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Covid 19 : 

Arrêt des usines de Tanger 
jusqu’au 12 août 

F
ace à la multiplication effrénée 
de nouveaux cas de Covid 19 à 
Tanger, les industriels de la ville, 
extraordinairement réunis lundi 

27 juillet écoulé, ont volontairement 
décidé d’interrompre leurs activités, 
jusqu’au 12 août prochain, pour les 
uns, et, probablement, jusqu’après la 
fête de l’Aïd Al Adha, pour d’autres, une 
manière d’éteindre des foyers potentiels 
de contamination dans leurs usines, et 
de prévenir d’autres clusters possibles.

Pendant ces périodes d’arrêt, le personnel des unités industrielles concernées sera mis au repos. 
Soulignons que les clusters les plus actifs se manifestent dans les entreprises et, par voie de 

conséquence, dans les quartiers populaires car, la majorité de leurs salariés habitent dans les quartiers 
populaires à forte densité. Ceci explique cela. 

Dans les unités industrielles touchées, il aurait fallu faire preuve d’une extrême sévérité envers les 
patrons concernés qui, négligence et impéritie aidant, ont agi comme le feraient des insatiables voraces, 
assoiffés, avides et inconscients des dangers. Il aurait fallu les frapper là où ça fait mal, à savoir au 
portefeuille. 

Veille de  l’Aïd Al Adha

Le gouvernement 
sème la panique 

Lire en page 3 Ph : DR

Ph : DR
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ActuAlités

Voilà plusieurs semaines 
déjà que la ville de tanger 
s’est octroyé le palmarès 

des cas positifs au Covid 19. On 
a ainsi vu la ville pavoiser, sa-
medi 25 juillet écoulé, avec 455 
cas en 24 heures, soit plus de la 
moitié des 811 cas enregistrés 
au niveau national. 

En cause, peut-être ici plus 
qu’ailleurs, des clusters profes-
sionnels de contamination en-
registrés dans les zones indus-
trielles, dont notamment  celles 
de Gzenaya, Moghogha et aoua-
ma-al Majd ; des foyers  familiaux 
concentrés dans des quartiers 
populaires périphéques, mais 
aussi, partout,  une flagrante 
inobservation des règles de 
conduite et de protection dic-
tées par les autorités sanitaires 
et locales : négligence du port 
du masque de protection, irres-
pect de la distanciation, mains 
souillées, etc, ce qui laisse sup-
poser un manque de contrôle, 
particulièrement concernant le 
masque et la distanciation.

« Suite au communiqué des 
autorités publiques, du di-
manche 26 juillet 2020,  concer-
nant l’interdiction des déplace-
ments depuis ou vers huit villes 
du Royaume ( lire en page 3) 
pour renforcer les mesures sani-
taires et lutter contre la propaga-
tion du coronavirus (Covid-19), 
plusieurs réseaux sociaux ont 
relayé des photos et vidéos de 
citoyens sur plusieurs axes du 
réseau routier national dans un 
état de congestion aigu, ainsi 
que des scènes répétées d’acci-
dents corporels de la circulation 
routière », indique un communi-
qué diffusé mardi par le minis-
tère de l’Équipement, des trans-
ports, de la logistique et de l’eau,  
indiquant « les statistiques des 
accidents corporels et des vic-

Les centres d’accueil des ma-
lades du Corona sont saturés 
à tanger au point que les nou-
veaux cas sont systématique-
ment évacués à Benslimane. 

Souhaitons que la situation 
puisse s’améliorer prochaine-
ment et que Tanger puisse enfin 
se débarrasser de sa dévalori-
sante réputation de première 

times de la circulation routière 
enregistrées sur l’ensemble du 
réseau routier national en rase 
campagne, durant les journées 
des 26 et 27 juillet 2020.

La journée du dimanche 26 
juillet, ce sont  96 accidents cor-

ville émettrice de Corona, et ce 
grâce aux  nouvelles mesures 
mises en place : sanctions pour 
non port du masque ; fermeture 
momentanée des unités indus-
trielles; campagne continue de 
sensibilisation de la popula-
tion… à condition que cette po-
pulation soit attentive aux dan-
gers encourus ! 

porels qui se sont produits,  fai-
sant 9 tués, 19 blessés graves et 
146 blessés légers.

La journée du lundi 27 juillet 
2020 a enregistré 103 accidents, 
6 tués, 7 blessés graves et 141 
blessés légers.

Dans la nuit de lundi à mardi dernier, 44 patients atteints du 
virus Covid 19,  ont été évacués à l’hôpital militaire de cam-

pagne à Benslimane  où ils ont été aussitôt  pris en charge.
Dans l’après-midi de lundi, les personnes en question ont été 

regroupées au grand stade Ibn Batouta à tanger  où elles sont 
arrivées à bord de véhicules médicalisés avant d’être transférées 
à Benslimane à bord de deux autocars.

Ce transfert entre dans le cadre de  la nouvelle stratégie impo-
sée par la saturation à tanger, des centres d’accueil des malades 
portant le Coronavirus.

a ce propos, il serait question de faire installer un deuxième 
hôpital de campagne et de faire venir des renforts médicaux 
et paramédicaux pour faire face à une situation qui menace 
d’échapper au contrôle des autorités sanitaires à tanger et sa 
région.

La ville de tanger attend  l’entrée en service de l’un des 
derniers grands projets du programme tanger-Mé-
tropole, révèle Hespress. 

Il s’agit du nouveau marché de gros de fruits et de légumes, 
dont l’inauguration est prévue avant la fin de l’année. Le projet 
mené par la Mairie de tanger et l’agence de promotion et de dé-
veloppement du Nord, aPDN, est le fruit d’un investissement de 
près de 120 millions de DH. Il se trouve actuellement dans les 
dernières phases de sa construction, soit 80% du taux de réali-
sation. Le futur marché est situé au sud de tanger sur un terrain 
de 11 ha. Il dispose de 34 carrés de vente totalisant 13.500 m2, 
un espace de dimensions similaires pour la manutention des 
caisses vides, deux unités de conservation frigorifiées de 1.200 
m2 et d’équipement annexes.

Covid-19

Pourquoi Tanger bat
 les records ?

PH : DR

Les travaux du nouveau 

Marché de gros
de Tanger dans leur 

dernière phase 

Interdictions-surprises 
concernant 8 villes dont Tanger

Bilan des sinistres sur les routes
et autoroutes, les 26 et 27 juillet 2020 : 

199 accidents, 15 morts, 
26 blessés graves 

et 287 blessés légers

Covid-19
 44 patients 

transférés de Tanger 
à Benslimane
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Dimanche 26 juillet 2020. Fin 
d’après-midi. 

a cette heure, des milliers 
d’estivants reviennent des 
plages qu’elles ont investies ce 
weekend, en réponse à la sollici-
tude du gouvernement de boos-
ter le tourisme national. 

De très nombreuses familles 
ont ainsi quitté leur résidence 
habituelle pour se rendre loin, 
voire très loin, comme ces mil-
liers de vacanciers qui ont rejoint 
pour quelques jours, la région 
tanger-tétouan-al Hoceima où 
ils occupent une résidence de 
vacances ou un hôtel. 

Soudain, à 17 heures, un com-
muniqué conjoint des minis-
tères de la Santé et de l’Intérieur 
est rendu public, annonçant 
l’Interdiction de quitter ou de se 
rendre dans 8 villes à partir de 
ce même dimanche à minuit. Il 
s’agit de tanger, tétouan, Fès, 
Meknès, Casablanca, Berrechid, 
Settat et Marrakech.

Cette interdiction qui tombe 
comme une douche froide, entre 
en vigueur, sans aucun préavis, à 
quelques jours de l’aïd al adha, 
est applicable le jour même et 
l’ultimatum prend fin au bout de 
quelques heures, c’est à dire à 
minuit. Du jamais vu !

Le communiqué des deux 
ministères appelle les citoyens 
au respect de ces nouvelles 
restrictions. Les contrevenants 
risquent des sanctions sévères 
prévues par la loi, précise-t-on, 
ajoutant que « Sont exclues de 
cette décision les personnes à 
besoins médicaux urgents, les 
personnes travaillant dans les 
secteurs public et privé munies 
d’ordres de mission délivrés par 
leurs responsables, à condition 
d’obtenir une autorisation spé-
ciale de déplacement délivrée 
par les autorités locales. Cette 
interdiction ne s’applique pas, 
non plus, au transport de mar-
chandises et des produits de 
base qui se déroule dans des 
conditions normales et fluides 
pour approvisionner les ci-
toyens en leurs besoins quoti-
diens ».

ainsi, les milliers de visiteurs 
répartis à travers le royaume 
avaient juste le temps de boucler 
leur valise en vitesse et de trou-
ver un moyen de locomotion 
pour rentrer chez eux : voiture, 
autocar, train, taxi.

tout cela semble relever d’une 
inexplicable improvisation. Du 
moins à première vue.

Mais, imaginons ce qui a bien 

pu se produire pour déclencher 
une pareille mesure – catas-
trophe? 

Logiquement, la décision de 
fermer plusieurs villes ne peut, 
certes, découler que d’une situa-
tion sanitaire alarmante présen-
tant une réelle urgence. Ce n’est 
nullement contestable !

Ce qui intrigue, par contre, 
c’est la manière très limitée dans 
le temps et la précipitation avec 

lesquelles a été menée cette opé-
ration, aussi justifiée soit-elle. 

toujours est-il qu’un vent de 
panique s’est emparé des per-
sonnes tenues de rejoindre leur 
lieu de résidence, parfois situé 
à des centaines de kilomètres. 
avant minuit.

aussitôt, routes et autoroutes 
sont prises d’assaut. Des co-
hues d’automobilistes, des 
embouteillages, des bouchons, 
des accidents, des morts, des 
blessés et un désordre indes-
criptible sont signalés de toutes 
parts, à travers le royaume. No-
tamment à l’entrée et à la sortie 
des villes, et dans les stations de 
péage des autoroutes.

Des gares routières et ferro-
viaires, des stations de taxis et 
même des fiefs de transporteurs 
clandestins sont assaillis par 
des hordes de citoyens sou-
cieux de regagner, à tout prix, 
leurs villes de résidence. 

Le lendemain lundi 27 juillet, 
beaucoup de Marocains étaient 

encore sur les routes.
tout cela à cause d’une impro-

visation déroutante ? Pourquoi ? 
Nous savons, certes, que le 

gouvernement El Othmani ne 
fonctionne pas en équipe, et que 
plusieurs ministres ont affirmé 
ne pas être au courant de ces 
mesures, mais, cette fois, on a 
l’impression que l’Exécutif est 
englué dans des sables mou-
vants et qu’en essayant d’en 
sortir, il s’y enfonce davantage. 

Sinon, qu’est-ce qui a bien pu 
conduire à cette précipitation ?

En fait, ce dimanche 26 juil-
let, le royaume a enregistré 633 
nouveaux cas de coronavirus, 
portant à plus de 20 000 le 
nombre de personnes infectées 
dans le pays. alors que les me-
sures de confinement avaient 
commencé à être assouplies, 
l’état d’urgence a été prolongé 
jusqu’au 10 août. Selon le chef 
du gouvernement Saad Eddine 
El Othmani, les Marocains n’ont 
pas assez respecté les gestes 
barrières.

On peut aussi admettre 
que cette fermeture intervient 
quelques jours avant l’aïd al-
adha, célébré le 31 juillet. On 
craint, en effet, que cette fête 
religieuse, sociale et affective 
qui est célébrée généralement 
en famille, puisse favoriser la 
propagation du Coronavirus 
dans des foyers familiaux. C’est 

pour cela, d’ailleurs, que les très 
nombreux salariés, dont des mil-
liers de femmes travaillant dans 
les zones industrielles et zones 
franches à tanger, ont été empê-
chés de quitter la ville.

Mais tout cela justifie-t-il cette 
hâte démesurée a qui engendré 
des drames et coûté la vie à 
certaines victimes des voyages 
précipités. 

Quelques heures supplémen-
taires ou même un jour de plus 
n’auraient-ils pas facilité les 
choses ?

Pour ce qui est du rétablisse-
ment à la normale ou de l’allè-
gement de la situation, aucune 
annonce officielle n’est faite 
jusqu’à présent. 

Veille de l’Aïd Al Adha

Le gouvernement sème
la panique 

Le prestigieux et bientôt centenaire « Rotary club tanger 
Doyen », devait organiser, au début du mois de juillet 

écoulé, sa traditionnelle cérémonie annuelle de passation du Col-
lier de la présidence à la nouvelle Présidente du club, Mme amal 
JaINat, pour l’année rotarienne s’étalant du 1er juillet 2020 au 30 
juin 2021, en remplacement du Président sortant dudit Club, Mo-
hamed ali Saïdi, qui a assuré, avec grand brio, le déroulement de 
l’année rotarienne, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.

Néanmoins, cette cérémonie programmée a été reportée, avec 
regrets, à une date ultérieure, à cause de l’évolution alarmante de 
la pandémie du Covid 19 à tanger.

La nouvelle Présidente, Mme amal Jainat, qui a intégré le 
Club Rotary Doyen, en mars 2017, banquière de son état, est ti-
tulaire d’un DCESS de l’ENCGT, en finance, audit et contrôle de 
gestion. C’est un éminent cadre bancaire qui, après avoir occupé 
plusieurs postes de responsabilité, est, depuis juillet 2013, direc-
trice d’agence muti-marchés à la Société générale marocaine de 
banque, à tanger.

Mme amal Jainat est mariée et mère de deux superbes en-
fants. 

La nouvelle Présidente qui a effectivement pris ses fonctions 
le 1er juillet dernier, tente de transcender les difficultés engen-
drées par le Covid 19, en animant assidûment son club à travers 
des activités culturelles et économiques, à distance, en tenant 
évidemment compte des mesures de protection contre le Covid 
19, des membres de son club et de ses invités. Le reste de son 
programme annuel incluant plusieurs activités caritatives et so-
ciales, sera mis en application aussitôt que possible.

Nous reviendrons plus en détails sur le sujet, dans une pro-
chaine édition, à l’occasion de l’organisation officielle de la cé-
rémonie de passation du prestigieux collier de la présidence à 
Mme amal Jainat.

En attendant, nous lui présentons nos chaleureuses félicita-
tions pour la confiance placée en elle, et lui exprimons nos vœux 
les plus sincères de pleine réussite dans sa nouvelle et noble 
mission.

Nous présentons également les mêmes félicitations à son 
prédécesseur, le Past-Président Mohamed ali Saïdi, pour le plein 
succès de son année rotarienne écoulée sur laquelle nous au-
rons également l’occasion de revenir.

Face à la recrudescence des contaminations au Coronavirus 
ainsi que des décès enregistrés dans la ville de tanger, une réu-
nion s’est tenue mercredi à la wilaya de tanger en présence des 
membres du bureau régional de l’association nationale des ca-
fés et restaurants au Maroc.

Il a été ainsi décidé, jusqu’à nouvel ordre, la fermeture des ca-
fés à 20h et des restaurants à 23h.

Rotary Club Tanger Doyen 

Amal JAINAT
nouvelle Présidente

Tanger   
Fermeture des cafés à 20h 

et des restaurants à 23h 
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Rubrique   
Culturelle

La ville heureuse
De Abdelouahed Mountassir 
Dialogue avec Mehdi Akhrif 

Malgré un été atypique, on rêve de se plonger dans 
les livres qu’on n’a pas eu le temps de lire pendant 

l’année. «La ville heureuse», c’est un recueil poétique et 
un dialogue entre abdelouahed Mountassir, architecte, et 
Mehdi akhrif, poète, sur le rapport qu’on a avec la ville. a 
travers cet ouvrage de 70 pages, le désir de vivre ensemble 
dans les espaces que nous offre la ville nous rappelle que 
la métropole a été toujours une source de liberté et de dé-
mocratie, mais lorsqu’elle éclate pour

devenir centre et périphéries, séparés et espacés, elle de-
vient non-ville ou anti-ville. 

«L’architecte et le poète regardent la cité et s’imprègnent 
d’émotion et d’amour, avant de livrer un recueil ni tech-
nique, ni littéraire. Ils s’introduisent dans l’intimité de notre 
rapport à la ville et racontent au fil des pages, le désir de 
vivre ensemble en cohésion, à l’extérieur de chez soi, usant 
de cette précieuse liberté de sortir de l’espace domestique 
pour aller vers l’espace de la rue. La ville heureuse est une 
quête de bonheur en partage que seul l’âme généreuse des 
poètes peut offrir. C’est pourquoi il faut le lire, dans un mo-
ment à marquer d’une pierre blanche, grise et or, et voir à 
travers les deux écrivains, La ville heureuse de demain.»

Selon Mountassir abdelouahed, il faut qu’elle soit conti-
nuellement ajustée et transformée pour la rendre attrayante 
que ce soit au niveau du bâtiment, des infrastructures… 

Offrons donc aux citadins les moyens de rêver et d’espé-
rer!  Car beauté rime avec harmonie et joie de vivre. 

Bonne Lecture !

@ par Meryem Cherradi

De son côté, le président de 
l’aCDF, Fernando Brites, a insis-
té sur la nécessité d’explorer les 
opportunités offertes par le com-
plexe portuaire de tanger, expri-
mant l’intérêt des exportateurs 
brésiliens pour cette “bonne” 
plateforme logistique et le vœu 
de voir concrétisé un partenariat 
dans ce sens.

a cet égard, il a mis en avant 
les avantages que peuvent tirer 
les acteurs économiques de son 
pays, tant au niveau du temps de 
livraison qu’en matière d’écono-
mie des frais de transport.

Même son de cloche chez le 
directeur du Consortium arena 
BSB, Richard Dubois, qui a affir-
mé avoir eu l’occasion de s’infor-
mer de visu du développement 
“phénoménal” au Maroc, notam-
ment au niveau des infrastruc-
tures et des projets structurants.

“Le Royaume, qui ne dispose 
pourtant pas de ressources na-
turelles extraordinaires, comme 
le pétrole, est parvenu à mettre 
en place tous les ingrédients 
du développement industriel et 
commercial du pays, mais égale-
ment du co-développement dans 
la région”, a-t-il ajouté, avant de 
revenir sur les projets qui seront 
réalisés par sa société notam-
ment dans le district fédéral.

Le séminaire a été marqué 
également par la présence de Fe-
lipe Belmonte, homme d’affaires 
et vice-président de l’”alliance 
pour le Brésil”, le nouveau parti 

De source « Libé.ma », on 
apprend que les parti-

cipants à un séminaire, organisé 
récemment à Brasília, sur les 
échanges commerciaux entre 
le Brésil et le monde arabe ont 
mis en avant l’‟énorme” valeur 
ajoutée que constituerait le port 
tanger-Med comme plateforme 
logistique et commerciale pour 
l’agro-business brésilien.

Le port tanger-Med, le plus 
grand d’afrique et de la Médi-
terranée lié à 186 ports des cinq 
continents, est une grande op-
portunité pour l’agro-business 
brésilien, notamment en termes 
de réglementations douanières 
avantageuses et de procédures 
douanières simplifiées, a souli-
gné l’ambassadeur du Maroc au 
Brésil, Nabil adghoghi, qui inter-
venait lors de cette rencontre sur 
“les relations économiques entre 
le Brésil et le monde arabe”, 
organisée par l’association 
commerciale du district fédéral 
(aCDF), rapporte la MaP.

“C’est une plateforme de 
transbordement dédiée aux 
mouvements internationaux et 
régionaux, avec une capacité de 
traitement de 9 millions de conte-
neurs par an. Le complexe por-
tuaire, qui comprend une zone 
franche logistique de 400.000.
m2, est une plateforme logis-
tique exceptionnelle bénéficiant 
d’une position stratégique au 
centre des principales voies ma-
ritimes”, a-t-il noté, ajoutant que 
90% du volume des conteneurs 
sont en transit.

Par ailleurs, le diplomate maro-
cain a expliqué que les échanges 
commerciaux entre le Maroc et le 
Brésil devront être renforcés da-
vantage à la faveur des conven-
tions signées entre les deux 
pays, dont l’accord de coopéra-
tion et de facilitation en matière 
d’investissements, signé en juin 
2019, et l’accord sectoriel de non 
double imposition pour le trans-
port maritime et aérien, entré en 
vigueur le 17 courant.

L
es prochaines élections légis-
latives de 2021, se présentent 
déjà comme des spectres qui 
hantent et perturbent le som-
meil de certains politiciens, no-

tamment ces politicards bien connus des 
Marocains, perçus comme étant calcula-
teurs, manipulateurs, sans scrupules, 
s’entendant au gré de leurs intérêts du 
moment et prêts à tout  pour parvenir à 
leurs fins.

Les élections de 2021 étant désormais 
au centre des préoccupations des partis, 
le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, 
a tenu, le 8 juillet écoulé,  avec les chefs 
des formations politiques, une réunion 
consacrée au sujet. Une première étape 
qui « vise à bien préparer l’ensemble des 
prochaines échéances électorales ».

Certains n’attendaient que ça pour 
ouvrir le bal des tractations, et, en ce 
moment, beaucoup de choses se tra-
ment en catimini, dans les coulisses. Le 
remodelage des partis politiques se fait à 
domicile, autour de gueuletons de travail 
au noir. On manie et remanie les partis au 

gré des intérêts escomptés. Peu importe 
l’alliance. C’est l’intérêt, non pas général, 

mais surtout personnel qui prime.
Mais, attention aux faux-pas. Notam-

ment de la part des partis de droite qui, à 
force de vouloir chasser l’adversaire, ils 
risquent, au contraire,  de favoriser ses 
chances de réussite aux prochaines lé-
gislatives. Cela s’est déjà vu.

D’un autre côté, certaines stratégies 
nous rappellent le précédent scrutin 
de 2016 qui avait défrayé la chronique 
à cause des déclarations sibyllines du 
tonitruant abdelilah Benkirane dont les 
calculs des alliances se sont avérés faux 
car, une fois le vote remporté, l’ancien 
patron du Parti de la justice et du déve-
loppement (PJD) avait alors échoué à for-
mer une majorité, ce qui avait donné lieu 
à six mois de négociations et de blocage.

Depuis, Benkirane ne fait plus partie 
de l’équation politique. tout d’ailleurs  
comme son ennemi juré, Ilyas El Omari, 
ex-patron du Parti authenticité et Moder-
nité (PaM). 

aujourd’hui, à nouvelle donne, nou-
veaux calculs. Chaque formation essaie  
de se trouver  de nouveaux alliés. Quitte 
à pactiser avec le diable !

Mais, il n’y a que le sérieux qui paie…

créé par le président brésilien 
Jair Bolsonaro.

M. Belmonte a notamment mis 
en avant les efforts du gouverne-
ment brésilien pour améliorer le 
climat des affaires et “moraliser” 
le secteur économique, ainsi que 
les progrès réalisés en matière 
de sécurité juridique, le but étant 
de drainer davantage d’inves-
tisseurs étrangers dans le pays 
sud-américain.

Pour sa part, le secrétaire 
général de la Chambre de com-
merce arabo-brésilienne, tamer 
Mansour, a présenté un exposé 
sur les relations commerciales 
entre le Brésil et le monde arabe, 
faisant observer que les rela-
tions entre les deux parties ont 
connu une dynamique soutenue 
ces dernières années.

M. Mansour a également attiré 
l’attention sur la particularité du 
marché arabe, appelant à plus 
d’échanges pour appréhender 
les exigences des consomma-
teurs des deux régions et don-
ner un nouvel élan au partenariat 
entre le Brésil et les pays arabes.

L’aCDF a été créée le 26 jan-
vier 1962 après la fusion de 
l’association commerciale de 
Brasília et l’association com-
merciale de Plano Piloto. Elle a 
pour objectifs de défendre les in-
térêts des acteurs économiques 
et de promouvoir la coopération 
et l’exploration des opportuni-
tés de partenariat au Brésil et à 
l’étranger.

Port Tanger-Med
Une bonne plateforme 

logistique et commerciale
pour l’agro-business brésilien 

Prochaines législatives  

Les alliances du diable ont déjà commencé  
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dirhams, pour permettre aux 
secteurs de production de se re-
mettre, d’accroître leur capacité à 
créer des emplois et à préserver 
les sources de revenu.

« il importe d’initier un plan 
ambitieux de relance écono-
mique pour permettre aux sec-
teurs de production de se re-
mettre d’aplomb, d’accroître leur 
capacité à créer des emplois et à 
préserver les sources de revenu. 
Dans ce cadre, environ 120 mil-
liards de dirhams seront injectés 
dans l’économie nationale, soit 

version du port de tanger-ville, un 
chantier qui a pris un certain re-
tard, mais auquel  le wali  Mhidia 
a donné un nouvel élan.

Depuis son arrivée, l’avance-
ment de ce chantier stratégique 
a pris de l’envergure et ses tra-
vaux prennent, de jour en jour, 
une forme physique. 

M. Mhidia a eu ensuite à faire 
face à une probématique de 
taille, celle du développement à 
deux vitesses des villes du nord.

Le wali s’est ainsi résolument  
orienté vers al Hoceima pour ter-
miner le travail commencé avant 
son arrivée. Là encore, la relance 
et le suivi de différents chan-
tiers dont le retard avait coûté 
leur place à plusieurs membres 
du gouvernement, a redonné 
confiance à la population qui 
était au bord de la déprime. Les 
événements ont repris leur cours 
normal sous l’œil vigilant du wali 
de la région. 

D’autre part, avec la remise 
à niveau  des mécanismes du 
Centre régional d’investisse-
ment, le wali Mohamed M’hidia 
s’est fait sienne la relance de 

part du lancement d’une réforme 
profonde du secteur public pour 
corriger les dysfonctionnements 
structurels des établissements 
et des entreprises publics, ga-

rantir une complémentarité et 
une cohérence optimales entre 
leurs missions respectives et, 
in fine, rehausser leur efficience 
économique et sociale.

Le Souverain a aussi annoncé 
la création d’une agence Natio-
nale dont la mission consistera 
à assurer la gestion stratégique 
des participations de l’Etat et à 

le milieu rural pour 
la réutilisation des 
eaux usées traitées 
pour l’irrigation des 
espaces verts. 

Le second défi 
régional  se situe 
au niveau de Bab 
Sebta où les choses 
se radicalisaient 
de jour en jour, nécessitant l’in-
tervention des autorités concer-
nées dont, en premier lieu,  le 
wali de la région.

après la fermeture du 
poste-frontière tarajal II  et l’arrêt 
définitif du flux de personnes qui 
transportaient les marchandises 
de contrebande à travers ce pas-
sage, on a procède à l’étude d’un 
plan d’action pour donner des 
activités de substitution aux fa-
milles qui vivaient de cette activi-
té, en remplaçant  la contrebande 
par une activité commerciale 
parfaitement légale, en  créant un 
nouveau pôle d’activité en cours 
d’aménagement à Fnideq et  qui 
pourrait être un bon stimulant 
pour l’emploi dans la région. 

tout cela interpelle le wali, 

a l’occasion de la Fête 
du trône commémo-
rant le 21ème anniver-

saire de Son intronisation, le Roi 
Mohammed VI a adressé, dans la 
soirée de mercredi, un discours 
à la Nation dans lequel, le Sou-
verain qui était entouré de SaR 
le Prince Moulay al Hassan, et 
SaR le Prince Moulay Rachid, a 
annoncé plusieurs chantiers et 
réformes. 

Le Roi qui s’est félicité des ef-
forts menés sans relâche par les 
autorités sanitaires civiles et mi-
litaires, par les forces publiques 
tous corps confondus et par 
les citoyens, en matière de lutte 
contre la pandémie du Nouveau 
Coronavirus, a annoncé l’élabo-
ration d’un plan qui permettra 
d’affronter, le cas échéant, une 
éventuelle seconde vague de la 
pandémie.

« L’intérêt bienveillant que Je 
porte à la santé de chaque ci-
toyen marocain et à la sécurité 
de sa famille est à l’aune de mes 
préoccupations à l’égard de mes 
propres enfants et de ma propre 
famille. Et cette sollicitude est 
particulièrement grande en ces 
temps difficiles de propagation 
de la pandémie du Covid-19 
que traverse le Maroc, comme 
le reste du monde » a affirmé le 
Souverain. 

Mohammed VI a, ensuite, fait 
part du lancement d’un plan 
de relance de 120 milliards de 

Voilà un peu plus de 17 
mois  que le wali Moha-
med M’hidia, a été ins-

tallé, le vendredi 22 février 2019,  
à la tête de la région tanger-té-
touan-al Hoceima et de la préfec-
ture de tanger-assilah.

Depuis son arrivée, il a accom-
pli un excellent travail dans le 
cadre de l’ambitieux programme 
tanger-Métropole.

En outre, il a démontré une 
grande maîtrise de la pandémie 
du Covid 19, malgré les nom-
breuses difficultés rencontrées, 
imputables, d’une part à l’insuf-
fisance des moyens sanitaires, 
et d’autre part, à l’indiscipline 
caractérisée de certains citoyens 
en matière de négligence des 
règles de protection contre l’ex-
pansion du Covid 19.  

armé d’une longue et solide  
expérience forgée dans ses pré-
cédentes missions, le wali Mhi-
dia a vite assimilé ses responsa-
bilités et s’est aussitôt retroussé 
les manches pour y faire face, 
discrètement mais efficacement. 

Parmi les problèmes qui se po-
saient à lui, il y a celui de la recon-

l’équivalent de 11% du PIB. Ce 
taux inscrit le Maroc parmi les 
pays les plus audacieux en ma-
tière de politique de relance éco-
nomique post-crise » a affirmé le 

Chef de l’Etat qui a, d’autre part, 
annoncé la création d’un Fonds 
d’investissement stratégique 
pour remplir une mission d’ap-
pui aux activités de production, 
d’accompagnement et de finan-
cement des grands projets d’in-
vestissement public-privé, dans 
une diversité de domaines.

D’un autre côté, le Roi a fait 

l’investissement dans la région, 
avec la vision d’équilibrer le dé-
veloppement intégré dans les 
différentes zones de la région.

Deux autres grands défis, et 
pas des moindres, sont venus 
gonfler les difficultés devant le 
nouveau wali.

Le premier  concerne la pro-
blématique de l’eau. 

a ce propos, M. Mhidia a 
convoqué une réunion d’ur-
gence focalisée sur  la mise en 
place du Programme national 
d’approvisionnement en eau po-
table et d’irrigation 2020-2027 au 
niveau de la région de tanger-té-
touan-al Hoceima.  

Cette rencontre a été mar-
quée par des présentations sur 
les moyens à même de déve-
lopper l’offre en eau potable et 
d’améliorer la gestion de cette 
richesse afin d’accompagner le 
développement que connaît la 
région sur tous les niveaux et 
garantir la sécurité hydrique par 
une couverture globale des pé-
rimètres urbains en eau potable 
et le renforcement de l’approvi-
sionnement en eau potable dans 

suivre la performance des éta-
blissements publics.

Le discours royal fera aus-
si part du lancement, au cours 
des cinq prochaines années, du 
processus de généralisation de 
la couverture sociale au profit 
de tous les Marocains, avec un 
déploiement progressif de cette 
opération à partir du mois de jan-
vier 2021, selon un programme 
d’action précis qui devra porter, 
en premier lieu, sur la généralisa-
tion de l’assurance Maladie Obli-
gatoire (aMO) et des allocations 
familiales. Il sera ensuite étendu 
aux autres couvertures sociales 
que sont la retraite et l’indemnité 
pour perte d’emploi.

Le souverain annoncera en-
fin une réforme rigoureuse des 
systèmes et programmes so-
ciaux déjà en place, notamment 
à travers l’opérationnalisation du 
Registre social unifié (RSU).

Dans un appel au peuple 
Marocain, le Roi Mohammed VI 
exhorte les Citoyens à mutuali-
ser leurs efforts pour relever les 
défis à venir.

« Je vous engage à adhérer 
vigoureusement aux efforts dé-
ployés à l’échelle nationale pour 
dépasser la conjoncture actuelle 
et faire face à ses répercussions 
économiques et sociales. J’en 
appelle au patriotisme des Maro-
cains, à leur sens des responsabi-
lités individuelles et collectives», a 
conclu le Roi Mohammed VI.

responsable de la stabilité de la 
région, au même titre que des 
décideurs de haut niveau. 

On remarque ainsi que la 
tâche n’est pas aussi facile qu’on 
puisse le croire pour le wali de la 
région tanger-tétouan-al Hocei-
ma. Sauf que Mohamed M’hidia 
a sa manière de travailler dans la 
discrétion. 

Cela résulte, sans doute, de 
son habitude d’engranger des 
résultats en silence depuis qu’il  
a entamé sa carrière au minis-
tère de l’Equipement, où il a 
occupé plusieurs postes de res-
ponsabilité, avant d’être affecté, 
depuis 2002,  à des  fonctions 
successives de  gouverneur et 
de wali de grandes régions dont 
la dernière, la nôtre, celle tanger 
- tétouan - al Hoceima..

Les 8 commandements 
du Discours Royal

Fête du Trône

Ph : DR

Le wali de la région Tanger-Tetouan-AL Hoceima  

Mohamed MHIDIA
une année et demi après ! 
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C’est avec une profonde affliction et une immense consternation que nous 
avons accueilli la triste et chagrinante nouvelle du décès survenu le 26 juillet  

2020, de la très chère regrettée Nadia Mellouk Bahri, épouse de notre concitoyen et 
ami, Ssi ahmed Flihi, ex-cadre pédagogique à la Direction du MEN tanger-assilah

La dépouille de la défunte a été inhumée, après salat adohr au cimetière d’al 
Moujahidine, où elle a été convoyée au milieu d’un émouvant cortège constitué de 
manière symbolique, à cause de la pandémie, de quelques  proches-personnes qui ont tenu à l’accompagner 
à sa dernière demeure et à lui rendre un dernier hommage posthume.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées à son époux,  
Ssi ahmed Flihi, à ses enfants, à l’ensemble des membres des familles Mellouk, Bahri, Flihi et familles alliées 
; ainsi qu’à tous les proches de la regrettée  disparue qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très 
nombreuses et aimables personnes qui se sont associées à leur deuil et partagé leur douleur en se mani-
festant par leur présence effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de soutien et de 
compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.

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

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

Nécrologie

Revue de presse

Nadia MELLOUK BAHRI
rappelée à Dieu

Le départ de la nouvelle et 
grande course Globe 40, 
qui ambitionne un tour du 

monde en Class40 par étapes, aura 
lieu à tanger, le 27 juin 2021. L’arrivée 
est prévue en mars 2022 à Lisbonne.

ainsi donc, à tanger, le dimanche 
27 juin 2021, en s’élançant pour la 
première étape vers les îles du Cap-
Vert les concurrents de l’édition 
inaugurale de la Globe40 auront 
certainement le sentiment de vivre 
un moment unique ; un moment qui 
marque une page nouvelle à écrire 
dans l’histoire des courses océa-
niques. Et devant soi 9 mois à vivre 
d’une aventure sportive et humaine 
hors normes.

Les étapes du parcours restent 
telles qu’elles ont été annoncées 
et pour la plupart sortent de la 
période difficile et ont à cœur de 
mettre en avant leur destination. En 
2021 la Globe40, organisée par Si-
rius Events, la société de Manfred 
Ramspacher, contribuera à renouer 
le lien entre cette humanité si disten-

La région de tanger-tétouan-al 
Hoceïma a maintenu, au cours 

des dernières années, un rythme de 
croissance soutenu qui lui a permis de 
devenir le deuxième plus important pôle 
industriel du Maroc et la première porte 
du continent africain vers l’Europe et le 
monde.

Le développement constant que 
connaît la région pendant plus d’une 
décennie porte notamment sur les do-
maines de l’économie, l’industrie, la 
culture, les services sociaux et des in-
frastructures, conformément à la vision 
éclairée de S.M. le Roi Mohammed VI, 
dans le cadre d’une perspective visant 
à promouvoir les différents indicateurs 
du développement humain, à travers le 
lancement de projets au service de l’être 
humain, et la consécration du rayonne-
ment international d’une région, qui a, 
depuis longtemps, été un pont reliant le 
Maroc à son environnement méditerra-
néen et européen.

au cours des 12 derniers mois, la ré-
gion du Nord, avec à sa tête la métropole 
de tanger, a poursuivi son avancée en 
tant que locomotive de croissance pour 

due l’année précédente.
Deux prologues sont mis en place 

au départ de France, le prologue 
atlantique de La Rochelle et le Pro-
logue Méditerranée de Marseille ; le 
départ des prologues le samedi 12 

l’ensemble du territoire national, tout en 
partageant les fruits de sa croissance, 
dans le cadre de la solidarité régionale, 
avec le reste des préfectures et pro-
vinces de la région.

La région du Nord, locomotive 
économique et industrielle

avec une croissance d’environ 4,6% 
entre 2010 et 2017, la contribution de la 
région à la création de la richesse na-
tionale a augmenté, selon les derniers 
chiffres officiels, à 8,6% du PIB, ce qui 
lui a valu de devenir le deuxième contri-
buteur à la valeur ajoutée industrielle 
du pays. Le secteur économique de 
la région tanger-tétouan-al Hoceïma 
s’articule notamment autour des acti-
vités portuaires et industrielles dans 
les zones d’accélération économique 
situées à proximité des grandes villes, 
dont le plus important est le complexe 
portuaire de tanger Med, qui constitue 
un hub logistique mondial, situé sur la 
rive sud du Détroit de Gibraltar.

Le port tanger Med, le plus grand 
port à conteneurs en afrique et en Mé-
diterranée, assure, à travers plusieurs 

juin permettra aux compétiteurs de 
rejoindre Tanger en flotte ; le règle-
ment des prologues permettra une 
navigation en équipage afin d’as-
socier à ce premier parcours des 
acteurs de chaque projet…

armateurs, des liaisons régulières des-
servant près de 180 ports à travers le 
monde, en offrant des capacités de trai-
tement pour 9 millions de conteneurs, 7 
millions de passagers, 700.000 camions 
et un million de véhicules. après le dé-
marrage des opérations portuaires du 
port tanger Med 2, un total de 4.801.713 
conteneurs équivalent vingt pieds (EVP) 
a été manutentionné au complexe por-
tuaire tanger Med durant l’année 2019, 
soit une progression exceptionnelle de 
38% par rapport à la même période de 
2018. L’importance de ce projet structu-
rant ne réside pas uniquement dans sa 
dimension portuaire, mais elle repose 
aussi sur les zones industrielles relevant 
du groupe tanger Med qui ont continué 
d’attirer des investissements étrangers 
en 2019 et au cours des premiers mois 
de cette année, portant à plus de 1.000 
le nombre d’entreprises qui y sont ins-
tallées, réalisant un chiffres d’affaires dé-
passant les 8 milliards d’euros dans les 
secteurs de l’automobile, l’aéronautique, 
la logistique, le textile et du commerce.

Source :  
LE MATIN  29 juillet 2020 

Dans une année 
Départ de Tanger du Tour du Monde

« Globe 40 »
Bien avant le début du mois de mars 

de cette année particulière, sans fin, 
une année fatidique, désastreuse et per-
turbée, comme on n’en a jamais vécu, qui 
laisse des séquelles importantes  chez un 
grand nombre de terriens, jeunes, moins 
jeunes ou en âge avancé ;  personne n’est 
épargnée, le sieur Flaneflani, avec une âme 
d’enfant, n’est pas encore remis de ce fléau 
qu’il a durement ressenti, chanté avec ses 
tripes. 

Jusqu’ici, il regarde de très près des tas 
de choses surprenantes.

Mettant de côté cette crise, cet homme 
courageux n’a aucune hésitation à dire, 
en face, avec son franc-parler habituel, de 
ne point trop répéter sans cesse que cette 
ville chargée d’histoire et qui ne laisse per-
sonne indifférent, un éden sur terre, qu’on 
tient à cœur qui marque la vie des gens 
dès le premier jour où ils viennent, une ville 
ou la plupart des natifs ou autres ont tou-
jours adoraient sagement et simplement se 
nourrir d’amour et d’eau fraiche (que cuen-
to!)…du bla-bl….à!

Il vaut mieux gommer de son esprit cette 
image exagérée et inutile, de même que 
les clichés paradisiaques (d’antan!) des 
meilleurs paysages calmes et paisibles 
(d’autrefois!), des sites archéologiques 
(qui n’existent presque plus) de ses en-
droits exotiques (d’auparavant!), des lieux 
insolites qui offraient, jadis des refuges 
aux oiseaux migrateurs et qui proposent, 
aujourd’hui à de nombreux êtres humains, 
venus y chercher le partenaire idéal et par-
fait pour s’accoupler, se reproduire et pour 
faire exploser la démographie (Le sieur Sidi 
Flane ne désire pas rentrer davantage dans 
les détails!!!)

Blessé au fond de son âme, cet homme 
de bonne volonté, un peu chagriné en ce 
moment agité est interloqué de constater, 
de ses propres yeux, que sa ville natale a 
hélas complètement changé…de mal en 
pis! tout le monde se demande comment…
et depuis quand ?) Cette ville lui est deve-
nue si méconnaissable à ce point ?

toutefois il s’emballe pour ajouter que 
dans son bon vieux temps on était plus 
heureux. Etc…etc…, qu’on profitait large-
ment de ses splendides plages cristallines 
du littoral, pour y prendre allègrement du 
soleil sur le sable fin, propre et doré (sans 
aucune inquiétude…) pour plonger, se ra-
fraichir en se baignant (avec entrain…) « y 
a Hesra »!

Loin de vouloir ternir la description se 
rapportant à cette ville le Sieur Sidi Flane-
flani, homme honnête et sincère, cette fois 
en tant qu’observateur, ne trouve aucune 
difficulté pour bien se soulager, en racon-
tant ouvertement à quiconque, qu’actuel-
lement son niveau de vie…a quadruplé 
(matériellement) plus encore par rapport à 
celui de sa vie antérieure pendant laquelle, 
il ne mangeait à sa faim, que trois fois par 
semaine, au maximum, mais que de nos 
jours, bon gré, mal gré, il préféré ample-
ment le temps vécu au passé…à chacun 
sa version personnelle de son mode…qui 
survit !!!.

(a suivre) 
Signé : OM-ART

Rubrique

8ème partie

Profil d’un ancien 
Tangérien

Région Nord du Maroc  

Des réalisations qui en font la porte 
d’entrée de l’Afrique vers le Monde
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L’ACTUALITE EN CONTINU
LES + VUS LES + COMMENTES DE RACHID MADANI

rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Portrait

sportif

Il est sûr et certain que Barcelone se sépare-
ra de son entraineur  après la fin de la Champions 
league. Le divorce entre le staff technique et les 
joueurs en est la preuve. Les paroles de Messi 
à la fin du match contre Osasuna reflétaient la 
distance absolue. «Depuis janvier, tout s’est très 
mal passé ici», a-t-il déclaré. C’était le mois où Se-
tien est arrivé. Plus clair, impossible. L’avenir du 
technicien est dans l’air. Après le match contre 
Osasuna, il a rencontré Abidal ,le secrétaire tech-
nique ,et ce vendredi ,il prévoit de le faire avec 
Bertomeu,le président. Plusieurs causes ont 
provoqué la rupture de la relation entre les ves-
tiaires et le coach. L’arrivée de Setien était déjà 
tordue car, bien que certains joueurs voulaient 
que Valverde parte, la plupart des « poids lourds 
» de l’équipe étaient avec Txingurri. Les résultats 
n’ont pas aidé à créer un climat de tranquillité, car 
avec Setien, Barcelone n’a pas donné une bonne 
image lors des premiers matchs :défaite contre 
Valence et élimination en Coupe contre l’Athletic. 
Mauvais départ.Messi: «J’ai déjà dit qu’il était dif-
ficile de gagner la Ligue des champions ... et cela 
ne nous a même pas donné la Liga» 

Gestion de la formation
Les méthodes et les approches n’ont pas 

non plus plu aux joueurs. Setién a commencé 
fort, prenant des mesures telles que l’entraî-
nement les jours du match, les semaines sans 
repos et les concentrations pour les joueurs, 
mais il a dû les éliminer sous la pression de 
l’équipe.L’entraînement a été un aspect clé de 
la perte de confiance des joueurs. Les séances 
n’ont pas eu l’intensité nécessaire avec des ar-
rêts continus qui cassent le rythme. «Les rivaux 
nous dépassent en intensité», a déclaré Messi. 
C’est là que les coups de feu vont.Il y a eu des 
joueurs de haut niveau qui sont sortis d’une 
séance d’entraînement en disant à haute voix 
que c’était la pire séance d’entraînement de leur 
vie. Des mots qui ne sont pas passés inaperçus 
auprès du personnel. À d’autres occasions, les 
joueurs ont remis en question les ordres des 
entraîneurs lors de l’entraînement. Un rejet qui 
a eu son point culminant dans les vestiaires de 
Balaídos avec une énorme discussion entre l’en-
traîneur et les joueurs pour l’approche tactique 
et les changements pendant le match. Le divorce 
était total.

Parties volontaires
Des situations telles que celles vécues cette 

semaine à l’entraînement ont une explication dif-

ficile. Mardi dernier, après deux jours de repos, 
Setién a déclaré à la fin de l’entraînement que 
ceux qui le souhaitaient pouvaient jouer le jeu et 
ceux qui ne pouvaient pas prendre leur retraite. 
La plupart d’entre eux sont partis. Et le lende-
main, quelque chose de similaire s’est produit 
lorsque les exercices de passes et de coups de 
pied ont été joués. Trois ou quatre joueurs seule-
ment sont  restés.

L’attitude d’Eder Sarabia n’a pas non plus 
aidé dans la relation. Ses cris aux joueurs lors du 
Clásico ne se sont pas bien passés. Pas plus que 
ceux qu’il a faits à l’entraînement. Il y a quelques 
jours à peine, Un footballeur a répondu sérieuse-
ment: «Tu dois me traiter avec plus de respect». 
D’autres joueurs ignorent ses ordres à l’entraîne-
ment et, comme tout le monde peut le voir, égale-
ment aux arrêts d’hydratation.

Déclarations inopportunes
Les joueurs n’ont pas non plus aimé certains 

mots de Setien lors des  conférences de presse. 
Des manifestations isolément peuvent sembler 
banales, mais dans ce contexte elles renforcent 
certains arguments. Dire que tel footballeur  est 
meilleur dans les rondes que n’importe quel 
autre joueur, remettre en question les chiffres de 
Messi ou douter du professionnalisme d’Arthur, 
en sont quelques exemples.Tout cela a poussé 
les joueurs à transmettre des messages à l’en-
traîneur. Le dernier de Messi a été définitif, mais 
avant ,Luis Suárez a également pointé du doigt 
les techniciens quand les journalistes ‘ont inter-
rogé sur les mauvais résultats loin du Camp Nou. 
Les images de Piqué arrivant au Camp Nou à vélo 
ou en wakesurf n’aident pas non plus la relation.

La décision du président
Bartomeu doit maintenant prendre une 

décision. Avec une relation brisée, il est difficile 
de croire que cette équipe peut gagner la Ligue 
des champions. Avec un autre entraîneur, ce 
serait très compliqué, mais avec Setién, il semble 
impossible de ne pas comprendre  les déclara-
tions de Leo qui reflètent la pensée de l’équipe. A 
l’heure de la crise financière provoquée par le Co-
ronavirus, il n’y a plus d’argent dans mes caisses 
du club. C’est ce qui explique qu’il est impossible 
pour le moment de faire venir un entraineur de 
classe mondiale.Le comité catalan a déjà racé 
la feuille de route avec l’éventuel engagement 
de Patrick Cluivert, un homme de la maison qui 
travaille déjà à la Masia comme directeur de la 
pépinière.

?QUEL AVENIR POUR 
QUIQUE SETIEN

A BARCELONE

L’image des champions du monde Français brandissant le trophée de la Coupe du Monde 
dans le stade Loujniki est encore dans tous les esprits. Or, deux ans jour pour jour après cet 
événement historique, la présentation du calendrier des matches de la prochaine édition invite le 
monde du football à déjà rêver du chapitre suivant, un chapitre dont tous les détails relatifs aux 
horaires et aux lieux sont désormais fixés. 

D’une capacité de 60 000 places, le stade Al Bayt tire son nom et sa forme des tentes 
traditionnelles utilisées par les peuples nomades de la région du Golfe. Le lundi 21 novembre 
2022 à 13h (heure locale*, 11h CET), le pays hôte y donnera le coup d’envoi de la compétition. 
Les matches de la phase de groupes commenceront à 13h, 16h, 19h et 22h (avec coups d’envoi 
simultanés lors de la dernière journée) et ceux de la phase à élimination directe seront disputés 
à 18h ou 22h. Le stade Khalifa international  accueillera le match pour la troisième place le 17 
décembre, tandis que le stade Lusail sera le théâtre de la finale, qui se jouera le lendemain à 18h 
devant 80 000 personnes. 

Dans l’optique d’offrir à toutes les équipes des périodes de repos optimales entre les 
matches, il a été décidé d’étaler la phase de groupes sur douze jours, avec quatre matches par 
jour. Les supporters profiteront ainsi d’un programme riche et captivant. En raison du concept 
d’organisation compact et du fait qu’aucun déplacement aérien n’est requis entre les sites, les 
organisateurs vont pouvoir, pour la première fois, optimiser le calendrier au profit des supporters, 
des équipes participantes et des médias.

Cette optimisation de la répartition des matches de groupes dans chaque stade, pour 
chaque horaire de coup d’envoi et pour chaque journée sera effectuée après le tirage au sort, 
qui est actuellement prévu après la fenêtre internationale de mars 2022. Une fois les matches 
connus, il sera discuté de quelle manière allouer les stades et les différents horaires de coup 
d’envoi afin de satisfaire au mieux les téléspectateurs dans les différents pays participants ou 
bien les supporters présents au Qatar.

Cette flexibilité, qui n’est mise à mal par aucun aspect technique, est possible du fait de la 
localisation des stades, lesquels se trouvent tous à proximité les uns des autres, et de conditions 
météorologiques idéales au Qatar à cette époque de l’année, et ce quel que soit l’horaire du coup 
d’envoi. Par ailleurs, les supporters pourront ainsi potentiellement assister à plusieurs matches 
par jour.

Pour ceux qui souhaitent déjà réserver leurs places en vue de la compétition, les premiers 
billets hospitalité seront mis en vente à la fin de l’année 2020. La billetterie pour le grand public 
ne sera ouverte que sur la page dédiée de FIFA.com ( FIFA.com/tickets ), où tous les détails 
relatifs au calendrier, aux phases de la compétition ainsi qu’aux catégories et prix des billets 
seront publiés en temps utile. 

En attendant, des informations détaillées sur les qualifications au sein de chaque 
confédération sont disponibles sur FIFA.com . Les dernières informations relatives au calendrier 
international des matches – reflétant les conséquences de la pandémie de Covid-19 – peuvent 
être trouvées ici et là.

*Les horaires indiqués sont en heure locale. L’heure du Qatar est UCT/GMT+3 ou CET+2. Les 
capacités définitives de tous les stades de la Coupe du Monde pendant la compétition seront 
confirmées à l’approche du tournoi. 

Tribune du Sport

CONFIRMATION DU CALENDRIER DES MATCHES 
DE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA™ :

LE QATAR DONNERA LE COUP 
D’ENVOI DE L’ÉDITION 2022

AU STADE AL BAYT

•	 Finale	le	18	décembre	à	18h	au	stade	Lusail,	d’une	capacité	de	80	000	places
•	 Quatre	matches	par	jour	lors	de	la	phase	de	groupes	afin	de	garantir	des	périodes	

de repos optimales
•	 Possibilité	d’affecter	les	matches	de	groupes	ultérieurement	pour	le	confort	des	

supporters	grâce	à	un	concept	unique	
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ECONOMIE SANTÉ SPORT TANGER PRATIQUE JEUX DIVERSTOURISME

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
 

Jour

as
-S

ou
bh

ad
-D

ou
hr

al
-a

sr

al
-M

ag
hr

ib

al
-Ic

ha
e

  Sam. 01 04:46 13:35 17:16 20:32 22:00 

 Dim. 02 04:47 13:35 17:16 20:31 21:58 

 Lun. 03 04:48 13:34 17:16 20:30 21:57

 Mar. 04 04:49 13: 34 17:16 20:29 21:56

 Mer. 05 04:50 13:34 17:15 20:28 21:54

 Jeu. 06 04:52 13:34 17:15 20:27 21:53

 Ven. 07  04:53 13:34 17:15 20:26 21:52

HORaIRES DES PRIÈRES
du 01 au 07 août 2020

CULTE
MUSULMAN

HORAIRE DES
PHARMACIES

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Semaine du 03 au 07
aout 2020

Lundi 03 aout 2020 
Pharmacie Randa
Route de Rabat Hay Riad Ahlen
en face MCD Marjane
Tél.: 05.39.31.58.75  
Pharmacie Branes Kedima
Rte Aswak assalam prés Station 
Total
Tél. : 06.27.37.45.47
Pharmacie la Sante
Av Tarik Ibn Ziad lot fatima-zohra 
Drissia
Tél. : 05.39.95.03.81 
Grande Pharmacie Pasteur
Place de France N°3
Tél. : 05.39.93.24.22 

Mardi 04 aout 2020 
Pharmacie Soussia
Tarik Rahrah Jdida Complexe 
Chorouk 4 im Dina 
Tél.: 05.39.31.78.13
Pharmacie Bayti
Rte de Rabat Complexe Hassani, 
Bayti Sakane imm. 35 N° 296
Tél. : 05.39.31.11.64 
Pharmacie Al Hambra
Av. Aicha Mousafir Houmat 
Haddad 
Tél. : 05.39.95.41.66
Pharmacie Jade
Rue Ibn Ajroum résidence Jade 
local n°2 prés Direction Régionale 
des impots
Tél. : 05.39.32.31.34

Mercredi 05 aout 2020 
Pharmacie Tanger Ville
Quartier Beni Touzine
Tél. : 05.31.06.83.23  
Pharmacie Hamza
Hay Saada Av. Yemane en face 
avenue Suria
Béni Makada 
Tél. : 05.39.36.25.74
Pharmacie Moulay Youssef
50 A Immeuble Fath 
Bd Moulay Youssef
Tél. : 05.39.94.55.97 
Pharmacie Perle de Mediterranee
Rte de Tanja Balia groupe Adoha 
avant kantarat wad chatte presque 
50m de la route principale 
Tél. : 05.39.30.27.32

Jeudi 06 aout 2020
Pharmacie Principale
Azib Haj Kaddour prés Auto-école 
des camions Kherba
Tél. : 05.39.31.62.36
Pharmacie Annassiha
Av. El Koweit N°16 hay Bouhout 
Tél.: 05.39.95.45.05
Pharmacie Souk Msallah
127; Bis rue Msallah Tanger 
Tél.: 05.39.93.36.94
Pharmacie Jamaa Mekraa
Jamaa Mekraa prés clinique Jbel 
Kbir
Tél. : 05.39.33.37.59

Vendredi 07 aout 2020
Pharmacie Al Masjid
Azib Haj Kadour khalij houmat 
Essahli route de Rabat
Tél. : 05.39.31.03.79
Pharmacie Complexe Al Baraka
Al Baraka Dhar Al kanfoud 
Tél. : 05.39.35.10.70   
Pharmacie Camelia
Av. Mly Rachid prés bain val Fleuri 
400 m loin de l’hôpital Med5
Tél.: 05.39.37.31.37
Pharmacie Marche de Gros Aouama
21; Lot Amal II, rue Med Salim 
Bida, prés porte marché Aouama 
Tél. : 05.39.95.01.07

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 DU JOUR
DU AID AL ADHA

Samedi 01 et dimanche 02 
aout 2020

•  SaMedi
Pharmacie Bait Al Makdiss
Sidi deiss Avenue principale
Tél. : 05.39.31.40.11
Pharmacie Ouahid
Hay Boutrika n°39 Mesnana II
Tél.: 05.39.31.82.69
Pharmacie Rabea Al Adaouia
Hay et Jadid Casabarata à côté 
plassa marché de poissons
Tél.: 05.39.31.08.96
Pharmacie Laaziza
Av. Abi Jarir Tabari place Mozar 
en face Amendis Charf
Tél. : 05.39.94.63.25

 •  diMancHe
Pharmacie Gare Routière
Badriouen, cplx. Saada, tranche 
2 magasin 4  
Tél.: 06.07.51.16.29
Pharmacie La Vie
Hay Gambouria N° 554 prés école 
Abdelah Guennoune
Tél.: 06.49.47.55.32
Pharmacie Ibn Tachfine
96, Bd Youssef Ibn Tachfine
Tél. : 05.39.94.69.94
Pharmacie Sabila Jmaa
Rue Malte N°1 Sabila Jmaa 
Marshan
Tél.: 05.39.37.52.82

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

Samedi 01 et dimanche 02 
aout 2020

Pharmacie Khalil
Rés. Zemmouri Bloc A2 à côté 
de la maison SEAT Rte de Rabat
Tél. : 05.39.31.40.12
Pharmacie Fleming
Mesnana, cplx residentiels
les fleurs, prés grand stade
Tél. : 05.39.38.08.92  
Pharmacie Zineb
45, rue Aicha Moussafir Aouama
Tél.: 05.39.36.25.34
Pharmacie Europharm
hay Bir Al Ghazi rue Al kodss N°520
Tél. : 05.31.00.13.23
Pharmacie de Tanger
Rte de Tétouan complexe Amal III 
Tél. : 05.39.95.48.08
Pharmacie Bismiallah
12; Av. Driss I Résidence El Kheir,  
Tél. : 05.39.94.10.10 
Pharmacie Jihane
Mghogha kbira, hay tabchicha lot 
32 route de tetouan
Tél. : 05.39.95.01.98   

JouR ii

Pharmacie Populaire
Nouveau quartier casabarata 
Tél. : 05.39.31.82.17
Pharmacie Annour
Lot Dhar Ejjaidi n°15 Aouama
Tél.: 05.39.95.11.05
Pharmacie Touzani
Rte de Tétouan lot Dorilla N° 41
Tél. : 05.39.36.08.46

Pharmacie Riad
complexe habitats Hay Mesnana 
Tél. : 05.39.31.60.51

Pharmacie Kasbah
67, Rue Kasbah
Tél. : 05.39.93.51.20

Pharmacie Aouama Gharbia
700 Av. Kods Rte Aouama Gharbia
Tél. : 05.39.95.62.36

Pharmacie Boutour
Tanja Balia Cplx Boutour Im 1 RDC 3
Tél.: 06.22.02.99.32

BÉLIER : (21 MARS - 20 AvRIL)
Humeur : Vous êtes plus détendu et plus serein. Le moment est idéal pour 
partager du bon temps avec vos proches.
amour : C’est une belle journée qui s’annonce pour les amoureux et tous 
ceux qui désirent faire avancer leur situation conjugale.
argent : Vous recevrez une somme importante, soit votre efficacité et stabi-
lité professionnelle sont reconnues ou encore, une opportunité commerciale 
se présente.
Travail : L’information peut certainement vous être utile, mais sachez en 
faire bon usage sans l’ébruiter.. 

TAUREAU : (21 AvRIL - 20 MAI)
Humeur : Vous disposez de l’énergie nécessaire pour changer ce qui doit 
l’être, votre confiance en vos moyens grandit.
amour : Vous vous trouvez dans un moment plutôt instable, émotionnelle-
ment, face à un avenir incertain.
argent : C’est pour vous l’occasion d’investir ou de placer de l’argent, ne 
refusez pas sans y avoir bien réfléchi.
Travail :  Vous avez du temps libre pour les loisirs et la distraction. C’est un 
excellent moment pour partir en vacances et surtout pour voyager.. 

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur : Si vous serez énervé et provoquerez facilement des disputes. Les 
voyages sont favorisés, que ce soit par amour, pour affaires ou pour le plaisir.
amour : Vous vous embarquez dans de nombreuses activités et vous fré-
quentez des personnes de différentes idéologies et cultures.
argent : Des astres conciliants installent de la quiétude dans votre vie pé-
cuniaire. Des besoins inédits poussent vos ambitions vers le haut.
Travail : Vous visez l’expansion de votre activité et songez peut-être à 
étendre vos objectifs au-delà des frontières. 

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Humeur : Vous avez toute liberté pour développer de nouvelles relations 
amicales et de peaufiner votre vie sociale.
amour : Des enjeux importants et des décisions à prendre ? Le moment est 
peut-être venu de déterminer une nouvelle manière d’envisager votre avenir. 
Travail :  Au travail, si des discordes demeuraient, vous avez tout intérêt à 
rétablir le dialogue et assainir le terrain.
argent : Vous saurez trouver les arguments exacts pour convaincre vos 
interlocuteurs du bien-fondé de vos idées en matière financières. 

 LION : (24 JUILLET - 23 AOûT)
Humeur :  Du dynamisme et de l’optimisme à revendre, des échanges fruc-
tueux et un excellent sens du relationnel sont au rendez-vous.
amour : Vous êtes souple, réaliste, confiant et verrez la situation telle qu’elle 
se présente, c’est-à-dire merveilleusement.
argent : Le climat est particulièrement positif pour toutes les négociations 
financières, la chance vous accompagne.
Travail : Profitez de cette journée chanceuse pour faire valoir vos talents 
multiples et vous n’allez guère vous plaindre du ciel qui redouble d’égard 
envers vous. Votre ardeur à l’ouvrage vous permet rapidement et avec brio 
de glaner quelques compliments bien mérités !.

vIERGE : (24 AOûT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : Il y a beaucoup d’agitation dans l’air et cette effervescence vous 
fatigue d’avance. 
amour : Sports, forêt, chevaux, ou balade en campagne, vous avez besoin 
de simplicité et de communication avec la nature.
argent  : Il vous faut donc rester à l’écoute de ce qui se passe autour de 
vous pour ne rien laisser passer.
Travail : Votre vie sociale vous accapare sans doute beaucoup. Vous sem-
blez être au cœur d’un problème professionnel qu’il faut régler au plus vite. 

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : C’est avec calme, réflexion et méthode que vous allez finir ce que 
vous avez en cours.
amour :  Vous sentiez votre union s’user ou votre partenaire prendre de la 
distance, vous trouvez des réponses définitives à vos interrogations.
Travail : Avoir envie d’explorer de nouveaux territoires, être curieux de la 
différence permet de remettre en question ses certitudes.
argent : Après avoir vécu quelques déboires vous pourriez être tout à fait 
connecté à vos désirs les plus profonds.

SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur :  Le climat ambiant vous pousse à aller de l’avant, à vous éloigner 
des difficultés, à sortir de votre cadre établi et à vous lâcher.
amour : Vous vous sentez un peu bouillonnant, ou tout simplement prêt à 
exprimer certaines vérités. 
argent : Vous pouvez orienter un peu mieux votre vie, une bonne nouvelle 
vous attend.
Travail : Votre partenaire ou votre chef exige une plus grande implication 
et plus de sérieux.

SAGITTAIRE : (23 NOvEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur : Vos talents en matière de communication ne vont pas manquer 
de séduire. 
amour : Vos projets amoureux sont au programme : escapade à deux, 
conception envisagée d’un enfant, cohabitation...Mariage ?.
Travail : Vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas faire confiance à 
beaucoup de gens. Vous vous trompez.
argent : Vos envies de grandeur sont satisfaites par des investissements 
judicieux qui vous rapportent plus que vous ne l’auriez espéré. 

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOvEMBRE)
Humeur : Essayez de tirer le meilleur parti de la situation en arrondissant les 
angles et en recherchant la complicité plutôt que l’affrontement. 
amour : Que vous soyez d’ordinaire dynamique ou plus posé, saisissez cette 
opportunité céleste d’accélérer la cadence de votre vie.
argent : Vos comptes risquent de gonfler à vue d’œil et pour vous le risque 
c’est de ne pas y croire.
Travail : Votre quotidien est un peu plus agité et de nombreuses mises au 
point vont pouvoir être faites dans une bonne ambiance. 

vERSEAU : (21 JANvIER - 19 FEvRIER)
Humeur : Vous n’hésiterez pas à vous exprimer sur les choses qui vous 
semblent importantes et à faire en sorte d’obtenir ce que vous désirez.
amour : Vous ne voyez plus les choses aussi platement, seul les sentiments 
vous guident et vous ouvrent des horizons passionnés. 
argent : Un rêve se réalise ou une idée merveilleuse prend forme : vous êtes 
chanceux donc restez attentif pour ne pas rater une belle occasion.
Travail : Vous avez l’opportunité de faire un grand pas vers une consolida-
tion professionnelle.. 

POISSON : (20 FEvRIER - 20 MARS)
Humeur : Les conseils paternalistes vous hérissent, vous trouvez que les 
gens manquent de patience et de tact. 
amour : Ne cédez pas à la tentation de tout envoyer promener. Le réveil 
serait brutal et vous n’en seriez pas plus avancé.
argent : Si vous avez toujours en tête de vous offrir un super appartement 
ou un beau voyage vous devriez commencer à épargner.
Travail : Des petites étincelles sont à prévoir sur le plan professionnel, cer-
taines attitudes ne vous plaisent pas, vous le faites savoir. 

HOROSCOPE

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

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

TELEPHONES UTILES
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• Mots fléchés N° 1235
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GRILLE CODEE N° 714
A chaque chiffre de la grille correspond une lettre, toujours la même.
Pour vous aider, nous avons déjà inscrit quelques lettres. Complétez 
la grille  en conséquence et trouvez le reste pour obtenir des mots 
croisés.

• Grille codée N° 713

Solutions du précédent numéro

MOTS FLECHES N° 1236

• Mots croisés N° 808

MOTS CROISÉS (grille N° 809)

CAJOLER

FUTUR
GRENOUILLE

CIMENT

SIGLE
ATLANTIQUE

COL
DE

BOUTEILLE

INESPÉRÉES

VILLE
SCULPTÉE

VIEUX
NAVIRE

COURAGE

GÂTÉS

CANNI-
BALISME

HORS
D’ELLES

CACHÉES

REVENU

EFFET
CONTRAIRE

LAC

ISSUES

UN
ANGLAIS

DÉSORDRE

SINGES

PLANTI-
GRADES

PERDRE

GRAND
MAMMIFÈRE

RÉGI

COLLE

PÉPIN

HOMME
DE

LETTRES

JEUNE
CHANTEUR

LETTRE

VOYELLES

CAVE
ROCHE

SUR-
VEILLENT

MESURE
AGRAIRE

GÉNITEUR

MÉTA-
PHORE

NID
DE RAPACE

HÉROS
SUISSE

NOTE

BASE DE 
LANCEMENT

NOTIONS

GÉNÉRAL

ERBIUM

CHEF

PRÉFIXE

SE
DIVERTISSE

LIEU DE
COMBAT

MASSES
FLOTTANTES

VIEILLE
NOTE

RÈGLES

PAYS
D’EUROPE

TERRE

SODIUM

TENTA

NICKEL

USTENSILES
DE

CUISINE

LIAISON

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

Horizontalement. — I. Vénération. - II. Aménagerai. - III. Liraient. - IV. 
VP. Eu. Ph. - V. Lee. Etre. - VI. Etudes. Vis. - VII. Xénon. - VIII. Ru. Bananes. - IX. 
Insu. Agées. - X. Suture. Se.
Verticalement. — 1. Val Fleuri. - 2. EMI. Et. UNS. - 3. Nerveux. Su. - 4. 
Enap. Début. - 5. Rai. Iena. - 6. Agée. Sonar. - 7. Tenue. Nage. - 8. IRT. TV. Ne. 
- 9. OA. Privées. - 10. Niches. SSE.

CAJOLER

FUTUR
GRENOUILLE

BOUT
DE TEMPS

SOUPLESSE
REMUÉE

ELAN
DU CANADA

ENTRÉ
EN ACTION

PEU
À PEU

PETIT
COMMERÇANT

CI

ASIATIQUE

FLEUVE
D’ASIE

CHIFFRE

AVANT
MÉLO

PARENTES
TREILLAGE

RAYON
DE LUMIÈRE

PRÉNOM
DE FONDA

ETATS
D’AMÉRIQUE

COUTUMES

MATIN

ROULÉ

ENCHÂSSE

ECHOS

PRISE
DE

LAIT

BEAIU
PARLEUR

LE
LAPIDÉ

FLEUVE
DE SIBÉRIE

DÉLICATS

DÉVIDOIR

GREFFÉE

OBJET
DE DÉSIR

VENTILÉ

NOTE

OBTENU

ARTICLE

SALÉS

CUIVRE

EVALUA

PARTICIPE

NÉGATIION

LAC

SANS
ÉNERGIE

RAISON-
NABLE

VASE

JAUNISSE

CRUSTACÉ

UNIS

ARRÊT DE 
CIRCULATION

INDIEN

DANS

LIAISON
COUTUMES

MAUVAIS
ŒIL

FILS 
DE NOÉ

PÉPIN

NÉON

PRODUITE

Horizontalement.— I.  Qui produisent de la lumière. - II. Transforma en 
ions. Surface. - III. Vagabondèrent (Phon). Narrer. - VI. Foyer. Nid de colombes. 
- V. Tata espagnole. Un peu d’apéro. Ville de carnaval. - VI. Imputation d’une 
faute à quelqu’un. - VII. Deux fois rien. Forme de verbe avoir. - VIII. Bâtonnets 
combustibles. - IX. Donc bien venues. Obtenus. - X. Défrichasse.
Verticalement. —  1. Reproduisit indûment. Equidé. - 2. Relatifs à des 
travaux de jardins. - 3. Pronom. Recrutés n’importe comment. - 4. Fais feu. 
Eroda. - 5. Me permets. Architecte et fresquiste allemand (Cosmos Damian). 
- 6. Poussaient les chevaux. - 7. Période. Fête vietnamienne. - 8. Partisans 
d’un système thérapeutique. - 9. Période. Vache célèbre. Dupés. - 10. Fisse de 
remontrances.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• Grille codée N° 1018

• Mots croisés N° 1107

GRILLE CODEE N° 1019

• Mots fléchés N° 1538

MOTS CROISÉS (grille N° 1108) MOTS FLECHES N° 1539



أنه تم صرف  القدم،  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  أعلنت 
القدم  كرة  ألندية  المخصصة  المنحة  من  الثالث  الشطر 

والتي   ،2019/2020 الرياضي  بالموسم  الخاصة  النسوية 
تقدر بـ 1.132.750,00 درهما، موزعة على الشكل اآلتي:

- القسم الوطني األول : 546.000,00 درهما.
- القسم الوطني الثاني : 586.750,00 درهما.

أنها  القدم  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  وتؤكد 
والتي  الفرق،  ذمة  في  الموجودة  المبالغ  اقتطاع  إلى  عمدت 

أقرتها لجنة النزاعات والغرامات.
القدم  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  لتعهدات  وتنفيذا 

قررت  الكروي،  النشاط  الستئناف  الهواة،  أندية  مواكبة  في 
هواة،  القدم  لكرة  الوطنية  العصبة  مع  بتنسيق  الجامعة 
الهواة  ألندية  استثنائية  منح  صرف  الجهوية  والعصب 
الشكل  على  موزعة  درهما  وتقدربـ،16.400.000,00 

اآلتي:
- أندية البطولة الوطنية: 4.800.000,00 درهما.

- القسم األول هواة: 6.200.000,00 درهما.
- القسم الثاني هواة: 5.400.000,00 درهما.
- حكام العصب الجهوية: 2.250.000,00 درهما.

الملحق الرياضي814
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اإلعالمي  الميثاق  عن  القدم  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  كشفت 
الستئناف البطولة االحترافية، 2019 – 2020، والذي نص على أن المسؤول 
اإلعالمي ومصور الفريق المستقبل والزائر وممثل الجامعة الملكية المغربية 
المباراة  يوم  الحضور  لهم  المسموح  الوحيدون  هم  سيكون  القدم  لكرة 
لتغطيتها والتقاط الصور الفوتوغرافية للفريقين المتنافسين، على أن ترسل 
وسائل  إلى  بعثها  لها  يتسنى  حتى  للجامعة  اإلعالمية  الخلية  إلى  الصور 

اإلعالم التي لن يكون مسموحا لها بالحضور.
البطولة  مباريات  بنقل  والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية  الشركة  وستتعهد 
المباراة  تعقب  التي  الرسمية  التصريحات  ستأخذ  كما  اإلحترافية،  الوطنية 
ستعوض  العملية  وهذه  اإلشهارية،  اللوحة  أمام  الملعب  جنبات  على 
المقابلة، كما  نقلها مباشرة بعد نهاية  للمدربين وسيتم  الصحافية  الندوة 
الفريقين  تشكيلة  إرسال  مستقبل  ناد  لكل  اإلعالمي  المسؤول  على  يتعين 

المتنافسين للقناة الناقلة على األقل 45 دقيقة قبل بداية اللقاء.
وبخصوص اإلذاعة، فإن اإلذاعة الوطنية هي المخول لها نقل مباريات 
لها،  المخصصة  الفضاءات  بالملعب في  اإلحترافية، حيث ستتواجد  البطولة 

ويمنع على المعلقين والتقنيين التواجد بجانب الملعب ألخذ التصريحات، كما 
الفريقين  تشكيلة  إرسال  المستقبل  للنادي  اإلعالمي  المسؤول  على  يتعين 

المتنافسين لإلذاعة الناقلة 30 دقيقة قبل بداية المباراة.
مباراة  أي  تعقب  التي  الصحافية  الندوة  فإن  الجامعة،  ميثاق  وحسب 
ستعوض بأخذ التصريحات على جنبات الملعب مع الحضور اإلجباري للمدربين 
وبشكل اختياري لالعب من كل فريق، مؤكدا على وضع ميكروفون طوله متر 
لتمكين صحافي الشركة الوطنية إللذاعة و التلفزة من أخذ التصريحات أمام 

اللوحة اإلشهارية.
وأشارت الجامعة في ميثاقها إلى أن المسؤول اإلعالمي مطالب بالحرص 
سيؤدي  أحدهما  تغيب  حالة  في  و  التصريحات  ألخذ  المدربين  حضور  على 
العود، وهي  حالة  في  درهما  ألف  و40  درهما،  قدرها 000.20  مالية  غرامة 
من  كل  مذكرة  على  بناء  وذلك  الصحافية  الندوة  عن  التغيب  غرامة  نفس 
القدم  لكرة  الوطنية  والعصبة  القدم  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة 

اإلحترافية، الموجهة إلى األندية بتاريخ 10 فبراير 2016 تحت عدد 938.

أخبار الليغا
فالنسيا يعلن عن مدربه الجديد

أعلن فالنسيا، وصول المدرب خافي جارسيا لمقعد المدير الفني 
للفريق يوم اإلثنين، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2022. ووقع االختيار 
على المدرب المولود بمدينة بامبلونا، بعد منافسة مع أسماء عديدة، 
سيئ  موسم  عقب  وذلك  باراخا.  وروبن  بــورداالس  خوسيه  أمثال 
للفريق، شهد عدم استقرار على مستوى النتائج وحتى اإلدارة الفنية، 
بألبرت  تورال مرورا  بداية من مارسيلينو جارسيا  3 مدربين  بتوالي 
سيالديس، وحتى فورو جونزاليس. ويأتي جلوس جارسيا على مقعد 
رحيله عن  فريق، عقب  أي  عام بدون  بعد  للخفافيش،  الفني  المدير 
واتفورد اإلنجليزي في سبتمبر/أيلول الماضي. وأشرف صاحب الـ50 
أو خارجها، مثل  أندية عديدة، سواء داخل إسبانيا  عاما على تدريب 
روبن كازان الروسي وواتفورد اإلنجليزي، وماالجا وأوساسونا وألميريا 
وقادش في إسبانيا. ويعد جارسيا المدرب السابع، الذي يتولى تدريب 
نونو  البرتغالي  ليم. وذلك بعد  بيتر  النادي،  الفريق في حقبة مالك 
سبيريتو سانتو، واإلنجليزي جاري نيفيل، وباكو أيستاران، واإليطالي 
سيالديس.  وألبرت  تورال،  جارسيا  ومارسيلينو  برانديلي،  تشيزاري 
مناسبات  في  المهمة  تولى  الذي  لفورو جونزاليس،  باإلضافة  وهذا 

عديدة، لكن بشكل مؤقت. 
إيمري يحلم بلقب مع فياريال

لفياريال،  فني  كمدير  تقديمه  لدى  إيمري  أوناي  اإلسباني  قال 
إنه يحلم بحصد لقب مع فريقه الجديد، الذي كان دوما يثير إعجابه. 
»ال  إيمري  صرح  »سيراميكا«،  ملعب  من  فعلي  صحفي  مؤتمر  وفي 
حدود  ال  األحالم  بذلك،  أحلم  أنا  نعم،  لكن  النهائي،  في  اآلن  أفكر 
لها، وأنا أحلم بحصد لقب مع فياريال«. وعلى هذا النحو، عاد المدرب 
في  أعوام   4 دام  مشوار  بعد  إسبانيا  إلى  عاما   48 العمر  من  البالغ 
أن  إيمري  اإلنجليزي. وأوضح  آرسنال  آخرها  أجنبية كان  تدريب فرق 
بأنه في وطنه من جديد،  للتدريب في إسبانيا تجعله يشعر  العودة 
مشيرا إلى أن التوقيع لفياريال شيء يلبي تطلعاته. وأكمل المدرب 
السابق لباريس سان جيرمان: »فياريال فريق عايشته عن قرب بشكل 
كبير، وناد لطالما أثار إعجابي، هو مشروع مستقر على مدار سنوات 
عديدة.. وقد حقق أهدافا كبيرة«. وتابع »لطالما نافس الكبار، وتأهل 
وحل  التقدير«.  هذا  له  أكن  يجعلني  ما  وهو  األوروبية،  للمنافسات 
فياريال في ختام الموسم الحالي بالمركز الخامس في الليجا برصيد 
األوروبي  الــدوري  إلى  مباشرة  النحو  هذا  على  ليتأهل  نقطة،   60
األوروبــي  الــدوري  بلقب  فياريال  توج  حال  وفي  المقبل.  الموسم 
الموسم المقبل أو ارتقى إلى المراكز األربعة األولى في ترتيب الليجا، 
سيقوده إيمري في دوري األبطال خالل الموسم بعد المقبل. وكان 
 3 لمدة  إيمري  مع  تعاقده  الماضي،  الخميس  رسميا  أعلن  فياريال 
مواسم مقبلة ليخلف في هذا المنصب خافيير كاييخا. وظهر إيمري 
كمدير فني في 323 مباراة في الدوري اإلسباني، فاز بـ 154 مباراة 
وتعادل في 74 وخسر 95 أخرى؛ كما ظهر في 51 مباراة في الدوري 
مع  الفرنسي  الدوري  في  مباراة  و76  آرسنال،  مع  الممتاز  اإلنجليزي 
باريس سان جيرمان. وبالتالي، فإن إيمري قاد فرقا في 450 مباراة 
باإلضافة  كبيرة.  أوروبية  خبرة  لديه  أن  كما  الكبرى،  الدوريات  في 
إلى ذلك، حصل مدرب فياريال الجديد على العديد من األلقاب، لقب 
الدوري الفرنسي مرة واحدة والدوري األوروبي 3 مرات وكأس السوبر 

الفرنسي مرتين وكأس فرنسا مرة واحدة.
دياز يغادر عن إيبار

سيرحل المهاجم البرازيلي شارليز دياز عن صفوف إيبار بعدما 
قضى في صفوفه 3 أعوام. ولم يجدد النادي عقد المهاجم البرازيلي 
هذا  معه  أهداف  ستة  سجل  بعدما  الليجا،  ختام  مع  انتهى  والذي 
فيجو،  لماالجا وسيلتا  السابق  الالعب  دياز،  الموسم. وخاض شارليز 
سجل  الكأس(  في  و6  الليجا  في   94( إيبار  مع  مباراة   100 إجمالي 
عقد  في  الشراء  لخيار  اللجوء  النادي  يستبعد  كما  هدفا.   32 خاللها 
عقد  تجديد  فقط  ليتبقى  كريستوفورو،  سباستيان  األوروجواياني 

العب الوسط بيدرو ليون.
أالفيس يتخلى مهاجمه

تعاقد  أنه  الماضي  الثالثاء  يوم  األلماني  فرايبورج  نادي  أعلن 
أالفيس  نادي  من  ديميروفيتش  إيرميدين  البوسني  المهاجم  مع 
اإلسباني. ولم يعلن فرايبورج عن أي تفاصيل للعقد مع ديميروفيتش 
لفريق  إعارة  والذي يلعب حاليا بعقد  ألمانيا،  المولود في  )22 عاما( 
بنادي  الكرة  مدير  هارتنباخ  كليمنز  وقال  السويسري.  جالن  سانت 
فرايبورج: »هو العب يحظى بكل مقومات المهاجم وسيضيف الكثير 
من الطاقة والحماس على أرض الملعب.. والتعاقد سيتيح له فرصة 
ديميروفيتش:  قال  جانبه  من  معنا.«  المقبلة  الخطوة  لقطع  جيدة 
الشبان.«  لالعبين  رائع  مكان  فرايبورج  الخطوة،  هذه  إلى  »أتطلع 
الثامن بالدوري  وأنهى فريق فرايبورج الموسم الماضي في المركز 
الدوري  في  للمشاركة  التأهل  في  أخفق  وقد  )بوندسليجا(،  األلماني 
األوروبي. وتنطلق منافسات الدوري األلماني لموسم 2020 / 2021 

في 18 سبتمبرالمقبل.

�شرف منحة ال�شطر الثالث لأندية كرة القدم 
الن�شوية 

منح ا�شتثنائية لأندية الهواة وحكام الع�شب اجلهوية

الدليل الإعاملي لإ�شتئناف البطولة الحرتافية 
2020 / 2019

اأجاك�س طنجة يعلن عن افتتاح مدر�شة كرة القدم
تسجيل  في  شرعت  قد  للنادي  التابعة  القدم  كرة  مدرسة  أن  القدم  لكرة  طنجة  أجاكس  نادي  يعلن 
النادي  الراغبين في االنخراط بها.  ومن أجل ذلك يرجى االتصال بمدير المدرسة السيد طه بنينو بمقر 
بملعب ابن خلدون طيلة ايام االسبوع من الساعة العاشرة صباحا إلى السابعة مساء، أو االتصال به عبر 

الرقم الهاتفي التالي )0664408203(.
كما شرع النادي يوم 15 يوليوز 2020 بملعب ابن خلدون، في إجراء اختبارات خاصة بالفئات العمرية 

التالية:
-  فئة أقل من 15 سنة   -   فئة أقل من 17 سنة    -  فئة أقل من 20 سنة
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القدم   لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  أعلنت 
التابعة  التأديبية  اللجنة  أن  الماضي،  قبل  الجمعة 
المنشطات  تعاطي  لمكافحة  الجهوية  للمنظمة 
العب  توقيف  قررت  األولى-  المنطقة  -إفريقيا 

الهماني،  الدين  ،صالح  التطواني  المغرب  فريق 
لمدة سنتين »لتناوله مواد منشطة ومحظورة«.  
وذكر بيان الجامعة، »أن اللجنة التأديبية التابعة 

المنشطات  تعاطي  لمكافحة  الجهوية  للمنظمة 
الهماني  الدين  صالح  توقيف  أمس،  أول  قررت 

لمدة  التطواني  الرياضي  المغرب  فريق  العب 
رياضي  نشاط  كل  ممارسة  عن  سنتين 

في جميع التظاهرات المحلية منها 
والدولية بسبب انتهاكه للوائح 

لمكافحة  العالمية  الوكالة 
المنشطات«. 

المصـــدر  وأضـــاف 
القـــرار  هــذا  أن  ذاته، 
تناول  ثبــت  أن  بعد  جاء 
سنــة(   23( الهمانـــي 
لمواد منشطة محظورة 
اختبار  خـــالل  رياضيا 
المنشطات  فحــــص 
يـــوم  له  خضـع  الذي 

 .2019 دجنبــــر  ثاني 
في  وقـــع  الالعــب  وكان 
عقدا  رسميا   2018 دجنبر 

احترافيا مع فريق المغرب 
التطواني مدتـه سنتيــن 
أن توصــــل  بعد  ونصف، 

بالتراضي  عقــده  فسخ  مع إلى 
المغرب  فريق  ويستعد  تادلة.  قصبة  شباب  السابق  ناديه 

االحترافية  البطولة  منافسات  الستئناف  التطواني 
 28 برصيد  السابع  )المركز  األول  القسم  ألندية 
فريق  سيواجه  حيـــــث  مباراة(،   19 من  نقطة 
مباراة  في  المقبل،  غشت   5 يوم  البيضاوي  الرجاء 

مؤجلة عن الدورة الـ19.
وفي بيان أصدرته إدارة المغرب التطواني في 
بالقرار  التطواني  المغرب  توصل  قال«  الموضوع، 
الجهوية  للمنظمة  التأديبية  اللجنــة  عن  الصادر 
األولى(  المنطقة  )إفريقيا  المنشطات  تعاطي  لمكافحة 
لمدة  هماني  الدين  صالح  الالعب  بتوقيف  والقاضي 
التي  التحليالت  نتائج  ظهــور  بعد  سنتين 
المغرب  نادي  مباراة  بعـــد  لها  خضع 
أتلتيك تطوان ونادي سريع واد زم.

التحاليل  هــذه  أن  وحيث   -
المذكور  الالعب  تناول  أظهرت 

لمواد محظورة.
الالعــب  أن  وحيـــث   -
التزم بموجب العقــد الــذي 
باحتـــرام  بالنادي  يربطـــه 
المنشطات  حظــر  قوانين 

والمواد المحظورة.
األفعـــال  أن  وحيـــث   -
أخطـــاءا  تعتبـــر  المرتكبـــة 
المكتب  قـــرر  فقد  جسيمة، 
الالعــــب  استدعــاء  المسير 
فتح تحقيق  للمسائلة وكذلك 
اآلثار  لترتيب  الموضوع  في 
القانونية على ذلك وإن اقتضى األمر المطالبة بفتح تحقيق تحت 

إشراف النيابة العامة.

نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

برشلونة يعتزم معاقبة آرثر 
بعد تمرده

كشفت«سبورت«عن رد فعل برشلونة، 
تجاه قرار العبه البرازيلي، آرثر، بالتمرد لعدم 
استكمال الموسم. ورفض ميلو، العودة إلى 
إسبانيا بعد انتهاء العطلة التي حصل عليها 
الفريق عقب نهاية الليجا، من أجل االستعداد 
لمواجهة نابولي في إياب دوري أبطال أوروبا. 
سيتخذ  برشلونة  فإن  الصحيفة،  وبحسب 
إجراءات تأديبية ضد آرثر، ولن يُفكر النادي 
وسيتم  الالعب،  يريد  كما  عقده،  فسخ  في 
القانونية. وأضافت »ما  بالقواعد  االستعانة 
محاولة  آرثر  رفض  هو  برشلونة،  يغضب 
بأنه  النادي  يشعر  حيث  وسط،  حل  إيجاد 
كان من الممكن التوصل التفاق إذا جلس 
سعداء  ليسوا  لكنهم  اإلدارة،  مع  الالعب 
بتصرف الالعب بعدم العودة إلى إسبانيا«. 
وتابعت »برشلونة يدرك الدوافع وراء إحباط 
آرثر، لكنهم ليسوا على استعداد للسماح ألي 
اآلن  الملف  القواعد،  وخرق  بالتمرد  العب 
أصبح في يد لجنة االنضباط بالنادي، ومن 
الصحيفة  وأشارت  الالعب«.  تغريم  المتوقع 
إلى أن هذا الوضع يمكن أن يتغير، إذا عاد 
إسبانيا وجلس مع برشلونة، حيث  إلى  آرثر 

سيطلب منه النادي، االعتذار.
بيكهام يربك حسابات سواريز

مع برشلونة
تلقي  ديبورتيفو«عن  »موندو  كشفت 
لويس سواريز، عروضًا لالنتقال إلى الدوري 
)33 عامًا( بعقد  األمريكي. ويرتبط سواريز 
المقبل،  الموسم  البلوجرانا، حتى نهاية  مع 
حال  إضافي،  لموسم  تمديده  إمكانية  مع 
الموسم  مباريات  من   %  60 في  مشاركته 
الجديد. وبحسب الصحيفة الكتالونية، يرغب 
كامب  في  مسيرته  استكمال  في  سواريز 
دوري  من  مغرية  عروضًا  يملك  أنه  إال  نو، 
الكبير  السمه  نظرًا  األمريكي،  المحترفين 
الصحيفة  وأشارت  القدم.  كرة  عالم  في 
أمريكا،  في  اللعب  يكون  كثيرًا ما  إلى أنه 
من  ليس  األوروبية،  الكرة  لنجوم  جذابًا 
بعض  ألن  ولكن  فقط،  المالية  الناحية 
المدن هناك توفر نوعية حياة جيدة، إضافة 
تقوم  التي  الضخمة  اإلعالنية  الحمالت  إلى 
على تواجد هـــؤالء النجـــوم. وارتبط اسم 
المملوك  إنتر ميامي،  إلى  باالنتقال  سواريز 
بيكهـــام،  ديفيد  السابق،  للنجم اإلنجليزي 
مواسمه  أول  في  للمشاركة  يستعد  والذي 

بدوري المحترفين.
6 العبين للبيع في برشلونة

أفادت موندو ديبورتيفو«، بأن برشلونة 
األرجنتيني  صفقة  في  االستسالم  ينوي  ال 
الوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميالن. ويرتبط 
الوتارو )22 عامًا( بعقد مع النيراتزوري حتى 
جزائية،  شروط  أي  دون   ،2022 صيف 
الشرط السابق )111  فاعلية  بعدما انتهت 
مليون يورو(. وبحسب الصحيفة » فإن بيبي 
ماروتا، المدير التنفيذي إلنتر، لم يغلق الباب 
الالعب،  لضم  األخير  برشلونة  عرض  أمام 
لجونيور  باإلضافة  يورو،  مليون   70 مقابل 
ما  وهو  مليونًا.  بـ41  سعره  المقدر  فيربو 
لالوتارو، الذي  الجزائي  الشرط  قيمة  يوازي 
ذلك،  ورغم  الجاري.  يوليو   7 في  انتهى 
يملك  ال  برشلونة  أن  إلى  الصحيفة  أشارت 
من  النقدي  الجزء  لدفع  الكافية،  السيولة 
التي  االقتصادية  األزمة  بسبب  الصفقة، 
أحدثها فيروس كورونا. وبناًء على ذلك، بدأ 
البارسا في عرض العبيه غير المرغوب فيهم 
للبيع، من أجل جمع األموال لحسم الصفقة، 
وهم كوتينيو ورافينيا و راكيتيتش وتوديبو 
فال  األمامي،  الخط  في  أما  واجي.  وموسى 
توجد فرصة كبيرة لمغادرة أي العب، سوى 
الدنماركي بريثوايت. ولم يتم اتخاذ قرار بعد 
ديمبلي،  الجناح الفرنسي،  مستقبل  بشأن 
بينها  أندية لضمه، من  الذي تتسابق عدة 
سان جيرمان ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، 

بحسب »موندو ديبورتيفو«.

دي بيك يحمل زيدان فشل انضمامه 
للريال

بيك،  دي  فان  دوني  الهولندي  يلقي 
في عدم  اللوم  أمستردام،  نجم أياكس 
توقيعه لريال مدريد على المدير الفني، زين 
الدين زيدان، بحسب تقرير صحفي إسباني. 
وال ينوي بطل الليجا عقد أي صفقات ضخمة، 
هذا الصيف، في ظل األزمة االقتصادية التي 
حيث  المستجد،  كورونا  فيروس  أحدثها 
يمنح األولوية لبيع بعض العبيه، واسترداد 
فان  وكان  أخرى.  المعارين ألندية  عدد من 
يناير  الميرينجي، في  مع  اتفق  قد  بيك  دي 
الميركاتو  في  له  االنضمام  على  الماضي، 
الصيفي، لكن الريال ال يعتزم إتمام االتفاق. 
وبحسب موقع »ديفينسا سنترال« اإلسباني، 
فإن فان دي بيك يعتقد أن فشل انتقاله لريال 
مدريد، يقع على عاتق زيدان الذي ال يرغب 
في ضمه، حيث صرح الالعب بذلك لزمالئه 
المقربين في أياكس. وكان زيدان قد وضع 
مواطنه بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، 

كأولوية لتدعيم وسط ملعب الفريق.
أول تعليق لماريانو عقب إصابته 

بكورونا
أصدر نادي ريال مدريد بيانا رسميا يوم 
الثالثاء الماضي، كشف فيه نتائج الفحوصات 
وأعضاء  الالعبون  لها  خضع  التي  األخيرة 
الفريق للتأكد من خلوهم من عدوي فيروس 
صحفية  تقارير  وكانت  المستجد.  كورونا 
إسبانية عدة قد أكدت، إصابة أحد العبي ريال 
مدريد بالفيروس سريع االنتشار. وقال ريال 
مدريد: »خضع العبو الفريق األول الختبارات 
فيروس كورونا باألمس بشكل فردي تحت 
إشراف الخدمات الطبية في النادي«. وأضاف: 
إيجابية،  دياز  ماريانو  اختبار  نتيجة  »جاءت 
اآلن  وينفذ  ممتازة،  بصحة  الالعب  ويتمتع 
بروتوكول العزل الصحي في المنزل«. كانت 
أن  أكدت  قد  سيرو اإلسبانية،  إذاعة أوندا 
أنه  كما  اليوم،  مران  في  يشارك  لم  دياز 
سيغيب عن مباراة مانشستر سيتي، في إياب 
تحدث  و  أوروبا.  أبطال  دوري  نهائي  ثمن 
عقب  األولى  للمرة  دياز،  ماريانو  اإلسباني 
بعدما  المستجد  كورونا  بفيروس  إصابته 
كان ريال مدريد أعلن إصابته. وقال ماريانو، 
في فيديو على حسابه بشبكة »إنستجرام«: 
»أقدر جيدًا رسائل الدعم. أنا في حالة جيدة، 
وأشكر اهلل أن عائلتي واألشخاص القريبين 
معزول  »أنا  وأضاف:  بخير«.  أيضًا  مني 
حاليًا في المنزل، وأتمنى العودة إلى الوضع 
الطبيعي قريبًا مع زمالئي وفريقي«. وذكرت 
مباراة  عن  سيغيب  دياز  أن  إسبانية  تقارير 
ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، في إياب 

ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
هدف قديم يعود إلى طاولة 

ريال مدريد
كشف تقرير صحفي إسباني، يوم الثالثاء 
الميركاتو  بشأن  جديد  تطور  عن  الماضي، 
الصيفي لريال مدريد. ووفًقا لموقع »ديفنسا 
روكا  مارك  ممثلي  فإن  اإلسباني،  سنترال« 
الالعب على  إسبانيول عرضوا خدمات  نجم 
إلى  وأشار  الحالي.  الصيف  في  مدريد  ريال 
يتمسك  لن  الهبوط  عقب  إسبانيول  أن 
بالحصول على 40 مليون يورو قيمة الشرط 
حسم  يمكن  لكن  روكا،  عقد  في  الجزائي 
يورو  مليون   25 إلى   20 نظير  الصفقة 
فقط. وأوضح أن روكا كان على طاولة ريال 
مدريد في الصيف الماضي أيضًا، لكن شكل 
السعر عائًقا نحو إبرام الصفقة. وقال الموقع 
اإلسباني إن زين الدين زيدان، المدير الفني 
لريال مدريد، من سيقيم الصفقة ثم يتخذ 
سبق  روكا  وكيل  أن  يذكر  النهائي.  القرار 
أيام،  قبل  ميالن  مسؤولي  مع  اجتمع  أن 

استعدادًا لحسم الصفقة.

املغرب التطواين يرد على قرار توقيف توقيف 
لعبه الهماين

جتاوب كبري خالل اأيام التربع بالدم لإحتاد طنجة 
لكرة ال�شلة و جرعة اأمل

إستجابة لأليام المفتوحة للتبرع بالدم  التي نظمتها جرعة 
السلة  لكرة  لطنجة  الرياضي  اإلتحاد  جمعية  مع  بشراكة  أمل 
في  منهما  رغبة   « لغيرك   حياة  دمك..  قطرة من   « تحت شعار: 
لدى  بالدم  التبرع  ثقافة  نشر  أهمية  ترسيخ  أجل  من  المساهمة 
التكافل اإلجتماعي  و  التآزر  المغربي و تفعيل روح  الشعب  عموم 
للمساهمة  كذالك  و  المغربي  المدني  المجتمع  مكونات  بين 
تحاقن  مركز  يعرفه  الذي  الكبير  الخصاص  تغطية  في  الفعلية 
جراء  بالدنا  تعرفها  التي  الحرجة  الفترة  هذه  في  بطنجة  الدم 
التطوعية  األيام   .  19 كوفيد  المستجد  كورونا  وباء  إنتشار 
بالمدينة  الفعاليات  من  العديد  طرف  من  كبيرا  تجاوبا  عرفت 

حب  و  اإلنسانية  بالقيم  مشبعة  حماسية  أجواء  في  تمر  وكانت 
حياة  تنقذ  قد  الدم  من  قطرات  لتقديم  الخير  وفعل  الوطن 
بالشكر  نتقدم  بالمناسبة  و  محتاجيها  محيا  إلى  البسمة  اوتعيد 
التي تفاعلت مع  السلة  إتحاد طنجة لكرة  والتقدير لكل مكونات 
الوقوف  التنظيم و  ،و جميع أعضاء جرعة أمل على حسن  الحدث 
إلى كل   ، القيمة  اإلجتماعية  اإلنسانية  المبادرة  إنجاح هذه  على 
 ، اللوجيستيكية  المتطلبات  و  الحاجيات  توفير   في  المساهمين 
إلى كل المتفاعلين و المتطوعين الذين إستجابوا لنداء التطوع 
المركز  أطر  و  مدير   لعبه  الذي  الكبير  الدور  نسيان  دون  بالدم 

الطبيين و المساعدين.
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خيم الهلع على اتحاد طنجة لكرة 
القدم، أول أمس بعد تأكــد إصابــة 
أربعة العبيــن من الفئات الصغـــرى 
أعراض  وظهــور  كورونا،  بفيــروس 
مشابهة ألعراض الفيروس لدى العب 
بأكادير.  المعسكر  األول،  الفريق  من 
حيث أحسالالعب بحمى وارتفاع حرارة 
جسمه، ما جعل حالة من الخوف تسود 
ثــالث  تسجيـل  بعد  سيما  الالعبين، 
حاالت إيجابية في صفوف الفريق مع 
بداية االستعدادات )مكلفان باألمتعة 
األمر  وازداد  األمل(.  فئة  من  والعب 
هلعا حين توصلت إدارة اتحاد طنجة 
بنتائج االختبارات الثانية، للكشف عن 
العبي  جميع  لها  خضع  التي  كورونا، 
وأثبتــت  للفريق،  الصغرى  الفئات 
ما  بالفيروس.  منهــم  أربعة  إصابة 
اإلعالن عبر موقعه  إلى  بالفريق  دفع 
الرسمي إصابة العب من فئة الصغار 
من  العبين  ثــم  الشبــاب،  من  وآخر 
حسب  للعـــالج  أخضعـوا  إذ  األمل، 
المعمول  الصحة  وزارة  »بروتوكول« 
فيما بدأت عمليــة جمـــع  به وطنيا، 
إضافية  تحاليل  إلجراء  المخالطين، 
لهم. األمر الذي حتم أن يخضع إداريو 
جديـــدة،  لتحاليــل  والعبون  النادي 
الفيروس،  من  خلوهـــم  من  للتأكد 
قبل استئناف البطولة وثبت فيما بعد 
إصابة مدير المدرسة بالفيروس. وال 
يسعنا إال أن نتضامن مع إدارة والعبي 
وجمهور اتحاد طنجة، بعد الكشف عن 
الشفاء  متمنين  الجديدة،  اإلصابات 
العاجل للمصابين وفي هذه المرحلة 
ومع  الفريق  منها  يمر  التي  العصيبة 
الفاسي  كالمغرب  أخرى  مغربية  فرق 
الذي أعلن عن خبر إصابة 6 من أفراد 
بالفريق  العبون  منهم  الفريق،  هذا 
من  قليلـــة  أيام  قبل  ومدربه،  األول 

استئناف البطولة.

يورغن كلوبحوار السبت

»بكيت كثريًا ليلة التتويج«
الهلع قبل انطالق 

البطولة

قال األلماني يورغن كلوب، مدرب 
ليفربول، إنه بكى كثيرا ليلة تحقيق 

لقب الدوري اإلنجليزي، ولم يتمكن من 
الحديث مع الالعبين. وأوضح كلوب في 
حوار مع قناة ليفربول الخاصة، )ونشرت 
ترجمته يومية الصباح(، أن العبيه كتبوا 

تاريخا خاصا بهم، بعد موسمين رائعين، 
تمكنوا من تحقيق لقب الدوري أخيرا. 

وأضاف كلوب أنه مازال لم يستوعب ما 
حققه العبوه، وكيف أنهم تمكنوا من 
الهروب في الصدارة بفارق 20 نقطة، 

عن فريق قوي مثل مانشستر سيتي. في 
ما يلي نص الحوار:

بقناة »سكاي سبورت« مباشرة. بكيت كثيرا ولم أقدر على 
الكالم، ولم أتمكن حتى من التحدث لالعبين. ستكون لي 
أنا  للتعبير عن مشاعري تجاههم في ما بعد، وكم  فرصة 
ممتن لهم على كل ما قدموه من أجل هذا التتويج. قدموا 

أداء هائال وتضحيات كبيرة في سبيل حمل اللقب.
آخرين  أشخاص  مع  وتحدثت  سبق  هل 
مرة ب«البريمير  بالتتويج ألول  عن شعورهم 

ليغ«؟ 
لم أكن أفهم ما يعنيه ذلك، إلى غاية التتويج باللقب. 
لم أقدر على النوم تلك الليلة، وحاولت استيعاب ما يجري. 
ليفربول هو أفضل  إن  القدم،  اليوم يقول كل محب لكرة 
فريق في العالم حاليا. ال أهتم بهذه األوصاف، لكنني أفهم 
جيدا أنه ال توجد فرق كثيرة، يمكنها أن تبتعد عن منافسة 
مثل مانشستر سيتي ب 20 نقطة في موسم واحد. البعض 
يقول إن الدوري لم يكن قويا كفاية هذا الموسم، أقول لهم 
سيتي  وليستر  تشيلسي  منافسة  حاولوا  وسترون !  جربوا 
وبيرنلي ونورويتش سيتي وساوثهامبتون. أؤكد للجميع أن 

المهمة صعبة جدا.
تمكن العبوك من تحقيق ذلك …

حين  الماضي،  الموسم  ذلك  فعل  لهم  وسبق  نعم، 
أنهوه ب 97 نقطة لكنهم لم يتوجوا باللقب، فقط ألنهم 
خسروا مباراة بملعب مانشستر سيتي، وهي الوحيدة التي 
بقوة  عادوا  ذلك،  رغم  بأكمله.  الموسم  في  فيها  سقطوا 
هذا الموسم وحاولوا القيام بالشيء نفسه، إنهم أبطال حقا 
هذا  حول  كتابا  لكتبت  وإال  ذلك،  يصعب شرح  ومثابرون. 

الموضوع.
كيف تفسر ذلك ؟

التي  الهائلة  اإلمكانيات  بين  مزيج  هو  اعتقادي  في 
يملكها الالعبون وجودتهم، ثم فهم أن هذا النادي كبير وله 
تاريخ، وأن محبيه ينتظرون الكثير من الالعبين. يفهمون 
التي  األمور  مليا في كل  كبير. فكرت  النادي بشكل  قيمة 
قمنا بها هذا الموسم، وتوقفت عند كلمة مهمة جدا قلتها 
في السابق، وهي أن على هذا الجيل بليفربول كتابة تاريخ 
خاص به. تمكنا من فعل ذلك، دون تقليد ما فعله آباؤنا 
واختياراتنا،  حريتنا  نملك  أن  حاولنا  السابق.  في  وأجدادنا 
وبهذا السبب أنا سعيد بما قدمناه. بات الالعبون أساطير 

في مفكرتي.

لصالح  الدوري  لقب  حسم  بعد  شعورك  ما 
ليفربول أخيرا ؟

هذا  حققنــاه  ما  قط  أستوعب  لم  مازلت  جدا.  جيد 
التتويج  بلحظة  مقارنة  تحسن  شعوري  لكن  الموسم، 
الرسمي باللقب. كانت تجربة رائعة واستثنائية. كل ما مررنا 
به في الفترة السابقة كان هائال، لكن ليلة التتويج باللقب 
أهداف  بأربعة  بأنفيلد  باالص  كريستال  على  الفوز  )بعد 
كانت  تشيلسي(،  أمام  سيتي  مانشستر  وخسارة  لصفر، 
الدوري  بإنهاء  الماضي  الموسم  فعلناه  بعدما  استثنائية. 
لهذا  فعال  نحتاج  كنا  سيتي،  مانشستر  وراء  نقطة،   97 ب 
اللقب، واستحققناه هذا الموسم. البعض كان يمني النفس 
بتحقيق اللقب على أرضية ملعب االتحاد الخاص بمانشستر 
هدف  النهاية.  في  به  التتويج  هو  المهم  لكن  سيتي، 
بوليسيتش )العب تشيلسي( في مرمى مانشستر سيتي كان 
رائعا، وكانت فرحة ال تصدق لالعبين. أشعر بارتياح كبير، 

وكأنني كنت محتجزا، وتمكنت من نيل حريتي توا.
مباراة  متابعة  على  أصررت  من  أنت  هل 
مانشستر سيتي وتشيلسي مع كل الالعبين ؟

الكثير من الناس تمنوا الحضور معنا لمتابعة المباراة، 
في  سيحضرون.  الذين  األشخاص  تحديد  علينا  كان  لكن 
النهاية اخترنا أن يحضر كل من في مركز تدريبات ليفربول، 
الحالي،  الرياضي  الموسم  أيام  طيلة  ساعدونا  والذين 
واقتصرنا  وأبناءنا،  عائالتنا  نحضر  لم  الدعم.  لنا  وقدموا 
على الطاقم التقني والعاملين بمركز التدريبات والالعبين. 
كان سيكون ذلك صعبا لو اكتفينا بمتابعة المباراة كل في 
منزله. كان يجب أن نجتمع في تلك الليلة الرائعة. حضور 

الالعبين مهم جدا.
كيف كانت األجواء ؟

كانت رائعة جدا، وكان التنظيم هائال. قررنا أن نقيم 
ذاك التجمع مباشرة بعد نهاية مباراة كريستال باالس التي 
حققنا فيها الفوز بأربعة أهداف لصفر. كانت المشاعر جياشة 
في تلك الليلة. إعالن حكم مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي 

نهايتها، كان بمثابة تحقيق حلم كبير، ولحظة تاريخية.
الالعبين  فرحة  رؤية  تريد  كنت  هل 

المجتمعين تلك الليلة ؟
لم أقدر على الكالم في تلك الليلة. لم أشعر بالدموع 
لصحافي  تصريحا  أعطي  كنت  حين  خدي  من  تنزل  وهي 

انتظر ليفربول الدوري كثيرا، وهذا زاد من 
أهمية هذا اللقب …

بفترات سابقة  الفترة  نعم لكن ال يجب مقارنة هذه 
للنادي. كان الوقت مناسبا لتحقيق اللقب وهذا هو المهم. 
10 سنوات السابقة، لكن  ال أعرف كيف كانت األجواء في 
أجل  من  كبيرة  رغبة  لدينا  كانت  جيدا.  تتذكر  الجماهير 
يكون  أن  يمكن  الخاص.  تاريخنا  وكتابة  اللقب،  تحقيق 
هذا المعطى عامال مهما في تحقيقنا للقب. شاهدت فيلما 
أنه  وكيف  بليفربول،  دالغليش  كيني  إنجازات  عن  وثائقيا 
حقق ألقابا مع النادي، العبا ومدربا. يعتبر »كيني« أفضل 
العب في تاريخ النادي، وعندما أتى لتدريب الفريق مجددا، 
من  األلقاب  النادي  يحقق  بأن  الجماهير  تطلعات  أفهم 
جديد. كان مثاال كبيرا لنا لنصل إلى ما نريده. بعث رسائل 
إلى كل الالعبين بالنادي لتهنئتهم باللقب. كان ذاك رائعا.

كيف رأيت الحقبة السابقة ؟
الذين  الرائعين  للمدربين  أيضا  يعود  إليه  ما وصلنا 
في  الالعبين  دور  أن  ننسى  أال  أيضا  يجب  بالنادي.  مروا 
ونذكر  ليفربول،  في  كبار  العبون  مر  جدا.  مهم  الملعب 
باألخص دالغليش وغراييم سونينس وأالن هانسن. بعدما 
أتى ستيفن جيرارد، قدم الكثير للفريق. ناهيك عن جيمي 
كاراغير، إذ بقيا بالفريق طيلة مسيرتهما رغم تغير محيط 
النادي باستمرار. كان الحمل عليهما ثقيال، لكنهما حماله 

بشرف.
كونت  أنك  هو  بالفريق  لك  نجاح  أفضل 

مجموعة قوية، أليس كذلك ؟
القول إن كل شخص لعب  نعم هذا صحيح، ويمكن 
تكون  أن  الصعب  من  القوي.  الفريق  هذا  لتكوين  دوره 
وأن  الالزمة  القوة  تكتسب  أن  يجب  ناد.  داخل  مؤثرا 
تكون إضافاتك وافرة. في ليلة التتويج باللقب، جلست مع 
العبا،   25 منحتموني الئحة ب  لو  وحتى  ترينت،  ألكسندر 
كنت سأختار الجلوس مع الالعب نفسه، وبقية زمالئه. إنهم 
رائعون وقريبون من بعضهم أيضا. ال أحد أهم من اآلخر 
بالفريق. نفهم أننا نكمل بعضنا بعضا. كرة القدم تساعدنا 
لفهم معنى الحياة الحقيقي. إنها اللعبة التي تقدم دروسا 

في الحياة، وهي أفضل أستاذ بالنسبة إلي.
لكن  ليفربول،  في  كثر  قادة  لديك 

هندرسون كان عميدا مثاليا، ما رأيك فيه ؟
تتابع  أن  عليك  هندرسون،  جوردن  مسيرة  لفهم 
عميدا  تكون  أن  الصعب جدا  أنه من  تعلم  وأن  مسيرته، 
سن  في  جيرارد.  ستيفن  السابق  القائد  بعد  لليفربول 
هندرسون، لم أكن ألنجح في تلك المهمة. ال يتعلق األمر 
الذي  والفراغ  الذي ستعوضه،  بالشخص  وإنما  أنت،  بمن 
تركه. أدار هندرسون تلك المهمة بشكل رائع واستثنائي. 
إليه.  وصل  لما  الوصول  على  أيضا  ساعدته  لعبنا  طريقة 
سيفهم هندرسون ذلك بعد نهاية مسيرته، وسيعلم كيف 
ومسيرته.  حياته  في  جدا  مهمة  كانت  المرحلة  هذه  أن 

سيكون فخورا بنفسه.
هل مازلت تنتظر لحظة االحتفال بالتتويج 

مع الجماهير ؟
مع  االحتفال  علينا  إنه  دائما  أقول  بذلك.  أحلم 
المشجعين باللقب، في يوم من األيام، كيفما كانت الظروف 
وكيفما كانت مباراتنا في تلك اللحظة. يصعب علينا منح 
الحالية، لكن سنحتفل حتما  الظروف  وقت محدد في ظل 
لم  وأغلبهم  معا،  سنحتفل  متى  يتساءل  الجميع  ما.  يوما 
لكن  معنا،  لالحتفال  الملعب  إلى  الحضور  من  يتمكن 
سيأتي الوقت المناسب ال محالة. لقيمة هذا النادي، سأفعل 
جماهيرنا  مع  نحتفل  يوم  حاضرا  أكون  لكي  المستحيل 

باللقب.
ترجمة: العقيد درغام
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اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية 
المملكة المغربية 

وزارة العدل  
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق التنازل 

ملف عدد:2020/373
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة أنه بمقتضى عقد عدلي مؤرخ في 
مسعـــود  بن  امحمـد  السيد  تنازل   ،2020/06/19
الطالب، الحامــل لبطاقــة التعريــف الوطنيــة عدد 
K 28334 والساكن بطنجة تجزئة البستان زنقة ليث 
بن سعد رقم 42 والمسجل بالسجل التجاري بطنجة 
األصل  في  واجبه  مجموع  عن   59016 عدد  تحت 
المرحومة  في  إرثـــا  له  المنجز  الحظ  وهو  التجاري 
والدته السيدة فضمة بنت عبد اهلل الحسني، الكائن 
بطنجة زنقة عمرو بن العاص رقم 25  لفائــدة ورثــة 
أخيه المرحوم محمد بن مسعود الطالبي وهم: زوجته 
السيدة رقية بوبكر)K 78441( وأوالده منها فاطيمة 
 )K 277717 (وأمينة الطالبي )K 291772(الطالبي
الطالبي  كلثوم  وأم   )K 277721(الطالبي وخديجة 
)K 291773( وعمر الطالبي )K 399733( وسكينة 
الطالبي )K 503710(، وحددت قيمة األصل التجاري 
موضوع التنازل في مبلغ إجمالي قدره 20.000.00 

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

مدونة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
خديجة فراجي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المــــهـــدي   العلــــوي
محــاسب    معتمـــد

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

الفاكس: 960201 0539
***********

شبريط ش.ذ.م.م. 
CHEBRITE SARL

شركة ذو المسؤولية المحدودة رأسمالها 
4.901.000.00 درهم

مقرها االجتماعي بتطوان
 شارع محمد الخامس الحي المدرسي  

استقالة مسيرين وتعيين مسيرين جدد 
بمقتضى قرار الجمع العام الغير العادي المنعقد 
شبريط  لشركة   2020/06/22 في  الشركة  بمقر 
ش.ذ.م.م.، رأسمالها 4.901.000،00 درهم، مقرها 
االجتماعـــي بتطــوان شارع محمــد الخامس الحي 

المدرسي.
 تقرر ما يلي :

* قبول استقالة مسيرين الشركة وإبراء ذمتهم 
خالل فترة تسييرهم

* تعيين 3 مسيرين جــدد للشركــة لمــدة 3 
سنــوات بتوقيــع منفصل وهم د. علي اللــوه و د. 

عبد الحفيظ خويي ود. فؤاد اإلدريسي.  
األساسي  القانون  13من  المادة  وتغير   *

للشركة.  
تم اإليداع القانوني بمحكمة االبتدائية بتطوان 

بتاريخ 22/07/2020  تحت عدد 1938.
بمثابة مقتطف و بيان

     مسير الشركة 

المهــــدي العلــــوي
محاسب معتمد

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

الفاكس: 960201 0539
بويرطو كاباز  ش.ذ.م.م. 

PUERTO CAPAZ SARL
رأسمالها 10.000.00 درهم

حي اللوطا مركز الجبهة شفشاون
تصفية  نهائية 

بمقتضى قرار الجمع العام الغير العادي المنعقد 
بالجبهة في 30/06/2019 للشركة 

PUERTO CA- كابــاز  ش.ذ.م.م.  وويرطو 
PAZ SARL الذي تقرر فيه تصفية مبكرة للشركة 
و تم تعيين فيه السيد بالل الزجلي, مصفي للشركة 
بتطوان  التمبر  و  التسجيل  بمكتب  سجل  الذي  و 
بتاريخ 2019/07/25 و بالسجل التجاري بالمحكمة 
االبتدائية بشفشاون بتاريخ 2019/07/29 تحت رقم 
2019/295 و تم إشهاره بجريدة طنجة عدد 4069 
عدد  الرسمية  بالجريدة  و   2019/08/31 بتاريخ 

5576 بتاريخ 2019/09/11. 
قام السيد بالل الزجلي باستدعاء الجمع العام 
التصفية  إلجراء   2020/07/14 بتاريخ  العادي  الغير 

النهائية للشركة. 
و على إثره تقرر ما يلي :

- بعد قراءة محضر التصفية، قام الجمع العام 
بالموافقة عليه وإبراء المصفي من مهمته.

- التصفية النهائية للشركة.
- إعفاء المصفي و إبرائه من كل مسؤولية.

تم اإليـــداع القانوني بالمحكمـة االبتدائيــة 
بشفشاون بتاريخ 2020/07/17 تحت رقم 345.

بمثابة مقتطف و بيان 
مصفي الشركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المهــــدي  العلــــوي
محاسب معتمد

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

الفاكس: 960201 0539
*************

مارموليس كريم ش.ذ.م.م. 
MARMOLES KARIM SARL

شركة ذو المسؤولية المحدودة رأسمالها 
900.000.00 درهم

مقرها االجتماعي بتطوان
طريق واد لو كلم 5 
تفويت الحصص 

بمقتضى قرار الجمع العام الغير العادي المنعقد 
بمقر الشركة في 02/02/2020 لشركة مارموليس 
درهم،   900.000.00 رأسمالها  ش.ذ.م.م.،  كريم 

مقرها االجتماعي بتطوان طريق واد لو كلم 5. 
تقرر ما يلي: 

•  الموافقة على تفويت الحصص. 
األساسي  القانون  من   7 و   6 البند  •   تغيير 

للشركة.
تم اإليداع القانوني بمحكمة االبتدائية بتطوان 

بتاريخ 28/02/2020 تحت عدد 391.    
 بمثابة مقتطف و بيان

     مسير الشركة 

 2020 المالية  للسنة  رقم 35.20  المعدل  المالية  قانون  صدر 
في الجريدة الرسمية عدد 6903، وبذلك يدخل حيز التنفيذ متضمنًا 

مقتضيات جديدة فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد.
من  تروم  التي  المقتضيات  من  عددًا  الجديد  النص  وتضمن 
خاللها الحكومة دعم إقالع االقتصاد والمنتج المحلي، من بينها رفع 
الرسوم الجمركية من 30 في المائة إلى 40 في المائة على بعض 

المنتجات االستهالكية النهائية.
لفائدة  سنة  مدته  إضافي  أجل  يُمنح  القانون،  هذا  وبمُوجب 
المنعشين العقاريين الذين أبرموا مع الدولة اتفاقيات من أجل إنجاز 
برامج بناء مساكن اجتماعية، والذين حصلوا على رخصة البناء قبل 

تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية.
المساهمات  اعتبار  سيتم  النص،  من  مكررة   247 المادة  وفي 
والهبات والوصايا المقدمة من قبل الشركات لفائدة الدولة تكاليف 
قابلة للخصم، ستوزع على عدة سنوات محاسبية، وهو مقتضى جاء 

لفائدة الشركات التي قدمت تبرعات لصندوق جائحة كورونا.
وتضمنت المقتضيات تخفيضات في واجبات التسجيل إلى غاية 
نهاية السنة، بنسبة 100 في المائة، في العقود المتعلقة بالبيع األول 
المنخفضة،  العقارية  القيمة  ذات  والمساكن  االجتماعية  للمساكن 

سواء عبر البنوك التقليدية أو التشاركية.
كما تستفيد من تخفيض التسجيل بنسبة 50 في المائة العقود 

مبنية  محالت  أو  مساكن  لبناء  مُخصصة  أراض  باقتناء  المتعلقة 
مخصصة للسكنى، سواء عبر البنوك التقليدية أو التشاركية، على أال 

يتجاوز مبلغها الكلي الخاضع للضريبة 2.5 ماليين درهم.
الطوعية  التسوية  تمديد  النص  هذا  بموجب  الحكومة  وقررت 
المقبل،  دجنبر   15 غاية  إلى  للضريبة  للخاضع  الجبائية  للوضعية 
بالخارج  المنشأة  والموجودات  الممتلكات  برسم  التلقائية  والتسوية 

إلى غاية 31 دجنبر.
ومن أجل تشجيع األداء بواسطـــة الهاتف النقـــال، نص قانون 
المالية المعدل على أنه ال يؤخذ بعين االعتبار مبلغ رقم المعامالت 
األساس  احتساب  عند  النقال  الهاتف  عبر  األداء  بواسطة  المحققة 

المفروضة عليه الضريبة على الدخل.
المداخيل  تحقق  أن  يتوقع  المعدل،  المالية  قانون  على  وبناًء 
العادية للميزانية العامة حوالي 212 مليار درهم، مقابل نفقات عادية 
تناهز 244 مليار درهم. وسيتم اللجوء إلى االقتراض الخارجي والدولي 

لتغطية الحاجيات التمويلية المتبقية.
وخفضت الحكومة في قانون المالية المعدل توقعاتها بخصوص 
النمو بعد أزمة فيروس كورونا، إذ يُرتَقب أن يتراجع النمو بـ5 في 
المائة، وهو التراجع األول من نوعه من التسعينيات، فيما سيرتفع عجز 

الميزانية إلى 7.5 في المائة.
هسبريس - يوسف لخضر

المواطنيـن  والماء  واللوجيستيـك  والنقـل  التجهيز  وزارة  دعت 
الوزارة  اتخذتها  التي  بالقرارات  االلتـزام  إلى  الطرقي  النقل  ومهنيي 
سابقا وكذا بقرارات السلطات العمومية المختصة فيما يخص احترام 
التدابير الوقائية كالتباعـد المكاني، ووضع القناع الواقي واستعمال 
وسائل التعقيم، وذلك للحفاظ على سالمة الجميع والحد من انتشار 

وباء كورونا المستجد.
القرار  إثر  على  تأتي  الدعوة  أن هذه  بالغ  في  الوزارة  وأوضحت 
المشترك الصادر عن وزارتي الداخلية والصحة، والذي يتضمن منع 
التنقل انطالقا من أو في اتجاه مدن طنجة وتطوان وفاس ومكناس 

والدار البيضاء وبرشيد وسطات ومراكش.
ففيما يخص النقل الطرقي للبضائع، ذكرت وزارة التجهيز والنقل 
واللوجيستيك والماء عموم مهنيي هذا القطاع بأنه ال يسمح لمركبات 

نقل البضائع بتجاوز عدد الركاب لشخصين )سائق الشاحنة ومرافق 
واحد(، وذلك حفاظا على صحة السائقين المهنيين ومرافقيهم.

وعلى صعيد قطاع النقل الجماعي لألشخاص، حثت الوزارة على 
مواصلة االلتزام باإلجراءات والتدابير االحترازية والوقائية المتضمنة 
في دفتر التحمالت المتعلق بتدبير مخاطر انتشار وباء )كوفيد- 19( 
الخاص بالمقاوالت النقلية ومستخدميها وكذا دفتر التحمالت الخاص 
بالمحطات الطرقية، مهيبة بالمسافرين التعاون مع مختلف المتدخلين 

لاللتزام بهذه اإلجراءات والتدابير.
التي شملها قرار منع  المدن  بالنسبة للمسافرين من وإلى  أما 
للتنقل  استثنائية  رخص  على  التوفر  فعليهم  الوزارة،  تقول  التنقل، 
مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة، كما هو منصوص عليه 

في القرار المشترك السالف الذكر.

قانون املالية املعدل ب�شبب “كورونا”
يدخل حيز التنفيذ يف املغرب

وزارة النقل تدعو اإلى اللتزام بالقرارات 
ُل اْلَغْيَث َوَيْعَلُم َما ِف ااْلأَْرَحاِم املتخذة للحفاظ على �شالمة اجلميع اَعِة َوُيَنزرِّ َ ِعْنَدُه ِعْلُم ال�صَّ {اإِنَّ الَّ

ۖ َوَما َتْدِري َنْف�ٌض َماَذا َتْك�ِصُب َغًداۖ  َوَما َتْدِري َنْف�ٌض ِباأَيرِّ 
َ َعِليٌم َخِبرٌي   } اأَْر�ٍض َتُوُت اإِنَّ الَّ

)�صدق ال العظيم(

بشكل  الطاهر  جثمانها  وشيع   .2020 يوليــوز   26 األحد  يوم  وذلك 
بمقبرة  ودفن  الجائحـة،  فرضتها  التي  االحترازية  للتدابيــر  نظرا  رمـزي، 

المجاهدين، بعد صالة الظهر.
إلى  التعازي  بأحر  طنجة  جريدة  أسرة  تتقـدم  الجلل،  المصاب  وبهذا 
وأقاربهم  عائالتهـم  أفراد  جميع  إلى  وكذا  أبنائهمـا  وإلى  الفقيـدة  زوج 
وأصهارهم، راجية لهم الصبر والسلوان وللفقيدة عظيم األجر والغفران، 
تغمدها اهلل بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته مع النبيئين والصديقين 

والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

التحقت بالرفيق األعلى المشمولة 
بعفو اهلل، المرحومة

نادية ملوك 
البحري

حرم السيد عبد السالم الفليحي،
اإلطار التربوي باإلدارة الجهوية لوزارة 

التربية الوطنية
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أرى ألف بانٍ ال يقوم لهادم ** فكيف ببانٍ خلفه ألف هادم ؟
بثت بعض مواقع األنترنت وصفحات الفايسبوك شريطا وصوَرًا تظهر أّن معاول 
الهدم وصلت إلى رياض اإلنكليز ونالت من سقوفه الخشبية والقرميدية، وأن الجماعة 
عاقدة النية على إكمال العدوان وإعدام هذه المعلمة مع التكفل بالمصاريف الكاملة 
من  هي  المعلمة  هذه  ألن  شاهدته،  ما  ساءني  لقد  الدفن.  لمراسيم  وحتى  للهدم 
البُعْد  ذات  القديمة  طنجة  بمدينة  تُشعرنا  تزال  ال  التي  القليلة  األصيلة  المنشآت 

األندلسي والمتوسطي، فلم أجد ما أقول إاّل : »اللهم إّن هذا منكر«. 
ثم تذكرت أنني سّطرت في كتابي »طنجة األندلسية« فقرة معتبرة عن هذه المعلمة 
المناسبة  هذه  لكن  الكتاب  طبع  بعد  النور  إلى  تخرج  أن  الطبيعي  من  كان  الجميلة، 
الُقبْح،  إذ هو شهادة ضد  السفر،  ذاك  النص من  هذا  ُأخرج  أن  عليّ  فرضت  األليمة 
وصوت تأنيب لمهندسي الغطرسة والتخريب واإلفساد ومن لف لفهم من الفاسدين 
الذين ما أن تقع أعينهم على المعالم الناطقة بالجَمال في طنجة حتى يأمروا بحرقها 
التي كانت  المدينة وصَيّروها بال مالمح وال ميزة وهي  وَجْه  لقد شوّهوا  وإقبارها. 
الغافية في بياضها ونضارتها، المتألقة بزرقة  باألمس القريب تلك المدينة الصغيرة 
بحرها وسمائها، ترفل في حلل المجد والرفعة والبهاء، ويُضْرب بها المثل عند الخاص 
والعام: فهي المتفردة دوما، واالستثنائية أبدا، السافرة وَجْهًا وقلبا، الثائرة واألليفة 
معا، المحافظة والمتحررة في اآلن نفسه. ولكنها اليوم صارت عاطلة من كل زينة أو 

ميزة. وإليكم ما كتبته عن »رياض اإلنكليز« في كتابي »طنجة األندلسية«:
»وإذا خرجنا من بيوت طنجة البهية بالبلدة القديمة، وسرنا في طرقاتها الضيقة، 
تَُظلُِّلنَا أسوارها العتيقة التي تتدلى منها شجيرات الياسمين والقرنفل الناشرة لعطرها 
الفوّاح، فإنّنا سنجد األندلس كامنة في كل زاوية من زوايا المدينة، ولعّل الماشي فيها 
سيسمع الجدران وهي تحكي باألندلسي أو عن األندلس عندما يلوذ بجدار بيت عتيق أو 
بحوض سقاية ماء، أو خصّة من خصّاتها ذات الميسم األندلسي، وأودّ هُنَا أن أتكّلم 
عن واحدة منهن، وهي الخَصّة الكائنة برياض اإلنكليز، فوق التلة المشرفة على البلدة 
القديمة، فقد صُمِّمَت على طراز الخصّات األندلسية، ُأنشئت في بداية العقد الثاني 
من القرن 20م، ويقوم حوضها المرمري على عمود من الرخام، نُقشت بدائرته كتابة 
 )Sir Reginald Lister( ليستر  ريجنالد  السير  وفاة  بعد  أنشئت  أنها  تفيد  أعجمية 
تذكارا له. والسير ريجنالد المذكور عُيِّنَ مفوضا لبريطانيا بطنجة سنة 1908م ولبث 

في هذا المنصب إلى غاية وفاته في طنجة سنة 1912م. وتحتضن الخصّة مِن أعالها 
ُقبٌّة مرفوعة على أربع أعمدة، جوانبها مثلثة، ومسقفة بألواح خشبية من الداخل، ومن 
الخارج بالقرميد األخضر على شاكلة ما نراه في »صحن الريان« بقصر الحمراء بغرناطة، 
ولكنها اليوم مهملة كما ُأهمل كل شيء جميل في هذه المدينة، وعلى الرغم من أنها 
الزَّيْن« ال تزال بادية على  أّن بعض »حرُوف  إال  الكثير من أصالتها وجمالها  فقدت 
نُقش  فقد  للُقبة،  الخشبي  الشريط  على  الموجودة  الكتابة  تلك  ذلك  مُحَيّاهَا، من 

عليه هاذان البيتان من الشعر:
أال قل لسكــان وادي الحمــى ** هنيئا لكم في الجنان الخلود
أفيضوا علينا من الماء فيضا ** فنحــن عِطاش وأنتــم ورود

األدباء«  الحموي في »معجم  ياقوت  له  والبيتان من قطعة لشاعر قيرواني، ترجم 
فقال: 

»خلف بن أحمد القيرواني الشاعر. قال ابن رشيق في »األنموذج«: شاعر مطبوع، 
تأدب بإفريقية ودخل مصر، وله شعر معروف جيد. مات بزويله المهدية سنة أربع عشرة 

وأربعمائة )414هـ(، ومن شعره:
هل الدهر يوما بليلي يجــود ** وأيامنا باللوى هل تعــــــود ؟
عهود تقضت وعيش مضـــى ** بنفسي وهلل تلــــك العهــــود
أال قل لسكــان وادي الحمــى ** هنيئا لكم في الجنان الخلــود

أفيضوا علينا من الماء فيضا **  فنحن عِطــاش وأنتـــم ورود«.
وبعد ، .. 

فإنه سيصير من العبث والسداجة أيضا أن نرفع صوت الشجب بعد اليوم بما قد 
نرى  ونحن  مدة  منذ  ألنه  اآلن،  حتى  طنجة  بمدينة  القائمة  األثرية  للمعالم  يحصل 
الصروح المعمارية الجميلة بمدينة طنجة وهي تهوي )بفعل فاعل( أمام أعيننا الواحدة 
نوجهه  قول  نجد من  وال   .. الصراخ  على  نقو  نعد  ولم  بحّ صوتنا  لقد   .. األخرى  تلو 
للمسؤول صاحب القرار بهذه المدينة إال عبارة منسوجة على منوال كالم شاعر قديم: 

»إن لم تستح فاهدم ما شئت«.

• الدكتور رشيد العفاقي

ة الأندل�شية  الُعْدوان على اخَل�شَّ
بريا�س الإنكليز
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مع الكاتب والأديب املختار محمد التم�شماين يف كتابه:

“مع صاحبي”

وتمزر صاحبي شايه، وقال وعلى محياه نصف ابتسامة :

ما ظنك ببيت عنكبوتي يقاوم حياة صاخبة عاتية ال يستقيم أمرها إال لألقوياء..!

فقلت :

حقا :

األقوياء بكل أرض قد قضوا       أن ال تراعى للضعيف حقوق

لكن القوة في يد عادلة كعادلة اإلسالم تتجافى، كما قلت عن البغي والعدوان، 
وتطارد حياة العبث والصغار التي تذبل ما أنبته محامد األخالق..

فحرك رأسه فأضفت :

سر قوة اإلسالم أنها ترتبط بالعقيدة، ال بمذهب وال بفكرة وال بإيديولوجية وال 
بنظام.. بالعقيدة فقط... بالعقيدة النقية الصادقة... بالعقيدة الفعالة اإليجابية التي 
تجعل من القوة ليست غاية بذاتها، بل وسيلة رلى غاية شريفة سامقة، هي إعالء كلمة 
اهلل في األرض ألنها منبع الحق، ومصدر العدل وموطن المساواة في إنسانية ال يطغى 
فيها لون على لون، وال جنس على جنس، وال عرق على عرق كما ادعى عمسوي معتوه 
بالهنود  فعل  كما  اإلبادة  تستحق  ومتوحشة  منحطة  أعراق  مجرد  بأنهم  العرب  في 
يتذمر وتنغر صدره حين بحث عن نسبه  الذي  الوغد  المتهور  الحمر!! هكذا قال هذا 
فوجد أنه من فصيلة شجرة الغرقد)73( المغرقل)74(، ومن عرق ذي أشب قد استقر نواه 

في زق نتن، فكان من أرفاغ)75( قومه وأقذائهم!

وسكت وصاحبي يتفرسني... ولمنا هدأت فورتي قلت :

ما ادعاه ذلك اللئيم في حق العرب، أعاد اهلل صولة مجدهم، ال تمليه إال قوة 
الطغيان، أما قوة اإلسالم، قوة العدل والحق والمساواة، فهي قوة التقوى..

فبادر قائال :

أجل... قوة التقوى التي نبه اهلل تعالى إلى أسمى مقاصدها، وهي أال يغل المؤمن 
عن ذكره جل جالله في توسل واستعطاف وهو في معترك الوغى كي ال يحجبه عنه، ألن 
ذكره يحميه من أن يستفزه الشيطان، فيغتر ويتهافت في غواية فيظل السبيل، وتنقلب 

قوة التقوى رلى غير ما رصدته له!

وتال قوله تعالى :

الفالح إذا نتيجة عاملين أساسيين : ثبات القلب في قوة التقوى وإخالص الذكر 
في يقين األنس، وبهما يرى المؤمن، وهو بالعروة الوثقى متمسك، أن كل ما يحدث 
وقدره،  قضائه  من  اهلل،  مشيئة  من  هو  والباطل  الحق  بين  معركة-  -أي  معركة  في 
ألنه بمدده، جل عاله يستعين، وبحكمه يرضى، وإلى طاعته يطمئن لينعم بنسيم وده 

ورحمته حيث آل به المآل وحالت به الحال وقد قوي به الرجاء..!

وهنا أحسست أن دردشتنا قد بلغت من نفس صاحبي مبلغ الرضا، فبدرت فؤاده،  
وشفت غلته، وحلت عقدة شرقه، إذ ال يرضخ -وهو النحوي الضليع- لقاعدة »القوالن«، 

ألن الحق واحد وإن تعددت مسالكه...

وتمطق شايه، وعبث بلحيته، وسألني في قفزة باغثة إلى نص البيهقي :

حدثني بربك والحديث من القرى...

فسارعت معلقا :
شريطة أال تهجع!)76(

فضحك ثم سأل :

ما رأيك في تلك الحكاية ؟

قلت :

أنها  ولو  الكالب،  الثعلب خشيته  تنمر  لما  الرأي ما يدمي ولكنه يشفي...  من 
أدركت زيفه لو ثبت عليه دون هوادة، وألرغمته على الفرار مذعورا مخذوال!

ثم أضفت :

عادة العربي أن يقاوم جاره الذي يناوشه وينازعه، في حين يغض الطرف عن 
ويتحين  الدوائر،  به  يتربص  الغريب  هذا  أن  إدراك  فرط  يدرك  وهو  األجنبي  الغريب 
فرصة انشغاله بجاره لينقض عليه بغثة إذا ما خارت قواه! هو يدرك مغبة هذا الخطر 
المحذق به، ومع ذلك يمضي في عناده، ويتتابع في تهوره وقد أخذه غرور اإلباء، وحمية 
الجاهلية الجهالء! وتراني -أمام هذا الواقع الذي نتكبد جميعا شطط عواقبه الوخيمة- 
يميل ظني إلى أن الحكاية هي من نسج الخيال، قد أكون مخطئا في هذا الرأي الذي 
خلصت إليه، ولكنه رأي أخشى إن نحن تمادينا في تحليله على نهج »الفلسفة الرخيصة« 

ألفضى بنا إلى قاعدة »القوالن«!

فافتر ضحكا.. وتمصصت شايي ثم قلت :

سبق أن قلنا إن التاريخ يعيد علينا حوادث متشابهة تفضال منه وتنبيها... لكن 
من سهو غفلتنا أننا ال نكترث لعبره وإشاراته ودالئل إيمائه...

فشد على شفتيه وهز برأسه أن نعم! فقلت :

كتاب  نخبة من  مقاالت  قراءة  أعيد  أن  قريب  أمد  نفسي من  على  أخذت  كنت 
»رسالة« الزيات، وأمس نعمت بمقالة جاد بها قلم الرافعي رحمه اهلل عن وحي الهجرة 

في نفسه، وبلور فقرتها األولى في لغة التاريخ...

فرغب صاحبي في اإلطالع عليها وهو من عشاق بيان الرافعي، وأدبه األصيل... 
فأتيته بمجلد ضخم جمعت فيه أعداد ممتازة من »الرسالة« وأوقفته على هذه المقالة، 

فعبرها لحظة ثم قرأ في ترسل :

»... إن التاريخ ليتكلم بلغة أوسع من ألفاظه إذا قرأ من يقرأه على أنه بعض 
نواميس الوجود صورت فيه النفس اإلنسانية كيف اعتورت أغراضها، وكيف مدت في 
نسقها، وكيف تغلغلت في مسالكها، وما تأتي لها فجرت مجراها، وما دفعها فانحدرت 
منه إلى مقارها، فهو ليس بكالم تستقبله، تقرأ فيه، ولكنه أحوال من الوجود تعترضها 
فتغير عليك حسك بإلهامها وأحالمها، وتناولتها من ناحية قتناولك من األخرى، فإذا 
الكلمة من ورائها معنى، من ورائها طبيعة، من ورائها سبب وحكمة، وإن كل حادثة 
الثانية  حد  لك  ترسم  كالساعة  في ذهنك  الوجود  وإذا  معا،  وإلهيتها  إنسانيتها  فيها 
اليوم،  إلى حد  الساعة  الثواني، ثم حد  الدقيقة من عدد محدود من  بخطرتين، وحد 
وإذا البيان في نفسك من كل هذه الحواشي، وإذا التاريخ فيما تقرأه مفنن في ظاهره 
وباطنه، يفيء عليك من ألفاظه ومعانيه بظالل هي صلتك أنت الحي الموجود بأسرار 

ما كان موجودا من قبل«)77(.

ــــــــــــــــ
الهوامش :

)73( الغرقد : شجر له شوك عظيم يكثر في أرض فلسطين، وهو من األشجار الخبيثة التي تشبه اليهود في صفاتهم 
القبيحة، وقد جاء في الحديث ».. إال الغرقد فإنه من شجر اليهود«.

)74( المغقل : من غرقلت البيضة إذا فسدت.
)75( أرفاغ : مأخوذ من أرفاغ الجسم، وهي مغابنه التي يجتمع فيها الوسخ.

)76( قال الشاعر :
        أحدثه إن الحديث من القرى        وعلم نفسي أنه سويهجع

)77( »الرسالة« ع 42 السنة الثانية، عدد ممتاز ط 645.
)يتبع(

الجزء األول  ـ  جلسة 3

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.

احَلفيَظة حُتلُِّل الأَْحقاد
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• في نظركم ما هي مقومات العمل األدبي الناجح وما هي 
األشياء التي تلهمكم في الكتابة؟

يكــون  أن  الناجح في نظــري،  األدبي  العمل  •• من مقومات 
الصدق  على  يرتكز  أن  والجمال.  والحق  والحب  الخير  بقيم  متحليا 

الفني. أن يعبر عن هموم اإلنسانية وأن ينشر التفاؤل. 
•  ما هي األشياء التي تلهمكم في الكتابة؟ 

•• األمور التي تلهمني كثيرة ال يمكن حصرها، كأن تكون 
ومضة، دمعة، بسمة، زاوية مضيئة/ معتمة في أعماق قصية. 

• ما هو رأيكم في شعر الهايكو؟
•• أنا مع اإلبداع والجمال في أي فن أدبي. أقرأ أحيانا 

لشعراء الهايكو وأصاب بالدهشة الجمالية.
مثل  الحالي  عصرنا  في  الروايـة  أصبحـت  هل   •
لشعبيتها  نظرا  الجميع  يلجه  الذي  القصير  الحائط 

الجارفة؟
ذلك  هي  الروايــة  بأن  سلمنــا  إذا   ••

الحائط القصير نظرا لشعبيتها كما ورد 
في سؤالكم فإن األمر نفسه في باقي 

األجناس األدبية، لكننا ننبهر بقراءة 
روايات كثيرة ذات مستــوى جيد، 

لكن علينا أال ننسى دائما 
أن ننظـر إلى نصف 

الكأس المملوء.
• ماهي الرسائل التي تحملها كتاباتك وأين تجدين راحتك 

اإلبداعية في القصة أم في غيرها من األجناس؟
•• الرسائل التي تحملها كتاباتي عديدة، أجملها في قيم الحق 
والخير والحب والعدل والجمال واإلنسانية، أما راحتي اإلبداعية بكل 
الكتابة  مرحلة  يعقب  ما  فدائما  منهما  أي  في  أجدها  فال  صراحة 
القلق. لي تجربة متواضعة واحدة في الرواية ويمكنني أن أقول بأن 
في مجال الرواية هناك مساحة شاسعة لقول كل ما يريده الكاتب 

عكس القصة القصيرة فكل كلمة فيها محسوبة.

أقصد  الكتابة؟  يحترف  أن  أراد  لمن  نصيحتكم  هي  ما   •
الخطوات التي يجب اتباعها.

أن  أما  الحالي،  واقعنا  في  الكتابة  احتراف  برأيي  يمكن  ال   ••
تتخذنيها هواية فهذا بنظري هو الصواب، ونصيحتي المتواضعة 
من أجل امتالك األسلوب والمهارة هي القراءة ثم القراءة فالقراءة، 

بعدها يأتي فن التأمل واالستماع للذات ولآلخر. 
• هل تتوقعين اندثار القصة القصيرة أمام اكتساح الرواية؟ 
•• ال أعتقد بأن القصة القصيرة ستختفي، بل هي 
فقط بين مد وجزر، وفي اآلونة األخيرة فوجئت بُكتاب 
ملفتة  بأعداد  قصصية  مجموعات  ينشرون  شباب 
للنظر ومنهم من لديه مشروع تجميع النصوص في 
كتب ورقية أو إلكترونية وهذا شيء صحي بالنسبة 

لألدب في شق القصة القصيرة. 
رسالـة  األدب  يكــون  أن  يمكن  كيف   •

حضارية؟  
•• فعال األدب يمكن أن يكـــون 
يصف  الذي  فهو  حضاريــة  رسالــة 
ويعبر عن اإلنسان وحياته وقضاياه 
بأبعادهـــا  الخاصــة  وحضارتـــه 
والجمالية  والفكرية  الروحيــة 
والمادية. قديمـــا قيـــل إن 
ويمكن  بيئته  ابن  الشاعــر 
القول من هذا المنطلــق إن 

الكاتب ابن بيئته يعبر عنها ويعرف بها اآلخر. 
• من خالل قراءة نصوصك القصصية وروايتك »الدار الخالية« 
الحظت حضور الشاعرية في طريقة سردك. ما هي عالقة أديبتنا 

مع الشعر وهل سبق لك أن جربت كتابة الشعر؟
لقاءات  وبحضور  بقراءته  أستمتع  الشعر؟  يحب  ال  منا  من   ••
لنفسي،  بها  وأدندن  شعرية   مقاطع  أحيانا  أكتب  باذخة.  شعرية 

لكنني ال أفكر في كتابة الشعر.

لقـاءات أدبية على تطبيـق »الواتساب« تجمع ثلـة من األدبـاء والمثقفيـن والقراء، 
الخراز.  رأسهم خالد  الثقافي على  بالحقل  والمهتمين  األساتذة  يقودها مجموعة من 

هدفها التواصل مع الكتاب واألدباء ومشاركة تجاربهم األدبية. 
الضيف الثاني نبيلة عزوزي :

الجزءالرواية المسافرة
2

• محمد العودي
  oddimed@gmail.com

املحاكمات عن بعد .. عقد 
4403 جل�شة واإدراج 75203 

ق�شية خالل 3 اأ�شهر

للسلطة  األعلى  المجلس  حصيلة  أفادت 
القضائية بأن مختلف محاكم المملكة عقدت، 
خالل فترة ثالثة أشهر الممتدة من 27 أبريل 
4403 جلسة  الجاري،  يوليوز   24 إلى  الماضي 
عن بعد، أدرج خاللها 75203 قضية، واستفاد 

منها 87893 معتقال.
االثنين  اليوم  بالغ  في  المجلس،   وأبرز 
بعد  عن  المحاكمات  تفعيل  حصيلة  حول 
تمت  المعتقلين  هؤالء  أن  أشهر،  ثالث  خالل 
تفشي  الحتماالت  تفاديا  بعد  عن  محاكمتهم 
الوباء ودرءا لكل المخاطر الصحية المحتملة في 

هذه الظرفية االستثنائية.
تعد  النتائج  هذه  أن  ذاته  المصدر   وأكد 
” كلها حصيلة وأرقام ومؤشرات تحفزنا جميعا 
كشركاء على مواصلة هذا البرنامج بكثير من 
وبنياته  آلياته  تطوير  على  والسهر  الطموح 
األهداف  كل  يحقق  بما  والبشرية  التقنية 
الدستورية  الضمانات  وفق  المرجوة  والغايات 
والقانونية الواجبة في أفق تفعيل خدمات عدالة 

رقمية متكاملة وناجعة”.
 وأشار المجلس األعلى للسلطة القضائية 
التواصلي  نهجه  نفس  على  وسيرا  أنه  إلى 

وقيم  التشاركية  المقاربة  ألسس  وتكريسه 
في  الجميع  حق  وتفعيل  والشفافية  االنفتاح 
المعلومة فإنه يؤكد تنويهه واعتزازه باالنخراط 
والمؤسسات  السلط  لكل  والمسؤول  الجاد 
والفاعلين من أجل تفعيل هذا البرنامج الطموح 
الذي أفرز حصيلة هامة ومؤشرات واعدة متميزة 

تحققت في إطار من التعاون واالنسجام.
الحصيلة  هاته  تقديم  أن  إلى   وخلص 
التفعيل  على  وحرصه  تتبعه  إطار  في  يندرج 
األمثل لعملية المحاكمات عن بعد التي أكملت 
الدوائر  بمختلف  التطبيق  من  الثالث  شهرها 
الخيارات  كأحد  المملكة،  لمحاكم  القضائية 
اإلستراتيجية لمواجهة تداعيات األزمة الصحية 
العالمية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، 
وما اقتضته حالة الطوارئ الصحية من ضرورة 
القضاء  مرفق  تدبير  في  والنجاعة  الحكامة 
وإيجاد التوازن األمثل الواقعي الذي يحافظ على 
الصحة والسالمة لكل المرتفقين ويمكن في 
نفس اآلن من ضمان حق الجميع في محاكمات 

عادلة داخل آجال معقولة.

)بإيبريا(،  الخامس  بالقرب من مسجد محمد  سقطت، مؤخرا، سيدة 
سبب  حول  عديدة  تساؤالت  وطرح  المارة،  تجمهر  عنه  نتج  الذي  األمر 
وقوع هذه السيدة أرضا، مما استدعى قدوم سيارة اإلسعاف، إال أن هذه 
بفيروس  السيدة  إصابة  احتمال  تخوفها من  تنقلها، بسبب  لم  األخيرة 
كورونا المستجد، قبل أن تحل بعين المكان سيارة إسعاف ثانية وتنقلها 
أحد  الضرورية. وحسب  العالجات  لتلقي  الخامس،  إلى مستشفى محمد 
الشهود بعين المكان، فإن السيدة كانت تضع كمامة على أنفها، ولما 
استفسرها عن حالها، أجابت بأن لها زوجا طريحا بالبيت، وربما هذا هو 
سبب سقوطها على األرض جراء تفكيرها وانشغالها بحالة زوجها، والتي 
أسرية  معاناة  عنه من  يترتب  وما  للشغل،  فقدانه  ناتجة عن  تكون  قد 

جمة، بسبب انتشار الوباء.
• رميساء

�شقوط �شيدة اأر�شًا
بقرب م�شجد محمد اخلام�س..

 “رونـو” تعلن اإغالق م�شنعهـا بطنجـة ملدة 16 يومـًا

اإغالق جميع مقاهي طنجة ابتداء من ال�شاعة 8 لياًل 
با�شتثناء املطاعم

أعلنت شركة رونو للسيارات بطنجة 
إغـالق أبواب مصنعهـا بجماعـة ملوسة 
ابتداًء من يوم اإلثنيـن 27 يوليـوز إلى 

غاية 11 غشت المقبل.
أن  لها  إخبار  في  الشركــة  وذكرت 
جميع عمليـات الشركـة ستتوقف مؤقتًا 

عن العمل لمدة 16 يومًا .
ويأتي هذا القرار، بعد اجتماع عقـده 
والي الجهة مع أرباب الشركـات، انتهى 
إلى إعــالن إغـالق الوحـدات الصناعيـة 
بطنجة لمدة أسبوعين، وذلك بعد تزايد 

أعداد المصابين بفيروس كورونا.

بمدينة طنجة،  المحلية  السلطات  قررت 
إغالق المقاهي بجميع أنحــاء المدينـــة على 

الساعة الثامنة مساء حتى إشعار آخر.
للجمعية  اإلقليمي  للفــرع  بــالغ  وأفــاد 
توصلت  والمطاعم  المقاهي  ألرباب  الوطني 
“الشمال بريس” بنسخة منــه، أن هذا القرار 
بيــــع  في  المختصة  المطاعم  منه  يُستثنى 
على  أبوابها  ستغلق  حيث  فقط،  المأكوالت 

الساعة الحادية عشر ليال.
اتخــــذ  القــرار  أن  للجمعيــة،  وأوضحت 
بعد اجتماع عقد بمقـــر واليــة طنجة بتاريخ 
28 يوليوز 2020، وذلك بسبب تزايـــد عــدد 
البوغاز  بعاصمة  كورونا  بفيروس  المصابين 

وما نتج عنه من ارتفاع في عدد الموتى.
وأكدت الجمعية، على مزيد من الحرص 

في تطبيق قواعد النظافة والسالمة من طرف 
الكمامة من  ارتداء  المهنيين وذلك بإجبارية 
واستعمالة  المستمر  والتعقيم  الزبناء،  طرف 
جهاز قياس الحرارة لقياس درجة حرارة الزبائن 
عند مدخل المحل مع الحرص على خلق التباعد 

بين الجالسين في كل طاولة على أن ال يتعدى 
عدد الجالسين فقط ال غير.

وأشارت، إلى أن “أي مقهى أو مطعم لم 
يلتزم بهذا القرار سيتم إغالقه وسحب رخصته 

من طرف السلطات المحلية المعنية”.
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خطر ببالــي إثــارة موضــوع يعتبر على جانب كبير من األهميـــة 
تستأثر  واحتياجاتهم  المسنيين  مشكالت  لكون  واجتماعيًا،  إنسانيًا 
باهتمامنا ،بل تؤرقنا جميعا ونحن في شهر الرحمة والتكافل واإلحسان 
والمبادرات اإلنسانية.. يتعلق األمر، كما سلف الذكر، بفئة كبار السن 

إسوة بالفئات االجتماعية األخرى..
والحديث عن األشخاص المسنين، يحيلنا بالضرورة على التأمل في 
واقع آبائنا وأمهاتنا وهم في مرحلة متقدمة من العمر، مع مايصاحب 
ذلك من تغيرات فسيولوجية على كافة المستويات، ينتهي إلى ضعف 
رعاية  يتطلب  الذي  األمر  والحركة..  والحواس  البدن  في  عام  صحي 
ونحن  نتذكر  أن  علينا  الحنيف،  اإلسالمي  الدين  لتعاليم  طبقا  خاصة 
نتأمل حالة األبوين المسنين وقد بلغا من الكبر عتيا قول اهلل تعالى : 
»وقضى ربك أن التعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا«، واألمر اليقف عند 
الوالدين إذا بلغا سن الشيخوخة، بل يتجاوز األمر ذلك إلى كل إنسان 
مسن رجال كان أو امرأة، ودون الخوض في البرامج والسياسات العامة 
العجزة  هؤالء  رعاية  األخيرة  هذه  واجبات  أوجب  من  فإن  للحكومة، 

الذين يشكلون نسبة كبيرة في المجتمع المغربي..
دعوني أقول لكم بأن حكومة الكفاءات ال تتوفر على سياسة واضحة 
المعالم، ولم تحقق برامجها ماكان منتظرا من أهداف ونتائج في مجال 
يعيشون  هؤالء  معظم  المسنيين..!!  لألشخاص  االجتماعية  الرعاية 
وسالمتهم  حقوقهم  تكفل  وحاجيات  وسائل  غياب  في  صعبة  ظروفا 
الصحية والنفسية، دون الحديث عن االستفادة من الخدمات واألنشطة 
االجتماعية المتصلة بجوانب الترفيه والتسلية والزيارات خارج مراكزهم، 
سعيا إلى تنمية قدراتهم ومهاراتهم والرفع من أدائهم ومعنوياتهم 
االجتماعية على  الرعاية  تتوفر مؤسسات  ولو في سن متقدمة..! هل 
-أي  وأنهم  المسنيين  األشخاص  حياة  في  ألهميتها  الخدمات  هذه 
المسنون- يقضون فعال أوقاتا سعيدة داخل الفضاءات المخصصة لهم 
حكومات  بعض  فيه  وتبذل  االهتمام  يزداد  وقت  في  سؤال«  »مجرد 
العالم جهودا كبيرة في مجال الرعاية المنتظمة المتواصلة لمواطنيها 
للكرامة  وصونا  اإلنســان  إلنسانيــة  احتراما  ورجاال  نساء  المسنيين 
التي  والخدمـات  وللجهود  المجتمـع  في  لمكانتهـم  تقديرا  البشرية 
هذه  كل  من  بالدنا  حكومة  فأين  المهني...  مسارهم  طوال  قدموها 
الرعاية واالهتمام المخصص لمواطني الكثير من بلدان العالم ضمنها 
السياق  التذكير في هذا  بلدان عربية أقل شأنا من بالدنا؟؟ البد من 
من باب »وشهد شاهد من أهلها« ألخلص إلى أن المجلس االقتصادي 
واالجتماعي والبيئي صادق باإلجماع خالل إحدى جلساته السابقة على 
تزايد  أن  إلى  مشيرا  المسنين،  األشخاص  بوضعية  الخاص  تقريره 
والتحديات،  الصعوبات  من  العديد  يطرح  المغربية  الساكنة  شيخوخة 
وأورد في تقريره أن 5/1 فقط من كبار السن يستفيدون من التغطية 
احتياجاتهم الصحية  تتزايد فيه  الذي  الوقت  االجتماعية والطبية، في 
والمالية، ناهيكم عن عدم مالءمة البنية التحتية لمراكز االستقبال مع 
داخل  والتأطير  التأهيل  برامج  وغياب  السن  كبار  وضعية  خصوصيات 

مؤسسات الرعاية االجتماعية..
المجلس  واستنتاجات  مالحظات  في سرد  الحديث  بنا  يطول  وقد 
مسجلة  باألرقام  والبيانات  الخالصات  فإن  حال،  أية  على   - المذكور 
عليها-  االطالع  أراد  لمن  المذكور  للمجلس  المرجعية  األرشيفات  في 
نستنتج من التقرير المذكور أن السياسة العمومية المندمجة في مجال 
رعاية األشخاص المسنيين غير حاضرة بما يكفي في برامج الحكومة 
يتحمل  التي  الماضيـة  الفتـرة  عن  يتحــدث  التقرير  لكون  السابقة، 
مسؤوليتها عبد اإلله بنكيران التي لم تحقق عبر سنوات من واليتها ما 
كان مسطرا على الورق من »برامج وأدبيات تقيم الدنيا والتقعدها«، 
واالجتماعي يكشف حقيقة وضعية  االقتصادي  المجلس  تقرير  وهاهو 

األشخاص المسنين عبر ما يسمى بمؤسسات الرعاية االجتماعية!
نأمل صادقين أن تعمل الحكومة الحالية، وأن تحرص في برامجها 
لهذه  األهمية  من  مايلزم  إيالء  على  برامج«،  فعال  لديها  »كانت  إن 
الفئة من المواطنين، بل من أوجب واجباتها رعاية األشخاص المسنين 
المستمرة  والمواكبة   المسؤول  الجاد  بالتتبع  على شؤونهم،  والقيام 
كرامتهم،  ويصون  حقوقهم  يضمن  وبما  بهم  والتكفل  والمنتظمة، 
بضرورة توفير مؤسسات ومراكز حقيقية تليق بإنسانيتهم وبمكانتهم 
وبوضعهم االعتباري في المجتمع ... ولنتأمل قول اهلل عز وجل في حق 
رعاية الوالدين، ذلك ماتشير إليه اآلية الكريمة بعد باسم اهلل الرحمان 
اإح�صانا  وبالوالدين  اإياه  اإال  التعبدوا  اأن  ربك  »وق�صى  الرحيم 
اإما يبلغن عندك الكرب اأحدهما اأو كالهما فال تقل لهما اأف 
والتنهرهما وقل لهما قوال كرميا واخف�ض لهما جناح الذل من 

الرحمة وقل ربي اإرحمهما كما ربياين �صغريا « صدق اهلل العظيم.

الوطنية  التربيــة  أفـــادت وزارة 
والتعليـــم  المهنــــي  والتكويــــن 
تقـــرر،  أنه  العلمـــي  والبحث  العالي 
بصفة استثنائية، إعفـــاء األساتـــذة 
بالتنقـــل  المطالبيــــن  والموظفين 
من أو إلى بعــــض المدن، موضوع 
البالغ المشتــرك لوزارتي الداخليـــة 
محاضـــر  توقيــع  أجل  من  والصحة، 

الخروج.

وزارة التعليم تعفي اأ�شاتذة املدن التي منع بها 
التنقل من توقيع محا�شر اخلروج

بــالغ صـــادر  في  الوزارة  وقالت 
بعــض  لتنقــل  تفاديا  وأنه  عنهـــا، 
األساتذة والموظفين من أجل توقيـع 
الظرفية  هـــذه  في  الخروج  محاضر 
االستثنائية، واستنادا إلى مقتضيـــات 
 ،20/488 رقــم  الوزاريـــة  المراسلة 
الوطنيــــة  التربيـــة  وزارة  تعــلــن 
والتكوين المهنـــي والتعليم العالـي 
والبحث العلمي أنه قــد تقرر، بصفة 

استثنائية، إعفاء األساتذة والموظفين 
المطالبين بالتنقل إلى هذه المدن أو 
أخرى من  إلى مدن  المدن  من هذه 
أجل توقيع محاضر الخروج، من القيام 

بهذه العملية بشكل حضوري.
الوزارة على ضرورة ربط  وأكدت 
األساتذة المعنييـــن بهــذا القــــرار، 
االتصـــال برؤسائهــــم في العمــــل 

الطالعهم على وضعيتهم.

من صميم المجتمع

االستثمــار الناجـــح واألكثر ربحًا.
هل فكرت وأنـت تشتـري جـوال 
جلكسي أو أيفــون كم يحتــاج هذا 

التلفون من الثروات الطبيعية ؟
 !! الطبيعيـة  الثــروات  مــن  واحــدًا  دوالرًا  يكلـــف  ال  ستجــده 
وقليــل  زجـــاج صغيــرة  وقطعـــة  الحديد  من  بسيطــة  جرامـــات 
قيمته  تتجاوز  الدوالرات  البالستيــك ولكنــك تشتريـــه بمئات  من 
عشرات براميل النفط والغاز... والسبب أنه يحتوي على ثروة فكرية 

تقنية من إنتـاج عقــول بشرية ...!!!
هل تعلم أن إنسانا واحدا مثل بل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت يربح في الثانية الواحد 226 دوالرا؟

هل تعلم أن أثرياء العالم لم يعودوا أصحاب ثروات طبيعية، وإنما أصحاب تطبيقات بسيطة على جوالك ؟
هل تعلم أن أرباح شركة مثل سامسونج، في عام واحد 327 مليار دوالر ؟

نحتاج لمائة سنة لنجمع مثل هذا المبلغ من الناتج المحلي ...!!
أيها الواهم بأن لديك ثروة ستجعلك في غنى دون الحاجة إلى عقلك !

دع عنك أوهامك فال ثروة مع عقلية الثور .
هُزمت اليابان في الحرب العالمية الثانية وفي أقل من خمسين عامًا انتقمت من العالم بالعلم والتقنية...

وبقي األغبياء يسألونك عن مذهبك أو من أي قبيلة أنت !!

وما زال الأغبياء ي�شاألونك
من اأي قبيلة اأنت

• إدريس كردود

العالم الجيولوجي العراقي
فاروق القاسم

?
ال تحدثني عن ثروة أي بلد وأهله مشحونين 
بالحقد والعنصرية والمناطقية والجهل والحروب.

نيجيـــريـــا من أكـثـر الدول غنــى بالثــروات 
العـــالــم المصـدرة  والمعـادن ومن أكبــر دول 
إلى حالهــا ووضعهــا،  أنظـــر  للبتـــرول ولكـن 
والســبــب أن اإلنســـان فيها مشبــع باألحقــاد 

العرقيـة ومحمـــل بالصراعات !!
ذات  رئيسه  بكى  الذي  البلد  فيما سنغافورة 
يوم ألنه رئيس بلد ال توجد فيه مياه للشرب ..!!

اليـوم يتقـدم بلده على اليابــان في مستوى 
دخل الفرد ...!!

فقط  المتخلفة  الشعوب  الحالي  عصرنا  في 
هي الـتي مازالــت تنظر لباطــن األرض ما الذي 

ستخرجه كي تعيش ...!!؟؟؟
في الوقت الذي أصبح اإلنسان بحد ذاته هـو 

و�شعية الأ�شخا�س 
امل�شنيني/ الوجه الآخر 

للحرمان واملعاناة والعزلة 
الجتماعية
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والدتي وحنان جدتي، كان  برعاية  المهد محفوفا  حينما كنت في 
والدي ورفاقه في درب الكفاح يشنون هجومات، مباغتة ومكثفة، على 

مراكزالجيش اإلسباني في عدد من القرى والمداشر الباعمرانية ب:
ـ  أوندر  أسيف  ـ  تيلوكيت  ـ  ميستي  أربعاء  صبوياـ  ثالثاء  أساكاـ 

بويجاريفن ـ تحنوت ـ أملو..
من  كوكبة  استشهاد  على  الشامخة ستظل شاهدة  الربوع  فهذه 

فرسان جيش التحريرالشجعان وهالك  عدد وفير من الجنود اإلسبان.
الضارية  المعارك  المقاومون األفذاذ ممن شاركوا في تلك  والزال 
شوكـة  كسروا  ممن  األمجاد  بطوالت  عن  حكايــات  لألحفــاد  يروون 

االستبداد واسترجعوا منطقة إفني لحوزة البالد  .
   هذه الحرب غير العادلة ـ التي حكى لي والدي بعض تفاصيلها 
في جلسات عائلية عابرة ـ كانت قطب رحى عدد من البرامح التلفزية 
اإلسبانية ،خاصة القناة األولى التي واكبت تلك المعارك وسجلت أشرطة 
المفكرين  من  نخبـة  محاورها  لمناقشـة  واستدعت  حولها،  وثائقية 
والمؤلفين والمحللين السياسيين والضباط العسكريين والمؤرخيــن 
الحرب  تلك  قادرمن  بقدرة  نجوا  ممن  المحاربين  قدماء  من  والعديد 

الضارية ..
والينكرناكر ما نشره بعض الضباط اإلسبان من كتب وحرروه من 
مقاالت وسجلوه من مذكرات حول معاناتهم ومآسيهم في حرب إفني 

الطاحنة التي الناقة لهم فيها والجمل..
كما ساهم بعض أبناء الجنود اإلسبان بنشر حكايات ومذكرات نقال 
وقد  مكرهين،  خاضوها  التي  الدامية  المعارك  تلك  حول  آبائهم  عن 

خلفت في نفوسهم جراحا عميقة. 
ومن بين هذه المذكرات ماسجله الكاتب /الرسام »خايمي مارتن« 

 »Las guerras silenciosas« كتابه  في 
الحروب الصامتــة 
المدعــم برســوم 
عن  نقــال  ساخـرة 
قضى  الذي  والده 
عشـــر  ثمانيــــة 
شهرا من الخدمــة 
العســـكـــــريـــــة 
بسيــدي  اإلجباريـة 
إفنــي فـي نهـايــة 
 . . ت لخمسينــيــــا ا
مـــــن  ولـــيـــــس 
المستــبـــعـــــد أن 
يكــــون قــد وقـــع 
رصــــاص   تبـــــادل 
قتــال  جبهــة  بيـن 
وجبهة  خايمي  والد 
والــــدي..  قـتــــــال 
شـاركـا  قـد  فكالهما 
إفـــنـــي  حـــرب  في 
 .. حينذاك  المنسية 

ومن يدري؟
وممــــا نقــلـــه خايمي مارتــن على لسان والده في شذرات قوله:

»إنني أعلم أنني ال أحب أن  أقتل من أجل عمل سياسي أوتحت ظل 
أية راية..

لقد كافحت من أجل البقاءعلى قيد الحياة رغم الجوع وسوء المعاملة 
والفساد..

لقد ساقنا فرانكو مثل األغنام ببنادق قديمة و »بركاطات« مهترئة..
وصلنا إلى خط المواجهة.. خنـــادق متناثــرة غير منظمــة وأسالك 

»المبرادا« الصدئة تظهر من بعيد..
لقد أصبنا بخيبة أمل وبالطريقة التي تخاض بها الحرب«.

خايمي  والد  لسان  طرف  على  جاء  مثلما  أمل  خيبة  بالفعل  كانت 
المتدمر من سياسة فرانكو التوسعية..

فلما وضعت الحرب أوزارها ساقـت قيادة جيش التحريـر فريقا من 
الجنود األسرى اإلسبان بمنطقة آيت باعمران إلى رحاب بالط السلطان 
حفل  في  الخامس  محمد  له  المغفور  سراحهم  أطلق  حيث  بالرباط، 

رسمي وسلمهم  للسلطات اإلسبانية.
 والمدمي للقلب أن هذه الحــرب الشرسة قد خلفـت بين الطرفين 
المتحاربين عددا من القتلى والمفقودين والمعطوبين والجرحى فضال 

عن عدد من األرامل والثكالى واأليتام..
نسأل اهلل األمن والعافية والسالم.
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في وقت تعيش فيه األقاليم الشمالية رعبا وهلعا كبيرين بسبب 
جائحة فيروس كورونا المستجد، يجد سكان جماعة الزينات، التابعة 
لقيادة ابن قريش بإقليم تطوان، أنفسهم مهددين بشبح العطش 
والجفاف، بعد أن أجبروا على قطع مسافات طويلة على متن الدواب 
بحثا عن لترات محدودة لسد حاجياتهم من الماء الشروب، رغم حالة 
جائحة  لمواجهة  المحلية  السلطات  تفرضها  التي  الصحية  الطوارئ 

“كوفيد 19”.
وقال مواطنون في اتصال بـ “الشمال بريس”، إن سكان الجماعة، 
التي تقع على الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين طنجة والحسيمة، 
يعيشون أزمة حقيقة منذ أكثر من ربع قرن، نتيجة ندرة الماء الصالح 
والحيوان  البشر  لحياة  وأساسية  حيوية  مادة  يعتبر  الذي  للشرب، 
الحالية،  الظروف االستثنائية  والشجر على حد سواء، خاصة في ظل 
خطر  من  ويزيد  مخيف،  بشكل  بالمنطقة  الوباء  فيها  ينتشر  التي 
اإلصابة بأمراض أخرى جراء استعمالهم لمياه آبار ومطفيات تقليدية 

ال تخضع ألي معايير صحية.
عن  الكشف  عدم  فضلوا  الذين  المتضررين،  من  عدد  وذكر 
هويتهم، أنه برغم التعليمات الملكية السامية بضرورة اإلسراع في 
تزويد المناطق القروية والنائية بالماء الصالح للشرب، مازالت جماعة 

الشريف  وسد  النخلة  )سد  بترابها  سدين  على  تتوفر  التي  الزينات، 
اإلدريسي(، تعاني من العطش وتنتظر تفعيل برنامج تزويد المنازل 

بالماء الصالح للشرب، المصادق عليه منذ سنة 2012.
المخطط  ضمن  برمج  جماعتهم  تراب  أن  السكان،  وأوضح 
الجهوي الخاص بتزويد 413 دوارا بالماء الصالح للشرب، الذي يندرج 
الفترة  برسم  واالجتماعية  المجالية  الفوارق  الحد من  برنامج  ضمن 
الممتدة من 2019 إلى 2023، ورصدت له قيمة إجمالية تصل إلى 
825 مليون درهم، إال أنهم الزالوا ينتظرون الوعود التي يتوصلون 
بها من حين آلخر من طرف رئيس الجماعة وممثلي المكتب الوطني 
للماء الصالح للشرب، إذ لحدود الساعة لم يستفد أي منزل من الربط 

بشبكة الماء الشروب.
اإلقليمية  السلطات  راسلوا  أن  الزينات،  جماعة  لسكان  وسبق 
المعنية، قصد  الجهات  وجميع  إلى  متكررة  نداءات  ووجهوا  بتطوان 
على  تساعد  تحتية  بنية  وإرساء  المشكل  لهذا  حل  إليجاد  التدخل 
الحواضر  نحو  إلى هجرة جماعية  بدال من دفعهم  السكان،  استقرار 
المجاورة، مشددين على ضرورة تدخل الدولة، باعتبارها األساس الذي 
يمكن االستناد إليه في التطور االجتماعي، وسن سياسات تجعل من 

الثروة المحلية دعامة للتنمية الترابية.

يف عز اأزمة كورونا.. العط�س يهدد حياة �شكان 
جماعـة الزينـات

مذكــــــرات
ال�شحايف النبــا�س

من املهـد اإلى املعـا�س
محمد وطا�س
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محمد العطالتي -

اللفظ الفيد

الحجر  لتطبيق  العودة  إلى  المغرب  يتجه 
فيروس  إصابات  عدد  ارتفاع  ظل  في  الصحي 
كورونا بشكل غير مسبوق في البالد، خصوصا 
بعد تزايد عدد الوفيات والحاالت الحرجة، وهو 
المملكة  مستشفيات  ينهك  قد  الذي  األمر 

المخصصة لكوفيد- 19.
خسائر بالماليير

الصحـــي  الحجر  فرض  إلى  العودة  لكن 
بشكل كامل في مختلف أنحاء البالد أمر ليس 
بالسهل، بالنظر إلى كلفتــه الماليـــة الكبيرة 
إذ  والشركات،  المقاوالت  على  السلبية  وآثاره 
كلف الحجر الصحي السابق االقتصاد المغربي 
0.1 نقطة من الناتج الداخلي اإلجمالي، عن كل 
يوم من الحجر، برسم سنة 2020، أي ما يعادل 

خسارة مليار درهم عن كل يوم من الحجر.
التعديلي  الماليـة  قانون  توقعــات  ووفق 
فإنه من المنتظر أن يؤدي التباطؤ االقتصادي 
إلى نقص في مداخيــل الخزينــة يناهـــز 500 
مليون درهم في اليوم الواحد خالل فترة الحجر 

الصحي.
ومنذ شهر أبريل الماضي وإلى غاية هذا 
الشهر )آخر دفعة(، يتم تقديم دعم مالي لألجراء 
المتوقفين عن العمل في حدود 2000 درهم 
شهريًا؛ فيما يتلقى أصحاب “راميد” والقطاع غير 
المهيكل ما بين 800 و1200. واستفاد من هذا 
الدعم المباشر أزيد من 5.5 ماليين أسرة و800 

ألف أجير.
ويبقى السؤال في حالة العودة إلى فرض 
االقتصاد  قدرة  مدى  عن  شامل  صحي  حجر 
المغربي و”صندوق كورونا” على تمويل األسر 
أزمة “كوفيد  تداعيات  أنهكتها  التي  المغربية 
والعطلة  تتزامن مع عيد األضحى  والتي   ،”19

الصيفية والدخول المدرسي المقبل.
اإلدارة  وإصـالح  والماليــة  االقتصاد  وزير 
استبعد فرض حجر صحي كلي، وقال إن تراجع 
سيكون  السنة  نهاية  مع  المغربي  االقتصاد 
مـــع  مقارنــة  المائــة،  في   8 ناقـص  بحوالي 
المؤشـرات واألرقـام  التوقعات، مبرزا أن “واقع 

جعل الدول ال تفكر في الحجر الكلي”.
وأوضح بنشعبون، في تصريح سابق، أنه 
“كيفما كانت الوضعية الوبائية في المستقبل 
فإنه ال يمكن التفكير في الحجر الصحي الكلي 
للدولة”، مبرزا أن “الحجر سيقتصر على كل ما 

المحلي  والعــزل  الفحص  على  بناء  محلي  هو 
بهدف العالج”.

بنشعبــون  نظــر  وجهــة  مقابـــل  وفي 
إلى  العودة  أن  الصحة،  وزير  أكد  االقتصادية، 
تطبيق الحجر الصحي أمر وارد في كل لحظة، إذا 
ما لم يتم احترام التدابير الوقائية، موضحا أن 

فيروس “كوفيد19-” يظل منتشرًا.
“حكومة عمياء”

يرى الخبير االقتصادي نجيــب أقصبي أن 
رؤية”،  “بدون  الصحية  لألزمة  الحكومة  تدبير 
معتبرًا أن الوضع الوبائي بالمملكة يبقى غامضا 
خالفا لمعظم دول العالم التي انطلقت بإصابات 
مرتفعة ثم تراجع فيها معدل اإلصابات عكس ما 

نشهده اليوم في المغرب.
وأكد أقصبي أن وزارة الصحة عاجزة عن 
تفسير طبيعة الوضع الوبائي في المغرب، وهو 
ما يفسر االرتجال والتخبط والتناقض في بعض 
األحيان بين تصريحات وزيري الصحة واالقتصاد 

والمالية بخصوص فرض الحجر الصحي.
وانتقـــد الخبيــر االقتصادي، في تصريح 
لتداعيات  الحكومة  تدبير  طريقة  لهسبريس، 
األزمة على االقتصاد الوطني، مستغربًا كيف تقر 
الحكومة باألزمة “لكنها لم تعبر عن أي استعداد 
المالية  قانون  القائم من خالل  الوضع  لتغيير 
األقل منسجمة مع  التعديلي حتى تكون على 

خطابها”.
وأردف أقصبي بأن “الجميع كان ينتظر من 
حقيقية  بسياسات  تقوم  أن  العثماني  حكومة 

لإلقالع االقتصادي في قانون المالية التعديلي، 
القطاعات  نفقات  رفــع  مستوى  على  خصوصا 
المهول ومحاربة  لتلبية الخصاص  االجتماعية 
من  شيء  ال  لكن  األزمة،  لمواجهة  الهشاشة 

هذا وقع”.
أن  ذاتــه، في تصريحـــه،  الخبيـــر  وأكد 
الحكومة من خالل خفض ميزانية االستثمارات 
وتقليص عدد مناصب الشغل “فهي تتجه إلى 
تعميق الركود االقتصادي، وبالتالي نهج سياسة 
الكارثة”،  لتفادي وقوع  اإلقالع  التقشف وليس 

بتعبيره.
أقصبي،  وفق  الصحي،  الحجر  إلى  العودة 
تعني ارتفاع العجز إلى ما يقارب 12 في المائة 
من الناتج الداخلي الخام بدل التوقعات الحالية 
التي تشير إلى 8 في المائة، مردفًا بأن “الحكومة 
تفتقدُ لإلرادة لمواجهة األزمة ما يجعلها أمام 
تخبط في القرارات المرتبطة بمواجهة كورونا 

من قبيل ما وقع في آسفي وطنجة”.
الحكومة  سياســـة  أقصبــي  ووصــــف 
مسبوقة  غير  اقتصادية  أزمة  أمام  بـ”العمياء” 
في العالم”، وتابع قائاًل: “رغم األزمة التي غيرت 
مالمح العالم فالحكومة مازالت تجعل التوازنات 
المحاسباتية فوق كل اعتبار، أي إنها من خالل 
قانون المالية التعديلي كان همها فقط التحكم 
ترضية لصندوق  والتضخم  الميزانية  في عجز 

النقد الدولي”.

هسبريس - عبد الرحيم العسري

هل يتحمل املغرب التكاليف القت�شادية لتطبيق
جديد”؟ �شحي  “حجر 

قال وزير الصحة خالد آيت طالب يوم 
وباء كورونا في  انتشار  أن  الفارط،  اإلثنين 

مدينة طنجة ليس استثنائيا.
وأوضح الوزير في ندوة صحافية عقدت 
دولية  مدينة  أنها  الصحة،  وزارة  بمقر 
وتشهد حركية واسعة، مشيرا إلى أن ارتفاع 
على  فقط  يقتصر  يعد  لم  اإلصابات  ارقام 
طنجة بل تحول إلى مدينة فاس ومكناس 
منع  قرار  شملها  التي  المدن  من  وغيرها 

التنقل.
انخراط  بضرورة  الصحة  وزير  وطالب 
محاربة  في  المسؤولية  وتحمل  الجميع 
على  والحرص   ،19 كوفيد-  وباء  تفشي 
محاصرة الفيروس في المناطق التي تعرف 
انتشارا كبيرا للوباء، مع حماية المواطنين 

في المناطق التي تخلو منه.
وأضاف الوزير أن ارتداء القناع أساسي 

ضروري مرحليا لتجاوز األزمة في ظل انتشار 
تطور  أن  مؤكد  بالمغرب،  كورونا  فيروس 
إلى فرض  أدى  المغرب  في  الوبائي  الوضع 

جملة من اإلجراءات االستباقية.
الصحة،  وزير  الطالب  آيت  خالد  وحذر 
من التراخي في اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد 
ارتفاع  بسبب  كورونا،  فيـروس  انتشار  من 
التطــور  أن  مبرزا  المصابة،  الحاالت  عدد 
الوبائي دفــع الحكومــة التخــاذ قرار إغالق 
المدن الموبوءة لحصر انتشــار الفيــروس 
في فترة عيد األضحى منها طنجة ومراكش 

وتطورات برشيد والدار البيضاء
الوضع  تطور  بأن  الطالب  آيت  وشدد 
فــرض جملـــة من  المغــرب،  الوبائي في 
التراخي  أن  مشيرا  االستباقية،  اإلجراءات 
هو الذي أدى إلى التطور الذي عرفته الحالة 
مازالـــت  الحــرب  وأن  بالدنا،  في  الوبائية 

مفتوحة للحد من انتشاره.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن التطور 
الرفع  وبعد  األخيرة  الفترة  في  الوبائي 
نتخلعو  خالنا  الصحي   للحجر  التدريجي 
أن سرعة  خاصة  هاته،  مثل  قرارات  وناخدو 
في مدن كطنجة  ارتفعت  الفيروس  انتشار 

وفاس والدار البيضاء.
الحالـــة  أن  بالقول،  الطالب  آيت  وزاد 
الساعة،  لحد  فيها  وإن كان متحكم  مقلقة 
لكن عدد حاالت اإلنعاش ارتفعـــت وهو ما 
استلزم اتخاذ قرارات صارمة لتفادي حدوث 

األسوأ.
الكمامة  وضع  أن  الصحة،  وزير  وأشار 
األزمة،  لتجاوز  مرحليا  وضرورية  أساسية 
االلتــزام  إلى  المغاربــة،  المواطنين  داعيا 
الكمامة  ووضع  والنظافة  التباعــد  بشروط 

حفاظا على الصحة العامة.

وزير ال�شحة: انت�شار كورونا يف طنجة لي�س ا�شتثنائيا 
وعلى اجلميع حتمل امل�شوؤولية

عادة ما تقرتن التحوالت الكربى التي تطراأ على املجتمعات الب�شرية 
بحوادث »انفرادية« قد تكون االأقدار هيئتها لتكون �شببا مبا�شراً لهذه 
التحوالت، ال�شيما عندما تكون تلك املجتمعات موؤهلة للتغيري ب�شبب 
تراكم عوامل متنوعة، تاريخية يف االأ�شا�س، و اجتماعية بدرجة موازية، 
ما ُيف�شح املجال يف النهاية لظهور »نخب« فكرية اأو �شيا�شية تتولى مهمة 
التنظري و قيادة هذه التحوالت نحو حتقيق اأهداف و مراٍم من طبيعة 
معينة، و بذلك تتحقق للمجتمع، كيفما كانت طبيعته، ديناميكيته 
اجلدلية و تتاأكد قابليته للتغيري و التفاعل مــــع الوقائع املتالحقة و 
التاأثري يف اإعـادة اإنتاجها و تدويرها ب�شورة قد تختلف كليا اأو جزئيا عن 

�شابقاتها. 
قبل �شنوات، �شهدت اإحدى حوا�شر الريف االأو�شط �شمايل املغرب، 
ب�شبب  يافع  �شاب  ُقتل  فقد  عميقا،  دراميا  مدلوال  اكت�شت  حادثة 
احتجاجه على م�شادرة ال�شلطة ب�شاعًة تعود له، و حماولته منع تنفيذ 

»قرار اإتالفها«.
»مقتل« ال�شاب حم�شن، اأو ا�شت�شهاده دون امل�شا�س مباله، كان حادثا 
نتجت عنه وقائع اجتماعية طابعها االأبرز و املوحد هو االحتجاج �شد 
ٍع و ِنظاٍم قائمينْ مل َيُعودا يروقان املجتمع، لكن االحتجاج، باعتباره  و�شنْ
�شابق  دون  ياأتي  حي  االأزل،   منذ  االإن�شان  ميار�شه  جماعيا«  »�شلوكا  
تخطيٍط ُمتحّكٍم يف معامله، فاإنه قد يفرز،  وجهات نظر و اآراء متباينة اإزاء 
ال�شوؤال املتعلق مب�شار و ماآل هذا »الفعل االجتماعي« امل�شمى احتجاجاً، 
هل ُيوؤخذ براأي ي�شفه اأ�شحابه باملعقول ، و ي�شع لنف�شه حتقيَق املطالب 
االجتماعية �شقفا معقوال؟ اأم ُيوؤخُذ براأي خمالف ال يرى �شرورة يف 
و�شع �شقف من اأية طبيعة كانت، اأمام حركة االحتجاج، بل و رفع مطالب 
يُتها بي حتقيق احلكم الذاتي للريف  �شاً، مطالب ترتاوح ِجدِّ اأكرث َت�شيُّ

املغربي و بي بلوغ درجة »اال�شتقالل« الفعلي عن دولة املغرب.
االحتجاجي،  احلراك  بعد  الريفية،  ال�شاحة  يف  ظهرت   ، هكذا    
رية،  مقاربات »حتليلية« متفاوتة، يتاأثر فيها اأ�شحابها مبواقعهم الُعمنْ
اأقل  ب�شورة  ذلك  كان  لو  و  الطبقية،  اأي�شا  و  االجتماعية  احلقوقية، 

و�شوحا.
از  امُلقاربات، من حيث درجة ُن�شِجها و قابليتها لالإننْ َتفاُوُت هذه 
على اأر�س الواقع، �شاهم، ب�شورة طبيعية، يف بروز اختالفات حادة بي 
اأهداف  هذه »النخب« الطاحمة ال�شتثمار احلراك و توجيهه خلدمة 
»نظرية  على  جميُعها  تاأ�ش�س  التي  االأهداف  تلك  امل�شارب،  متعددة 
ال�شراع العمودي«، اأي ال�شراع �شد احُلكم و نظام ال�شلطة القائمة. لكن 
َل« فيها ال�شراع وجهته  االأمور تغريت ب�شكل الفت يف اللحظة التي »َحوَّ
خب«  الرئي�شية من العمودية اإلى االأفقية، و انفلتت بذلك تناق�شات »النُّ
عنه  حتدث  الذي  االنق�شامي  الطابع  لتكر�س  ِعقالها،  من  الثانوية 

»هارت« منذ زمن طويل.
اأخربين« ال�شي عبد الكرمي«، و اأنا اأحاوره يف ق�شايا التاريخ الريفي، 
من  ا�شبانيا  ان�شحاب  �شبقت  فرتة  يف  ا�شتدعى،  اآلبا«  »الكومانداتي  اأن 
املنطقة اخلليفية، ُقياد و وجهاء القبائل الريفية ملقر اإقامته بتطوان، 
رتحا اإمكانية اإقامة دولة م�شتقلة بال�شمال الريفي، و كانت املفاجاأة اأن  ُمقنْ
»قادة القبائل« رف�شوا امل�شروع، ا�شتنادا لتحليل ُينكر وجود �شروط فعلية 
ت�شمح بقيام دولة م�شتقلة، ومن االأمور  التي برر بها هوؤالء موقفهم غياب 
املوارد و الرثوات الكفيلة ب�شمان قيامها و ا�شتمرار حياتها، لكن القائد 
َد، اأمام القياد الريفيي، ما اعتربه ثروات حقيقية للريف  االإ�شباين عدَّ
ويف طليعتها املوارد البحرية و فواكه التي و اللوز، و بينها اأي�شا نباتات 

مثل »ثيغز�شنت« و  » اآري«.
 كان الراحل »ال�شي عبد الكرمي«، و هو اأول ريفي  ح�شل على �شهادة 
وتاريخ  فقه  رجل   ،1940 عام  بال�شاون  الديني  املعهد  من  »الربويف« 
يف  ال�شيا�شية  التعددية  اأقر  من  اأول  كان  ذلك،  عن  وف�شال  و�شيا�شة، 
متنعه  مل  اال�شتقالل،  حلزب  بة  ِن�شنْ »اال�شتقاللية«،  فتوجهاته  بيته، 
من االعرتاف لزوجته بحقها يف اعتناق »املذهب ال�شوري«، فقد انتمت  
ال�شيدة، برواية زوجها، حلزب مناه�س لــحزب »اال�شتقالل«،كان يحمل 

ا�شم »حزب ال�شورى و اال�شتقالل«.
هل نحن يف حاجة اإلى »ا�شتقالل« اأم »�شورى« يليها »ا�شتقالل« ؟رمبا 

كان هذا �شوؤاال ي�شتحق االإجابة.

»�شوؤال ي�شتحق 
الإجابة«
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أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نقـص المال والمشاكل المادية شكل مصـدر 
توتـر ونـزاع بـين الزوجيـن ألكثر مـن شـخص واحـد مـن بـين كل خمسـة أشـخاص ) 21،7 
في المائة ( وذلك خالل فترة الحجر الصحي ، التي تم اعتمادها في المغرب لمحاصرة تفشي 

جائحة فيروس كورونا المستجد ) كوفيد- 19(.
العالقات  حول  مذكرة  في  المندوبية  وكشفت 
في  نشرتها   ،)19  - )كوفيد  جائحة  ظل  في  االجتماعية 
إطار المرحلة الثانية من البحث حول الوضع االقتصادي 
، أن أعلى نســبة سجلت  النفسي لألسر  و االجتماعي و 
بـيـن الشــباب دون ســن 24 ســنة ب) 27،8 في المائة(، 
لديهـم  الذيـن  وبيـن  المائة(  في   25،8( والعاطلـين 
أطفــال )25،7 في المائة ( ، وبـيـن سـكان القــرى )25،5 

في المائة (.
و أشار المصدر ذاته إلى أن أكـثر مـن 12 في المائة 
عـن  يزيـد  وبشـكل  المتمدرسين،  األطفال  آبـاء  مـن 
المعتاد بالنسـبة لــ67 في المائة مـن بينهــم ، أفادوا 
والتتبـع  الدعــم  بســبب  زوجـيــة  نــزاعــات  بنشــوب 

المدرسي ألطفالهـم، مبرزا أن هـذه النسـبة تبلــغ 13،8 في المائة بين سكـان الوسط 
الحضري مقابل 8،7 في المائة بين سكان الوسط القروي وحوالي 12 في المائة بين الرجال 

و النساء على حد سواء .

وبحسب مذكرة المندوبية فقد عانى حوالي شـخص مـن بـين كل خمسـة ) 18،7 في 
المائة (، )20،3 في المائة بين النسـاء و 17،2 في المائة بـين الرجـال( ، وبشـكل يفــوق 
المعتاد بالنســبة لــ59 في المائة مــن بينهــم، مــن نـزاع مـع الـزوجة ، بسـبب تربيـة 
والوقــت  األطفــال  مــع  التعامــل  )طريقة  االطفال 
أمـام  األطفـال  يقضيـه  الـذي  والوقـت  لهــم  الممنوح 

الشاشـات …(.
في   9،7( المغاربة  من  المائة  في   9 قرابــة  وصرح 
بـين  المائة  المدن مقابـل 6،5 في  المائة بين سـكان 
مقابــل  النســاء  بـين  المائة  في  و9،6  القـرى  سـكان 
7،3 في المائة بين الرجــال( بــأن المشاركة في األعمال 
المنزليـــة بــن الزوجـيـن شــكلـــت مصــدر نزاعــات 
بينهــم، وبصفــة تفــوق المعتاد بالنســبة لــ 63 المائة 

فيما بينهـم.
كمـا شـكل تدبير األنشـطة الترفيهية بـن الزوجيـن 
)مشــاهدة التلفــاز واألنشــطة العائليــة …( موضــوع 
خالف بالنســبة لــ 6،7 في المائة مــن المغاربة ) 7،3 في 
المائة في الوســط الحـضـري مقابــل 5،8 في المائة في الوسـط القـروي و8،7 في المائة 
بين النسـاء مقابـل 4،8 في المائة بـين الرجـال( وبشـكل أكبـر مـن المعتاد بالنسـبة لــ 64 

في المائة مـن بينهـم.

ليلة الرعب..
هذا ما عا�شته طرقات اململكة

بعد قرار منع التنقل
من واإلى جمموعة من املدن

احلجر ال�شحي.. امل�شاكل املادية اأكرث اأ�شباب توتر العالقات بني الأزواج

ليلة الرعب عاشتهـــا عدد من المحـــاور 
من  بعدد  السيار  الطريق  أو  الوطنية  الطرقية 
المدن، حيث سجلت مجموعة من حوادث السير 
الراغبين  للمواطنين  العادية  غير  الحركة  جراء 
وذلك  األضحى،  عيد  لقضاء  بأسرهم  االلتحاق 
عقب إعالن الحكومة قرار منع التنقل انطالقا من 
أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، 

الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش.
و شهد الطريق السيار بوسكورة في اتجاه 
برشيد حادثة سير تسببت في اندالع النيران في 
إحدى السيارات مما خلق ارتباكا مروريا وتعطيل 
التنقل بهذه النقطة الطرقية والتي تشهد إلى 
من  العديد  تواجـد  السطــور  كتابة هذه  غاية 

السيارات والشاحنات.
كما سجلــت حوادث أخرى متفرقة بنقط 

السرعــة وتهــور بعض  أخـرى بسبب  طرقيـة 
السائقين.

أوضحتا  والصحة،  الداخلية  وزارتا  وكانت 
في بالغ مشترك، أن قرار منع التنقل بين المدن 
لالرتفاع  االعتبار  بعين  أخذا   ” يأتي  المذكورة، 
الكبير، خالل األيام األخيرة، في عدد اإلصابات 
بفيــروس “كورونا” بمجموعـة من العمـــاالت 
اليومي،  التتبع  خالصات  على  وبناء  واألقاليم، 
الوبائية  الوضعية  لتطــورات  الدوري  والتقييم 
المتخذة  اإلجراءات  تعزيز  سياق  وفــي  بالبالد، 
ابتداء  تقرر  فقد  الوبــاء،  هذا  انتشار  من  للحد 
من يوم األحـد 26 يوليوز عند منتصف الليل، 
منع التنقل انطالقا من أو في اتجاه مدن طنجة، 
برشيد،  البيضاء،  الدار  مكناس،  فاس،  تطوان، 

سطات ومراكش.

على الرغم من قرار الحكومة الذي يقضي بمنـــع التنقل 
من  مجموعة  يمنع  لم  هذا  أن  إال  المــدن،  بعض  وإلى  من 
األسر، من شد رحالها نحو موطن عائلتها لقضاء مراسم عيد 
األضحى المبـــارك، حيث عرفـــت الطريق الوطنية والسيارة، 
تسجيل عشــرات الحـــوادث التي تسببت في مصرع عدد من 

المواطنين.
الداخليـــة  وزارتي  عن  الصادر  القــرار  هـذا  جـاء  وقــد 
والصحة،نتيجة لتسجيل ارتفاع في أرقـــام المصابين بالفيروس 

خالل األيام األخيرة، في مجموعة من المدن المغربية.
ويأتي عيد األضحى المبارك تزامنا مع تفشـي وباء كورونا 
العيد قد تشكل  تأدية شعائــر هذا  أن  العلم  المستجــد. مع 
تهديدا كبيرا على أمن واستقرار البالد، لما له من تداعيــات 

وتأثيرات على زيادة تفشي هذا الوباء.
آخر  تهديدا  نواجه  اليوم  أصبحنا  أننا  إلى  باإلضافة  هذا 
يتعلق بعودة الحجر الصحي، فبالرغم  من الجدية واالحترازات 
التي قامت بها مصالح وزارة الداخلية لمنع انتشار الفيروس، 
إلى  يدفعنا  الذي  األمر  اإلصابات.  مئات  يسجل  الزال  أنه  إال 
التساؤل : لماذا هذا العيد في ظل هذه الظروف والجائحة !؟ في 
الوقت الذي منعت فيه وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية تأدية 
صالة عيد األضحى بالمساجد، وأجازت إقامتها في المنازل دون 
خطبة، كنوع من اإلجراءات االحترازية لمنع تفشي وباء كورونا.

ومن المتوقع أن حاالت اإلصابة ستعــرف ارتفاعـــا مهوال 
نتيجة ممارسة شعائر العيد. وإذا كنا مهددين بكل هذا، لماذا 

لم تقم الجهات المسؤولة بإلغاء ذبح األضحية، كما كان األمر 
الملك  أصدر  قد  كان  حيث  اآلن،  من  سنة   24 من  أكثر  قبل 
الراحل، الحسن الثاني، قرارا بإلغاء ذبح األضحية بسبب سنوات 
الجفاف، وقد ذبح أضحية نيابة عن كل المغاربة. إذا لماذا لم 
تتخذ الجهات المعنية من هذا الموقف مرجعــا لها؟ وإذا كانــت 
قد سمحت بذبح األضاحي لمــاذا لم تسمح لألسـر بالتنقل نحو 

عائالتهم ؟
مجموعة من التساؤالت والتناقضات تطرح نفسها مع هذه 
القرارات التي بدت لمجموعـة من المواطنيــن، قرارات عبثية 
وعشوائية، وال تراعي ظروفهم وأحوالهم، ويكفي استنكارهـــم 

عبـر وسائل التواصل االجتماعي، كما تتبع ذلك الرأي العام.
األسر  فئـة مهمة من  هنـــاك  أن  إلى  اإلشـارة  تجــدر  و 
نظرا  السنة،  لهذه  األضحى  عيد  تحـي  لم  المعوزة،  المغربية 
لتأثيــر جائحــة فيروس كورونا على ميزانيتهـــا واقتصادها، 
إذ أن البعض منها ال يجد حتى قوت يومه، فما بالك باقتناء 

أضحية العيد؟
وآخرا، فالوضع الذي نحن بصدده اآلن، يحث على الجهات 
المختصة أن تتعامل بجدية أكبر مع الوضع الصحي الوبائـي، 
النفسـي  الجانب  مراعاة  مع  السيطـرة،  عن  يخرج  بدأ  والذي 
بعين  األمر  هذا  أخذت  أنها  فلو  المعوزة.  لألسر  واالقتصادي 
االعتبــار، الحتسب لها، ولكان أفضل بكثير من قرارها، القاضي 

بسن هـــذه الشعيرة.

اآراء وت�شاوؤلت
حول عيد الأ�شحى املبارك

• رميساء بن راشد



أعلن وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أن 
بلقاحـات  المستشفـيات  تزويد  قررت  الوزارة 
الرئوية  المكورات  ولقاح  الموسمية  األنفلونزا 

“البنوموكوك” خالل موسم الخريف المقبل.
وأوضح آيت الطالب، في كلمة خالل ندوة 
افتراضية حول موضوع “كوفيد- 19، األنفلونزا، 
الهيموفيلس أنفلوانزا نوع “ب”، والبنوموكوك: 
أهمية اللقاح، أي توصيات؟”، أن الوزارة قررت، 
بالنظر إلى استمرار جائحة “كوفيد ـ 19، وإلى 
تمكين  وآمن،  فعال  لقاح  إلى  الوصول  حين 
المرضى المصابين بأمراض مزمنة من اللقاح 
الخاص باألنفلونزا الموسمية، إلى جانب توفير 
والفعالية،  األهمية  البالغ  “البنوموكوك”  لقاح 
خالل موســم الخريف المقبل، للمساهمة في 
الرفع من مناعة هذه الفئــة من المواطنـــات 
والمواطنين، صغارا وكبارا، والتخفيف من وطأة 

األنفلونزا وتبعاتها.
إلى  السيــــاق،  هذا  في  الوزيــر،  ولفـت 
وتشكل  هيّنة،  تكون  ال  األنفلونزا  تبعات  أن 
مزمنة  بأمراض  للمصابين  بالنسبة  تهديدا 
في  مسجــال  والرضـــع،  والمسنين  والحوامل 
الوقت نفســـه أن هذا اللقاح ليس فعاال ضد 
ـ 19، غير أنه يعد أحد السيناريوهات  “كوفيد 

الوقائية التي سيتم اعتمادها واللجوء إليها، إلى 
جانب الحرص على تطبيق التدابير الوقائية.

وذكر المسؤول الحكومي بأن ما بين 250 
الحياة  يفارقون  العالم  ألف شخص عبر  و650 
بسبب األنفلونزا الموسمية كل سنة، في حين 

تطال عدواها ما بين 3 و 5 ماليين شخص.
وشكلت الندوة االفتراضية، التي نظمــت 
بمبادرة من الجمعية المغربية للعلوم الطبية 
على  وبشراكـــة  الصحـــة،  وزارة  مع  بتعــاون 
بالقطاع  األطفال  أطباء  جمعية  مع  الخصوص 
البيضاوية  والجمعية  الرباط،  بوالية  الخاص 
والجمعية  الخاص،  بالقطــــاع  األطفال  ألطباء 
المغربية  والجمعية  األطفال،  لطب  المغربية 
والتطعيم،  األطفال  لدى  التعفنية  لألمراض 
مناسبة لمناقشة مواضيع ترتبط بالتلقيح في 
هذه الفترة االستثنائية التي تجتازها المملكة 

على غرار باقي دول العالم.
ودوليون  وطنيــون  خبراء  ناقش  وهكذا، 
بالوضعية  ارتباط  راهنة مختلفة، في  مواضيع 
ضد  والتلقيـــح  والعالم،  بالمغــرب  الوبائية 
فيروس “كوفيد- 19، وأيضا لقاحات األنفلونزا 

الموسمية.
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ِ َواإِنَّا اإَِلْيِه َراِجُعوَن  يَبٌة َقاُلوا اإِنَّا ِلَّ اَبْتُهْم ُم�صِ اِبِريَن الَِّذيَن اإَِذا اأَ�صَ ِ ال�صَّ  { َوَب�شرِّ

ْهَتُدوَن  } وَلِئَك ُهُم اْلُ َلَواٌت ِمْن َربرِِّهْم َوَرْحَمٌة َواأُ اأُوَلِئَك َعَلْيِهْم �صَ
)�صدق ال العظيم(

التحق بالرفيق األعلى يوم السبت 25 يوليوز 2020 المشمول 
برحمة اهلل ورضوانه، المنعش االقتصادي 

احلاج  محمد برادة
بعد وعكـة صحيـة لم تمهله طويال، وقد ووري الثـرى في نفس 

اليوم بمقبرة سيدي عمار.
وبهذه المناسبة األليمـة نتقـدم بتعازينا إلى أرملتــه الحاجـــة 
زبيدة السعيدي، وإلى أبنائــه وبناتــه وأحفـــاده، وإلى كافـة أفـراد 

األسرة والعائلة،
تغمـده اهلل بواسـع رحمته وأسكنـه فسيـح جناتـه مع النبيئيـن 

والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا..

وزير ال�شحة يك�شف عن تدابري طبية 
ملواجهة “كورونا” خالل اخلريف املقبل

الحقوقيـــة،  الهيئــات  إحـــدى  ربطت 
فيـــروس  انتشـــار   الفـارط،  اإلثنين  يوم 
من  مجموعـــة  باستمرار  المستجد  كورونا 
المعامل في أنشطتها، ما أدى إلى ظهور بؤر 
شكلت مصادر رئيسية النتقال العدوى بين 

المواطنين.
للجمعية  المحلي  المكتــب  وكشـــف 
هــذه  أن سبب  اإلنسان،  لحقوق  المغربية 
والعمال  العامــالت  إرغــام  هو  اإلنتكاسـة 
االشتغـــال في ظــروف عمــل جــــد  على 
سيئـــة ال تحترم القواعد الصحية الوقائية 
واالحترازية ومعاييــر التباعـــد االجتماعي، 
العمال  بحياة  تام  استخفـــاف  في  وذلك 

وصحتهم وصحة عائالتهم .
ونوه المكتــب، في بالغ له توصـــلت 
جريدة طنجة  بنسخـــة منه، بالمجهـودات 
المبذولة من طرف مهنيـــي قطاع الصحة 

من )أطباء، وممرضين، إداريين وتقنيين ..( 
جنود الصف األول في مواجهة الجائحة.

كما دعى المكتــب، السلطـات المحلية 
للحد من  الالزمــة  التدابير  اتخاذ كافة  إلى 
تفشي وباء كورونا بمدينة طنجة، وذلك عبر 
اإلغالق الفوري للمعامل والمصانع المعتبرة 
وفي  وتعقيمهـــا  للفيروس  بــؤر  بمثابــة 
إغالق  قرار  غرار  على  رونو  شركة  مقدمتها 
المحكمة التجارية بعد ظهور إصابة واحدة 

بفيروس كورونا المستجد.
بتزويد  الصحة  وزارة  الهيئة،  وطالبت 
المستشفيــات بكــل الوسائل الضروريـــة 
والكافية لمعالجة المصابين بالشكل الذي 
يضمن سالمتهم وسالمــة األطـر الطبيـــة 

المشرفة على عالجهم.
التسريـــع  ضــرورة  على  أيضا  وشـدد 

يبقــى  الذي  الجامعي  المستشفى  بافتتاح 
طنجة  مدينة  لموقع  اعتبارًا  ملحة  ضرورة 
اإلستراتيجي داخل جهتها وخوًفا من فقدان 
قدمته  لما  ونظــرا  الوبـــاء  على  السيطرة 

وتقدمه من دعم لالقتصاد الوطني.
المحليـــة  السلطات  المكتـــب  ودعى 
مراعاة الظروف االستثنائيــة التي تمــر بها 
البـالد، والعمــل بتوصيـات منظمة الصحة 
العالمية ومجلــس األمــم المتحدة لحقوق 
اإلنسان الداعية إلى اإلفراج عن المعتقلين 
والسجناء كإجراء ضروري لحمايتهم من هذا 

الوباء الفتاك.
المواطنـــات  الجمعيـــة  حثــــت  كما 
والمواطنين من أجــل المزيد من التعبئـــة 
الصحي،  الحجر  بتدابير  والتقيد  الصحية، 

وبالتوصيات التي تصدر عن وزارة الصحة .

هيئة حقوقية: “انت�شار فريو�س كورونا بطنجة مرتبط 
با�شتمرار عمل الوحدات ال�شناعية”

�شلطات طنجة تقرر اإغالق الوحدات ال�شناعية
اإلى غاية منت�شف غ�شت القادم

طنجة،  بمدينة  المحلية  السلطات  قررت 
الوحدات  جميع  إغــالق  الفارط،  الثالثاء  يوم 
الصناعية إلى غاية 12 غشت المقبل، وذلك بعد 
ارتفاع عدد اإلصابات والوفيات بفيروس كورونا 

المستجد.
فإن  بريس”،  “الشمـــال  مصادر  وحسب 
هـــذا القرار تم اتخاذه بعد اجتماع والي جهة 
الحسيمة، محمد مهيديــة،  ـ  تطوان  ـ  طنجة 
يومي  والحــرة  الصناعية  المنطقة  رؤساء  مع 
اإلثنين والثالثاء، بسبب الوضعية الوبائية غير 

المطمئنة في المدينة.
ويبدأ تفعيل قرار اإلغالق ابتداء من يوم 
الثالثاء 28 يوليوز ويسمتر إلى 12 غشت، وذلك 
إلى  اإلنتاجية  والوحدات  المصانع  تحول  بعد 
بؤر لتفريخ فيروس كورونا بين صفوف العمال 

ومخالطيهم.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان، 
دعت السلطات المحليةإلى اتخاذ كافة التدابير 

بمدينة  كورونا  وباء  تفشي  من  للحد  الالزمة 
المعامــل  لكل  الفـوري  اإلغــالق  عبر  طنجة، 
الحالـــة  تفجيــر  في  تسببت  التي  والمصانع 
اإلجراءات  تنزيل  في  فشلها  نتيجة  الوبائية، 
االحترازية والوقائية داخل وحداتها حفاظا على 

صحة العمال وأرواح عائالتهم، وفي مقدمتها 
المحكمة  إغالق  قرار  غرار  على  “رونو”،  شركة 
بفيروس  واحدة  إصابة  ظهور  بعد  التجارية 

كورونا المستجد.
عن موقع  “الشمال بريس”،

الطالب الباحث اأن�س ال�شتيوي 
يناق�س اأطروحته اجلامعية

مبيزة م�شرف جدًا

ناقش، مؤخرا، الطالب الباحث أنس الشتيوي، أطروحته بجامعة عبد المالك 
السعدي - كلية الحقوق بطنجة، لنيل شهادة الدكتوراه، تحت عنوان:

»دور النيابة العامة في مجال األعمال«.
وقد تكونت اللجنة العلمية من األساتذة الدكاترة: 

•  د: مرزوق أيت الحاج......... رئيسًا
•  د: عبد اللطيف بغييل .... مشرفًا
•  د: هشام بوحوص .......... عضوًا
•  د: محمد أحداف ............. عضوًا

وقد نوهت لجنة المناقشة بالمستوى التقني العالي للطالب الباحث، حيث 
الشتيوي  أنس  للطالب  فهنيئا  جدا.  مشرف  بميزة  الدكتوراه  شهادة  منحته 

بتطلعه للعلم والمعرفة وحصوله على هذه الشهادة العليا.
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كي تضع تصورا للحزب، الذي تعتقد أنه 
المغاربة  الناخبين  من  جوابا  يكون  أن  يجب 
على أسئلة ما يحيط بهم وما ينتظرونه، ينبغي 
لك أن تعود إلى بعض من تفاصيل القصة أو 
 2021 فحزب  األقل،  على  العريضة  عناوينها 
يجب أن يقوم على أنقاض ما ورثناه من 2011.

دفنـا 2011
سنة 2011 اتخذت كل التدابير كي يفوز 
التشريعية  باالنتخابات  والتنمية  العدالة  حزب 
التي ستقوده إلى تشكيل الحكومة شهر يناير 
2012 )حصر تشكيل الحكومة من الحزب الفائز 
لريجيم  البام  إخضاع  األول،  التحالف  واستبعاد 
انتخابي قاس، تحرير قدرة البيجيدي على تغطية 
كما  واضحا،  كان  االنتخابية..(،  الدوائر  جميع 
توقعت ذلك شهر شتنبر من نفس السنة، أن 
المغرب يشتغل على تقديم جواب وطني على ما 

يجري في محيطه اإلقليمي.
في جانـــب، كـان هناك مد البرلمانـــات 
العربي«،  »الربيع  باسم  اإلخوانية  والحكومات 
وفي إحدى ترتيبات ذلك كانت هناك سياسات 
الديمقراطيين في الواليات المتحدة األمريكية 
والتي  أوروبا،  في  منوالهــم  على  ســار  ومن 
ضغطت في سياق تقديراتها لمواجهة إرهاب 
تنظيم القاعدة، بعد هجمات الحادي عشر من 
شتنبر، من أجل إدماج اإلسالميين المعتدلين 

في أنظمتهم والضغط من أجل ذلك.
لهذا  عنيفة  ضربة  »داعش«  ظهور  كان 
نفس  وفي  السياسي،  المشروع  أو  التقدير 
الوقت عبر صعود دونالد ترامب في واشنطن 
ترامب  أن  حتى  تماما،  مغاير  توجه جديد  عن 
ذهب إلى حد التفكير في إدراج جماعات اإلخوان 
المسلمين في الئحة التنظيمات اإلرهابية، يعبر 
تنظيراتهم  في  بدقة  ذلك  عن  اإلسالميون 
وتقديراتهم الجديدة من خالل عبارة »السياق 

الدولي الجديد«.
من هذه الزاوية، ومع التجربة المأساوية 
إلسالميي مصر في موقفهم من الديمقراطية، 
تقدمــت  رايس  ســوزان  كانـت  أن  وبعــد 
بمقترح أمريكـــي لفرض عقوباـــت على نظـــام 
عبد الفتاح السياسي، سيقلب األمريكيون صفحة 
اإلسالميين، تماما كما سيحدث في أوروبا بعد 

ذلك.
هذه اللعبة أكبر في تعقيداتها من حسابات 
إماراتية أو سعودية طارئة، ومن مناورات قطرية 
أو تركية قيد التالشي، والمهم فيها، أننا نعيش 
خريف اإلسالميين بعد ربيعهم، ونعيش يأسهم 

بعد فورة طموحاتهم.
وقد تغير العالم من حولنا كثيرا، لقد انتقلنا 
هوياتية  ظواهر  إلى  اإلسالمية  الظاهرة  من 
أكثر انغالقا، دونالد ترامب نموذج حي لالنغالق 
األمريكية،  الوطنية  الهوية  باسم  االقتصادي 
وفي أوروبا يتراجع اليسار واليمين التقليدي أمام 
الوطنية، يبدو  أو  العرقية،  الهوياتية  النزوعات 
العالم من هذه الزاوية وهو يسير نحو تصادمات 
هوياتية وطنية بعد أن كانت تشغله الهويات 

اإلسالموية الدينية.
أخذه  ينبغي  جوهري  ومعطى  تحول  هذا 
هي  ما  تحديد  عن  البحث  عند  االعتبار  بعين 
القوة السياسية الحزبية، التي يمكن أن يقدم 

الوطني في 2021  المغرب جوابه  من خاللها 
على تحديات محيطه اإلقليمي والدولي.

كثيرا،  األمور  تغيرت  الوطنية  بيئتنا  وفي 
»الربيع  أعقبت  التي  السياسية  المعادالت 
العربي« تغيرت، واالنتظارات التي واكبت ذلك 
تالشت، لم يستطع الفاعل الحزبي الذي يقود 
الروح  ذي  الدستوري  النص  تحويل  الحكومة 
إلى  وليس  سياسي  معيش  إلى  الديمقراطية 
االقتصادية  االنتظارات  الورق،  على  حروف 
التعبيرات  وتضخمت،  تراكمت  واالجتماعية 
االجتماعية الجديدة في ميوالتها الحادة كانت 
محاكمة جماهيرية قاسية لهذه التجربة التي 
امتدت عشر سنوات، وعبرت عنها مجلة »جون 

أفريك« بمقولة تسع سنوات من أجل ال شيء.
في التسع سنوات الماضية أيضا، لم تكن 
السياسة في خدمة الديمقراطية، وال التنمية، 
الحزب الذي قاد الحكومة جر الطبقة السياسية 
إلى حرب استنزاف وإنهاك طويلة األمد، وكان 
على الدولة في كل مرة أن تدفع من رصيدها 
الزعامات  استبعاد  التوترات،  لهيب  إلطفاء 
الدفع،  فاتورات هذا  واحدا من  الصدامية كان 
خطاب العرش في يوليوز 2017 كان احتجاجا 

حاد اللهجة قوي الخطاب.
سلسلة  ذلك؟  كل  حصيلة  كانت  ماذا 
االجتماعي  اإلنقاذ  أجل  من  اجتماعية  مشاريع 
لرفع  حكومية  تعديالت  وسلسلة  للسياسة، 
منسوب الكفاءة، لكن النتيجة ظلت نفسها: أزمة 
ثقة عميقة، ونزيف حاد في مصداقية وفعالية 

مؤسسات السيادة الشعبية.
2021.. جواب جديد

كنت من الناس الذين دافعـــوا عن فكرة 
الذي  السياسي  اإلنهاك  الجواب عن سؤال  أن 
يكمن  السياسي  والحقل  األحزاب  له  تعرضت 
في تأجيل االنتخابات وتشكيل حكومة تقنقراط، 
على  اتفقت  قد  الوطنية  الجماعة  أن  ومادام 
انتخابات في موعدها وتشبثها بمسار الحكومات 
أن  إال  المواطــن  الفــرد  على  فما  السياسية، 
ينضبط الختيارات جماعته ويشتغل من داخلها، 
ومن شروط هذا االشتغال أن يعود إلى البحث 

عن فاعل حزبي مناسب لـ2021.
السياسية  المرحلة  سيقود  الذي  الحزب، 
التي ستعقب 2021، يفترض فيه أن يكون في 
مرجعيته وطروحاته متساوقا مع محيطنا الدولي، 

حـــزب 2021

ي َوَراْهِلي ْبْزْبُلو ْر ِل َكا�سِ َحّ �سَ
ْحالْوُتو َفْل�َساِن ْرْجْعْت ْمُروَرة..

و ى ْبْذُلّ ال ِخرْي ْفْبَناْدْم اإَِذا ْر�سَ
َية ْمْبُتوَرة.. ْت ْكْتُفو ْمْدّلْ و ْتْ ْيُدّ

َماْن ْوَهاْج ْتْنَباُحو َجاْر ْعِليَنا َهاْد الّزْ
ُحو اْلُيوْم ْجَذاُمو.. ا ْف�سْ ْق ْمْن َبَرّ ُزَوّ ْواْلْ

َباُحو ْقُهوْر ُنوْر �سْ ْل ْعَلى اْلْ ْتَعَطّ

يقول »المجذوب«:

بنيحيى اللطيف  • عبد 

منعطفًا  المحروقات  شركــات  ملف  دخل 
السادس  محمد  الملك  بتعيين  مسبوق  غير 
هذا  في  للنظر  سامين،  موظفين  تضم  لجنًة 
»تواطؤات  وُجود  باحتمال  المرتبط  الملف 
النفطيين  المحروقــات وتجمـــع  بين موزعي 

بالمغرب« بخصوص األسعار المطبقة.
قرار  إعالن  فيه  يُرتقب  كان  وقت  وفي 
مجلس المنافسة عقب عقده لجلسات استماع 
توزيع  شركات  مع  الماضي،  األسبوع  طويلة، 
المحروقات، صدر بالغ للديوان الملكي، مساء 
الملف  هذا  جعل  مستجدات  يحمل  الثالثاء، 

ينتقل إلى أيدي لجنة ملكية.
تقريرًا  أعد  أن  المنافسة  لمجلس  وسبق 
ممارسات  وجود  »رصد  أنه  إلى  فيـــه  أشار 
واألسعار«.  المنافسة  حرية  لقانون  مخالفة 
غرامات  بـ«إصدار  توصية  الوثيقة  وتضمنت 
مالية في حق الشركات المخالفة تصل إلى 8 

في المائة من رقم معامالتها«.
الملك  أن  إلى  أشار  الملكي  البالغ  لكن 
محمدا السادس تلقى ورقًة صادرة عن العديد 
من  يبرزون  المنافسة  مجلس  أعضاء  من 
خاللها أن »تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات 
مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مسّت 

جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه«.
التظلمات  من  عددًا  الموقعون  وسجل 
تتمثل في »التواصل الذي أضر ببحث القضية 
اإلجباري  »اللجـوء  و  المجلس«،  ومصداقية 
المناقشة«،  باب  إغالق  قبل  التصويت  إلى 
من   39 المادة  وانتهاك  المبتور  و«التفسير 
القانون المتعلقة بحرية األسعار والمنافسة«.

كما رصد األعضاء أيضًا »ُغموض اإلجراء 
الخاص بالتحقيق، والذي تميز بتقاسم انتقائي 
األعضاء  ملتمسات  تلبية  و«عدم  للوثائق«، 
بهدف إجراء بحث متوازن للحجج المقدمة من 
طرف الشركات، إضافة إلى ما اعتبروه »سلوك 
على  بناًء  يتصرف  بأنه  يُوحي  الذي  الرئيس 

تعليمات أو وفق أجندة شخصية«.
الملك  قرّر  التظلمات،  هذه  على  وبناًء 
المالكــي،  لحبيب  من  كـــال  اللجنة  تضم  أن 
بنشماس،  وحكيم  الــنــواب،  مجلس  رئيس 
إهراي،  واسعيد  المستشارين،  مجلس  رئيس 
جطو،  وإدريس  الدستورية،  المحكمة  رئيس 
وعبد  للحسابات،  األعلى  المجلس  رئيس 
اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ومحمد 
الوطنية  الهيئة  رئيس  ــدي،  ــراش ال بشير 
ومحاربتها؛  الرشـــوة  من  والوقاية  للنزاهة 
العام  األمين  حجوي،  محمد  سيضطلع  فيما 

للحكومة، بمهمة التنسيق.
الملكية  اللجنـــة  هـــذه  من  ويُنتَظــر 
لتوضيح  الضرورية  التحقيقات  إجراء  الجديدة 
في  المحروقـــات  ملــف  بخصوص  الوضعية 
تقريـــرًا  ترفــع  أن  منها  ومطلوب  المملكة، 
مفصاًل عن الموضوع في أقرب أجل إلى الملك 

محمد السادس.
الخبيـــر  قال  المستجــد،  على  تعليقًا 
لجنة  تعيين  إن  الفقير  مهدي  االقتصادي 
»ستسمح  الملف  هــذا  بخُصوص  ملكية 
له،  األبعاد  ومتعددة  دقيقة وشاملة  بمعالجة 
حتى يتم تحصين خيارات المغرب فيما يتعلق 

بالتحرير ومكاسب المستهلك أيضًا«.

وذكر المتحدث، في تصريح لهسبريس، 
تُعتبر  ال  ولكي  الملف  لحساسية  »نظرًا  أنه 
وتحرير  األعمال  لقطاع  سيئة  وإشارة  سابقة 
األسواق، فإن صاحب الجاللة ارتأى اتخاذ هذه 
المبادرة حتى يتم النظر بشكل مُدقق ودقيق 
منظومته  تجويد  بهدف  الموضوع  لهذا 
ما  أكثر  االستفادة  من  المستهلك  وتمكين 

يمكن«.
حسب  القطاع،  أسعار  منظومة  وتتميز 
وقانون  إداريــة،  ومتابعة  بمراقبة  الفقير، 
في  لكن  والمنافسة؛  األسعار  بحرية  يتعلق 
الفاعلين  على  مؤاخذات  تُوجد  نفسه  الوقت 
االقتصاديين في هذا المجال، إضافة إلى دور 

يقوم به مجلس المنافسة في هذا الصدد.
المغرب  على  يتوجب  الفقير،  نظر  وفي 
تحرير  خيار  ألن  التناقض،  فخ  في  يقع  »أال 
خيار  وهو  وتحصينه؛  حمايته  يجب  القطاع 
التدخل  قبيل  من  إداري،  قرار  أي  يتحمل  لن 
للتسقيف، ولذلك يجب مُعالجته بشكل دقيق 

وشامل«.
من جهته، يرى الخبير االقتصادي إدريس 
بالمغرب  المحروقات  أن »ملف موزعي  الفينة 
أخذ أبعادًا جديدة بعد أن كان سابقًا موضوع 
يظهر  تقريرًا  قدمت  برلمانية  استطالع  لجنة 
جليًا االختالالت التي شابت أسعار المحروقات 

منذ تحريرها إبان حكومة بنكيران«.
وأشار الفينة، في تصريح لهسبريس، إلى 
فملف  اليوم،  الملكي  القصر  لبالغ  »تبعًا  أنه 
موزعي المحروقات بالمغرب لم تتم معالجته 
مجلس  أعضاء  قبل  من  الكافية  بالمهنية 
المساطر  عليــه  تنص  لما  وفقًا  المنافسة 
والقانون  الهيئة  هــذه  داخــل  بها  المعمول 

المنظم لها«.
مجلس  »أعضاء  أن  إلى  المتحدث  ولفت 
على  أنفسهم  على  شهودًا  كانوا  المنافسة 
هذا  معالجة  شابت  التي  االخــتــالالت  حجم 
مساءلة  يستدعي  خطير  جد  أمر  وهو  الملف، 
أن  يجب  التي  االستقاللية  بخصوص  كبيرة 

يتحلى بها أعضاء هذه الهيئة الدستورية«.
وفي نظر الفينة، »هناك ارتباك واضح في 
العقوبات  حجم  بشأن  القانون  منطوق  قراءة 
»القصر  قائاًل:  وزاد  تطبيقها«،  يجب  التي 
الملكي كان مُجبرًا على أن يعين لجنة جديدة 
المنافسة في سابقة من  أسوار مجلس  خارج 

نوعها«.
وفق  الملكيــة،  اللجنـــة  تعيين  ويبقى 
القصوى  »الحساسية  على  تأكيدًا  الفينة، 
أن  على  مُشددًا  االقتصادي«،  الملف  لهذا 
مجلس  رئيس  يُقــدم  أن  يتطلب  »الوضع 
المنافسة استقالته بعد فشله في أول امتحان 
توزيع  سوق  داخل  المنافسة  مراقبة  في  له 
المحروقات بالمغرب الذي تتحكم فيه رؤوس 

أموال وطنية وأجنبية«.
شركة،   20 حــوالــي  أن  بالذكر  جدير 
وطنية ودولية، تشتغل في قطاع توزيع المواد 
شركة   11 منها  بالمغرب؛  السائلة  البترولية 
تستورد من الخارج كاًل من الغازوال والبنزين 

ووقود الطائرات والفيول.
*عن »هسبريس«

أن يكون هوياتيا وطنيا محافظا منخرطا بدوره 
في العصر، إن عودة أممنا المجاورة في شمالنا 
أساسا إلى تاريخها الوطني في تقديم أجوبتها 
الحزبية على واقعها اليوم، تستدعي منا، أيضا، 
تقديم جواب مماثل من داخل رصيدها الوطني.

العالم،  ثم إن خطاب الكفاءة صار يخترق 
شعوب  مظاهرات  في  ترديداته  سمعنا  وقد 
خذلها »ثوار الربيع العربي«، وفي نفس الوقت 
هواجس  تثير  التقنية  الكفاءات  هذه  تزال  ما 
ومخاوف ديمقراطية، إن التحدي هو إفراز حزب 

سياسي يزاوج بين الكفاءة والتقنوقراطية.
حزب 2021 يجب أن تكون فيه مواصفات 
ليس  التقنوقراطي،  والمعين  السياسي  الحزب 
يتجمع  التي  السياسية  المقاوالت  شاكلة  على 
عراقة  لديه  حزب  إنما  األعمال،  رجال  حولها 
سياسية وحرفية كذلك، وطاقاته التقنوقراطية 
يحتاج  وال  الخاصة،  مدرسته  إنتاج  من  هي 

إلسقاطها عليه بالمظالت.
منذ  السياسي  االحتقان  أن  الواضح  ومن 
والفرص  التنموي  الزمن  هدر  إلى  أدى   2011
األغلبيات  تصدع  في  وتسبب  الديمقراطية، 
البرلمانية وعدم استقرارها… والعنصر الجديد 
بروفايـــل  يحمــل  أن  فيه  يفترض   2021 في 
التي  النوعية  ومن  التوترات،  عن  االبتعاد 
تحترمها باقي األحزاب وال أحد يضع خطا أحمر 

في وجه التحالف معه.
وحتى إن كان هــذا الحـزب قــد ارتكــب 
حماقات سياسية وديمقراطية في مرحلة قريبة، 
ذلك  قبل  سيئ  عمومي  تدبير  في  تورط  أو 
أدبي  ذاتي  بنقد  قيامه  له  يشفع  فقد  بكثير، 
نفسه  يقدم  أن  إلى  معه  انتهى  ومؤسساتي، 
للمغاربة في صيغة جديدة منفتحة على التفاعل 

والتطور والتطوير.
هذا الحزب سيكون في تقديري حال وسطا 
يستجيب لضرورة التغيير والحاجة الحيوية إليه 
خارجه،  من  وليس  موجود  هو  ما  داخل  من 
شرس  لتنافس  خالقة  تسوية  أيضا  وسيكون 
الدين  عوالم  من  القادمين  بين  مجدي  وغير 
والنازحين من عوالم المقاوالت أو بقايا ترتيبات 
جديد،  متنفس  غير  يكون  لن  وهو  قديمة. 
ونفس جديد، ألنه سيكون من التعسف اعتباره 

جوابا كامال ومقنعا. لكنه الممكن المتاح فقط.
* يونس دافقير
األحداث المغربية

تخبر إدارة ثانوية محمد أرسالن الخصوصية و معهد فضاء المعرفة آباء التالميذ الناجحين في 
امتحان نيل شهادة البكالوريا للموسم الدراسي 2019/ 2020 أنه بإمكانهم تسلم شهادة أبنائهم 
و بناتهم شخصيا مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة 

الثانية عشرة )12.30( و النصف زوااًل بإدارة المؤسسة. 
و تنهي اإلدارة إلى أولياء التالميذ  أنها ستواصل عملها من تاريخ 21 يوليوز الحالي إلى يوم 8 
غشت 2020 إلنهاء عملية تسليم شهادات البكالوريا حيث ستغلق مكاتبها خالل العطلة الصيفية 

من التاريخ المذكور أعاله إلى غاية يوم 23 غشت 2020.
و ستستأنف بحول اهلل عملها من جديد يوم اإلثنين 24 غشت 2020 في الساعة التاسعة صباحا 

و السالم.

اإعالن لآباء و اأولياء التالميذ حول ت�شليم �شهادة البكالوريا

مجموعة مدارس موالي عبد العزيز
ثانوية محمد أرسالن 
معهد فضاء المعرفة  

ــ طنجة ــ
طنجة في 2020/07/21

هكذا انتقل ملف املحروقات من جمل�س 
املناف�شة اإلى جلنة ملكية
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

�شحافة الرتزاق..
في مختلـف عصور التاريــخ، كانت األقـالم 
حال  ولسان  للفساد،  المأجورة سندا  واألصوات 
السلطة االستبدادية وهي تمارس القمع والقهر 
والتجويع، في حق الشعوب التي ترزح تحت نير 
الظلم واالستعباد. وقد عرف المجتمـع العربــي 
في أوج مراحل استعباده للناس هذه الظاهرة، 
متمثلة في أوالئك الشعراء والكتاب الذين كانوا 
يؤازرون الظلم و ويعلون من شأنه، عن طريق 
الدمــاء وسالبي حقــوق  قصائد مدح سفاكــي 
مرتبة  إلى  أحيانا  يصل  الذي  و  والعباد  الرعية 
بالنسبة  الشأن  هو  كما  اهلل،  بوحدانية  الشرك 
الخليفــة  ابن هانيء  التي مــدح بها  للقصيدة 

الفاطمي قائال :
ما شئت ال ما شاءت األقـدار

       فاحكم.. فأنت الواحد القهار..
في  واالتصال  التواصل  قنوات  تعدد  وأمام 
عصرنا الحالي، فقد بدأت حرمة الصحافة تنتهك 
من طرف رهط من الذين حشروا أنوفهم حشرا 
من  قلة  فرسانــه  كان  الذي  المجال  هذا  في 
وأسرارها،  اللغة  ناصية  من  المتمكنة  األقالم 
التي تقض المضاجع،وتعمق  وتوظيف لرموزها 
المواجع، وتفضح المستــور بحس مهني راقــي، 
مع مراعاة مسؤولة ألخالقيات المهنة الشريفة 
التي نذروا أنفسهم لها، هــذه األخالقيات التي 
يطبل لها مرتزقة الصحافة عندنا ويزمرون في 

المحافل والندوات.
وتضــرب  الخــد،  تلطــم  أن  شــئــت  وإن 
غما  أحشاءك  وتمـزق  األسداس،  في  األخماس 
الصحافــة وحال بعض  الى حال  وكمدا، فانظر 
الصحفييـن المحليين والجهويين عندنا،والذين 
يهرولون ويتسابقون إلى »تغطية« الحدث،بعد 
الجماعية  الصور  وأخذ  الهرولــة،  إشارة  إعطاء 
البؤر ومن  أو بدونها، من مواقــع  بالكمامــات 

بوابات المراكز والثكنات..
وأستغرب كيف يتجرأ بعض أصحاب األقنعة 
قناعــا على  أن يضـع  من هؤالء »الصحافيين« 
قناع، لربما يملك أكثـــر من وجه، فتطلب األمر 
منه أن يكون لكل وجـه من وجوهـه المتعددة 
حكيــم  استغرب  وقديمـا  به،  يليق  الذي  قناعه 
شعراء العرب أبو الطيب المتنبي من قدم كافور 

األسود وهو ينتعلها بنعل قائال باندهاش:
وتعجبني رجالك في النعل إنني

       رأيتــك ذا نعـل إذا كنـت حافيـا
أزمنـــة  فإن  الختـــم،  وقبـــل  البــدء  وفي 
بأرواح  ذهبت  التي  واألوبئة  الطبيعية  الكوارث 
وتعريــة  بالموضوية،  نتسلح  أن  العباد،علمتنا 
فاضحة لمختلف الطرق واألساليب االستهتارية 
انتشــرت  وإال  الجائحة،  معالجة  بها  تتم  التي 
واكتسحت، وذهبت باألخضر واليابس، بدال من 
»الممارسة  مراهقـي  من  الرهط  هــذا  تسخير 
كالذباب  يتناسلون  صاروا  الذين  الصحفية«، 
عليهم  به  يجود  ما  فتــات  ليقتاتوا من  األزرق، 
من  تتمكن  لم  التي  جوقتهم،  وقائد  سيدهم 
التهريجية.. ومع ذلك فهي  آالتها  إيقاع  ضبط 
تصخب وتعزف.. بل وترقص منتشية بما أغدق 

وجاد..!

)انظر ص4(

هذا ما عا�شته طرقات اململكة بعد قرار منع 
التنقل من واإلى جمموعة من املدن

قررت السلطات المحلية بمدينة طنجة، يوم الثالثاء الفارط، إغــالق 
ارتفاع  المقبل، وذلك بعد  12 غشت  إلى غاية  الصناعية  الوحدات  جميع 

عدد اإلصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

أعلـن وزيــر الصحــة، خالــد آيـت الطالب، أن الوزارة قــررت تزويــــد 
المستشفيات بلقاحـات األنفلونـزا الموسميـة ولقــاح المكـورات الرئويــة 

“البنوموكوك” خالل موسم الخريف المقبل.

�شلطات طنجة تقرر اإغالق 
الوحدات ال�شناعية اإلى غاية 

منت�شف غ�شت القادم

وزير ال�شحة يك�شف
عن تدابري طبية ملواجهة “كورونا”

خالل اخلريف املقبل

ليلة الرعب..

ليلة الرعب عاشتها عدد من المحاور الطرقية الوطنية 
أو الطريق السيار بعدد من المدن، حيث سجلت مجموعة 
للمواطنين  العادية  غير  الحركة  جراء  السير  حوادث  من 

الراغبين االلتحاق بأسرهم لقضاء عيد األضحى.


