
Dans l’objectif de développer et 
élargir l’offre de formation univer-

sitaire dans la région Tanger Tétouan Al 
Hoceima, un projet de création de deux 
facultés polydisciplinaires relevant de 
l’Université Abdelmalek Essaâdi, sera 
incessamment lancé à Chefchaouen et 
à Ouezzane. 

Les travaux de construction de ces 
deux établissements universitaires, 
nécessitant une enveloppe budgétaire 
DE������MILLIONS�DE�DIRHAMS��SERONT�Ü-
nancés dans le cadre d’une conven-
tion de coopération entre l’Université 
Abdelmalek Essaâdi, le Conseil ré-
gional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
(CR-TTA), le département de l’en-
seignement supérieur ainsi que les 

La région Tanger-Té-
touan-Al Hoceima  a 
dépassé, en début 
de cette semaine, 
celle de Casablan-
ca-Settat en enre-
gistrant dans les 24 
heures de lundi 25 
janvier courant, le 
nombre le plus éle-
vé de nouveaux cas 
de coronavirus, avec 
un total de 69 nouvelles contaminations dont 22 à Tanger-Assilah, 20 à Al 
Hoceima, 9 à Tétouan, 9 à Ouezzane, 4 à Larache, 3 à Chefchaouen et 2 à 
M’Diq-Fnideq. 

Deuxième région la plus touchée par de nouvelles contaminations est 
celle de Casablanca-Settat qui a enregistré 56 dont 47 à Casablanca, 4 à 
Nouaceur, 2 à Berrechid, 1 à El Jadida, 1 à Médiouna et 1 à Settat.

La Région de Casablanca-Settat a repris, dès le lendemain mardi, sa 
place de « première au classement ».

institutions concernées et les autres 
conseils élus des communes relevant 
des deux provinces. 

Ces deux projets devraient répondre 
aux besoins d’un grand nombre d’étu-
diants de Chefchaouen et Ouezzane 
et les zones avoisinantes, ce qui aurait 
pour premier avantage de réduire la 
pression sur les facultés polydiscipli-
naires de Larache et Tétouan.
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L’opération vaccination 
a démarré à Tanger

Société immobilière
met en vente 

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

et étage de 300m2 chacun

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

pour femme
composés de sous-sol, rez de chaussée 

et étage de 514m2 chacun

Situés au complexe résidentiel 
Mesnana golf (Route Rahrah) - Tanger

6,Rue Windal, Ain Ktiouet, Tanger
Tél : 06 28 62 02 29 / 05 31 62 02 29

pour les enfants de 3 mois à 6 ans,
accueillis en tenant compte des changements 

exigés par la situation sanitaire actuelle.

Année scolaire 2020-2021 

Inscriptions Ouvertes

Pour plus d’information contacter le n°

06.61.18.93.22

Avis de perte
M. Ahmed BADRI

déclare avoir perdu dans des circonstances et lieu 

indéterminés, le duplicata du :

Titre foncier nº 9323 / G
Prière à toute personne ayant retrouvé ce document de 

bien vouloir le rapporter à la Conservation foncière.

Dans la soirée de jeudi, Sa 
Majesté le Roi Mohammed 

VI, a procédé, au Palais Royal 
à Fès, au lancement de la cam-
pagne nationale de vaccination 
contre le virus du Covid-19.

 A cette occasion, le Souverain 
a reçu la première dose du vac-
cin contre le Coronavirus.

Au même moment, l’opération 
de vaccination des professionnels 
de la Santé a démarré au centre 
de santé Charf à Tanger, avece10 
cadres médicaux œuvrant en pre-
mière ligne dans la lutte contre la 
pandémie, qui ont reçu la première 
dose du vaccin, en présence de la 
directrice régionale de la Santé à 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le Dr 
Ouafae Ajnaou qui a, elle-même, 
reçu sur place, sa première dose 
du vaccin.

Dans la matinée d’hier vendre-
di, on a assisté au déploiement 
OFÜCIEL� DE� LmOPÂRATION�� ¹� GRANDE�
échelle, auprès des catégories 
concernées.

Le Dr Ajnaou rappelle que les 
citoyens, notamment les caté-
gories concernées selon les cri-
tères de priorisation, recevront 
un appel précisant l’heure et le 
LIEU�DÂÜNIS�POUR�LEUR�VACCINATION��
qui sera gratuite pour tous, sou-
lignant la nécessité de continuer 

Alors que nous mettions 
sous- presse, en début 
d’après-midi d’hier ven-

dredi, nous avons appris qu’une 
enquête conjointe des services 
de police et de la protection ci-
vile est ouverte pour déterminer 
les causes de l’incendie qui a 
ravagé, à la première heure de 
lundi 25 janvier courant, une 
usine de textile située à la zone 
industrielle de Moghogha, sur la 
route de Tétouan ( cf page 7 de la 
présente édition).

Apparemment, des bouteilles 
de gaz utilisées dans cette unité 
industrielle et dont nous avions 
déjà signalé antérieurement la 
dangerosité, pourraient être évo-
quées au cours de cette enquête 
au terme de laquelle nous pour-
rions revenir sur le sujet. 

à respecter les mesures préven-
tives, en se lavant les mains régu-
lièrement, en portant le masque 
et en gardant la distanciation 
sociale, jusqu’à l’atteinte de l’im-
munité collective.

Pour sa part, le directeur du 
Centre hospitalier régional (CHR) 
Mohamed V de Tanger, Dr Elme-
hdi Hassani, estime que le lan-
cement de la campagne de vac-
cination est “un grand jour” pour 
les blouses blanches qui sont 
mobilisées depuis le début de la 
pandémie et qui le demeureront 
AÜN�DE� RÂUSSIR�CETTE�CAMPAGNE��
expliquant que la vaccination se 

fait en deux injections avec un 
intervalle de 21 ou 28 jours selon 
le type de vaccin.

Quant au chef du service du 
contrôle sanitaire de Tanger-Med, 
!BDERRAHIM� 2ACHDI�� IL� A� AFÜR-
MÂ� QUE� LES� OFÜCIERS� DE� SANTÂ�
opérant aux points de passage 
aériens, maritimes et terrestres 
du Royaume et relevant du mi-
nistère de la Santé, se trouvent 
en première ligne pour contenir 
LA� PANDÂMIE�� AFÜRMANT� QUE� LEUR�
vaccination leur permettra de 
POURSUIVRE�LEUR�MOBILISATION�AÜN�
de garantir une sécurité sanitaire 
au Maroc.

Dernière minute 
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La Fondation Lalla Asmaa 
pour enfants et jeunes sourds

et le ministère de l’Éducation nationale, 
signent à Tanger une 

convention pour la promotion de l’éducation inclusive 

Une convention-cadre de 
partenariat a été signée, 
samedi à Tanger, entre la 

Fondation Lalla Asmaa pour en-
fants et jeunes sourds et le mi-
nistère de l’Éducation nationale, 
de la formation professionnelle, 
de l’enseignement supérieur 
ET�DE� LA�RECHERCHE�SCIENTIÜQUE��
AÜN�DE�PROMOUVOIR� LmÂDUCATION�
inclusive. 

Cette convention, rapporte la 
MAP, a été paraphée par le mi-
nistre de l’Éducation nationale, 
de la formation professionnelle, 
de l’enseignement supérieur 
ET�DE� LA�RECHERCHE�SCIENTIÜQUE��
porte-parole du gouvernement, 
Saaïd Amzazi, et le directeur de 
la Fondation Lalla Asmaa pour 
enfants et jeunes sourds, Hou-
cine El Hacini, lors d’une céré-
monie marquée par la présence 
de plusieurs personnalités, 
notamment le wali de la région 
de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, 
Mohamed Mhidia, et le coordi-
nateur du Global Leadership 
Team (GLT) du Lions Club Ma-
roc, khalil Hachimi Idrissi.

La convention - cadre vise la 
promotion de la scolarisation 
des enfants malentendants dans 
les établissements scolaires et 
les universités publiques, la ré-
habilitation des espaces pour 
enfants malentendants, la lutte 
contre l’abandon scolaire dans 
le domaine du handicap, l’en-
couragement et la généralisa-
tion de l’enseignement présco-
laire des enfants malentendants, 
et le renforcement des capacités 
des cadres éducatifs et adminis-
tratifs, ainsi que des familles, en 
ce qui concerne les techniques 
et les mécanismes de l’éduca-
tion inclusive pour les enfants 
souffrant de surdité, poursuit 
la MAP, expliquant qu’en vertu 
de cette convention-cadre, le 
ministère s’engage à garantir 
toutes les facilités nécessaires 
à l’organisation des activités de 
la Fondation Lalla Asmaa pour 
enfants et jeunes sourds, et au 
renforcement des capacités des 
cadres éducatifs et administra-
tifs et médicaux, ainsi que les 
familles en matière de prise en 
charge des enfants souffrant de 
surdité.

Pour sa part, la Fondation Lal-
la Asmaa pour enfants et jeunes 
sourds œuvrera à réhabiliter les 
espaces d’accueil des enfants 
sourds, à orienter les familles 
et à renforcer les cadres admi-

nistratifs et éducatifs travaillant 
dans le domaine de l’éducation 
inclusive au sein des établis-
sements scolaires ou ceux qui 
sont en cours de formation au 
niveau des centres régionaux 
des métiers de l’éducation et de 
la formation, ainsi qu’à organi-
ser des rencontres de sensibi-
lisation et de communication, 
pour encourager la scolarisa-
tion des enfants atteints de sur-
dité, indique la MAP.

Dans une allocution pronon-
cée à cette occasion, M. Amzazi 
a fait savoir que la signature de 
cette convention-cadre, en plus 
d’un autre accord signé avec le 

inclusive, initié sous le Haut Pa-
tronage de S.M. le Roi Moham-
med VI le 26 juin 2019, faisant 
savoir qu’un véritable chantier 
est mené pour pouvoir augmen-
TER� LE� NOMBRE� DE� BÂNÂÜCIAIRES�
de l’éducation inclusive.

 «C’est pour moi une occa-
sion solennelle pour rendre 
un vibrant hommage au travail 
exemplaire de S.A.R. la Prin-
cesse Lalla Asmaa, Présidente 
de la Fondation Lalla Asmaa 
pour enfants et jeunes sourds, 
qui n’a cessé de prouver son 
attachement permanent à amé-
liorer la situation des personnes 
en situation de handicap et des 

Lions Club Maroc, permettra de 
renforcer le partenariat dans les 
domaines de l’éducation inclu-
sive et l’éducation de la petite 
enfance, notant qu’il s’agit de 
«deux projets prioritaires pour 
lesquels S.M. le Roi Mohammed 
VI a donné des orientations très 
claires et très fermes, pour un 
préscolaire généralisé et de 
qualité et pour une éducation 
inclusive de tous les enfants, 
AÜN�DE� FACILITER� LEUR� INTÂGRATION�
sociale et leur scolarisation», 
rapporte la MAP, poursuivant 
que le ministre a évoqué, dans 
ce sens, le lancement du grand 
projet national de l’éducation 

populations les plus démunies», 
a dit M. Amzazi, faisant savoir 
que c’est grâce à l’engagement 
infaillible de S.A.R. la Princesse 
Lalla Asmaa que chaque année, 
des jeunes enfants atteints de 
surdité se voient accompagnés 
médicalement par les tech-
niques les plus avancées, a 
conclu le ministre.

Citant ensuite M. Houcine El 
(ACINI��LA�-!0�AFÜRME�QUE��DANS�
une déclaration à la presse, le 
directeur de la Fondation Lalla 
Asmaa pour enfants et jeunes 
sourds a expliqué que «cet 
accord permettra de créer des 
CLASSES� AU� PROÜT� DES� ENFANTS�
atteints de surdité au sein de 
nombre d’établissements de 
l’enseignement public relevant 
du ministère de l’Éducation 
nationale et situés dans plu-
sieurs villes et provinces du 
Royaume». Il a ajouté que la 
convention accordera, dans une 
première phase, une attention 
particulière à l’enseignement 
préscolaire, avant de générali-
ser ces classes aux autres ni-
veaux d’enseignement public ».

Outre la création des classes 
d’éducation inclusive, la conven-
tion comprend également deux 
points essentiels, à savoir la 
contribution à la conscientisa-
tion à travers l’organisation de 
rencontres de sensibilisation 
pour encourager la scolarisation 
des enfants atteints de surdité 
au sein des classes d’éducation 
inclusive, en plus du renforce-
ment des capacités des cadres 
éducatifs et administratifs, qui 
veillent à l’éducation et l’en-
seignement de cette catégorie 
d’enfants.

À l’issue de la signature des 
deux conventions - cadres de 
partenariat avec la Fondation 
Lalla Asmaa pour enfants et 
jeunes sourds et le Lions Club 
Maroc, M. Amzazi et la déléga-
tion l’accompagnant ont effec-
tué une visite au Centre d’éveil 
artistique et littéraire de Tanger, 
relevant de la direction provin-
ciale de l’Éducation nationale 
de Tanger-Assilah, rapporte la 
MAP, indiquant que ce centre 
comprend une salle préscolaire 
inclusive mise en place en par-
tenariat avec la Fondation Lalla 
Asmaa pour enfants et jeunes 
sourds, qui permettra aux en-
FANTS�BÂNÂÜCIAIRES�DmEXERCER�DES�
activités créatives pour soutenir 
leur intégration à la vie scolaire. 

Ph : Hammouda

Ph : Hammouda

Le ministre de l’Éducation nationale, Saaïd Amzazi, le wali de la région Mohamed Mhidia, 
et les personnalités présentes, suivant des explications sur le projet.

Le ministre, le wali et les personnalités présentes écoutant les explications d’un jeune étudiant, à l’œuvre. 



4

Le Journal de Tanger����1����������6DPHGL����-DQYLHU�����

ECONOMIE SANTÉ SPORT TANGER PRATIQUE JEUX DIVERSTOURISME ActuAlités

Mémorandum d’entente 
entre l’ambassade britannique 

et le CRTTA  

Le siège Tanger - Tétouan- 
Al Hoceima a abrité, 

lundi, une cérémonie de signa-
ture d’un mémorandum d’entente 
pour prolonger la convention de 
coopération liant le conseil de 
ladite région à l’Ambassade du 
Royaume-Uni au Maroc

Ce mémorandum s’inscrit 
dans le cadre du renforcement 
des moyens de coopération dé-
centralisée et du soutien de la 
régionalisation avancée à travers 
le programme «Tasharoc» du mi-
nistère britannique des Affaires 
étrangères, pour une enveloppe 
budgétaire totale de 70 millions 
de dirhams.

Cet acte coïncide avec la com-
mémoration du 300ème anniver-
saire de la signature de la pre-
mière convention de coopération 
commerciale entre le Royaume 
du Maroc et le Royaume-Uni sous 
les auspices du Sultan Moulay Is-
mail et le Roi George 1er.

A cette occasion, la présidente 
du conseil régional, Fatima El 

La généralisation des unités d’enseignement préscolaire 
au niveau des communes relevant de la préfecture de 

Tanger-Assilah, qui s’inscrit dans le cadre du programme d’im-
pulsion du capital humain des générations montantes de l’INDH, 
permet aux enfants d’acquérir, dès un jeune âge, un ensemble 
d’aptitudes psychologiques et de capacités cognitives.

Ainsi, dans le cadre de la troisième phase de l’Initiative natio-
nale pour le développement humain (INDH) , dix unités de l’en-
seignement préscolaire ont été construite, équipées et assistées 
en matière de gestion, dans les communes de Aouama, Hjar 
Nhal, Sidi Lyamani, Had Al Gharbia, Aquouass Briech, Sebt Zinat, 
Dar Chaoui et Sahel Chamali.

Ces établissements totalisent 23 classes d’une capacité 
d’accueil de 30 enfants chacune, répartis en deux groupes, un 
groupe : petite section pour les enfants de 4 et 5 ans et un autre 
de grande section pour ceux de 5 et 6 ans.

Par ailleurs, durant l’année 2020, deux unités ont été 
construites dans les communes de Had Al Gharbia et Sebt Zinat 
avec une capacité d’accueil de 60 enfants, tandis que 10 autres 
unités sont programmées au titre de l’année 2021.

C’est la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseigne-
ment préscolaire (FMPS) qui est chargée de la gestion de ces 
unités de préscolaire, conformément au principe de bonne gou-
vernance et d’approche participative sur lequel repose la Phase 
III de l’INDH. 

Selon la responsable provinciale de la FMPS à Tanger-Assi-
lah, Hanae Mansour, la fondation est chargée de la gestion de 
12 unités d’enseignement préscolaire, comprenant 25 classes et 
����ENFANTS��DONT�����ÜLLES��DANS�LE�CADRE�DmUN�PARTENARIAT�ENTRE�
l’INDH et la FMP.

Conformément à la convention de partenariat liant la Fonda-
tion et l’INDH, la FMPS s’occupe de la sélection et la formation 
des éducatrices, garantit les outils didactiques et l’ensemble des 
fournitures nécessaires à l’enseignement préscolaire.

Avec l’apprentissage qu’ils reçoivent et leur contact avec d’autres 
enfants de leur âge, les jeune élèves s’épanouissent rapidement 
et leurs aptitudes psychologiques se développent leur permettant 
une meilleure intégration dans l’enseignement primaire.

S’agissant du transport scolaire, 9 bus ont été acquis durant 
les années 2019 et 2020, dont 2 dédiés à la commune de Sidi 
Lyamani, 2 pour la commune de Had Al Gharbia, et un bus au 
PROÜT�DE�CHACUNE�DES�COMMUNES�DE�3EBT�:INAT��3AHEL�#HAMALI��
Hjar Nhal, Aouama et Gueznaia, ce qui permet de lutter contre la 
déperdition scolaire.

En outre, une enveloppe budgétaire de 350.000 dirhams a été 
allouée à la mise à niveau de Dar Talib située au sein de la com-
MUNE�DE�3IDI�,YAMANI��AÜN�DE�GARANTIR�DE�MEILLEURES�CONDITIONS�
aux élèves résidentes.

Hassani s’est félicitée de la coo-
pération fructueuse et promet-
teuse liant les deux parties dans 
nombre de secteurs importants, 
et qui intervient dans un contexte 
marqué par la mise en œuvre du 
chantier de la régionalisation 
avancée, avec le soutien du pro-
gramme “Tasharoc”. 

La présidente a passé en revue 
les différents aspects de cette 
coopération, notamment dans 
les domaines de l’économie, du 
social et de la solidarité, outre la 
modernisation de l’administra-
tion régionale, la formation conti-
nue des élus et le renforcement 
de la démocratie participative.

L’adhésion du Conseil de la 
région de Tanger - Tétouan - Al 
Hoceima au programme local 
de Partenariat pour un gouver-
nement ouvert (OGP Local) en 
tant que première entité de la 
région Moyen-Orient et Afrique 
du nord (MENA) à rejoindre 
ce programme participatif, a 
constitué un des résultats les 

plus marquants de cette coopé-
RATION� EFÜCIENTE�� A� SOULIGNÂ� %L�
Hassani.

Pour sa part, l’ambassadeur 
britannique, Simon Martin, a ex-
primé sa satisfaction de contri-
buer à la nouvelle dynamique 
INSUFÝÂE� AUX� RELATIONS� MARO-
co-britanniques, en plus efforts 
consentis dans le cadre de ce 
partenariat exceptionnel, notam-
ment avec le Conseil de la région 
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a 
fait savoir le communiqué.

Le diplomate britannique 
A� AINSI� AFÜRMÂ� SA� VOLONTÂ� DE�
poursuivre la mise en oeuvre 
des dispositions du programme 
“Tasharoc”, mettant en avant les 
résultats obtenus dans le cadre 
dudit programme, notamment 
l’adhésion du Conseil de la ré-
gion au programme OGP Local, 
avec ce que cette adhésion repré-
sente en termes de renforcement 
des principes de transparence, 
de droit d’accès à l’information et 
de participation citoyenne.

Coopération bilatérale

L’ambassadeur de Finlande à Rabat accueilli 
au siège de l’AZIT à Tanger

Dans le cadre d’une réu-
nion de travail tenue à 
Tanger, le président de 

l’association industrielle de la 
zone de Tanger « AZIT », Am-
mar Chammaa, a reçu, mercredi, 
l’ambassadeur de Finlande à 
Rabat, Pekka Hyvonen, qui était 
accompagné de la cheffe de mis-
sion-adjointe, karoliina Heikinhei-
mo-Pérez, du consul honoraire, 
M’hammed Alaoui, du consul-ad-
joint, Driss Alaoui, du directeur de 
Business Finland, Jari kaihari et 
son advisor, Rajaa Serrout.

Cette réncontre s’est déroulée 
au siège de l’AZIT, en présence 
des industriels, membres du co-
mité dirigeant, M’Hammed Fares 
El Akel (Industube), Carlos Mulero 
(Erum Maroc), Mohamed Hassani 
Bouziane (B.A.Confecciones) et 

Yassine Bouhriz (Ladystyle), ainsi 
que du directeur de l’association, 
Hassan Hatimi.

Après la présentation de leurs 
activités respectives, les partici-
pants ont discuté de pertinents 
projets de collaboration bilatérale 

L’accent a été, d’autre part, mis 
sur la nécessité de renforcer les 
relations et les liens bilatéraux, à 
travers la création d’opportunités 
DE�COMMUNICATION�ET�LmÂDIÜCATION�
de plans d’action, notamment 
en partenariat avec l’organisme 

dans différents domaines d’intérêt 
socio-économique, tels que les 
énergies renouvelables et la valo-
risation des déchets industriels, 
en autres, ainsi que des atouts 
et avantages offerts aux investis-
seurs à Tanger et dans sa région. 

«Business Agence» de Finlande, 
dans l’objectif de promouvoir le 
secteur industriel de la zone de 
Tanger, et de moderniser les pro-
cessus de production à travers 
des échanges entre prometteurs 
des deux pays.

Ph : DR

Ph : DRPh : DR

Préfecture Tanger-Assilah

L’INDH au chevet 
de l’enseignement préscolaire 
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ActuAlités

qui prévoit le déplacement des 
équipes de vaccination ratta-
chées à la station vers des points 
mobiles de vaccination, selon 
un programme préétabli dont le 
nombre est arrêté.

Le nombre de doses néces-
saires est de deux. Pour le vac-
cin du laboratoire «Sinopharm», 
l’intervalle minimal entre les deux 
injections est de 21 jours, tandis 
que pour le vaccin du laboratoire 
«Astra Zeneca», il est de 28 jours. 

Dans tous les cas, soulignons 
la nécessité de continuer à se 
conformer, pendant et après 
l’opération de vaccination, aux 
mesures de prévention, dont le 
port des masques de protection, 
la distanciation physique et les 
règles d’hygiène. Et ce jusqu’à 
l’immunité générale prévue en 
mai prochain. Si tout va bien !

Les autorités sanitaires sou-
lignent la gravité de l’épidémie 
et interpellent tous les citoyens à 
faire preuve de vigilance et à ad-
hérer aux procédures pertinentes 
en place pour maîtriser la situa-
tion épidémiologique actuelle.

On estime que la prochaine 
étape nécessite aussi une mobi-
lisation collective des différentes 
parties concernées, le but étant 
de réussir cette phase importante 
de l’histoire moderne du Maroc.

Ce qui est déplorable, d’un 
autre côté, c’est que plusieurs au-
dios et vidéos qui circulent en ce 
moment sur les réseaux sociaux, 
mettent en garde les personnes 
atteintes de maladies chroniques 
et les femmes enceintes contre le 
vaccin anti-covid-19 et les effets 
indésirables qu’il peut provoquer 
chez elles.

En se référant à telle ou telle 
étude, ces individus qui « inter-
disent » le vaccin à cette caté-

gorie de personnes n’apportent 
aucune preuve ou données 
concrètes pour appuyer leurs 
propos. 

Pour en savoir plus à ce sujet, 
le Professeur Moulay Mustapha 
Ennaji, virologue et directeur du 
laboratoire de virologie à l’Uni-
versité Hassan II de Casablanca, 
apporte des éléments concer-
nant les personnes atteintes de 
maladies chroniques et le vac-
CIN� ANTICOVID�� AFÜRMANT� QUmUNE�
personne atteinte d’une maladie 
chronique (diabète, tension arté-
rielle, troubles de coagulation…) 
doit consulter son médecin trai-
tant et avoir un avis médical avant 
de se faire vacciner.

Même consigne pour les 
femmes enceintes. Une consul-
tation est obligatoire avant la vac-
cination. « Il y a des femmes en-
ceintes qui présentent quelques 
SYMPTÍMES�COMME�UNE�ÜÁVRE�OU�
encore un manque d’immunité 
pendant la grossesse. La consul-
tation pré-vaccin est donc impé-
rative », dit-il.

D’autre part, le Pr. Ennaji évoque 
les personnes atteintes d’aller-
gies qui doivent aussi consulter 
avant la prise du vaccin anti-co-
vid, ou encore les personnes 
ayant un cancer ou qui l’ont 
déjà eu auparavant, qui doivent 
faire ainsi un suivi de leur état 
de santé auprès de leur médecin 
traitant.

Autre information fournie par 
le spécialiste : les personnes at-
teintes de maladies chroniques 
ne doivent pas avoir pris un autre 
vaccin à la même période que le 
vaccin anti-covid. Raison pour la-
quelle le patient doit absolument 
consulter son médecin traitant 
pour avoir son aval pour la vacci-
nation anti-covid.

D’une manière générale, le Pr. 
Ennaji estime que la consulta-
tion pré-vaccin anti-covid-19 est 
nécessaire pour tout individu, 
même ceux n’ayant pas de ma-
ladies chroniques ou présentant 
un trouble quelconque. Lors de 
cette consultation indispensable, 
LE�MÂDECIN�VÂRIÜE�LA�TEMPÂRATURE�
du patient, mais également ses 
antécédents pathologiques. Il vé-
RIÜE�SON�ÂTAT�DE�SANTÂ�EN�GÂNÂRAL��
ce qui est bien dans tous les cas, 
précise-t-il.

Cela dit, le virologue attire l’at-
tention des personnes souhai-
tant se faire vacciner contre le 
Covid-19 sur l’importance du res-
pect des consignes de sa prise, 
à savoir en deux doses avec un 
intervalle d’un mois, mais aus-
si l’importance de maintenir les 
gestes barrières.

« Lors de la prise des deux 
doses du vaccin, il faut patienter 
deux mois minimum avant que le 
vaccin ne devienne actif. Et pen-
dant ces deux mois, la personne 
vaccinée doit rester très vigi-
lante parce qu’elle est toujours 
exposée à la contamination au 
coronavirus. Elle ne doit en au-
cun cas laisser tomber les gestes 
barrières même si elle s’est faite 
vacciner », explique notre interlo-
cuteur.

Pour conclure, le Pr Ennaji rap-
pelle que la seule solution pour 
éradiquer le virus fantôme, est la 
vaccination qui a énormément de 
bienfaits, en dépit de tout ce qui se 
raconte sur le vaccin. « Il ne faut 
PAS� OUBLIER� QUmAU� ÜL� DU� TEMPS��
les vaccins ont sauvé des vies. 
On se fait vacciner depuis qu’on 
est enfant, et c’est un peu grâce 
à la vaccination qu’aujourd’hui, 
on est toujours en bonne santé » 
conclue l’expert. 

les vaccins d’Astra Zeneca et de 
Sinopharm sont conformes aux 
standards internationaux de qua-
lité et de sécurité.

D’autre part, le portail «Li-
qahcorona.ma», mis en place 
par le ministère de la Santé, vient 
quelque peu rassurer les Maro-
cains en apportant des réponses 
claires et précises à toutes les 
préoccupations que pourraient 
susciter les vaccins choisis par 
le Maroc.
%NÜN��UN�NUMÂRO�VERT�EST�MIS�¹�

la disposition du public : 0800 000 
147. Il sera accessible du lundi au 
samedi, de 08H à 18H et répondra 
à toutes les questions de la popu-
lation.
,A� SÂCURITÂ�� LmEFÜCACITÂ� ET� LA�
ÜABILITÂ� DE� CES� VACCINS� ONT� ÂTÂ�
CONÜRMÂES�¹� TRAVERS�DES�ESSAIS�
cliniques menés aussi bien au 
Maroc que dans d’autres pays.

L’opération de vaccination 
contre la Covid-19 sera étendue 
à l’ensemble du territoire natio-
nal et mobilisera un important 
dispositif composé de 2.880 éta-
blissements de soins de santé 
primaires, avec un nombre im-
portant de stations vaccinales 
qui y seront rattachées pour les 
activités de vaccination dévelop-
pées par des professionnels de 
Santé dont des médecins, des 
PHARMACIENS��DES�INÜRMIERS��DES�
techniciens et des administratifs, 
outre la mise en place de parte-
nariats avec le secteur privé pour 
BÂNÂÜCIER� DE� SON� EXPERTISE� SUR�
les plans logistique et technique, 
notamment en matière de protec-
TION� FRIGORIÜQUE� DES� VACCINS�

Les activités de vaccination 
s’effectueront sous deux as-
PECTS��UN�MODE�ÜXE�OÒ�LA�POPU-
lation se déplace vers la station 
vaccinale ; et un mode mobile 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé à démarrer, 

au plus tôt  les campagnes de vaccination de par le monde, en vue 

de stopper la progression de la pandémie qui a causé des millions de 

décès. 

Le Maroc fait partie des pays qui ont dû patienter pour avoir accès 

au vaccin anti-Covid 19, sachant que les ententes avec certains labo-

UDWRLUHV�SURGXFWHXUV�Q·RQW�YLVLEOHPHQW�SDV�pWp�VXIÀVDQWHV��
En face, il y a une course au vaccin qui s’avère féroce et le lob-

bying des puissances mondiales, implacable, ayant fait que certains 

pays ont d’ores et déjà lancé leur campagne de vaccination et admi-

nistrent même la deuxième dose du vaccin.

/H�0DURF�D�FRPPDQGp����PLOOLRQV�GH�GRVHV�GH�YDFFLQ�DX�SURÀW�GH�
33 millions de personnes, à raison de deux injections pour chacune, 

à intervalle déterminé.

Vendredi 23 janvier courant, le royaume a reçu une première livrai-

son de 2 millions d’unités du vaccin britannique « Astra Zeneca » fa-

briqué en Inde, de même qu’il a reçu  mercredi  27 janvier courant  la 

première livraison du vaccin « Sinopharm » en provenance de Chine, 

néanmoins limitée à 500.000 doses seulement, bien en deçà de la 

quantité attendue, ce qui augure d’une période de vaccination qui , à 

cette cadence, durera plus longtemps que prévu. 

Le coup d’envoi de la campagne nationale de vaccination,  préala-

blement  annoncée par voies médiatiques, a été donné, jeudi  dernier, 

28 janvier 2021, par le Roi Mohammed VI. Cette opération ciblera, de 

façon progressive, les personnes les plus exposées à l’infection, à 

savoir les professionnels de la santé âgés de 40 ans et plus, les auto-

rités publiques, les militaires et les enseignants (à partir de 45 ans),  

ainsi que  les personnes âgées de 75 ans et plus.

L’opération de vaccination sera focalisée, dans une première 

étape, sur les régions qui enregistrent des taux d’infection élevés.

Les citoyens et les résidents étrangers faisant partie des catégo-

ries ciblées peuvent obtenir un rendez-vous de vaccination et avoir 

des informations sur leur centre de vaccination en consultant le por-

tail « www.liqahcorona.ma » en français : www.liqahcorona.ma/fr», 

ou en envoyant un SMS sur le numéro gratuit 1717.

Le SMS doit comporter uniquement le numéro de la carte d’iden-

tité nationale (CIN) ou celui de la carte de séjour de résident pour 

les étrangers. La réponse au SMS reçue instantanément,  indiquera 

la date et le lieu de vaccination ou renverra à une demande de ren-

dez-vous et une réponse ultérieures. 

On exhorte les citoyens à continuer à  respecter les règles d’hy-

giène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives, dont 

le port du masque et la distanciation sociale tout au long de l’opéra-

tion de vaccination, mais aussi après.

#par le Dr Abdelhak BAKHAT 

Tout se met donc en place 
pour le bon déroulement  de 

la campagne nationale de vacci-
nation contre le Covid-19. D’une 
manière générale, la vaccination 
permet de sauver des millions 
de vies. Elle intervient pour sti-
muler et préparer le système im-
munitaire à reconnaître et à lutter 
contre les virus qu’elle cible. Elle 
est donc utile et indispensable 
dans la réduction des décès et 
des handicaps engendrés par 
plusieurs maladies infectieuses, 
telles que la tuberculose, la diph-
térie, le tétanos, la poliomyélite, la 
coqueluche, la rougeole, et plus 
récemment la grippe saisonnière, 
pour ne citer que ces affections, 
entre autres. Maintenant, c’est au 
tour du nouveau virus Covid 19.

Cette vaccination représente 
l’opportunité pour lutter réel-
lement contre la pandémie qui 
semble résister à toutes les ac-
tions menées jusque-là. Se faire 
vacciner est un moyen de se pro-
téger et protéger son entourage. 
Et si les sensibilisations viennent 
de part et d’autres pour appeler 
à accompagner l’initiative, c’est 
parce que l’immunité collective 
ne serait possible que si la majo-
rité des personnes est vaccinée, 
soit un minimum de 80 % de la 
population à travers le territoire 
national. 

Si l’on annonce que cette opé-
RATION�TANT�ATTENDUE�SERA�OFÜCIEL-
lement lancée cette semaine, 
on relève que, malgré les assu-
rances données par les experts 
et autres spécialistes du secteur 
de la Santé, des inquiétudes sub-
sistent encore au niveau de la po-
pulation marocaine. 

Devant les réticences de plus 
en plus rares, les autorités sani-
TAIRES�RASSURENT�EN�AFÜRMANT�QUE�

Démarrage de la campagne nationale 

de vaccination massive anti coronavirus :  

C’est parti !
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L’acteur Bachir Skirej est décédé à l’âge de 80 ans, dans la 
soirée de jeudi 28 janvier 2021, à Orlando aux Etats Unis, des 
suites d’une contamination au coronavirus.

Originaire de Tanger, ce comédien était connu du public maro-
cain depuis les années 50, notamment à travers ses rôles dans 
LES�ÜLMS��!�LA�RECHERCHE�DU�MARI�DE�MA�FEMME��ET��(AJ�-OKHTAR�
Soldi».

L’acteur 
Bachir Skirej 

emporté par le coronavirus
CmEST�AVEC�UNE�PROFONDE�AFÝICTION�ET�UNE�IMMENSE�CONSTERNA-

tion que nous avons accueilli la triste et chagrinante nouvelle 
du décès survenu le 24 janvier 2021, de la très chère regrettée Lalla Badr Essaoud EL BADRAOUI, 
mère de notre confrère Ssi Mohamed IMAGHRANE, journaliste à la rédaction arabophone de notre 
hebdomadaire régional « Le Journal de Tanger ».

La dépouille de la défunte a été inhumée, le lendemain, après salat Al Asr, au cimetière de Sidi 
!MAR�OÒ�ELLE�A�ÂTÂ�CONVOYÂE�AU�MILIEU�DmUN�ÂMOUVANT�CORTÁGE� FUNÁBRE�RESTREINT�EU�ÂGARD�AUX�
contraintes sanitaires imposées par la pandémie, comptant quelques proches qui ont tenu à l’ac-
compagner à sa dernière demeure et à lui rendre un dernier hommage posthume.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées à 
notre confrère Ssi Mohamed Imaghrane et aux autres enfants de la défunte ; à l’ensemble des 
membres des familles El Badraoui, Imaghrane et familles alliées ; ainsi qu’à tous les proches de 
la regrettée disparue qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses et ai-
mables personnes qui se sont associées à leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant par 
leur présence effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de soutien et de 
compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.

Puisse Dieu le Tout Haut avoir la défunte en Sa Sainte miséricorde, l’accueillir en Son Vaste Pa-
RADIS�ET�APPORTER�SOUTIEN�ET�PATIENCE�¹�SA�FAMILLE�ET�¹�TOUS�SES�PROCHES�AÜN�DE�LES�AIDER�¹�TRAVERSER�
cette dure épreuve et les protéger de tout malheur. Amine.

Lalla Badr Essaoud 
EL BADRAOUI 

mère de notre confrère Mohamed IMAGHANE

rappeleé à Dieu

Nécrologie

L’actrice marocaine

 Zhor Maamri
 rappelée à Dieu 

C’EST� AVEC� UNE� PROFONDE� AFÝICTION� ET� UNE� IMMENSE�consternation que nous avons accueilli la triste 
et chagrinante nouvelle du décès survenu à Rabat, mardi 
26 janvier 2021, à l’âge de 78 ans, des suites d’une longue 
maladie, de la très chère regrettée Zhor MAAMRI, actrice 
émérite faisant partie de la première génération des artistes 
marocains, ayant meublé et animé la scène artistique natio-
nale, après l’indépendance, durant les années 60 à 80. 

La dépouille de la défunte a été inhumée, le lendemain 
mercredi, après salat Addohr, au cimetière Achouhada à 
2ABAT�OÒ�ELLE�A�ÂTÂ�CONVOYÂE�AU�MILIEU�DmUN�ÂMOUVANT�COR-
tège funèbre restreint eu égard aux contraintes sanitaires 
imposées par la pandémie, comptant quelques proches 
qui ont tenu à l’accompagner à sa dernière demeure et à lui 
rendre un dernier hommage posthume.

Née en 1942 à Meknès, la défunte était l’une des icônes 
du théâtre marocain et une actrice de talent ayant réalisé 
un grand succès dans la troupe “Maamora” aux côtés de 
Taïeb Seddiki, et participé à plusieurs œuvres dramatiques 
ET�CINÂMATOGRAPHIQUES��TELLES�QUE�LE�ÜLM�AMÂRICAIN�n4ALON�
noir”; le chef-d’œuvre du réalisateur syrien Mustafa Akkad 
n!RRISSALAo���LE�ÜLM�ESPAGNOL�n5N�BURKA�POR�AMORo��LAISSANT�
ainsi derrière elle un riche héritage artistique.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos 
condoléances les plus attristées à l’ensemble des membres 
des sa famille et familles alliées ; à la grande famille artis-
tique marocaine ; ainsi qu’à tous les proches de la regrettée 
disparue qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux 
très nombreuses et aimables personnes qui se sont asso-
ciées à leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant 
par leur présence effective, leurs prières, leurs appels et 
leurs messages d'affection, de soutien et de compassion, 
les priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.

Puisse Dieu le Tout Haut avoir la défunte en Sa Sainte mi-
séricorde, l’accueillir en Son Vaste Paradis et apporter sou-
TIEN�ET�PATIENCE�¹�SA�FAMILLE�ET�¹�TOUS�SES�PROCHES�AÜN�DE�LES�
aider à traverser cette dure épreuve et les protéger de tout 
malheur. Amine.

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

L’Appel de Fnideq 
Suite à l’arrêt des activités de 

contrebande et la fermeture 
de la frontière avec Sebta, une 
centaine de personnalités, dont 
des membres d’un «Groupe de 
RÂÝEXION� POUR� &NIDEQ�� ONT� AP-
pelé, mercredi, le gouvernement 
à sauver cette ville de la région 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima. 

Rappelons que des mesures 
dont celle de la création d’une 
zone commerciale franche à 
Fnidek, un projet qui ne date pas 
DmHIER�� SONT� PLANIÜÂES� COMME�
palliatifs contre la contrebande 
vivrière en provenance de Sebta

Parallèlement, on discute d’une 
véritable alternative économique, 
offrant, à terme, des avantages 
incitatifs pour les activités géné-
ratrices d’emplois dans la zone, 
et au lancement, à moyen terme, 
d’une zone industrielle suscep-
tible d’absorber les femmes et les 
hommes qui s’adonnaient à la « 
contrebande vivrière ».

Notons également que le décret 
autorisant l’Agence Spéciale Tan-
GER�-ED�¹�CRÂER�UNE�ÜLIALE�DÂDIÂE�
à la gestion de la nouvelle Zone 
d’activité économique de Fnideq a 
ÂTÂ�PUBLIÂ�AU�"ULLETIN�OFÜCIEL�

La société aura un capital so-
cial d’un million de dirhams, pour 
l’aménagement et de la gestion 
de cette zone créée pour offrir 
une alternative légale au com-
merce illicite qui sévissait entre 
Sebta et Fnideq avant la décision 
des autorités de fermer le poste 
frontière Tarajal II.

Le projet nécessitera un in-
vestissement de 200 MDH entre 
études et réalisation qui seront 
ÜNANCÂS� SUR� �� ANS� ���������	�
à travers les participations sui-
vantes :

- 70 MDH du ministère de l’In-
térieur.

- 40 MDH du ministère du com-
merce et de l’industrie.

- 80 MDH du conseil de la ré-
gion Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

- 10 MDH de l’Agence de déve-
loppement du Nord.

Néanmoins, les choses ayant 
tardé à se mettre en place, les 
intervenants rappellent, dans un 
communiqué accompagné de la 
liste des signataires, que Fnideq 
«souffre depuis trois ans d’une 
terrible détérioration de son 
mode de vie social».

L’«Appel de Fnideq» pointe 
ainsi «la politique de l’État visant 
à arrêter la contrebande depuis le 
passage de Bab Sebta, sans of-
frir d’alternatives économiques». 

«Depuis la fermeture complète 
du passage en mars 2020, en rai-
son de la crise sanitaire du Co-
vid-19, la situation à Fnideq s’est 
encore détériorée.

Ainsi, compte tenu de son lien 
historique, social et commer-
cial avec l’enclave de Sebta, et 
conscients de la responsabilité 
morale envers les habitants de 
la ville de Fnideq, les 100 signa-
taires demandent au gouverne-
ment d’«assumer sa responsabi-
lité politique et de développement 

en sauvant la ville de Fnideq de 
sa grave crise économique qui 
menace sa stabilité sociale».

Ils suggèrent de prendre une 
série de décisions, dont la dé-
ÜNITION� DmUN� �PROGRAMME� SO-
cio-économique d’urgence», en 
partenariat avec le Conseil de la 
région Tanger-Tétouan-Al Hocei-
ma ou encore l’«ouverture du 
passage de Bab Sebta confor-
mément aux contrôles réglemen-
taires qui prennent en compte les 
droits humains et les mesures de 
précaution dans le cadre de la 
PANDÂMIE� DE� #OVID��� AÜN� DE�
soulager la récession écono-
mique à Fnideq».

Les signataires appellent aus-
si à «accélérer l’achèvement des 
travaux de la zone d’activités 
économiques de Fnideq», de 
«veiller à relier la ville au système 
économique du port Tanger-Mé-
diterranée» et de «proposer un 
système économique alternatif 
pour l’activité de contrebande 
qui absorberait la forte demande 
de travail dans la ville et ce à 
travers le mécanisme d’investis-
sement public, en plus d’encou-
rager les investissements privés 
dans les domaines de la pêche, 
du commerce, du tourisme et de 
l’économie solidaire».
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Hay Idrissia

Un Pakistanais 

retrouvé mort dans son 

appartement 

Le corps en décomposition avancée, d’un res-
sortissant pakistanais, porté disparu depuis 

plusieurs jours, a été retrouvé, lundi, dans une chambre 
de son appartement situé au quartier Idrissia à Tanger.

L’homme qui occupait ledit appartement depuis 
quelques années, vivait seul et ne recevait jamais de visite. 

C’est un voisin qui, intrigué par une odeur anormale 
se dégageant de l’appartement en question, a alerté la 
police. 

Le corps a été évacué à la morgue pour autopsie, 
RAPPORT�DU�MÂDECIN�LÂGISTE��ET�ENQUÃTE�JUDICIAIRE��AÜN�DE�
déterminer les circonstances de ce décès. 

En attendant, aucune piste n’est écartée. 

XXXXXX�

Une nuit de cauchemar : 

une élève de Tanger 

bloquée dans 

les toilettes de son lycée 

Une jeune élève, khouloud, a passé 14 heures d’af-
ÜLÂE�� BLOQUÂE� DANS� LES� TOILETTES� DE� SON� LYCÂE� ¹�

Tanger dont la porte s’est verrouillée accidentellement, 
sans que personne ne s’en rende compte. 

La jeune khouloud relate, en pleurs, la nuit d’horreur 
qu’elle a vécue malgré elle alors qu’elle se trouvait blo-
quée à l’intérieur de la salle d’eau. Elle a tenté de forcer 
la porte, de crier, d’appeler au secours. Hélas ! L’établis-
sement scolaire s’était vidé et seul un gardien était en-
core là, mais loin du bloc sanitaire. Il n’entendait pas les 
cris de désespoir lancés par l’adolescente avant qu’elle 
ne soit gagnée par la fatigue et le sommeil. Elle passera 
la nuit affalée sur le siège des WC, dans un froid glaciaL

Pendant ce temps, la famille de khouloud, ne la 
voyant pas rentrer comme d’habitude, était affolée. Sa 
maman, Rahma, desespérée, imaginant le pire et tissant 
plusieurs scénarios, depuis l’accident jusqu’à la fugue 
ou l’enlèvement.
2AHMA��NE�SACHANT�OÒ�DONNER�DE�LA�TÃTE���SE�REND�AU�

lycée pour avoir des nouvelles, mais, le gardien lui en 
interdit l’accès, lui assurant qu’il était seul dans l’établis-
sement et que tout le monde était parti vers 17 heures.

La pauvre maman s’adresse à la police. Des re-
cherches sont aussitôt enclenchées. Des recherches 
effectuées auprès des hôpitaux n’aboutissent à aucun 
résultat positif.

Paniquée, la maman cherche chez des parents, des 
amis…Une nuit de cauchemar ! 

Le lendemain matin, Rahma qui n’a pas fermé l’œil 
de la nuit, retourne à l’école à la première heure, dans 

LmESPOIR�DE�VOIR�SA�ÜLLE�ARRIVER��-AIS�+HOULOUD�APPARAÇ-
tra dans la cour du lycée entourée par ses camarades 
qui ont donné l’alerte pour la faire délivrer après avoir 
entendu ses cris.

Abattue et grelottant de froid, la jeune adolescente 
est rentrée chez elle en compagnie de sa maman mal-
gré tout soulagée.

XXXXXX�

 Moghogha 

Une usine de textile 

quasiment détruite

 par le feu 

Une usine de textile, située dans la zone industrielle 
de Moghogha, sur la Route de Tétouan à Tanger, a 

pris feu dans les premières heures de lundi. L’incendie 
aurait causé d’énormes dégâts ravageant 350 postes de 
production, soit 70% de l’unité industrielle s’étendant 2 
hectares et employant 400 salariés.

Fort heureusement, on ne déplore aucune perte hu-
maine, sinon le cas d’un gardien de l’usine qui a été 
blessé et transporté à l’hôpital pour recevoir les soins 
nécessaires. 

Selon des témoins, les services de la protection civile 
ont dû déployer de grands moyens pour venir à bout 
DES�ÝAMMES�GIGANTESQUES�QUI�MENAÀAIENT�DE�SmÂTENDRE�
aux unités industrielles voisines. 

XXXXXX�

Nador 

30 ans de prison 

pour avoir brûlé vive 

VD�ÀDQFpH�

30 ans de réclusion criminelle, tel est le verdict pro-
noncé, récemment, par la Chambre criminelle 

près la Cour d’appel de Nador, contre un prothésiste den-
TAIRE�QUI�A�TUÂ�SA�ÜANCÂE�EN�METTANT�LE�FEU�¹�SON�CORPS�

Ce crime odieux qui remonte au samedi 19 novembre 
2019, s’est produit dans un laboratoire dentaire situé à 
Al-Aroui, un village situé à 22 kilomètres au sud de la 
ville de Nador.

Le mobile du crime : une grossesse non désirée par 
LE�ÜANCÂ��FRUIT�DmUNE�RELATION�EXTRACONJUGALE��AYANT�DON-
NÂ� LIEU�¹�UNE�VIOLENTE�DISPUTE�ENTRE� LES�DEUX�ÜANCÂS��
ayant amené le jeune homme à agir sous l’effet d’une 
colère aveugle, tuant la jeune femme par immolation, 
avant de tenter de se suicider en mettant également le 
feu à son propre corps.
.ÂANMOINS�� NE� SOUFFRANT� QUE� DE� BRÔLURES� SUPERÜ-

cielles, le mis en cause a été arrêté par la police. 
Au cours de l’enquête, le prévenu a déclaré que son 

acte était involontaire parce qu’il souffrait de troubles 
psychiques.

Néanmoins, une expertise médicale ordonnée par le 
tribunal a démontré que l’intéressé jouissait de toutes 
ses facultés mentales. 

Un enfant brûlé 

au 3e degré 

Le drame s’était produit le 17 décembre 2020 à 
Nador, lorsque le jeune enfant, Reda, 4 ans, a 

été victime d’un accident domestique, en se faisant acci-
dentellement renverser sur le corps, de l’eau bouillante. 

Une fois évacué à l’hôpital de la ville, il s’avérera que 
50 % de son corps étaient brûlés au 3ème degré, nécessi-
TANT�DES�SOINS�INTENSIFS�SPÂCIÜQUES�

Le 7 janvier courant, après des complications, le gar-
çon est transféré dans une clinique privée à Casablanca.

Or, les soins s’avèrent très couteux et les parents de 
l’enfant n’ont pas les moyens de subvenir à une pre-
mière facture déjà, dont le montant est de110.000, 00 
dirhams environ. 

On a ainsi recours à l’oncle du garçon brûlé, Hamou 
Raji, qui réside dans la région de Normandie, en France.

En sa qualité de président de l’association des res-
sortissants marocains de sa commune, l’intéressé a 
eu l’idée à lancer un appel à ses concitoyens, dont plu-
sieurs Tangérois, pour récolter les fonds nécessaires 
à la prise en charge médicale du jeune brûlé. Son ap-
pel relayé a eu un bon écho, et le jeune garçon brûlé a 
toutes les chances de recevoir les soins nécessaires et 
d’être ainsi sauvé.

Souhaitons-le !
XXXXXX�

L’enquête se poursuit 

autour d’un policier 

affecté au port 

Tanger Med 

La Brigade nationale de la police judiciaire avait 
ouvert, en juillet dernier, une enquête sur un 

inspecteur principal de police relevant du district de la 
sûreté du port Tanger-Med, supposé être impliqué dans 
une affaire de possession de sommes d’argent d’origine 
douteuse, d’un pistolet d’alarme et d’une quantité de chira.

Rappelons qu’une patrouille de la Gendarmerie royale 
avait interpellé le policier en question à bord d’une voi-
TURE�LÂGÁRE��DANS�LA�PÂRIPHÂRIE�Dm/UED�:EM��EN�ÝAGRANT�
délit de possession de 98 grammes de chira, d’impor-
tantes sommes d’argent d’origine douteuse, en devises 
nationale et étrangère, de trois passeports marocains 
aux noms d’autrui, de neuf téléphones portables et d’un 
pistolet d’alarme, en plus d’une centaine de cartouches 
de calibre 8 mm, outre une boîte contenant 475 balles 
métalliques et une plaque d’immatriculation marocaine.

Le policier en question avait été placé en garde à vue 
POUR�LES�BESOINS�DE�LmENQUÃTE�CONÜÂE�¹�LA�"RIGADE�NATIO-
nale de la police judiciaire, chargée d’élucider les dessous 
de cette affaire et de déterminer l’origine des objets saisis.

En attendant les résultats de l’enquête, le policier en 
question est toujours suspendu de ses fonctions.

Faits divers

Ph : DR
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Une lueur d’espoir
Les Jeux Olympiques se joueront-ils l’été prochain, du 23 juillet au 8 août? 

#mEST� LA�QUESTION�DU� JOUR�QUI�DONNE�BEAUCOUP�¹� RÂÝÂCHIR��,A�PANDÂMIE�PERSISTE�
DANS�LE�MONDE��,E�*APON�A�DÂCLARÂ�UN�ÂTAT�DmALARME�DANS�PLUSIEURS�RÂGIONS��DONT�
4OKYO��3ELON�UN�RÂCENT�SONDAGE�������DES�*APONAIS�SOUHAITENT�QUE�LES�*EUX�SOIENT�
ANNULÂS�OU�REPORTÂS�¹�NOUVEAU��ET�LE�4IMES�A�PUBLIÂ��QUmUN�MEMBRE�DU�GOUVERNEMENT�
JAPONAIS�ASSURE�QUE�LES�*EUX�SERONT�ANNULÂS���4HOMAS�"ACH��LE�PRÂSIDENT�DU�#OMITÂ�
International Olympique (CIO), réitère: «Pour le moment, nous n’avons aucune 
raison de croire que les Jeux ne s’ouvriront pas le 23 juillet au stade olympique de 
4OKYO����)L�RESTE�SIX�MOIS�AVANT�QUE�LA�PROLONGATION�ACCORDÂE�PAR�LE�GOUVERNEMENT�
JAPONAIS�ET�LE�#)/�NE�SOIT�REMPLIE��/N�PARLE�INCESSAMMENT�DmUNE�LUEUR�DmESPOIR����LA�
LUMIÁRE�AU�BOUT�DU�TUNNEL�QUI�ALLAIT�SIGNALER�LE�TRIOMPHE�DE�LmHUMANITÂ��BRILLERAIT��
�)L�NmY�A�PAS�DE�PLAN�"��� INSISTE�"ACH���.OUS�SOMMES�PLEINEMENT�DÂTERMINÂS�¹�
RENDRE� CES� *EUX� SÔRS� ET� RÂUSSIS�� ,E� #)/� ÂVOQUE� CERTAINS� ÂVÂNEMENTS� SPORTIFS�
COMME�LA�BULLE�QUE�LA�."!�A�FABRIQUÂE�¹�$ISNEY�7ORLD��¹�/RLANDO��POUR�CONCLURE�
LA� SAISON� DERNIÁRE�."!�OU� LA�#OUPE� DU�MONDE� DE� HANDBALL� QUI� SmEST� TENUE� EN�
%GYPTE��,E�#)/��CEPENDANT��OBSERVE�AVEC�INQUIÂTUDE�LES�PROBLÁMES�SURVENUS�¹�LA�
suite du déplacement et du séjour des joueurs de tennis de la moitié du monde 
POUR�PARTICIPER�¹�Lm/PEN�Dm!USTRALIE���,ES�CAS�POSITIFS�ENREGISTRÂS�LORS�DES�VOLS�ET�
dans les jours suivants déjà sur le sol australien, les quarantaines et l’incapacité 
de certains à s’entraîner de manière peu adéquate ont semé quelques moments de 
CHAOS��0LUSIEURS�JOUEURS�DE�TENNIS�ONT�ASSURÂ�QUE�SmILS�LmAVAIENT�SU��ILS�NmAURAIENT�
PAS�CONCOURU�EN�!USTRALIE���

Des Jeux olympiques différents
� -IRÌ�� DIRECTEUR� GÂNÂRAL� ADJOINT� DU� #)/�� INSISTE� SUR� LE� PRÂCEPTE� QUI� GUIDE�

LA�MATRICE�OLYMPIQUE���.OUS�ALLONS�AUX�*EUX���DIT� LE� LEADER�CATALAN���MAIS�NOUS�
ne vivons pas en dehors de ce monde, et nous devons donc être prêts pour voir 
COMMENT�LA�PANDÂMIE�ÂVOLUE����,mUNE�DES�CERTITUDES�AVEC�LAQUELLE�TRAVAILLE�LE�#)/�
EST�QUE�LES�*EUX������SERONT�TRÁS�DIFFÂRENTS�DE�CEUX�DES����ÂDITIONS�PRÂCÂDENTES��
�#E�NE�SERONT�PAS�CEUX�QUE�NOUS�AVONS�LmHABITUDE�DE�VOIR�� )LS�NE�SERONT�PAS�LES�
MÃMES� ��� SOULIGNE�-IRÌ�� 5N� CRITÁRE� PARTAGÂ� PAR�!LEJANDRO�"LANCO�� PRÂSIDENT� DU�
#OMITÂ�/LYMPIQUE�%SPAGNOL� �#/%	�� �"IEN� QUE� LES� *EUX� NE� SOIENT� PLUS� COMME�
AVANT��ET�JmEN�SUIS�CONVAINCU��LES�ATHLÁTES�IRONT�BIEN���

Obligation de la vaccination
,ES�ORGANISATEURS�DE�4OKYO� TRAVAILLENT� ¹�DÂÜNIR� ¹�QUOI� RESSEMBLERA� LA�BULLE�

GÂANTE�AVEC�LAQUELLE�ELLE�EST�DESTINÂE�¹�GARANTIR�UNE�PROTECTION�MAXIMALE�CONTRE�
LE� CORONAVIRUS� ¹� TOUS� LES� ACCRÂDITÂS� AUX� *EUX�� ,E� #)/� DÂSIGNE� SOUVENT� CE�
GROUPE�COMME� LA� FAMILLE� OLYMPIQUE�ET� COMPREND�DES� ATHLÁTES�� DES� ENTRAÇNEURS��
DES�MANAGERS�� DES� JOURNALISTES�� DES� JUGES� ET� DES� INVITÂS�� ,E� SYSTÁME�DE� BULLES�
EMPÃCHERA�ÂGALEMENT�CERTAINS�GROUPES�DE�SE�MÂLANGER�AVEC�DmAUTRES�ET�QUE� LA�
COEXISTENCE� QUI� CARACTÂRISE� LA� VIE� DANS� LE� VILLAGE� OLYMPIQUE� NmEST� PAS� POSSIBLE�
¹� CETTE� OCCASION�� �.OUS� TRAVAILLONS� POUR� INFORMER� TOUS� CEUX� QUI� ASSISTENT� AUX�
*EUX�QUmILS�DEVRAIENT� ÃTRE�VACCINÂS��-AIS�UN�PROBLÁME�ANTÂRIEUR�DOIT� ÃTRE� RÂSOLU�
ET�IL�EST�POSSIBLE�QUE�TOUT�LE�MONDE�NE�PUISSE�PAS�LE�FAIRE�CAR�LA�MANIÁRE�DONT�LA�
vaccination est développée varie d’un pays à l’autre, cela dépend des approbations 
DE�CHAQUE�VACCIN�DANS�CHAQUE�PAYS�ET�DE�BEAUCOUP�DE�FACTEURS����EXPLIQUE�-IRÌ��
5NE�AUTRE�PRÂMISSE�ESSENTIELLE�POUR�QUE�LE�#)/�ÂTABLISSE�SES�PROPRES�PROTOCOLES�
DE�SANTÂ�EST�DE�SAVOIR�QUELLES�MESURES� LE�GOUVERNEMENT� JAPONAIS�PEUT�PRENDRE�
JUSQUmAU�MOMENT�OÒ�LES�*EUX�AURONT�LIEU�ET�SI��PAR�EXEMPLE��IL�EXIGERA�LA�VACCINATION�
OBLIGATOIRE��NON�SEULEMENT�POUR�LES�ATHLÁTES��MAIS�POUR�TOUTE�PERSONNE�VOYAGEANT�
DANS�LE�PAYS���$ANS�LE�CAS�OÒ�CE�NE�SERAIT�PAS�LE�CAS���AJOUTE�-IRÌ���NOUS�NOUS�
DEMANDONS�DANS�QUELLE�MESURE�NOUS�POUVONS�FORCER�LES�ATHLÁTES�ET�LES�MEMBRES�
DE�LA�FAMILLE�OLYMPIQUE�¹�SE�FAIRE�VACCINER��DANS�QUELLE�MESURE�LÂGALEMENT��ET�MÃME�
ÂTHIQUEMENT��ESTCE�POSSIBLE��%T�SINON��QUELLES�SONT�LES�PRÂCAUTIONS�¹�PRENDRE����,E�
#)/��SANS�RÂPONSE�CONCRÁTE��TRAVAILLE�DANS�CES�SCÂNARIOS��%N�COLLABORATION�AVEC�LE�
#OMITÂ�Dm/RGANISATION��IL�TRAVAILLE�¹�LA�MISE�EN�wUVRE�DmUN�PROTOCOLE�TRÁS�STRICT�QUI�
COMPRENDRA�UNE�MULTITUDE�DE�TESTS�DE�COVID���ET�UNE�SURVEILLANCE�CONSTANTE�DE�
TOUS�CEUX�QUI�SONT�EN�ORBITE�DES�*EUX��

Mystère de l’organisation
,E�#)/�PRÂVOIT�QUE�LES�ATHLÁTES�ARRIVENT�AU�VILLAGE�OLYMPIQUE�DE�4OKYO�AU�PLUS�

tôt cinq jours avant la date de leur compétition et qu’ils le quittent au plus tard deux 
JOURS���,ES�CÂRÂMONIES�DmOUVERTURE�ET�DE�CLÍTURE�SERONT�LIMITÂES�¹�������DES��������
ATHLÁTES�QUI�PARTICIPERONT�AUX�*EUX�ET�SEULE�UNE�PETITE�REPRÂSENTATION�DES�JUGES�ET�
DES�ARBITRES�SERA�PRÂSENTE��.I�LE�#)/�NI�LE�COMITÂ�DmORGANISATION�NE�VEULENT�DONNER�
la moindre idée de la manière dont le problème de la participation du public sera 
RÂSOLU��!�VRAI�DIRE��BEAUCOUP�DE�CHOSES�RESTENT�DANS�LE�MYSTÁRE�ET�LmORGANISATION�
DANS�LmENSEMBLE�NmEST�PAS�ASSEZ�CLAIRE�

Tribune du Sport
Portra

it

sportif

Irene Lozano) se passionne pour le sport, qui n’était 

pas son domaine Elle a été la seule secrétaire d’État au 

Sport à avoir réussi à remettre les présidents de la RFEF 

et de la Liga à leur place. Elle est connue pour avoir 

contribué au développement et à l’épanouissement du 

sport espagnol sur tous les plans. A la veille de l’année 

olympique, il reçoit la presse espagnole dans son 

bureau pour expliquer qu’il aimerait continuer à aider 

ETØ¸ØPROÚTERØDEØ4OKYOØ�����Ø�#HACUNØAØUNØPLANØJUSQUm¸Ø
CEØQUmILØ RE¿OIVEØ LEØPREMIERØCOUPØDEØPOING��Ø,AØPHRASEØ
PRONONCÁEØ PARØ-IKEØ4YSONØ ESTØ AFÚCHÁEØ ¸Ø CÌTÁØ DEØ SONØ
bureau, spécialement disposée pour qu’elle puisse 

travailler debout.

Q - La semaine dernière, vous avez rencontré  les 
représentants des ligues professionnelles, La Liga  de 
football et l’ACB de basket, pour le retour du public dans 
les stades. Avec l’augmentation des contagions covid 19 et 
l’évolution de la pandémie, pensez-vous que les prévisions 
ne sont pas bonnes ?
2� %H� BIEN�� CE� FUT� UNE� RÂUNION� TRÁS� CONSTRUCTIVE��

nous avons rapproché nos positions et j’apprécie 
LmEFFORT� DE� RESPONSABILITÂ� QUE� *AVIER�4EBAS� ET� !NTONIO�
-ARTÆN�ONT�FAIT��EN�ENVOYANT�UN�MESSAGE�DE�PRUDENCE�¹�
LA�SOCIÂTÂ��.OUS�AVONS�ÂGALEMENT�ÂVOQUÂ� LA�NÂCESSITÂ�
de repenser la question du retour asymétrique du public 
DANS� LES� STADES�� QUI� ÂTAIT� ÂGALEMENT� IMPORTANTE� POUR�
EUX��3I�ÀA�MARCHE�BIEN��JE�PENSE�QUmIL�VAUT�MIEUX�ÂVITER�
CE�QUI�POURRAIT�NUIRE�AU�FOOTBALL�ET�AU�BASKET�ESPAGNOLS

Q- Cela ne semble pas facile ... Ils semblaient très 
optimistes, mais il ne sera pas facile pour les clubs d’accepter 
que certains stades puissent accueillir un public alors que 
d’autres ne le peuvent pas. Par exemple: les supporters au 
stade VIllarreal (qui ne nécessite pas de transport en métro, 
ou des foules immenses) oui, et au Bernabéu non.
2�� #mEST� QUE� CE� SERA� TOUJOURS� LE� CAS� SmIL� Y� A� UN�

ACCORD�ENTRE�TOUS�LES�CLUBS��¢VIDEMMENT��,A�BASE�DmUNE�
CONCURRENCE�LOYALE�EST�QUE�LES�RÁGLES�SOIENT�LES�MÃMES�
ET�QUE�TOUT�LE�MONDE�LES�ACCEPTE��"IEN�SÔR��TOUT�CE�QUE�
NOUS�FAISONS�SERA�DÂBATTU�ET�ACCEPTÂ�PAR�TOUS�

Q- Vous pouvez voir Antonio Martín (ACB) beaucoup plus 
sûr de cette unanimité que Javier Tebas (LaLiga). Semble-t-il  
difficile pour les grands  Real Madrid ou Barcelone d’accepter 
cela.
2��#mEST�QUE�ÀA�NE�DOIT�PAS�ÃTRE�-ADRID�ET�LE�"ARÀA�

OUI�� ET� LES�AUTRES�NON��%LLE�DOIT� ÃTRE� LIÂE�¹� LmINCIDENCE��
lorsque les communautés autonomes ont une incidence 
X, quelle qu’elle soit, celle sur laquelle nous sommes 

DmACCORD�� ALORS�NOUS�POUVONS�COMMENCER� ¹�PARLER��%T�
CE�SERA�AUSSI� TRÁS�AGILE�� IL� FAUT�SmHABITUER�¹�CE�QUE�CE�
SOIT�TRÁS�ÝUIDE��UN�WEEKEND�VOUS�POUVEZ�ENTRER�ICI��ET�
UN�AUTRE� L¹BAS�� )L� EST� TRÁS�DIFÜCILE�DmÂTABLIR�DES� LIGNES�
RIGIDES�POUR� CELA�� )L� NmY� AURA� ASYMÂTRIE�DANS� LE� RETOUR�
AUX�STADES�QUE�SI�TOUS�LES�CLUBS�SONT�DmACCORD��

Q- Déciderez-vous si les personnes qui sont en RCA 
soient vaccinées ou non?

R-La question des vaccins sera tranchée par le 
-INISTÁRE� DE� LA� 3ANTÂ� DANS� TOUS� LES� CAS�� .OUS� ALLONS�
SOULEVER� NOS� DEMANDES� PAR� RAPPORT� AUX� ATHLÁTES��
,E� DERNIER� MOT� SERA� LA� SANTÂ�� )L� VA� FALLOIR� Y� TRAVAILLER��
)L� SEMBLE� MIRACLE� QUE� LE� FOOTBALL� PROFESSIONNEL� SE�
joue, entre autres compétitions, sans presque aucun 
PROBLÁME� DmÂPIDÂMIE� ET� EN� RETIRANT� LES� CH»TAIGNES� DU�
FEU�DE�LmASPECT�ÂCONOMIQUE�DU�SPORT��3mILS�LE�DISAIENT�EN�
MARS��PERSONNE�NE�LmAURAIT�CRU�

Q-Qu’est-ce que  dont vous êtes le plus fier depuis que 
vous êtes devenue secrétaire d’État aux Sports?

R- La première chose importante est que les 
DONNÂES�DE�NOTRE�SPORT�SONT�SPECTACULAIRES������MATCHS�
DE�FOOTBALL��PLUS�DE�����EN�!#"�SANS�PROBLÁMES��#mEST�LA�
STRATÂGIE�SPORTIVE�SÔRE�QUE�NOUS�AVONS�PU�MENER�AVEC�
LES�LIGUES�ET�LES�FÂDÂRATIONS��)L�A�ÂTÂ�MÃME�POSSIBLE�DE�
FAIRE�DE� LA�-OTO�'0� �� LE�#YCLING�4OUR�Dm%SPAGNE�A� ÂTÂ�
un succès et nous savons que de nombreux pays se 
SONT�INSPIRÂS�DE�NOUS��"IEN�SÔR��JE�SUIS�CE�DONT�JE�SUIS�
LE�PLUS�ÜER��LE�JOUR�OÒ�JE�SUIS�ALLÂ�¹�Lm/-3�ET�JmAI�EXPLIQUÂ�
LES�SUCCÁS�QUE�CETTE�STRATÂGIE�NOUS�APPORTAIT�DÂJ¹��IL�A�
ÂTÂ� TRÁS� IMPRESSIONNÂ��%T� ILS� LmONT� RECONNU� COMME�UN�
MODÁLE� DE� SPORT� SÔR�� .OUS� TRAVAILLONS� ACTUELLEMENT�
¹� UNE� ALLIANCE�MONDIALE� POUR� UN� SPORT� SÔR�� ,mUNE� DES�
CHOSES�QUI�ME� FONT� VOIR�QUE� LES�%SPAGNOLS��QUAND� ILS�
TRAVAILLENT� � SÂRIEUSEMENT�� ILS� SONT� CAPABLES� DE� FAIRE�
QUELQUE�CHOSE�DE�MIRACULEUX�
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EN DIRECT AVEC LA SECRETAIRE D’ETAT 

AU SPORT ESPAGNOL : 

LE SPORT RESISTE BIEN A LA PANDEMIE
QUELLES MESURES ANTI-COVID  DES 

JEUX OLYMPIQUES TOKYO 2021 ? 

MOHAMED�!RWAWA�NmEST�PLUS��,A�,IGUE�DU�NORD�DONT� LE�SIÁGE�EST�
¹�4ANGER�A�PERDU�UNE�ÜGURE�EMBLÂMATIQUE��UN�GRAND�SPORTIF��UN�

DIRIGEANT� COMPÂTENT�� "IEN� QUmORIGINAIRE� Dm!SILAH� OÒ� IL� A� GÂRÂ� PLUSIEURS�
FORMATIONS� �IL� A� SERVI� TOUT� LE� FOOTBALL� NORDISTE�� )L� ÂTAIT� TOUJOURS� PRÂSENT�
AU� BUREAU� DE� LA� RUE� 3IDI� "OUABID� POUR� PRÃTER� LmOREILLE� AUX� DOLÂANCES�
des membres des comités des équipes de la troisième et quatrième 
DIVISION��!VANT�LmAPPARITION�DE�LmORDINATEUR��AVANT�LmEXISTENCE�DE�LmINTERNET��
LE�DÂFUNT�ÂTAIT�LONGTEMPS�LA�RÂFÂRENCEMÂMOIRE�DE�TOUTES�LES�RENCONTRES�
DISPUTÂES�AU�CHAMPIONNAT�HONNEUR�ET�DE�TOUT� LE�RÁGLEMENT�DE� LA�&2-&��
3UR�CETTE�MÃME�PAGE��TOUS�LES�SPORTIFS�NORDISTES�PRÂSENTENT�LEURS�SINCÁRES�
CONDOLÂANCES�¹� LA� FAMILLE�!RWAWA��.OUS�SOMMES�¹�$IEU�ET�¹�,UI�NOUS�
RETOURNONS�

GRAND SPORTIF RAPPELE A DIEU
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CULTE
CHRÉTIEN

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

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

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

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

tAnger prAtique
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  Sam. 30 06:52 13:42 16:28 18:53 20:12 

Dim. 31 06:51 13:42 16:28 18:54 20:12 

 Lun. 01 06:50 13:42 16:29 18:55 20:13 

 Mar. 02 06:50 13:42 16:30 18:56 20:14 

 Mer. 03 06:49 13:42 16:31 18:57 20:15 

 Jeu. 04 06:48 13:42 16:32 18:58 20:16 

 Ven. 05  06:48 13:42 16:33 19:00 20:17

HORAIRES DES PRIÈRES
du 30 Jan Au 05 Fevrier 2021

CULTE
MUSULMAN

HORAIRE DES
PHARMACIES

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORAIRE NORMAL 
JOURNALIER

Du lundi au vendredi :

de 9 h 00 à 13 h 00
et de 16 h 00 à 20 h 00

Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00
HORAIRE DES PHARMACIES 

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

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

HORAIRE DE GARDE 
PENDANT LA JOURNÉE

Samedi :

de 13 h 00 à 20 h 00
Dimanche :

de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - Tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

BÉLIER : (21 MARS - 20 AVRIL)
Humeur : Quel que soit le domaine, la bonne entente est au rendez-vous et 
de belles satisfactions sont à prévoir.
Amour : Vous continuez à parler d’amour et à jouer de vos charmes pour 
convaincre.
Argent : Vous êtes plein de ressources en ce moment ! Vous organisez bien 
votre planning, ce qui vous permet de faire la recette habituelle.
Travail : Les meilleures pistes de progression pour votre créativité vous 
sembleront tout à fait évidentes. 

TAUREAU : (21 AVRIL - 20 MAI)
Humeur : Vous ne saurez où donner de la tête, il est temps de lever le pied 
pour faire le point et parfaire vos stratégies.
Amour : La frustration affective fait des ravages sur vous. Il faudra prendre 
votre mal en patience pendant un ou deux jours encore.
Argent : Il serait temps de faire les comptes pour savoir où en est votre 
trésorerie, avant que vos créanciers vous demandent de le faire.
Travail : Si vous recherchez du travail, vous aimeriez profiter du week-end 
pour vous détendre.

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur : Prenez la direction des opérations, engagez-vous à 100 % dans 
tout ce que vous entreprenez, osez relever de nouveaux challenges. 
Amour : On admire votre sympathie et votre aura, on se sent bien en votre 
présence. En plus, vous faites montre de volonté et de personnalité.
Argent : Vous aurez l’occasion de faire des achats mûrement réfléchis pen-
dant cette semaine placée sous le signe de la raison.
Travail : C’est une semaine parfaite pour structurer vos acquis et préparer 
vos meilleures stratégies dans l’ombre. 

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Humeur : Vous manquez d’ouverture d’esprit, vous focalisez sur des détails ano-
dins alors que la vue d’ensemble vous échappe, posez-vous et prenez du recul !
Amour : Au positif, vous parvenez à tout gérer, au négatif, vous vous laissez 
dominer par vos inquiétudes.
Argent : Vous gardez les pieds sur terre mais votre esprit est à la rêverie. De 
jolis projets se bousculent dans votre tête.
Travail : Pour vraiment faire la différence avec la semaine de travail et le 
repos du week-end vous pourriez passer du temps loin de votre maison. 

 LION : (24 JUILLET - 23 AOÛT)
Humeur : Votre vie relationnelle se porte à merveille. Vos relations sont 
limpides car vous êtes plus diplomate et réceptif.
Amour : Faites des concessions, aérez-vous votre couple et accordez-vous 
de petites escapades. 
Travail : Vous pouvez vous attendre à de l’avancement, à la reconnaissance de 
votre travail et de vos efforts, votre sérieux vous attire la confiance des autres. 
Argent : Vous pourriez conclure un accord, signer un contrat, remettre 
votre situation d’aplomb et renforcer votre sécurité matérielle.

VIERGE : (24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : Discutez des points pratiques avec votre entourage, vous pouvez 
prendre certaines dispositions financières ou immobilières en toute sécurité.
Amour : Vous devez vous contenter d’attendre la toute fin de journée pour 
voir enfin un peu d’amour et d’affection débarquer dans votre ciel.
Argent : Vous êtes en mesure de calculer exactement les diverses dé-
penses qu’ils impliqueront.
Travail : Actuellement, entre les tâches de la maison et le travail, vous êtes 
usé. Ne vous faites pas prier, apprenez à décompresser..

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Vous avez toutes les cartes en main pour prendre le temps de lâcher 
prise et vivre d’excellents moments d’échange et de partage avec vos partenaire. 
Amour : L’heure est au bilan amoureux. Vous ne lésinez pas sur les moyens, 
vous pesez le pour et le contre.
Argent : C’est dans la joie et l’allégresse que vous faites vos comptes car 
vous vous doutez bien que le bilan sera positif.
Travail : Vos discours font mouche et votre gentillesse, doublée d’efficaci-
té, vous permet de rallier les suffrages et mener à terme vos projets..

SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : En effet, vous êtes particulièrement de bonne humeur et disposé 
à dialoguer avec plus de spontanéité et de simplicité.
Amour : C’est gratifiant pour vous que l’on vous encourage et que l’on vous 
félicite. Profitez de ces heures qui vous font du bien.
Argent : C’est le moment d’éclaircir vos comptes et même si les erreurs 
sont minimes, elles amélioreront notablement votre moral.
Travail : Les astres vous soutiennent, vous agissez très vite. Cela vous 
permet d’obtenir un bon rendement et de vous mettre à jour.

SAGITTAIRE : (23 NOVEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur : Votre moral est au top, vos échanges avec votre entourage sont 
placés sous le signe de l’harmonie. Que du positif !
Amour : Vous n’hésitez pas à lancer des débats qui tendront pourtant à 
s’éterniser...
Travail : Les constructions, projets collectifs sont clairement favorisés, les 
rencontres sont fécondes en accords au long terme. 
Argent : Vos ambitions sont hautement stimulées, réévaluez vos méthodes 
pour mettre toutes les chances de votre côté.

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE)
Humeur : Vos activités s’amplifient, vous avez besoin d’approfondir le champ 
de vos connaissances. Vos démarches seront payantes.
Amour : Veillez à ne forcer la main à personne si vous souhaitez que le 
résultat soit à la hauteur de vos espérances sentimentales.
Argent : Sur le plan matériel les conseils avisés de votre partenaire sont 
les bienvenus.
Travail : Vous êtes attentif à la marche de vos affaires et vous réglez mille 
détails avant de vous évader.

VERSEAU : (21 JANVIER - 19 FEVRIER)
Humeur : Généreuse entente partagée avec votre entourage. Bonnes idées 
et réalisations en vue de certains projets. 
Amour : Cette semaine vous offre la possibilité de faire une démarche im-
portante venant stabiliser votre vie affective, durablement. 
Argent : Vous avez vu juste en écoutant votre raison et en ne mettant pas 
tout votre argent dans le même panier, les faits vous le prouvent. 
Travail : Si vous recherchez du travail, c’est le temps idéal pour prendre 
contact avec les bonnes personnes, dans un autre contexte que le travail.

POISSON : (20 FEVRIER - 20 MARS)
Humeur : Une meilleure entente s’annonce avec vos proches, c’est le mo-
ment de mettre des décisions à l’ordre du jour.
Amour : Si vous avez des problèmes, c’est parce que vous ne tenez pas 
assez compte de vos besoins personnels et que vous endossez trop de 
responsabilités.  
Argent : La réflexion de fond que vous réalisez vous montre que vous de-
vez dépasser certains blocages pour avancer sur le plan financier.
Travail : Sortez-vous de ce quotidien devenu trop pesant à la longue. Vous 
avez tout le temps pour vous divertir et pour vous détourner de vos habitudes. 

HOROSCOPE

Dérangement .....................................110

Renseignements ................................160

Police-Secours ....................................19

3RPSLHUV�$PEXODQFH��À[H� .................15

Gendarmerie accidents .....................177

+{SLWDO��XUJHQFHV� ...........05.39.93.08.56

Hôpital Mohammed V ......05.39.93.24.44

+{SLWDO�0HG�9,��XUJHQFH� .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

:LOD\D��VWDQGDUG� ............05.39.94.09.13

:LOD\D��VWDQGDUG� ............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

)RUFHV�$X[LOLDLUHV ............05.39.94.35.83

3HUPDQHQFH�7D[L ............05.39.94.55.18

3RUW��2'(3� ....................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

2�1�&�)���*DUH� ...............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

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

SEMAINE DU 01 AU 05 
FEVRIER 2021

LUNDI 01 FEVRIER 2021 
Pharmacie Achenad

Rte Sidi Driss, premier rue à 
gauche après école Achenad
Tél.: 05.39.31.63.03 
Pharmacie Assafwa

Rte Rahrah en face cplx Kawasim 
Tél.: 05.39.31.29.18
Pharmacie Mediterrannee

Tanja Balia, rue au dessus de Attijari
Tél. : 05.39.94.50.46
Pharmacie Mly Ali Cherif

78, bd Mly Ali Chérif Beni makada 
Tél. : 05.39.95.67.74
Grande Pharmacie Pasteur

Place de France N°3
Tél. : 05.39.93.24.22 
Pharmacie Madchar Aouama

Madchar Aouama Charkia
Tél. : 05.30.12.08.28
MARDI 02 FEVRIER 2021
Pharmacie Mister-khouch

36, Bd Anfa, quartier Mister Khouch  
Tél. : 05.39.93.72.82
Pharmacie Charf

Av. Yaakoub Mansour prés Hôp. Fahd
Tél. : 05.39.94.42.26
Pharmacie Masjid Marchan

Av. des Nations Usines Marchan
Tél.: 05.39.33.45.90
Pharmacie Khalil

Rés. Zemmouri Bloc A2 Rte de Rabat
Tél. : 05.39.31.40.12
Pharmacie Al Fajr

Hay Mesnana av. Inara lot Amendis 
Tél. : 05.39.31.43.50
Pharmacie Complexe Al Baraka

Doha Dhar Al kanfoud Mers Aouama
Tél. : 05.39.35.10.70   
MERCREDI 03 FEVRIER 2021 
Pharmacie Ben Taeib

Av. Mly Abdelhafid Casabarata
Tél.: 05.39.93.60.15
Pharmacie Palestine

Hay Benkirane rue 138 n° 10 
Tél. : 05.39.94.38.38
Pharmacie Sabila Jmaa

Rue Malte n°1 Sabila Jmaa Marshan
Tél. : 05.39.37.52.82
Pharmacie Randa

Lot Al Mers 2 Rte principale
Tél.: 05.39.31.58.75
Pharmacie Biladi

Hay Moujahidine rue 2 N° 2 
Tél. : 05.39.31.32.81
Pharmacie Ain Chifae

Lot El Azizia Rés. Aya Cplx.Hassani
Tél.: 05.39.38.41.45         
JEUDI 04 FEVRIER 2021
Pharmacie les Parents

Satfilage Rte Principale en face ENCG
Tél. : 05.39.31.16.62
Pharmacie Bouarraquia

Av. Hassan II n°34
Tél.: 05.39.37.58.85
Pharmacie Ifriquia

44, Av. Mly Ali Cherif Beni makada
 Tél. : 05.39.95.31.97
Pharmacie Bismiallah

Av. Driss 1 Résidence El Kheir, 12 
Tél. : 05.39.94.10.10 
Pharmacie Al Rahma

Mghogha Sghira, rte de Tétouan 
Tél.: 05.39.95.89.39
Pharmacie Ajial

Groupe résidentiel Ajial, Harrarine
Tél.: 05.39.42.41.85
VENDREDI 05 FEVRIER 2021
Pharmacie Centrale

Boulevard Pasteur N° 48 
Tél.: 05.39.93.37.41  
Pharmacie Mosque El Fath

Rue Chatarra en face mosqué El Fath
Tél. : 05.39.35.31.98
Pharmacie Hay Bouhout

Hay Bouhout derriére souk Al Quorb 
Béni Makada 
Tél. : 05.39.95.00.87
Pharmacie Sanawbar

Rue Sanawbar lot Narjiss Braness II 
Tél. : 06.56.41.17.87                      
Pharmacie Al Faraj Rahrah

Hay Rahrah en face école Abi Horaïra
Tél.: 05.39.37.74.16
Pharmacie Jihane

Mghogha kbira, route de Tétouan
Tél. : 05.39.95.01.98   

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 
JANVIER 2021

SAMEDI
0HARMACIEØ-OUADAÚNE
Quartier Boughaz Rue Wahda Watania 
Tél. : 05.39.35.01.38    
Pharmacie Annour

Lot Dhar Ejjaidi 15 houmat Rhouni 
Tél.: 05.39.95.11.05
Pharmacie Rahmouni

Av. Londres Imm des Palmieres 9 
Tél.: 05.39.94.57.88
Pharmacie Al Moujahidine

54, rue Al Moujahidine
Tél. : 05.39.94.83.36   
Pharmacie El Mesnaoui

Sidi Driss Mers prés l’école Achenad
Tél. : 05.39.30.72.30 
Pharmacie Complexe Irfane 2

Rte Achakar Cplx Al Irfane 2 Imm.43 
Tél.: 05.39.39.58.57
 DIMANCHE
Pharmacie El Mers

Lot. El Mers Achenad Bir Chifae
Tél.: 05.39.31.52.02
Pharmacie Al Aouda

Beni Makada Hay Al Aouda Av Tunisie
Tél. : 05.39.36.05.00
Pharmacie Ibn Rochd

134 Bis, rue d’anglettere Ain Ktiouat
Tél. : 05.39.93.18.55
Pharmacie Complexe Hassani

Cplx. Al Hassani km 7 Rte de Rabat 
Tél.: 05.39.31.61.16
Grande Pharmacie Malabata

Rte de Malabata, Rés. Al Hanae
Tél. : 05.39.94.64.84
Pharmacie Arrabie

Rte Aéroport satfilage Houmat Kherba 
Tél. : 05.39.31.84.48

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 
JANVIER 2021

Pharmacie Val Fleuri

Bd Mly Rachid Val Fleuri prés hôp Med V
Tél.: 05.39.37.23.81 
Pharmacie Al Ihssane

Mesnana prés mosqué Rahma
Tél. : 05.39.31.19.36
Pharmacie Lycee

15 Av. Allal Ben Abdellah Roxy 
Tél. : 05.39.94.11.78
Pharmacie Al Hanae 

Rte Aouama principale près Total
Tél. : 05.39.35.10.39
Pharmacie Benallal

Av. Fatima Zohra n°127 Drissia
Tél. : 05.39.36.32.40
Pharmacie Erradi

Rés. Amine Zemmouri 2 rte de Rabat
Tél. : 05.39.31.77.44   
Pharmacie Arrazi

Bd Mly Rachid Rés. Golden Beach 
Tél.: 05.39.31.58.73
Pharmacie Bahrayen

Hay Benkiran Achenad rte principale
Tél. : 05.39.38.82.90 
Pharmacie Ghailane

Hay ouarda 2 n° 41 Bendibane 
Tél. : 05.39.31.59.59
Pharmacie Najah

Mghogha Kbira aprés Arrondisement
Tél. : 06.16.74.16.65
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إعداد : عبد الرحيم ابن جلون 

سلسلة المجتهد
163

قال تعالى
اسُس ِلَرِبّ اْلَعامَلنَِي  ْبُعوُثوَن )4(ِلَيْوٍم َعِظيٍم )5( َيْوَم َيُقوُم الَنّ ُهم َمّ اأََل َيُظُنّ اأُوَلِئَك اأََنّ

]سس. املطففني[ �صدق اهلل العظيم

قصة العدد :
عهدنا نحن الحفدة أن نحوم حول جدنا الوقور لنسمع منه أغلى النصائح، وأجمل الفوائد 

في حكاية شيقة.
في ليلة شتاء بارد، بعدما أدى جدنا صالته وذكر اهلل كثيرا، ودعا بالخير والهداية للناس 

أجمعين.
قال الجد :

من يختار عنوانا صائبا لحكاية اليوم له جائزة ثمينة..!؟
يحكى قديما :

مهرة،  فالحون  يقطنها  الحواضر،  عن  نائية  بقرية  عين  مبتدئا  قاضيا  أن  قديما  يحكى 
شبر  كــل  على  نفس  عــزة  لهم 
شديد  ولع  ولهم  أراضيهم،  من 
هي  فاألرض  واإلنتاج،  بالفالحة 

مصدر رزقهم ومعيشتهم.
وكان في القريــة فالح ظالم 
ضم  وبــجــاهــه،  بنفسه  مــغــرور 
أمتــارا من أرض جاره إلى أرضـه 

ظلما وعدوانا..
اشتكى صاحب األرض )أحمد( 
إلى القاضي الذي يحكـم بمزاجـه 

ويناصر من أهداه شيئا ثمينا.
صغيرهـم  القرية  أهل  وكان 
وكبيرهم يعرفون حقيقة القاضي 
الذي ال يقبــل الهديــة )الرشوة( 
كبيرة  قيمة  ذات  كانت  إذا  إال 
ليحكم لصالح صاحبها، ولو كان 

على ظلم.
)أحمد(  األرض  قدم صاحــب 
الجوانب لكنهــا  مــرآة مذهبـــة 

صغيرة الحجم غالية الثمن.
القاضي  النفيسة، ففكر في هدية تعجب  والمرآة  األرض بهدية جاره  )علي( صاحب  سمع 
الطاعن في السن الذي ال يقدر على المشي، وبطنه يسبق جسمه من أكل السحت. فاشترى له 
أحسن »بغل« بسعر ال يقدر أحد على دفع ثمنه، وأهداه إلى القاضي، أعجب القاضي بالهدية، 

وكان أمله منذ زمان أن يريح جسده الثقيل من عناء التنقل.
ولما حضر الخصمان مجلسه، انتظرا حكم القاضي فكانت ا لقولة المشهورة :

»رفس البغل المرآة فكسرها«.
خرج صاحب الحق غاضبا فرفع يديه إلى السماء سائال اهلل أن يأخذ حقه من الجار والقاضي 

ولو بعد حين، فاهلل يمهل وال يهمل.
باألرض  وإذا  متعجرفا،  فخورا  )بغله(  راكبا  بستانه  إلى  نزهة  في  القاضي  خرج  أيام،  بعد 
تنشق ويخرج منها ثعبان ضخم لم يشاهد مثله ففزع البغل، وجرى مسرعا خائفا مذعورا ورمى 
بالقاضي بين قوائمه ورفسه بقوة فمات القاضي اللعين متأثرا بجروحه وحمل معه ظلم العباد 

ليخلد في جهنم »وقودها الناس والحجارة« أعدت ألمثاله.

يا ظالم لك يوم
ولما سمع علي بموت القاضي جاء بصك أرضه وتنازل عن ما أضاف إليها من أرض جاره 
أحمد مستغفرا اهلل، عسى اهلل أن يغفر ذنبه، خوفا من يأتي باألرض على ظهره يوم الحساب 

وما أثقلها«!؟ ألن من الحِكم السائدة :
»من أذى جاره نال داره«

أحفادي األعزاء، قصتنا اليوم هي حكاية مضت وبليت تحتاج إلى عنوان فمن أتى بعنوان له 
هدية ثمينة، عليكم أن تختاروا العنوان األنسب :

- البغل كسر المرآة
- القاضي العادل يحكم بالقسط

- للقاضي العادل قدم بالجنة
- للقاضي الظالم قدم بالنار

- القاضي المرتشي ينال جزاءه
- إن النفس أمارة بالسوء إال من رحم ربي

- األيام تمر بثراء فإن بخديعة
- اهلل يغني المظلوم وتحت رحمته

- اهلل ينصر الحق ولو بعد حين
- اهلل يمهل وال يهمل

ابحث عن آية في سورة يس الجواب :
»ف�صبحان الذي بيده ملكوت كل �صيء 

واإليه ترجعون« ]اآلية 82[.
الجائزة مناصفة بين اثنين :

الفائز األول : اآلية القرآنية أو حديث نبوي.
الفائزة الثاني :

ينال هدية
اهلل  كرم  علي  ــوال  أق كراستكم  في  اكتبوا 

وجهه :
- يغنيك عن الدنيا مصحف شريف وبيت لطيف ومتاع خفيف وكوب ماء ورغيف وثوب نظيف.

- العزلة مملكة األفكار والدوا، في صيدية العقالء.
- إذا أصبحت طائعا لربك وغناء في قلبك وأنت آمن في دنياك، راض بكسبك فقد حصلت 

السعادة ونلت الريادة وبلغت السيادة.
- واعلم أن الدنيا خداعة ال تساوي هم ساعة، فاجعلها لربك سعيا وطاعة.

- أتحزن ألجل دنيا فانية.
- أنسيت ذات القطوف الدانية.

- أتضيق واهلل ربك.. أتبكي واهلل حسبك.
»الحزن يرحل بسجدة«

والبهجة تأتي بدعوة لتنال الجزاء األوفى.

نال الجزاء األوفى
البغل كسر المرآة
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

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

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

***
ومن رآني والحمار مركبي    وزرقتي للروم عرق قد ضرب

قال وقد أبصر وجهي مقبال       الفارس الخيل وال وجه العرب)242(
أجل... لقد تهكم من نفسه في طرافه وكياسة، لكنه لم يسلط قط لسانه في الناس، ولم 
يرسله في أعراضهم، فما كان بهماز، وال بلساعة، وال بلداغة... هجا ولكن في ظرف... عير ولكن 

في لباقة... غمز ولكن في فكاهة... أو ما صاح وحق له أن يصبح :
اثني علي األنام أني      لم أهج خلقا ولو هجاني

فقلت، ال خير في سراج       إن لم يكن دافئ اللسان)243(
وتمصصت شايي وقلت :

وأشار  الملوك،  من  العاهات  ذوي  إلى  »غيثة«)244(  في  ألمع  قد  الصفدي  أن  تذكرت   -
أبرص...  الوضاح كان  أعور... وجذيمة  وأنو شروان كان  أحنف)245(...  أن اإلسكندر كان  إلى 
أبخر)246(...  كان  مروان  بن  الملك  وعبد  والشعر...  العينين  أحمر  كان  المنذر  بن  والنعمان 

ويزيد فقاطعني وبادر وهو يهلس :
- يقول أحدهم في أبخر

أردت لقاءه فلقيت منه         كما يلقى الخالء من الفقاح
وجالسني فلم أشعر بأني        ولم أبعد جليس المستراح)247(

فقلت :
- ما أبعد هذا من قول شوقي :

إذا تبسم أبدى الكون زينته        وإن تنفس أهدى طيب ريحان)248(
فتأوه... واستأنفت ما ذكره الصفدي من الملوك ذوي العاهات :

*- ويزيد بن عبد الملك كان أفقم)249(... وهشام بن عبد الملك أحول... ومروان الحمار 
أشقر أزرق... وعبد اهلل بن زبير كوسجا)250(... والهادي كان في شفته العليا تقلص... وإبراهيم 

ابن المهدي كان أسود سمينا يلقب بالنتين... ويزجرد كان أعرج...
قال :

- على ذكر العرج فقد تعرض الجاحظ)251(، فيمام تعرض من أدواء وعاهات وعلل جسيمة، 
إلى العرجان الذين هم من أشراف العرب وسادتهم... فعد منهم :

*... أبا الدهاء... عيرته امرأته بالعرج فقال :
ما ضر فارستهم في كل ملحمة      تزحف العرج بين الصف والنضد)252(
إن كان ليس بمرقال إذا نزلـــوا      ففي الفروسة وثاب على األسـد)253(

*... وأبا طالب بن عبد المطلب)254(... كان به ميل في رجل، فعيرته بعض نسائه فقال :
قالت : عرجت، فقد عرجت، فما الذي     أنكرت من جدي وحين فعالي

وأنا ابن بجدتهـــــا في صبابتهــــا      وسليل كل ميـــود مفضــــال)255(
أدع الرفاجـــــة ال أريد نمــــاءهـــــا      حتى تصيب مقاتــل البخـــال)256(

*... ومعاذ بن جبل)257(... كان رضي اهلل عنه، إذا صلى قدم إحدى رجليه... ومن طريف 
ما حدث أنه لما نزل بحي من أهل اليمن قال لهم : ال تروني أصنع شيئا إال صنعتهم مثله... 
فلما صلوا لم يبق أحد منهم إال قدم إحدى رجليه تنفيذا ألمره، فقال لهم : إني إنما فعلت هنا 
من عرج، فال تفعلوا مثل هذا، ومع ذلك، لم يكن في السلف أحسن جردة )258( وال أنعم بدنا 

منه رضوان اهلل عليه!.
*... ومجالد بن مسعود السملي)259( الصحابي رضي اهلل عنه، كان أقزل)260(... وحدث 
أن كان األسود ابن سريع التميمي الصحابي رضي اهلل عنه يقص في ناحية مسجد البصرة، 
ما  : واهلل  أو سعوا ألبي عبد اهلل... فقال   : الناس فجاء مجالد، فقال األسود  فارتفعت أصوات 
أتيتكم ألجلس إليكم، وإن كنتم جلساء صدق، ولكني رأيتكم صنعتم اليوم شيئا فشغر)261( 

الناس إليكم وأنكروه، فإياكم وما أنكر المسلمون)262(.
*... وأبا األسود الدؤلي)263(... قال له ابن عباس رضي اهلل عنهمام لما مر به وهو يعرج 

لو كنت جمال كنت ثقاال)264(.
أيضا  كان  المنورة...  المدينة  شيخ  المفوه)265(،  الخطيب  الناسك  األعرج  حازم  وأبا   ...*
أفرز)266( رقائقة الفاتقة كلمته تلك الحكيمة : شيئان إذا عملت بهما أصبت خير الدنيا واآلخرة 

: تعمل ما تكره إذا أحبه اهلل،  وتترك ما تحب إذا كرهه اهلل)267(.
*... وموسى بن نصير األمير الفاتح... رأى الوليد بن عبد الملك في المنام أن رجال من أهل 
األندلس أعرج يكنى أبا عبد الرحمن من أهل الجنة يفتح اهلل على يديه المغرب... فكتب إليه 
موسى بن نصير: أنام اهلل عينيك يا أمير المؤمنين، أنا أبو عبد الرحمن، وأنا موسى بن نصير، 

وأنا أعرج، وأنا باألندلس.
* واألحوص الشاعر)268(... يحكى أنه قدم ابصرة فنزل على عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة 

وأحد مشهوري الزهاد، فجاء يوكأ على عصا حتى جلس في الحلقة، فتالحيا)269(، فأخذ عمرو 
عصاه فضرب بها رجله األخرى فكسرها، ثم حمل إلى منزله!)270(.

*... وحفيد سيدنا عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه وأرضاه، عمر بن عبد الحميد)271(... كان 
ذا جمال منعوت... ولي مكة واليمن.

وغيرهم كثير...
فقلت ورجعت إلى الدمام من األعالم :

- واألحنف... التابعي القائد الفاتح الذي يضرب به المثل في الحلم، كان رحمه اهلل صعل 
الذقن،  مائل  أشدق،  السنان،  متراكب  األذن،   أغضف)274(  األنف)273(،  أحجن  الرأس)272(، 
تكلم  إذا  لكنه  الرجلين)277(،  أحنف  العارضين،  العين)276(، خفيف  باخق  الوجنة)275(،  ناتئ 
جلى عن نفسه... هذا السيد الداهية رآه رجل فقال : أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه)278(، 
فقال له األحنف : ما ذممت مني يا ابن أخي؟ قال : الدمامة وقصر القامة، قال : لقد عبت علي 

ما لم أؤمر فيه)279(.
ثم أضفت :

- والحريري... اللغوي البارع، كان دميما، قبيح المنظر، عفشا... يحكى أن جاءه إنسان يزوره 
ويأخذ عنه شيئا من عمله، فلما رآه استزرى شكله، فتفطن الحريري لذلك منه، فلما التمس منه 

الرجل أن يملي عليه قال له : اكتب :
ما أنت أول سار غـــره قمــــر     ورائــد أعجبــتـــه خضرة الدمــن
فاختر لنفسك غيري إنني رجل    مثل المعيدي فاسمع بي وال ترني

فخجل الرجل وانصرف)280(... ثم إن الحريري كان...
++++

الهوامش :

)242( »فوات الوفيات« ج3/140 -و- »موسوعة األدب الضاحك« ج2/18
)243( »فوات الوفيات« ج3/141

)244( »الغيث المسجم في شرح المية العجم« ج2/111
)245( األخنف : من كان أحد جانبيه مخالفا لآلخر

)246( األبخر : من كان فمه نتن الرائحة
)247( هما البن العرموم في »يتيمه الدهر« ج1/512 المستراح : الكنيف.

)248( »الشوقيات« ج2/175
)249( األفقم : من كان ثناياه العليا إلى الخارج فال تقع على السفلى

)250( الكوسج : ال شعر على عارضيه، وأيضا الناقص األسنان.
)251( كتاب »البرصان والعرجان والعميان والحوالن« تحقيق محمد مرسي الخولي.

)252( التزحف : العجز على المشي - النضد : الصفوف المرتبة المتساوية.
)253( المرقال : السريع السير - »البرصان و..«17

)254( المصدر السابق - 18
)255( البجدة : الصحراء، وابن بجدتها أي الدليل الهادي فيها، ويطلق هذا التعبير على العالم بالمشي المتقن له.

)256( الرفاجة : اإلهتمام بالنخيل تجارة وتثميرا.
)257( المصدر السابق - 213... كان معاذ رضي اهلل عنه أمة، يشبه سيدنا إبراهيم عليه السالم.

)258( الجردة : العرى. والمقصود هنا جمال جسده حين يتجرد من مالبسه، ومثله كان في قوام الجسم وحسنه سهل 
من حُنيف رضي اهلل عنه.

)259( المصدر السابق - 131 - و»اإلصابة« ابن حجر. ترجمة رقم 8/77
)260( الَقزل : أسوأ العرج.

)261( شفر : تطلع.
)262( المصدر السابق. 131 - و- »تحذير الخواص من أكاذيب القصاص« السيوطي 234.

)263( »البرصان والعرجان..« 122
)264( الجمل الثفال : البطيء
)265( المصدر السابق. 125

)266( أفرز : أحدب، في ظهره عُجرة عظيمة..
)267( »سير أعالم النبالء« ج6/98 -و- »البرصان والعرجان..« 126.

)268( »البرصان..« 127
)269( كان األحوص )     -105 هـ( قليل
المروء والدين، هجّاء.. قال يهجو ابنه :

أقبح به من ولد وأشقِِح      مثل جُرَيِّ الكب لم يُفقِِّح
إن يَرَ سوءًا لم يُقم فينبِح      بالباب عند حاجة المستفتِح

»األغاني« ج4/232 -و- »الحيوان« الجاحظ ج1/254.
)270( »البرصان..« 127

)271( المصدر السابق. 127
)272( أي دقيقة

)273( أي مالت أنبته نحو الفم
)274( أي مسترخ
)275( أي بارزها

)276( اليَخَق : أن تخسف العين بعد العور
)277( أي معوج القدمين

)278( مثل يضرب للرجل يكون له صيت وذكر حسن، فإذا رأيته اقتحمته عينك وكان عندك خُيْره دون خَبره، ومن 
معنى المثل أيضا : اسمع به وال تراه! انظر تفاصيل أصل المثل في »ذهر األكم« ج3/176 -و- »فصل المقال« 

135
)279( »البيان والتبيين« ج1/56 -و- »ربيع األبرار« 1/846

)280( »وفيات األعيان« ج4/66
)281( »زهر األكم« ج3/178

)282( العثنون : طرف اللحية - الهوس : الجنون وخفة العقل.

الجزء األول  ـ  جلسة 4

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

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

َخرُي حالَبْيِك تنَطِحني!.

)يتبع(
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نظمت عصبة الشمال للصيد 
مع  بتنسيق  الشاطئي،  الرياضي 
الثقافة  لوزارة  الجهوية  المديرية 
والشبيبة والرياضة قطاع الشبيبة 
والرياضة بطنجــة، وبتعاون مـــع 
للصيد  البحر  أصدقـــاء  جمعية 
بشفشـــاون،  والتنمية  بالقصبة 
الشمال  لعصبــــة  األولى  الدورة 
في  الشاطئي،  الرياضـــي  للصيد 
فئـــة  السورفكاستينــغ/  صنف 
الزوجي، وذلك بشاطئ تارغة التابع 
شفشاون  بإقليم  بوحمد  لقيادة 

يوم األحد 24 يناير 2021.
وجــرى الدوري  بيــن هـــذه 
بالعصبــــة  العضوة  الجمعيات 
شهدها  والتي  األولى  دورته  في 

شاطئ تارغة بنظام الزوجي. 
ومعلوم أن البطولة الجهوية 

بالعرائش  الثانية  المرحلة  أربع مراحل، إذ ستنظم  ستجرى على  
أواخر مارس المقبل، بينما الثالثة سيشهدها شاطئ مرتيل  حوالي 
أواخر ماي، أما المرحلة الرابعة والنهائية، فستنظم شهر يوليوز 

بمناسبة عيد العرش المجيد.
الثقل  رمي  في  أخرى  جهوية  مسابقة  كذلك   ستنظم  كما 

مسافًة ودقًة. 
بواقع  الزوجي.  بنظام  دوراتها  كل  في  المسابقة  وستكون 
ثالث زوجيات لكل جمعية، ويشرف عليها طاقم تحكيمي من اثني 
عشر فردا، عشرة حكام ومراقبين، أما  طريقة ترتيب المتسابقين، 

فستحتكم لوزن الحصيلة النهائية.
وأسفرت الدورة األولى من بطولة العصبة على النتائج اآلتية:

عادت المراتب الثالث على مستوى الزوجي لالخوة:
مروان قيدي وعبد العزيز لزرق من نادي القصر الكبير للصيد 

الرياضي: المرتبة األولى
لهواة  تطاون  جمعية  من  النجار  بالل  و  االسماعيلي  عماد 

الصيد الشاطئي: المرتبة الثانية
طنجيس  جمعية  من  العمراني  ومحمد  العمراني  مصعب 

للصيد الرياضي بطنجة: المرتبة الثالثة
بينما كان الترتيب على مستوى الجمعيات، وبناء على الحصيلة 

العامة للزوجيات الثالث لكل جمعية، على الشكل اآلتي:
عادت المراتب الثالث على مستوى الزوجي لالخوة:

مروان قيدي وعبد العزيز لزرق من نادي القصر الكبير للصيد 
الرياضي: المرتبة األولى

لهواة  تطاون  جمعية  من  النجار  بالل  و  االسماعيلي  عماد 

الصيد الشاطئي: المرتبة الثانية
مصعـــب العمرانــي ومحمد 
جمعيـــة طنجيس  من  العمراني 
للصيد الرياضي بطنجة: المرتبة 

الثالثة
على  الترتيـــب  كـــان  بينما 
مستوى الجمعيـــات، وبنـــاء على 
الحصيلة العامة للزوجيات الثالث 

لكل جمعية، على الشكل اآلتي:
جمعيـــة  األولى:  المرتبــة 

تطاون لهواة الصيد الشاطئي 
المرتبـــة الثانيــة: جمعيـــة 
طنجيس للصيد الرياضي بطنجة 

المرتبة الثالثة: جمعية نادي 
القصر الكبير للصيد الرياضي .

وجدير بالذكـــر أن عصبـــة 
الريـــاضـــي  للصيـــد  الشمال 
الصيد  جمعيات  لوائه  تحت  تنضوي  جهوي  إطار  هي  الشاطئي، 
الحسيمة،  تطوان  طنجة  بجهة  المتواجدة  الشاطئي  الرياضي 

وتأسس في العاشر من يناير سنة 2020.
للصيد  طنجيس  جمعية  رئيس  الترغيني  محمد  يترأسه 

الرياضي. وتنضوي تحت لوائها 16 جمعية، وهي:
جمعية طنجيس للصيد الرياضي بطنجة 

جمعية اميكوس دي بيسكا  طنجة 
جمعية مرقالة للصيد الرياضي اإليكولوجي طنجة 

جمعية البوغاز للصيد والتنمية والبيئة طنجة 
جمعية أكاديمية أنشطة الصيد بالمغرب طنجة 
جمعية تطاون لهواة الصيد الشاطئي  تطوان 

جمعية الحمامة البيضاء للصيد الرياضي الشاطئي  تطوان 
جمعية رمال مرتيل للصيد الشاطئي 

جمعية كلوب مارتيل سورف كاستينغ 
جمعية نجوم الشمال للصيد الشاطئي المستدام بالفنيدق 

جمعية هواة الصيد بالقصبة بالمضيق 
جمعية النورس للصيد بالقصبة والرياضة والبيئة بالعرائس 

جمعية نادي القصر الكبير للصيد الرياضي 
جمعية القمرة لرياضة الصيد بالقصبة باصيلة 

والبيئة  والتنمية  بالقصبة  للصيد  البحر  اصدقاء  جمعية 
بشفشاون. 

جمعية شباب الريف للصيد بالقصبة والمحافظة على البيئة 
الحسيمة.

�شاطئ تارغة يحت�شن الدورة الأولى من 
البطولة اجلهوية لل�شيد الريا�شي ال�شاطئي 

: للع�سبة  باهر  �سور من البطولةبنجاح 



4143 • ال�شبـت  30 يناير  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

815 الملحق الرياضي

فاز المنتخب الوطني لالعبين المحليين في مباراته الثالثة بنتيجة خمسة 
أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمعه مساء الثالثاء الماضي بمنتخب أوغندا. 
وتناوب على تسجيل أهداف النخبة الوطنية في هذه المباراة التي أقيمت على 
الكعبي من ضربة جزاء  أيوب  التوحيد بمدينة دواال، كل من  أرضية ملعب 
في الدقيقة 45 وسفيان الراحيمي في الدقيقتين 51 و80 وحمزة المساوي 
في الدقيقة 71 وعبد االله الحافيظي في الدقيقة األخيرة. وتمكن المنتخب 
األوغندي من توقيع الهدف األول في الدقيقة 26 بواسطة الالعب إبراهيم 
أوريت، في حين سجل الهدف الثاني الالعب سعيدي كيون في الدقيقة 84. 
إفريقيا  بطولة  منافسات  من  الثالثة  المجموعة  الوطني  المنتخب  وتصدر 
لالعبين المحليين، برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين أمام الطوغو وأوغندا 
وتعادل ضد منتخب روندا. وسيواجه المنتخب الوطني في دور الربع نهائي 

منتخب زامبيا. 
القدم  لكرة  اإلفريقية  للكونفدرالية  التابعة  التقنية  اللجنة  اختيار  ووقع 
المحليين،  لالعبين  الوطني  المنتخب  من  الراحيمي،  سفيان  الالعب  على 
باعتباره رجل المباراة، في اللقاء الذي جمع المنتخبين المغربي واألوغندي، 
إثر األداء المتميز الذي ظهر به طيلة فترة لعبه خالل المباراة، ونال استحسان 
اللجنة التقنية التابعة لالتحاد اإلفريقي لكرة القدم. وكان الالعب الراحيمي، 

قد تمكن من تسجيل هدفين في اللقاء الذي فاز به المنتخب الوطني بنتيجة 
اللجنة  فيها  تختار  التي  الثانية  المرة  وهذه  هدفين.  مقابل  أهداف  خمسة 
التقنية التابعة للكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم سفيان الرحيمي كأحسن 
األداء  إثر  أوغندا  أمام  األولى  المباراة  في  اختير  بعدما  المباراة  في  العب 

المتميز الذي قام به طيلة فترة لعبه خالل المباراة.
نتائج المنتخب في المجموعة الثالثة:

المغرب / طوغو: 1 – 0 
المغرب / رواندا: 0 – 0 
المغرب أوغندا: 5 – 2 
ترتيب المجموعة الثالثة:

1 - المغرب: 7 نقط
2 - رواندا: 5 // 
3 – طوغو: 3 // 
4 – أوغندا: 1 // 

المواجهة المقبلة في دور الربع:
المغرب / زامبيا )غدا األحد على الساعة الخامسة مساء(

الإداري وامل�شري الريا�شي 
محمد عرواوة يف ذمة اهلل

خبر األسبوع

أقال تشلسي اإلنجليزي رسميا مدربه فرانك المبارد يوم االثنين 
مالكه  وقال  تعيينه.  من  ونصف  سنة  نحو  بعد  وذلك  النتائج،  لسوء 
جدا  صعبا  قــرارا  »كــان  أبراهيموفيتش  رومــان  الروسي  الملياردير 
للنادي، خصوصا ألني اتمتع بعالقة شخصية ممتازة مع فرانك وأكن 
من  عالية  درجة  )المبارد(  الشخص  وأضاف«يملك  كبيرا«.  احتراما  له 
النزاهة وأخالقيات كبيرة في العمل، لكن في المقابل نعتقد بأنه في 
عن  »نيابة  وتابع:  المدرب«.  تغيير  األفضل  من  الحالية  الظروف  ظل 
النادي، مجلس اإلدارة وعني شخصيا أود توجيه الشكر إلى فرانك الذي 
قام بعمل رائع على رأس الجهاز الفني وأتمنى له النجاح في المستقبل«. 
غرب  نادي  صفوف  في  كالعب  المبارد  بمسيرة  النادي  مالك  ونوّه 
لندن بقوله: »أنه أيقونة هامة في تاريخ هذا النادي العظيم ومكانته 
محفوظة فيه. وسيظل مصدر ترحيب دائم في ستامفورد بريدج )ملعب 

تشلسي(«.

الدوري اإلسباني
مي�شي يعود بروح ثاأرية 

لالنتقام من بيلباو

ت�شل�شي يقيل فرانك لمبارد

يعود النجم األرجنتيني ليونيل ميسي إلى منافسات الدوري اإلسباني 
بعد انقضاء فترة إيقافه لمباراتين عقب تعرضه للطرد للمرة األولى مع 
فريقه برشلونة. ويقود ميسي خط هجوم برشلونة خالل المباراة التي 
تجمعه بضيفه أتلتيك بيلباو الذي تلقى أمامه البطاقة الحمراء، وذلك 
مساء غد األحد في المرحلة 21 من الدوري اإلسباني. ويعود برشلونة 
إلى ملعب كامب نو بعدما خاض 8 مباريات متتالية خارج ملعبه على 
مشكلة  تمثل  كانت  الديار  خــارج  المباريات  البطوالت.  كل  مستوى 
لبرشلونة في المواسم األخيرة لكن الفريق تحت قيادة مدربه الهولندي 
رونالد كومان فاز 7 مرات خالل مبارياته الـ 8 األخيرة خارج ملعبه. وجاءت 
هزيمته الوحيدة على يد بيلباو في نهائي كأس السوبر اإلسباني، التي 
إلى برشلونة  امتدت لوقت إضافي وشهدت طرد ميسي. وعاد ميسي 
خالل المباراة أمام رايو فايكانو األربعاء في دور الستة عشر لكأس ملك 
إسبانيا حيث سجل هدفا خالل هذه المباراة. وأحرز ميسي 11 هدفا في 
الدوري اإلسباني متأخرا بهدف واحد عن زميله السابق لويس سواريز 
الذي يتصدر قائمة الهدافين مع فريقه الجديد أتلتيكو مدريد، كما يمتلك 
يوسف النصيري مهاجم إشبيلية 12 هدفا أيضا. وتلقى ميسي مساعدة 
الذي سجل 4  يانج  الموسم من زميليه بيدري وفرانكي دي  قوية هذا 
أهداف في آخر 7 مباريات. ويحتل برشلونة المركز الثالث بفارق 10 نقاط 
عن المتصدر أتلتيكو مدريد الذي يخرج لمالقاة قاديس اليوم األحد. ومن 
المتوقع أن يستعيد أتلتيكو جهود ماريو هيرموسو بينما يغيب كيران 
تريبير بسبب إيقافه المفروض عليه لتورطه في مراهانات غير قانونية. 
ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق 7 نقاط خلف اتلتيكو، يلتقي مع 
ضيفه ليفانتي اليوم السبت أمال في تحسن أداء القوي البلجيكي إدين 
هازارد بعد تألقه أمام أالفيس. وفشل هازارد حتى اآلن في الوصول ألدائه 
المعهود الذي اعتاد عليه قبل انتقاله للنادي قادما من تشيلسي اإلنجليزي 
في 2019. لكنه سجل وصنع خالل الفوز على أالفيس 1-4، في المباراة 
التي شهدت جلوس ديفيد بيتوني مكان المدرب زيدان على مقاعد بدالء 
الريال. ويمكث زيدان في العزل الطبي عقب تبين إصابته بفيروس كورونا 
وانطلقت  ليفانتي.  مواجهة  خالل  أيضا  حاضرا  يكون  ولن  المستجد، 
المرحلة 21 أمس الجمعة بمباراة بلد الوليد مع هويسكا، و تختتم اإلثنين 

بمباراة ريال بيتيس مع أوساسونا.

نتائج الدورة 20
ليفانطي / بلد الوليد: 2 – 2 

ويسكا / فيا الريال: 0 – 0 
إشبيلية / قاديس: 3 – 0 

بيتيس:   / صوصيداد  ريال 
 2 – 2

أالفيس / ريال مدريد: 1 – 4 
أوصاصونة / غرناطة: 3 – 1 

إلتشي / برشلونة: 0 – 2 
سلطا / إيبار: 1 – 1 

أ.مدريد/ فالينسيا: 3 – 1 
أ.بلباو / خيطافي: 5 – 1 

برنامج الدورة 21: 
أمس الجمعة:

)الساعة  ويسكا   / الوليد  بلد 
التاسعة ليال(

اليوم السبت: 
إيبار / إشبيلية )الساعة الثانية 

ظهرا(
ريــال مدريــــد / ليفانطــــي 
)الساعة الرابعة والربع مساء(

)الساعة  إلتشي   / فالينسيا 
السادسة والنصف مساء(

صوصيداد  ريال   / الريال  فيا 
)الساعة التاسعة ليال(

غدا األحد: 
)الساعة  أالفيس   / خيطافي 

الثانية ظهرا(
)الساعة  أ.مدريد   / قاديس 

الرابعة والربع مساء(

)الساعة  سلطـــا   / غرناطـــة 
السادسة والنصف مساء(

)الساعة  أ.بلباو    / برشلونة 
التاسعة ليال( 

بعد غد اإلثنين
بيتيس / أوصاصونة )الساعة 

التاسعة ليال(
الترتيب العام

1 - أ. مدريد: 47 نقطة
2 - ريال مدريد: 40 //

3 - برشلونة: 37//
4 - اشبيلية: 36//

5 - فيا الريال: 34 //
6 - ريال صوصيداد: 31 //

7 -  غرناطة: 28//  
8 -  بيتيس: 27 //

9 - أ.بلباو: 24 //
10 - سلطا: 24 //

11 - قاديس: 24//
12 - ليفانتي: 23 //

13 -  خيطافي: 23 //
14 -  فالينسيا: 20 //

15 - إيبار: 20 //
16 - بلد الوليد: 20 //

17 - أوصاصونة: 19 // 
18 - أالفيس: 18 //

19 - إلتشي: 17 /
20 - ويسكا: 13 //

كاأ�س الأمم الأفريقية للمحليني:

املنتخب الوطني يت�شدر املجموعة الثالثة 
ويتاأهل اإلى دور الربع

الودي  الشمال  ديربي  في  الصــروخ  وأحمد  أعراب  نعمان  شارك 
الزياتن  ملعـــب  بملحق  التطواني  بالمغرب  طنجة  اتحاد  جمع  الذي 
التطواني  المغرب  وتقدم  لمثله.  بهدف  بالتعادل  وانتهى  بطنجة 
النتيجة  مايي  إكسيل  وعادل   .25 الدقيقة  في  الخلوة  هشام  بهدف 

المباراة. من  األخيرة  الدقائق  في  الجزاء  ضربة  من  لطنجة 
استمرار  الفريق،  من  مقرب  مصدر  من  طنجة«  »جريدة  وعلمت 
الساعة  حدود  إلى  والصروخ  أعراب  تأهيل  على  المسير  مكتبه  عجز 
يجهالن  أنهما  الالعبان  أكد  وبدورهما  المادية.  المشاكل  بسبب 
إغالق  من  المتبقية  القليلة  األيام  عنه  ستسفر  ما  انتظار  في  مصيرهما 

تو. لميركا ا
للمغرب  الجديد  للمدرب  األولى  هي  المباراة  هذه  أن  ويذكر 
غازي،  رضوان  حضور  عرفت  كما  الفريق.  مع  بلحمر  يونس  التطواني، 
الفريق  رئيس  أبرشان،  الحمد  عبد  غاب  فيما  الضيف  الفريق  رئيس 

. لمضيف ا

وفاة  نبأ  تلقينا  واألسى،  الحزن  وببالغ  وقدره  اهلل  بقضاء  مؤمنة  بقلوب 
بمدينة  القدم  كرة  مسيري  قدماء  أحد  عرواوة  محمد  اهلل،  برحمة  المشمول 
طويلة.  لسنوات  القدم  لكرة  الشمال  بعصبة  سابق  ومسير  وإداري  أصيال، 
جميع  إلى  والمواساة  التعازي  عبارات  بأصدق  نتقدم  الجلل،  المصاب  ولهذا 
وألهم  جناته  فسيح  واسكنه  الواسعة  برحمته  اهلل  تغمد  الفقيد  أسرة  أفراد 

الجميل. الصبر  ذويه 

اأعراب وال�شروخ �شاركا يف ديربي ال�شمال الودي
مب�شري جمهول
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عضو  بورزين،  النبي  عبد  أب  اهلل،  رحمة  إلى  انتقل 
الشمال  لعصبة  التقنية  اللجنة  ورئيس  المديري  المكتب 
التعازي  بأحر  نتقدم  الجلل،  المصاب  ولهذا  القدم.  لكرة 
والمواساة إلى جميع أفراد اسرة الفقيد، تغمد اهلل برحمته 

الواسعة واسكنه فسيح جنانه وألهم ذويه الصبر الجميل. 

والد عبد النبي بورزين 
يف ذمة اهلل

نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

ستة أسماء مطروحة على طاولة 
مدريد لخالفة زيدان

كشف تقرير صحفي إسباني، عن وجود 
زين  الفرنسي  لمستقبل  جادة  مناقشة 
مدريد،  لريال  الفني  المدير  زيدان،  الدين 
زيدان  ويملك  مضى.  وقت  أي  من  أكثر 
 ،2022 صيف  حتى  مدريد  ريال  مع  عقدًا 
الحديث  يزداد  للفريق  هزيمة  كل  وبعد 
قررت  النادي  إدارة  لكن  مستقبله،  عن 
االنتظار حتى نهاية الموسم لتقييم واتخاذ 
»موندو  صحيفة  وقالت  المناسب.  القرار 
ديبورتيفو« اإلسبانية، إن قائمة المرشحين 
عن  تتوقف  ال  زيدان  لخالفة  المحتملين 
األوفر  المرشح  بوكيتينو  كان  حيث  النمو، 
سان  باريس  قيادة  توليه  لكن  حًظا، 
القائمة. وأضافت: »في  أبعده عن  جيرمان 
هي  ظهرت  التي  األسماء  الحالي،  الوقت 
ماسيمليانو أليجري وناجلسمان باعتبارهما 
ليسا  لكنهما  المتاحة،  الخيارات  أكثر  من 
والتي  زيدان،  خلفاء  قائمة  في  الوحيدين 
بالن  ولوران  ساري  ماوريسيو  أيضًا  تضم 
إلى  التقرير،  وأشار  فينجر«.  أرسين  وحتى 
إسبانيا  في  المحلي  المستوى  على  أنه 
أبرز  من  الشباب  فريق  مدرب  راؤول  يُعد 

المرشحين بجانب جوتي.

مدرب ليون يرحب بعودة بنزيما
الفنــي  المدير  جارسيــا  رودي  رحّب 
مهاجم  بعودة  الفرنسي،  ليون  ألولمبيك 
ريال  العب  بنزيما  كريم  السابق  الفريق 
وكيل  الجزيري  كريم  وكان  الحالي.  مدريد 
أن  مؤخرًا  صرح  قد  السابق،  بنزيما  أعمال 
العودة  على  حريص  الفرنسي  المهاجم 
ليون قبل نهاية مسيرته. وأشعل  لصفوف 
بنزيما التكهنات بنشر فيديو له عبر تويتر 
أثناء فترة لعبه لنادي ليون، في دعم لالعب 
النادي الفرنسي الحالي تينو كاديويري قبل 
جارسيا،  وقال  إتيان.  سانت  ضد  الديربي 
»موندو  صحيفة  نقلتها  تصريحات  خالل 
ليون؟  إلى  »بنزيما  اإلسبانية:  ديبورتيفو« 
طالما أن بنزيما نفسه لم يتحدث فال يوجد 
أي شيء، لكن سيكون من الرائع أن يرتدي 
قميص ليون مرة أخرى«. وأضاف: »ما يهم 
مثله  ألنه  الديربي،  قبل  تينو  دعم  أنه  هو 
األعلى، وإذا لم يشعر بنزيما بأنه في حالة 
جيدة مع ريال مدريد فال مشكلة من عودته 
ريال  مع  بنزيما  عقد  أن  يُذكر  لليون«. 
مدريد ينتهي في صيف 2022، وفي فرنسا 
الوقت  في  للغاية  الصعب  من  أنه  يرون 
الحاسمين  الالعبين  الحالي رحيل أحد أهم 

في صفوف ريال مدريد.

متى قرر أوديجارد الرحيل
 عن ريال مدريد؟

يوم  إسبانــي،  إعالمـي  تقرير  كشف 
قرر  الذي  التوقيت  عن  الماضي،  األربعاء 
خالله النرويجي مارتن أوديجارد، جناح ريال 
لبرنامج  ووفًقا  الناد.  عن  الرحيل  مدريد، 
»الشيرنجيتو« اإلسباني، فإن اوديجارد قرر 
مغادرة ريال مدريد، عندما تم استبعاده من 
من  الـ32  دور  في  ألكويانو  مباراة  قائمة 
كأس ملك إسبانيا. وأعلن النادي ، في بيان 
مارتن  إعارة  الماضي،  األربعاء  يوم  رسمي، 
نهاية  حتى  آرسنال  صفوف  إلى  أوديجارد 
خرج  أوديجارد  أن  يُذكر  الحالي.  الموسم 
المدير  زيدان،  الدين  زين  حسابات  من 
هذا  الرحيل  على  وأصر  للميرينجي،  الفني 
أكبر  فرصة  على  الحصول  أجل  الشتاء، من 
بداية  منذ  أوديجارد  وشارك  للمشاركة. 
مختلف  في  فقط  مباريات   9 في  الموسم، 
المسابقات مع الريال، ولم يسجل أو يصنع 

أي هدف.

تحديد الموعد النهائي النتخابات 
برشلونة

يـوم  »سبـــورت«  صحيفـــة  كشفـت 
إلجـــراء  النهائــي  الموعــد  عن  الثالثــاء، 
المقـــرر  من  وكان  برشلونــة.  انتخابـات 
أن  إال  يومين،  قبل  االنتخابات  تجرى  أن 
بعض  تنقل  صعوبة  أعلنت  الحكومة 
األعضاء داخل بعض البلديات في كتالونيا، 
وبحسب  كورونا.  فيروس  انتشار  لمنع 
مجلس  استقر  فقد  الكتالونية،  الصحيفة 
كارليس  برئاسة  المؤقت  برشلونة  إدارة 
إلجراء  النهائي  الموعد  على  توسكيتس، 
المقربة  الصحيفة  وأشارت  االنتخابات. 
وافق  اإلدارة  أن مجلس  إلى  برشلونة،  من 
7 مارس، وذلك  يوم  االنتخابات  إجراء  على 
أن  يذكر  اليوم.  عقد  الذي  االجتماع  خالل 
مختلفة،  أماكن  في  ستجرى  االنتخابات 
لم  بينما  البريد،  عبر  بالتصويت  وسيسمح 
يتم التفكير في إمكانية استخدام التصويت 
اإللكتروني بالطريقة التي اقترحها المرشح 

الرئاسي فيكتور فونت.
البورتا يدعو أعضاء برشلونة

 إلجراء حاسم
نادي برشلونة،  لرئاسة  المرشح  هاجم 
جوان البورتا، اللجنة المكلفة بإدارة شؤون 
إجراء  لعدم  كتالونيا،  وسلطات  النادي 
البورتا  وانتقد  موعدها.  في  االنتخابات 
)خطة  وبروسيكات  كتالونيا  إقليم  حكومة 
واإلدارة  الكتالونية(  المدنية  الحماية 
االحترام  إبداء  »عدم  بـ  للنادي،  المؤقتة 
الكافي« لكيان برشلونة، فيما يتعلق بإجراء 
إلى  النادي  أعضاء  االنتخابات. ودعا البورتا 
مارس   7 في  شخصيا  للتصويت  »الذهاب 
خالل  من  بذلك  القيام  يستطيعون  ألنهم 
حكومة  من  الصادرة  المسؤولية  شهادة 
كان  »إذا  أنه  واعتبر  كتالونيا«.  إقليم 
االنتخابية  التجمعات  إلى  الذهاب  بإمكانك 
فيمكنك  الكتالوني(  البرلمان  )النتخابات 
انتخابات  )في  للتصويت  الذهاب  أيضا 
له  ظهور  في  المرشح،  وقال  النادي(«. 
انتخابات  »أهم  إنها  اإلعالم،  وسائل  أمام 
االقتصادي  الوضع  بسبب  النادي  تاريخ  في 
األكثر  تكون  أن  ويجب  صعوبة،  األكثر 
»التصويت  بأن  صرح  ولهذا  شفافية«. 
جيد  بشكل  منظما  يكون  أن  يجب  بالبريد 
إدارة  »لجنة  طالب  أنه  وكشف  للغاية«. 
عملية  عن  تقرير  بتقديم  النادي  شؤون 

التصويت وإمكانية تتبعها«.
كومان يتغنى بدي يونج.. ويتحدث 

عن الشهر الصعب
عن  برشلونــة،  مدرب  كومان،  أعرب 
خالل   )2-1( بنتيجــة  باالنتصار  سعادته 
منافسات  إطار  في  فاليكانو،  رايو  مواجهة 
وحسم  إسبانيا،  ملك  لكأس  الـ16  دور 
التأهل لربع نهائي. وتابع: »أعتقد أنه كان 
العديد  خوض  بسبب  للغاية  صعبًا  شهرًا 
من  العديد  مع  ملعبنا  خارج  المباريات  من 
وأظهر  مباريات،   8 لعبنا  حيث  الرحالت، 
الشهــر  هذا  لمواجهــة  عقليته  الفريق 
بالمباريات«.  الفـــوز  واستحققنا  الصعب، 
السيئة  الذكرى  »كانــت  كومان:  وأوضح 
فقط هي خسارة نهائي كأس السوبر، لكننا 
في الليجا استعدنا مستوانا وحصدنا الكثير 
من النقاط«. وعن تألق دي يونج وتسجيله 
ونحتاج  إليه،  بحاجة  »نحن  علق:  األهداف، 
ودي  هجوميين،  يكونوا  أن  الوسط  العبي 
الفنية«.  الكفاءة  من  الكثير  لديه  يونج 
من  اللعب  بناء  في  يساعد  أنه  »كما  وزاد: 
في  المساهمة  حول  معه  وتحدثت  الخلف 
الشق الهجومي، وهو اآلن أكثر اكتماال مما 
أياكس، فهو يساعدنا في صناعة  كان في 

وتسجيل األهداف«. 

مهاجر تطواين بامريكا يقرتح رئا�شة الفريق 
وت�شديد جميع ديونه ويربك املكتب امل�شري للنادي

يوم درا�شي لفائدة مدربي اأندية البطولة الوطنية 
لكرة القدم الإحرتافية يف ق�شمها الأول

عبر  تطوانية،  أصول  من  بأمريكا،  مغربي  مهاجر  دخل 
صفحته الرسمية بأحد مواقع التواصل االجتماعي، على خط أزمة 
المغرب التطواني، وأبدى استعداده لرئاسة النادي وتسديد جميع 
ديونه ووضع استراتيجية خاصة وفق مشروع واضح يخدم الفريق 

التطواني على المدى البعيد.
وأكد المهاجر المغربي، الذي قدم نفسه باسم محمد العطار، 
مهندس ورجل أعمال بالواليات المتحدة األمريكية، ابن مدينة 
تطوان، وعاشق المغرب التطواني في خرجة ثانية عبر صفحته 
والخطوات  الحلول  أقدم  أن  أود  اليوم  فايسبوك«  على  الخاصة 
من  التطواني  المغرب  فريق  إخراج  أجل  من  سنتخذها  التي 
األزمة التي يجتازها. هذه الخطوات سننطلق في إبرازها ابتداء 
من األسبوع المقبل. وأول خطوة سأعمل على االنخراط بالنادي 
حتى أضمن العضوية الرسمية بالنادي. هذه الخطوة كلفت بها 
شقيقي مصطفى العطار للقيام باإلجراءات، وهو بالمناسبة العب 
في  العطار«  وتابع  التسعينات«.  في  للشبان  المغربي  المنتخب 
رئيس  الغازي،  اتصال مع رضوان  الثانية سأحاول ربط  الخطوة 
النادي، الستفساره حول ما إذا كان يود التخلي عن الرئاسة، إذاك 
سأناقش معه كل التفاصيل. مشاكل النادي بما فيها االطالع على 
أو مؤسسات.  المرتبطة بأشخاص ذاتيين  الديون، سواء  قائمة 
ما علمته من خالل إحدى الخرجات اإلعالمية لرئيس النادي أن 
دين  مليون   700 ضمنها  مليون.  و300  مليار  تناهز  الديون 
لفائدة عبد المالك أبرون، الرئيس السابق. فإذا أكد لي رضوان 
الغازي استعداده للتنحي فيمكنني االشتغال معه خالل ستة أشهر 
المقبلة، من أجل تسليمي مفاتيح تسيير الفريق، وهي المدة التي 

كان الرئيس السابق عبد المالك أبرون أصبح خاللها رئيسا للنادي 
حسب علمي«. وواصل الرئيس المحتمل للفريق التطواني« أما 
إذا كان رضوان الغازي ال يفكر في التخلي عن رئاسة النادي ويود 
أنداك سنحاول تقديم  القانون،  التي يخولها له  إنهاء السنتين 
الدعم المادي والمعنوي والتقني له وللنادي كمحبين من أجل 
الحالي  الدعم في الظرف  أزمته«. وعن فكرة  الفريق من  إخراج 
أوضح العطار« يجب أن نفتح حسابا بنكيا لفائدة النادي نساهم 
فيه جميعا كمحبين وعشاق النادي من داخل المغرب و خارجه، 
وسأكون أول مساهم في هذا الحساب وسأنطلق بمبلغ 200 ألف 
درهم. وفي حالة إحراز تقدم في هذه المبادرة بإمكاني أن أرفع 
مساهمتي إلى مليون درهم خالل الشهور المقبلة. وحتى يحظى 
الحساب البنكي بنوع من الشفافية والمصداقية في التدبير، نأمل 
أن تسهر عليه لجنة تضم أشخاصا ذات ثقة، وأقترح من ضمن 
هذه األسماء، هشام اخريشف، بصفته رئيس جمعية قدماء العبي 
المغرب التطواني، باإلضافة إلى عضو من المكتب المسير الحالي 
للنادي، وإطار بنكي وممثل لصحيفة رياضية رسمية من تطوان 
مهمته التواصل مع عشاق المغرب التطواني بشأن مستجدات 
الحساب البنكي بخصوص المداخيل والمصاريف وكيفية صرفها 
ضمانا للشفافية والمصداقية. من ناحية الدعم المعنوي، فريقنا 
ومعه رئيسه الحالي والفريق التقني، هم في أمس الحاجة للدعم 
له  تتعرض  ما  وتوقيف  التطواني،  الجمهور  المعنوي من طرف 
انتقادات سلبية غايتها اإلحباط. وبخصوص  هذه األطراف من 
الالعبين  قدماء  بإشراك  المسير  المكتب  أنصح  التقني،  الدعم 

الذين أعطوا الكثير للنادي لالستفادة من خبرتهم وتجربتهم.

العام  برنامجها  إطار  في 
محاوره  بين  يضـــم  والذي 
قنوات  فتــح  اإلستراتيجيـــة، 
اإلدارة  بين  مستمر  تواصل 
واألطــر  الوطنيــة  التقنية 
الوطنيـــة،  لألنديـة  التقنيـة 
الملكيـــة  الجامعــة  نظمت 
يوم  القــدم  لكرة  المغربية 
اإلثنين الماضي، يوما دراسيا 
التقنيـــة  اإلدارة  أطـــر  بين 
مختلـــف  ومدربــي  الوطنيـة 
لكرة  الوطنية  البطولة  أندية 

أربعة محاور  األول، وتمحور حول  القدم اإلحترافية في قسمها 
البطولة  في  الفار  أو  الفيديو  تقنية  إستعمال  وهي  رئيسية، 

الممارسة  تطويــر  اإلحترافية، 
لالعبين  والتكتيكيــة  التقنية 
الشباب المنضمين حديثا للفرق 
األولى، برمجة مباريات الموسم 
إنتظـــارات  وأخيــرا  الرياضي 

المدربين من اإلدارة التقنية.
اليوم الدراسي  وحضر هذا 
لكرة  السادس  محمد  بمركب 
فـــوزي  بالمعمـــورة،  القـــدم 
الملكية  الجامعــة  رئيس  لقجع 
وأوشن  القدم،  لكرة  المغربية 
روبرتس المدير التقني الوطني. 
عبر  آخرين  ومشاركة  حضوريا  المدربين  أغلب  مشاركة  وعرف 

تقنية المناظرة المرئية.
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نوع  من  ديربي  وتطوان  طنجة  تعيش 
الملعب.  أرضية  خارج  المرة  هذه  خاص، 
حيث أطلق فصيل إلترا هيركوليس المشجع 
التحاد طنجة مبادرة عرض »تذاكر افتراضية« 
لدعم الفريق الذي يمر من أزمة مالية خانقة. 
وباتت هذه المبادرة تشهد تنافسا حادا بين 
الجارتين بفعل اإلقبال الذي تعرفه العملية، 
ونجوم  الرياضيين  قدماء  بدخول  سيما 
الرابور مسلم من  الفني، نظير  الوسط  من 
البهاوي  وزهير  بلعياشي  ونعمان  طنجة 
تطوان.  من  ومحسن  حسن  والكومديان 
حين  طنجة،  مدينة  من  الفكرة  وانطلقت 
المشجع  الفصيل  هيركوليس،  إلترا  أعلن 
التحاد طنجة نيته في إطالق تذاكر افتراضية 
الفريق في  لدعم  للبيع  بقيمة »30 درهم« 
الالعبين  مستحقات  شق  في  مشاكله  حل 
بالنادي.  والمستخدمين  التقنية  واألطر 
عدة  عبر  افتراضية،  تذاكر  طرحت  حيث 
الراعي  نفسه  معتبرا  طنجة،  بمدينة  محاور 
ودخل  طنجة.  اتحاد  لفريق  الدائم  الرسمي 
تم  حيث  الخط،  على  ببلجيكا  الفصيل  فرع 
منذ  بروكسيل  بالعاصمة  للبيع  تذاكر  طرح 
للتذكرة.  الماضي بقيمة »3 يورو«  اإلثنين 
كبيرا.  إقباال  االقتناء  عملية  تعرف  حيث 
منافستها  تطوان  أعلنت  السياق،  هذا  وفي 
لطنجة في ديربي التذاكر االفتراضية، وهذه 
المسير للمغرب  المكتب  المرة بمبادرة من 
الثالثاء  منذ  أعلن  حيث  مباشرة،  التطواني 
الماضي إطالقه عملية بيع التذاكر من فئتي 
10 و50 درهم، وكلف لجنة خاصة بعملية بيع 
عمل  على  المسير  المكتب  وراهن  التذاكر. 
اللجنة في التسويق لهذه المبادرة والوصول 
إلى رقم مميز في عملية بيع التذاكر لتوفير 
الدعم المالي للنادي خالل هذه الظرفية التي 
ملعب  مدرجات  عن  الجمهور  بغياب  تتسم 
سانية الرمل. وحددت اللجنة نقط البيع في 
النقط  وبعض  االنترنيت  عبر  النادي  مقر 
تواصل  عملية  إطار  وفي  بالمدينة.  األخرى 
اللجنة مع الجماهير، أعلنت في بالغها األول 
المبادرة  الجمهور مع هذه  تفاؤلها بتجاوب 
الهامة، وقدمت حصيلة المبيعات إلى حدود 
الساعة السابعة مساءا من يوم األربعاء 27 
يناير. حيث بلغت 106.160 درهم. نتمنى أن 
تتواصل مثل هذه المبادرات، على أساس أن 
بواجبها  للفريقين  المسيرة  المكاتب  تقوم 
استراتيجية  ذات  برامــج  وضــع  إطـــار  في 
وتجنــب  قــارة  لموارد  تؤسس  ومخططات 
الفريقين الوقوع في أزمات مالية قد يصعب 

الخروج منها مستقبال.

كافو دي مورياسحوار السبت

ديربي �شمايل حول 
التذاكر الفرتا�شية

أصبح يفصلنا عن كأس العالم 
قطر 2022 أقل من عامين، ومع كل 

إنجاز محقق على أرض الواقع، تزداد 
درجة اإلثارة والتشويق في الدولة 

المضيفة وفي جميع أنحاء المنطقة. 
ذلك أن عروس بطوالت كرة القدم 

تعني الكثير بالنسبة للعديد من الناس، 
وخاصة أولئك الذين نالوا شرف رفع 

الكأس المرموقة في يوم من األيام، 
ولعل من أبرزهم كابتن البرازيل 

السابق كافو. فقد تُوج النجم البالغ 
من العمر 50 عامًا بكأس العالم 

في مناسبتين خالل مسيرته الحافلة 
باأللقاب، سواء مع ساو باولو أو روما 

أو ميالن، علمًا أن المدافع السابق هو 
أيضًا الالعب األكثر مشاركة بقميص 
منتخب البرازيل الذي خاض معه ما ال 

يقل عن 142 مباراة دولية.
وبصفته سفيرًا عالميًا للجنة العليا 

للمشاريع واإلرث، يعتقد كافو أن 
قطر 2022 ستترك ذكريات شبيهة 

بتلك التي عاشها كالعب في مناسبات 
متعددة.

من  العديد  في  مشاركتك  منطلق  من 
قطر  إرث  برأيك  هو  ما  العالم،  كأس  بطوالت 

2022 في المنطقة وخارجها؟
كأس  من  النسخة  هذه  منظمو  حرص  لقد 
جميع  في  ملموس  إرث  لها  يكون  أن  على  العالم 
أنحاء العالم. فالتزامهم باالستدامة سيكون له تأثير 
إيجابي على البيئة كما سيضع المعايير لكيفية تنظيم 
األحداث الرياضية الكبرى في المستقبل. ويشمل ذلك 
بعد  المالعب  من  أجزاء  استغالل  إلعادة  استراتيجية 
الرياضية  التحتية  البنية  البطولة بغرض دعم  نهاية 

في البلدان النامية.
وديسمبر.  نوفمبر  في  ستقام   2022 قطر 
جـــودة  البطولة في  توقيت هذه  كيف سيؤثر 

اللعب؟
الالعبين  من  العديد  أن  يعني  البطولة  توقيت 
سيكونون في ذروة لياقتهم، ألنهم لن ينضموا إلى 
الوطنية بعد موسم طويل مع أنديتهم.  منتخباتهم 
تزخر  التي  المثالية  الجوية  الظروف  ذلك  إلى  أضف 
سيضمن  مما  العام،  من  الفترة  هذه  في  قطر  بها 
المثيرة  القدم  كرة  مباريات  ببعض  االستمتاع  لنا 
أكبر  تألق  لعدم  أعذار  هناك  تكون  لن  والحماسية. 

النجوم.
ستكون هذه البطولة هي األكثر تقاربًا في 
التاريخ الحديث، حيث ال تبعد المالعب عن بعضها 

بقميص  ظهــورًا  األكثــر  الالعب  بصفتك 
العالم  بكأس  معه  فزت  الذي  البرازيل  منتخب 
عامي 1994 و 2002، ما مدى أهمية إقامة هذه 
البطولة للمرة األولى في الشرق األوسط والعالم 

العربي برأيك؟
كأس العالم هي بطولة للعالم بأسره، ولذا فإن 
لكل دولة الحق في الترشح والتنافس على استضافتها. 
بالنسبة للجماهير الشغوفة في جميع أنحاء المنطقة، 
من المؤكد أن هذا أمر مثير للغاية. فمن شأن تنظيم 
البطولة في منطقتك أن يوفر للماليين فرصة حضور 
النهائيات ألول مرة. وبالنظر إلى ما تخطط له دولة 
قطر فيما يتعلق بالبنية التحتية وتجربة المشجعين، 

ستكون كأس العالم هذه بطولة مثيرة للجميع.

لعب” كل  حلم  العامل  بكاأ�س  “الفوز 

المنتخبات  سيمنح  ممــا  قصيرة،  بمسافة  سوى 
طـوال  المكان  نفـس  في  البقــاء  المشاركة 
البطولة. كيف سيختلف ذلك عن بطوالت كأس 

العالم األخرى؟
كرة  مشاهدة  يحبون  الذين  ألولئك  بالنسبة 
القدم، سواء على شاشة التلفزيون أو من المدرجات، 
على  حلم  تحقيق  بمثابة  ستكون   2022 قطر  فإن 
أرض الواقع، حيث ستقام يوميًا أربع مباريات في دور 
بعضها  من  قريبة  مالعب  في  جميعها  المجموعات، 
البعض، مما يعني إمكانية حضور مباراتين في يوم 
واحد. هذا شيء لم يسبق أن شهدته بطولة كأس 
العالم في العصر الحديث. سيكون بإمكان كل فريق 
اإلقامة  مقر  نفس  في  البقاء  المشاركة  الفرق  من 
وتجنب عناء قطع مسافات طويلة بين المباريات. بال 
شك سيمنح هذا المزيد من الوقت لالعبين من أجل 
بشكل  واالستعداد  الراحة  من  قسط  ونيل  التدريب 

أفضل لألهم: كرة القدم!
فيها  لعبت  التي  البطوالت  جميع  بين  من 
العالم  كــأس  يجعـل  الذي  ما  مسيرتك،  خالل 

البطولة األهم بالنسبة لك؟
إنه حلم كل العب - أن يصبح بطل العالم. أنت 
تلعب مع وضد أفضل الالعبين في العالم. إنه المكان 

الذي تريد أن تكون فيه كالعب.

الملحق الرياضي
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المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 26/2013/61 

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

ضد: السيد محمد عليلة، عنوانه مدشر الخرب 
البحراويين طنجة.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ : 2021/03/03 على الساعة 
الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
لوز 5( ذي  )ماري  المسمى  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع 
للمنفذ  المملوك   06/112959 عدد  العقاري  الرسم 
عليه المذكور أعاله الكائن بطنجة عزيب الحاج قدور، 
والعقار عبارة عن شقة بالطابق األرضي مساحتها 63 

م 2.
حدد الثمن االفتتاحي لبيــع العقــار في مبلــغ 

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

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس 

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تنفيذ عدد:557/8512/2020 

طالب التنفيذ : شركة فيال سكيس سال
المنفذ عليه: السيد شباط نوفل

إعالن عن بيع منقوالت بالمزاد العلني
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2021/02/11 على الساعة 
بهذه  البيوعات  بقاعة  سيجرى  الزوال  بعد  الثالثة 
المملوكة  للمنقوالت  العلني  بالمزاد  بيع  المحكمة 
للمنفذ عليه المذكور أعاله، الكائنة برقم 15 بانترسول 
المتواجد أسفل البناية بشارع خالد ابن الوليد عمارة 

11 طنجة، وهي عبارة عن كراسي و مكتب.
حدد الثمن االفتتاحي لبيع المنقوالت في مبلغ: 

650.00 درهم.
من  ابتداء  التنفيـذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 
تاريخ نشر هذا اإلعالن. ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 
10 %. و للمزيد من المعلومات يمكن االتصال بمكتب 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 26/2008/67

إعالن عن بيع عقار
لفائدة: شركة مقهى ابن الخطيب

ضد: السيدين عبد الرحمان حيا وعبد اهلل 
البنودي، عنوانهما حي لالشافية شارع الدكتور 

فرج رقم 3 طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2021/03/03 على الساعة 
الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )دنيا 104( ذي الرسم 
العقاري عدد 06/54497 المملوك للمدعى عليه الثاني 
المذكور أعاله، الكائن بطنجة شارع محمد )الخامس(، 
وهو عبارة عن شقة بالطابق الثامن المقلص مساحتها 

137 م 2.

مبلــغ  في  العقــار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 
728.000.00 درهم.

من  ابتداء  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 
تاريخ نشر هذا اإلعالن. يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 3 
في المائة وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب 

التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ    
إعالن عن بيع عقار

ملف تنفيذي عدد :2017/8516/217
لفائدة: القرض الفالحي للمغرب، ينوب عنه ذ/ 

العربي الغرمول المحامي بهيئة الرباط.
ضد: السيد محمد العمراني ومن معه.

بالمحكمة  يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ :2021/03/03 على الساعة 
الثالثة زواال ستجرى سمسرة عمومية بقاعة البيوعات 
على  وذلك  العلني،  بالمزاد  لبيع  المحكمة  بهذه 
العقار المدعو  المنفذ عليهم في  وجه الشياع لحصة 
)الضاوي(  ذي الرسم العقاري عدد 36/2595، والكائن 
بالعرائش المحل المدعو الغديرة. وهو عبارة عن 561 
سهما مما مجموعه 1953 سهما أي 105.475.93 متر  
مربع، في عقار مساحته اإلجمالية 29 هكتار و 78 آر و 

20 سنتيار. 
حدد الثمن االفتتاحي لحصة المنفذ عليهم  في 

مبلغ 300.00 درهم للمتر المربع. 
تقدم العروض إلى قسم التنفيذ ابتداء من تاريخ 
نشر هذا اإلعالن، يمكن لكل شخص داخل عشرة أيام 
من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا عما رسا به المزاد 
ثمن  السدس  بمقدار  يفوق  العرض  يكون  أن  على 
البيع األصلي والمصاريف )الفصل 479 ق م م(، ويؤدى 
الثمن ناجزا مع زيادة 3 في المائة، ومصاريف التنفيذ 
بواسطة شيك مضمون. وللمزيد من اإليضاح يمكن 

االتصال بمكتب التنفيذ لالطالع على دفتر التحمالت.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

عبد اللطيف فالح 
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

إعالن عن بيع عقار  
ملف تنفيذي عدد: 26/2016/16 

لفائدة: الشركة العامة المغربية لألبناك، ينوب 
عنها ذ/عبد الرحمان المنيف المحامي بطنجة.
ضد: السيد محمد بوعبيد، عنوانه زنقة ابن 

زيدون رقم 36 العرائش.
بالمحكمة  يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ: 2021/03/03 على الساعة 
الثالثة زواال ستجرى سمسرة عمومية بقاعة البيوعات 
المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  لبيع  المحكمة  بهذه 
)العرائش 809-5( ذي الرسم العقاري عدد 36/32906 
والكائن بالطابق الثاني من العمارة رقم 809 الكائنة 
بالعرائش، طريق طنجة الرباط. وهو عبارة عن شقة 
بالطابق الثاني، مساحتها 69 متر مربع، مع مشتمالتها 
الواقعة  العمارة  في  المشتركة  األجزاء  ذلك  في  بما 
بالعنوان أعاله موضوع الملك ذي الرسم العقاري رقم: 

 .36/4294
 190.000.00 مبلغ  في  االفتتاحي  الثمن  حدد 

درهم. 
تقدم العروض إلى قسم التنفيذ ابتداء من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن. يمكن لكل شخص داخل عشرة أيام 
من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا عما رسا به المزاد 
بشرط أن يكون العرض يفوق بمقدار السدس ثمن 
البيع األصلي والمصاريف )الفصل 479 ق م م(. ويؤدى 
الثمن ناجزا مع زيادة 3 في المائة ومصاريف التنفيذ 
بواسطة شيك مضمون. وللمزيد من اإليضاح يمكن 

االتصال بمكتب التنفيذ لالطالع على دفتر التحمالت. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
عبد اللطيف فالح
 منتدب قضائي من الدرجة الممتازة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيــع عقــار  

ملف تنفيذي عدد: 6201/18-2836
بطلب من: السيد عبد اهلل الموذن الجمالي

ضد : السيدة حبيبة العلوي
الساعة  على   2021-03-02 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة  صباحا   )10.30( والنصف  العاشرة 
بالمزاد  البيع  سيجرى  بطنجة  االبتدائية  بالمحكمة 
العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار الكائن بمدينة 
طنجة: حومة ادراوة زنقة 9 رقم 06 طنجة وهو عبارة 
عن منزل يشتمل على سفلي وطابقين مساحته 50 

مترا مربعا.
 540.000.00 مبلغ  في  االفتتاحي  الثمن  حدد 

درهما
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ 

النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.
في  إضافية  معلومات  يريد  من  كل  وعلى 
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر 
االلتزامات ومستندات اإلجراءات. ويؤدى الثمن ناجزا أو 

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

مشرف على مكتب التنفيذ المدني   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل

المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية

بيـــع عقـــار
ملف تنفيذي عدد: 6201/18-1639
بطلب من: السيد هشام ايعثمانن

ضد : السيد الحسين المقدم.
الساعة  على   2021-03-02 اإلثنين  يوم  في 
بالمحكمة  البيوعات  بقاعة  صباحا  والنصف  العاشرة 
االبتدائية بطنجة سيجرى البيع بالمزاد العلني وألكبر 

وآخر مزايد: 
األصل التجاري المملوك للسيد الحسين المقدم 

 H & H ACCESS MAROCالمسمى
معدات  وتوزيع  استيراد  في  المختص   -  1
ومستلزمات قطع غيار السيارات الواقع بحي الجيراري 
02 زنقة 59 رقم 08 طنجة، بجميع عناصره المادية 

والمعنوية، الحامل للسجل التجاري رقم 48725.  
 بثمن افتتاحي قدره  108.000.00 درهما.

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

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

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

مع زيادة 10 % .
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

بوسلهام بوحيى 
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني

حققت المملكة المغربية الشريفة في اآلونة األخير مكتسبات وطنية جليلة أبان فيها 
المغرب عن تشبثه بحق الدفاع عن وحدته الترابية باألقاليم الجنوبية، مكتسبات أشاد 
بها العديد من دول العالم، كما أشادوا بالحكمة والتبصر لجاللة الملك محمد السادس 
نصره اهلل وأيده، وقد تابعت باسمي نقيبا للشرفاء العلميين باهتمام كبير جميع األحداث 
التي عرفتها أقاليمنا الصحراوية منذ المحاولة األولى النتهاك حرمة الوطن وانتهاء 
بتأييد العديد من الدول العظمى لقرارات المغرب، وفي مقدمتها االعتراف األمريكي 

بالصحراء المغربية.
اعتراف يتوج المسار التاريخي الحافل الذي قطعه المغرب في إثبات أحقيته باستكمال 
الوحدة الترابية والدفاع عن مقدساته الوطنية والتصدي بحزم لكل المناوشات التي 
ملكية سامية  وخارجها، مكتسبات  المغربية  الحدود  بالقرب من  الخصوم  بها  يقوم 
حققها المغرب بفضل التبصر الحكيم والقيادة الراشدة لموالنا أمير المؤمنين وحامي 
حمى الملة والدين جاللة الملك محمد السادس نصره اهلل وأيده، والتي تعتبر بمثابة 
استكمال للمسيرة الخضراء المظفرة التي دونها التاريخ بفخر واعتزاز، كما سيدون هذا 
الحدث العظيم والمنجز الملكي الكبير في ملف الصحراء المغربية، واعتراف دولة الواليات 

المتحدة األمريكية بها كجزء ال ينفك عن التراب المغربي.
الواقع  مجاراة  تستطع  لم  التي  الخصوم  أربكت جميع حسابات  منجزات عظيمة 
التنموي الذي حققه العهد الزاهر على كافة المجاالت ،بما فيها السياسة الحكيمة مع دول 
العالم التي هبت لتعزيز موقفها الداعم لقضية المغرب األولى قضية الصحراء المغربية، 
وهو ما تبرهنه التدشينات األخيرة لمجموعة من القنصليات العامة للتمثيل الدبلوماسي 
لمختلف دول العالم، كان آخرها اإلعالن الرسمي عن إحداث قنصلية الواليات المتحدة 
األمريكية بمدينة الداخلة، واالعتراف الكبير ألمريكا بمغربية الصحراء، باإلضافة إلى 
االتفاقيات المبرمة مع دولة إسرائيل في إطار التسامح والتعايش المشترك بين جميع 
التاريخية المؤكدة ألصالة  الطوائف والمعتقدات وهو ذات األمر الذي تثبته الحقائق 

المغرب قيادة وشعبا.
المشيشية  ومريدي  الشرفاء  كافة  وباسمي  العلميين  للشرفاء  نقيبا  فباسمي 
الشاذلية ومحبي القطب األكبر المولى عبد السالم ابن مشيش قدس اهلل سره، وباسمي 
أبناء عمومتنا من شرفاء األقاليم الجنوبية الذين ما فتئوا يفدون كل موسم للضريح 
جدهم القطب مؤكدين تشبتهم بهويتهم المغربية وتجندهم الدائم تحت القيادة 
العلوية المنيفة آدام اهلل عزها ونصرها. نبارك ونثمن المبادرات الملكية والمنجزات 
التاريخية الكبرى التي حققتها المملكة المغربية الشريفة في القضية الوطنية األولى 
للصحراء المغربية، كما نثمن عاليا األدوار الكبرى التي مثلها المغرب وال زال في القضية 
الفلسطينية منذ العهود التاريخية القديمة، باعتبار أمير المؤمنين وحامي حمى الملة 
والدين جاللة الملك محمد السادس نصره اهلل وايده رئيس لجنة القدس، وباعتبار 

المحبة والمكانة التي يحملها المغاربة للشعب الفلسطيني دائما وأبدا. 
القضية  دعم  في  المغرب  قطعه  الذي  الطويل  المسلسل  يؤكدها  مساندة 
الفلسطينية عبر جميع حقب التاريخ، مساندة رام المغرب من خاللها البحث بكل السبل 
المتاحة عن سالم عادل يقوم على المفاوضات بين الجانبين باعتدال وحكمة، ويكفي 
اإلشارة هنا إلى االجتماع الثنائي الكبير الذي جمع بين المغفور له الملك الحسن الثاني 
طيب اهلل ثراه بمدينة إفران، والرئيس اإلسرائيلي السابق شمعون بريز  وتبعته بعد 
ذلك زيارة مباركة للمرحوم ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين  وقد كان الهدف منذ ذلك 
الحين وإلى يومنا هذا تحقيق مفاوضات تفضي إلى السلم بين الجانبين، وهو ما فتئ 
المغرب يؤكد عليه دائما من خالل الوساطات األمريكية التي نسق معها  في غير ما مرة 
من أجل هذا الشأن ،وساطة امتدت لعهود طويلة وتقوت في عهد الرئيس األمريكي 
األسبق بيل كلينتون، واستمرت إلى عهد الرئيس األمريكي الحالي دونالد ترامب، الذي 
ترك للتاريخ وثيقة رسمية تشهد باعتراف الواليات المتحدة األمريكية بالصحراء المغربية 

في عهد جاللة الملك محمد السادس نصره اهلل وأيده.
واحتفاء بهذا العرس التاريخي أبت نقابة الشرفاء العلميين إال أن تعبر عن ابتهاجها 
به بإقامة حلقات للذكر تليت فيها بضريح القطب موالنا عبد السالم ابن مشيش سلك 
القرآن الكريم والصالة المشيشية على النبي الكريم ورفع أكف الضراعة إلى الباري عز 
وجل أن يحفظ هذا البلد األمين ويحفظ بحفظه المتين جاللة الملك محمد السادس 
نصره اهلل وأيده، وأن يكلل الباري سبحانه المبادرات الملكية السامية بالعز والنصر 

والتوفيق.
إمضاء :  نقيب الشرفاء العلميين

 األستاذ عبد الهادي بركة

كافــة  علم  إلى  بطنجــة  للزوارق  الملكي  النادي  ينهــي 
المنخرطين إلى أنه عماًل بمقتضيات القانون األساسي للنادي 
سيتم عقد جمع عام غير عادي يوم 19 فبراير 2021 ، وذلك 

بمقره الكائن بمارينا على الساعة الخامسة مساءًا.
هذا اإلعالن يعد بمثابة دعوة لالجتماع.

اإلدارة

النادي الملكي للزوارق بطنجة

اإعالن عن جمع عام الغري العادي

بالغ نقيب ال�شرفـاء العلميني حول العرتاف
الأمريكي بال�شحراء املغربية 

بــــــــالغ
ينهي السيد عيسى بن يعقوب رئيس اتحاد المنعشين العقاريين بطنجة إلى علم كافة األعضاء المنخرطين 
يوم  انتخابي، وذلك  للجمعية سيتم عقد جمع عام عادي  القانون األساسي  أنه عمال بمقتضيات  إلى 
الساعة  انطالقا من  بوالية طنجة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  بمقر   2021 فبراير   26 الجمعة 

الخامسة مساء، حيث سيتم تدارس جدول األعمال اآلتي:
تالوة التقرير األدبي والمصادقة عليه،  -
تالوة التقرير المالي والمصادقة عليه،  -

-  انتخاب مكتب جديد لإلتحاد،
-  مختلفات.

فعلى الراغبين في الترشح لرئاسة الجمعية وضع قوائم ترشيحهم لدى إدارة الجمعية الكائن مقرها 
ب: 71 شارع موسى بن نصير، طنجة وذلك عشرة أيام )10( قبل موعد الجمع العام وفق الشروط التي 

ينص عليها القانون األساسي.
ويعتبر هذا البالغ بمثابة استدعاء رسمي لكافة أعضاء الجمعية المنخرطين.

                                                                                                              الرئيس
عيسى بن يعقوب

طنجة 22 يناير 2021
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ومفرقعاته  الحديدية،  لعبه  أن  الجزائر  لعسكر  نقول    n
الباردة على حدودنـا ال ترهبنـا، وأن مشاكلـه الداخليـة 
ال تغطى بإعالن الحرب علينا.. وأن 40 مليون مغربي في 
المغتصبة  الشرقية  الصحراء  ستحرر  األخضر«  »الزحف 
أن  ونذكركم  التحرير  طريق  عن  أو  بالمفاوضـات  منا 
كانــت  التحريـر،  حرب  أثنــاء  الجزائرية  التحرير  جبهة 
المغربية تحت  المملكة  الجزائــر في  بإدمــاج  مقتنعـة 
قيادة المغفور له جاللة الملك محمد الخامس طيب اهلل 

مثواه.
مجاالت  في  وأبطال  وبطالت  وعالمات،  علماء  هناك   n
وفي  األرض  وعلى  الدولي،  واإلعالم  والعلوم،  الرياضة 

الفضاء، فيجب االحتفاء بهم وتكريمهم ألنهم يكرمون 
عليهم  يتعرفوا  أن  المغاربة  حق  ومن  المغربي،  العلم 
عبر وسائل اإلعالم ويكرمونهم يوما في السنة تحفيزا 

لشبابنا.
n  كما اقترحنا في جريدة طنجة عدد 4141 بتاريخ 16 يناير 
»الحزب  تأسيس  ترامب  الرئيس  على   11 ص   2021
الجمهوري الجديد« غير أنه اآلن يروج بتأسيس »الحزب 
القومي األمريكي«، هذا ال يستقيم مع أتباعه 75 مليون 

نسمة ـ العالم أصبح قرية ما يهمهم يهمنا.
الواليات  رئيس  قدم  عندما  عظيما  شموخنا  كان  كم   n
الدولي  العالم  ترامـــب  دونالـــد  األمريكية  المتحدة 

بمناسبة  صحفية  ندوة  في  السالوي  منصف  المغربـي 
اختراعه للقاح األمريكي ضد كورونا.

             العزة والسؤدد يا عالمنا الدولي منصف السالوي
اتصل  نوستيك  هشام  مغربي  إعالمي  أول  أن  يبدو    n

الدفاع  باسم جيش  الناطقة  إسرائيلية  بارزة  بشخصية 
اإلسرائيلي عبر شبكته في لقاء مطول أبان فيه أفيغاي 

أدرعي عن تمكنه من لغة الضاد بتدفق لغوي سليم.
n  رئيس الحكومة العثماني أصبح ال يلوي على شيء، فعلى 
من  تبقى  ما  على  حفاظا  التنحي  منه  يطلب  أن  حزبه 

أشالء هذا الحزب.

المتفحص لخريطة الوطن، يجد مغربنا متميزا عن باقي خرائط جغرافية الشعوب شرقا وجنوبا 
فأراضينا سالسل جبال وهضاب، وسهول شاسعة، جغرافيتنا تضم أمواجا بشرية سكنت في بيئات 
متنوعة وتكلم أهلها بلهجات مختلفة بتعاقب األحقاب والسنون، فتساهرت وانتقلت من جهة إلى 
أخرى أو إلى مناطق لم نتعود عليها، تسوق المنتجات الفالحية، فتأسست المدن والحواضر فكانت 
القاطنين من مختلف  بين  المصالح  تبادل  بفعل  الدائم  للسكن  اختيار  أو  األسبوعي،  للقاء  مراكز 

المناطق.
بين  حروبا  أو  عرقيا،  تطاحنا  التاريخ  يسجل  ولم  كوطن  باألرض  وارتبطت  شعوبنا  تعايشت 
ضد  شعوبنا  مكونات  اتحدت  بل  الشواطئ  ضد  الهضاب  سكان  أو  السهول  ضد  الجبال  قاطني 
األطماع األجنبية نظرا إلستراتيجية المغرب، فجاء الفينيقيون إلى المغرب تجارا، كما احتل الرومان 
أجزاءا منه، وغزاه البرتغال وبعدها الوصاية اإلسبانية على شمال المغرب وبباقي أطرافه االستعمار 

نفسه  دخيـــل  أي  يأخــذ  ولم  الفرنسي 
من  المغرب  رجال  أشاوس  من  وذاق  إال 
مختلف أطرافه، وطنجة المجاهدة نموذج 
بأسماء  المجاهدة  القبائــل   / المضــارب 
لمحاربــة  قـواعـد  كــانت  التي  أحيائهـا 

الدخيل.
جاء المرشال اليوطي في شكل فقيه 
شعارات  وأطلق  شعبنا  طبيعة  ليدرس 
الشعبية  الوحدة  لتفتيت  إليــه  نسبــت 
تخالط  ال  تسلم  بغيتـــي  »إذا  كمثال: 
في  والخوف  التشكيك  لبعث  أو  مسلم« 
النفوس »سر الحويطة لحويطة كجوهرة 
الظهيـــر  صـــدر  أن  إلى  الخويطة«  في 
البربري »األمازيغي« كبعد لتفتيت وحدة 
الشعب فكان أول من حاربه هم البربر ـ 

األمازيغ.
حروب  تاريخه  في  المغرب  يعرف  لم 
األخــرى  ضد  منطقة  إغارة  أو  اللهجات 
وحتى يضمن وحدتــه استدعت قبيلـــة 
أوربة األمازيغية »المولى ادريس األزهر« 
فكان العرش عرش شعب قبل أن يكون 

إلى  وصوال  بمصر  السيوة  واحة  إلى  المغربية  اإلمبراطوريات  تسلسلت  بعده  من  ملك،  عرش 
األندلس.

بعض الببغاوات كالراحل أحمد الدغرني وأحمد عصيد للركوب على وحدة الدم والعقيدة أرادا 
ألغراض الوصول إلى الوزارة أو البرلمان طرحا »الهوية« وجعال إيديولوجيا من األمازيغية »مسألة« 

مطالبان بإضافة حروف »تيفيناغ« إلى البطاقة الوطنية.
جاللة الملك الحسن الثاني طيب اهلل مثواه عندما كان أحرضان يتكلم له عن األمازيغية كان 

ال يجيبه.
الراحل أحرضان وقد بلغ من العمر 100 سنة وقد أصابه الخرف لم يصرح إلحدى القنوات إال 

باللغة الفرنسية شرطا.

المحجوبي أحرضان
الشريف اإلدريسي ذو المنبت األمازيغي

ينتسب المحجوبي أحرضان إلى قبيلة زيان التي أنجبت المجاهد موحى أو حمو الزياني، كما 
أنجبت عالما جليال هو أبو القاسم الزياني صاحب »الترجمانة الكبرى«.

التاريخية التي  أورد مؤرخ المملكة عبد الوهاب بنمنصور في أحد أجـزاء سلسلــة من الكتب 
أصدرتها مديرية الوثائق الملكية تحت عنوان »أعالم المغرب العربي« أن أحرضان ينتهي نسبه 

إلى عائلة إدريسية شريفة، استوطنت قرية تدعى »عليموسن« قرب والماس.
سعت السلطات الفرنسية إلى تعيين والده قائدا على القبيلة، حرص والد أحرضان أن يدرس 
أبناءه القرآن الكريم، فحفظ المحجوبي ما تيسر منه، كما تتلمذ على يد الفقيه محمد الناصري الذي 
أصبح يعرف بعباس المسعدي القائد العسكري لجيش التحرير الذي اغتاله حجاج أحد المقاومين 

بضواحي فاس.
أحرضـان  أول منصـب شغلــه  كـان 
بعد االستقالل هو منصب عامل الرباط 
إلى  يمتــد  نفوذهــا  كان  التي  والجهة 
بين  حدودية  نقطة  كانت  التي  عرباوة 

الشمال والجنوب.
لم يلبث أحرضان أن دخل في جدال 
سياسي مع قيادة حزب االستقالل تطور 
الجدال وبدأ التفكيــر في إنشـاء إطـــار 
تنظيــم  ميـالد  إلى  أدى  ومما  سياسي، 
سياســي جديـد هو نقل جثمان عباس 
المساعدي من مقبرة باب الفتوح بفاس 
إلى أجدير في الريف دون إذن الحكومة 
والخطيب  أحرضان  زج  إلى  االستقاللية 

في سجن عين قادوس سنة 1958.
رفيقــــه  أحرضان صحبـــة  قضـــى 
الخطيب بضعة شهـــور في السجــــن، 
ورايـن  وبني  الريـف  انتفاضـة  وعجلـت 
بخروجهما من السجن في نفس السنة 

.1958
بدأت اإلرهاصات األولى لتأسيس الحركة الشعبية. بعد صدور ظهير الحريات العامة على يد 
اليوسي  والبكاي، ولحسن  وأحرضان،  الخطيب،  الدكتور  المقاومة وفي مقدمتهم  رجال  نخبة من 
وعبد اهلل الصنهاجي، وانعقد المؤتمر التأسيسي للحركة سنة 1959 وتولى أحرضان منصب األمين 

العام للحركة، وظل يشغل هذا المنصب إلى أن غادره مكرما سنة 1986.
استطاع أحرضان أن يجمع من حوله كل من كان يكن عداء لحزب االستقالل، وخاصة منهم 
أبناء القواد والباشوات الذين عملوا أعوانا إلدارة الحماية الفرنسية وجاء الحزب ليصنفهم في موقع 

الخونة وكانت الحركة الشعبية هي المالذ الذي إلتجؤوا إليه لحمايتهم.
في هذا الصدد أكد الدكتور الخطيب أن الذي بنى الحركة الشعبية هم المقاومون لكنه وقع 
اختطافها من قبل هؤالء الذين فتح لهم باب الحركة قصدا ليدخلوه ويصبحون هم كل شيء في 

الحركة بل أصحاب الحل والعقد فيها، كما كان لهم تأثير فعلي على جميع قراراتها.

حديث الناسحديث الناس

اإثراء ثقافـي ينفي
الطرح العن�شري

• عبد العزيز الحليمي

الأمازيغية



810

4143 • ال�شبـت  30 يناير  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

األديـــب،  القانونـي،  الريسونـي،  مصطفـى  محمد  األستاذ 
بمنبتـــه  التعريــف،  إلى  يحتـاج  ال  الجمعـوي،  الباحـث، 

القانـون واألدب  إلى أســرة  الشريـف وبانتمــائــه 
المهنية  وبكفاءته  الواسعة  وبثقافتـه  والفقه، 

الصحيـــح  وبتكوينــه  العاليـــة،  والعلمية 
أخالقه  وبقـوة  ونبلـه  وبطهره  والمتين 

لطنجة  الشديد  بحبــه  وأيضا  الثابتة 
والحضارات  المدنيات  مهد  الجذابة 

والثقافات والفنون.
الصادق  العالــم  هــذا  نشــأ 
الوفي وتربى وترعــرع في بيـــت 
علم وثقافة ومعرفة تطفـو عليـه 
العميقة،  الصادقة  الوطنية  ظالل 
النهضـــة  بواكــر  انبعثـت  فمنه 
كما  واألدبية.  والعلميـة  الفكريـة 
انطلقت منه بوادر الحرية والمجد.

فصاحــب هذا البيــت العلمي من 
أفضل وألطف وأطيب ما أنجبته مدينة 

طنجة التاريخية؛ لــقـوة شــخصيــتــــــه 
ولعلــمـــــه ولـــروحــــه الطاهــرة ولوالئه 

لوطنــه العـــزيـــز، مستمدًا من خاله العـالمــة 
األميــن المجاهــد صاحــــب العقيــدة واإليـمـــان 

والمبـادئ القويـة، سيـــدي عبد اهلل كنون الحسني رحمه 
اهلل.   

فمـــن البــــدهي أن يكون أســتـاذنـــا الريســونـــي وارثا لخصال حميــدة 
رفيعــة وأخـالق كريمة عالية ولعلــم فياض ووطنية ثابتـــة رافعا لواء المســيرة 
العلمية والثقافية وفنونها والحقوق والمســاواة. متبوئًا منابرها بكل فخر وحزم 

وعزم.
العلم  من  ثروة  أكمامها  من  انبثقت  زاهرة  ونبتة  بذرة  البشوش  وأستاذنا 

والفكر و الذكاء والمروءة واألخالق. 
عرف بسعة صدره وبهدوء طبعـه وبعذوبــة ابتسامته وصفائها مع طالقة 
وجهه وبتواضع نقي، صادق في أعماله وأقواله وفي معامالته، أمين ونزيه في 

شتى المهمات الكثيرة وأنواعها. 
هذا  شخصية  اكتشاف  إلى  والمقربون  والمفكرون  العلماء  السادة  سبقني 
األوصاف  بأنبل  مدحـوه  كلهم  الكبير.  والمبدع  الرزين  والمفكر  الجليل  العالم 
وأثنوا عليه بأحسن وبأرق الثناء وعبروا بألطف التعبير عن مشاعرهم الصادقة 
وعن إعجابهم بأطوار حياته المهنية والثقافية والجمعوية واحترامهم لشخصيته 
العلمــاء واألساتــذة  الكريمة، حيـث خلدوا ذكره في صفحات من سبقــه من 

والباحثين؛ لما يكنون له من محبة ووقار.
النغمات واإليقاعات مع  رائعا متزنا يحمل نفس  حديثهم كان جميال معبرا 
أسمى االنفعاالت وأرقى االندفاعات العاطفية تقديرا منهم لهذا العالم المقتدر 

الملتزم تغمده اهلل بواسع رحمته.
واألساتــذة  العلمـاء  السادة  بينه  ما  إلى  األمين  الكريم  بالقارئ  أنتقل 
والقانونيون بكل إيجاز في حق المرحوم محمد مصطفى الريسوني في تكريمه 

األخير.  
»إنه صاحب توافقات حقوقية، انغمس في منظومة الفكر الحقوقي العالمي، 

اكتسب تجربة قانونية قـلَّ نظيرهـا، وأنه رجل علم ومعرفة 
وإدراك، يومن برسالة مهنية شريفـة، كما كان واضحا 
يحظـى  استجاباتــه،  في  موضوعيا  أفكـاره،  في 
دائما  يسعـــى  الجميع،  لدى  بالمصداقيــة 
كان  الصائبة.  العلميـــة  الحلول  لوضـع 
صاحب  حكيما  الحقوقـي  ميـدان  في 
تتجاوز  استباقية  إشراقية  تحليالت 
المنظور القريب. وكان خيــر مثال 
والتسامـــح  والحــوار  للوسطية 
والمسـاواة. صاحــب المهمـات 
باالعتدال  فيها  امتــاز  الصعبة 
والصداقة  بالصدق  والوسطية 

والوفاء«.  
ومن  أنني  للقــارئ  وأوضح 
بعـض  على  اطـالعـــي  خـــالل 
التي  البحوث  وبعـض  المقـاالت 
ـ رحمه اهلل  الوفـي  أنجزها عالمنا 
بعض  لسيــرة  ترجمته  خاصــة،  ـ 
العلماء األجــالء فــي إطــار »علمـــاء 
بطنجة«،  العلمي  المجلس  في حضــرة 
اقتنعـت من نبـوغــه علميـًا وأدبيًا وفقهيًا 
وقانونيًا وضالعًا في فنـونــه. له أسلـوب بليـغ 
لطيـف واضـح المعاني، ألفـاظ وعبارات متزنة، أدلة 
وبيـانــات دقيقــة. يختلــف أسلوبــه بيـن علمـي وأدبـي 

وبين قـانونـي وفقهي متطور بديـع. 
كمـا اتضـح لـي أنه يمتاز باستـقالل الرأي، وإظـهـار الحقــائق االجتمـاعيـة 

وغيــرهـا بغيـر تحفــظ يعـشـق المساواة واإلخاء وإصالح ذات البين.
وخــالصـة القـول إن عالمنـا وصديقنـا المرحـوم محمـد مصطفىالريسوني 
تحفـة وشعلـة وإشراقـات يستحق كل تقدير واحترام، تغمده اهلل بواسع رحمته.

محمد م�شطفى الري�شوين
• عبد الباقي التمسماني عفة و�أمانة وعزة نف�س

من فعالياته في المجتمع المدني..
رئيس مؤسسة عبد اهلل كنون  •

عضو في المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان  •
عضو في المجلس األعلى للثقافة  •

نقيب سابق لهيئة المحامين بطنجة  •
كاتب عام لجمعية هيئة المحامين بالمغرب ثم رئيسها  •

رئيس جمعية دعم المؤسسات الجامعية  •
رئيس جمعية تنمية إقليم طنجة  •

رئيس جمعية دار الهناء لألطفال اليتامى المعاقين  •
عضو سابق بهيئة التحكيم المستقلة  •

عضو سابق بهيئة اإلنصاف والمصالحة   •

املرحوم النقيب الأ�ستاذ
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شعرية مختلفة،  تتدّلى من سماء سابعـــة،  شعريــة ممسوسة بالعرفان،  لشاعر قادم من عصر الكلمات 
العاليــة، مجنون التّل،  السالك الذي ال يكـفّ عن إضرام نيران طقوســه بين بحر اللفـــظ ومرتفعات المعنى

في ســدرة منتهـــى َطنْجَاه الشاهقـة،  متطهرًا بأسطقســـات النار قبل الماء... والتراب إثر الهواء ...... 
ال غرو،  وهو الوارد القديم الحادث 

المدَرّس،   الشـــاعــــر  الرويّة....  زوايــاهــا  مشــارب  على  الناشئ  النقية،   شيوخها  أحواض  على 
اإلعالمـيّ المتمـــرس،  صاحـــب الصوت البديع،  والحرف السامــي الرفيع، األستــاذ األلمعي عبــــد اللطيف 
المُرهق  روحه  للمُحال،  ووهب  نذر نفسه  الذي  الخرافي  الكائن  علم،  هذا  ناٍر على  اأَلشهَـر من  بنيحيى،  
للترحال،  هذا المُحِلُّ في المقام ،  المقيم في الحال ،  التائه في أودية العطار السبعة،  المتخّلي عن دنياه 

وسروره،  المُتحّلي بمعارج النور وحبوره ،  المتجلي الساطع في ليل السؤال ضُمُوره.
عبد اللطيف بنيحيى الشاعر الشاطح ،  

المهرول بين صفا الشوق ومروة االشتياق ، 
لم يفتأ يعيش على حدّ الوجود واالحتراق ،  بين بُعد أرضي وقرب سماوي ،  بين قبض مكاني وبسط 
زماني،  هذا المُبحر األبدي في بحر األنوار ، والراكب األزلي في نوفل االسرار ،  يُطِلُّ علينا بسَْلسٍَل من ماء 
المفردات النورانية،  واألذواق العرفانية .....مستوفزًا مَرضاة المحبوب ،  مُزوّدًا بقوت القلوب ،  سالكًا مَُظلَّال 
بقيظ الياقوت ،  سابحًا في رحاب الملكوت ، يقتفي مسالك الموت بشوق ال يموت ،  وعطٍش يسعى وراء رواء ،  

أمالً بوصٍل ولقاء ،  وبقاء مستغرق في فناء.
»بيني وبينها

بحر وغابات صنوبر
وواحات نخيل.
ورعشة اشتياق
لعناق مستحيل

وشهقة باغتَتْها ذات شتاء
قبل أن تجمع زاد الرحيل«

» إن جوهر األلوهية هو الحب 
ولذلك كان حنين الصوفي للعودة 
للذوبان  توقـًا  اإللهـي  أصلـه  إلى 
كوني  كمبدأ  أو  كحقيقة  الحق  في 
ذاته  في  يخفي  األلـوهيـة  حب  إن 
األصلي  العمق  دام  ما  للحب  حبا 

لأللوهية هو الحب«
إذن ليـــس إال الحب ،  الحـــب 
دعائم  كل  ترتكز  فعََليْهِ  اإللهي 
)إشارات  ديوانـــه  في  الوجــود... 
الياقوت  هذه  تكون  من  الياقوت( 
وذاته  المُريد  أنا  تكن  لم  إن  حّقًا 
في مرآة الحق؟ إنها باألحرى )األنا( : 
أنا الصوفي الشاعرة ،  الحائرة بين 
مصطلحين  واالنفصال.  االتصـال 
أن  بنيحيـى  اللطيف  عبد  استطاع 
من  الشعـــريـة  رؤيتـــه  يُجســدّ 
في  مركزا  بوصفهمـــا  خاللهمـــا 
وكيفيـــة  الوجـود  وإدراك  معـرفـة 
التعامل معه ،  فضاًل عن اعتبارهما 

مَجلى من مجالي األنا في عالقتها مع اهلل تعالى ) الحقيقة( وفي عالقتها مع العالم المتعيَّن األرضي ،  وتحديد 
كينونة اإلنسان قبل وجوده في عالم األشياء األرضي .

كيفية  إلى  يشيران  أنهما  إذ  الصوفية،  التجربة  من  جليلة  مكانة  واالنفصال  االتصال  لمصطلحي  إن 
انفصال اإلنسان عن عالمه السماوي غير المعروف أو غير المرئي وغير المدرك الذيُ يُشار إليه بعالم األمر،  
واالتصال بعالم التعيّن ، عالم األشياء أي العالم األرضي. ثم محاولة تحديد مسار تلك الرحلة المعرفية من 
انفصال واتصال ،  واتصال وانفصال على نحو متواز ومعاكس من خالل دائرية للزمن - الماضي – الحاضر- 
المستقبل . هذا المستقبل الذي يتم إسقاط الماضي عليه ليكون االتصال هو )األعلى واألسمى( تارة هذا إذا 
اتصل بعالم األمر حيث الموطن األول الذي تنتمي النفس إليه،  والذي انفصلت عنه قديمًا ،  ليصبح عتبة 
لالتصال من جديد ،  واالنفصال عن العالم األرضي الذي نعيش فيه . وتارة ليكون االتصال هو )األدنى( إذا 
عالم  انفصال عن  األسمى ألنه  االنفصال هو  ليصبح    ، األرضي  األشياء  بعالم  االتصال  منه  المقصود  كان 

األمر السماوي:
لماذا خذلتني .. قالت وغّطتْ بجدائل شعرها شَجَنَه

لماذا قتلتني ... قالتْ.. وبّللت بدمعها كفنه
سيحملني هذا المساء النوفمبري

إلى حيث تركنا كوخنا الخشبي في أحراش الصنوبرات
يرقب عودتنا..

وتنتشي البحيرة الحالمة
بميالد مالك صغير....

األنا  إدراك  تتلخص في   : )حقيقـــة وجودية(   : بنيحيى حقيقتيـــن  عند  اإللهي  للحب  أن  نــرى  ها نحن 

النفصالها عن عالمهــا السماوي عن عالمهـــا الروحــي عالم األمــر وهو العالم الالزماني والالمكاني لتتحول 
إلى حيِّز وجودي أخر مُتعيّن )مرئي( في الواقع. و)حقيقة معرفية( تنمو من أيمــان )األنا( الصوفية الشاعرة بأن 
وجودها اآلني على األرض وجود طارئ مؤقت بينما وجودها الحقيقــي يكمن في عودة اتصالها بعالمها األصل 
عالمها األول عالم األمر. إلى حيث : »الكوخ الخشبي« الذي »يرقب عودتنا« إلى حيث الفردوس المفقود لتبدأ 

حيــاة جديــدة مفعمــة بالبراءة والسعادة : »ميالد مالك صغير« :
» أريد أن أستريح قليال

من هذا المؤقت الذي يعبث بي
وأرتمي في حضن األبد

أريد أن أغوص في عمق بحري
كي أتخلص من هذا الزبد

أريد سماء غير سمائي
وبالدا تأويني
غير هذا البلد

وأما لم تلد
ولم تولد«

إن أناه الشاعرة تتمزق بين عالمين متضاربين وزمنين مختلفين ،  إنها أنا حائرة بين اتصال وانفصال من 
خالل زمنين اثنين : زمن ماضوي حافل بالجمال والسعادة عندما كانت األرواح في موطنها األول تنعم بقربها 
من الحبيب ،  وزمن حاضر تعيس حافل بالقلق منفصل عن المحبوب ،  وبما ان المحبوبة الياقوت ) المحبوبة 
التي تمثل الخالق( هي المصدر الذي يمدّ األنا الشاعرة باإللهام والعزم على المضي قدما بالتجربة تسعى هذه 
األنا في حاضرها اآلني : أي الحاضر المتمثل في )االنفصال( إلى استعادة هذا الزمن الماضي الجميل وبعثه حيّا 
من جديد في المستقبل عبر الحلم لكي تحقق ولو بالخيال معنى) االتصال ( مرة أخرى بالسعادة وبعالم األمر 

لتجدد وتضمن بقاءها في المستقبل :
» اقترابـــك مني بذاتك اغتـــراب      وانفصال روحك عن ذاتك اقتراب«.

األحوال  من   - والبعــد  والقـرب 
والسكر  والبسط  كالقبض  الصوفية 
والصحو واألنس والشوق - تتجلى في 
ذات  كِسمة  المعرفـي  اإلنتــاج  حقول 
البطون  المعرفة من  إخراج  قدرة على 
إلى الظهور ومن وجودها باإلرادة إلى 
السالك  يظّل  حيـث  بالفعــل  وجودها 
اختباره  في  والبعد  القرب  بين  مترددا 
لموضوع المحبة الذي يضمن له صله 
تواصل  على  للبقاء  وعلة  المحبوب  مع 
به ،  حيث ال يتحقق هذا البقاء المنشود 
يشكــل  الذي  الحاضــر  خـالل  من  إال 
»فتوتر  ودعائمه  المستقبـل  منطلـق 
الحركة بين الحضور والغياب أو القرب 
مع  عالقة  تأسيس  إلى  سيدفع  والبعد 
المستقبل وسيكون باعثا على نشدانه 
باستمرار ... ألن اللحظة الماضوية هي 
المستقبل  باتجاه  الحركة  تغذي  التي 
واللحظتان  عليه  اسقاطها  يتم  عندما 
بالحاضر  اإلحساس  تعمقان  كلتاهما 
الذي هو منطلق التجربة ومركز ثقلها 

وتوترها«:
»سئمتُ مني

وملَّ ساكني مني
فمتى يزورني مخّلصي من دائي

ويفكَّ القيد عني؟«
هنالك تضافر مستتر من خلف السطور لزمني الماضي والمستقبل اإليجابيين المنشودين ،  في مقابل 
الشعرية  بالتجربة  التقدم  في  اإلمام  إلى  الحركة  يغذي  الذي  هو  التضافر  هذا  مرفوض.  سلبي  حاضر  زمن 
السعيد  االتصال  زمن  في  الماضي  يحمله  انتصار  زمن  بين  دائم  كتوتر  تتجلى  بل  تخبو  ال  حتى  الصوفية 

بالموطن األصل وبين زمن انكسار تعيشه األنا في الحاضر المنفصل الكئيب
تُشّكل حال بنيحيى التجليّ األمثل لدوران دائم في فلك الحيرة ،  كحال السالك الذي يعيش كميت في 
عالمه المنفصل ،  إنها شعرية تسيطر عليها رؤية االغتراب تعيش فيها األنا الصوفية الشاعرة غربتها الزمنية 
والمكانية باحثة مستقصية عن المحبوبة ) الحقيقة( بكل حنين وشوق ولوعة للقائها في رحلة باطنية الجهد 

روحية المذاق وهي مبحرة في متاهات السؤال حدّ الغرق :
»ال تكن طوق نجاتي
إذا تاه بي موج بحرك
وانتشِلني من غرقي

ليكون مرقدي
في قلبك«.

)يتبع(

عبد اللطيف بنيحيى
الشاعر المقيم في حال الشوق

اضطرام تحت 
ظل الياقوت

شادية حامد
شاعرة من فلسطين 3/1
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لم يبق في مخيلتي، من ذكريات الطفولة عن الحمامات الشعبية، سوى مشاهد 
حركية هزلية لذوات هزيلة تبدو كأشباح مقوسة تحمل دالءا، وأخرى بدينة منبطحة  
وجلبة  والصابون،  التدفئة  خشب  بروائح  عابق  بخاري  فضاء  وسط  عرقا،  تتفصد 

أصوات كأنها صادرة من بطن بئر عميق.
جرت العادة، في زمن الجمر و الخشب، أن أرافق والدتي -مرة في األسبوع- إلى  
حمام »السعادة« بعين السبع، وسني آنذاك اليتجاوز الخمس سنوات.وكلما ولجت 
ذاك الفضاء الساخن، إال وأحسست بفرحة عارمة  تنسيني في صخب الحمام وفرط 

حرارته...
والذي كان يشد فضولي الطفولي إلى حمام النساء ، هي تلك األجساد العارية 
المنبطحة على األرضية الحامية كحروف أبجدية  في أوضاع غير عادية، وكذا حركية 
وأكياس  خادشة  حجرية  بمحكات  الناعمة  أجسادهن  يسلخن  وهن  المستحمات  
قماش خشنة.. فتراهن بين مثنى وفرادى يحككن جلودهن بتفان وعناد..وجرت 
إليها  المقربات  أو  صويحباتها  بإحدى  أو  بجارتها  الجارة  تستعين  أن  على  العادة 
من أجل مد يد المساعدة في الحك والدلك، أما اللواتي يرفضن االندماج مع باقي 
الماهرة  الكسالة/الطباخة  عند  بغيتهن  يجدن  فإنهن  لشرهن  اتقاء  المستحمات 
في تدليك الجسد وإزالة األوساخ العالقة به، وللكسالة أسلوب خاص في مجاملة 
المستحمات المثقالت باألساور والسالسل الذهبية، والتتوانى في تسليط سالطة 

لسانها على المتسلطات عليهن المتجاوزات لحدودهن.
وقد ينشب صراع بين بعض المستحمات فتتحول أرضية الحمام إلى بركة دماء، 
وأستحضر في هذا السياق، مشاجرة بين مستحمتين كانت عاقبتها رشق إحداهن 
رأس األخرى بمحكة حجرية ففارت الدماء ثم أغمي عليها ولم تستفق من غيبوبتها 
إال بعد تلقيها إسعافات أولية بردهة خلع المالبس، ويعود  سبب الواقعة إلى كون 
الدالء »القباب«  المعتدى عليها استحوذت على مجلس رحب واحتكرت عددا من 
وضعتها مرصوصة كشارة حدود فاصلة بينها وبين باقي المستحمات، فلما طلبت 
كالقطة  وجهها  في  طارت  للجلوس  مكانا  لها  تفسح  أن  دعوتها  صاحبة  منها 
المجاورة  الغرفة  في  ساعتها  كنت  الواقعة.  فوقعت  وتهارشتا  فتناتفتا  المسعورة 
اللزج  البلدي، ذاك الصابون األسود  أتزحلق بعدما دهنت بدني خلسة بالصابون 

الفعال الضروري لترطيب الجلد قصد التمكن من تنظيفه مما علق به من أوساخ.
ولما بلغت سن التمييزحرم علي حمام »نون النسوة« وفتح في وجهي حمام 
الكبار بعدما ولجت عالم  التحقت بمصاف  »واو الجماعة«، هكذا وفي سن مبكرة 
الرجال من باب الحمام. ومادام الحمام بيت طهارة فإن أبوابه تظل مفتوحة إلى 

مابعد آذان الفجر، وأحيانا إلى أن تطلع الشمس وتستقر في كبد السماء.
وإذا كان الحمام بالنسبة للنساء المكان المفضل إلفراغ المكبوتات واستعراض 
المفاتن، فإنه بالنسبة ألشباه الرجال هو المكان«الفنطازي« الستعراض العضالت 

واجترارحكايات البطولة والمغامرة والغراميات ـ 
وأصحاب  األراضي  مالك  وكبار  والشيوخ  القواد  بعض  كان  الغفلة  زمن  وفي 
النفوذ و »الشكارة« يكترون الحمامات الشعبية إلشباع نزواتهم الطائشة في الخفاء 

بعيدا عن عيون الرقباء.
وحاشيته  السلطــان«  »سيد  العريس  يستفرد  »الدخلــة«  لليلــة  واستعدادا 
ووصيفاتها  السلطانة«  »لال  العروس  الغاية،  ولنفس  به،  تستفرد  كما  بالحمام، 
حامالت الشموع وطبق زينة يشمل الورود المجففة والحناء والغاسول المسقي بماء 

الزهر والعكر الفاسي والسواك والمكحلة ذات المرودة وقنينات عطور.
وأحيانا يتحول الحمام إلى استوديو غناء، حيث يستمتع البعض بأداء مواويل 

ومقطوعات غنائية يرردها الصدى.
وتنسج عن الحمام  أساطير وحكايات حول الجن الذي يختطف الحسناوات أو 

يلحق عاهات مستدمية بالمستحمين والمستحمات.
تدخل الحمام فتستقبلك قاعة الجلوس بهياكلها الخشبية المتراصة، حيث يتم 
التجرد من المالبس والتخلص من األحذية، وحين تنسلخ من ثيابك ونعالك تحمل 
دلويك وتلج إلى الغرفة الصفر - عادة ماتكون خالية من المستحمين - وهي دافئة 
نسبيا، ثم تنزل إلى الغرفة الموالية وهي أكثر اعتداال، فالثالثة وهي األشد حرارة 
وبها حوض الماء الساخن »البرمة« وهذه الغرفة هي محراب الطهارة البدنية ،ودون 
ولوجها واالسترخاء في رحابها اليستقيم استحمام والحصلت راحة عظام، إنها قبلة 

المستحمين ومنها يستمدون طهارة أبدانهم.
»الدخول إلى الحمام ليس كالخروج منه« تلك بالغة شعبية مفادها أن المرء 
يدخل الحمام وسخا قلقا، وبعد االستحمام يخرج منه نظيفا مرحا ؛وفي الحمام مزايا 

مثلما ذكر الفضل الرقاشي حين قال:
»ونعم البيت الحمام، يذهب القشافة، ويعقب النظافة، ويهضم الطعام، ويجلب 

المنام، وينفي الغضب، ويقضي األرب«.
واليجوز، في هذا المقام، تجاوز ذكر السرقات التي تستهدف مالبس وأحذية 
المستحمين، والأنكر أنني كنت ممن دخل الحمام منتعال وخرج منه حافيا، شأني 

شأن أبي سكرة الذي وصف ماوقع له بإحدى حمامات بغداد حين أنشد هاجيا:
إليك أذم حمام ابن موسى
وإن فاق المنى طيبا وحرا

تكاثرت اللصوص عليه حتى
ليحفى به المرء ويعرى
لم أفقد به ثوبا، ولكن

دخلت محمدا وخرجت بشرا

مذكــــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س
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محمد وطا�س

واقــع  إلى  الماضيــة  الحلقـــة  في  تطرقــنــا 
األسرة  استقــرار  وتحديــات  الزوجيــة،  العالقــة 
الطالق،  نسبة  ارتفاع  بمرارة  وسجلنا  المغربيــة، 
والحاضر...  الماضي  بين  مقـارنـة  عند  ووقفنا 
لشخصيــات  أدوار  غيــاب  هنــاك  اليوم  بالفعل 
ساهمـت رياديا في الحفـاظ على تماسـك األســرة. 
جديدة،  بأولويات  اإلنشغال  ظــل  وفي   ، بينما 
الشخصيــات، وغابـ معها  المهام، وغابت  تعددت 
الهــدف من تأسيس األسرة، لذلك بقي الكرسي 

شاغرا، فهل نبحث عمن يمأله  أم نتركه فارغا؟؟؟
تتماسك  نوويــة،  كمؤسسة  باألسرة  اإليمان 
استقرارها  تحمي  التي  المجتمعات  لتبني  بنيانها 
الضروري وضــع  باستقرار هـذه األســر. كان من 
استراتيجية واضحة المعالم وفق برنامج عمل يعهد 
به للمهتمين والمختصين والعاملين الميدانيين، 
األسر،ضمانا  هذه  أفراد  وتأهيل  تكوين  أجل  من 

لنجاحها،واستمرار نبض صحي للمجتمع.
مؤسف أن يبدأ الشقاق بين الزوجين في السنة 
األولى من الزواج، بسبب غياب ثقافة أسرية، سواء 
لدى الزوج أو الزوجة! ما يعرف من الزواج الجوانب 
وسببه،  االنجذاب  من  بنــوع  المبتدئــة  المادية، 
معاييــر  وفــق  وتأثيثــه  الزوجية  بيت  توفير  ثم 
فيسبوكية، وإنستاغرامية... ومقاربــات عائليــة... 
أحسن  لتقديم  والتسابق  للقروض،  اللجوء  فيتم 

العروض!
درايـــة  لهــما  الزوج  وال  الزوجة،  ال  المفاجأة، 
بتدبير شأن هذا المركب! بأية لغة؟ بأية وسيلة؟ 

ما الذي يحكم هذه العالقة؟ شرعا وقانونا!!!
»لماذا تزوجت إذن؟«.

»أعجبني وأحببته، ولم يرفض لي أي طلب...«.
»وأنت لماذا تزوجتها؟«.

تعتـرض  ولم  كثيرا،  وأحببتهـا  جميلة  »كانت 
يوما عن أي طلب أطلبه منها...«.

الزواج، أصبح بخيــال، يعنفنـي  »اليوم، وبعــد 
نفسيا، يمنعني من كل شيء...«.

»اليوم، وبعد الزواج، أصبحت ال تطاق، سليطة 
حياتها كلها  الزوجية،  بواجباتها  تقوم  اللسان، ال 
طلبات، وأنا أعيش ظروفا جد صعبة فقد ورطتني 
في قروض، أعجز عن تأديتها، وتجعلني غير قادر 

على النفقة على بيتي...«.
تنتهي!  ال  يوميـة...  مشاكـل  أسرية،  نزاعات 

لماذا ؟ ألن الكرسي بقي فارغا !
الدخـــول  قبل  المتزوجــون  يحتــاج  ماذا  إلى 
تكوين،  إلى  يحتاجـون  الكبيرة؟  المؤسسة  لهذه 
وتأهيل، ونقل تجارب ناجحة وإيجابية، في المجال 
يتعلـق  ما  وكل  األســرة،  بمدونة  بدءًا  القانوني 
بالحقوق والواجبات، يحتاجون إلى دورات في مجال 
وثقافة  الوالدية،  التربية  لألسرة،  المالي  التدبير 
مهــارات  إلى  يحتاجــون  كما  األبناء،  مع  التعامل 
التواصل وبنـــاء العالقــات الناجحــة... يحتاجــون 
البناء  قواعد  واحتــرام  الزواج  من  الغاية  لفهم 

التشاركي  الموقعين عليه معا....
الكرسي الفارغ، يحتاجك أيتها األم، أيها األب، 
والعمـة.... الخالـة  أيتهـا  الجد  وأيها  الجدة  أيتها 

يحتاجك أيها األستاذ، أيها المربي.. يحتاجك أيتها 
المرشدة والواعظة والواعظ...

نحتاج  أم  بالتطوع؟  الكرسي  ملء  يكفي  وهل 
لمبادرات نوعية لهذا الكرسي؟؟؟

على  نجيب  اهلل،  بحول  المقبلــة  الحلقــة  في 
السؤال.

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

الزواج �سكن ومودة

)�صدق اهلل العظيم(

وذلك يوم األحد 24 يناير 2021 وفي اليوم الموالي، شيـــع 
بمقبرة سيدي  واألحباب ودفن  األهــل  الطاهر، بحضور  جثمانها 

اعمار، بعد صالة العصر بمسجد بالل.
بأحر  طنجـــة  جريــدة  أسرة  تتقــدم  الجلل،  المصاب  وبهذا 

أفــراد  إلى جميـع  الفقيدة وكذا  أبنــاء  إلى جميــع  التعازي 
عائالتهم، راجية لهم الصبر والسلوان وللفقيدة عظيم 

األجـر والغفـران، تغمدها اهلل بواسع رحمته وأسكنها 
والشهـداء  والصديقين  النبيئين  مع  جناته  فسيح 

والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

ِ َواإِنَّا اإَِلْيِه َراِجُعوَن  يَبٌة َقاُلوا اإِنَّا هلِلَّ اَبْتُهْم ُم�صِ اِبِريَن الَِّذيَن اإَِذا اأَ�صَ ِ ال�صَّ { َوَب�شرِّ
ْهَتُدوَن  } وَلِئَك ُهُم امْلُ َلَواٌت ِمْن َربرِِّهْم َوَرْحَمٌة َواأُ اأُوَلِئَك َعَلْيِهْم �صَ

لبت نداء ربها المشمولة بعفو اهلل المرحومة

لال بدر ال�شعود البدراوي
                                 والدة زميلنا محمد إمغران
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هي األيام تتوالى والشهور والسنوات، لنبدأ سنة جديدة ونطوي سنة مضت بكل 
العام؛  توديع  على  شاهد  أكبر  وهو  بعد،  دورته  يكمل  لم  يناير  شهر  وماعليها،  مآلها 
بأيامها  الميالدية  السنة  التي  تجر خلفها بسرعة متناهية شهور  البداية والقاطرة  هو 
ولياليها. ينتهي العام في رمش العين ولمح البصر، والنكاد نصدق ! واليوم نقوم بإعادة 

الزمن إلى الوراء الجترار ماقلناه سابقا بخصوص موضوع مثير للجدل ومقلق للغاية !
نتحدث في هذا الحيز الزمني عن ظاهرة أطفال الشوارع المهملين المشردين الذين 
يوجدون، بل يعيشون آناء الليل وأطراف النهار وضعية صعبة ألسباب أسرية واجتماعية 
واقع مأسوي،  تأمل عميقة الستقراء  وقفة  إنسانية مضطربة تستدعي  مختلفة.. حاالت 
وليست  والتمدرس،  التعلم  في  الحظ  يحالفها  لم  آدمية،  مخلوقات  وطأته  تحت  تئن 

مسؤولة عن وضعها في صورته المؤلمة، كما تعيشه وتتعايش معه، مكرهة ليس إال. 
على  والقلقين  المضطهدين  المضطربين  األطفال  من  الفئة  لهذه  هل   : السؤال 

حياتهم حيز في »تصورات وبرامج ومخططات الحكومة«؟
هل تعلم هـذه الحكومــة - ومن خاللها القطاعات المعنيـة - بأن هؤالء األطفال 
 .. اليأس   .. اإلحباط  المعاناة..  القلق..  التوتر..  عالماته:  من  مأسويا،  واقعا  يعيشون 
والخوف من المجهول، بعد أن أصبحت الفضاءات العمومية لجل المدن المغربية مسرحا 

لواقع متدهور مؤلم ومحبط بكل المقاييس؟
ميداني  عملي  رصد  وإلى  معمقة،  دراسة  إلى  تحتاج  المشردين  األطفال  مأساة 
للكشف عن مكامن الضعف والخلل البنيوي المجتمعي مع قراءة في السياسات المتبعة 
المدني،  المجتمع  المنتخبة وجمعيات  المعنية والمجالس  الحكومية  القطاعات  من قبل 
القراءة  ووطنيا..  وجهويا  محليا  المشردين  األطفال  وقضايا  بشؤون  المهتمة  السيما 
التأمل جيدا في مصادرة حقوق األطفال وحرمانهم  التشرد تحيلنا على  األولية لظاهرة 

من أبسط حاجياتهم في الحياة..
وبالمناسبة، فإن حكومتنا الحالية تضم من بين وزرائها وزيرا للدولة مكلفا بحقوق 
اإلنسان ندعوه إلى مراجعة وضعية هؤالء األطفال المهملين وتصحيحها أو على األقل 
التخفيف من آثار الظاهرة ومشاكلها بالتنسيق مع القطاعات التي تعنى بأوضاع الطفولة.

قطاعات  تدبير  مسؤولية  يتولى  الذي  )الحزب  وزيرة  تتولى  الحكومة  نفس  داخل 
من الشأن العام( قضايا األسرة والتضامن والتنمية االجتماعية. ماهي استراتيجية هذه 
الوزارة في المجال االجتماعي؟ أي تصور لهذه األخيرة حول الطفولة المشردة على امتداد 
خريطة الوطن؟ ماذا عن برامجها القابلة للتنفيذ على أرض الواقع؟ أي دور لهذه السلطة 
الحكومية المكلفة بما هو اجتماعي.. تضامني.. أسري في غياب مبادرات فعلية وحلول 

واقعية وسياسة جريئة وواضحة المعالم ؟
هنا بمدينة طنجة -كما في باقي مدن الشمال الواقعة على الواجهة المتوسطية- 
جيوش من األطفال يعدون بالمئات، بل بمئات المئات، هائمين على وجوههم، مهملين 

في الشوارع يتقاسمون البؤس والتشرد..
أطفال  تجاه  وزارتها  برامج  عن  ماذا  ؟   النازلة  هذه  في  المعنية  الوزيرة   مارأي 
ضائعين.. مهمشين محاصرين بفعل ظروف قاسية واستثنائية ؟ ماهي مبادراتها التي 

»صدّعت« بها رؤوس الناس في البرلمان؟
خطاب  بين  فقط  لنفصل  المعنية  الوزيرة  السيدة  إلى  ننقله  حي  نموذج  هذا 
شاهدا  سيظل  الذي  الواقع  هذا  الواقع.  أرض  على  يجري  وما  الدونكيشوتية  »المعارك 

على آالم ومآسي وأحزان طفولة محطمة بعد رحيل وشيك لحكومة غير مأسوف عنها !
بشؤون  المهتمة  المدني  المجتمع  ومنظمات  جمعيات  هناك  اآلخر  الجانب  في 
وقضايا الطفولة تتحمل بدورها جانبا من المسؤولية في إعداد برامج وتصورات قابلة 
الطفولة  واقع  في  للنظر  واقعية  استراتيجية  على  تتأسس  وحلول  وسياسة  لإلنجاز 
المهملة، وتقديم الحلول الممكنة والكفيلة بمعالجة أزمة أطفال الشوارع والتخفيف من 

حدتها وعدم استفحالها..
المهنية، واكبت خاللها تظاهرات وأنشطة  أقول لكم من منطلق تجربتي  دعوني 
كثيرة لجمعيات ومنظمات شبابية وتربوية لم ينل منها هؤالء األطفال شيئا من حظهم 
الجمعيات  من  الكثير  وأنشطة  برامج  بأن  لكم  وأؤكد  قلت  إذا  سرا  أذيع  وال  العاثر! 
تخضع  وال  الفعل،  مستوى  إلى  والترقى  وخجولة  مرتبكة  الطفولة  بقضايا  الصلة  ذات 
الستراتيجية محددة األهداف فاعلة وطموحة وقابلة للتنفيذ العملي بنتائج إيجابية  على 

امتداد مراحل زمنية معينة..
الدعم  وراء  تلهث  الجمعيات  هذه  من  البعض  أن  كيف  منا  الكثير  على  واليخفى 
والمنح المالية المدفوعة في حساباتها المفتوحة »بالطول والعرض« مع استثناءات تكاد 
التذكر! هذا واقع اليحجبه شيء،  وبإمكانكم النزول إلى الشارع لمساءلة هؤالء األطفال 

عن حقيقة األمر؟
المترامية  والفضاءات  مرفأ،  وال  له  شاطى  ال  بحر  الطفولة  مشاكل  عن  الحديث 
األطراف التي تأوي جيوشا من هؤالء األطفال الضائعين والهائمين على وجوههم  هي 
األخرى العد والحصر لها ! بالجملة هي نتاج سياسات عمومية أثبتت فشلها رغم البرامج 
والمخططات التي لم ترتق إلى مستوى الفعل، ولم تنجح في إيجاد حلول معقولة النتشال 

األطفال المحرومين من مستنقع االنحراف والمعاناة والضياع.. 
أتمنى أن أكون قد وفقت في نقل الصورة عبر هذه القراءة ألزمة األطفال المهملين 
المعرضين ألسوأ المعامالت وألبشع الممارسات المشينة مرغمين وبطريقة ال إنسانية، 
المعنية  الجهات  من  تقتضي  بهؤالء  المحدقة  واألخطار  والقاسية  الصعبة  فالظروف 
والقطاعات المسؤولة ضرورة إيالء مايلزم من العناية والرعاية لهذه الشريحة الواسعة 
أبعادها  في  االختالالت  ومعالجة  بنيوية  إصالح  بعمليات  والقيام  الوطن،  أبناء  من 
وإيجاد  المهملة  الطفولة  ألوضاع  ومسؤولة  مواطنة  ومتابعة  واإلنسانية  االجتماعية 

الحلول العملية لمعضالت ومآس باتت تهدد استقرار المجتمع.
فماذا أنتِ فاعلة أيتها الحكومة ؟

من صميم المجتمع

• إدريس كردود

اأطفال ال�شوارع :
حكاية لتنتهي..

مبادرات احلكومة جعجعة
بال طحني !

)تتمة ص1( 
حالة الجماعة مثير،  حقا، للشفقة، بعد أن 
تم رفضُ المشروع برمته، للمرة الثالثة،  ليجد 
العمدة وجماعته أنفسهم  في مواجهة مباشرة 
مع »قليلي السعد« ممن  »عبثــت«  »المسطرة 
بأراضيهم، وضاعف  الرصاص«  وقلم  والفرجار 
من معاناتهم بعد أن جمدت عقاراتهم، فال هم 
قادرون على  التصرف فيها  بحجة أن الوكالة 
تحت  »أراض  خانة  داخل  وضعتها  العقارية 
العمليات  خارج  يضعها  الذي  األمر  الدراسة« 
تعويضات  من  استفادوا  والهم  التجارية،..... 
األوامر  تحترم  أن  يجب  التي  الملكية«  »نزع 
الملكية من حيث شروطها  و قيمة التعويضات 
تلك  صرف  خاللها  يجب  التي  والمدة  عنها، 
التعويضات ) الخطاب الملكي  في افتتاح الدورة 
األولى من السنة التشريعية األولى من الوالية 
التشريعية العاشرة. الجمعة 14 أكتوبر 2016(.  

التصميم »المشؤوم«  الذي  انتهت آجال 
دراسة  تعرضات »ضحاياه«  المتراوح أعدادها 
ما بين 3800 و 5500،  عند كل طبعــة، وإلى 
طبعته الثالثــة، دون أن يجد المشروع طريقه 
أمامه  وتنقطع  للحكومة،  العامة  األمانة  إلى 
وأمام »منتجيه« كل سبل الدفع به إلى الجريدة 
التعمير  ليتم  أخيرا »حجزه«  بوزارة  الرسمية، 
لإللغاء  يعرضه  سوف  ما  وهو  نهائية،  بصفة 
للمرة الثالثة، والعودة به وبأصحابه إلى نقطة 
والبحث  الصياغة   من  إعادة  انطالقا  الصفر، 
على  أخرى،  مرة  يفرض،  سوف  الذي  العلني 
اآلالف من المواطنين الذين »لدغوا من جحر 
الجماعة ثالث مرات«،  أن »يحشروا« في غرفة 
يحتاج  بخرائط  بالكامل،  حيطانها،  »زخرفت« 
على  القدرة  من  عالية  درجة  إلى  إليها  الناظر 
التعامل مع الخرائط، المرسومة بـرسوم وحروف   
تكبر وتصغر حتى يصير من الضروري استعمال 
عدسات مكبرة للتأكد من اتجاهاتها،   مع أنه 
ال شيء يضمن للناظر أن يتعرف على األرض 
التي جاء يبحث عنها في خرائط حائطية  ليس 
من السهل فك طالسمها في وقت وجيز، وأمام 
هذا  والباحثات«  »الباحثين  من  كبيــر  حشـد 
بالنسبة للعارفين، أما غيرهم فيفوضون أمرهم 

إلى اهلل سبحانه !  
أبــدى  قـــد  البلـــدي  المجلـــس  وكان 
جلســة  خالل  التصميـــم  في  رأيــه  السديد 
استثنائية  في يناير 2020،  عند نهاية البحث 
المواطنين  ليأخذ  تعرضات  العلني  وتلقى 
وهناك   ...... الربـــاط،  إلى  طريقـه  التصميم 
»حط الرحال« إلى اآلن تيمنا بالقولة المأثورة: 

»سيدي ال أفارقك« !.  

أكد  بل  يستسلــم،  لم  العمــدة  ولكن 
أربكت  التي  الجائحـة  أن  صحافي  تصريح  في 
عمل اإلدارات العمـومية، هي السبب في تأخر 
والفصل  المواطنين  تعرضات  دراسة  ملفات 

فيها قبل الدفع بها إلى المراحل  الموالية.  
وعاد ليطالب بمهلة ثالثة أشهر إضافية 
تعرضات  ومعالجة  فــرز  عمليـــة  الستكمال 
نفس  أثار  التصميـــم،  كما  على  المواطنين 
الموضوع بمجلس المستشارين الذي هو عضو 
الحكوميين  المسؤولين  »مــزاج«  أن  فيه،  إال 
الطـــرح،  لتنقضي  هذا  يساير  لم  المعنيين 
المهلـــة المقــررة في  31 ديسمبــر الماضي، 
وخرائطه  الجماعي  أوراقه  المجلس  ويجمع 
ويعود بخفي حنين إلى مسقط رأسه. وكان اهلل 
في عونه من تشفي المتشفين الناقمين،  سواء 
من بين ضحايا التصميم أو من بارونات التعمير 
الذين يبدو أن هذا التصميم لم يكن »مؤاتيا« 

لتطلعاتهم بالكامل..... !  
ولعل من ألطف  ما قرأت أن العمدة وعد 
بالوقوف إلى جانب المعترضين والدفاع عنهم 
أمام من يجب. والحال أن التصميم الذي أبدعه 
الجماعي هو السبب في وجود  المجلس  نبوغ 
منها  يفهم  أن  يمكن  التي  االعتراضات  تلك 
»غرباء«  أناس  طرف  من  صيغ  التصميم  أن 
المدينة  هذه  وضع  يعرفون  طنجة،   ال  عن 
المجاورة  المناطق  في  خاصة  سكانها  وأحوال 
البلدي  المدار  في  أدخلت  التي  للمدينة،  تلك 
عليها مساطر  تزال »قروية« وفرضت  وهي ال 
البلدية  مدنية وجبائيه، دون أن تستفيد من 
التجهيزات و الخدمات التي يستفيد منها مركز 

المدينة. )عزيب أبقيو نموذجا(....  
في هــذا »العزيــب« بمقاطعــة مغوغــة، 
بمدخل المدينة عند طريق تطوان، الحياة ال زالت 
العشوائي  البناء  أن  بالرغم من  بامتياز،  قروية 
بشاعة  وتكتسب  القرية  لتفقد جمــال  غشاها 
زالوا  »العزيب« ال  الياجور. معظم سكان هـذا 
يتكسبون من الفالحة وتربية الماشية والطيور.

مترا   12 من  طريقا  التصميم  شق  ذلك  ومع 
داخل أراضي الخواص،  والحال أنه توجد بموازاة 
تقطع  معبدة  طريق  المبرمجة،  الطريق  مع 
»القرية« طوال لتوصلها بالطريق السيار،  وقد 
خضعت لعملية توسعة  وترميم  بشكل جيد، 
وتم بناه رصيفين من جانبي الطريق على طول 
إنارة جيدة،  أيضا  إنارتها  امتدادها،  كما تمت 
تحسدها عليها طرق وأزقة بمرشان والمدينة 
العتيقة، بينما تظل  طريق   12 مترا المبرمجة 
»جاثمة« على خريطة التصميم،  عنوانا للعبث 
والهدر والضياع... هذا ما يردده أصحاب األرض.  

هذه، فقط، حالة من حوالي 4 آالف حالة 
تصميم  من  الثالثـة  الطبخــة  على  اعتراض 
الجماعة،  الذي قالت بعض المنابر إن »شبهات« 
تحوم حولها بسبب ما وصف بمجامالت استفاد 
الفرص.  يعرفون  اصطياد  من  بعض  منها 
أي  عن  الجماعة  الحال،  ننزه  بطبيعة  ونحن، 
عمل من هذا النوع، ونربطه فقط، بسوء تدبير 
مرده، ال شك، إلى قلة الدراية بأمور كبيرة من 
قبيل إعداد تصميم هيكلة لمدينة كبيرة من 

حجم طنجة.  
»البلوكاج«  حالة  أرجعت  المواقع،  بعض 
التي تعرضــت لها »الطبعة الثالثة« لمشروع 
اإلدارة  لحرص   تعــود  التصميم  إلى كونهــا 
المشروع  لهذا  انتخابي  استغـالل  تفادي  على 
من طرف الحزب الذي تعرفون، والحال أن  هذا 
مواطني  األضرار  آلالف  من  حمل  التصميم 
طنجة ما يجعله حجة على حزب العمدة  وليست 

حجة له   !.  
اآلن، وقد انتهينا إلى قبول  حتمية انتظار 
»البحث  قاعـــة  إلى  والعودة  أخريين،  سنتين 
المسطريــة،  اآلجال  وإلى  العلني«  العمومي 
وإلى لجان دراسة التعرضات، وهيئات التأشير ما 
قبل النهائي حتى يصل المشروع المسعود إلى 
األمانة العامة للحكومة التي قد تأمر )أو ال تأمر( 
بنشره  بالجريدة الرسمية،  لنحصل، في نهاية 
المطـــاف، على  قــرار بـ »رفــــع اليد«  )الثقيلة( 
التي  جثمــت أربع سنوات على صدور من سحق 
»البالن« أراضيهم وأمانيهم ومصالحهم  لنقف  
قبيــل  » إما  أخرى...من  مفاجــأة  عند  جميعا 

وإما ! « ... 
الجهة  هي  ما  األصعب،  السؤال   ويبقى 
التي يمكن للمتضررين التوجه إليها للمطالبة 
بهـم  لحقت  التي  الخسارات  عن  بالتعويض 
جراء تجميد عقاراتهم ألربــع سنـــوات،  مــن 
وضعـــت  التي  والوكالـــة  الجماعــة   طرف 
المدة،  تحت  »الحجر  هذه  خالل  ممتلكاتهم 
فيه.  البد  لهم  مسؤولية  ال  التعسفي«  الذي 
من جهة تتحمل المسؤولية، خاصة وأن الخطاب 
الملكي كان واضحا تمام الوضوح فيما يخص 
أسس انتزاع الملكية وطرق تعويض أصحابها، 
هذا التعويض   الذي يجب أن يتم  خالل آجال 

محددة، ووفق ثمن »رواج وقته«. 
عن  للدفاع  ينبري  أحد سوف  ال  أن  نعلم 
باألمر  تبقى  المعنيين  ولكن  الحقوق  هذه 
دوما  أبوابه  المشرعة  القضاء  طريق  أمامهم 
في وجه طالب الحقوق المهضومة من أي جهة 

كانت.... ! 
عزيز كنوني

اجلماعُة  تف�شل يف مترير م�شروع  التهيئة ملدينة طنجة  
بعد اأربع �شنوات من امل�شاطر وثالث »طبخات« 

هل هي عودة اإلى نقطة ال�شفر؟
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد »َوَما اأَْنَفْقُتْم ِمْن �َشْيٍء َفُهَو َيْخِلُفُه« 
الخيــر  أهل  تسابق  على  له،  والشكر  هلل  الحمد 
عموما  واأليتام  الهشة  الفئات  دعم  على  واإلحسان 
وجمعية حضانة طنجة للرضع واألطفال المتخلى عنهم 
خصوصا التي أنعم اهلل عليها بزيارة وفد شبابي من  :  

Groupe Assu  2000   
 Euro Assurance 
  Pôle Crédit  
 Maxance Wiam   

الذي  مسادي  أمير  األستاذ  العام  المدير  برئاسة 
سبق وزار الحضانة مع بعض من معاونيه واطلع على 
احتياجاتها مما أدى بالمؤسسات المذكورة، إلى تقديم 
إسهاما  درهم  ألف   200 مبلغه  للجمعية  مالي  دعم 
منها في تغطية نفقات التسيير وخاصة منها تسديد 
 35 إلى  عددهم  يصل  الذين  المستخدمين  رواتب 
مستخدما والبالغة 170 ألف درهم شهريا، علما أن عدد 
المستفيدين من خدمات الحضانة من رضع ومعاقين 

ومن هم في وضعية صعبة يصل حاليا إلى 93 طفال. 
سلوكهـــا  على  المجموعــة  لهذه  جزياًل   شكراً 
اإلنساني وعلى دعمها الذي سيتواصل ببرنامج سنوي 
قضاء  على  التركيز  العام،  مع  هذا  أشهر  على  موزع 
مساعدات  وتقديم  األطفال  مع  شهر  كل  خالل  يوم 
النظافة، والحفاضات وغيرها من  الحليب، ومواد  تهم 

احتياجات الرضع واألطفال. 
من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل، شكرا ألهل  البر 
والخير   على ثقتهم في جمعية حضانة طنجة للرضع 

واألطفال المتخلى عنهم،  
وفي فعل الخير فليتنافس المتنافسون.  

زهور الغزاوي القاسمي 

يكــــاد يجمع المفكرون ورجال القانون العالمون بتاريخ وتطــور 
بــــأن  في مجملها  تقول  فكرة محورية  على  السياسية،  المؤسسات 
مؤسسة سياسية كــــبرى مثل »الدولة« لم تكن لتنشأ لوال حصول 
على  هوبز،  طومـاس  مثل  مفكرا  نجد  وهكذا  الناس،  بين  تعاقد 
سبيل المثال، يقول بأن »القانون الطبيعي حتَّم على األفراد البحَث 
الفطرة،  مرحلة  عليها في  كانوا  التي  التعاسة  حالة  مَخْرَج من  عن 
عن  بموجبه  تنازلوا  عقد  »الدولة«،  ِبإنشاء  عقدٍ  إلبرام  دفعهم  ما 
حقوقهم  ليضعوها في يد جهة تتركز لديها السلطة، وذلك مقابل 

شرط وحيد هو  »حصولهم على األمن«
عن  اإلجابة  بخصوص  المفكرين  نظريات  تعدد  من  بالرغم  و 
سؤال : كيف نشأت الدولة؟ وبصرف النظر عن النقاشات الكثيفة التي 
دارت حول طبيعة أطراف »العقد االجتماعي » المؤسس لهذه الدولة 
ومضمون هذا العقد وشروط فسخه، وغير ذلك من األسئلة النظرية، 
رغم كل ذلك، فقد حصل اتفاق وإجماع على أن الهدف المركزي  يجب 
أن يــكون هو  إنشاء »الدولة« بشكل يضمن لها الخروج في أفضل 
الصيغ لتكون بذلك »قادرة على تلبية طموحات الشعب، وتنطوي في 
الوقت نفسه على اآلليات الكفيلة بتمكين حكومة منتخبة من إدارة 

شــؤون الدولة بأعلى قدر من الكفاءة«.
»العقد  بنظريــة  المرتبطة  الفكــريــة  المناظـــرات  عن  بعيــدا 
اإلقـــرار  من  بــد  ال  المعاصر،  التاريخ  عبر  وتحوالتها  االجتماعي« 
أروبــا،  في  تـم  قـد  الحديــث،  شكلهــا  في  الدولــة،  نشــوء  بأن 
وتحــديــــدا في النصف الغربي من هذه القارة العجوز، ومنها انتقل 
»المفهوم الحديث للدولة« نحو بقاع أخرى من العالم، سواء أتمَّ ذلك 
اتخذته  الذي  االستعماري  التوسع  عبر  أو  لالقتداء،  عبر مجرد طريقة 

الدول الجديدة.
يمكن  أشكاال  السابق  في  عرف  أنه  رغم  فالمغرب،  بالطبع،  و 
وصفها بالـــ »ماقبل حداثية« فيما يخص مفهوم الدولة، فإنه يعتبر 
استعمار  وهو  االستعمار،  وسائط  عبر  الدولة  لنشوء  بدوره موضوعا 
صيغ في شكله القانوني المالئم ليصبح معه »حماية« بدل احتالل، 
ولذلك فإن الشكل الحديث للدولة المغربية لم يظهر للوجود إال مع 

خروج »الحامي« األجنبي وإعالن البلد  استقالله.
وما دام نشوء المغرب كدولة حديثة لم يتحقق إال قبل نحو  نصف 
قرن أو أكثر بقليل، فإن السؤال الذي يجب أن يطرح نفسه اآلن يتعلق 
بماهية وطبيعة التصورات التي يمتلكها المغاربة إزاء كائن سياسي 

اسمه »المغرب«؟
األولى لالستقــالل،  السنوات  المغاربــة منذ  لقـــد تشكــل لدى 
الدولة  بأن  يعتقد  مفهوم  وطبقاتهم،  وعقائدهم  فئاتهم  وبمختلف 
اقتضت  إن  المستحيل  صناعة  بإمكانه  وأن  وخارق،  قوي  كائن 
الضرورة ذلك، وبلغ االعتقاد بهذا المفهوم درجة أصبح معها بعض 
تافه  فرد  مجرد  في  للقوة،  الدولة،كعنوان  يجسدون  »المواطنين« 

فقط ألنه ينتمي »للدولة« !
ال شك أن درجة حدة هذا المفهوم قد تراجع  االعتقاد بها كثيرا 
بالنسبة  تغير  لكنه  ومعرفية،  حقوقية  العتبارات  الناس،  عامة  لدى 
دائرة  في  ذواتهم  يصنفون  الذين  أولئك  السيما  منهم،  لكثيرين 
»الدولة« أو في حواشيها، إذ تحول اعتقاد هؤالء وتطور بشكل سريع، 
من  أيضا،   هي  بل  »مرعب«  كائن  مجرد  لديهم  الدولة  تعد  لم  إذ 
جانب آخر ،كائن يفتح  سبل االغتناء السريع أمام الشخص المنتمي 
لهذه الدولة، بل إنها قد تكون أيضا مصدرا مباشرا لالغتناء ولو عبر 

مجرد انتماء تافه لمؤسسة من مؤسساتها العامة.
و هكذا تشكلت في »الفكر اإلدارويّ« المحلي نظرية جديدة تقوم 
على مبدأ اإلكثار من النفقات التي يخولها القانون »المكتوب« لرعاية 
النفقات نحو  مصالح العموم، وذلك قبل العمل عل »استعادة« هذه 
بالعملية  تمتاز  لكنها  بسيطة  نظرية   وهي  »الخصوصي«،  الحساب 
لصوصية  نظرية   تأكيد  بكل  إنها  الخصوصية«،  »الفائدة  وتحقيق 

ساعدت بشكل كبير  على توسيع »دوائر  السرقة واالختالس«.

»دوائر  ال�شرقـة 
و الختـال�س«

صدق اهلل العظيم
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�سل�سـلـة  جديـدة
30 ينــايــر  2021

مكانة البحث العلمي يف البالد املتخلفة 
للبلــدان  المميـزة  »االستثنـــاءات«  من 
المتخلـفـــة، أن يعامــل البحــث العلمي فيها 
اإلمكانــات  يعطـــى  ال  »ثانـــوي«  كمجـــال 
العاملون  يتمتع  ال  كما  الضرورية  لنجاحـه، 
فيه بالرواتب التي يستحقونها والتي تحفزهم 
على بذل الجهـود من أجل تحقيـق الغايـــات 

المنشودة من وجوده.  
هذا  عليه  اطلعـــت  خبــر  فاجأنـي  وكــم 
األسبوع، يقول إن المعهد الوطني لعلوم اآلثار 

والتراث »يتسول«  »رعاية« من جهة تقبل مده بما يمكنه من نشر نتائج بحوث واكتشافات  أمام 
»محدودية الدعم العمومي« الذي يتلقاه.    

هذا بينما المعهد مآل المغاربة فخرا باكتشافات  أثرية مصنفة غاية في األهمية على النطاق 
آثار أقدم إنسان عاقل بجبل »إيرود«، واالسهام في  اكتشاف تقنية حفر يعود  العالمي، كاكتشاف 
نقوش  أقدم  اكتشاف  واإلسهام في  البيضاء،  بالدار  بإفريقيا،  األقدم  مليون سنة هي  إلى  تاريخها 

جدارية بشمال إفريقيا، بإقليم بركان.    
وتقول مصادر إعالمية، إن الدعم العمومي للمعهد ال يتعدى 100 ألف درهم، بينما نشرُ كتاب 
واحد  تفوق مصاريفه 800 ألف درهم ليكون في مستوى يشرف المغرب والقيمة العلمية العالمية 

للنتائج المطلوب نشرها.    
وأمام النقص الحاصل في »اإلمدادات« المالية العمومية ، فإن المعهد  يفكـر في طريقـة  جمع 

»طاميم« ليتمكن من »رقمنة« خزانته التي تحتوي على ما يزيد عن 70 ألف عنوان.  
األركيولوجية  والمواقع  والمدن  المغربية،  األثرية  النشرة  القارة  المعهد  إصدارات  بين  ومن 

بالمغرب، ودراسات وأبحاث أثرية مغربية.   
البلدان المتخلفة، والمغرب ليس استثناء، للشروط المالية الخيالية، التي  هذا بينما تستجيب 
يفرضها عليها مدربو المنتخبات الوطنية  لكرة القدم، والتي تتراوح ، بالنسبة للمغرب، ما بين 120 
صافية  درهم  مليون   80 إلى  درهم  تقلصت  ماليين  و110  رونار(  )هيلفي  مليون  درهم  صافية 

)وحيد هالودزيك(.... عند نهاية كل شهر!       
القيم المعتمدة في  ولو أن األمر يتعلق بحالة خاصة، إال أن المهم في الموضوع هو سلسلة 
تقييم العمل بين ما هو ثقالي، علمي، تربوي وإنساني، وبين  نشاطات »فرجوية«  محدودة الفائدة، 

ينتهي مفعولها  بمغادرة المالعب 
 ooooo

�شبيبة الأحزاب واللهث وراء كر�شي مريح بالربملان 
تحـــاول  األحـــزاب  شبيــبـــات  الزالــــت 
برلمانييــن  التي جعلت منهم  تمرير  الالئحة 
الطرق  المرور بصراط االنتخابات بنفس  دون 
التي يسلكها المترشحون »للنيابة العظمى«... 

الصريح  الترافع  في  أحزابهم  فتور  وأمام 
»العمل  اختـاروا  فقد  لصالحهــم،  والمباشر 
المالكي  الحبيـــب  إلى  توجهوا  بأن  المباشر« 
الحالية  الوالية  بانتهاء  صالحيته  المنتهية 
في  الشباب  إشراك  بأهمية  ليقنعوه  للبرلمان، 

»الصنعة البرلمانية« وفقا لما ترمي إليه الغاية من »الالئحة الوطنية للشباب«  التي اعتبروها، هم، 
مكسبا للديمقراطية المغربية. 

ولم يقتصر وفد شباب األحزاب عن »اإلشادة« بدورهم »في بناء الصرح الديمقراطي بالمغرب«، 
الذي لم يقو على بنائه حتى البرلمانيين الذين سلكوا طريق الصناديق، بل إنهم طالبوا بتمكين 

الشباب من مزيد من التمثيلية في مختلف األجهزة التقريرية والهيئات المنتخبة !   
نحن مع الشباب في وجوده داخل »اللعبة« الديمقراطية  و »التمثيلية« البرلمانية، ولكن عن 
الريـــع  مع  يتساووا  في  ال  حتى  السياسي،  »الريــع«  طريق  عن  وليس  السياسي  النضال  طريق 

»شيوخهم« تحت »القبة« أو بالمراكز الحزبية.   
كرســــي  على  »السقوط«  مباشــرة  لـ  »الحواجز«  على  القفــز  ريــع  »ريعان«:  الريع  وألن 
أبنائهم  األحزاب  إلقحام  بعض  »شيوخ«  طرف  الشباب  من  الئحة  استغالل  وريع  بالبرلمان, 
بين  التنافر  من  في  المزيد  وسببا  االنتخابي  للفساد  صارت  عنوانا  التي  الالئحة  في  وأقربائهم 
المواطنين والبرلمانيين،  فإنه أصبح من الضروري أن يمرّ الشباب بالقنوات المعروفة، للوصول 
المنتفخ«  و»الظرف  بالمقعد  الظفر  أجل  من  السهل  بالحل  االكتفاء  بدل  البرلمان،  قبة  إلى 

و»البريستيج«  وأمور أخرى !.... 
، وليس لالختباء وراء »شعارات«  السياسي  للعمل  الشباب  أجيال  إعداد  األحزاب مسؤولة عن 
فارغة،  بينما هم يقمعــون شبيباتهم ويدفعــون بها للخلف، خوفا من منافسة قويـــة تعاكــس 
االنتخابويـــة   ، و»المكاسب«  و»المناصـــــب«  »األغــراض«  من  المزيــد  إلى  طموحاتهــم 

 .! المعروفــة 

مواجهات البيجيدي مع الداخلية ت�شل اإلى  جماعة 
العبدلوي  

ساءت  الداخلية  بوزارة  البيجيدي  عالقات 
األخير«  »الكيلوميتر  مفاوضات  انطالق  منذ 
»تصـــوره  له  العثماني  حزب  ألن  االنتخابية، 
عليه  القوانين  تكون  أن  يمكن  لما  الخاص«، 
يفرضهـــا  أن  على  يصــرّ  االنتخابيـة  والذي 
ماليين  وعلى  »االفتراضيين«  حلفــائـــه  على 

المنتخبين. 
الحـــاد  »التـوبـيــخ«  رسالــة  تكــن  ولم 
العاصمة  لعمدة  الرباط  والي  وجههـا  التي 
الباطنيــة،  لــتزرع بعض  بشأن »الباركينـات« 

الدفء في عالقات  البيجيدي بالداخلية التي »اتهمها« في البيان الختامي  لمجلسه الوطني األخير 
بــ »عرقلة التدبير المحلي«  وأنها محكومة بـ »ثقافة متجاوزة« وأن الحزب »قلقٌ« من مقترحات 
ترمي إلى التراجع عن عدد من المكاسب الديمقراطية المرتبطة بالقوانين االنتخابية التي يريدها 
البيجيدي »على هواه« بينما تسعى الداخلية إلى توافق سياسي شامل يخدم الديمقراطية  والعدالة 

االنتخابية !. 
محليا، ذهبت المواجهات بعيدا بين مجلس العبدالوي والسلطات المحلية التي اتهمها بممارسة 
»ثقافة التمييك« بخصوص ظهور«مطارح أزبال« عشوائية في مقاطعات حضرية كبرى بعد أن تم 
إغالق مطرح مغوغة »الكبير«  الذي نغص على عشرات اآلالف من المواطنين حياتهم فوق األربعين 

سنة من ال مباالة المنتخبين )بفتح الخاء من فضلكم( .
بطنجة،  تحملها  المحلية  للسلطات  مباشرة  باتهامات  خرجت  الحزب،  المواجهة«  في  »فرق 
من  المخالفين  ومعاقبة  مراقبة  عن  وتقاعسها  »األزبال«،  المخالفين  لقانون  زجر  عدم  مسؤولية 
أصحاب السلوكات  »الغير مقبولة« وإهمالها للشكايات التي وجهت إليها في هذا الشأن بخصوص 
المطارح العشوائية التي »نبتت« بجهات مختلفة من المدينة. هذا بينما »الجماعة »تدعي أنها  قامت 
بواجبها »على الوجه األكمل«  في مجال جمع و »طرح« وطمر األزبال، في المطرح الجديد بجماعة 
المطرح  من  عفنة«  مائية  »تسربات  أسموه  بما  تنديدا  المواطنين  أصوات  ارتفعت  حيث  سكدلة، 
الجديد إلى باطن أرض جماعة المنزلة لتلوث الفرشة المائية والسواقي واآلبار وتحدث كارثة بيئية 

وبشرية  بهذه الجماعة. 
 ooooo

خبري لاّل نزهة  
أجـــل  من  الزمـــن،  البيجيـــدي  يصـــارع 
تعييــن  عــدد من »المريديـــن« في مناصب 
حتى  »التزعزع«  لـ  قابلـة  غير  »ثابتـة«  إدارية 
اليــوم  في  القهريــــة«  »المغـــادرة  حالة  في 

»المشهود! «.
أكثــــر  فــي  إعـالميـــة تحدثــــت  مصادر 
مــن  لعـدد  الترخيــص  عــن  مناسبــة،  ن  مـ 
الوزراء  بتعييـن »مساعديـــن«، بل ومديريــن 
على  صممـت  »بروفيــــالت«  بــ  وخبــــراء، 
مقاساتهم،  ورواتب مغرية  وال عجب في ذلك. 

أو لم »يخطب«، الزعيم األكبر، ذات يوم، ويسائل مريديه:  نحن، »لماذا جئنا«؟  ليرد بنفسه على 
تساؤله:  نحن جئنا )للحكم( لنحسن أوضاعنا،  وقد تم ذلك، وال عيب في ذلك  قال....! 

جريدة »األخبار« نشرت ، منذ ثالثة أيام، خبرا صغيرا ولكنه كبيرٌ حين تتأمله، ليس ألنه يحمل 
القنافذ  الواحد، كاع واحد« وأنه ليس بين  النهاية، بأن »والد عبد  جديدا، ولكنه جاء  ليقنعنا، في 

أملس......! 
يقول الخبر اللطيف، إن المصونة نزهة الوافي، البيجيدية المذهب والمعتقد السياسيين، تلقت 
»هدية ثمينة« من دولة الرئيس العثماني ، أسابيع قبل انتهاء والية الحكومة الرشيدة،  ترخص لها 
بتعيين »خبير« بتعويضات مغرية:  أربعة ماليين  سنتيم في الشهر، وهو راتب ال بأس به، في زمن 

الجائحة اللعينة وأزمة السيولة بالخزينة العامة،  التي لم تعد تتحرك إال بالقروض الخارجية. 
إن  حيث  البيجيدية،  »الشفافية«  و  االختيـار  بمنتهـى  النـزاهـة  عليه  وقـع  المحظـوظ  الخبير 
»بروفيله«  نزل »كالحك على غطاه«  بالنسبة للمعايير  المنزلة من طرف »وزيرة مغاربة العالم«. 
وطلب من الخبير الكبير اإلسراع بعرض خبرته على طالبيها بالوزارة ، قبل أن ينفخ سيدنا إسرافيل 

في الصور ! 
ولعل من الملفات المستعجلة التي قد تطلب الخبرة من الخبير، ملف مشاركة مغاربة  الجاليات 
بالخارج، في االنتخابات المقبلة ترشحا وتصويتا،  وعدم االكتفاء بعدّ الماليير المحولة سنويا للمغرب 
من طرف أولئك المغاربة الذين يشهد اهلل أنهم يعيشون، في غالبيتهم، العيش الضنك، من أجل 
توفير الماليير التي  يدعمون بها خزائن البلد، وفاء منهم لبلدهم الذي لم يف بما عليه لهم.كما 
أنه سيكون مطلوبا منه »اإلفتاء« في أحقية توظيف الموظف بعد تقاعده. ذلك أن قانون  الوظيفة 
العمومية ال يسمح بتوظيف المحال على التقاعد...إال بسلطان. وهو »قرار تمديد« يوقع عليه دولة 
الرئيس.  قرار يعتبره المتقاعدون قرارا ظالما، جائرا، مستفزا، غير عادل وال صائب. فإما أن يعمم 
»المنع« على الجميع  أو أن يعمم »اإلطالق« على الجميع، حتى وإن تعلل المشرع بـ »الحاجة إلى 
ثالثة  في  يكتسب  أن  يستطيع  والمكون  المثقف  اليوم،  مغرب  ذلك  أن شباب  والتجربة«.  الخبرة 

شهور ما حصل عليه متقاعد أيام زمان، في ثالثين سنة  من  العمل في القطاع العمومي. 
أجل  »تمرير«  وزارتها  وبين موظفيها من  والمعالي قد تجد صعوبة داخل  السعادة   صاحبة 
التعاقد مع  الخبير المتقاعد، حتى وإن تحصنت بدعم وزير الوزراء، وتفاءلت بعودة »الصقور« إلى 
أوكارها بعد نهاية  »احتفاالت« العرس الذي قد ينتهي  في ظروف تعيسة  بالنسبة للذين سوف 

تغدر بهم صناديق االقتراع، يوم االقتراع. 

azizguennouni@hotmail.com
عزيز  گنوني

من دفاتري
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وهم  الزهور،  عمر  في  بلدك،  من  بصرَك صورُ  أطفال  »تهاجم«  أن  مؤلم 
يواجهون »الموت األبيض« كل يوم، بل كل ساعة و لحظة،  وهم يصارعون  البرد، 
والثلوج ، والفيضانات الجارفة، في سعيهم الدائم،  إما لما يسمي ب»المدرسة« 
في قمم جبال الريف واألطالسات الثالثة، أو حين يسعون بحثا عن كال لمواشيهم، 
أو جرعات ماء يطفون بها ظمأهم وظمأ  أهلهم  وأقاربهم،  أو تجرفهم فيضانات 
طوفانية تتفجر من بين الصخور، تباغتهم، ترعبهم،  تشل حركتهم حتى ال تبقى 

ذرة أمل في النجاة سوى أن تلحقهم رحمة اهلل. 
الوضـــع، وهن محمـــوالت  في حاالت  نســاء حوامــل،  أيضا مشهدُ  مؤلم 
القريــة  أهــل  من  متطوعون  أكتافهـم  على  يرفعهـا  األموات،  »محامــل«  على 
الثلوج  بين  محاملهم،  تحويه  وبمن  بأنفسهم  »يغامرون«  »المنكوبة«،  وهم 
والفيضانات الجارفة، أمال في الوصول إلى »الشانطي« حيث يمكن أن »يعثروا« 
على »فاعل خير« يتطوع إما لنقل الحوامل إلى ما يسمي بالمراكز الصحية، حين 
توجد، أو على األقل، أن يشعر تلك المراكز بوجود خطر يتهدد مواطنات صعب 

عليهن الوضع في ظروف »إنسانية« وهن يواجهن »الموت« األبيض.! 
العزلــة  فـــك  في  لمسؤولياته  مسؤول  إهمال  »ضحايا«  مواطنون  إنهم 
شتاء،  ويغمرها  فصل  كل  عند  الثلوج  تغزوها  الجبال،  »قرون«  في  قرى  عن 
....إلى  األودية  لتتحول  تتفجر  حين  الوديان،  في  المتفجرة  طوفان  الفيضانات 

محيطات غاضبة، قاهرة....قاتلة!.... 
مشاهد ليست مفاجئة وال مباغتة، بل هي حاالت دورية  تعود مع كل فصل 
شتاء، لتشهد سكان الجبال والوديان أن ال نفع في  مسؤولي هذا الزمان،  وال أمل 
في منتخبي هذه األيام،  وأنهم، عند كل دورة من دورات السنة، يجدون أنفسهم 

»بيد فارغة ويد ليس فيها شيء«، سوى الوعود....والكلمات.... 
كلماتٌ، كلماتٌ، كلمات..... .  ! 

الجبـــال  أهــل  حظ  كل  هذا  وفواجـــع.....  قـــارس  وعزلـــُة  وبردُ  ثلـــجٌ 
بينما  حساب،  ألف  له  يحسبون  الذي  الشتــاء  فصل  مع  والوديــان  والسهول 
النافع«  »مغربهم  لهم  يوفرها  التي  الحياة،  خيرات  »ينعم«  »المتنفعون«  بكل 
من مال ونفوذ، ورفه مسكن، ورغد عيش، ودفء في البيت والقلب، واطمئنان  على 
األهل والولد الذين يجدون، كل صباح، سيارة بسائق ينقلهم  في دفء تام ،إلى 
والسائق  والسيارة  اإلقامة  تلك  أن  بابا«  والحال  »إقامة  إلى  ويعيدهم  المدرسة 
كما  ملكه«  في  المالك  »تصرف  فيها  يتصرفون  ولكنهم  الشعب،  ملك  في  هي 

يقول فقهاء التوثيق. 
»غير  درجات  من  مواطنون  المهمشة،  »البعيدة«،  المقابلة،  الضفة  وفي 
بحثا  بلحظة،  لحظة  األبيض  للتصنيف، يصارعون  الموت  قابلة  غير  أو  مصنفة« 
عن مسلك يوصل أبناءهم، وهم عراة  إال من أسمال ال تقيهم  شر البرد، وحفاة 
به مسافات  ويسيرون  بهم  يسير  القدمين،  قاعدة  ملفوف حول  إال من »شيء« 
بين خمسة وعشرة كيلومترات قبل الوصول إلى  ما يمكن تسميته بـ »المدرسة« 
وهي في الغالب حجرات طينية حجريةـ مهترئة، بال تدفئة واقية، حتى أن طفال 
من أزيالل، لم يجد من مخرج لحالته وحالة أترابه سوى اللجوء إلى مواقع التواصل 
االجتماعي  عبر شريط استغاثة يتوسل فيه إلى القلوب الرحيمة، مساعدة سكان 
بالمالبس واألحذية واألغطية  بالثلوج والسيول،  عبر مدهم  المحاصرة  منطقته 
لمواجهة قساوة البرد  والثلوج التي فاق ارتفاعها المتر،  ما عجل بعزل قريته عن 

العالم القابل للحياة ! ..... 
السلطات المحلية  تقوم ببعض التدخالت  »السطحية«،  التي ال تكفي أمام 
هول الفواجع والكوارث الشتوية، كاستقبال بعض النساء الحوامل والمسنين  في 
أيضا  الغذائية.  المساعدات  بعض  بتوزيع  تقوم  بينما  توجد،  حين  الرعاية  دور 
األوروبية  المنظمات  من  عدد  مع  بتعاون  المحلية  الجمعيات  بعض  تتطوع 
إنجليزية وألمانية وهولندية وفرنسية،  بتقديم العون لسكان قرى نائية عند كل 

فصل شتاء أو كوارث طبيعية. 
الحكومة  »المنكوبة«،  يلومون  بالمناطق  األهلية  الجمعيات  نشطاء  بعض 
تدابير يسمونها »ترقيعية«  بدال من  سن سياسة  إلى  بسبب  لجوئها، سنويا، 
والثلج  بالبرد  ،  المهددة سنويا  والقروية  الجبلية  المناطق  إدماج  أجل  من  قارة 
والفياضانات، ما يوقف عجلة الحياة فيها، في النموذج التنموي الوطني  بغاية فك 
العزلة نهائيا عن تلك المناطق التي تعيش سنويا جحيما  ويعيش سكانها »خارج 

التاريخ المغربي«. 
ويقول فاعل جمعوي،  حسب مصادر إعالمية، إن المناطق الجبلية والقروية 
وكأن  ترقيعية،  إجراءات  إلى  مهيكلة،  وليس  ببرامج  تنمية  مخطط  إلى  تحتاج 
الكوارث التي نعيشها مباغتة، وليست دورية، وألننا لسنا »الجئين« بل مواطنون 

يحق لنا العيش بكرامة وأمن واطمئنان داخل جغرافية بلدنا الكبير. 

تهمي�ٌس وثلٌج وبرٌد
وطوفاٌن جارٌف و�شياع !

ومن  لهم،  عمل  ال  من  مالذ  سابقا  التسول  كان 
أرغمهم الفقر والعوز على ذلك، أما اليوم فلم يعد األمر 
يقتصر على الحاجة فقط، بل ولم يعد بإمكان المواطن 
أن يجلس أو يخرج لمكان ما دون أن يستهدف من قبل 
جماعة من المتسولين الذين أصبحوا يتخذون من آفة 
على  منهم  البعض  توفر  رغم  لهم،  »مهنة«  التسول 

إمكانيات العيش الكريم. 
لم يعد المتسول يعتمد على طلب الحاجة فقط بل 
المهم،  دخله  لكسب  األساليب  من  العديد  ينهج  بات 
األمر الذي جعل جنبات الطرق والشوارع واألماكن العامة 
تكتظ بالمتسولين الذين يستجدون الصدقات، بعدما 
المناسب الستئناف عمله  اختار كل واحد منهم مكانه 
بالقرب  أنشطتهم  ممارسة  يفضلون  وجلهم  اليومي، 
من المراكز والمحالت التجارية وعتبات المساجد وقرب 

إشارات المرور أو بأبواب األسواق الممتازة.
القانون  نص  الظاهرة  هذه  انتشار  من  وللحد 
الجنائي على معاقبة المتسولين بعقوبات حبسية سالبة 
من  لكل  أشهر  ستة  إلى  شهر  مابين  تتراوح  للحرية 
كانت لديه وسائل العيش أو كان بوسعه الحصول على 
عمل لكنه تعود على ممارسة التسول بطريقة اعتيادية، 
في  الجنائي،  القانون  من   326 الفصل  حسب  وذلك 
حين تواجه فئة أخرى  من المتسولين عقوبات حبسية 
تتراوح مابين ثالثة أشهر إلى سنة نافذة حسب الفصل 
327 في حالة ما ارتبطت الظاهرة بالتهديد أو التظاهر 
بمرض أو عاهة، كما تشدد العقوبة لتصل إلى أقصاها 
أكثر  أو  المتسول على اصطحاب طفل صغير  تعود  إذا 

من غير فروعه، أو الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته 
328 من  دون إذن مالكه أو شاغله. كما نص الفصل 
القانون الجنائي بدوره على عقوبات حبسية أيضا تهم 
ما،  أو حرفة  التسول صراحة كمهنة  كل من يستخدم 

مستغال أطفاال تقل سنهم عن 13 عاما.
هذه  على  نص  القانون  أن  من  وبالرغم  لكن 
وعروس  عامة  البالد  وأزقة  شوارع  أن  إال  العقوبات، 
جمالية  تتشوه  هذا  يومنا  إلى  الزالت  خاصة  الشمال 
على  الحريصين  المتسولين  بهؤالء  وأزقتها  شوارعها 
عدة،  ووسائل  بطرق  وكرمهم  الناس  عطف  كسب 
سبيل  وعلى  منهم.  البعض  احتياج  عدم  من  بالرغم 
المثال، فبعض األطفال بائعي الورود، اجتهدوا وأبدعوا 
في مهنتهم لسلب بعض الدراهم من المارة، فعوض 
المسرحية  حينها  لتبدأ  ببعثرتها  يقومون  الورود  بيع 
التي يتقمص دورها طفل »بائع الورود« تعرض للسرقة 
من قبل مجهولين وقاموا برمي وإتالف وروده وسلبه 
المواطنين  كل ما يملك من نقود، مثيرا بذلك شفقة 
الذين يقومون بتعويضه عن ما ضاع منه. هذا فضال 
المرضى  دور  يجسدون  الذين  الراشدين  بعض  عن 
السوريين.  الالجئين  ودور  المستديمة  العاهات  وذوي 

ولألسف فهذا الواقع بتنا نشاهده بشكل يومي.
فإلى متى ستظل هذه الظاهرة متجذرة في مجتمعنا 
مع  المختصة  الجهات  ستتعامل  وكيف  بل  المغربي؟ 
هذه الظاهرة التي تتطلب إيجاد حلول حقيقة وجذرية؟ 

ومتى سيطبق القانون في حق كل ممتهن للتسول؟

•  رميساء بن راشد

ل... الت�شوُّ
اآفــــة اأم ظـاهــرة؟!

شركنـــاه  »اللي  شعـــار  تحت 
بالفضل نتقاسموه بالعدل« نظمت 
جمعية كرامة لتنمية المرأة بشراكة 
مع منتدى الزهراء للمرأة المغربية، 
التشاوري  اللقــاء  المنصرم  الجمعة 
الجهوي الثالث لجهة طنجة تطوان 
مشروع  إطار  في  وذلـك  الحسيمة، 
الترافع من أجـل تعديل المادة 49 
من مدونة األسرة المتعلقة بتدبير 
األموال المكتسبــــة خالل انعقــاد 
اختير له كموضوع:  الزوجية والذي 
األسرة  مدونة  من   49 »المادة 

إدارة نقاش  اللقاء على  التطوير«. وقـد عمد  التفعيل وآفاق  بين واقع 
عمومي واسع حول المادة 49 من مدونة األسرة وما تثيره من إشكاالت 

وصعوبات التفعيل.
هذا وقد عرف اللقاء حضور وتأطير ثلة من قضاة ومحامون وعدول 
وفعاليات  االستماع  مراكز  وعاملي  باحثين  وطلبة  جامعيين  وأساتذة 

المجتمع المدني، وعلى رأسهم:

رئيس  كنـــون،  محمـــد  د.    •
المجلس العلمي المحلي بطنجة.

محامية  األزرق،  سعــاد  ذة.    •
بهيئة المحامين بطنجة.

محامية  الزواوي،  أسماء  ذة.    •
بهيئة المحامين بطنجة.

•  ذ. إسماعيل الجباري الكرفطي، 
لحقــــوق  الجهويــة  اللجنة  ممثــل 

اإلنسان.
•  د. سمير المصيفر، عدل موثق 

بدائرة المحكمة االبتدائية بطنجة.
رئيســة  بلبــاة،  رشيــدة  ذة.   •
بهيئـــة  ومحاميـــة  أمنـــة  جمعية 

المحامين بطنجة.
•  ذة. أسماء عبيد، قاضية بالمحكمة التجارية بطنجة.

خلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات التي تخص تعديل بعض 
المواد القانونية مع التأكيد على ضرورة انخراط المجتمع المدني في 
تحسيس وتوعية المجتمع بحقوق المرأة وتقبل المقتضيات القانونية 

المتعلقة بتوثيق المعادالت المالية بين الزوجين.

تدبري الأموال املكت�شبة خالل انعقاد الزوجية... 
مو�شوع نقا�س بطنجة

هذه كل حظوظ �شكان املناطق اجلبلية من مخططات 
التنمية الوطنية ! 



4143 • ال�شبـت  30 يناير  2021  جريدة طنجـة • عـدد 

3

فضاء األنثـى   :أطروحـة

تواصل الحركة النسائية  المغربيـــة ضغطها  على الهيئــات السياسية 
والتشـريعيــة بالبـــالد،  من أجل الوصول إلى  تحقيــق المناصفــة في افق 

االنتخابات العامة المقبلة. 
وهكذا، فقد وضعت الحركة، حديثا، عريضة وطنية بهذا الخصوص، لدى 
مكتب رئيس مجلس النواب، تذكر بمطالب المنظمات النسائية المغربية 
المتعلق بالمساواة والمناصفة، على  المبدأ الدستوري  فيما يخص تحقيق 

مستوى المجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا. 
13 ألف   وحسب مصادر إعالمية، فإن هذه العريضة تحمل توقيعات  
مواطن مغربي مسجل في اللوائح االنتخابية  الوطنية المحينة، وأن الغاية 
منها التنبيه إلى شرعيــة مطالب الحركــات النسائيــة المغربيــة بخصوص 

التمثيل النسائي بالبرلمان والمجالس المنتخبة المحلية.  
الحركة النسائية المغربية تأمل  أن تكون هذه العريضة »ورقة ضغط« 
قوية من أجل الرفع من حصة النساء  خالل االنتخابات التشريعية المقبلة، 
المجلس  مقاعــد  ثلث عدد  إلى  حاليا  النسائية ال تصل،  المقاعد  إن  حيث 

التشريعي. 
على  الحصول  بهــدف  السياسي  الضغــط  إلى  العريضة  تهدف  كما 
العمومية   الوظيفة  وقوانين  االنتخابــات،  قانون  تهم  قانونيــة  تعديالت 

والتعيينات للوصول إلى المناصفة. 
أربعينيات  إلى  يعود  المغربية  النسائية  الحركة  تأسيس  فإن   للتذكير 
الداخل  الماضي، تزامنا مع  تشكل الحركات السياسية الوطنية في  القرن 
مليكة  أمثال  كبيرة  نسائية  قامات  الحركة  هذه  تزعمت  حيث  والخارج،  
الفاسي، وفاطمة المرنيسي، وثريا السقاط، وزهور العلوي المدغري، ونزهة 
الصقلي  وعائشة الشنا وأمينة المريني وغيرهن من الوجوه النسوية البارزة. 
)أخوات  واالستقالل  الشورى  حزب  من  النسوي  العمل  في  رائدات  بقيادة 
الصفا( وحزب االستقالل. لتنضم لهذا االتحاد، انطالقا من ثمانينيات القرن 
الماضي، العديد من الجمعيات والمنظمات والرابطات واالتحادات النسائية 

من مختلف المذاهب السياسية والنقابية. 
السياسيــة على  األحــزاب  الماضية »ثورة« نسـاء  السنة  وقد شهدت 
مبادرة  إطار  في  المباشر،  النضال  ميدان  إلى  بالنزول   أحزابهن،  قيادات 
»ائتالف المناصفة اآلن« حيث  قدمن لرئيس الحكومة خالل لقاء في شهر 
»المناصفة  حول  االئتالف،  أعده  الذي  األبيض«  »الكتاب  الماضي  غشت 
العثماني تعاطف مع مقترحات  المؤسسات«.  السياسي ومجال  المجال  في 

االئتالف ووعد بدراستها بما يلزم من عناية،  في إطار الحوار المتواصل. 
كما أن وفد »االئتالف من أجل المناصفة اآلن« قدم »الكتاب األبيض« 
إلى عـدد من رؤسـاء األحــزاب السياسية ورؤساء الفرق البرلمانية وعرض 
ســواء  النسـاء  تمثيليــة  من  الرفع  بخصوص  االئتالف  مطالب  من  حملة 

بالمجالس المنتخبة أو بمراكز القرار. 
هذا التحرك النسائي النشيط  الذي يصادف الجدل الحاصل بشأن الرفع 
من تمثيلية النساء بالبرلمان والمجالس المنتخبة المحلية والجهوية، حظي 
بدعم الكثير من  أعضاء المنظمات األهلية، السياسية والثقافية والحقوقية، 
ما يبرز تعاطــف الرجـل المغربــي مع الحركــات النسائية في مطالبتهـــا 

بالمناصفة والمساواة بين الجنسين في أفق 2030   .   
ومن أهم النقاط التي ارتكزت عليها هذه العريضة: 

بموضـــوع  المتعلقــة   2011 لسنة  المغربي  الدستور  أحكام  تفعيل 
المناصفة، والعمل على مالءمة التشريعات التي تحيل عليها مع مقتضيات 
الدستور، ومالءمة التشريعــات الوطنية مع مضامين االتفاقيـات الدوليـــة 
مدخال  باعتبارها  المناصفة  وإقرار  الموضوع،  بهذا  المغرب  التزامات  وفق 
أساسيا إلقــرار المساواة،  وحقــا من الحقوق التي  يكفلها الدستور، واعتبــار 
أن تكريس الديمقراطيــة  يعد مسألة ضرورية لتحقيق أهداف أي نموذج 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  المشاركة  يكفل  إنه  بحيــث  تنموي، 

والثقافية والبيئية للمرأة.   
 وتؤكد العريضة الحاجة الملحة للمزيد من تعزيز أدوات إشراك المرأة 
مثل  حاليا،  المتاحة  اإليجابية  التدابير  بأهمية  اإلقرار  مع  القرار،  مراكز  في 
تحسين  في  لعبته  الذي  الكبير  وبالدور  »الكوطا«،  أو  الوطنية  الالئحة 
تمثيلية المرأة وتأكيد ضرورة االنتقال إلى إقرار آليات أكثر نجاعة وفعالية 
بهدف تطبيق المناصفة في كافة مجاالت حضور المرأة سواء على مستوى 
السياسية  الحياة  في  الفاعلين  جميع  التزام  مع  المؤسسات  أو  التشريعات 

واالقتصادية والثقافية بتبني المناصفة كقاعدة قانونية ملزمة. 
أشكال  المناصفة ومكافحة كل  بتفعيـل هيئـــة  العريضة  كما تطالب 
اإلنسان  حقوق  حماية  »هيئات  خانــة  في  تنــدرح  هيئة  باعتبارها  التمييز 

والنهوض به«. 
التشريعــات  بتأكيد ضرورة مراجعة  المطالب  العريضة الئحة   وتختم 
المسؤوليات  لمواقع  وكذا  االنتدابية  للمسؤوليات  المرأة  بولوج  المتصلة 
العمومية، وتمكينها من كافة حقوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة 

والسياسية. 

•  سميـة أمغـار -

عري�شة وطنية
من اأجل املنا�شفة

تهانينا للدكتور
 عبد العظيم اجلوال الورياغلي

ميناء طنجة املتو�شط  يربح رهان التفوق يف جمال 
معاجلة احلاويات على م�شتوى محيط الأبي�س 

املتو�شط وحتقيق ن�شب عالية من الرواج بالرغم
من تداعيات اجلائحة 

ناقـش الطالب الباحث األستـاذ عبد العظيم الجوال الورياغلي، نائب وكيل الملك لدى المحكمة االبتدائية 
العلوم  كلية  السعدي  المالك  عبد  جامعة  من  الخاص  القانون  في  الدكتوراه  شهادة  لنيل  أطروحته  بطنجة، 
القانونية واالقتصادية واالجتماعية بطنجة، في موضوع »دور القضاء في حماية الروابط األسرية : اإلشكاالت 

والصعوبات«، لينال بذلك لقب دكتور في الحقوق بميزة مشرف جدًا.
وكانت لجنة المناقشة مكونة من الدكاترة: 

•      عبد السالم فيغو، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق أكدال الرباط رئيسًا. 
•      عبد الخالق أحمدون، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، عضوًا ومشرفًا. 

•      مرزوق آيت الحاج، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، عضوًا 
•      جميلة العماري، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، عضوًا. 

•      وحسناء القطني، أستاذة مؤهلة بكلية الحقوق بتطوان، عضوًا. 

وبهذه المناسبة السعيدة نتقدم بأجمل وأحر التهاني والتبريكات إلى الدكتور عبد العظيم الجوال الورياغلي، 
ونسأل اهلل له دوام التوفيق والنجاح.

)تتمة ص1(    
سنة  تعتبر   2020 كــون  من   وبالرغم 
التي  تسببـــت فــي  الجائحــة  خاصة، بسبب 
ميناء  فإن  التجاري،  والتبادل  اإلنتاج   اضطراب 
بكل  ناجحـــة  سنة  حقـــق  المتوسط،  طنجة 
المقاييس  باستثناء بعض التراجــع في نقــل 
المسافرين بسبــب  الحجــر الصحي وإغــالق 
الماضية،  ومع  السنة  الحدود منذ مارس من 
ذلك، فقد تمكن الميناء، بعد استئناف الخدمة 
حوالي  نقل  من  الماضي،  يونيو  منذ  نسبيا، 
702 ألف مسافر، مع االلتزام المطلق  بالتدابير 

الصحية المعمول بها وطنيا ودوليا. 
كما تمكن الميناء من معالجة  ما مجموعه 
81 مليون طن خالل السنة الماضية بزيادة 23 
التي قبلها. وهو ما  السنة  بالمائة مقارنة مع 
يعادل حوالي نصف إجمالي الحمولة المعالجة 

بكافة موانئ المغرب. 
وعلى مستوى البضائــع السائبة السائلة 
فقد ناهز الرواج المعالج حوالي 8 ماليين طن 
من المحروقات من أجل تزويد السفن العابرة 

للمضيق. 
أمـا البضائـــع  السائبــة الصلبة فقد  قارب 

الحجــم المعالــج منها  304 آالف طن. 
بالمقابل، شهــد نشــاط  شاحنات النقل 
الدولي الطرقي رواجا  هاما  بالرغم من تباطؤ 
اإلنتاج في عدد من الوحدات الصناعية  حيث 
محملة،  شاحنة  و331  ألف   357 عبور  سجل  

أساسا،  بمنتجات قطاع الصناعات الغذائية.  

أو  السيارات  إنتاج  تباطؤ  من   وبالرغم 
األوروبية،  بالسوق  السيـــارات  مبيعات  تراجع 
طنجـة  مينــاء  عـــالـج  فقـد   الجائحـة،  بسبب 
ألفا  و175 سيار  المتوسط  ما مجموعه 385 

جديدة. 
ميناء  قوة  مجال  الحاويات  نشـاط  ويبقى 
طنجة المتوسـط، الذي استطــاع أن يكـــرس 
ريادته في هذا الرواج على مستوى  موانئ البحر 
األبيض المتوسط، حيث إن هذا الميناء  عالج ما 
مجموعه  5 ماليين  و 7761 ألفا و221 حاوية 

من حجم 20 قدما. 
طنـــجـــة  ميــنـــاء  يـــربــح   وهكــذا 
مجـــال  فــي  التـــفــوق  المتوســط رهـــان 
استقبال ومعالجــة الحاويــات بالنسبة للموانئ 

المتوسطية الكبرى التي تراهن على  التنافس 
في هــذا النشاط  الهام والذي يتطلب تجهيزات 
على  ومهارات  مؤكدة  عالية  وتقنيات  كبرى 

مستورى الموارد البشرية المؤهلة. 
أن  المتوسط  طنجة  ميناء  إلداره  ويحق 
تفخر بالتعاون المتواصل بين كافة الفرقاء من 
متعهدي استغالل األرصفة، وشركات المالحة، 
الجميع  المعنية  والتزام  والسلطات  واإلدارات 
في إطار تعبئة متواصلـــة، لمواجهة تداعيات 
الجائحــة، وتوفيــر ظـروف أحســن وأنســب  
التمـــويـــن  نشــاط  ســـالســل  لمواصلة 

الوطنيـــة  والدولية. 
ع.ك

على بعد شهور من 
االنتخابات العامة المقبلة 



اِمي يْت اَيّ َعِدّ
اَرْع ْفْبَحاْر ْمْكَتاِبي ْمَواُجو.. ْن�صَ

اْحِديْن َما ْنَباِل ْباْلَ
اُلو ْعِلَيّ ْوْعَواُجو.. اإَِذا �صَ

اْهِلنْي َوال ْباْلَ
َياْطْن اْلْغَدْر ْفْقُلوْبُهوْم َهاُجو.. اإَِذا �صْ

َياُدو اْر ْمْلْح �صْ ِغرْي َخِلّي ُكّلْ ْنَكّ
اُدو ْرَهاُجو.. ْب ْمْن ْبَرّ ْي�ْشَ
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يقول »المجذوب«:

بنيحيى اللطيف  • عبد 

والتكوين  الوطنية  التربية  وزيــر  ترأس 
العلمــي،  والبحــث  العالي  والتعليم  المهني 
الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، 
رفقة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد 
توقيع  مراسيم  الماضي،  السبـــت  امهيدية، 
مع مؤسسة  والتعاون  للشراكة  إطار  اتفاقيتي 
لال أسماء للصم وجمعية نادي ليونس المغرب 
)المنطقة 416( بغية النهوض بمجالي التربية 

الدامجة والطفولة المبكرة.
فإنها ستعمل على  للوزارة،  وحسب بالغ 
الضروريــة  اإلدارية  التسهيالت  كافة  تقديم 
قصد تنظيم كل أنشطة مؤسسة لال أسمـــاء 
للصم، مع تقوية قدرات األطر اإلدارية والتربوية 
العاملة في مجال التربية الدامجة. كما أعربت 
مع  للتنسيق  بوضع عمل  التزامها  الوزارة عن 
األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بشأن 

تنزيل التدابير الموقع عليها.
سعيد  عبر  التوقيــع،  هذا  هامش  وعلى 
امتنانه وشكـــره  لـه عــن  أمــزازي في كلمة 
لصاحبة السمو الملكي األميرة لال أسماء، على 
مساهمتها في مبادرات اجتماعية مختلفة وعلى 
الهشة،  االجتماعية  للفئات  الخاصة  رعايتها 
معتبرا  إعاقـــة،  وضعيــة  في  األطفـال  خاصة 
الورش  في  للنجاح  أساسية  الموقعة  الشراكة 
الوطني الهام المتعلق بتنزيل البرنامج الوطني 
لتعميم  الوطني  والبرنامج  الدامجة  للتربية 

وتطوير التعليم األولي.

السيد عمــار شمـاع،  الجمعية،  رئيس  استقبل 
محمد  السادة:  المسير،  المكتب  بأعضاء  مرفوقا 
فارس العاقل )شركة Industube( وكارلوس موليرو 
)شركة  بوزيان  الحساني  ومحمــد   )ERUM )شركة 
)شركــة  بوهريز  وياسين   )BA Confecciones
Lady Style( ومدير الجمعية، حسن الحاتمي، يوم 
األربعاء 27 يناير 2021، بمقر الجمعية، سعادة سفير 
جمهورية فنلندا، السيد بيكا هيفونن، ورئيسة البعثة 
الملحقة بالسفارة، السيدة كارولينا هيكينهيمو-بيريز، 
العلوي،  امحمد  السيد  لفنلندا،  الشرفي  والقنصل 
والسيد نائب القنصل الشرفي، السيد إدريس العلوي، 
ومدير مؤسسة )Business Finland(، السيد جاري 

كايهاري، ومستشارته، السيدة رجاء سروت.
بعد تقديم مجال نشاطهما، تطرق الجانبان لعدة 
مواضيع تهم ميادين التعاون ذات الصلة، وخصوصا 
المصالح االجتماعية واالقتصادية والطاقات المتجددة 
والحلول المرتبطة بتثمين النفايات الصناعية والمزايا 
والمنافع المتوفرة للمستثمرين في طنجة وما جاورها.

الرئيس  تعهـد  عنها،  المعبــر  للحاجات  وفقا 
أجل  الجهــود من  قصارى  ببذل  الجمعية  وصناعيو 
عن  وذلك  الطرفين،  بين  واألواصر  العالقات  تعزيز 
للعمـل  للتواصل ووضع خطــط  طريق خلق فرص 
 ،)Business Finland( مؤسسـة  مـع  بالتعــاون 
المنطقة  داخل  الصناعة  قطاع  تعزيز  إلى  سعيا 

الصناعية وتحديث عمليات اإلنتاج بها.

اأمزازي يرتاأ�س توقيع اتفاقيتني جديدتني بطنجــة

 )AZIT( لقاء عمل بني كل من جمعية املنطقة ال�شناعية بطنجة
 )Business Finland( و�شفارة جمهورية فنلندا وموؤ�ش�شة

لعبة »اعطيني نعطيك«
يف بيان البيجيدي!

لم يسبق لبيان صادر عن حزب سياسي أن 
تعرض للسخرية واالستهجان مثلما تعرض له 
بيان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية. 
سياسيا  حرجــة  وضعيـــة  في  يوجــد  الحزب 
وإيديولوجيا، وكي يتفادى االنفجار كان عليه أن 
يسير فوق األلغام دون أن يفجرها، لكنه كسر 
البيض مع ذلك حتى وهـــو يحـاول أن يمشي 

الهوينى بين تناقضاته.
نقطتان  القيادة  أمــام  كان  أنه  أفترض 
شائكتان تحتاجان لحسم تفاوضي ولتسويات مع 
القواعد الغاضبة: المؤتمر االستثنائي والموقف 
من »التطبيع«، النقطتان معا تضعان الحزب في 
نقطة تماس مع الدولة: المؤتمر االستثنائي قد 
يؤدي إلى زعزعة موقع رئاسة الحكومة، والموقف 
من »التطبيع« يطرح ازدواجية الحكومة والحزب. 
والظاهر أن القيادة لعبت مع قواعدها لعبة 
»اعطيني نعطيك« حين اختارت اإلمساك بزمام 
هاتين النقطتين وتركت الباقي لحرية التصرف 
وقواعده  الحزب  برلمان  رحاب  في  واالرتجال 
المؤتمر  نقطة  استبعدت  وبالفعل  الثائرة. 
االستثنائي وخرجت القيادة من دورة المجلس 
صريحة  إدانــة  هناك  تكون  أن  دون  الوطني 

لـ»التطبيع«. 
واختار الحزب صيغة ملتبسة زادت وضعيته 
االختراق  لمخاطر  »ينبه  إنه:  قال  حين  التباسا 
واالقتصادي  السياسي  النسيج  على  التطبيعي 
واالجتماعي والثقافي لبالدنا«. وفي الواقع هذه 
يسميه  فما  الحزب،  تناقضات  تفضح  العبارة 
بـ»التطبيع« وهو في الواقع استئناف للعالقات، 
ثم   1995 في  اليوم  قبل  حدث  عادي  أمر  هو 
وقد   2020 في  واستؤنف   2000 في  توقف 
يتوقف غدا… لكن الجديد في المسألة هو أن 
يقودها  »التطبيع« تم في والية حكومية  هذا 
اإلسالميون، واالتفاق وقع عليه رئيس حكومة 
هو في نفس الوقت أمين عام حزب إسالمي… 
اختراقه  تم  الذي  الحزب  أن  حقا  لمفارقة  إنها 

يحذر الناس من أن يتم اختراقهم!! 
أزاحت هذه الصيغة التوافقية اإلحراج عن 
القيادة الحزبية التي كانت تخشى موقفا يدين 
»التطبيع« صراحة. وفي المقابل سلمت لـ»ثوار« 
الفقرة:  هذه  ومنها  الهدايا،  من  مزيدا  الحزب 
إدانتهم  عن  الوطني  المجلس  أعضاء  »يعبر 
لحمالت التشهير والمس بالحياة الخاصة لألفراد 
ومناضلين  عمومية  شخصيات  واستهداف 
سياسيين وحقوقيين في انتهاك واضح للحريات 
ومعطياتهم  األفراد  بحقوق  فج  الفردية ومس 

الخاصة«. 
وهنا أيضا يسقط الحزب وهو يبحث عن 
ترضية الخواطر في تناقضات قاتلة: ما لم يقله 
البالغ صراحة ونستنتجه منه ضمنيا انطالقا من 
طبيعة بعض القضايا التي يتحدث عنها، هو أن 
الجنس خارج الزواج والعالقات الجنسية الرضائية 
الحريات  صميم  من  هي  الجنسية  والمثلية 
الفردية التي ال دخل فيها ألحد حسب برلمان 
البيجيدي. )هذه لوحدها ثورة بعد ثورة الموقف 
من »التطبيع«(. وحين تكون عضوا في »نادي 
المناضلين«، فإن الممتلكات المتحصل عليها 
من أموال يشتبه في أنها مشبوهة وتقع تحت 
خاصة  معطيات  تعتبر  الجنائي  القانون  طائلة 

مشمولة بالسرية والحماية!! 

وسائط  في  الحزب  قواعد  ترضية  وبعد 
التواصل االجتماعي، وترضية مريدي عبد العالي 
حامي الدين، الذي وجد لنفسه أيضا موقعا في 
جريمة  في  المتابعة  من  تحصينه  يريد  البالغ 
قتل، ينتقل بين المجلس الوطني نحو توسيع 
المنتخبين  لوبي  إليها  ضم  بأن  الزبناء  الئحة 

الجماعيين والجهويين.
النار على  الحزب  كي يرضي هؤالء يطلق 
يوجودون  هؤالء  أن  ويتجاهل  السلطة،  رجال 
تحت سلطة رئيس الحكومة الذي ينص الدستور 
على أن اإلدارة توجد تحت تصرفه. كماأنه يظلم 
والة وعماال ذنبهم الوحيد هو تصحيح منزلقات 
قانونية ومسطرية سقط فيها رؤساء بيجيديون 

هواة. 
حين  نعطيــك،  اعطينــي  لعبة  وتتواصل 
يقول المجلس الوطني في فقرة أخرى: »يدعو 
سياسية  مبادرة  إطالق  إلى  الوطني  المجلس 
األجــواء  وتوفير  الثقـة  مناخ  تعزيز  من  لمزيد 
جديد  وحقوقي  سياسي  نفس  لبث  المناسبة 
يرمي إلى إيجاد الصيغة المناسبة إلطالق سراح 
المحكومين على خلفية االحتجاجات االجتماعية 
والصحافيين المعتقلين«، وهذه الفقرة لوحدها 
البشر  السياسية بقضايا  المتاجرة  فضيحة في 
غايات  لتحقيق  وغيره  القضاء  على  والركوب 
وحسابات  جهة،  من  داخلية  توافقية  سياسية 

انتخابية نفعية من جهة ثانية. 
البيجيدي  إن  نقول  لما  متأكدون  ونحن 
يستعمل قضايا المعتقلين في حساباته الخاصة، 
 2019 يناير   13 ليوم  الوطني  المجلس  بالغ 
لم يتطرق نهائيا لهذه النقطة رغم أنها كانت 
مطروحة في ساحة المطالب، واكتفـى بثــالث 
وفقرة  الدين  حامــي  متابعــة  ترفض  فقرات 
بيان  وفي  الروهينغا،  مسلمـي  مع  تتضامن 
ال   2018 نونبر   16 ليوم  الوطني  المجلس 
نجد أي مبادرة من هذا القبيل بل فقط إشادة 
بالعفو الملكي عن معتقلي الحسيمة. ما يعني 
أن الحزب لم يستل ورقة المعتقلين على خلفية 
أحداث اجتماعية والصحافيين إال بغاية المزايدة 
السياسية في سياق »التطبيع« وحروب منتخبي 

الحزب مع الوالة والعمال. 
»إلى  يحتاج  المغرب من  ليس  الواقع  في 
مناخ  تعزيز  من  لمزيد  سياسية  مبادرة  إطالق 
نفس  لبث  المناسبة  األجــواء  وتوفير  الثقة 
أن  البيجيدي هو  بل  سياسي وحقوقي جديد« 
فشل  أن  بعد  القبيل  هذا  من  لمبادرة  يحتاج 
حواره الوطني الداخلي في تصفية األجواء بين 
البيجيديون  يتجاوز  ويوم  داخله،  النزاع  أطراف 
سنكون  الداخلية،  وتطاحناتهم  تناقضاتهم 
أمام بيان سياسي لن يكون محشوا بتناقضات 
ومزايدات جعلت الحزب مسخرة بين الناس بدل 

أن يكون مفخرة لمناضليه. 
وفي انتظار أن يطلق الحزب هذه المبادرة 
أطراف  ندعــو  الداخلية،  التصالحية  السياسية 
النزاع داخل البيجيدي إلى ضبط النفس لتفادي 
المثيــرة  الفدلكــات  من  مزيــد  في  السقوط 

لالشمئزاز والسخرية معا. 
* يونس دافقير / أحداث. أنفو
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

�شباق الزواحف
ال أمل يمكن أن يجعل هذا القلب السجين 
إلى  مطمئنـــا  المطعــون  الصدري  قفصه  في 
انتظارات بديلة، تخلص البالد والعباد من مرحلة 
ومحاباة،  بعشوائية  وثرواتنا  خيراتنا  استنزاف 
أهم  طالت  شعبيــة  ال  اختيارات  على  والتأشير 
مكاسبنــا االجتماعية، بمباركة وتطبيل وتزمير، 
لخطاب  المروجيــن  المهرجين  رهط  من طرف 
البالد، حين  وباال على مصير  أجوف، كان  ديني 
تمكنوا بقدرة قادر من التحكم في تدبير شأنها.

اختبارا  ستكون  القادمة،  االستحقاقات  إن 
وقت  ال  جديدا  أفقا  سيرسم  شك،  دون  حاسما 
والنزاهة  بالصرامة  معالمه،  تحديد  في  للتردد 
تفرضها  التي  الحقة  المواطنة  بروح  والتسلح 
اإلنطالق  موعد  ستكون  جذرية  متغيرات  علينا 
الكوفيـــد،  محنــة  بعد  جديد  مغرب  اتجاه  في 
بالرغم  لنا  تحمَّ كيف  أنفسنا  على  ننعي  وسوف 
وهو  الجاهل  األرعن  الرهط  ذلك  »السيف«،  و 
يغط حدّ الشخير على كراسي البرلمان الوثيرة،  
حتى إذا »ضربته الفايقة« ووجد الكراكيز تصفق، 

صفق أكثر مما يصفق المصفقون.
وكأنني بهذا الرهط الرخيص من الكائنات 
وفصائل  أشكال  إلى  تحول  قد  االستنزافيـــة، 
الجاحظـــة  بعيونها  تطل  بدأت  الزواحف،  من 
التي  الوجهة  لتحديد  المظلمة،  جحورها  من 
ستؤهلها لخوض سباق التصفيات النهائية، غير 
مبالية بصفير واستنكار الجماهير المغلوبة على 
من  ضمنتها  قد  التأهيل  ورقة  أمرها،مادامت 
طرف أصحاب الوعود والوعيد قبل الوصول إلى 

خط نهاية السباق.
التدبيريـــة  المراحل  مع  القطع  يمكن  وال 
المدمرة  البــالد، واالختالالت  السابقة لشــؤون 
االقتصادية  التنمية  ركائز  صلب  طالت  التي 
في  جديد  من  الثقـــة  بزرع  إال  واالجتماعيــة، 
التصويت،  عن  عزفوا  الذين  المواطنين  قلوب 
في  للنظر  الفت  حد  إلى  نسبهم  تضاءلت  حتى 
األوساط الشعبية الفقيرة، باستثناء تلك الفئات 
المعوزة التى يتم استغاللها بورقة نقدية قذرة، 
وسكر  زيت  من  جاوره  وما  دقيق  من  كيس  أو 
وشاي، وهي عملية دنيئة مغرضة صرنا نعاينها 
قبل انطالق االستحقاقات من طرف »جمعيات« 
هذه  مصالح  تخدم  ورياضية  وتربوية  ثقافية 

الزواحف الموسمية المتربصة.
في عمود سابق،  أكدته  أن  لي  وكما سبق 
اإلنسان في  التي أصابت  والكوارث  األوبئة  فإن 
مختلف مراحله التاريخية والتي ستصيبه ال محالة 
بشكل أكثر حدة في المستقبل، ستكون بمثابة 
البالد  إنذار  يحتم على الذين يتحملون شؤون 
فشلها  أعلنت  اختيارات  في  نظر  إعادة  والعباد 
وعدم صالحيتها، لبناء مجتمع جديد ثابت على 

أسس متينة يراعي »بناء« اإلنسان أواًل وأخيرًا.

هدية وزارة التعمير ألهل طنجة،  مع حلول العام الجديد، أنها »تجاهلت« مشروع تصميم التهيئة لهذه المدينة، في نسخته الثالثة، 
بعد رفض الحكومة نسختيه األولى والثانية، رغم تباهي جماعة طنجة ب »العمل الجبار« الذي قامت به مصالحها ومصالح الجهات التي 

فوضت لها إعداد هذا التصميم،  لتتبخر أمالها في العثور على ذكر له بين ثنايا الجريدة الرسمية. 
حقيقة إن مسلسل التصميم أتعب المواطنين، سواء أولئك الذين »دخل فيهم البالن« ووجدوا أنفسهم، بين ليلة وأخرى،  في وضع 
الذين  أولئك  االجتماعي،  أو  التواصل  أو على مواقع  البلدية،  بباب قصر  احتجاج سواء  المفروض« ليطلقوا حمالت  أمام »األمر  صعب، 
ساءهم أن يتم إعداد هذا المشروع  بين أربعة جدران، من طرف مكتب دراسات »متخصص«، بتكليف من الوكالة العقارية،  بتكليف من 

الجماعة الحضرية. بمعنى »دخول غريب على غريب«!  

يواصــل مينــــاء طنجـــة المتـوســط، 
نجاحاته الباهرة، في شتى مجاالت نشاطه، 
محققا، سنـة بعــد  سنــة، أرقاما قياسيـــة، 
سواء تعلق األمر بالحاويات، أو بالبضائـــع 
بالنقـــل  أو  والصلبـــة،  السائلة  السائبة 
أو  السيارات  برواج  أو  للشاحنـــات  الدولي 
بنقل المسافرين أو باستقبال ورسو السفن 

وسفن الشحن الضخمة.   

اجلماعُة  تف�شل يف  مترير م�شروع  التهيئة ملدينة طنجة  
بعد اأربع �شنوات من امل�شاطر وثالث »طبخات« 

هل هي عودة اإلى نقطة ال�شفر ؟

ميناء طنجة املتو�شط يربح رهان التفوق يف جمال معاجلة احلاويات 
على م�شتوى محيط الأبي�س املتو�شط وحتقيق ن�شب عالية

من الرواج بالرغم من تداعيات اجلائحة 


