 و »جمع 

الجواهر« 139.
)127( خليل بن إسحاق التميمي أبو العباس )333هـ( قاد سفاك جائر، خدم المهدي والقائم في طرابلس وصقلية 

وإفريقية. وهو شاعر مجيد قتله أبو زيد الخارجي صبرا وصلبه عند استيالئه على القيروان سنة 333.
)128( »الحملة السيراء« ج304/1 و »األدب بإفريقية في العهد الفاطمي« محمد اليعالوي - 100.

)129( الخادر = المقيم في أجمّة.
)130( »يتيمة الدهر« ج513/1

)131( ديوانه - 74.
)132( »نفح الطيب« ج 360/1 و »أزهار الرياض« ج 265/2 و »اإلمام ابن حزم« أبو زهرة ـ 122.

)133( »من غاب عنه المطرب«. 167.
)يتبع(

الجزء الثاني  ـ  جلسة 5

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

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

َك َمْعُدٌو ِبك!. اإنَّ ْك َفِ ا�ْشَتْم�شِ
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
و الصالة والسالم على سيدنا محمد النبي األمين وعلى آله وأصحابه 

والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أيتها الطيبات أيها الطيبون:

قال تعالى:

برُِّكْم  رَّ مرِّن  ُبْرَهاٌن  َجاَءُكم  َقْد  النَّاسُس  َها  اأَيُّ »َيا 
 ِ ِباهللَّ اآَمُنوا  الَِّذيَن  ا  مَّ َفاأَ ِبيًنا،  مُّ ُنوًرا  اإَِلْيُكْم  َواأَنَزْلَنا 
ٍل  َوَفضضْ ْنُه  مرِّ َرْحَمٍة  ِف  َف�َضُيْدِخُلُهْم  ِبِه  ُموا  َواْعَت�ضَ

�ْضَتِقيًما« سورة النساء. اًطا مُّ َ َوَيْهِديِهْم اإَِلْيِه �شِ
ُ َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواْلِْكَمَة َوَعلََّمَك َما  »َواأَنَزَل اهللَّ
ِ َعَلْيَك َعِظيًما«  ُل اهللَّ َلْ َتُكن َتْعَلُم ۚ َوَكاَن َفضضْ

سورة النساء.
التعليم رسالة مقدسة ومسؤولية قيمة جسيمة ضخمة وأمانة طاهرة 
ونظام سليم فيه تنظيم وترتيب وتأطير متطور ومستمر ومناهج وبرامج 

دقيقة باهرة.
التعليم أيضا نظريات وممارسة واعتبارات ومزايا وسلوك وأخالق  و 
متواصلة والتزامات وتوقعات وقدوة وقوة وطاقة وكفاءة إنتاجية ممنهجة، 
ومجهود  ومعنوية  مادية  وإمكانيات  وتخطيط  واحتياجاته،  ومستقبل 

متواصل ومثابرة ثابتة مطلقة.
التعليم مبعث األمان واالطمئنان ونور فيه ضياء وغذاء ذهني وعقلي 
للتعليم  الوطني  الميثاق  إطار  في  وعلمي  وتنظيمي  وأخالقي  وفكري 

والمنظومة التعليمية مقنعة منهجا وتشريعا.
والثقافي واألدبي واألخالقي  العلمي  التراث  يخّلد  الصحيح  فالتعليم 
الفاعليـــن  بين  البنــاء  والحوار  والتعاون  والتفاهم  الترابط  إلى  ويدعو 

والمتدخلين في شؤونه والعلماء والفقهاء والمجتمع.
واجتماعية  وثقافية  وفكرية  علمية  تنمية  مفتاح كل  التعليم  يعد  و 
واقتصادية ودينية وتاريخية ومصدر ومنبع اإلبداعات واإلدراكات واالختيارات 
الحضارات  لبناء  وأساس  والفضاءات  المجاالت  جميع  في  واالختراعات 

والمدنيات اإلنسانية.
فلهذه الظاهرة النابضة قواعد وضوابط وثوابت الزمة دقيقة تقودنا 
إلى حقائق العلم والتعلم والتمدرس وإلى أسرار الكون والحياة وسنتها، 
ولها وظيفة سامية أساسية عميقة بليغة نيرة فيها إشارات مضيئة قيمة 
واقعية وحقائق علمية ثابتة ونظريات متقدمة وبحث علمي مشوق وأسراره  
وغايته  وهدفه وخطواته وفروعه ونظامه وقانونه ومبادئه العلمية، ويسهر 
التعليم النموذجي على توطيد وتمتين المعامالت والعالقات والتفاعالت مع 

المجتمع وآرائه.
و على ضوء هذا التعريف الوجيز، على المجتمع  أاّل يغفل عن حسن 
بكل  والحث  والتريث،  المثابرة  ورجولة  السلوك  ونظافة  والتربية  الخلق 
صرامة على اإلقبال على التعليم النموذجي الصحيح والدراسة والتمدرس 
بنهم وشوق واالعتزاز به بصدق وإخالص وإعجاب وإكبار وتعظيم، وقناعة 
بأن التعليم الركن األساسي لحياة الفرد والجماعة والمجتمع، وهو أيضا 
فضاء زاهر باسم لألجيال المتعاقبة والمتتالية التي هي في أشد الحاجة 
إلى التحصيل بنباهة وذكاء والتنافس الشريف ألنها السواعد الراسخة لبناء 

المجتمعات وتقدمها ورقيها وازدهارها.
واألحداث  المختلفة  التغييرات  تجعل  أاّل  اليافعة  األجيال  هذه  وعلى 
واألزمات تتحكم في مسيرتها العلمية على ضوء ظروفها وأحوالها التي 
تتغير ألسباب مجهولة أو هادفة وأن تجعل الصبر والصمود حليفها في 
مصيرها العلمي والثقافي إلهام والتطلع إلى مستقبل زاهر بأمل وطموحات 
ومجهود متواصل باتجاه فكري وعلمي مشرق لتواكب النموذج التنموي 
الجديد الشامل في بناء المجتمع وإعطاء قفزة عالية صلبة لإلنتاج العلمي 

والثقافي والتوازن االجتماعي والمساواة والعدالة االجتماعية.
أيتها الصالحات أيها الصالحون:

أود أن أدرج عبر هذا البحث المتواضع تقريرا حول موضوع المدرسة 
قدمته السيدة نوال الجدوى بجريدة الكنوز بوسط يوم 5 أكتوبر 2019.

الفوضى  مثل  ومتعددة  كثيرة  اختالالت  العمومية  المدرسة  تعرف 
والكتب  والمقرّرات  المناهج  تجديد  وعدم  الهزيلة  والبرامج  واالكتظاظ 
التربوية ومحدودية اإلدارة  المراقبة وغياب بعض األطر  المدرسية وقلة 

التربوية مما يحوّل بعض المؤسسات إلى فضاء للتسيّب وأزمة التعليم.
صورة ثابتة عن المردودية واإلنتاج في سياق أقوال الناس عن الجودة 
التي يقدمها كل من التعليم الخصوصي والتعليم العمومي، والتساؤل حول 

كفاءتهم المهنية من طرف أسر وأولياء التالميذ. هذه العوامل تجعل األباء 
يفضلون المدارس الخاصة رغم كل سلبياتها فيما يتعلق بالجانب المادي 
واألسعار المرتفعة مقارنة بالدخل الشهري لألسر، وذلك من أجل ضمان 

تعليم جيد ألبنائهم.
الخاصة  المؤسسات  وتتزايد  بالمغرب،  المشهد  التعليم  يتصدّر 
والواجبات  الرسوم  وتتضاعف  التعليمية  المستويات  كل  في  وتتناسل 
والمداخيل  األرباح  في  أرقاما  ويحقق  التجاوب  الربح  يروم  المدرسية، 
ويقدم الجودة في التدريس، ويعد أكثر انضباطا للقواعد التعليمية ويقدم 
في كل  مكانة  ويحتل  التشغيل  في  يساهم  الممكنة،  الجودة  مواصفات 
القطاعات الحيوية، ويساعد الدولة في التقليل من التكلفة الخاصة بالتعليم 

العمومي، إنه التعليم الخصوصي.
يعرف التعليم الخصوصي إقباال خصوصا في المرحلة االبتدائية من 
التعليم، وتتباين اآلراء حوله في التقارير الرسمية والتقارير الموازية، وآراء 
الناس عن الجودة في التعلم والتحصيل ومصداقية هذا التعليم في التكوين 

والتأهيل وبناء شخصية الطالب على القيم المحلية والكونية.
قال باحث:

وتبنـــي  المغــرب  التعليميـــة في  االستراتيجيات  البد من مراجعة 
هندسة بيداغوجية فعالة عبر استحضار أنماط تعلم جديدة تعزز الفاعلية 
البيداغوجية لمدارسنا وتواكب الطفرة المعرفية التي نعيشها، ليكون فعل 
التعليم فعال متواصال منفتحا على التغيير، فهو أكثر تعقيدا مما نتصور 
اجتماعية،  ثقافية،  باراديجمات  بين  العالقات  من  متداخلة  شبكة  كونه 
أال  إذن  ... توجهه وتتحكم فيه. علينا  أنثربولوجية، سياسية واقتصادية 
نركز إحتياجاتنا على المنتوج المعرفي بل على المتعلم إمكاناته، مهاراته، 
أنثروبولوجيا  العقلية وفق ثالوث جديد نستقيه من  احتياجاته ونماذجه 
االقتصاد: الفعالية، اإلمكانية، الحافزية. إذن علينا بناء تعلم فعال ومحفز 
سوق  يتوافق  حتى  الشغل.  سوق  في  والعملي  المباشر  لالستثمار  قابل 
المعرفة مع سوق الشغل وحتى تظل مدرستنا منتجة للكفاءات وليس لما 

يسميه أبعقيل » بروليتاريا مثقفة وعاطلة«.
قال الدكتور مصطفى أبو السعد:

نحن مطالبون باالرتقاء إلى مستوى الفهم التربوي العميق، تنظيرا 
غير  وبقيم  عالمنا  غير  لعالم  مناهج وضعت  ترجمة  بعيدا عن  وممارسة 
قيمنا تم نقلها إلينا، ويشمل ذلك، االرتقاء بتفكيرهم، ليستوعبوا المعطيات 
األساليب  تجاوز  على  قادرين  وليكونوا  معها،  للتعامل  ويتأهلوا  الجديدة 
القديمة التي نشؤوا عليها وألفوها، وحتى يرتقوا لفهم الجيل الجديد الذي 
للمربين  تدريبية  برامج  تقديم  ذلك  ويستوجب  ويربونه  معه  يتعاملون 
واألباء واألمهات، وإذا كانت التربية عملية تلقائية فيما مضى يمارسها أي 
شخص فالتحديات المعاصرة اليوم تفرض غير ذلك. ويحتاج األمر إلى أن 
تقوم مؤساسات تربوية تقدم الدورات والبرامج التدريبية وتعد مواد التعلم 

الذاتية للمربي. )من كتاب هكذا نربي(.
وفي إطار النموذج التنموي الجديد الشامل الجديد أبلغ السيدة القارئة 
والسيد القارئ عبر هذا التقرير فقرة من فقراته حــول التعليــم:ـ   صفحة 35   

) المرتكزات وعناصر االستشراف في أفق 2035(.
معظم  حوله  تتمحور  الذي  الموضوع  وهو  بالتعليم،  يتعلق  فيما 
االنتظارات، يتم التأكيد على إعادة تأهيل المدرسة العمومية، من خالل 
تحسين جوهري لجودة التعلمات وتكييفها مع احتياجات سوق الشغل، وذلك 
من خالل الرفع من الكفاءة البيداغوجية للمدرسين، وتشجيع االنفتاح على 
اللغات األجنبية وإرساء نظام توجيه ناجح للرفع من فرص النجاح المدرسي.

و في هذا السياق: قال السيد شكيب بنموسى رئيس اللجنة في إحدى 
تدخالته:

وقفت اللجنة على اختالالت وانتظارات وآليات ضرورية ومكتسبات.
فيما يخص التعليم والصحة رأت اللجنة العمل على استدراك الثقة 
والمشاركة باهتمام لمن يهمهم األمر وكذلك المتدخلين والمتفاعلين في 

ميدان التعليم والصحة.
فيما يخص التعليم: 

ـ توحيد النظام المدرسي.    ـ    خلق النهضة التربوية.
ـ التكوين والتوجيه.  ـ     المدرسة للجميع. 
ـ المحافظة على الهوية المغربية األصيلة.

       فيما يخص الصحة:
ـ تعميم التغطية الصحية                

ـ الكفاءة المهنيةـ  مستوى األطر
ـ الضمير المهني

ـ مراجعة وضعية المستشفيات

ـ مراجعةـ  الخدماتـ  المساطرـ  التكوين
ـ خلق وتثبيت الثقة

ـ سد الثغرات والعزيمة القوية
ـ المحافظة على الهوية المغربية وقيمتها أيضا.

أيتها الطيبات أيها الطيبون:
قبل اقتحامنا لدراسة وضعية التعليم سواء الرسمي أو الخصوصي في 
إطار الصراع المحمود البناء يستحسن العمل على إبراز العوامل واإلكراهات 
المتعلقة بظاهرة التعليم مباشرة أو غير مباشرة وكشف وإحصاء أسباب 
االختالالت ومساحتها ومصدرها ونوعها، وما يجب أن نعرفه، وعالج عناصره 
ومواطن الضعف فيه وتقويم رواسبه وشوائبه، تقودنا إلى اعداد دراسية 
منهجية علمية دقيقة متقدمة شاملة تهدينا إلى إحياء مجد المنظومة 
التعليمية سواء بالقطاع العمومي أو الخصوصي وتهذيب األسلوب التربوي 
والتوجيهي وتوحيد مناهج جديدة وسياسية مدرسية جديدة تواكب العصر 
ومتطلبات الحياة وقسوتها في هذه األلفية الغامضة مع إقرار قانون اجتماعي 
وعلمي وتقني وتوجيهي باتجاه جديد مقنع يناسب ويالئم حاجيات المجتمع 
وطاقة المتعلمين والمتعلمات، حيث تزاحم الضرورة إلى توحيد وتنظيم تلك 
الزفرة والكتل من البرامج والمناهج تهم جميع األسالك  وعالجها  وتقويتها 

وتعميمها مع جودة في التدبير والتسيير لكل المؤسسات التعليمية.
وقد تمكننا هذه الدراسة من تحديد نوع العالج بعد تشخيصه وبيان 
أسبابه التي أدت إلى هذه االختالالت والتي مست بالمنظومة التعليمية 
وجعلتها مركبة ومعقدة ومتداخلة، مما يدعو عاجال باإلسراع بكل شجاعة 
وإقدام وحكمة إلصالحها ومنحها اعتباراتها الشاملة ألداء مهماتها الثقافية 
جميع  في  والمتعلمين  التعليم  مستوى  من  والرفع  الفريدة  والتعليمية  

المستويات.
قال تعالى:

ِ َوَيْخ�َضْوَنُه َوَل َيْخ�َضْوَن  »الَِّذيَن ُيَبلرُِّغوَن ِرسَضاَلِت اهللَّ
ِ َح�ِضيًبا«  سورة األحزاب 39 َۚ  َوَكَفىۚ ِباهللَّ اأََحًدا اإِلَّ اهللَّ

       كذلك يستحسن إيجاد   أسلوب جديد بصيغة علمية ومهنية 
ومالئمة للخريطة المدرسية لتطورها وإنمائها وتقدمها ورقيها، وهذا قد 
يقودنا إلى تجديد الثقة في جودة المنظومة التعليمية وقد بلغت أشدها 
وكمالها العلمي واألخالقي والتربوي والثقافي واإلنتاجي وتكون فضاء واسعا 
للصراع المحمود بين براعمنا في إبداعاتهم  وابتكاراتهم وقد اكتسبوا 
قدرة وطاقة من االستنباط واالستدالل بعقالنية جد متقدمة وباتجاه علمي 
في  النقص  ظاهرة  استدراك  من  المتعلمين  سيمكن  ومثمر،  رفيع  رائع 
االستيعــاب وصعوبــة الفهــم وفي كل ارتبـــاك خالل مسيرتهم الدراسية 
والتشبث بهويتهم الفكرية والثقافية والعلمية والحفاظ عليها، والفوز بثروة 

ثقافية عالية وإرث علمي ومعرفي وتاريخي متقدم.
       فالتعليم الراقي الصحيح أساس كل العلوم والحضارات والمدنيات 
اإلنسانية، وهو الحقيقة واليقين والدليل والبرهان وطريق الرشاد والصواب 
فيها معادلة ومعاملة وحسن العالقات بين الفرد والمجتمع والدولة واألمة، 
ودعامة بحكمة للعدالة االجتماعية الفاضلة تجمع بين توازن وتعاون وإتقان 
وإحكام وألوان في الحداقة والمنطق واإلجادة في العالج، وتصحيح بواسطته 
كل االختالالت واالنحرافات، فال تستقيم حياة المتعلم إال بحقيقة التعليم 
المنظومة  المرسومة في  الممتاز في فحواه ومناهجه المضبوطة  النافع 

التعليمية السليمة.
       فالتعليم يصفه العلماء األجالء بالفضائل والشرف والنبل والهدى 

والصدق والطهر وروعة ومهارة والطريق المستقيم السليم السوي.
       وبالتعليم نصل إلى أسمى وأرفع وأفضل عمل بل نعمة من اهلل 
وفضله وكرمه ومنّه تتجلى أحسن الطاعات والعبادات والقربات الواردة في 
الوحي الشريف والسنة النبوية الشريفة، والفوز بنعيم الدنيا واآلخرة. فهي 
ثمرة التعليم الر اقي الممتاز. فالعمر ساعة بل لحظات فاجعلها طاعة صادقة 

صافية بإيمان قوي وعقيدة مطلقة ونية سليمة.
قال تعالى:

وؤِْمُنون«  ُ َعَمَلُكْم َوَرسُضوُلُه َوامْلُ «َوُقِل اْعَمُلوا َف�َضَيَى اهللَّ
سورة التوبة.

موعدنا بحول اهلل وقدرته مع الجزء الثاني عشر في الباب الثاني مع 
االجتماعية  المرافق  وبعض  والصحة  الشامل  الجديد  التنموي  النموذج 

واالقتصادية والصراع المحمود.
قراءة  مفيدة.

إعداد وتصنيف الباحث : عبد الباقي التمسماني )�لباب �لثاين ـ �جلزء  �حلادي ع�رص(

احلياة �رصاع
بني  املحمود  و املنبوذ
التعليم و التنمية و الصراع املحمود


