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AssociAtion de lA Zone industrielle

de MoghoghA - tAnger

-- a Z I t  --

OFFRE DE LOCATION
DE SALLES

Pour la tenue de vos réunions et conférences, 
l’aZIt a le plaisir de vous annoncer la mise 

en location, à des prix intéressants, de ses deux 
salles de réunions/conférences :

1. Petite salle pouvant accueillir jusqu’à 20 
places, climatisée et équipée de data-show ;

2. Grande salle pouvant accueillir jusqu’à 100 
places, climatisée et équipée de système de 
sonorisation et de data-show.

Pour tout renseignement, veuillez nous contac-
ter par téléphone au : 05.39.35.06.28 / 0662.802.862

====================
Adresse :  Zone Industrielle de Moghogha, Route de 

tétouan, 125, allée principale, tanger.
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ActuAlités

La Société SEBN-MA Filiale du Groupe 
SE Bordnetze 

Lance un appel d’offres pour :

La date limite de dépôt des offres 
au Local de SEBN-MA à la Zone Franche de Tanger 

est le

21/09/2020
Le paiement devrait se faire en Euro soit 

par virement bancaire au compte de la société 
ou par chèque en devise 

Tél : 0212 539 399 203/200

VenTe de Trois (03) VoiTures 

Volkswagen Touareg

AVIS POUR VENTE 
DE VOITURES 

a tanger comme ailleurs, l’indispo-
nibilité de sang dans les centres 
de transfusion sanguine devient 

récurrente, particulièrement depuis la 
survenue de la pandémie du Covid 19 qui 
rend cette rare matière vitale très deman-
dée. Le plus inquiétant c’est, comme cha-
cun le sait, cette matière humaine ne se 
vend pas et ne s’achète pas non plus. En 
outre, sa conservation est limitée dans le 
temps. La seule et unique source de sang 
provient des seuls dons de personnes 
bénévoles et conscientes de la gravité de 
la situation.

De temps à autre, les frigos des centres 
de transfusion se vident d’où un danger 
de mort pour les patients nécessitant 
des interventions chirurgicales urgentes, 
donc ne pouvant être décalées.

Et cela est valable dans la totalité des 
centres hospitaliers et cliniques du Ma-
roc, obligés de s’approvisionner auprès 
des centres de transfusion sanguine.

En parlant de celui de tanger, la situa-
tion de pénurie est fréquente, déjà qu’un 
seul centre s’avère désormais insuffi-

sant, estime-t-on, et l’appel aux généreux 
donneurs est permanent, ce qui incite ce 
centre, en coordination avec des acteurs 
de la société civile, à organiser, chaque 
fois, une campagne de don du sang, ex-
hortant les concitoyens à se montrer gé-
néreux.

Fort heureusement, assez nombreux 

plir ce devoir citoyen. C’est le cas de Fa-
tima, la quarantaine, qui dit être heureuse 
de faire don de son sang et exhorte ses 
concitoyens à faire de même. 

Enthousiaste, Sanae, qui accomplit ce 
devoir pour la première fois, tient à remer-
cier les initiateurs de cette campagne.

Présidente de l’association «Grand 
Cœur», Meriem Maâllam se réjouit égale-
ment de l’affluence massive des citoyens 
qui ont répondu à l’appel. Elle exhorte 
le ministère de la Santé à mettre à dis-
position plus de moyens logistiques et 
humains pour pouvoir accueillir plus de 
donneurs.

D’autant que, regrette Youssra El Haya-
ni, présidente de l’association «Lamsat 
kheir», la ville de tanger ne dispose que 
d’un seul centre de transfusion sanguine.

«C’est une question d’un quart d’heure 
mais, surtout, de volonté. Espèrons que 
les gens prendront conscience de l’im-
portance d’un tel geste en venant en 
grand nombre au centre pour faire don 
de leur sang» affirme-t-on.

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi 3 septembre 2020 à Rabat, a 
approuvé la nomination de Zouhair El amrani au poste du directeur 

de l’École normale supérieure (ENS) de tétouan, relevant de l’Université ab-
delmalek Essaâdi.

Une occasion pour présenter nos chaleureuses félicitations à M. El amrani 
pour la confiance placée en lui, et lui exprimer nos sincères vœux de pleine 
réussite dans sa nouvelle et noble mission.

sont les donneurs qui répondent à l’appel.

aujourd’hui encore, de vibrants appels 
sont lancés pour inciter les citoyens à 
faire don de leur sang. 

Selon un sondage effectué par notre 
confrère Saïd kadri du site Le360, des 
citoyens affluent nombreux pour accom-

Alerte rouge : Pénurie de sang à Tanger 

Tétouan 

Zouhair El Amrani, 
nouveau directeur de l’ENS  
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En laissant le choix aux parents d’envoyer 
leurs enfants ou non à l’école, le ministère 

risque de se confronter au scénario d’un recours mas-
sif au présentiel qui demeure une hypothèse des plus 
envisageables.

Il apparaîtra ainsi que le gou-
vernement qui a combattu jusqu’au 
bout l’option du mode présentiel, 
appréhendant, sans le dire, l’insuf-
fisance de moyens logistiques, a 
tenu à responsabiliser les parents et 
à écarter toute implication de l’ad-
ministration, d’abord pour le cas de 
contamination d’un ou de plusieurs 
élèves, ensuite pour l’insuffisance 
de places pour contenir l’ensemble 
des élèves dans les conditions sani-
taires exigeant une distanciation sa-
nitaire, d’où la question de savoir si 
les secteurs, aussi bien public que 
privé, ont-ils les moyens logistiques 
de faire face à une nouvelle situa-
tion exigeant des distanciations 
sanitaires et donc plus d’espace, de 
locaux, de tables et de chaises pour 
les élèves ?

L’autre option de l’apprentissage 
distanciel résolument écartée par la 
majorité des parents, présente, quant à elle, plusieurs 
inconvénients, également logistiques mais aussi pra-
tiques pour les familles. Qu’en disent-elles ?

Lors de sondages effectués en milieu rural, les ci-
toyens interrogés sur le choix, pour leurs enfants, entre 
l’enseignement en présentiel ou à distance, la plupart 
ont, sans ambages, dit non à l’enseignement à distance, 
justifiant leur choix par le fait indiscutable que la plupart 
des familles ne possèdent pas de matériel informatique 
dont le prix est hors de leur portée ; d’autres ne pos-
sèdent même pas l’électricité, et la grande majorité des 
parents, voire les élèves eux-mêmes ne maîtrisent pas 
la manipulation d’un ordinateur. 

ajoutons à cela le fait établi que l’expérience déjà 
vécue de l’enseignement à distance, n’était pas tout à 
fait concluante, ce système ayant montré ses limites du-
rant l’année scolaire écoulée. 

Malgré tout, le département de l’Education nationale 
favorise et s’accroche à l’enseignement à distance sur 
le présentiel dont il fait l’exception, ce qui impose aux 
écoles de s’adapter pour combiner, de manière flexible, 
entre les deux modes selon l’évolution de la situation 
épidémiologique, sachant que le pouvoir de décision 

est délégué aux académies régionales. En théorie ! 
Le scénario de l’enseignement présentiel est condi-

tionné par le respect d’un protocole sanitaire strict et 
bien précis selon les circonstances de chaque établis-
sement scolaire.

Ce protocole prend en compte les mesures préven-
tives comme la réduction de l’effectif, l’aération des salles 
de classe, la nécessité d’éviter les rassemblements, la 
mise en place de bordures de signalisation, le nettoyage 
et la désinfection des différentes structures et dépen-
dances scolaires, la disponibilité de produits hydro al-
cooliques, ainsi que les gestes barrières ordinaires tels 
que la distanciation physique, la stérilisation des élèves 
et leur port obligatoire du masque dès la cinquième 
année du primaire, l’obligation du port du masque par 
les enseignants, et la mise en place de salles d’isolation 
pour les cas suspects de contamination du Covid 19. 

Pour ce qui est du cadre national de référence pour 
l’enseignement à distance, le ministère de tutelle a pris 
des dispositions pour assurer la production numérique 
audiovisuelle de la totalité des programmes scolaires 
de l’année 2020-21 pour tous les cycles.

Deux jours avant chaque cours, l’élève reçoit une 
notification du canal sur lequel il sera diffusé.

Si l’élève n’arrive pas à le suivre sur la télévision, 
il pourra se rattraper en y accédant sur la plateforme 
TelmidTice.

Pendant le cours, l’élève est invité à noter ses re-

marques concernant les éventuelles incompréhensions 
ou interrogations suscitées par le cours et qu’il commu-
niquera à l’enseignant. après le cours, il devra réaliser 
les activités demandées par l’enseignant et les trans-
mettre via la plateforme. Idem pour l es exercices.

tout cela n’est pas facile ni ac-
cessible à tout le monde dans une 
société où les moyens des élèves 
sont strictement limités et où, dans 
la majorité des cas, les parents sont 
analphabètes, ce que semble igno-
rer un gouvernement qui excelle 
dans l’improvisation.

Il existe, maintenant, un autre 
scénario, celui de l’enseignement 
mixte « distanciel-présentiel » qui 
se présente sous différentes op-
tions :

Enseignement primaire :

  - option 1 : (une salle pour 
chaque classe) : chaque groupe bé-
néficiera de 15 heures de présentiel 
et de 15h de distanciel. Par exemple, 
lundi, mercredi, vendredi pour le 1er 
groupe et mardi, jeudi, samedi pour 
le deuxième groupe. Chaque jour-
née, pour chaque groupe, durera 5 

heures en continu. La récréation durera 15 mn. La durée 
des cours sera de 5 heures en matinée, trois jours par 
semaine.

- option 2 : (2 salles pour trois classes): La récréa-
tion durera également 15 mn. Dans ce cas, la durée des 
cours sera de 3H45mn, 4 fois par semaine, dont deux en 
matinée et deux l’après-midi.

- option 3 : (deux salles pour deux classes, chaque 
classe divisée en deux groupes): les cours durent 5 
heures, trois jours par semaine, soit en matinée, soit 
l’après-midi. 15 mn de récréation.

Enseignement Secondaire :

  - option 1 : (établissements dont les salles fonc-
tionnement à moins de 60% de capacité) : 18 heures 
en présentiel, en alternant les journées (lundi mercre-
di vendredi ou bien mardi jeudi samedi), à raison de 6 
heures par jour, toujours en matinée.

  - option 2 : (établissements dont les salles fonction-
nement à plus de 60% de capacité): présence tous les 
jours, soit en séance du matin soit en séance de l’après- 
midi-en alternance), à raison de 4 heures par jour.

Le conseil de gouvernement réuni le jeudi 27 août a écouté les explications du ministre de l’Education na-
tionale au sujet des différentes questions épineuses liées à la rentrée scolaire dans ses deux modes, 
«présentiel» et «distanciel».

Au terme de cette rencontre, on apprendra que le formulaire dans lequel les parents optent pour le présentiel devait 
être transmis, au plus tard le 3 septembre courant. Le délai était donc de trois jours pour déposer ce document sur la 
plateforme Massar ou directement dans l’établissement scolaire concerné. 

D’autre part, l’’enseignement présentiel n’est pas systématiquement garanti, chaque demande devant être exami-
née par l’établissement scolaire selon des critères précis. 

En plus, des rencontres élèves enseignants seront organisées en présentiel au démarrage de l’année.

Modes de fonctionnement
et protocole sanitaire

de l’Enseignement

Nouveau retour sur la Rentrée scolaire 2020-2021
(3ème partie)
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Rubrique   
Culturelle

Alya et les trois chats
de Amina Hachimi Alaoui

Un énorme coup de cœur cette semaine ! L’auteur 
amina Hachimi alaoui, est libraire et éditrice. Ses 

enfants et petits-enfants lui ont donné l’envie d’écrire. Elle 
s’intéresse à la sensibilisation à la lecture avec l’opération : 
«Un Livre Un Enfant» 

a travers cette histoire, toute en douceur, les tous-petits 
pourront s’identifier aux trois chats qui voient le ventre de leur 
maîtresse s’arrondir et sont intrigués. 

Maryam et Sami ont trois chats : Pacha le chat angora noir – 
fier comme un pacha vraiment ! Minouche le tigré gris trouvé 
dans la rue et amir le siamois déluré. Ce sont des chats qui 
ont tous un point commun : ils ont été adoptés par amour des 
chats.

Nous découvrons trois adorables minous qui sont très 
aimés par leurs maîtres. Ils les nourrissent, les chérissent, 
et s’en occupent parfaitement. Un jour, le ventre de Maryam 
grossit, nos trois chats ne comprennent pas pourquoi. Cela 
montre bien aux jeunes lecteurs que l’arrivée d’un bébé dans 
la maison va changer les choses. Heureusement nos trois 
chats ont de supers maîtres qui continuent de les aimer au-
tant, malgré l’arrivée d’un bébé dans le foyer :) Ce qui peut 
permettre de faire comprendre au lecteur que l’on peut aimer 
trois chats mais aussi un bébé donc si un petit frère ou une 
petite soeur arrive, lui l’aîné sera aimé malgré tout.

Un magnifique petit livre qui vaut le coup d’être lu par petits 
et grands.

Bonne lecture !

@ par Meryem Cherradi

Coronavirus

Ajustez 
convenablement votre 
masque de protection 

Préservez votre santé 

Moins de dix jours  après la 
disparition de la doyenne 

de la scène marocaine, touria 
Jebrane qui s’est éteinte, lundi 
24 août 2020 à Casablanca, à 
l’âge de 68 ans des suites d’une 
longue maladie, voilà qu’un se-
cond géant du théâtre populaire 
national, abdeljabar Louzir, suc-
combe, à son tour, à une longue et 
pénible maladie qui l’a emporté, à 
l’âge de 88 ans, dans la soirée de 
mercredi 2 septembre 2020, à son 
domicile du quartier Daoudiate , à 
Marrakech,  sa ville natale. 

Le célèbre comédien marocain 
qui souffrait depuis de nom-
breuses années de diabète a 
eu des complications de santé, 
ayant nécessité son admission 
à l’hôpital juste avant son décès. 

Son corps a été  inhumé au 
cimetière Bab Doukkala après la 
prière d’ad-Dohr.

abdeljabbar Louzir était un co-
médien de renom qui a fait ses 
premiers pas sur scène en 1948, 
en  intégrant la troupe «al-atlas» 
de Moulay abdelouahed  Has-
sanein, une école artistique de 
grande renommée, àl’époque,.

Le grand  palmarès des 80 
pièces théâtrales jouées par le 
défunt artiste,  témoigne de l’im-
mensité du talent du comédien.  
Il avait obtenu son premier rôle 
en 1951 dans la pièce « El Fatmi 
et Daouia »  jouée devant le dé-
funt Roi feu Mohammed V au pa-
lais Bahia à Marrakech, en 1957.

Le regretté disparu  avait éga-
lement milité pour l’indépen-

dance du Maroc, et mené des 
activités nationalistes. Il avait été 
membre de l’équipe de la ville 
ocre, «  kawkab athlétique Club 
de Marrakech (kaCM) ». 

a l’heure de son décès, la télé-
vision marocaine diffusait la der-
nière comédie « Dar al Ouarata 
» (La maison des héritiers) dans 
laquelle le regretté abdeljabar 
Louzir tient magistralement  le 
premier rôle.

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

Selon son directeur, Moha-
med aouaj, l’académie ré-

gionale de l’Education et de la 
Formation (aREF) de tanger-té-
touan-al Hoceima, serait enga-
gée à prendre toutes les mesures 
nécessaires et à mobiliser les 
moyens et outils « dont elle dis-
pose », afin de garantir le succès 
de la rentrée scolaire 2020-2021, 
et permettre aux élèves d’avoir 
une rentrée réussie en ces cir-
constances exceptionnelles.

« Les mesures prises dans 
ce sens visent principalement 
à garantir aux élèves le droit 
d’apprentissage comme droit 
universel, tout en leur assurant 
une protection sanitaire contre 
tout danger ou risque pouvant 
affecter leur état de santé » a 
indiqué M. aouaj, soulignant l’im-
portance d’impliquer les parents 
dans la prise de décision, les ap-
pelant ainsi à sensibiliser leurs 
enfants davantage quant à la né-
cessité de respecter le protocole 
sanitaire mis en place afin de 
préserver leur santé et d’assurer 
leur sécurité en cette période de 
pandémie.

a l’occasion, le responsable 
régional a souligné la capacité 
d’adaptation de l’aREF face à l’évo-
lution de la situation épidémiolo-

gique, affirmant que l’ensemble 
des préfectures et provinces de 
la région « sont  mobilisées pour 
tous les scénarios » préparés par 
le ministère de de tutelle.

Pour notre part, nous souhai-
tons que, sur le plan pratique, 
l’optimisme de M. Mohamed 
aouaj soit à la mesure des 
moyens que possède l’aREF 
du nord pour contenir, dans des 
conditions sanitaires favorables, 
l’ensemble des élèves devant re-
gagner l’école à cette rentrée.

Notre observation qui, nous en 
sommes convaincus, n’échappe 
pas aux responsables du sec-
teur, mais dont personne ne 
parle, ne concerne pas seule-
ment l’aREF du nord, mais celles 
de l’ensemble des régions du 
royaume. 

Nous pensons seulement aux 
moyens logistiques exigés par la 
nouvelle situation pandémique, 
et nous nous demandons si 
les moyens existants depuis 
la dernière année scolaire, 
pourraient-ils suffisamment ré-
pondre aux exigences de cette 
nouvelle rentrée, concernant 
essentiellement la distancia-
tion sanitaire (salles de classe; 
tables et chaises pour élèves, 
entre autres), mais aussi les res-
sources humaines (nombre d’en-
seignants) ! 

Il faut rappeler que, pendant les 
années précédentes, une salle de 
classe accueillait, en moyenne, 
une quarantaine d’élèves et né-
cessitait un seul enseignant. 

Par contre, cette année, ces 
moyens devaient être doublés… !

Une deuxième étoile 
s’éteint dans le ciel 
du théâtre

Le grand comédien 
Abdeljabar LOUZIR
 s'en est allé 

région Tanger-Tétouan-al Hoceima
L’AREF à l’heure de la rentrée scolaire

L’optimisme affiché est-il 
à la mesure des moyens exigés ? 
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FAits DiVERs

Un pédophile abuse 
de deux mineurs 

L’affaire a commencé lorsqu’une maman s’est pré-
sentée à la brigade de gendarmerie royale de la com-
mune de Melloussa, dans la province de Fahs-anjra, 
pour déposer une plainte contre un individu de 42 
ans, qu’elle accuse d’avoir violé, à plusieurs reprises, 
son fils mineur, handicapé physique et mental.

Elle connait parfaitement le violeur de son fils qui 
travaille avec elle dans la même ferme.

Cette maman a remarqué un changement dans le 
comportement de son fils handicapé, ce qui l’a pous-
sée à se rapprocher davantage de lui. Le jeune gar-
çon a fini par lui avouer la vérité crue.

Presque simultanément, une seconde maman 
s’est présentée à la gendarmerie pour déposer une 
plainte similaire contre le même individu qui aurait 
également abusé plusieurs fois de son fils de 4 ans. 

Se sentant traqué, le pédophile a pris la fuite et 
une note de recherche a été lancée contre lui. Il a 
fini par être localisé au quartier Al Irfane du quartier 
Boukhalf à tanger où il a été repéré et arrêté dans un 
café.

Une fois placé en garde à vue, le mis en cause a 
avoué les faits et présenté au parquet général près la 
Cour d’appel de tanger pour attentat à la pudeur sur 
deux mineurs dont un handicapé.

Jouissant pourtant d’une bonne réputation parmi 
les employés de la ferme, personne ne soupçonnait 
ce personnage d’être capable de commettre de tels 
actes, 

uuuuuu 

Saisie de haschich 
à Tanger et à Fnideq 

En procédant à l’arrestation d’un jeune homme im-
pliqué dans une affaire de coups et blessures ayant 
entraîné une infirmité permanente, la police judiciaire 
relevant de la préfecture de police de tanger a mis la 
main sur une importante quantité de drogue.

Cela s’est passé dimanche dernier, au quartier 
Ben Dibane, où une perquisition policière au domi-
cile du mis en cause qui s’est révélé , en plus d’être 
un personnage violent, revêtir également la cas-
quette de trafiquant de drogue possédant chez lui 7,5 
kg de haschich et 90 comprimés psychotropes ainsi 
qu’une balance électrique et une arme blanche.

De son côté, la police de la localité de Fnideq a 
procédé, au cours d’un contrôle routinier de la circu-
lation urbaine, à la saisie de 160 kg de haschich dis-
simulés à l’intérieur d’une voiture portant de fausses 
plaques d’immatriculation. 

Le chauffeur du véhicule, faisant partie d’un ré-
seau de trafic de drogue, a été arrêté et soumis à une 
enquête. 

avenue Moulay rachid

Collision entre deux voitures : 
cinq blessés 

Une violente collision entre deux voitures légères, 
faisant cinq blessés, s’est produite dimanche sur 
l’avenue Moulay Rachid, à tanger, appelée également 
« artère de la mort », allusion faite à la vitesse débri-
dée avec laquelle roulent des automobilistes, se don-
nant à cœur joie, quoique depuis un certain temps, 
cette frénésie a été atténuée grâce à l’installation 
de caméras de surveillance et à l’aménagement de 
réducteurs de vitesse dans certains points névral-
giques.

toujours est-il que les deux voitures entrées en 
collision dimanche, roulaient apparemment à une vi-
tesse folle. 

La police appelée sur les lieux a fait évacuer les 
blessés au service des urgences et procédé aux for-
malités et constat d’usage 

uuuuuu 

Interpellation d’un 
imposteur usurpant la noble 

fonction d’avocat 

Les services de la Sûreté nationale (DGSN) rele-
vant de la préfecture de police de tanger ont inter-
pellé, dans la soirée de lundi dernier, un individu aux 
multiples antécédents judiciaires, pour son implica-
tion présumée dans une affaire d’usurpation d’une 
fonction régie par la loi et de trafic de stupéfiants.

L’histoire a commencé lorsqu’un véhicule station-
né dans un parking de la ville depuis plus de deux 
mois, a éveillé les soupçons des services de sécurité 
qui ont procédé à sa fouille minutieuse, en présence 
de son propriétaire.

La poursuite de l’enquête a conduit la police au 
domicile de cet individu qui se révèlera être un im-
posteur usurpant la noble fonction d’avocat. 

Une perquisition a donné lieu à la saisie d’une toge 
d’avocat, de 81.800 tubes de colle dissolution utilisée 
comme drogue, une somme d’argent, trois appareils 
de communication sans fil et des documents comp-
tables falsifiés.

Le suspect a été placé en garde à vue pour les 
besoins de l’enquête et l’instruction du dossier juri-
dique. 

Un MRE positif au Covid19, 
s’échappe de l’hôpital de Nador

Parmi onze passagers, confirmés positifs au Co-
vid-19, arrivés dimanche dernier à Nador à bord d’un 
navire en provenance du port français de Sète, un 
Marocain résident à l’étranger, admis à l’hôpital Has-
sani de Nador, s’est évadé mardi dernier du pavillon 
réservé aux patients atteints du Coronavirus.

L’intéressé âgé d’une vingtaine d’années, originaire 
de Beni Mellal, a profité d’un moment d’inattention de 
l’infirmière de garde, occupée à dispenser des soins 
à d’autres malades, pour se faufiler hors du service 
réservé aux cas Covid-19.

Il a ensuite réussi à tromper la vigilance des agents 
de sécurité pour quitter les lieux.

Il est ainsi, porté disparu depuis lors, ce qui a mis 
en alerte la gendarmerie royale, la police et les auto-
rités locales.

On suppose que le jeune patient a rejoint Béni 
Mellal où sa famille a été alertée pour veiller à ce 
qu’il soit repris en charge afin de lui faire reprendre 
et terminer son protocole de traitement anti-corona. 

uuuuuu 

 Un homme bloqué à Sebta 
rejoint Belyounech à la nage

après la jeune femme Marocaine qui a réussi, il y 
a deux semaines, à parcourir à la nage, la distance 
maritime de la baie de Sebta, séparant le préside oc-
cupé du littoral marocain de la ville de Fnideq, cette 
fois, c’est un jeune Marocain qui a réussi la même 
expérience en traversant à la nage la distance, un 
peu plus longue, de plusieurs centaines de mètres 
séparant la pointe de tarajal, au sud de Sebta, au lit-
toral marocain, pour aboutir, cette fois au large de 
Belyouneh. y a également réussi.

Comme la jeune femme, cet homme était égale-
ment bloqué depuis le début de la pandémie du Co-
ronavirus à l’intérieur du préside occupé de Sebta, 

uuuuuu 

Neuf «Harragas »
 repêchés au large de Larache

 Neuf candidats à l’immigration clandestine, vic-
times d’une grosse arnaque, se sont retrouvés blo-
qués à bord d’une embarcation rudimentaire  au 
large de Larache, où ils ont été interceptés, samedi 
dernier, par une patrouille de la Marine royale maro-
caine..

L’histoire a commencé avec deux passeurs qui 
ont soutiré à chacun de ces jeunes Harragas la 
somme de 15 000 dirhams contre la promesse de les 
conduire jusqu’en Espagne.

Entassés à bord de l’embarcation, les malheureux 
candidats clandestins ont été poussés en mer où 
ils ont navigué au hasard pendant 48 heures, avant 
d’être interceptés par une patrouille de la Marine 
royale, au large de Larache.

Les malheureuses victimes épuisées ont été pro-
visoirement placées dans un centre d’accueils après 
avoir été soumises à des soins.

Une enquête est ouverte pour retrouver les deux 
arnaqueurs et leurs éventuels complices.

Ph : DR

Ph : DR
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a partir de ce jour, j’ai décidé, spontané-
ment, de ne plus m’enfermer chez moi et, 

à me tourner les pouces. 
Chaque matin quand je me réveille, je ne fais 

que penser, à ce que mon maitre spirituel et ami 
fidèle, le sieur Sidi Flaneflani, un homme respec-
tueux vis à vis de ses prochains, un homme de 
grande confiance, qui n’a pas cessé de me répé-
ter et de m’encourager pour tenter une nouvelle 
expérience sociale très fructueuse.

Conformément à ses dires, ma candidature 
pour me présenter aux prochaines élections a été 
largement acceptée, grâce à lui, bien entendu !

Franchement, pour ne rien cacher, je ne suis 
pas encore arrivé à comprendre, jusqu’à pré-
sent, à saisir exactement sa véritable intention, 
ses motivations restent inconnues, et personne, 
donc, ne peut expliquer ses points de vue…

Je ne m’attendais pas à me trouver, en très peu 
de temps, en tête de liste d’un parti politique, de 
création récente sous le nom, original. « Parti des 
Citoyens…Incorruptibles » - Je n’en reviens tou-
jours pas!?!

J’ai découvert soudainement, pour la première 
fois de ma vie, que je me sens devenir un person-
nage important dans cette ville…Je me vois déjà 
dans un avenir teinté de rose…un avenir brillant 
de surabondance de bien, de fric, de pouvoir et 
d’autorité!!! Une activité humaine et gourmande 
que je n’ai pas choisie pourtant…

Mon destin capricieux a complètement bascu-
lé enfin, tout va, dorénavant bien pour moi. Dieu 
merci !!!

après tant d’années de chômage, et après avoir 
traversé une période bourrée d’échecs.., il est 
temps que je me mette à bouger ( ?)…J’espère 
m’en sortir indemne. Mon regard est dès lors po-
sitif sur la vie. Je demeure confiant et je garde un 
espoir intact pour affronter ce monde, car c’est un 
enjeu fondamental, il n’est pas besoin d’en parler 
davantage aujourd’hui ; à plus tard…peut-être ?!

Jusqu’à ce moment, ce qui m’a le plus marqué, 
c’est de ne rencontrer que rarement mes potes, 
se séparer d’eux, d’un seul coup n’est pas une 
chose facile !

Mais, à très bien méditer, il me reste en tête, les 
réunions sur les terrasses de café, avec ces der-
niers, qui m’abrutissent…

Ils n’ont pas d’autres sujets intéressants de 
conversation, hormis celui de guetter les pas-
sants; la plupart d’entre eux ont le même caractère 
hargneux, pour noyer leur ennui, ils ne font que ju-
ger défavorablement les gens. De quoi parlent-ils 
vraiment ? Voici ce qu’on entend raconter

de part et d’autres… « tu vois le type bien ha-
billé, qui va et vient juste à côté ? il a été viré de 
son boulot, pour avoir reproché des défauts à 
son ex-employeur, un nanisme au nez épaté et 
un peu trop efféminé » ; « la merveilleuse femme, 
très mélancolique qui se trouve sur la chaussée 
d’en face a surpris hier soir, son volage conjoint 
en train de flirter avec « dame guenon ». »… ; «Le 
grand costaud qui salue tout le monde, a foutu 
une bonne baffe, en pleine gueule, à un chauve 
en l’envoyant brusquement sur des dizaines de 
pastèques mises en vente au socco » ; « Le mec 
qui fait semblant de s’arrêter devant le feu rouge, 
pour éviter qu’on le reconnaisse vient d’écoper 
des mois de taule pour avoir collaboré à des vols 
de blé des USa, au port. »…etc…etc…etc…

Je me dis, chaque fois, qu’il vaut mieux être 
contaminé par le « virus de l’anarchie de la poli-
tique » que de prendre place avec ces gens sans 
jugeote !!!

(a suivre) 

Signé : OM-ART

Rubrique

13ème partie

Profil d’un ancien 
Tangérien

ActuAlités

Le ministre de l’Equipement, 
du transport, de la Logis-

tique et de l’Eau, abdelkader amara 
et la ministre du tourisme, de l’ar-
tisanat, du transport aérien et de 
l’Economie sociale, Nadia Fettah 
alaoui, ont présidé, mercredi dernier, 
la cérémonie  inaugurale de l’échan-
geur et de la pénétrante «Lixus» au 
niveau de l’autoroute tanger-Rabat, 
dans la province de Larache, en 
présence du wali de la région de 
tanger - tétouan - al Hoceima, Mo-
hamed Mhidia, de la présidente du 
directoire du Fonds Hassan II pour 
le développement économique et 
social, Dounia Ben abbas tâarji, du 
gouverneur de la province de La-
rache, Bouassam El alamine et du 
directeur général des autoroutes du 
Maroc (aDM), anouar Benazzouz.

Cette nouvelle infrastructure dont 
l’objectif est de développer davan-
tage le réseau autoroutier national 
de manière à accompagner le tou-
risme national et améliorer l’accès 
et l’accessibilité aux zones touris-
tiques, assure un accès direct à la 
station balnéaire Lixus ainsi qu’un 
deuxième accès pour desservir le 
nord de la ville de Larache.

Le Centre hospitalier pro-
vincial Mohammed V d’al 

Hoceima vient d’être doté d’un la-
boratoire de dépistage du nouveau 
coronavirus (Covid-19), renforçant 
ainsi l’offre sanitaire au niveau de la 
province.

Les premiers tests de dépistage 
du nouveau coronavirus effectués 
au niveau de ce laboratoire ont dé-
marré dimanche dernier, avec les 
premiers résultats révélés le lende-
main matin.

Ce laboratoire vient s’ajouter à 
d’autres unités similaires dans la ré-
gion de tanger-tétouan-al Hoceima 
au sein desquelles les tests de dé-
pistage du Covid-19 sont effectués 
quotidiennement.

Selon le délégué provincial de la 
Santé  à al Hoceima, Mohamed El 
Yeznasni, ce nouveau  laboratoire 

Le projet réalisé dans le cadre 
d’une convention entre le ministère 
de l’Equipement, du transport, de 
la Logistique et de l’Eau, la Société 
aDM et le ministère du tourisme, 
de l’artisanat, du transport aérien 
et de l’Economie sociale représen-
té par la Société marocaine d’in-
génierie touristique (SMIt), a été 
exécuté en 32 mois à l’aide d’un 
investissement de 150 millions de 
dirhams. Il compte un passage su-
périeur, cinq ouvrages d’arts dont 
un viaduc à poutres précontraintes, 

permettra  de réduire les délais d’at-
tente pour les habitants de la pro-
vince qui devaient, jusque-là, se dé-
placer à tétouan pour effectuer leurs 
tests de dépistage du Covid-19.

Le laboratoire, mis en place sous 
la supervision de la délégation pro-
vinciale de la Santé, ainsi que des 

une pénétrante en 2×2 voies sur un 
linéaire d’environ 1,6 km, trois km 
de bretelles et d’accès et une gare 
de péage d’une capacité de 15000 
véhicules/jour.

Pour le ministre  amara, l’échan-
geur « Lixus » est très important, 
non seulement pour la station bal-
néaire Lixus, mais également pour 
la population de Larache, 

«Souhaitons que sa mise en ser-
vice  puisse donner un punch pour 
l’activité touristique dans la région», 
dira-t-il..

médecins biologistes et des tech-
niciens de laboratoire relevant du 
Centre hospitalier provincial Mo-
hammed V d’al Hoceima, permettra 
d’effectuer plus de 100 tests de dé-
pistage par jour, a indiqué El Yeznas-
ni dans une déclaration à la MaP, 
source du présent article.

autoroute Tanger-rabat

Inauguration de l’échangeur Lixus

Sous réserve de restrictions de 
voyage liées à la pandémie du 

Covid-19, la compagnie aérienne tUI 
Fly Belgium sera présente, en ce 
mois de septembre au Maroc, avec 
neuf vols chaque semaine.

ainsi, al Hoceima pourrait être 
desservie dès le 10 septembre au 
départ de Charleroi. Deux semaines 
plus tard, suivront les lignes vers 
Nador, Oujda, Rabat et tanger. 

toutes ces dates et fréquences 
restent liées à la réouverture des 
frontières ou au maintien de leur ou-
verture selon l’évolution de la crise 
sanitaire.

Transport aérien 

 Plusieurs vols vers 
le Nord du Maroc

Coronavirus 

Al Hoceima se dote 
d’un laboratoire de dépistage 
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Compte tenu du contexte sanitaire lié à la pandémie de Co-
vid-19, l’Institut amadeus a annoncé, hier vendredi,  l’annu-

lation de l’édition 2020 du Forum MEDays, initialement prévue en 
novembre prochain.  

Cette décision intervient en raison de la conjoncture actuelle et 
des restrictions légitimes et nécessaires appliquées au Maroc en 
matière de déplacements internationaux et d’organisation évène-
mentiels

L’Institut indique avoir engagé, dès le début de cette pandémie, 
une réflexion autour de la pertinence de reporter ou d’organiser 
virtuellement les MEDays 2020, ajoutant qu’ au vu des différents 
benchmarks internationaux et afin d’éviter de dénaturer les spé-
cificités de ce Forum, qui est une plateforme de référence sur le 
plan continental à travers les échanges de haut niveau, la concer-
tation et le networking qu’elle propose, l’Institut amadeus a conclu 
qu’aucune de ces deux options ne serait opportune ».

amadeus privilégie, dès à présent, la préparation de la pro-
chaine édition des MEDays, programmées à tanger en novembre 
2021 .

Afin de maintenir le positionnement de la « marque » MEDays 
au cœur de l’agenda des grandes conférences internationales, 
l’Institut amadeus organisera en visioconférence, du 10 au 17 
novembre prochain, des Websessions, à raison de deux panels 
par jour pendant six jours (sauf les 14 et 15 novembre), intitulées 
« MEDays talks », qui regrouperont des décideurs internationaux 
de haut niveau autour des thématiques traditionnelles du Forum 
MEDays, mises en perspective avec les défis posés par la pan-
démie et par la récession économique qui en découle, ajoute la 
même source. 

Enfin, compte tenu de la particularité de cette année, l’Insti-
tut Amadeus « poursuit sa réflexion autour de l’opportunité de 
maintenir le Grand Prix MEDays 2020, tout en identifiant, le cas 
échéant, les modalités adéquates et appropriées de remise de 
cette prestigieuse distinction à son lauréat éventuel ».

MEDays 2020 
annulés 

ActuAlités

Revue de presse 

Le principal fournisseur 
d’analyses sur le trans-

port par conteneurs, les ports et 
la chaîne d’approvisionnement 
logistique, Lloyd’s List Contai-
ners, a publié cette semaine son 
dernier classement annuel qui 
énumère les ports mondiaux les 
plus prépondérants.

L’édition 2020 de « Lloyd’s List 
One Hundred Ports « compile 
les chiffres annuels de débits 
de conteneurs des installa-
tions portuaires du monde. Elle 
concerne la nomenclature des 
100 premiers ports au monde 
sur les 500 disposants d’une 
activité de transbordement. Les 
données collectées relèvent de 
l’année 2019.

Perdant une place, le port de 
Dubaï, aux Émirats arabes Unis 
(EaU), se positionne à la 11e 

position à l’échelle mondiale 
mais conserve son leadership 
dans la région Moyen-Orient et 
afrique du Nord (MENa).

Le port de tanger Med, au Ma-
roc, a gagné 12 places au classe-
ment de Lloyd’s List Containers, 
pour devenir le 35e port le plus 
important au monde. Le port de 
Jeddah, en arabie Saoudite, se 
positionne à la troisième place 
dans la région en occupant le 41e 
rang sur 100 ports mondiaux.

Le port de Salalah au Sulta-
nat d’Oman, progresse de sept 
places, se propulsant ainsi à 
la 44e position. Le port Said, 
en Égypte, est classé 46e, suivi 
de celui d’abu Dhabi, aux EaU, 
qui est 71e. L’arabie Saoudite 

confirme également l’envergure 
de ses hubs logistiques avec le 
king abdullah Port (87e) et celui 
de Dammam (93e) qui fait son 
entrée dans le top 100.

L’analyse met en exergue les 
bonnes performances enre-
gistrées tant au Moyen-Orient 
qu’en Méditerranée, où la crois-
sance moyenne des ports de la 
région a augmenté respective-
ment de 6,3% et 6,6%. 

tanger Med se trouve au som-
met du panorama africain. Il de-
vient le premier port de transbor-
dement de conteneurs en afrique 
et confirme son hégémonie pour 
la troisième année consécutive. 
Il est suivi du port Said (Égypte) 
et de celui de Durban (72e) situé 
en afrique du Sud. aucun autre 
port africain n’est présent dans 
le classement.

a l’échelle internationale, 
la Chine domine le top 5 des 
ports de transbordement de 
conteneurs avec la présence 
de quatre structures. Le pre-

mier port au monde est celui 
de Shanghai suivi de celui de 
Singapour qui résiste à la per-
formance chinoise. Les ports 
chinois de Ningbo-Zhoushan, 
de Shenzhen et de Guangzhou 
sont également à la tête du clas-
sement. La Chine se trouve ainsi 
en position dominante dans le 
secteur portuaire. Le commerce 
conteneurisé transitant par la 
l’Empire du Milieu représente 
près de 40% du total de la capa-
cité de chargement.

Pour Lloyd’s List Containers, 
l’année 2019 peut être mar-
quée comme « le calme avant 
la tempête », compte tenu du 
déroulement de l’année 2020 
«aux mains de la crise sanitaire 
du coronavirus «. Linton Ros-
signol, éditeur à Lloyd’s List 
Containers, explique que malgré 
les incertitudes géopolitiques 
mêlées aux guerres commer-
ciales, 2019 a été une période re-
lativement tranquille par rapport 
aux bouleversements à venir.

le port Tanger Med 

classé 1er port à conteneurs 
en Afrique et 35ème au Monde

Lu pour vous dans

« Sté  MAJI-NORD CONSEIL SARL »
RUE MARRAKECH, RESIDENCE 

NAJD, 4EME ETAGE, APT. 36, 
TANGER

Société  DAMARK SPORT WEAR 
 SARL  A.U.

FRACTION 70, RESIDENCE MA-
JORELLE, ANGLE AVENUE MAR-
RAKECH ET AVENUE LA PROVINCE. 
TANGER.
Constitution d’une Société à Responsa-
bilité Limitée A Associé Unique.
Aux Termes d’un acte sous seing privé 
en date du 16/07/2020 et y enregistré le 
20/07/2020 sous la référence : 35176, il 
a été établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les sui-
vantes.
Dénomination sociale : La société prend 
la Dénomination de : DAMARK SPORT 
WEAR  SARL  A.U.
• Objet : Cette société a pour objet tant 
au Maroc qu’à l’étranger soit pour son 
compte soit pour le compte des tiers : 
Marchand des Matériels et Vêtements 
Sportif.  Equipements Sportif. Elec-
tronique Sportif. Accessoires Sportif. 
Protéines Alimentaire. Design sur Com-
mande. Importation de toutes matières 
et fournitures et matériels Sportif. Im-
portation des Textiles en Général. 
• Plus généralement toutes les activités 
commerciales ou industrielles finan-
cière, mobilière et immobilière se rat-
tachant directement ou indirectement à 
l’un des objets précités ou pouvant fa-
voriser le développement de la société.
Siège Social : Le siège social de la 
société est fixé à : FRACTION 70, RE-
SIDENCE MAJORELLE, ANGLE AV. 
MARRAKECH ET AV. LA PROVINCE, 
TANGER.. 
Durée : La durée de la société est fixée 

à quatre vingt dix neuf (99) années à dater 
du jour de sa constitution définitive.
Capital Social : Le capital social est fixé 
à la somme de CENT MILLES DIRHAMS 
(100.000,- DHS), divisé en MILLE (1000) 
Parts sociales de Cent (100,- DH) DI-
RHAMS chacune, numérotées de 0001 à 
1000 et attribuées ainsi qu’il suit : 
Mme. Douaa EL MORABET   
     1000 Parts Numérotés de 
0001 à 1000 Parts Sociales.
Gérance: La société est gérée par la Gé-
rante unique à savoir : Douaa EL MO-
RABET. Marocaine née à TETOUAN le 
02/05/1997. Titulaire de la C.I.N N° L 
700473 et domiciliée à Tétouan: RUE 
MOHAMED KHARRAZ, ZKT KARMA, DB 
3, N° 30.  La nomination par les présents 
statuts pour une durée indéterminée.
Signature : La société est valablement 
engagée pour tous les actes et docu-
ments la concernant par la seule signature 
du gérant unique de la société à savoir : 
Douaa EL MORABET. Marocaine née à 
TETOUAN le 02/05/1997. Titulaire de la 
C.I.N N° L 700473.
Année sociale : Du 1er Janvier au 31 Dé-
cembre. 
Bénéfice : Sur la totalité des bénéfices, il 
est préféré que 5% soit destinée pour le 
fond de la réserve légale, le solde est dé-
terminé par l’assemblée générale.
II/ Le dépôt légal a été effectué au tribu-
nal de commerce de Tanger le 28/08/2020 
sous N° 233337 dont le Numéro de registre 
de commerce est 107285. 
Pour Extrait et Mention.   
 MAJI-NORD CONSEIL.

-----------------------------------------------------
« Sté  MAJI-NORD CONSEIL SARL »

RUE MARRAKECH, RESIDENCE NAJD, 
4EME ETAGE, APT. 36, TANGER

Société SCOPELLO  CALL  SARL  A.U.
PLACA TORO, RESIDENCE AJDIR, 

RDC, BUREAU N° 3. TANGER.
Constitution d’une Société à 

Responsabilité Limitée A
 Associé Unique.

Aux Termes d’un acte sous seing privé 
en date du 16/07/2020 et y enregistré le 
17/07/2020 sous la référence : 33927, il a 
été établi les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée à associé unique dont 
les caractéristiques sont les suivantes.
Dénomination sociale : La société prend 
la Dénomination de : SCOPELLO CALL  
SARL  A.U.
• Objet : Cette société a pour objet tant au 
Maroc qu’à l’étranger soit pour son compte 
soit pour le compte des tiers : La prestation 
de services dans les domaines de télécom-
munications, de l’internet et des services 
à la clientèle aussi bien à l’export que le 
marché marocain. Service client, Centre 
de contacts (CRC) consistant en, et sans 
que cela soit limitatif, Help Desk, Assis-
tance, Conseilleur, Technique, Gestion de 
Back Office. Business procès outsourcing 
BPO qui est classé dans la sous-traitance 
de back-office, ce Qui inclut les fonctions 
internes de l’entreprise qui comprend des 
services liés à la clientèle tels que les ser-
vices de contre de contact CRC. (Outsour-
cing offshore. L’évaluation de la qualité 
service donnée au client et / ou au citoyen. 
La réception d’appels téléphoniques de 
différente clientèle. Le contact des clients 
pour introduire des produits et services. 
La télésurveillance à distance d’établis-
sements variés et l’intervention avec les 
services concernés. La réservation pour 
des touristes et demandeurs de services 
de location de propriétés. La représenta-
tion de labels ou d’évènements étrangers 
au Maroc : la mise en relation des opéra-
teurs économiques nationaux et interna-
tionaux, telle que les centrales d’achats et 
les centrales de vente. Le Conseil, l’étude 

; coaching, la formation continue pour les 
entreprises, et la gestion de la relation 
client (CRC).  L’achat, la vente, l’importa-
tion, l’exportation, la confection, la mise en 
place, la gestion, l’exploitation, l’archivage, 
la distribution, la location de toutes pres-
tations, le logiciel en toutes autres formes 
de données numérisées et multimédia sur 
tout support informatique ou électronique, 
et de toute installation de réseaux informa-
tique de banque de données, de services 
dans le domaine des télécommunications, 
de l’internet et des services à valeur ajou-
tée. Plus généralement. Toutes opérations 
ou activités commerciales ou industrielles 
financière, mobilière et immobilière se rat-
tachant directement ou indirectement à l’un 
des objets précités ou pouvant favoriser le 
développement de la société.
Siège Social : Le siège social de la socié-
té est fixé à : PLACA TORO, RES. AJDIR, 
RDC, BUREAU 3. TANGER. 
Durée : La durée de la société est fixée à 
quatre vingt dix neuf (99) années à dater 
du jour de sa constitution définitive.
Capital Social : Le capital social est fixé 
à la somme de CENT MILLES DIRHAMS 
(100.000,- DHS), divisé en Mille (1000) 
Parts sociales de Cent (100,- DH) DI-
RHAMS chacune, numérotées de 1 à 1000 
et attribuées ainsi qu’il suit :     M. 
EL AZHARI OUSSAMA  1000 Parts Nu-
mérotés de 0001 à 1000 Parts Sociales.
Gérance: La société est gérée par M. EL 
AZHARI OUSSAMA, de nationalité Maro-
caine, né à OUAZZANE le 13/05/1985. Ti-
tulaire de la CIN n° K405199 et demeurant 
à Tanger: IDRISSIA, RUE ABI SOROUR 
BEKRI, N° 1. La nomination par les pré-
sents statuts pour une durée indéterminée.
Signature : La société est valablement en-
gagée pour tous les actes et documents 
la concernant par la seule signature  du 
gérant et associé unique à savoir : M. EL 

AZHARI OUSSAMA. Titulaire de la CIN n° 
K405199.
Année sociale : Du 1er Janvier au 31 Dé-
cembre. 
Bénéfice : Sur la totalité des bénéfices, il 
est préféré que 5% soit destinée pour le 
fond de la réserve légale, le solde est dé-
terminé par l’assemblée générale.
  II/ Le dépôt légal a été effec-
tué au tribunal de commerce de Tanger 
le 28/08/2020 sous N° 233351 dont le 
Numéro de registre de commerce est 
107313. 

Pour Extrait et Mention.
MAJI-NORD CONSEIL.

-----------------------------------------------------
«Société Française Foncière 

de Tanger»
Société à responsabilité limitée au 

capital de 550.000 Dhs
Siege social : 22, rue Khalid 

Bnou Walid - Tanger
R.C de Tanger n°399

PROROGATION DE LA DUREE DE LA 
SOCIETE

1. Suite au Procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire du 20 Janvier 
2020, les associés de la société «SO-
CIETE FRANCAISE FONCIERE DE TAN-
GER S.A.R.L. », société à Responsabilité 
limitée, au capital de 550.000 dirhams, 
dont le siège social est à TANGER - 22, 
Rue Khalid Bnou
Walid, ont décidé de modifier comme suit 
l’article (5) des statuts :
« ARTICLE 5 : DUREE DE LA SOCIETE :
La durée de la société est fixée à quatre-
vingt-dix-neuf années, à compter de ce 
jour, soit le 20 Janvier 2020, sauf les cas de 
dissolution anticipée ou de prorogation pré-
vus par les présents statuts et par la loi. »
2. Le dépôt légal a été effectué au greffe du 
Tribunal de commerce de TANGER.

Pour extrait et mention
Le Gérant
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L’ACTUALITE EN CONTINU
LES + VUS LES + COMMENTES DE RACHID MADANI

rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Portrait

sportif

La démission immédiate du comité Bartomeu
La motion de censure unitaire contre le conseil d’administration dirigé 

par Josep Maria Bartomeu est déjà une réalité. L’initiative a le soutien des 
pré-candidats Víctor Font, Jordi Farré - promoteur de la motion - et Lluís 
Fernández-Alá, ainsi que  huit groupes d’opinion Blaugrana. Présenté 
avant- hier matin à travers une conférence de presse télématique, le vote 
de censure exige «la démission immédiate de l’ensemble du conseil 
d’administration» et appelle tous les membres du Barça à «soutenir cette 
motion de censure,vu le moment  très compliqué que vit le club».

Marc Duch, président de ‘Manifest Blaugrana’, a été chargé de prendre 
la parole au nom des trois candidats mentionnés ainsi que de huit groupes 
d’opinion culé: Compromissaris FCB, Dignitat Blaugrana, El Cor Blaugrana, 
El Senyor Ramon, La Resistència del Palau, Manifest Blaugrana, Seguiment 
FCB et # Noiestwitterbarça. Comme l’explique Duch, Joan Laporta ex 
président et fuitur candidat ne s’est prononcée ni en faveur , ni contre la 
motion, tandis qu’Agustí Benedito a clairement indiqué qu’il ne s’alignait 
pas sur cette action.

«Nous exigeons la démission immédiate de l’actuel conseil 
d’administration du FC Barcelone. L’objectif de cette motion est de forcer 
la démission de l’ensemble du conseil et de remettre le moment actuel 
entre les mains d’autres personnes pour le bien du club», ont  expliqué 
les membres dui clan de l’opposition. Duch a souligné qu’ à son avis, cette 
motion est unique et historique car jamais auparavant un aussi grand 
consensus n’a été atteint indépendamment des intérêts de chaque courant. 
«C’est la première motion qui a été faite sur une base transversale. Nous 
demandons à tous les « socios » d’assumer la responsabilité de la situation 
actuelle du club», a-t-il dit avant de faire remarquer que si la motion n’a pas 
été faite avant, c’est parce qu’il n’y avait pas assez de consensus .

Début de la motion de censure
La motion de censure débutera dans les prochains jours, lorsque 

commencera la collecte des 16 000 signatures nécessaires, objectif difficile 
à atteindre compte tenu du contexte. «Le handicap est important, mais nous 
ne pouvons pas changer le contexte qui existe. Nous allons transmettre 
au club une batterie de propositions pour rendre le processus aussi facile 
et sûr pour tous les membres. Nous sommes au milieu d’une pandémie, 
et peut-être certains des membres espèrent que le Barça fournira des 
installations», a commenté Duch, qui a encouragé les commissionnaires  à 
offrir leurs locaux ou un espace pour recueillir les signatures.

Le départ de Messi
Pour calmer les esprits, pour satisfaire les adhérents, le président  

Bartomeu a déclaré qu’il démissionnait au cas où Messi renoncerait à 
son départ mais avec une condition :la vedette argentine de l’équipe 
devait déclarer que le problème du Barça n’était  autre que le président.             
Interrogés pour savoir s’ils seraient satisfaits de la démission de Bartomeu, 
les leaders de la motion ont réitéré qu’ils exigeaient la démission de toute 
l’équipe de l’actuel président du Barça. En revanche, Duch et Faura n’ont 
pas voulu évaluer le possible départ de Leo Messi. «Cette question est sur 
une autre table qui n’est pas la nôtre», ont-ils admis. A l’heure où les débats 
sur la motion de censure contre Bartomeu et son conseil est à la une dans 
toute la Catalogne,Messi et son père représentant entament des pourparlers 
avec les dirigeants de Paris Saint Germain et de Manchester City pour un 
éventuel transfert.

Tribune du Sport

Double projet 2010-2015, 2015-2020
L’équipe de football Al-Fath a commencé, il y a quelque 

temps, à récolter les fruits de la stratégie qu’elle avait mise 
en place il y a près de cinq ans :une politique qui dépend de 
l’attraction de jeunes talents dans l’équipe et de l’investis-
sement dans le domaine de la formation après l’achèvement 
du projet de la préparation des infrastructures, qui a égale-
ment duré près de cinq ans entre 2010 et 2015. .

Transfert des footballeurs à l’étranger
L’équipe de Rabat a pu, de façon inhabituelle, ces der-

nières années, exporter un nombre important de joueurs 
vers des clubs d’Europe et du golfe Persique, avec des 
sommes très respectables à l’image des grands clubs casa-
blancais qui étaient les seuls à réussir  à merveille dans le 
bon marketing de leurs footballeurs grâce aux titres conti-
nentaux  remportés et surtout grâce à leur participation  
africaine .

Académie et Ecole de formation
Le club a œuvré beaucoup sur l’expansion du réseau 

de praticiens au niveau de la base  avec l’ouverture d’une 
académie et d’une école de formation  à un grand nombre 
de jeunes de la capitale administrative du Royaume et des 
sous-districts, et a investi un pourcentage important des 
revenus de la vente de joueurs dans le développement et 
l’épanouissement du niveau de la prochaine génération de 
joueurs :un grand projet FUS.

Un grand bénéfice
Le FUS a récolté une bonne somme, près d’un milliard 

de centimes, de l’accord de transfert de Murad Batna, qui 
était l’une des raisons du premier titre de l’équipe au cham-
pionnat national de son histoire en 2016 avec son passage 
au professionnalisme de l’Emirates Gate .

L’équipe a également réussi à bien « commercialiser » 
le joueur Mohamed Fawzir dans la compétition de la Ligue 
des champions arabe, après quoi il a rejoint l’équipe saou-
dienne Al-Nasr, avec un excellent accord financier, pour le 
club ainsi que pour le joueur qui gagnait deux fois plus par 
an qu’au Maroc.

Le partenariat au service des jeunes
Ces dernières années, le comité du FUS  s’est concen-

tré, à travers ses partenariats avec un certain nombre de 
clubs européens, sur le transfert de ses jeunes joueurs en 
Europe. C’est ce qui s’est passé, avec le transfert de Badr 
Bolhrood à Malaga, en Espagne, de Nayef Akrad, à Dijon, en 
France, puis de Yusufa Angi au portugais Boavista, ce qui 
a placé l’équipe à la tête des clubs nationaux qui exportent 
des joueurs vers l’Europe.

L’accord de transfert de Nayef Akrad est considéré 
comme l’un des exemples les plus réussis  que l’équipe 
aimerait beaucoup répéter dans un proche avenir, en rai-
son de nombreuses considérations que Hamza Al-Hajwi, 
résume dans le développement du joueur au niveau footbal-
listique supérieur et professionnel athlétique et scientifique, 
sa maturité rapide et sa vision du jeu.

Al-Hajwi a ajouté que la vente d’Akrad en Europe est 
un succès pour le joueur et pour la stratégie de l’équipe, 
car Nayef était arrivé au FUS de l’Académie Mohammed VI 
à un jeune âge, avant de rejoindre la première équipe et de 
réussir à briller localement  avec les équipes nationales et 
de jouer  à Dijon puis à Rennes de la Ligue française. Il est 
l’un des rares marocains qui, ont convaincu  en Ligue des 
champions ».La conquête sportive a remporté près d’un 
milliard et 200 millions de centimes dans l’accord de trans-
fert d’Akrad à Dijon, en plus d’environ 400 millions de cen-
times, soit 10% du transfert du joueur de Dijon à Rennes , 
alors que la valeur marchande du joueur augmentait en seu-
lement deux saisons, alors qu’il est âgé à peine de 24 ans.

L’investissement au service du sport
Hamza Al-Hajwi a estimé que la stratégie de l’équipe est 

cohérente et transparente.  La direction du club étant pas-
sée de la mise à disposition de l’infrastructure appropriée 
à la formation dans les 10 ans, indiquant en même temps 
que dans la même période, «l’équipe a réussi à remporter 
la Coupe du Trône à deux reprises, la Coupe de la Confé-
dération africaine et le Championnat national, D’occuper 
la troisième place dans les clubs les plus couronnés du 
Maroc au cours de la dernière décennie, et c’est un point 
très important qui confirme notre succès à remporter des 
titres en parallèle avec la politique de formation. «Il a souli-
gné que les objectifs du club dans ses différentes branches 
sont sportifs et non principalement rentables, car le FUS 
aspire à diffuser la culture de la pratique sportive auprès 
des jeunes et des compétences diplômées qui représentent 
bien la ville et le Maroc, que ce soit professionnel à l’étran-
ger ou à travers des compétitions étrangères auxquelles le 
club participe.

Al-Hajwi a confirmé que l’équipe investissait  beau-
coup dans la formation, car les revenus tirés de la vente 
de joueurs distingués servent à financer la politique de 
l’équipe susmentionnée, notant que les salaires au sein du 
club sont raisonnables et connus de tous, ce qui aide le club 
à attirer des joueurs qui cherchent la stabilité pour « briller 
»dans un environnement approprié .A vrai dire, toutes les 
équipes marocaines ,bien sûr à l’exception du Wac et du  
Raja qui ont leur propre politique devront suivre l’exemple 
de la formation rbatie et avoir un projet s’ils veulent opter 
pour le bien et l’avenir de leurs footballeurs.

LA MOTION DE CENSURE CONTRE 
LE COMITE DE BARCELONE 

LE FUS
UN EXEMPLE A SUIVRE
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CULTE
CHRÉTIEN

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

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

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

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

tAngER pRAtiquE
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  Sam. 05 05:25 13:27 16:58 19:49 21:07 

 Dim. 06 05:26 13:27 16:57 19:47 21:05 

 Lun. 07 05:27 13:26 16:56 19:46 21:04

 Mar. 08 05:28 13: 26 16:55 19:45 21:02

 Mer. 09 05:29 13:25 16:54 19:43 21:01

 Jeu. 10 05:30 13:25 16:54 19:42 20:59

 Ven. 11  05:30 13:25 16:53 19:40 20:57

HORaIRES DES PRIÈRES
du 05 au 11 Septembre 2020

CULTE
MUSULMAN

HORAIRE DES
PHARMACIES PHARMACIE DE GARDE

JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORaIRE NORMaL 
JOURNaLIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00

HORaIRE DES PHaRMaCIES 
DE 24 H PENDaNt La SEMaINE

de 9 h 00 à 09 h 00 du lendemain
HORaIRE DES PHaRMaCIES 

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

HORaIRE DE GaRDE 
PENDaNt La JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

BÉLIER : (21 MARS - 20 AvRIL)
Humeur :  Si vous avez envie de vivre ailleurs ou autrement, n’agissez pas 
sur un coup de tête mais profitez plutôt de ce doute pour cerner vos envies.
Amour : L’amour vous est aussi nécessaire que l’air que vous respirez. Et 
ça tombe bien, car la situation vous est très favorable sur le plan affectif. 
Argent : C’est en vous consacrant à des détails financiers que vous allez 
réussir à vous éviter des soucis pour les années à venir.
Travail : En recherche d’emploi, vous créez des contacts intéressants avec 
votre entourage. Votre disponibilité vous permet d’être réellement utile.. 

TAUREAU : (21 AvRIL - 20 MAI)
Humeur : Votre élan et votre combativité vous permettront de résoudre des 
problèmes pratiques qui encombrent votre route. 
Amour : Un événement imprévu en rapport avec votre famille, votre conjoint ou 
avec vos proches, vient s’ajouter à une situation déjà exigeante.
Argent : C’est un bon moment pour faire des projets de finances partagées, 
que ce soit en couple, avec une société ou bien pour demander un prêt. 
Travail : Plus inspiré, plus créatif et plus entreprenant, N’hésitez pas à mettre 
en valeur votre savoir-faire et votre bonne volonté. 

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur : Vous avez envie de mettre du piquant dans votre vie relationnelle. 
N’y allez pas trop fort quand même...
Amour : Vous vous comportez de manière la plus irréprochable possible, 
vous ne voulez, en aucun cas, que l’on n’ait plus confiance en vous.
Argent : Cette semaine est idéal pour vous consacrer pleinement à votre vie 
financière et à la satisfaction de vos désirs.
Travail : Vous devez peut-être endurer quelques contrariétés et vos nerfs 
sont mis à rude épreuve. 

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Humeur : Un brin survolté, vous n’éprouverez guère le besoin de vous reposer 
ou tout simplement de vous poser !.
Amour : Vos sentiments changent, vous aussi êtes en train de changer et ce 
n’est pas le meilleur moment pour penser aux relations stables.
Travail : Vous n’avez plus qu’une idée en tête : convaincre la terre entière et 
surtout vos admirateurs et admiratrices que vous êtes le meilleur !.
Argent : Les décisions précipitées de vos collaborateurs pourraient vous faire 
perdre gros si vous ne vous impliquez pas un plus dans vos affaires courantes. 

 LION : (24 JUILLET - 23 AOûT)
Humeur : Vous êtes le pilier du groupe, vous avez l’art de temporiser et de 
trancher sans faire de dégâts.
Amour : Les énergies célestes favorisent pleinement toute démarche senti-
mentale et autre projet à deux ! 
Argent : Vous êtes de plus en plus doué pour manier les finances et trouver 
de nouvelles idées qui vous laissent espérer le meilleur.
Travail : Vous êtes bienveillant vis-à-vis de votre entourage, moins impul-
sif, égocentrique ou tatillon que d’ordinaire.

vIERGE : (24 AOûT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : Vous avez une pêche d’enfer et vous êtes efficace dans tout ce 
que vous entreprenez. 
Amour : Vous faites preuve d’une sensualité sans égal. Certains captent 
qu’il y a en vous un ogre charnel ne sommeillant que d’un œil. 
Argent : Même si la diplomatie n’est pas forcément votre fort, vous usez de 
tact et d’habileté pour dénicher le bon filon afin de donner un nouvel élan 
à votre vie financière.
Travail : Si vous n’avez pas vraiment la possibilité de vous libérer complète-
ment, vous réussissez à accorder un peu de votre temps à chacun de vous. 

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Vous risquez de vous retrouver débordé si vous ne limitez pas le 
nombre de vos responsabilités.
Amour : Au menu, un programme qui fait rêver les couples et les céliba-
taires. C’est une farandole de sentiments qui déferle dans votre vie.
Argent : Une gestion précise et efficace vous protège des mauvaises sur-
prises financières.
Travail : Si vos intentions sont claires et vos propos lumineux, vous devriez pas-
ser ce cap un peu difficile en évitant le pire et récupérer un peu de votre sérénité !.

SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Vous voici prêt à relever des défis, l’action vous est favorable, 
inutile de trop réfléchir avant de vous lancer. 
Amour : Même si vous aimez exister par vous-même, le fait d’exister dans 
les yeux de l’autre vous rassure et vous réconforte.
Argent : Vous pouvez être monopolisé par des affaires liées aux finances, 
aux mouvements de fonds et aux placements. Restez réaliste et pratique.
Travail : Le mouvement planétaire vous procure un climat énergisant qui vous 
permet de boucler certains problèmes en attente et dépasser vos propres limites.

SAGITTAIRE : (23 NOvEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur : Votre moral est excellent, personne ne pourra y résister, le succès 
est à portée de main. 
Amour : Usez de votre charme intelligemment pour harmoniser vos échanges 
avec vos différents partenaires affectifs mais n’en faites pas trop sinon.
Travail : Un peu agressif, vous n’avez de cesse d’imposer vos points de 
vue et de convaincre vos interlocuteurs un peu médusés par votre abattage. 
Argent : C’est Mars qui met en Lumière vos finances, autant vous dire que 
vous allez de surprises en surprises. 

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOvEMBRE)
Humeur : Affirmez vos points de vue. C’est un excellent moyen pour 
conclure des alliances amicales ou amoureuses sur des bases sincères. 
Amour : Vos émotions sont incontrôlables aujourd’hui et vous avez du mal à 
garder le bon cap. Vous devez réfléchir à ce que vous souhaitez. 
Argent : C’est avec élan constructif que vous donnerez des coups de colliers 
positifs pour améliorer votre vie financière.
Travail : Les effets planétaires sont favorables durant le week-end, vous 
arrivez à vous détendre seul ou en famille. 

vERSEAU : (21 JANvIER - 19 FEvRIER)
Humeur : Vous jouissez d’une forme exceptionnelle et avez envie de dépla-
cer les montagnes. 
Amour : À vous de jouer le jeu amoureux ou amical sans abuser de vos 
ressources affectives pour traverser la tourmente sans flancher.
Travail : Il est certain que vous allez venir à bout de tout ce qui vous attend 
sans trop de peine. Par contre, n’éteignez pas le réveil quand il va sonner !
Argent : Vous risquez de rencontrer des dépenses inattendues ou une dif-
ficulté professionnelle. 

POISSON : (20 FEvRIER - 20 MARS)
Humeur : Votre excellente humeur et vos bonnes idées séduiront ceux qui 
vous entourent.
Amour : Vous vous sentez plus fort, plus joyeux et plus vif pour affronter 
votre histoire d’amour.
Argent : Sur le plan financier les circonstances deviennent plus favorables, 
vous saurez vous mettre en quête d’informations fiables.
Travail : La journée vous place sur une rampe de lancement qui pourrait 
vous propulser plus loin que vous ne l’imaginez.

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
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• Mots fléchés N° 1237
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GRILLE CODEE N° 716
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° 715

Solutions du précédent numéro

MOTS FLECHES N° 1238

• Mots croisés N° 810

MOTS CROISÉS (grille N° 811)

HOMME
D’ETAT

VOYELLES

CAJOLER

FUTUR
GRENOUILLE

AFRECTÉS

ILION

HÔTEL
DE VILLE

VICTIME
DE DALILA

JOUR

POURSUITE
POLICIÈRE

RIANTS

PRÊTRE
TIBÉTAIN

DÈS

ARTICLE

NOTE

LOUE
UN

BATEAU

SODIUM

LANGUE

DAME
DE FER

PAREILLE

GOUPIL

POSÉ

CAPITALE

MOUCHE

CROYANCE

FORTE
TÊTE

POUR

FIXÉE

ENCAUS-
TIQUAI

POÈME
PASTORAL

AMIRAL
ANGLAIS

ISSUE

SERFS
SPARTIATES

TIMORÉ

TORPEUR

GRAVURES

EXPLOSIF

COMPAGNIE
AÉRIENNE

BONNES

OS
DÉCHARNÉS

DIAPRÉS

VOYELLES

ILE DE
FRANCE

PEINTRE
ITALIEN

NAZI

RAVAGE D’UN
AUXILIAIRE

SALLE
D’OFFICIERS

CAHE

VIEILLE
CHOSE

RIVIIÈRE
D’ASIE

NOMBRE

POSSÉDER

MÈCHE
REBELLE

RÉFLÉCHI

SANS
PAROLE

LEVANT

ANIMAL
SANS

MEMBRES

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

Horizontalement. — I. Emoluments. - II. Minoterie. - III. Peut. Nègre. 
- IV. Ol. IRT. ATP. - V. Ultérieure. - VI. Rées. Roder. - VII. Pur. Te. SV. - VIII. RX. 
Senti. - IX. Restante. - X. Séant. Cour.
Verticalement. — 1. Empourpres. - 2. Mielleux. - 3. ONU. Ter. Ra. - 4. 
Loties. Sen. - 5. Ut. RR. Test. - 6. Mentirent. - 7. Ere. EO. Tac. - 8. Nigaud. Ino. 
- 9. Tertres. Tu. - 10. Epervier.

Horizontalement.— I.  Dispositif de protection. - II. Lisière. Id. est. 
Métel. - III. Premier d’une série. Azotate. - IV. Rabais. - V. Jeune MRE. En 
plein dans l’œil. Petit cours. - VI. Peuvent être de presse. - VII. Guide la 
plume. Cela. Réexaminé. - VIII. Malice. Méprisable. - IX. Eu. Traîne. - X. 
Enseveliras.

Verticalement. —  1.  Contracture. - 2. Trace de roue. Trop bavard. - 3. 
Union du Nord. Apprit. Chaleur animale. - 4. Poche du cœur. - 5. Génisse. 
Placer. - 6. Us. - 7. Gîte de lapin. - 8. Période. Punir. - 9. Eructer. Tourna. - 10. 
Longue période. Luettes.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ECLOS

ANNEAUX

CAJOLER

FUTUR
GRENOUILLE

NOM
D’UNE PIPE

CARNAGE

POÈTES
MÉDIÉVAUX

EFFLEURÉS

OISEAU
DE MER

MER
BLANCHE

PETIT
FLACON

CAMIONS

ETRE

ESCARPÉ

SOLEIL

NATIONS
UNIES

VAISSEAU

CONSEILLÈ-
RE

COLLE

QUALITÉ

PORTER
AVEC

VIOLENCE

POUFFONS

CHEMIN

PAYS-BAS

SAULERAIE

VIEILLE
VILLE

MIT EN
LUMIÈRE

MONNAIE
D’EUROPE

RAISON-
NABLES

CHEVILLES

RESTITUE

CAVE

VILLE DE
BELGIQUE

ENCYCLO-
PÉDISTE

OISEAUX
COUREURS

INDIUM

ROULÉES BISON
PARFAITE

VOLUBILIS

NOTE

FICTIF

JACASSES

COURBE

METTRE EN
POUDRE

FLEUVE
DE RUSSIE

MILLE-
PATTES

PETIT
LOIR

POÈME

VOLATILE

CHIFFRE

VACANT

CHOISIS

VOYELLES

VOYELLES DESCENDUS

• Grille codée N° 1020

• Mots croisés N° 1109

GRILLE CODEE N° 1021

• Mots fléchés N° 1540

MOTS CROISÉS (grille N° 1110) MOTS FLECHES N° 1541
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الملكية  للجامعة  المشترك  البالغ  على  بناء 
القدم  لكرة  الوطنية  والعصبة  القدم  لكرة  المغربية 
االحترافية الصادر يوم الثالثاء 18 غشت 2020 والذي 
أكد على احترام مبدأ تكافؤ الفرص وتساوي الحظوظ 
بقسميها  االحترافية  البطولة  مجال  في  األندية  بين 
األول والثاني وتماشيا مع األسس والقواعد التي طرأت 
 /2019 الرياضي  للموسم  الوطنية  البطولة  استئناف 
2020 حيث تم االتفاق على توقيف البطولة بعد الدورة 
وبعد  األول،  القسم  االحترافية  للبطولة  بالنسبة   26
الثاني  القسم  االحترافية  للبطولة  بالنسبة   27 الدورة 
االعتماد  تم  المؤجلة،  المباريات  إلجراء  المجال  لفسح 
األسس  احترام  على  المؤجلة  المباريات  برمجة  في 

التالية:
- تراتبية الجوالت كقاعدة بالنسبة لجميع األندية 

المعنية.
- عدد أيام الراحة بين مباراتين متتاليتين

- مراعاة الظروف الصحية للفرق وذلك على ضوء 
اإلثباتات التي تدلي بها السلطات الصحية والمحلية.

من   21 الدورة  ستجرى  التدابير،  لهذه  نتيجة  و 
استثناء  القسم  األول   القسم  االحترافية  البطولة 
الفتح  نادي  فريقي  لتمكين  وذلك   22 الدورة  بعد 
استيفاء  من  البركانية  والنهضة  فريق  و  الرياضي 
البرتوكول  ذلك  على  ينص  كما   العبيهما  فترة شفاء 
كما  المختصة.  السلطات  طرف  من  المطبق  الصحي 
 27 للدورات  المفصل  البرنامج  عن  اإلعالن  سيتم 
بعد  العام  الترتيب  االعتبار  بعين  آخذا  و30  و29  و28 
المحتلة  األندية  ترتيب  وكذا  المؤجلة  المباريات  إجراء 

للصفوف األولى واألندية المحتلة للصفوف األخيرة.
المحددة  بالتواريـخ  رهينة  البرمجة  هذه  وتبقى 
رسميا من طرف االتحاد اإلفريقي لكرة القدم. أما فيما 
القسم  االحترافية  البطولة  مؤجلالت  برمجة  يخص 
له  لما هو مسطر  أيام مختلفة  لها  الثاني فقد حددت 
بالنسبة لمباريات البطولة االحترافية القسم األول بغية 
النقل  من  والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية  الشركة  تمكين 
ستبرمج  أخرى،  جهة  ومن  مبارياتها.  لبعض  المباشر 
البطولة  من  و30  و29   28 الدورات  مباريات  جميع 
ونفس  التاريـخ  نفس  في  الثاني  القسم  االحترافية 
التوقيت وستثبت مواعيدها الحقا. ووفق هذا البرنامج 
سيجري اتحاد طنجة خمس مباريات في أسبوعين. وفي 

ما يلي برنامج مباريات الدورات المؤجلة بالتفصيل:

برنامج الدورة 22: 
رجاء بني مالل / الدفاع الحسني الجديدي )الثالثاء 
البلدي  بالملعب  مساء  الثامنة  الساعة  على  شتنبر   8

بوادي زم(.
8 شتنبر  )الثالثاء  إتحاد طنجة   / أولمبيك خريبكة 
على الساعة العاشرة ليال بمركب الفوسفاط باخريبكة(.

 9 األربعاء   ( البيضاوي  الوداد   / الملكي  الجيش 
شتنبر على الساعة الخامسة مساء بمركب موالي عبد 

اهلل بالرباط(.
الرجاء البيضاوي / سريع وادي زم ) األربعاء 9 شتنبر 
على الساعة الثامنة مساء بمركب محمد الخامس بالدار 

البيضاء(.
برنامج الدورة 21: 

الفتح الرباطي / رجاء بني مالل ) األحد 13 شتنبر 
على الساعة الثامنة مساء بملعب األمير موالي الحسن 

بالرباط (.
إتحاد طنجة / نهضة بركان ) األحد 13 شتنبر على 

الساعة العاشرة ليال بالملعب الكبير بطنجة (.
برنامج الدورة 23: 

إتحاد طنجة / الجيش الملكي ) األربعاء 16 شتنبر 
على الساعة الثامن مساء بالملعب الكبير بطنجة(.

 16 األربعاء   ( مالل  بني  رجاء   / البيضاوي  الوداد 
شتنبر على الساعة العاشرة ليال بمركب محمد الخامس 

بالدار البيضاء(.
برنامج الدورة 24: 

 19 السبت  بركان)  نهضة   / خريبكة  أولمبيك 
الفوسفاط  بمركب  مساء  الثامنة  الساعة  على  شتنبر 

باخريبكة(.
رجاء بني مالل / إتحاد طنجة ) األحد 20 شتنبر على 

الساعة السادسة مساء بالملعب البلدي بوادي زم(.
 20 األحد   ( البيضاوي  الوداد   / الزمامرة  نهضة 
أحمد شكري  الثامنة مساء بملعب  الساعة  شتنبر على 

بالزمامرة(.
الرجاء البيضاوي / د. الحسني الجديدي ) األحد 20 
شتنبر على الساعة العاشرة ليال بمركب محمد الخامس 

بالدار البيضاء(.
برنامج الدورة 25: 

 سريع وادي زم / حسنية أكادير ) اإلثنين 21 شتنبر 
على الساعة الثامنة مساء بالملعب البلدي بوادي زم(.

 21 اإلثنين   ( آسفي  أولمبيك   / الرباطي  الفتح 
موالي  األمير  بملعب  ليال  العاشرة  الساعة  على  شتنبر 

الحسن بالرباط(.
إتحاد طنجة / نهضة الزمامرة ) األربعاء 23 شتنبر 

على الساعة الثامنة مساء بالملعب الكبير بطنجة (.
 نهضة بركان / الجيش الملكي ) األربعاء 23 شتنبر 

على الساعة العاشرة ليال بالملعب البلدي ببركان (.
الخميس   ( البيضاوي  الرجاء  البيضاوي/  الوداد 
محمد  بمركب  مساء  الثامنة  الساعة  على  شتنبر   24

الخامس بالدار البيضاء(
برنامج الدورة 26: 

حسنية أكادير / الفتح الرباطي ) السبت 26 شتنبر 
على الساعة الثامنة مساء بالملعب الكبير بأكادير(.

 27 األحد   ( وجدة  مولودية   / الزمامرة  نهضة 
شتنبر على الساعة السادسة مساء بملعب أحمد شكري 

بالزمامرة(.
رجاء بني مالل / نهضة بركان ) األحد 27 شتنبر 

على الساعة الثامنة مساء بالملعب البلدي بوادي زم(.
 27 األحد  البيضاوي)  الوداد  التطواني/  المغرب 
الرمل  سانية  بملعب  ليال  العاشرة  الساعة  على  شتنبر 

بتطوان(.
الترتيب العام:

01 - الرجاء البيضاوي: 45 نقطة
02 – مولودية وجدة: 41 // 
03 - الوداد البيضاوي: 40 //

04 - نهضة بركان : 40 //
05 - الفتح الرباطي: 36 // 

06 - الجيش الملكي: 34 // 
08 - د. الحسني الجديدي: 34 //

07 - المغرب التطواني: 33 //
09 - أولمبيك أسفي: 32 //

10 - يوسفية برشيد: 30 // 
11 - حسنية أكادير: 28 //  
12 – سريع وادي زم: 27 //

13 - نهضة الزمامرة: 25 //
14 - أولمبيك اخريبكة: 24 // 

15 - اتحاد طنجة: 18 // 
16 - رجاء بني مالل: 9 // 

أخبار الليغا
كاراسكو يلقي الكرة في ملعب أتلتيكو مدريد  

ونجل سيميوني يوقع للنادي
أكد العب الوسط البلجيكي، كاراسكو، المعار من داليان 
يرغب  أنه  مدريد،  أتلتيكو  إلى  الماضي  الموسم  الصيني 
بشأن  »أنباء«  وينتظر  الروخيبالنكوس،  مع  االستمرار  في 
الخميس  أمس  أول  صحفي،  مؤتمر  في  وقال  المفاوضات. 
لمواجهة  يستعد  ــذي  ال البلجيكي  المنتخب  معسكر  من 
دوري  في  المقبل،  لثالثاء  وآيسلندا  السبت  اليوم  الدنمارك 
أن  أكد  لكنه  أتلتيكو«.  مع  البقاء  في  »أرغب  األوروبية:  األمم 
ال  وأنه  مستقبله،  بشأن  المحادثات  يتولون  به  المحيطين 
يعرف آخر التفاصيل. وأضاف »ال أعرف أكثر، وال أستطيع قول 
أن  يضمن  ال  أنه  إلى  مشيرا  األخبار«،  أنتظر  ذلك..  من  أكثر 
يلعب الموسم المقبل »في الصين أو في أوروبا«. وتابع »في 
أوال«.  نعم  قول  يمكنني  ال  ما سيحدث..  أبدا  نعلم  ال  الحياة، 
للنادي  2018 لالنضمام  األتلتي في  أنه حين ترك  إلى  وأشار 
الصيني، فعل ذلك من أجل عيش تجربة جديدة. وقال »أتفهم 
أعرب  آخر،  خبر  وفي  مضى«.  وقت  أي  من  أكثر  األمر  اليوم 
جيوليانو سيميوني، العب أتلتيكو مدريد للشباب، ونجل دييجو 
»أول  بتوقيع  سعادته  عن  األول،  الفريق  مدرب  سيميوني، 
التطور خالل  ومواصلة  بالنكوس،  الروخي  مع  احترافي«  عقد 
مسيرته. وانضم المهاجم الشاب )17 عاما( لصفوف األتليتي، 
الصيف الماضي، قادما من ريفر بليت األرجنتيني، للمشاركة مع 
فريق »أتلتيكو مدريد ب« للناشئين. ونشر الالعب عبر حسابه 
عقد  أول  لتوقيعي  كبيرة  بسعادة  »أشعر  )إنستجرام(  على 
احترافي مع األتلتي، لمواصلة التطور في مسيرتي«. وأرفق 3 
صور، برفقة عمته ناتاليا سيميوني، ووكيل الالعبين، وبعض 

المدربين من بينهم والده.
mmlmm

إشبيلية يعلن عودة راكيتيتش
مع  رسميًا  تعاقده  الماضي  الثالثاء  يوم  إشبيلية  أعلن 
للفريق  ليعود  برشلونة،  وسط  العب  راكيتيتش،  الكرواتي 
عبر  إشبيلية  وذكر  سنوات.   3 لمدة  له  لعب  الذي  األندلسي 
موقعه الرسمي، أن راكيتيتش وقع على عقد يربطه مع الفريق 
وقال   .2022 صيف  حتى  مقبلين  موسمين  لمدة  األندلسي 
صفقة  على  التفاق  وبرشلونة  إشبيلية  »توصل  النادي  بيان 
األبيض  باللونين  الثانية  مرحلته  سيعيش  الذي  راكيتيتش، 
يناير/كانون  بين  ما  الفترة  في  للكيان  لعب  بعدما  واألحمر، 
حسابه  عبر  برشلونة  وأكد   .»2014 يونيو  وحتى   2011 ثان 
 1.5 مقابل  إلشبيلية  انضم  راكيتيتش  أن  تويتر،  موقع  على 
وكان إيفان  كمتغيرات.  ماليين   9 إلى  باإلضافة  يورو،  مليون 
راكيتيتش قد لعب إلشبيلية، 105 مباريات، ورحل في 2014، 

من أجل االنضمام لصفوف برشلونة.
mmlmm

كورونا يحرم منتخب إسبانيا من العب سوسيداد
المستجد،  كورونا  فيروس  عن  الكشف  اختبار  عينة  جاءت 
إيجابية،  سوسيداد،  ريال  العب  أويارزابال،  بميكيل  الخاصة 
معسكر  عن  بالتالي  وغاب  المنزلي،  للعزل  الالعب  ليخضع 
األمم  دوري  بطولة  لمواجهات  يستعد  الذي  إسبانيا  منتخب 
يتم  التي  الرابعة  اإليجابية  الحالة  هذه  وتعد  األوروبــيــة. 
اكتشافها في صفوف الفريق الباسكي، بعد االختبار الذي أجراه 
للتدريبات  الفريق  لعودة  تمهيدا  السبت،  األول  الفريق  العبو 
استعدادا للموسم الجديد )21-2020(. من جانبه، أعلن النادي 
اكتشاف الحالة الرابعة عبر بيان رسمي، في الوقت الذي كشف 
االجتماعي.  التواصل  وسائل  عبر  األمر  نفسه عن  الالعب  فيه 
جاءت  عينتي  أن  عن  اإلعالن  »أريد  رسالته:  في  الالعب  وقال 
ولن  أيام،  بضعة  المنزل  في  سأبقى  اختبار.  آخر  في  إيجابية 
أنضم لمعسكر المنتخب. تتأجل العودة للتدريبات مع زمالئي 

لوقت آخر«.
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برافو يطمح لتحقيق إنجازات مع بيتيس
تقديمه  لــدى  برافو،  كالوديو  التشيلي  الحارس  أكــد 
أجل  من  للعمل  يسعى  أنه  بيتيس،  ريال  في  جديد  كالعب 
تحقيق إنجازات، مبديًا سعادته باالنضمام للفريق األندلسي، 
الالعبين  مع  برافو،  تقديم  وتم  تنافسية.  من  به  يتسم  لما 
مارتين  الظهير  وهما  بيتيس،  لريال  المنضمين  الجديدين 
مونتويا والمدافع فيكتور رويز، في معسكر الفريق بماربيا. وقال 
برافو إنه أخذ قرار االنضمام لبيتس بسهولة، ألنه كان يريد 
لديه  »بيتيس  وتابع  واألسري.  الرياضي  الجانبين  بين  الجمع 
عند  تكون  أن  عليك  باألمور بشكل جيد.  للقيام  رائعة  ظروف 
أعلى مستوى من قدراتك دائمًا. حين جئت هنا شعرت بحيوية 
التنافسية«. وعن  أبحث عنه،  إنه ما  أي وقت مضى.  أكثر من 
لياقته وهو في عمر 37 عامًا، أكد الحارس التشيلي إن الالعب 
يحظى بمستوى جيد ألنه يعمل من أجل ذلك، وإذا لم يواصل 
العمل والتدرب، فإن لياقته ستتراجع. وفيما يخص المواجهات 
ليست  المواجهات  »هذه  إن  برافو  قال  إشبيلية،  الغريم  أمام 
بـ  ووصفها  سابقا،  الليجا  في  لعب  ألنه  له  بالنسبة  جديدة« 
»مباريات مثيرة للغاية« تنتظرها مدينة بأكملها. ووقع برافو 
عقدا مع ريال بيتيس للعب في صفوفه خالل الموسم المقبل، 
باإلضافة لموسم آخر اختياري، بعد رحلة استمرت 4 سنوات مع 

مانشستر سيتي.
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بلد الوليد يبرم صفقة هجومية
شون  الصهيوني  الكيان  مهاجم  مع  الوليد  بلد  تعاقد 
وبحسب  النمساوي.  فولفسبورجر  صفوف  من  ويسمان، 
بتعاقده  قياسية  أبرم صفقة  الوليد  بلد  فإن  »ماركا«  صحيفة 
على  الفريق  ويعول  يورو.  ماليين  أربعة  مقابل  ويسمان  مع 
 37 سجل  أن  بعد  عاما،   24 لويسمان  التهديفية  القدرات 
هدافي  قائمة  وتصدر،  الماضي.  الموسم  لفولفسبورجر  هدفا 

الموسم الماضي من الدوري النمساوي.

اأجاك�س طنجة اإلى الق�شم الثاين هواة قبل نهاية 
البطولة بثالث دورات

البطولة الحرتافية :

أحرز فريق أجاكس طنجة لكرة القدم بصفة 
الثاني هواة  القسم  إلى  الصعود  تأشيرة  رسمية 
وعلى بعد ثالث دورات من نهاية بطولة القسم 
ريادته  حسم  بعدما  الشمال  لعصبة  الممتاز 
باعتذار ضيفه أطلس مرتيل عن مواجهته  بفوز 
بطنجة. ويسير الفريق الذي يرأسه عبد اللطيف 
القـــدم  لكــرة  الشمال  رئيس عصبـــة  العافية، 
فريــق  بناء  نحو  ثابتة  بخطى  نفسه  الوقت  في 
نموذجي من خالل مشروع متميز خرج به النادي 
أخيرا  التي تمت هيكلتها  الفريق  يخص مدرسة 
وتضم أطر ذات كفاءة عالية سواء على المستوى 
على  طنجة  ألجاكس  هنيئا  اإلداري.  أول  التقني 

الصعود.

اتاد طنجة يخو�س خم�س مباريات يف اأ�شبوعني
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نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

ميسي يدرس البقاء في برشلونة
العيار  أرجنتيني، مفاجأة من  فجر تقرير 
الثقيل في الساعات األخيرة من ليلة األربعاء، 
حول مستقبل ميسي نجم برشلونة. وبحسب 
فهناك  األرجنتينية،   »TyC Sports« قناة 
فرصة بنسبة 90 % أن يستمر ميســي في 
بجدية  يُقيم  »ميسي  وأضافت:  برشلونة، 
البقاء في برشلونة حتى عام 2021، والخروج 
النادي«.  بنهاية عقده مع  الكبير  الباب  من 
أعمال  ووكيل  والد  ميسي  خورخي  وكان 
النجم األرجنتيني، قد عقد جلسة مع جوسيب 
ماريا بارتوميو رئيس برشلونة األربعاء، ولم 
يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. وأصر 
األرجنتيني  الالعب  عقد  أن  على  بارتوميو 
وسافر  الرحيل.  يمكنه  وال  ساريًا  مازال 
خورخي ميسي إلى برشلونة، من أجل إقناع 
مجانًا،  نجله  برحيل  الكتالوني  النادي  إدارة 
على  مُصممة  الكتالوني  النادي  إدارة  لكن 
عن  تماما  ميسي  وغاب  اآلن.  حتى  موقفها 
قرر  أن  ومنذ  الماضية  األيام  في  األنظار 
الصيف.  هذا  برشلونة،  صفوف  عن  الرحيل 
وتمكنت »موندو ديبورتيفو«، من الحصول 
على مقطع فيديو لميسي في منزله، والذي 
كان يلعب »البادل تنس«، مع زميله لويس 
والذي  النادي  وبيبي كوستا موظف  سواريز 
الصحيفة:  وأضافت  األرجنتيني.  فيه  يثق 
وصول  ميسي  انتظر  التنس،  مباراة  »بعد 
معه  يُقرر  أن  يجب  والذي  للمنزل،  والده 
إدارة  مع  باألمس  بعدما  التالية،  الخطوات 

برشلوة«.
برشلونة يطلق سراح فيدال

برشلونة  إن  »سبورت«  صحيفة  قالت 
قرر إطالق سراح العب خط الوسط التشيلي 
الكتالونية  القلعة  ليرحل عن  فيدال،  أرتورو 
هذا الصيف. وبحسب الصحيفة فإن برشلونة 
فيه  يتبقى  الذي  فيدال  مع  عقده  سيفسخ 
موسم واحد، ولن يقوم النادي بجني أموال 
من بيعه، لكنه سيوفر مبلغًا كبيرًا يتمثل 
في راتبه. وأضافت الصحيفة: »بمجرد إعالن 
الضوء  على  الالعب  سيحصل  فيدال،  رحيل 
الذي توصل  إنتر،  مع  اتفاقه  األخضر إلبرام 
التفاق شخصي معه لضمه، وسيوقع له خالل 
صفوف  عن  الراحلين  ثاني  ليكون  أيام«. 

البارسا هذا الصيف بعد راكيتيتش.
عقبة أمام انتقال سواريز 

ليوفنتوس
كشف تقرير صحفي إيطالي، عن عقبة 
سواريز  لويس  األوروجوياني  أمام  قانونية 
لصفـوف  انتقالــه  تهدد  برشلونة،  مهاجم 
صحيفـــة  وبحسب  الصيف.  هذا  يوفنتوس 
فإن  اإليطالية،  سبورت«  ديللو  »الجازيتا 
سواريز يلعب في الليجا ضمن قائمة العبي 
االتحاد األوروبي وليس األجانب، نظرًا ألن 
إيطالي.  سفر  جواز  تحمل  صوفيا  زوجته 
فإن  اإليطالي،  الدوري  وأضافت: »للعب في 
وسيتوجب  كافيًا،  ليس  الزوجة  سفر  جواز 
حتى  صغيرًا  اختبارا  اجتياز  سواريز  على 
ضمن  طبيعي  بشكل  اللعب  من  يتمكن 
قائمة الالعبين داخل االتحاد األوروبي، حيث 
توقيع  من  ليتمكن  صغيرة  تفاصيل  يتبقى 
عقود انضمامه ليوفنتوس«. وأفادت تقارير 
شخصي  التفاق  توصل  سواريز  أن  مؤخرًا، 
السيدة  لصفوف  لالنضمام  يوفنتوس  مع 
العجوز، لكن يتعين فسخ عقده مع برشلونة.

بيل يهاجم الريال
قنــاة  بيـــل في حوار مع  الويلزي  شن 
هجومـا  األربعــاء،  سبورتــــس«،  »سكـــاي 
له  يسمح  لم  الريال  أن  مؤكدًا  ناديه  على 
العام  في  المغادرة  حاول  بعدما  بالرحيل، 
)منتخب  إلى هنا  أتي  وقال«عندما  الماضي. 
شديدة  وراحة  كبيرة  بسعادة  أشعر  ويلز( 
واستقبال جيد«. وأضاف: »ما يقال في مدريد 
ال يؤثر عليّ، بصراحة لدي خبرة في التعامل 
مع هذا، فعندما أتي إلى هنا أشعر بالسعادة 
والحماس الشديد وأكون متحفزًا للعب كرة 
»إنه سؤال  أوضح:  القدم«. وعن مستقبله، 
يوجه للنادي، ألنني حاولت الرحيل في العام 
الماضي والنادي منع كل شيء حتى اللحظة 
لذلك  بالمغادرة،  لي  يسمحوا  لم  األخيرة، 
لعب  »أريد  وتابع:  النادي«.  نسأل  أن  يجب 
لكن  بذلك،  للقيام  ومتحمس  القدم،  كرة 
النادي هو من يتحكم في كل شيء، ما الذي 
فعله  يمكنني  وما  لدي عقد  فعله؟  يمكنني 
هو االستمرار في ما أفعله وأرى ما سيحدث«. 
وسئل بيل حول ما إذا كان يرغب في الرحيل 
عن الريال، وفي هذا الصدد، قال: »أريد أن 
عامًا   31 عمري  يزال  ال  القدم،  كرة  ألعب 
فقط وأنا في حالة جيدة، ال يزال لدي الكثير 
ألقدمه، أنا بين يدي النادي، لكنهم يجعلون 

األمور صعبة للغاية«.
دياز يحصل على قميص زالتان

وصل إبراهيم دياز مهاجم ريال مدريد، 
للفحص  للخضوع  اإليطالية،  ميالنو  إلى 
ميالن.   لصفوف  النتقاله  تمهيدًا  الطبي، 
إيطاليا«،  وبحسب شبكـــة »سكاي سبورت 
الذي   ،21 رقم  القميص  سيرتدي  دياز  فإن 
كان يرتديه زالتان إبراهيموفيتش الموسم 
إدارة  مع  اتفق  قد  ميالن  وكان  الماضي. 
سبيل  على  ديـــاز  ضم  على  مدريد،  ريال 
اإلعارة هذا الصيف، مع إمكانية الدخول في 
الصيف  نهائي  بشكل  لشرائه  مفاوضات 
بقدرات  كثيرًا  مدريد  ريال  ويؤمن  المقبل. 
دياز، إال أن الريال يرى حاجته للعب بصورة 
مستمرة للتطور، كي يصبح العبًا مهما في 
صفوفه، وهو األمر الذي يصعب تحقيقه في 
صفوف المرينجي لمنافسته مع العديد من 
أسينسيو  مثل  مركزه،  في  البارزة  األسماء 
فاسكيز  ولوكاس  ورودريجو  وفينيسيوس 

وإيسكو.
خاميس إلى البريميرليج

كشفت تقارير صحفية كولومبية الثالثاء 
الحقوق  على  حصل  اإلنجليزي  إيفرتون  أن 
الرياضية لالعب وسط ريال مدريد، خاميس، 
الالعب عقدا لثالث سنوات مع  بعد أن وقع 
)نوتيسياس  أخبار  نشرة  وأكدت  »التوفيز«. 
ليفربول،  إلى  سافر  خاميس  أن  كاراكول( 
اإلنجليزي  الناديان  يعلن  أن  المنتظر  ومن 
واإلسباني عن الصفقة رسميا خالل الساعات 
فترة  بدأ  قد  الريال  وكان  المقبلة.  القليلة 
اإلعداد للموسم الجديد )21-2020( اإلثنين 
وشهدت غياب الالعب الكولومبي. ومع إتمام 
الصفقة بشكل رسمي، من المنتظر أن يعود 
تحت  للعب   2014 البرازيل  مونديال  هداف 
موسم  )في  الريال  في  األسبق  مدربه  إمره 
بداية  )في  ميونخ  بايرن  وفي   )2014-15
أنشيلوتي.  اإليطالي   ،)2017-18 موسم 
وفي حالة انتقاله إلنجلترا، ستكون هذه هي 
التجربة الخامسة له في مالعب القارة العجوز 
بعد بورتو البرتغالي وموناكو الفرنسي وريال 

مدريد وبايرن ميونخ األلماني.

انت�شار مفاجئ بقلب الرجاء يحيي اأمل بقاء
اتاد طنجة بالق�شم الأول

جامعة الكرة يف �شدارة ت�شنيف الكاف
صدارة  في  القدم  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  حلت 
يوم  القدم  لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية  أصدرته  الذي  التصنيف 
عدد  معرفة  خالله  من  يتم  والذي   ،2020 شتنبر  فاتح  الثالثاء 
بطولتي  في  للكاف  منضوي  قاري  اتحاد  لكل  الممثلة  األندية 
التصنيف  الكونفدرالية. ويعتمد  اإلفريقية وكأس  األبطال  عصبة 
البطوالت  في  سنوات   5 آخر  في  اتحاد  كل  أندية  نتائج  على 
عشر  االثني  للصفوف  المحتلة  للبلدان  يسمح  مما  األفريقية، 
األبطال  عصبة  بطولتي  من  كل  في  فريقين  باشراك  األولى 
الملكية  الجامعة  وتصدرت  الكونفدرالية.  وكأس  اإلفريقية 
مقابل  نقطة،   )180( برصيد  التصنيف  القدم  لكرة  المغربية 
 7 بفارق  الثاني،  المركز  في  جاءت  التي  لفرق مصر  نقطة   )147(
نقاط فقط عن األندية التونسية المحتلة للصف الثالث بـ)140( 
نقطة. وحسب قوانين اإلتحاد اإلفريقي لكرة القدم، فإن الفريق 
الفائز بعصبة األبطال اإلفريقية تُمنح له 6 نقاط، مقابل 5 نقاط 
للفريقين  نقاط  و4  النهائية،  المباراة  إلى  وصل  الذي  للفريق 
اللذين أقصيا من الدور النصف نهائي، و3 نقاط لمن يقصى من 
لمتذيل  واحدة  ونقطة  المجموعة،  لثالث  ونقطتين  النهائي،  ربع 
يمنح  الكاف  فإن  الكونفدرالية،  كأس  منافسات  وفي  المجموعة. 
للفريق البطل على 5 نقاط، و4 نقاط للفريق الذي لعب النهائي، 

و3 نقاط للخاسرين في نصف النهائي، ونقطتان لمن يخسر ربع 
لرابع  نقطة  ونصف  مجموعته،  لثالث  وحيدة  ونقطة  النهائي، 
اإلفريقي  اإلتحاد  أصدره  الذي  التصنيف  يلي  وفيما  مجموعته. 

لكرة القدم :
1 - المغرب 180 نقطة.

2 - مصر 147 نقطة
3 -  تونس 140 نقطة.

4 - الكونغو الديمقراطية 84 نقطة
5 - الجزائر 81 نقطة.

6 -  جنوب أفريقيا 68.5 نقطة
7 -  زامبيا 43 نقطة.

8 -  نيجيريا 39 نقطة.
9 -  غينيا 38 نقطة.

10 - أنغوال 36 نقطة.
11 -  السودان 29.5 نقطة.

12 - ليبيا 16 نقطة.

عن  للكشف  الطبية  المسحة  أكدت 
 ”19 “كوفيـــد  المستجد  كورونا  فيروس 
رفقة  الوردي  عدنان  الالعب  أجراها  التي 
الالعب  بالمرض. وكان  إصابتهما  زوجته، 
غشت   25 الثالثاء  صباح  أحس  الوردي، 
الجديــدة،  مدينــة  إلى  الفريق  سفر  قبل 
لمرض  المشابهـــة  األعــراض  ببعض 
إلى  الفريق  دفــع طبيب  ما   ،19 “كوفيد- 
حجر  في  والدخول  المجموعة  عن  إبعاده 
الكشف  لتحاليل  إجرائه  انتظار  في  منزلي 
عن المرض بمعية زوجته، علما أن الالعب 
الرباطي  الفتح  مباراة  في  حاضرا  يكن  لم 
أكدت  ذلك  مقابل  في  اإلصابة.  بداعي 
النادي  أجراها  التي  الطبية  المسحة  نتائج 
غشت،   28 الجمعة  يوم  مكوناــت  لجميع 
التقنية  واألطــر  الالعبيـــن  جميع  سالمة 
وبعـــض  واإلعالمية  واإلدارية  والطبية 
هذا  من  للفريق  المديري  المكتب  أعضاء 

المرض.

قلب  من  وهام  مفاجئ  بفوز  القدم  لكرة  طنجة  اتحاد  عاد 
مباراة  في  البيضاوي  الرجاء  المتزعم  حساب  على  البيضاء  الدار 
لحساب  الماضي  األربعاء  الخامس مساء  بملعب محمد  جمعتهما 
منيعا  الطنجاوي سدا  الفريق  ووقف  والعشرين.  السادسة  الدورة 
رجل  كان  الذي  المجهد  هشام  حارسه  بقيادة  الرجاء  وجه  في 
المباراة، واستطاع الفريق توقيع هدف الفوز بواسطة يوسف أنور 
الشيبي.  73 مستغال لعرضية متقنة من رجل زميله  الدقيقة  في 
نقطة   18 الى  رصيده  البوغاز  ممثل  رفع  النتيجة  الفوز  وبهذا 
في  مغادرته  في  كبير  بأمل  لكن  األخيرة،  قبل  ما  بالمركز  وبقي 
بدون  وسيدخلها  تنتظره  التي  المؤجلة  المباريات  إجراء  انتظار 
أكد  و  الكبير.  المعنوي  الفوز  هذا  جراء  مرتفعة  بمعنويات  شك 
أنه كان  كله   ، الفريق في تصريحات صحفية  بنعلي مدرب  بيدر 
وتجاوب  إصرار  لمسه من  لما  الرجاء،  أمام  اإلنتصار  لتحقيق  ثقة 

الصحي.  الحجر  من  الخروج  أعقبت  التي  الفترة  طيلة  العبيه  من 
فخور  أني  أقول  كنت  فيها  أتحدث  كنت  مرة  »كل  واضاف 
لهم،  كورونا  اجتياح  رغم  ينهاروا  لم  بي،  المحيطين  بالرجال 
اإلصابة  جراء  تحملوها  التي  المعاناة  حجم  رغم  يستسلموا  ولم 
قيمة  أظهرنا  لقد  األدوية.  وتناول  الصحي  والحجر  بالفيروس 
حاليا  فريق  أقوى  هو  بل  قوي،  منافس  أمام  وشخصيته  الفريق 
بالدوري وعلى ملعبه، والفوز بالدار البيضاء لم يكن مسروقا بل 
مستحقا«. وتابع بنعلي: »سبق لي القول أن الفرق التي ستواجه 
زمن  في  فريقي  نسخة  معنا،   ستتعذب  و  ستعاني  طنجة  اتحاد 
كورونا مختلفة تماما عن السابق وسترعب الجميع وتحقق مبتغى 
»االنتصار  الكبار. وختم حديثه:  بين  بالبقاء  اهلل  إن شاء  األنصار 
إهداء مني ليس لجماهير اتحاد طنجة فحسبن بل لساكنة مدينة 

طنجة التي لم يرحمها فيروس كورونا وعانت كثيرا بسببه«.

اإ�شابة الوردي وزوجته بكورونا وتاأجيل مباراة 
املغرب التطواين �شد اإلى موعد لحق

بنعلي: اأظهرنا قيمة الفريق و�شخ�شيته اأمام مناف�س قوي
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تطوان   – طنجة  جهة  مجلــس  رفـــع 
المقدمة  المنح  حول  اللبــس  الحسيمة   –
في  الكرة  ورمى  بالجهة  الرياضية  لألندية 
لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  ملعب 
القدم كما تضمن بالغ الجهة الذي جاء فيه« 
على اثر تداول منشورات ومعطيات ببعض 
االجتماعي،  التواصل  وصفحات  المواقع 
تتهم مجلس الجهة بحرمانه لبعض الفرق 
المخصص  الدعم  من  بالجهة  الرياضية 
 .2019/2020 برسم  القدم  كرة  ألندية 
وتنويرا  مغالطات،  أو  لبس  لكل  ورفعا 
وجه  على  والرياضي  الجهوي  العام  للرأي 
المجلس بجد نفسه ملزما  الخصوص، فان 

بتقديم التوضيحات التالية :
– إن الدعم الذي يقدمه مجلس الجهة 
اتفاقية  إطار  في  يأتي  القدم  كرة  ألندية 
القدم  لكرة  الملكية  الجامعة  مع  شراكة 
للشباب  الجهوية  والمديرية  الجهة  ووالية 

والرياضة.
الدعـــم  مبلـغ  تقسيم  عمليــة  إن   –
المصادق عليه من طرف مجلس الجهة؛ تتم 
ذلك  في  معتمدة  الرؤساء؛  ندوة  بواسطة 
على اللوائح التي يتوصل بها المجلس من 
وفقا  القدم؛  لكرة  الملكية  الجامعة  طرف 
القدم،  كرة  أنواع  لكل  التصنيفي؛  للجدول 
هو  كما  رياضي؛  موسم  كل  بداية  وذلك 
منصوص عليه في االتفاقية السالفة الذكر.

– إن الجامعة الملكية لكرة القدم هي 
التي تتولى توزيع مبلغ الدعم المحول إليها 
من طرف مجلس الجهة بعد التوصل بجدول 
الرؤساء«.  ندوة  طرف  من  المعد  التقسيم 
بخصوص  أما  الجهة:«  مجلس  بيان  وتابع 
الموسم  منحة  من  تستفد  لم  التي  الفرق 
موجودة  غير  فإنها  2019/2020؛  الرياضي 
من  المجلس  بها  توصل  التي  الالئحة  في 
طرف الجامعة برسم هذا الموسم؛ وبالتالي 
مسؤولية  أي  يتحمل  ال  الجهة  مجلس  فإن 
في  المجلس  ويحرص  الموضوع.  هذا  في 
الرغم  وعلى  أنه؛  على  التأكيد  على  الختام، 
على  يعرفها  التي  المالية  اإلكراهات  من 
غرار باقي مجالس الجماعات الترابية االخرى 
وفيا  ظل  فانه   ،)19  - )كوفيد  جائحة  جراء 
القطاعات  جميع  بدعم  القاضية  اللتزاماته 
بالجهة  للتنمية  رافعة  باعتبارها  الحيوية؛ 

،وفي مقدمتها قطاع الشباب والرياضة«.

ريجوبريت سونجحوار السبت
“تكرار جناحات جيل الت�شعينات لي�س م�شتحياًل”

اجلهة ترمي مب�شكلة 
دعـم الأنديـة
مبلعب اجلامعة

لم يكن ريجوبيرت سونج يتجاوز 17 سنة عندما شارك 
ألول مرة مع منتخب الكاميرون في نهائيات كأس العالم 
FIFA. بعد أن تابع، قبل أربع سنوات، على شاشة التلفاز 
تألق األسود غير المروضة ووصولهم إلى دور الثمانية في 
نسخة إيطاليا 1990، وجد نفسه يعيش حلمًا على أرض 
الواقع وهو يلعب جنبًا إلى جنبا مع العبين كان يعتبرهم 
قبل وقت قريب قدوة له في عالم الساحرة المستديرة. 
هذه المغامرة المؤثرة فتحت له أبواب أوروبا ومنحته دفعة 
قوية لبناء مسيرة كروية استثنائية. عندما تلّقى البطاقة 
أمام  المجموعات  دور  ضمن  الثانية  المباراة  في  الحمراء 
البرازيل، المتوجة الحقا بلقب دورة 1994، لم يكن هذا 
المدافع يتصور آنذاك أنه سيتمكن من خوض ثالث نسخ 
أخرى للنهائيات العالمية 1998 و2002 و2010، ويصبح 
بذلك واحدا من الالعبين الكاميرونيين القالئل الذين خاضوا 
غمار العرس العالمي في أربع مناسبات، رفقة جاك سونجو 
وصامويل إيتو. في حوار مع موقع  »فيفا.كوم« استحضر 
في  الدولية  المباريات  عدد  في  القياسي  الرقم  صاحب 
صفوف منتخب بالده أبرز ذكرياته في أمّ البطوالت وأفصح 

عن رأيه بشأن منتخب األسود المروضة الحالي.

إلى  لم يكن في حاجة  إمكانياتي.  التعلم بسرعة وتطوير 
الجري ليكون فعااًل، فقد كان يتمتع بقدرة استثنائية على 
التمركز في المكان الصحيح. وبفضل خبرته ونضجه كان 
دائمًا يصنع الفارق. روجي ميال بالنسبة لي، باإلضافة لكونه 
أخًا كبيرًا، فهو العب خارق. إنني أكنّ له تقديرًا واحترامًا 

كبيرين.
ما هي الذكريــات التي تحتفــظ بها عن 
أي  العالمية،  النهائيات  في  الثانية  مشاركتك 

في نسخة 1998؟
أو  قوسين  قاب  كنّا  نانت.  بمدينة  تشيلي  مواجهة 
أدنى من تحقيق التأهل إلى الدور الثاني. انتابني إحساس 
بالظلم أمام البطاقات الحمراء واألهداف المرفوضة. وكان 
أيضا  يمكنني  الزمن،  مرور  مع  لكن  بالطبع،  مؤثرا  ذلك 
الثواني  النمسا في  أمام  الفوز  إهدار  أنفسنا على  نلوم  أن 
رد  دون  بهدف  متقدمين  كنا  الذي  الوقت  في  األخيرة. 

استقبلنا هدف التعادل بسبب هفوة دفاعية.
على  تفســر حصولـــك  أن  يمكنك  كيف 
بطاقتين صفراوين ضد تشيلي، علما أنه سبق 

أن طردت في النهائيات العالمية؟
عندما أكون على أرض الملعب، أصبح شخصا مختلفًا. 
أرغب في الفوز، وعندما ألعب لمنتخب بالدي أبذل أقصى ما 
لدي وغالبًا ما أكون مندفعا جدًا. في ذلك اليوم، قمت برد 
فعل سيئ في غمرة اللحظة. وربما ألننا كنت مندفعًا بسبب 

الغضب الذي شعرت به إزاء الظلم الذي طالنا.
العب  ألصغر  القياســي  الرقم  تملك  أنت 
العالم،  كــأس  بطولـة  في  للطــرد  تعرض 
على  حصل  الذي  زيــدان  جانـب  إلى  والوحيد 
بطاقتين حمراوين في دورتين مختلفتين. بعد 
الرقمين  هذين  إلى  تنظر  كيف  الوقت،  مرور 

القياسيين الغريبين بعض الشيء؟
أعتبرهما من أخطاء الشباب. فقد تعرضت للطرد خالل 
تعلمت  وقد  الكروية.  مسيرتي  في  األوليين  البطولتين 
 .2002 لم أطرد في دورة  إذ   ! )يضحك(  الدرس بعد ذلك 
أنني لم ألعب سوى  ونفس الشيء في نسخة 2010 رغم 

بضع دقائق.
نسختي  عن  ذكرياتك  عن  ماذا  بالمناسبة، 

2002 و2010؟
كانت هاتان البطولتان محبطتين كثيرًا بالنسبة لي. 
المؤهالت  يملكان  كان  فيهما  شاركا  اللذان  فالفريقان 
هفوات  المنافسات.  في  رائع  مسار  على  للتوقيع  الالزمة 

ريجوبيــرت سونـــج، ما هي أقــدم ذكرى 
تحتفظ بها عن كأس العالم؟

دورة  هي  كانت  شاهدتها  عالم  كأس  بطولة  أول 
1990. شاهدتها على تلفاز باألبيض واألسود. كنا نتكدس 
جميعا أمام تلفاز صغير لمتابعة كل لحظة من هذه البطولة 
العظيمة. بانتباه واهتمام بالغين كنا نتابع مباريات األسود 
غير المروضة، إنها لحظات ال تنسى. أما المباراة التي لها 
ضد  الكاميرون  مباراة  هي  فكانت  نفسي  في  كبير  تأثير 
نحن  خائفين  كنا  أسطورية.  مواجهة  كانت  األرجنتين، 
يداعب  مارادونا  كان  كيف  شاهدنا  عندما  خاصة  األنصار، 
المباراة.  بداية  قرعة  خالل  ورأسه  وكتفيه  بقدميه  الكرة 
ورغم البطاقتين الحمراوين تمكنا من الفوز بالمباراة بفضل 
المبهر  من  كان  تاريخي.  هدف  الرائع،  بييك  أومام  هدف 
مشاهدة منتخبنا الوطني يثبت للعالم أجمع أن كرة القدم 
بطولة  تمثله  ما  أدركت  اللحظة  تلك  في  كونية.  رياضة 
الفريق...  هذا  كل  عن  القول  يمكنني  ماذا  العالم.  كأس 
في  تألقه  الفريق  واصل  واحد.  العب  اختيار  الصعب  من 

المواجهات التالية، أما روجي ميال وأهدافه... كان مذهاًل!
بماذا شعرت عندما انضممت الحقا إلى هذا 

الفريق؟
كانت ذكرى ال تنسُ. عندما تم اختياري في الالئحة 
األولية لمنتخب األسود غير المروضة مع العبين ألهموني 
رفقة  اآلن  أنا  إلهي،  »يا  نفسي:  في  قلت   1990 دورة  في 
هؤالء األساطير وقد ألعب برفقتهم بطولة العالم، في سن 
السابعة عشرة!« لن أنسى أبدا الفرحة التي انتابتني عندما 
لعبت مباراتي األول في النهائيات. فقد تحقق حينها حلم 
طفولتي. ستظل هذه اللحظة عالقــة في ذاكرتي طيلـــة 

حياتي.
في دورة 1994 أصبح روجي ميال أكبر العب 
العالم  كأس  نهائيات  في  هدفا  يسجل  سنًا 

FIFA. ماذا يمثل هذا الالعب في نظرك؟
أفضل  القدم.  كرة  في  شيء  أي  السن  يعني  ال  أوال، 
التحدث عن األداء والتجربة والنضج. روجي ميال هو أسطورة 
بالنسبة لي. قبل بلوغ كأس العالم، كنا نلعب سويا في نادي 
تونيري كاالرا بمدية ياوندي. يمكنني القول إنه من خالل 
مراقبته خالل التمارين واالستماع إلى نصائحه تمكنت من 

التنظيم  اختالالت  نسيــان  دون  صغيـــرة،  فنية  وأخطاء 
في  حاسمـــة  تكون  والتفاصيل  غاليــا.  كلفتنا  الداخلي، 

المنافسات ذات المستوى العالي.
في  الكاميرون  تنجح  لم   1990 دورة  منذ 
تجاوز الدور األول. هل بإمكان الكاميرون أن 

تحقق يوما ما حققه جيل التسعينات؟
لكنه  مستحياًل  ليس  التسعينات  جيل  إنجاز  تكرار 
يتطلب الكثير من العمل، وهذا يتوقف على عوامل كثيرة 
أعلى  في  يمارسون  العبين  ووجود  الجيد  التحضير  منها: 
المستويات إضافة إلى التجربة والحظ أيضا. وهذا ينطبق 
 ،1990 دورة  جيل  منذ  األفريقية.  المنتخبات  جميع  على 
تمكن منتخبان فقط من بلوغ دور الثمانية في النهائيات 
العالمية على مستوى الكبار، وهما منتخب السنغال في دورة 
2002 ومنتخب غانا في دورة 2010. وذلك بالرغم من أن 
المواهب  بالمواهب، لكن كما قلت  تزخر  األفريقية  القارة 
لكنني  أفضل.  إنجاز  تحقيق  أجل  من  كافية  غير  وحدها 
مقتنع أن منتخبا أفريقيا سيتمكن من تكرار ذلك اإلنجاز بل 
سيتجاوز جيل دورة 1990. أتمنى أن تكون الكاميرون أول 

من يحقق ذلك.
كيف ترى المنتخب الكاميروني الحالي؟

تملك الكاميرون في الوقت الراهن فريقًا جيدًا مازال 
البناء.  إعادة  مرحلة  في  اآلن  إنه  أكثر.  يتطور  أن  بإمكانه 
وبعض  أنديتهم  في  بانتظام  يمارسون  العبون  ولديه 
الالعبين الذين يشاركون في المسابقات األوروبية. زد على 
ذلك أن هناك قاعدة واعدة على مستوى منتخب تحت 23 
ينهل  أن  الوطني  للمدرب  يمكن  الرديف  والمنتخب  سنة 
منها لتعزيز مجموعته. هذا الفريق يتقدم وإذا لعب هؤالء 
الالعبون مباريات أكثر سويًا سيكونون أكثر انسجاما وقوة.

التأهل  هل أنت متفائل بخصوص تحقيق 
 ،2022 قطــر  العالــم  كـــأس  نهائيات  إلى 
التي وقعت فيهــا  المجموعـــة  رغم صعوبة 

الكاميرون؟
المستويات  وأصبحت  كثيرا  القدم  كرة  تطورت 
متقاربة. لم تعد هناك منتخبات ضعيفة. فجميع المنتخبات 
تطمح للمشاركة في النهائيات العالمية وستفعل كل شيء 
لتحقيق ذلك. ينبغي على الكاميرون المشاركة في بطولة 
كأس العالم، وأنا واثق أن فريق األسود المروضة سيبذل 
كل ما في جعبته لبلوغ هذه الغاية. رغم صعوبة هذا الهدف 
وصعوبة التأهل إلى الدور الثالث، لكن هذا هو الثمن الذي 
الغالي  بذل  يجب  النهائيات.  إلى  للوصول  دفعه  ينبغي 
جيد  فريق  لديها  والكاميرون  بشراسة،  والقتال  والنفيس 

وأنا واثق من قدرتهم على التأهل إلى بطولة قطر 2022.
الوقت  في  بالفخر  أكثر  يشعرك  الذي  ما 

الحالي؟
كوني شاركت في أربع بطوالت كأس العالم يشعرني 
الذين  المعروفين  الالعبين  من  الكثير  أعرف  كبير.  بفخر 
عالم  كأس  بطولة  في  للمشاركة  شيء  بأي  يضحون  قد 
واحدة. إن نهائيات كأس العالم هي أعظم مسابقة كروية 
بالنسبة لي. وأنا فخور ألنني تمكنت من تمثيل بلدي في 
هذه البطوالت العالمية األربع. بفضل نهائيات كأس العالم 
تمكنت من االحتراف في أوروبا وخوض المسيرة االحترافية 

التي يعرفها الجميع.



11

4122 • ال�شبـت  05 �شبتمبـر  2020  جريدة طنجة • عـدد 

مهم جدًا

اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية 
ديوان األستاذ عادل المكالتي 

موثق بطنجة
شارع موالي يوسف، إقامة الفتح، بلوك ب، 

الطابق 2،  رقم 35 ، طنجة.
هاتف: 45/ 94.33.44 0539
فاكس: 45. 33. 94 0539

تأسيس الشركة ذات مسؤولية محدودة 
» HIM REAL ESTATE«  ش.ذ.م.م.

رأسمالها 00، 100.000 درهم
المقر االجتماعي:   طنجة، إقامة التجميل ،

زنقة أبي ضرضر ، طابق السادس، رقم 38.
1 - بمقتضى عقد رسمي تلقاه األستاذ عادل 
المكالتي موثق بطنجـة، بتاريخ فاتـح، 27 يوليــوز 
و06 غشــت 2020 تم تأسيـــس النظــام األساسي 

لشركة ذات مسؤولية محدودة  مميزاتها كالتالي:
التسمية:

تأخذ الشركة تسمية
»HIM REAL ESTATE « ش.ذ.م. م.

الهدف: تهدف الشركة سواء داخل المغرب أو 
خارجه إلى:

األراضي  تجزئة  خاصة  و  العقاري  اإلنعاش    •
و بناء المساكن ذات االستعمال السكني،  المهني،  

التجاري أو اإلداري بغرض الكراء أو البيع.
•  شراء،  بناء،  كراء،  تسيير،  معاوضة أو بيع كلي 

أو جزئي لألراضي،  عقارات أو حقوق عقارية.
•  دراسة،  إنشـاء،  تهيئة،  إنجـاز جميع أشغال 
التجهيز بالهندسة المدنية أو القروية،  أشغال بناء 

العمارات،  جميع الحاالت و المعالجة بجميع أشكالها.
المباشرة عن  الغير  أو  المباشرة  المشاركة    •
أنواع  جميع  في  الممكنة  الطرق  مختلف  طريق 
المقاوالت أو الشركات المتواجدة أو المزمع إنشاؤها.

البيـع،   الشــراء،  التصدير،  •   جميــع عمليات 
االستيراد و نقــل جميــع المنتوجات، السلع، المواد 
األولية، أدوات و أشيــاء بجميــع أنواعهــا التي من 
الممكن أن تساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

في إنجاز الهدف المومأ إليه أعاله.
•  المساهمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
للشركة في جميع العمليات التجارية التي لها عالقة 
بالهدف االجتماعي للشركة عن طريق تقديم حصة،  

اكتتاب أو طرق أخرى.
وبصفة عامة جميع العمليات المالية، التجارية، 
الصناعية، المنقولة أو العقارية التي لها عالقة مباشرة 
أو غير مباشرة بالهدف االجتماعي و ذات الخصائص 

غير المحدودة بهدف تنمية الشركة.
المقر اإلجتماعى:

يوجد المقر االجتماعي للشركة: طنجة، إقامة 
التجميل ، زنقة أبي ضرضر ، طابق السادس، رقم 38.

المدة:
تم تحديد مدة الشركة في 99 سنة ابتداء من 

تاريخ تأسيسها النهائي.
الرأسمال:

تم تحديد رأسمال الشركة في مبلغ مائة ألف 
 )1.000( ألف  إلى  درهم)، 00 100.000 د( مقسمة 
حصة اجتماعية قيمة كل واحدة مائة )100( درهم 

مقسمة كالتالي:
•  السيد عبد الحفيظ أكدي   500 حصة
•  السيد عماد الجميلي          340 حصة
•  السيد محمد رضىا عثمان  160 حصة

•  المجموع                             1.000 حصة 
التسير:

يتم تسير الشركة من طرف السيد عبد الحفيظ 
محدودة  غير  لمدة  الجميلي  عماد  السيد  و  أكدي 

بصفتهما مسيران للشركة.
اإلمضاء اإلجتماعي:

غير مشترك  و  منفصل  بإمضاء  الشركة  تلزم 
السيد عبد الحفيظ أكدي و السيد عماد الجميلي.

2 - تم اإليداع القانوني لدى المركز الجهوي 
لالستثمار لجهة  طنجة بتاريخ 2020/08/28، رقم 
السجل التجاري بالمحكمة التجارية  بطنجة107291 .
للخالصة  والبيان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ 

إعالن عن بيع عقار
ملف تنفيذي عدد :2019/8516/386  

لفائدة: القرض الفالحي للمغرب، ينوب عنه ذ/ رشيد 
لحلو المحامي بهيئة الرباط.

ضد: السيدين سعيد القزدار وعبد الرحمان القزدار.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/10/12 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة زواال ستجرى سمسرة عمومية بقاعة 
البيوعات بهذه المحكمة لبيع بالمزاد العلني  للعقار 
المدعو )الرزق( ذي الرسم العقاري عدد 36/15922 

نداء اإلى ذوي القلوب الرحيمة

• وضع الكمامات • ترك مسافة األمان
• غسل اليدين بالماء والصابون

من  بنسخـــة  الجريـدة  توصلــــت 
اهلل  عبد  المواطن  بها  تقــدم  شكايـــة 
وكيــل  السيد  إلى  موجهـة  مستبشـــر، 
تخـص  طنجة،  بابتدائيــة  الملك  جاللة 
لهــا،  تعـــرض  التي  التعذيـــب  عملية 
في  الشطــط  ممــارســة  عـــن  فضـــال 
للتمييز  تعرضـه  وكذا  السلطة،  استعمال 

العنصري، بسبب لون بشرته.
ـــــرح بــه  ــــا ص وحـــســـب م

للجـــريـــدة،  المشتــكـــي 
ــخ  ــاري ــت ــد كــــان ب ــق ف

 ،2 0 2 0 / 0 8 / 2 6
الساعـــة  حوالي 
النصف  و  الثامنة 
جـالـســا  مسـاء، 
الفضاءات  بأحد 
بحـي  الخضــراء 
ــي،  ــس ــي ــرن ــم ال

ــرا فــتــح  ــظ ــت ــن م
مـــســـجـــد الــحــي 

لــتــأديــــــــة صـــالة 
يداهم  به  فإذا  العشـــاء، 

عنصر  طــرف  من  الخلف،  من 
بعبارات  نهــره  الذي  المساعدة  للقوات 
جـــاء  كما  ومنحطــة،  جارحــة  عنصريــة 
األخير،  هذا  فعبــر  الضحيــة،  لسان  على 
بكل أدب، عن امتعاضه أمام هذا التصرف، 
إال أنه لقي مزيدا من العدوانية من طرف 
عنصر القوات المساعــدة )عبد الوهاب.ه(، 
على  بالبصق  الشكاية،  حسب  قــام،  إذ 

المشتكـي  أراد  وحيــن  وضربــه.  وجهـه 
ركلـه  للتدخل،  الشرطـة  برجال  االتصال 
بحذائه العسكري، وسحب منــه هاتفـــه، 
شدة  من  أرضــا  يتلوى  جعله  األمرالذي 
للسلطة،  بعـون  يتفاجـأ  أن  قبـل  األلــم، 
بركـلــه على  يقـوم  يجهــل اسمـه، وهو 

ظهره دون أي سبب يذكر.
وأضاف المشتكي، أنه قـد تعرض 
أنـــواع  وأبشــــع  ألقـصــى 
ذلك،  بعــد  التعنيـــف 
إلى  استدرج  ما  بعد 
مظلـــم،  مــكــان 
لتكــون نهــايــة 
السوداء:  ليلتــه 
ـــادة  ــــ ــــ ـــه ش
أمـــــد  طبــيــة 
الطبــي  العجـــز 
هـو  بها  المؤقـت 
 21 مجـمـوعــه  مـا 
طبية  وشهــادة  يومـا، 
 14 فيها  العجز  أخرى، مدة 

يوما.
ويلتمـس الضحيـة من وكيـل جاللة 
الضابطة  إلى  تعليماتـه  إصــدار  الملك، 
في  تحقيــق  لفتـح  المعنيـة،  القضائيــة 
الموضوع، ومتابعــة المشتكى بهما طبقا 

للقانون.
ر. بن راشد

تعر�س مواطن لعتداء �شنيع
من طرف عن�شر للقوات امل�شاعدة 

و عون لل�شلطة

م�شاب مبر�س يف القلب يطلب امل�شاعدة 

والكائن بمدينة القصر الكبير، وهو عبارة عن أرض، 
مساحتها 1003 متر مربع، بنيت فوقها بناية محاطة 

بسور وباب حديدي،
مبلـــــغ  فــــي  االفتتاحــــي  الثمــن  حـــدد 

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

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة

مكتب التنفيذ
ملف عدد : 15/2000/500 

إعالن عن بيع أصل تجاري
لفائدة : بنك مصرف المغرب ش م، ينوب عنه ذ/

الصمدي العياشي محام بطنجة
ضد : شركة أبحري وشركائه ش م، عنوانها الحي 

الصناعي طريق مرتيل تجزئة 87 تطوان. 
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
2020/10/06 على  بتاريخ  أنـــه  التجارية بطنجــة 
الساعة الثالثــة عصرا ستجرى سمســرة عموميــة 
بقاعة البيوعات بهذه المحكمة لبيع بالمزاد العلني 
لألصل التجاري المقيد بالسجل التجاري بالمحكمة 
االبتدائية بتطوان تحت عدد 2209 بجميع عناصره 
عليها  للمنفـــذ  والمملـوك  والمعنويـــة،  المادية 

المذكورة أعاله. 
حدد الثمـن االفتتاحي لبيـــع األصل التجاري 

في مبلغ 600.000.00 درهم.
التنفيذ ابتداء من  تقدم العروض إلى مكتب 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة  
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وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب 
التنفيذ بهذه المحكمة. 

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
محمد بنسعيد
منتذب قضائي من الدرجة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 25/2005/602
إعالن عن بيع أصل تجاري

لفائدة : بنك الوفاء ش م، ينوب عنه ذ/أحمد أشهبار 
محام بطنجة.

ضد  : السيد حسن الرايس
والسيدة بشـرى العيساتـي

عنوانهما بشارع الجيش الملكي إقامة نسيم بلوك 
ب رقم 5 تطوان. 

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجـــة أنه بتاريـــخ 2020/10/06 على 
الساعة الثالثة عصرا، سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
المحكمة بيع بالمزاد العلني لألصل التجاري المقيد 
بالسجل التجاري بالمحكمة االبتدائية بتطوان تحت 
والمعنوية،  المادية  عناصره  بجميع   14430 عدد 
وهو عبارة عن قاعة لأللعاب الكائن بشارع الجيش 
الملكي، إقامـة الموحدين رقم 17 و 18 تطـــوان 

والمملوك للمنفذ عليهما المذكورين أعاله.
حدد الثمن االفتتاحي لبيع األصل التجاري في 

مبلغ .174.400.00 درهم.
التنفيذ ابتداء من  تقدم العروض إلى مكتب 
تاريخ نشر هذا اإلعالن. ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 
10 %، وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب 

التنفيذ بهذه المحكمة.  
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
محمد بنسعيد
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

اأخبـــــــــــــــــار
وزارة الصحة توقف البث اليومي للوضعية الوبائية

اإلخباريـة  النشرة  بث  ستوقــف  أنها  لها،  بــالغ  في  الصحة  وزارة  أعلنت 
المستجد«،  »كورونا  لفيروس  المخصصة  الوبائية  للوضعية  المخصصة 
وأضاف البالغ أن الوزارة ستعوض هذا البث بنشرة مكتوبة باللغتين العربية 
الفرنسية، وسيتم تعميمها على كافة وسائل اإلعالم،عند الساعة السادسة  و 
مساء من كل يوم، فضال عن تعويض النشرة األسبوعية بتصريح صحفي حول 

الحالة الوبائية لبالدنا، عند منتصف كل شهر.
ولإلشارة، فقد كانت الوزارة  قدمت آخر بث لها، يوم األربعاء.

mlm

توقيف شخص من ذوي السوابق العدلية بطنجة
طنجــة  أمن  لوالية  التابعة  العموميـة،  األمنية  المصالح  مؤخرا،  تمكنت، 
بقضية  تورطه  في  يشتبه  القضائية،  السوابق  ذوي  من  شخص  توقيف  من 
مخدرة.وحسب  بمواد  االتجار  وكذا  القانون  ينظمها  مهنة  بانتحال  تتعلق 
بالغ المديرية، فإن مصالح األمن كانت قد اشتبهت في سيارة مركونة بأحد 
المرائب،  منذ أكثر من شهرين، قبل أن تقوم بتفتيشها وتفتيش منزل مالكها، 
وحجز 81.800 أنبوب من لصاق »السيليسيون« المستخدم أيضا في التخدير، 
العثور على مبلغ مالي وبذلة خاصة بمهنة المحاماة و3 أجهزة  إلى  باإلضافة 
تحت  حاليا،  يوجد،  والموقوف  مزورة.  محاسبية  وفواتير  الالسلكي  لالتصال 

تدابير الحراسة النظرية في انتظار أن تقول فيه العدالة كلمتها.
mlm

المغرب يعيد فتح دور الحضانة
أعلنت وزارة الثقافة و الشباب والرياضة يوم الثالثاء، أنها قد قررت إعادة 
فتح دور الحضانة، ابتداء من 8 شتنبر الجاري، مع الحرص على سالمة األطفال 
الوافدين على المؤسسات، وكذا األطر العاملين بها. هذا وقد أضافت الوزارة أنه 
قد تم وضع »بروتوكول« صحي للحضانات، وذلك في إطار اإلجراءات االحترازية، 
لمنع تفشي وباء »كورونا« المستجد، وقد نص »البروتوكول« ذاته على ضرورة 

الرصد و التدخل السريع في حالة االشتباه أو التأكد من اإلصابة بالفيروس.

• رميساء 

الأ�شبـوع

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

الصحية والمادية، واهلل اليضيع أجر من أحسن عمله.

لالتصال:  0600730288
العنوان :  حي بوحوت الزنقة 27 رقم 34 العوامة ـ طنجة

للهجـــرة   1442 محــرَّم   8 الجمعة  يوم  وذلك 
النبوية، الموافق لـ 28 أغسطس 2020 للميالد، و قد 
كان عضوًا بالمجلس العلمي المحلي لمدينة المضيق 
اهلل  نسأل  بالرباط.  الحسنية  الحديــث  بدار  وأستاذًا 
تعالى أْن يتغمده برحمته الواسعة ورضوانه ويسكنه 
فسيح جناتـه.. وأْن يعظم اهلل أجـــر أسرتــه ـ زوجته 
وبناته و إخوانه ـ ، و أسرة المجلس العلمي ومجموعة 

الشيخ إسماعيل، وأْن يلهمهم الصبر الجميل .

لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل المرحوم

الدكتور عبد الهادي اخلملي�شي

ًة َفاْدُخليِي فيِ  َيّ َيًة َمْر�صيِ ي اإيَِلى َربيِّكيِ َرا�صيِ عيِ ُة اْرجيِ َنّ ْطَمئيِ ْف�ُس امْلُ ُتَها الَنّ { َيا اأََيّ
تيِي   } ي َواْدُخليِي َجَنّ َباديِ )�صدق اهلل العظيم(عيِ
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إعداد : عبد الرحيم ابن جلون 

سبع يافعات
»هن من رائدات املجتمع«

سلسلة المجتهد
1412/2

)تتمة(

الشابة آية :

جاء دورك في المباغتة والحديث واإلعراب، عما يدور في فلك عقلك..
إنك شابة أنيقة، أية في الحسن والجمال.. أخذت من جمال أمك، مسامحة.. قنوعة.. رزينة.. 
تتحملين وزر الحق، ظاهره وباطنه، يعض عليك األنامل غيضا، فتعطي كل ذي حق حقه، من 
العقاب  المشاغبين، تدرئين عنهم  الفضوليين  إخوانك  أثيم، وتدافعين عن  ضير ظالم معتد 

واللوم تبتغين فضال من اهلل وكرمه..
استعجلت الجواب وقالت :

ألصبح قاضية مقسطة، أحكم بما أمر اهلل وال أعصي له أمرا، وال أتعدى حدوده وال أنصر 
ظالما..

فقلت لها:
لكن الخير والشكر بنهضتك في تأدية الواجب الوطني المقدس.

كنزة :
تنبش  الطبع،  هادئة  الكنوز«..  »كنزة  جدها  عليها  يطلق 
واقع  من  قصصا  سنها  حداثة  منذ  فتكتب  جدها،  ملفات  في 
خيالها  من  عليه  وتضيف  جدها،  خلده  ما  عن  نقال  الحياة، 
الغيور  الناشر  المؤلف  الكاتب  بجدها  تحتذي  الواسع،  الناشء 

على اللغة العربية، لسانها عربي..
هي من قالت: علموا البنات، فإنهن ثريات يضئن الحياة 

بهجة وسرورا وعلما ونهضة..
الشعوب،  بعض  انكماش  أسباب  من  إن  قالت:  من  هي 
المرأة  مشاركة  وعدم  الحقائق..  وكشف  بلورة  وعدم  الجهل 

الحياة العامة..
هي من قالت : حث البنات على التعليم والتعلم، ليصبحن 

ربات بيوت ناجحات في تدبير الحياة األسرية والمجتمع...
هي من قالت : الحياة اآلنية في حاجة إلى زوجات طيبات 
صالحات متعلمات لخلق جيل جديد متعلم لبناء صرح الوطن، 
ألنه إذا انعدم الجيل المتعلم، انعدمت األخالق وانتهت الحياة 

السعيدة..
عن  يؤرخ  وهو  كتاباته  في  لجدها  الذعا  نقدا  توجه  هي 

الماضي السحيق وال يحيا حاضر الحياة..
في  وأساسه  مرصوص،  بنيان  المجتمع    : قالت  من  هي 

أرض خصبة ثابتة ليست جرداء وال مهترئة..
في  المتمثل  صالح،  لمجتمع  بناء  الصالحة  المرأة  فبناء 

مجاالت متنوعة ال غنى عنها...
والعمــل  الصائب  واالختيــار  للرجــل  المرأة  فمشاركـــة 

المتواصل خير معين لهما على كل عمل صالح...
قلت عنها وأكد جدها :

شيمتها الرضى في كل باقة.... وذكاؤها يشع في عينيها 
الثاقبتين...

أنا )يسرى( أقيم بلوزان باسويسرا..
من تكون يسرى؟

قالت : أنا ياقوتة أحادية في خيط جواهر براق.. أنا الجوهرة اليتيمة في حياة والدي المنعم 
بالشفقة  منه  فنعمت  عليه،  اهلل  أفاء  بما  يوما  علي  يبخل  لم  والديه..  ورضا  تعالى  اهلل  برضا 
والرحمة ومساعدة السائل والمحروم.. أفعل الخير متصدقة على اليتامى والمساكين والضعفاء 
بكل سخاء.. اخترت حاضنة أطفال تخلى عنهم أولياء أمورهم الجهلة المغبونون، وألكون خير 
الحياة ومضراتها..  لهم وألخفف عنهم عبء  إذ ال ذنب  حالهم،  أشفق من  لخير سلف..  خلف 
عند حسن ظن  وأكون  برنامجا طموحا ألرض ضميري  اإلنساني  الخيري  العمل  لهذا  أعددت 

خالقي..
ثمار التعليم دانت قطوفها

تعطي أكلها كل حين بإذن ربها
صوفيا : )من أرض كندا(

أحب أسرتي.. أصلي مع أمي.. أقرأ القرآن.. أتعلم العربية.. أتكلم بالفرنسية واإلنجليزية.. 
أحترم معلمتي، أحب جدي وجدتي، أتعاون مع أختي جود في واجباتها المدرسية..

للخبر  مترصدة  عيني  ميدان..  كل  في  أغوص  ناجحة،  جريئة  صحافية  أصبح  أن  أمنيتي 
اليقين.. أبدع.. وأكتب مقاالت دينية وتاريخية وتربوية وعلمية.. همي إثارة الرأي العام.

بعيني الرضا في كل باقة
وألحاظ مقلتي مهذبة باليُمن

صوفيا
بكل  صياغتها  وإعادة  تنقيحها  على  وأعمل  مصادرها  من  األنباء  أنتقي  بالهرج،  أبالي  ال 

صدق وأمانة.. فالخبر مقدس والتعليق حر..
مقاالتها اخترقت عنان السماء.. أيقظت قوما من سباتهم وهدت الضالين منهم إلى سبيل 
الرشاد، هي مصباح وهاج سطع نوره في اآلفاق وأضاء العقول الكالحة، فنهضت لتبني مصيرها 

وتعبد الطريق لمستقبلها..

خالصة :
هذه نبذة عن بنات يافعات رائدات في مجتمع متعلم متحضر من بنات حواء، ألن هناك، 
على سبيل المثال للمعرفة ال للحصر، موثقات وعدول وتاجرات 
وربانات  أمن،  وضابطات  ومجندات،  ومحاسبات،  ناجحات، 
بالبرلمان بشقيه، ومنهن  طائرات، منهن من تشغل كراسي 
المحدثة حديثا،  المهن  إلى غير ذلك من  وزيرات مرموقات.. 
مجال  في  كل  مصراعيه،  على  ومفتوح  خصب  العمل  فمجال 

اختصاصه وعلى الفتاة اختيار ذوقها وهواها وهويتها..
ولبلدهن  آلبائهن  وهنيئًا  متعلمات،  بسيدات  لنا  فهنيئًا 
التي أنعم اهلل عليها برائدات ذوات كفاءات في شتى الميادين 

والمستويات..
فإلى األمام يا ثريات الحياة، بكن نستضيء وبكن نرتقي 
وسدد  الدائمة  بعنايته  ورعاكن  اهلل  حفظكن  المجد..  سلم 
خطاكن أينما توجهتن، راجيا لكن التوفيق والنجاح عند الفجر 
يجعل  وقوته  بفضله  وثقن  اهلل  هدي  على  فكن  ــوالدة..  وال
لكن مخرجا وفرجا من كل ضيق.. كن عونا وسندا ألزواجكن.. 

اللهم افتح لكل زوجة باب محبتك وصحبتك..
اللهم أسعد الزوجة الصالحة برحمتك وعفوك، وأمن بيتها 
برعايتك،  واشملها  عمرها  في  لها  وبارك  الصالحة،  بالنبوة 
واحفظها بما حفظت به الذكر الحكيم، فأنت نعم المولى ونعم 

النصير.
الخاتمة،  وحسن  البال  راحة  وتتجلى  الحياة،  تحلو  معها 
وسعة العيش ودوام المحبة والعافية، فاحفظها يا رب العالمين 
من كل شيطان إنس وجن، مناع للخير أثيم، واجعل لها من 
كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، ويسر أمرها، واغفر لها، 
وارحم والدتي أغلى ما كان عندي في الحياة، وانعم عليها بجنة 

الفردوس.. آمين يا رب العالمين..
سُئل أحد الحكماء عن الحياة، قال : »هي المرأة الصالحة، 

إن صلحت صلح الدين والمجتمع«
وأيد هذا القول العلماء وأهل العلم والدين.

لكن  ويغفر  واألمان،  والصحة  واالبتسامة،  السكينة،  عليكن  يديم   أن  تعالى  اهلل  أسأل 
وآلبائكن وألمهاتكن الذين أحسنوا تربيتكن، ويحفظ اهلل كل عزيز عليكن...

اللهم يا من توزعت األرزاق بكرمك وتنفس الصبح بأمرك، وانجلى الظالم بحكمتك ونورك، 
بلغ بناتنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل اآلخرة، وأسكنهن قصورك يا رحمان..

اللهم اغفر لوالدتي وارزقني وإياها جنان عدن، ونشرب ماء سلسبيل، وأكون معها ألفوز 
بفوز عظيم..

فما أحلى رضا اهلل تعالى.. وما أعظم دعاء الوالدة ورضاها..
جما  حبا  أحبك  فإني  أسعدها  والسماء  األرض  في  خلقك  من  لك  سجد  من  بعدد  اللهم 

وأعبدك وأحبها من رضاك واخلص لها الدعاء..
اللهم صلي على نبينا سيد الخلق ونور الحياة..

اللهم متعنا بأزواجنا وأوالدنا وبناتنا، فهم باقة ورود في الحياة الفانية.
)انتهى(

األم كلمة صغيرة وحروفها قليلة لكنها تحتوي على أكبر معاني الحبّ والعطاء والحنان والتضحية، وهي أنهار ال تنضب وال تجفّ وال تتعب، متدّفقة دائمًا بالكثير من العطف الذي ال ينتهي، 
وهي الصّدر الحنون الذي تلقي عليه رأسك وتشكو إليه همومك ومتاعبك. األم هي التي تعطي وال تنتظر أن تأخذ مقابل العطاء، وهي التي مهما حاولتَ أن تفعل وتقدّم لها فلن تستطيع 
أن تردّ جميلها عليك ولو بقدر ذرة صغيرة؛ فهي سبب وجودك على هذه الحياة، وسبب نجاحك، تعطيك من دمها وصحّتها لتكبر وتنشأ صحيحًا سليمًا، هي عونك في الدّنيا، وهي التي تُدخلك 
الجنة، فقد أتى رجٌل رسوَل اهلِل صلَّى اهلُل عليه وسلَّم فقال: إني أشتَهي الجهادَ وال أقدِرُ عليه، قال : هل بقي من والديكَ أحدٌ؟ قال : ُأمي، قال : فأبِْل اهلَل في ِبرِّها، فإذا فعَلتَ ذلك فأنتَ حاجٌّ 

ومعتمرٌ ومجاهدٌ، فإذا رَضيتْ عنكَ أمكَ فاتِق اهلَل وِبرّ بها.  
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

ويقول جمال الدين اإلسفرياني العصامي :
فنجان قهوة ذا المليح وعينه الكــــــحالء حارت فيها األلباب

قسوادها كسوادها وبياضها     كبياضها ودخانها األهداب)134(
ويقول الفيومي :

جاء المليح بأسود في أبيـض      من قهوة تروي عن المسك الذكي
فنظرتها ونظرة حسن عيونه      والفرق فيه احتار ذو عقـل ذكــــي)135(

ويقول اليتيم :
هلل محكم قهوة تجلى لنا      في أبيض الصيني طاب شرابها

فكأنما هي مقلة مكحولة     ودخانها من فوقها أهـــدابهـــا)136(
ويقول الصنوبري :

مجمرة طاف بها العلمـان     أبدع في صنعتها الزمـان
كأنها فيما حكى العيـــان     فوارة وماؤهــــا دخــــان
في بركة حصباؤها نيران      إذا تبدت حزن الريحــان

وسرت الجيوب واألردان)137(
ويقول شهاب الدين الخفجاني :

هلل ما أحسنها من مجمره    أنفاسها طيبــة معطـــرة
كأنها وريحهــــا طيـــــاب   نرجسة من فوقها ضباب)138(

ويقول آخر :
وقهوة بن تــورث اللب قــــــوة     ومن عجب والقشر أصل وعنبـر
ومهما أرادت عصبة منع شربها     ترى أمرها يعلو ويقوى ويظهـر
وأعجب منها قول من ظل رأيــه    بلى، عرف الحق الصراح وينكــر
يكابر فيها الحق واهلل شــــاهد      فيزعم فيها أنها الحس تسكــر

تحقق فيها النفع ال سيما لمــن     عن الجد في فعل العبادة يفتـر)139(
ويقول الشيخ العربي المساري :

أال فاسقني من قهـوة كسراويـــة        بكأس ترينا آيــة الصبـــح والدجـــا
معتقة هـــام الفــــؤاد بشربهــــا        وال تلتفت لمن لشربهــا قد هجــــا
لها منن تصفو على الشرب تسعة        وواحدة تكفي لمن كـــان داحجــــا
سرور رلى قلب، وعطــر إلى أنــــف        وتهزم جيش النوم إن كان قد فجا

وفيهــا دواء للــدمـــاغ مـن األذى        وتنشيط أعضاء إذا الليل قد سجا
كذاك أبو أيــــو،ب ال تتـــركنـــــه        ببطن، وزد عليه بنت أبي رجــــــا)140(

على أن جسم المـرء يــزداد قـــوة         لدى شربها بالطبخ فافهم ومزجا
فيا حابس الكاسات سرح ثقافهـــا        وغدر ومكــــــن لألحبة مدرجـــــا

ومني على الساقـي ومن بهجاتــه         سالم عطير نقلـــه أحرف الهجـــا)141(
وفي هذه األثناء تدخل علينا خديجة وبين يديها صينية عليها إبريق قهوة وآخر فيه حليب، 

وصحن لمج.. فقلت له مبتدرا :
أسرار قهوتنا خذها مبنية     تعين سالكنا في الليل ما سهرا

وتشرح القلب واألعضاء تبسطها        وتذهب الهم واألحزان والكدارا
فاشرب فديتك منها ما قدرت له         وقم نصحتك باألسحاتر ما يسرا)142(

فمظون إلي ابنتي في شيء من الدهشة ربما من سماع كالم لم تتعود بعد على رنته، ثم 
ابتسمت وانصرفت.. وتحرك صاحبي نحو الصينية وقال :

لقد وقع التمثيل فعال على حد رتيبة شيخنا سيدي عبد اهلل بن عبد الصادق رحمه اهلل!
وأنشد :

آتتنا قهوة من فتشـــــــر بــــن      تعين على مصاريح السهود)143(
حكت في كف أهل اللطف صرفا       زبادا ذائبا وســط الزبـــــاد)144(

ثم أضاف :
يا قهوة قشريـــــة     حكت النضار بلونها
ولكم حباك حبابها      بخالصها ولجينهــا
جليت علي مصونـة     بزفافها وبصونهــا

وكـأن كـل حبابــــة    ترنـو علـي بعينهــا)145(
فقلت في ممازحة :

تصورك، موالي الشريف، ألصنع بيانا، واستيعابا من مشهد الواقع! فقد رأيت حبابها بذوق 
خيالك.. إذا..

هم بابنة البن فقد ودهــا     للطفا رب الحجى والدها
مذ سادت العنبر لونا شدا      ال تدعك إال بيا عبدهـــا)146(

قطعا... لقد سمعتها تناديك :
أنا المعشوقة السمرا       وأجلى فـــي الفناجيـــن

وعود الهند لي طيب        وذكري شاع في الصين )147(
فمألت فنجانا وقدمته له، وقلت له مذاعبا لطافة شعوره، وموقظا صفاء فطانته :

هاك فاشرب وارتشفها     قهوة ال عيب فيها)148(
فتبسم تبسما أبدى تلهب إدراكه، إذ قال :

يا شريف، هذه القهوة ال عيب فيها، عيبها في إثمها ألنها بسل محرم!
أما بين ابن المعتز منبت عنصرها وأصل نوعها حين قال :

بنت كرم عتقت حو      لين في صلب أبيها؟ )149(
ما كانت من صنف  إذا  أو بق لشربتها، خاصة  بنت دعسوقة  أو حتى  بنت بن،   : قال  ولو 

»موكا« أو »أرابيسكا« ودقت عليها »الس كامباناس«!)150(.
وإذا به يهلس... ثم غت ضحكه وقال :

قلت للختار لما صبها      في الكأس : إيها
هذه القهـــوة التي كنت حريصا أبتغيهـــا)151(
فتبسمت.. ثم أخذت إبريق الحليب وقالت له :

أو تريد أن أصب على جزنها سحل النهار، وألطف حلكتها ببيضاء واضحة الحسن؟)152(
فجذب إليه فنجانه وقال :

أريدها صرفا تريني الغم جذال، والهم بهجا... يا شريف :
إشرب القهوة صرفا      تجد الصفو مزاجــــا

واذكر اهلل عليهــــا       تشهد األنس سراجا)153(
وتنسمها في اشتياق وأنشد :

لنسميها في قلب شاربها        روح الرجاء وراحة اليأس)154(
ثم تمزرها.... ثم عبها، ومد إلي فنجانه منشدا :

خذ فاسقني من قبل فوت األذان       من قهوة تنعش طلق البيان)155(

)يتبع( ــــــــــــــــ
الهوامش :

)134( »ريحانة..« ج417/1 و»نفحة الريحانة« المحبي ج556/4 -و- »سائحات دمى القصر« ج14/2.
)135( »نفحة الريحانة« ج556/4.

)136( »ريحانة« ج428/1
)137( »ريحانة« ج418/1
)138( »ريحانة«  »   »   »

)139( »موسوعة األدب الضاحك« ج41/2
)140( أيوب :     - بنت أبي الرجاء

)141( »الحياة األدبية في المغرب...« محمد األخضر - 381
)142( »النور السافر« 239

)143( أصل عجز البيت : تعين على العبادة للعباد
)144( »الكشكول« ج38/1 و»النور السافر« 265 و»رحلة ابن معصوم المدني« 106 وفيه بيا ثالث :

وعادات الظبا تأتي بمسك         وهذا الظبي يأتي بالزباد
وجاء صدر البيت الثاني هكذا : حكت في كف من أهواه صرفا

)145( »رحلة ابن معصوم« 105
)146( »ريحانة األلبا« ج136/2 وفيه : ال تدعني فتصرفت وفقا للمقام

)147( »ريحانة..« ج419/1
)148( في األصل : واسقنيها، فتصرفت فيه.

)149( »قطب السرور..« 396.
)150( »الس كامباناس: أي LAS CAMPANAS : األجراس باإلسبانية، وهي شركة شهيرة في جلب القهوة وتحميصها.

)151( أصل البيتين، وهما من نفس المقطعة البن المعتز
قلت الخمار لما صبها       في الكأس : إيها

هذه الخمر التي كنت زمانا أشتهيها
)152( مقتبس من قول مطيع بن إياس في جارية مغنية:

بيضاء واضحة الجبين         كأن غرتها نهار
تشفي بريقتها السقيم       كأن ريقتها العقار

»قطب السرور« 406.
)153( »رحلة ابن معصوم« 104

)154( ألبي تمام وقبله :
ومدامة كحشاشة النفس          لطفت عن اإلدراك باللمس

)155( أصل البيت وهو البن وكيع هكذا :
قم فاسقني من وقت األذان        من قهوة تحكم عقد اللسان.

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 ُتلُِّل الأَْحقاد
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

�أعقبت  �لتي  �ملغرب  ��ستقالل  بعــد  �ملو�لية  ملا  �ملرحلة  كانت  »لقد 
فرتة  هذ�،)كانت(  �لنا�س  يوم  �إلى  و�ملمتدة  ليبان«،  »�إيك�س  حمادثات 
�سر�ع حقيقي بني دو�ئر �لنفوذ �ملخزين من جهة، وبني »�أنوية �لتحرر« 
�لتي �أَخـَذت يف �لظهور تْدريجيا يف �ملجـتمـع، العـتبار�ت يرى بع�سهم 
هجينة«  »طبقية  كيالت  َت�سْ ُن�سـوِء  يف  �ملو�سوعي  �أَ�سا�َسها  جتـد  �أنها 
�ت  »تغُيرّ كذلك  و�أنتجتها  �جلـزئية  �الإنتاجية  �لتحوالت  �أفرزتها 
ثقافية معدومة« مل يعرفها �لبلد يف خ�سم �نتقال مفاتيح �ل�سلطة من 

يد »�حلماية« �لفرن�سية �إلى يد خلفائها و�أعو�نها �ملحليني.
 على �متد�د مرحلة تزيد عن ن�سف قرن من �لزمن �ل�سيا�سي ملا بعد 
�ال�ستقالل، �لذي د�أب �لي�سار على نعته بال�سكلي، عرف �ملغرب حمطاٍت 
ن�ساليًة ز�خمًة، بدء�ً من �أو�خر خم�سينيات �لقرن �ملن�سرم و�سوال �إلى 
�أكـرث  �نقالبية  مبحطاٍت  ومرور�  �حلايل،  �لقرن  من  �لثانية  �لع�سرية 

�سر�وة كادت تع�سف بِبْنية ِنظـاِم �حُلـْكم.
كان  �ل�سر�ع  �أن  بد�  َجميِعها،  »�لن�سالية«  �ملحطات  تلك  خالل    
يحتدم لدى �لبع�س ب�ساأن �متالك »�ل�سلطة«، لكن لي�س باعتبار هذه 
�لدولـــــة  وظائــف  وحتقيــق  وممار�سته،  �حلكم  الإد�رة  �أد�ًة  �ل�سلطة 
»�لرثوة  �متياز�ت  حلماية  رية«  »َع�سْ �أد�ًة  باعتبارها  بل  �لرئي�سة، 
�أما بالن�سبة الآخرين، فقد »نا�سلو�« من �أجل بلوغ �ل�سلطة  �ملكت�سبة«؛ 
�ل�سطو  »م�سية  يف  و�لتقدم  �لرتقي  ت�سمن  الة  فعرّ و�سيلًة  �إليها  بالنظر 
�ما  ُخدرّ �لوقـت  مـرور  مع  �سي�سيـرون  �أنف�سهـم  هـــوؤالء  �لرثوة«؛  على 
�أجل  من  لطة  �ل�سُرّ ��ستثمار  �إعـادة  هي  »�ل�سامية«  غايتهم  »�لدولة«،  لـــ 

حماية �لرثوة �مل�سروقة.
ِبــــاأنهـــا  لقــد حــــاولـــت �لقـــوى �ل�سيا�سيــــة، �لتي كانــت تو�سف 
ديث �أركان �لدولــة، �لقائمــــة على �أ�س�س  ْعبَي عن �إر�دة حَتْ ة«، �لَترّ »َحـَيرّ
تف�سل  كانت  �لر�ئج،  �لفكري  �لتخلف  ب�سبب  لكنها،  تقليد�نية،  فكرية 
�ٍت كثية ب�سبب وقوع �لقوى ذ�تها يف  كل مرة، تارة ب�سبب �لقمع، ويف َمررّ
لطة«،  دِة طريَق  »�ل�سُرّ نائي بني »�لرثوة« �ملعِبرّ �لُثرّ و�د  �لَترّ ر�ك« عالقة  »�سِ
جهة  من  يجوز،  وال  للرثوة،  ًة  د�َلرّ �ْعُتربت  �لتي  لطة«  »�ل�سُرّ هذه  وبني 

�ملَْنِطق »�ل�سليم« »�لتفريُط« فيها.
�إن �النتفا�سة �ل�سلمية، �لتي حركهــــا �سكان �لريف، وُنعتو� نتيجتها 
�ملفاهيم  ـــــة  ِبد�ئَيرّ درجَة  »�نف�سالية«،َك�َسَفـــْت  طروحـــات  بــتبنــــي 
�ملوؤ�س�سات  �أن  ا   َجِلًيرّ و�ت�سح  �ملغرب،  يف  �حُلكم  بها  ُيد�ر  �لتي  �لثقافية 
لــ  ة   �َسْكِلَيرّ مظاهر  �سوى  �الأمر،  حقيقة  يف  هي،  ما  للدولة،  �ل�سيا�سية 
»�لدولة �لع�سرية �لدميقر�طية �ملن�سودة«،و ال تعرب، يف و�قع �الأمر، عن 
ُر حقيقَة �الإْفال�س  رّ حمولة دميوقر�طية حقيقية، ولعل ذلك هو ما ُيَف�سِ

�لذي �نتهت �إليه �لت�سكيالت �ل�سيا�سية �لتقليدية.
�إن �الأحز�ب، باعتبارها »موؤ�س�سات ع�سرية«، كان ُينتظر منها جَتاُوُز 
بوظائف  �لقيام  فيها  ُيفرت�س  وكان  للَقبيلة،  �حلاكم  �جلمعي  �ملنطق 
للُحكم،  موؤهلة  نخب  و�إفر�ز  بر�جمها  لتحقيق  �لدميقر�طي«  »�لن�سال 
�الأحز�ب مل تظهر يف  لكون هذه  �ل�سبيل، نظر�ً  َجَنَحْت عن هذ�  لكنها 
�سياق تطور تاريخي قطع �ملر�حل و�الأزمنة �ل�سرورية الإنتاجها ب�سكل 
�سليم وتبنيها بعد ذلك من قبل �ملجتمع؛ بل ظلت �سورية على �لدو�م، 
�هتمام  من  �لي�سي  بالقدر  �إال  حْتَظ  مل  عنفو�نا  �أكرثها  �إن  بحيث 
�أ�ساب �الأحز�ب، وعجزها �لبنيوي  �لنا�س؛ وب�سبب هذ� �الإفال�س �لذي 
�لعقالين  �ال�ستقطاب  �أو  منت�سبيها،  �إز�ء  �لتاأطي  وظائف  ممار�سة  عن 
�لذي  »�لدكاكني«  لقب  ��ستحقت  �الأحز�ب  تلك  فاإن  جدد،  لفاعلني 

�أطلقه عليها ن�سطاء �حلر�ك �لريفي.
ٍر  �إلى ُع�سْ �أزمة قد تف�سي  �أزمة �لبلد �حلقيقية، وهي باملنا�سبة  �إن 
�ملثقفة  َخب  »�لُنرّ ُقدرة  عدم  يف  تكُمن  �لعو�قب،  حممود  غي  و�إفال�س 
و�خلو��س،  �لعو�م  لدى  �ملرت�كم،  �ملنظور  ت�سحيح  على  �َسة«  و�مُل�سَيرّ
�أي�سا يف َعْجز هذه  ب�ساأن مْفهوم �لدولة ومفهوم �ل�سلطة، ولعلها تكمن 
عن  �الإجابة  با�ستطاعتها  جتديدية  فل�سفة  �سياغة  عن  خب«  »�لُنرّ
لتحقيق  كاأد�ة  »�ل�سلطة«،  بني  �لف�سل  تهم  �لتي  �حلارقة  �لت�ساوؤالت 
�خلدمة  حاجات  يلبي  كهدف  »�لرثوة«  حت�سيل  وبني  �لعامة،  �خلدمة 
�لعجز �ملذكور و�متد وبقي �الأمُر على حاله، فاإن  ��ستمر  و�إذ�  �خلا�سة. 
َلة لــم�سطلح »�لثـروة« �سيف�سي، ال  �حتمال �إعادة ترتيب �حلروف �مُل�َسِكرّ

حمالة، �إلى و�سع ��سمه »�لثورة«.

الرثوة 
والثورة

تنعي المندوبيـة الساميـة لقدمـاء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المقـاوم المرحـوم بوشتى صبور 
بمدينة   2020 31 غشت  اإلثنين  يوم  األعلــى  بالرفيـق  التحق  الذي   ،515830 مقاوم  بطاقة صفة  رقم 

طنجة.
أظافره  نعومة  مند  الوطني  العمل  في  انخرط  فاس.  بمدينة   ،1932 سنة  في  المرحوم  المقاوم  ولد 
ونشط في صفوف حزب االستقالل. بعد نفي السلطان سيدي محمد بن يوسف انخرط في حركة المقاومة 
السرية المسلحة بمنظمة »اليد السوداء« حيث اقتصر دوره على المساهمة في الدعاية لإلضرابات ومقاطعة 

البضائع الفرنسية وتوزيع رسائل التهديد والمنشورات.
النبي  عبد  واألخوين  القبــاج  رفقــة محمد  والتحرير«  المقاومة  إلى »منظمة  انضـم   1955 في سنـة 
وعبد العزيز بناني، كما سهر عل إنشاء وتنظيم فرع لهذه المنظمة بمدينة صفرو. بعد انطالق عمليات 
جيـش التحريـر بشمال المملكـة شــارك المرحوم في التنسيق مع قيادتــه وتسهيـل مأموريـة الراغبيـن 

في االلتحاق بصفوفه.
بعد االستـقـــالل انخـرط المرحــوم بوشتـى صبور في سلك األمـن الوطني إلى أن أحيـل على التقاعـد 

سنة 1990.
والثوابت  الدينية  المقدسات  عن  الدفاع  في سبيل  البيضاء  وأياديه  المبرورة  بخدماته  واعترافا  ووفاء 
الوطنية، حظي بشرف التكريم من لدن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير رفقة 

صفوة من المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمدينة فاس في 25 أكتوبر 2007.
ألسرة  التحرير  جيش  وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامي  المندوب  يتقدم  األليمة،  المناسبة  وبهذه 
الفقيد بأحر التعازي واصدق المواساة راجيا من اهلل تعالى أن يسكنه فسيح جنانـه وان يلهم ذويه جميـل 

الصبر والسلوان .

املقاوم “بو�شتى �شبور” يف ذمة اهلل 
بطاقة مقاوم رقم 515830
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من المؤكد أن البطالة معضلة من المعضالت، تعاني منها أوسع فئات المجتمع، 
ليس في المغرب فحسب، بل في كثير من دول العالم التي تتوفر على نسب اليستهان 
أكثر إنصافا وعدال تجاه  أمر ال نختلف بشأنه حتى نكون  العاطلين..!! هذا  بها من 
بالدنا.. غير أن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو أن المغرب الذي خطى خطوات 
عدة في المجال التنموي، واكبته )مخططات وبرامج(،  وإن كان األمر يتطلب المزيد  
من الجهود للحد من البطالة والتخفيف من جيوش العاطلين عن العمل في طول 
البالد وعرضها، خصوصا وأن تدشين العديد من األوراش االقتصادية واإلصالحات 
المواكبة لها، والدفع بعجلة التنمية إلى األمام، وتشجيع االستثمارات األجنبية لخلق 
العاطلين من  آالف  معاناة  الحد من  لم تستطع  الخطوات  الشغل.. كل هذه  فرص 
الشباب خريجي الجامعات المغربية!! بماذا يمكن أن نفسر هذا التراجع.. أو باألحرى 
هذه السياسة؟ بما يعني ذلك من خطط وبرامج أبانت عن فشلها، بل أصبحت غير 
قادرة على امتصاص األعداد الهائلة من العاطلين..!؟ ليس لألمر إال تفسير واحد، 
يترجم في العمق فشل السياسات العمومية التي باتت تنهجها الحكومات المتعاقبة 
االستراتيجية  أن  تؤكد  عليها  الغبار  التي  والحقيقة  طويل!!  زمن  منذ  الحكم  على 
)التشغيل  وإفالسها  فشلها  ثبت  التي  البرامج  نفس  إنتاج  تعيد  للتشغيل  الوطنية 
الذاتي- مقاولتي- تأهيل- مبادرة -إدماج (.. وبرامج أخرى ال أتذكرها.. رهانات كلها 

خاسرة زادت من تعميق البطالة في أوساط آالف الخريجين والشباب عموما !!؟ 
ارتباطا بما سبق، وانسجاما مع ما تنشره بعض المنابر اإلعالمية الوطنية في 
في  البطالة  مؤشر  فإن  المواطنين،  من  واسعة  فئات  واهتمامات  انشغاالت  سياق 
تزايد مقلق!! ولكم أن تتصوروا كيف أن مليون و292 ألف مغربي  يعانون البطالة..!! 
أرقام  عنه  تكشف  الذي  هذا  واندهاش،  وحيرة  قلق  ومبعث  وخطير  مهول  رقم 
المندوبية السامية للتخطيط في تقييمها لوضعية سوق الشغل  بالمغرب مؤكدة 
-أي المندوبية- على ارتفاع معدل البطالة خالل الفصل الثاني من سنة 2020 بنسبة 
12,3 في المائة! هذه إحصائيات استقيناها من تقرير المندوبية السامية للتخطيط 
المنشور ضمن موقعها الرسمي، نطلعكم عليها من باب األمانة - وضمن الموقع 

المذكور توجد الكثير من  البيانات واألرقام حول تشخيص الوضعية! 
وتخترق  الفقر  ينهشهم  الوطن  فقراء  من  واسعة  شريحة  أن  يتأكد  هنا  من 
أجسادهم النحيلة أمراض يطول بها المقام وال تغادرهم إال إذا دقت ساعة رحيلهم! 
للغاية،  صعبة  وضعيات  في  وأطفال  والفقراء   والمتسولين  العاطلين  من  جيوش 
والحاملون لعاهات ميوؤس من عالجها، والهائمات والهائمون على وجوههم، عنوان 
مرحلة واكب جل المغاربة مشاهدها وأطوارها على عهد حكومة عبد اإلله بن كيران 
وشركاؤه، ويتابع المغاربة مرة أخرى -بغير قليل من الصبر- تفاصيل الشأن الحكومي 
يتميز عن  الذي  العثماني  الدين  والكمال مع حكومة سعد  بالتمام  لخمس سنوات 
سلفه بالتواضع واإلنصات واحترام الرأي اآلخر بعيدا عن كل سلوك أناني استعالئي 
متشدد، لكن هذا اليمنع من القول أن  معاناة المغاربة ستستمر في ظل الوضعية 
الحالية بدرجات التقل حدة عن معاناة الخمس سنوات السابقة إلى أن يثبت العكس.. 
وإذا جرت األمور بما يعاكس اآلمال والتطلعات- قبل تاريخ إجراء االنتخابات المقررة 
الفقر  مسلسل  يتوقف  ولن  استفحاال   ستزداد  عندها  فالوضعية   -  2021 سنة  في 
والظلم واالستبداد واإلقصاء االجتماعي، ولن ينال البسطاء من هذا الشعب حقوقهم 
السياسة  ضد  العاطلين  ومسيرات  االحتجاجات  وستستمر  المستحقة،  البسيطة 
والمحرومين  والمهمشين  البسطاء  من  المواطنين  دعوات  وتبقى  الحكومية! 
اهلل  يقضي  أن  إلى  العام  الشأن  تدبير  على سوء  بل شاهدة   قائمة،  والمظلومين 
أمرا كان مفعوال، مهما يكن من أمر، فإن الحكومة هي من يتحمل مسؤولية األعداد 
الهائلة من العاطلين الذين يبحثون عن الشغل وال يجدونه، والحكومة التي ال تتوفر 
النفق،  الخروج من  المقبلة ال تستطيع  للمرحلة  استراتيجية وبرامج وتصورات  على 
أرغمتهم  الذين  للمغاربة  بالنسبة  المعاناة  حجم  يزداد  الواضح  الالأفق  هذا  ومع 

ظروفهم االستثنائية بالبقاء في البيوت..!!
صفوف  في  االجتماعي  والقلق  واإلحباط  التذمر  أسباب  عن  مانتساءل  كثيرا 
من  كبيرة  نسبة  تطال  البطالة  كون  هو  واحد،  جواب  من  أكثر  نجد  وال  الشباب، 
هؤالء الشباب، فيما أن الحكومة عاجزة كل العجز عن خلق وظائف كافية الستيعاب 
هؤالء الشباب العاطلين!!  واليزال إلى غاية اليوم جيش كبير من المعطلين حاملي 
منذ سنوات  يطالبون  هؤالء  ومازال  العاصمة،  يجوبون شوارع  الجامعية  الشهادات 
أخرى  أسباب  هناك  ليست  العام..  القطاع  في  وظائف  على  الحصول  في  بحقهم 
للمعضلة التي يعاني منها الشباب العاطل.. ومهما حاولنا إعطاء مبررات للوضعية 
االجتماعية المقلقة، أو معالجة المسألة بطرق أخرى أبعد ما تكون عن الموضوعية، 
فإن السبب الرئيسي للقلق االجتماعي الذي ينمي مشاعر اإلحباط والتذمر واالستياء 
وعدم الثقة  واالطمئنان إلى الوضع الحالي يتمثل باألساس  في البطالة  أوال وثانيا 
وأخيرا ! على الحكومة أن تتحرك في جميع  االتجاهات لحل معضالت المجتمع  وإنقاذ 
الشباب العاطل من المشكالت االجتماعية التي يتخبط فيها، وال يرى بصيص أمل 
للخروج من األزمة مع وجوب معالجة أزمة البطالة »بجدية كبيرة«، وقد تسوء األمور 
إنقاذ ما  الجد..!   المسألة على محمل  الحكومة  إلى ماهو أسوأ إن لم تأخذ  وتصير 
يمكن إنقاذه مسؤولية حكومية محضة وهي تدرك جيدا -أي الحكومة- أن الوضعية 
باالستياء  والشعور  المعضالت  فيه حجم  ويكبر  الفساد  ينخره  داخل مجتمع  الحالية 
العام اليبعث على التفاؤل واالطمئنان، بل ينمي مشاعر القلق والتوتر والتذمر مع ما 
يترتب عن ذلك من تداعيات خطيرة على الصحة، تؤدي إلى اإلكتئاب واالضطرابات 
في  المساهمة  على  القدرة  نفسه  يأنس في  ال  ننتظر من شخص  وماذا  النفسية.. 
المجتمع وال يرى في نفسه عنصرا فعاال ومنتجا غير الزج بنفسه في متاهات ومشاكل 
نفسية قد تؤدي في نهاية المطاف إلى لحظة انتحار مرعبة ال ينفع معها عالج وال 

وقاية وال خطاب حكومي فارغ المحتوى..

من صميم المجتمع

• إدريس كردود

مع�شلة البطالة 
وف�شل ال�شيا�شات 

احلكومية املتبعة !؟

• هل مازلت تؤمن في ظل ما نعيشه من تغيرات 
في مجتمعنا بأن الكتابة أداة لتغيير الواقع والتاريخ؟ 
•• يجب أن أوضح شيئا. أنا ال أعتبر أن للكتابة غائية 
بحد ذاتها، بمعنى أنا أكتب لغاية ما. الكتابة هي تعبير 
من مجموعة تعبيرات أخرى على التفاعل مع الوجود الذي 
أن  نتصور  أال  يجب  وإحساسه.  وعيه  نشكل  كبشر  نحن 
كياننا منفصل عن هذا الوجود ألنني أعتقد بأن المدَنية 
هذا  من  عناصر  لسنا  بأننا  الوهم  هذا  أفرزت  الحديثة 
المختلفة،  اتساعه وتعدده وتنوعه وتعبيراته  الكون في 

إنما في نفس الوقت نحـــن 
نشكل الوعـي أو كما يحلــو 
لي أن أسميه الوعي الحياتي 
لذاتها بمعنى أننا نحن البشر 
كما قلت في إحدى قصائدي: 
الوجود عدم من  أن  »تصور 
أومــن  وأنا  البشرية«،  دون 
دون  من  فالوجـــود  بذلك 
البشرية  إذن  عدم.  البشرية 
تلتجئ  اإلبداعي  بعدها  في 
هذا  عن  تعبيرا  الكتابة  إلى 
سياقاتنا  في  وطبعا  التفاعل 
واالجتماعيـــة  التـاريخيـــــة 
هناك تحـديـــات يطرحـهـــا 
نظري  في  وأهمها  الواقع 
حاالت الظلم والعزل وحاالت 
األوضـــــاع  في  التفاوتـــات 
االجتماعية وحاالت الضيـــاع 
على  نظري  في  تفرض  التي 
الكتابة  حاالتنا  وفي  المبدع 

الشعرية والروائية والسردية أنه بالتأكيد تفرض نفسها 
أن  قررت  اليوم  ويقول  القرار  يأخذ  من  هو  وليس  عليه 
يكون للكتابة هدف في حياتي، طبعا ففي عملية التفاعل 
أنها تؤدي من خالل تنمية  النتيجة هو  تكون هذه هي 
الظلم  حالة  تجاوز  وضرورة  بالظلم  واالحساس  الوعي 
والمجتمع  للوسط  بالنسبة  األثر  هـذا  يكـون  الخ... 
والقارئ إلخ.... لكني أعتبر أنه من اإلجحاف أن نعتبر أن 
لها  تكون  أن  في  صاحبها  من  قرار  األصل  في  للكتابة 
غاية التغيير، فليس بهذه البساطة يمكننا أن نتعامل مع 

األدبية  اآلثار  قد يستمر مثل  الذي  اإلبداع  قوة  اإلبداع. 
التي تبقى على مر العصور تكون عاكسة لهذه  والفنية 
األبعاد في حياتنا، وإذا شعرنا من خالل قراءتنا لرواية أو 
بأن  شعرية  لقصيدة  استماعنا  أو  لمسرحية  مشاهدتنا 
يتعلق بهذا  بما  وبأننا مساءلون  يتغير  أن  نراه يجب  ما 
التغيير ألننا نحن أعضاء المجتمع ونحن من يمثله، أقول 
نحن وأقصد كل من يشعر في ذاته بذلك، ونحن بالتالي 
مساءلون بتغيير المجتمع إلى األحسن وإلى تغيير الحياة 
إلى األحسن، ألنه في نهاية المطاف البعد السياسي أو 
ما هي  االقتصادي  أو  االجتماعي 
المتشابكــة  الحياة  في  أبعاد  إال 
نهاية  في  ألنه  مستوياتهـا،  في 
أجله  نكافـح من  ما  المطاف كل 
نستطيع  أن  بساطة  بكل  هدفه 
إلى  يأتي  فرد  لكل  نضمن  أن 
من  مقبول  مستوى  الوجود  هذا 
والمعنويـــة  الماديـــة  السعادة 
والروحية التي يستحقها كل فرد 

منا.
• ما مصيـر نصوصـك التي 
كانـت تنشـر من السجـن على 

جريدة أنوال الثقافي؟
لكي  الفرصة  هذه  أغتنم   ••
أشكر طاقم جريدة أنوال الثقافي 
بحرص  كتاباتي  احتضنت  ألنها 
النظير،  منقطعة  وأخوة  وحرارة 
فشكري وامتناني لكل من ساهم 
أعضاء  أيضا  أشكر  كما  ذلك،  في 
أسرتي الذين كانوا يهربون هذه القصائد لنشرها خارج 

السجن. 
وكجـواب على السؤال، النصوص التي كتبتهــا هي 
بالضبط التي جمعتها في ديوان »جراح الصدر العاري« 
ما عدا قصيدة أخيرة كتبتها بعد اإلفراج عن مجموعتنا 
وهي أعتقد تقرير عن ما جرى، فإذن هذه النصوص كلها 
وأعيد   1985 سنة  أصدرته  واحد  ديوان  في  مجتمعة 

نشره بعد ذلك خالل الثمانينات أيضا. 

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. 
مع الضيف والمناضل :

الجزءالرواية المسافرة
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• محمد العودي
  oddimed@gmail.com صالح الوديع

الربع  بالمغرب خالل  الشغل  خسر سوق 
الثاني من السنة الجارية 589  ألف منصــب 
سنـــة  من  الفتــرة  نفس  مع  مقارنة  شغل، 
2019،  منها 520 ألف في العالم القروي و 69 
ألف في المناطق الحضرية، مقابل إنشاء حوالي 
السنوات  خالل  المعدل،  في  وظيفة  ألف   64

الثالث الماضية. 
تراجع  فإن  التخطيط،  مندوبية   وحسب 
أعداد مناصب الشغــل، في الربـع الثاني من 
السنة الجارية  المطبوع بحالة الحجر الصحي 
بسبب الجائحة،  أثر بشكل واضح،  على نشاط 
الزراعـة  قطـاع  فقد  حيث  القطاعات،  مختلف 
والغابـــات وصيد السمـــك، حوالي 477 ألف 
منصب شغل،  و 30 ألف في الخدمات، و 69 

ألف في الصناعة  و 9000 في البناء. 
تسببــت  فقد  اإلنتـــاج،  مستــوى  وعلى 
الجائحة في خفض متوسط عدد ساعات العمل 
22 ساعة،  إلى   45 للفــرد، من  األسبوع،  في 
باإلضافة إلى ضياع 265 ساعة عمل أسبوعيا 
 ،2019 سنـــة  من  الفتــرة  نفس  مع  مقارنة 
األمر الذي أثر على سير جميع القطاعات  بما 
 ،)63( )71 بالمائة(،  والصناعة  في ذلك البناء 
والصيد  والغابات  والفالحـــة   )54( والخدمات 

البحري )41(. 
حجــم  ارتفـــاع  في  تسبب  الوضع   هذا 
 477 و  مليــــون  ما مجموعــــه  إلى  البطالة 
ألف شخص في جميع أنحـــاء البـالد.  وهكذا 
انتقل  معدل البطالة من 8.1 ٪ إلى 12.3 ٪ 

على الصعيد الوطني، ومن 11.7 ٪ إلى 15.6 ٪ 
في المناطق الحضرية ومن 3 ٪ إلى 7.2 ٪ في 
عالية  البطالة  نسبة  الريفية.  وتبقى  المناطق 
 15 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  الشباب  بين 
 )٪18.2( والخريجيــن   )٪  33.4( عامــا  و24 

والنساء )٪15,6(. 
 وكان وزيـــر المالية بنشعبون قد حسم 
الجدل بخصــوص  »إلغاء التوظيفات« بسبب 
تداعيات الجائحـــة، معلنـــا  خالل مناقشــــة 
قانون المالية التعديلي، أن  التدبيــر المتعلــق 
فقط  يهم  جديدة  مالية  مناصب  بعدم  فتح 
سنة 2021، ويستثني قطاعات الصحة والتعليم 
والقطاعات األمنية  )الداخلية، ومختلف مصالح 
األمن التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني( والتي 
)في  المائة  في   90 من  أزيد  لوحدها  تمثل 
من   ،)2019 و   2016 سنتي  بين  المتوسط 
المحدثة من طرف مجموع  المناصب  مجموع 

القطاعات الوزارية، وهو ما يعني وفق الوزير أن 
الحد من التوظيف هنا يهم فقط 10 في المائة 

من المناصب المالية التي سيتم فتحه. 
وأضاف الوزير خالل مناقشة قانون المالية 
التعديلي، أنه إلى جانب ذلك فإن كل القطاعات 
بإمكانهـا فتح 44.000  سيكـــون  الوزاريـــة، 
الماليــة  قانون  برسم  المحدث  مالي  منصب 
يونيو   30 غاية  إلى  وذلــك   ،2020 لسنة 
التي  الماليـــة  المناصب  إلى  تنضاف   ،2021
العمومية  المؤسسات  لصالح  إحداثها  سيتم 
كما  الجامعية«.  االستشفائية  المراكز  مثل 
الماليـــة  المناصب  ضعف  إحـداث  سيتم  أنه 
المفتوحة  سنويا من طرف الدولة خالل سنـــة 
أكبر  أفــاق  فتح  من  سيمكن  ما  وهو   ،2021
 2021 فإن سنــة  وبالتالي  الشباب..  لتشغيل 
على  الشغل  مناصب  من  عدد  أكبر  ستعرف 

عكس ما يتم تداوله  من جهات غير مطلعة. 

حالة �شوق العمل يف الربع الثاين من عام 2020 
وتوقعات 2021 
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شرعت ذاكرتي في التفاعل مع الواقع وتسجيل مايجري به من وقائع، 
منذ اكتمال نموأسناني وانطالق طالقة لساني.

واألحداث  العابرة  اللحظات  من  بكشكول  تحتفظ  ذاكرتي  والزالت 
الغابرة، بكل ماتحمله من  تفاصيل دقيقة ومشاعر رقيقة.  

1 ـ ولد الجودان في »دار الماران«
أول ما اختزنته ذاكرتي الطفولية في بداية الستينيات،هو ذاك الصرح 
المعماري البديع ذو الطراز األوربي الرفيع لعمارة »دار الماران« الناصعة 
سوق  كريو«،  »المارشي  مشارف  على  وشموخ  بنخوة  البياض،المنتصبة 
الجملة والتقسيط، مصدر رزق العديد من الباعة القارين والجوالين وكذا 
وفواكه   خضراوات  من  بالخيرات  عامر  سوق  والحمالين،  المعاش  طالب 
وأسماك تسد حاجيات المحتاجين المغلوبين واألغنياء المترفين، وفائض 
منها تنقله شاحنات وعربات خارج السوق، حسب طلبات المتسوقين من 

أصحاب الحوانيت والدكاكين. 
ضحيج السوق يخترق نوافذ الشقق الهادئة ، قبل شروق الشمس،مما 
كان يقض مضاجع القاطنين في العمارة، وجلهم من األجانب العسكريين 
اإلدارية  المؤسسات  في  مهامهم  يزاولـــون  ظلــوا  الذين  والمدنيين 
البالد. واستقالل  االستعمار  جــالء  رغم  المملكـــة،  بتراب  والعسكرية 

في  المهول  النقص  ذاك  هو  حمانا،  في  بقائهم  ومسببات  أسباب  ومن 
المغربية  المؤسسات  وتسيير  بإدارة  الجديرة   الوطنية  والكفاءات  األطر 
الحديثة التكوين ،ولتعويض هذا الخصاص في تلك المرحلة االنتقالية، 
رعايا  ونظــام  خبرة  من  االستفـادة  الفتية  المغربية  بالدولة  حريا  كان 

المستعمرالمقيم  إلى حين.
الموظفيــن  العديـد من   كــانت  تقطن بعمارة »دار الماران« أسر 
الضباط  الجنــود  إلى جانب عدد من  األمـن،  رجال  وثلــة من  المغاربة، 
المقاومة  وفي  التحريـر  جيـش  في  سابقـا  المنخرطيـن  الصف  وضبـاط 
الحديثة  الملكية  المسلحة  القوات  فاندمجوا الحقا في صفوف  المسلحة 

التكوين،وكان والدي  من بينهم.

مما  والنظام  النظافة  على  والحفــاظ  والتسامــح  الجوار  حسن  كان 
يقود  رئيسي   مدخل  على  تحتوي  التي  الماران«  »دار  عمارة  يميزسكان 
وشطر  األطفال،  أللعاب  منها  رحبة  خصصت  فسيحة،  خضراء  ساحة  إلى 
التي لها مدخل خلفي خاص  لنشر الغسيل،وجانب منها لركن السيارات 
الخضراء  الداخلية  الساحة  تلك  طول  على  رصت  ولقد  والخروج؛  للولوج 
أرقام   حسب  بالترتيب  مرقمة  المالشيات،  لتخزين  صغيرة  مستودعات 

شقق العمارة،فلكل شقة مستودعها.
على  يعدون  الماران«  »دار  في  ـ  آنذاك  ـ  أقراني   من  األطفال  كان 
الذي  الشعر  األشقــر  »روبير«  الفرنسي  صديقي  منهم  األصابع،  رؤوس 
يقطن في الشقة التي فوق شقتنا،و هوأصغر سنا من أخته »ماري«النحيفة 

الشقراء ذات الوجه المنقط كـ »بيضة ديك رومي«.
الكبير يتقاسم معي قطـع الحلــوى  القلب  كان صديقي »روبير« ذو 
بدوري  العجالت، وكنت  الثالثية  دراجته  ركوب  والشكوالطة، ويشاطرني 

أقاسمه ماأعدته والدتي من حلويات مقولبة في أشكال قلوب ونجوم ...
وحين أبحرت أسرة »روبير« إلى وطنها األم،شعرت بألم يعتصر فؤادي 
في  معتزال  أياما  وحدتي، قضيت  في  يؤنسني  كان  لطيف  لغياب صديق 
بيتي،ألعب لوحدي بلعب كانت والدة »روبير« قد وهبتها لوالدتي، كهدية 
لي ، قبل رحيلها والدمـع ينهمـر على خديها،ومن بين تلك اللعـب دميـة 

لـ »ماري« ستخرجني من عزلتي.
مولدة،  ممرضة  وهي  علوان،  »السورطي«  المخبــر  زوجة  كانت 
والمأكوالت  الزيارات  تتبادالن  وكانتا  لوالدتي،  المقربات  الجارات  من 
ابنة وحيدة  الرباطية  الجارة  لهذه  وكانت  المناسبات،  أغلب  في  الشهية 
في  خلوتي  عشية،  ذات  علي،  اقتحمت  وفـاء  تدعى  »مفششة«  مدللة 
غرفتي، فاحتضنت دمية »ماري«، ملتمسة مني أن أمنحها إياها وتمنحني 
بالمقابل عددا من كرات لعبة المضرب التي تحتفظ بكم هائل منها في 
جفنة تصبين، فقبلت العرض دون تردد ..وكانت وفاء وفية بوعدها، إذ 
منحتني دزينة من الكرات المختلفة األلوان مقايضة بالدمية التي اختارت 
وشائج   توطدت  وهكذا  للذكرى،  ترسيخـا  »ماري«  صويحبتهـا  إسم  لها 
محبة طفولية بين ولد »الجودان« وبنت »السورطي علوان« بين أحضان 

عمارة »دار الماران«.

يد
ط  ال

بخ

-محمد اإمغران

يد
ط  ال

بخ

مذكــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س
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الأحزاب... الدعم... كورونا

التاريخ ال ينكر أن مغربنا مر بدورات 
كان الحزب فيها مدرســـة، وأثنـاء كفــاح 
كانت  وآسيــا  إفريقيــا  في  التحرر  حركة 
بين  تمزج  والتقدميــة  الوطنية  أحزابنا 
باقي  والتحرير متقدمة عن  الديمقراطية 

الحركات التحررية في العالم.
وخطباء،  مفكرين  يضم  الحزب  كان 
كانت شخصية الزعيم جذابة، ذات صوت 
يستقطـــب  مقنعــة،  وأطروحــات  رخيم، 
اآلالف في تجمعاته، له قدرات خارقة في 
اإلقناع وذكاءه وقـــاد متميز في التوجيه 
أمثال الزعماء: عالل الفاسي، المهدي بن 
الخالق  عبد  بوطالب،  الهادي  عبد  بركة، 
البصــري،  محمد  الفقيـــــه  الطــــريس، 
بوعبيد،  الرحيم  عبــد  كديرة،  رضا  أحمد 

عبد الواحد معاش، علي يعتة.
تعددت  الوطني  الكفـــاح  حمأة  في 
جديد،  مغـرب  صياغــة  كيفية  في  الرؤى 
عنها،  يدافـــع  أرضيـة  حـزب  لكل  فكان 
االستقالل  هدفــه  االستقالل  حزب  فكان 
مزج  واالستقــالل  الشــورى  وحزب  أوال، 
والحزب  والديمقراطية  االستقالل  بين 
دولية  امتــدادات  له  المغربـي  الشيوعي 
لها جــذور في شعبنا  األحزاب  وكل هذه 
الجديدة  قيادتها  حاليا  لكن  اآلن  إلى 
الوطن  بها  يمر  خانقة  في ظروف  خاملة 

مع الجائحة.
الوطن يمر في ظروف قاسية، الموتى 
ترتفع  واألرقام  يوميا،  بالمئات  يسقطون 
والرعـــب  الجهـات  بين  يوميا  وتنخفض 
والجنائــز  والعائــالت،  األفـراد،  يكتسح 

واألعراس لم تعد لهما طقوس...
أين هي أحزابنا ؟؟

أين أحزابنا من التوعية والتأطير؟؟
هل أصبحت أحزابنا دكاكين سياسية 
العرض والطلـــب  تزاول في ممارستهــا 

بقرب موعد االنتخابات؟؟
دعــم  تطلــب  األحــزاب  هذه  اآلن 
الدولة من مال دافعي الضرائب، فما هي 

مردوديتها؟؟
وفي السياق من ضمن هذه األحزاب 

التي تدعم ووضعيتها غير قانونية: 
زعيم  الوزاني  الزعيم محمد حســـن 
حزب الشــورى واالستقــالل غيــر إســـم 
الديمقراطي  الدستــور  حزب  إلى  حزبه 
الشورى  حزب  من  الثانية  النسخة  وفي 

واالستقالل، أصبح اسما بدون مسمى أي 
الهيكلة،  يفتقد  أي  قانوني،  غير  تواجده 

وإلدارتنا الموقرة واسع النظر !
الحيف  من  تشكو  الصامتة  األغلبية 
دافعي  أموال  تبذيــــر  من  يلحقها  الذي 
لها..  مردوديـــة  ال  أحزاب  إلى  الضرائب 
لقانون  واالنضباط  البناء  إعادة  فعليها 

األحزاب.
تأجلـــت  ما  إذا  األحــوال  جميع  في 
إيقـــاف  فيجــب  االنتخابية  االستحقاقات 
البرلمان  ألعضاء  المتدفق  المالي  الهدر 
مال  ينزفـــون  الذين  متقاعديهــم  وكذا 

الدولة وغياباتهم مسجلة أثناء واليتهم.

• عبد العزيز الحليمي

ك�شكول

محمد وطا�س

Marché crio de Casablanca
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�سل�سـلـة جديـدة
05 �شبتمبـر  2020

العثماين واخلطابات ال�شلبية !  
شبيبـة  لدى  العثماني  الديــن  اشتكى سعـد 
لعـدد  السلبية«  بـ »الخطابات  أسمـاه  بما  حزبـه، 
حكومته،   بسقــوط  »تتنجم«  التي  المواقـع.  من 
واستقوى  بالملك، ليسترجع  بعض اطمئنانه بأن 
الدستور سوف يحمي الحكومة البيجيدية من  أدى 
سيناريوهات  عن  الطريق  ويقطع  به  المتربصين 
التي  »تكنوقراط«  حكومة  أو  وطنيــة«  »حكومة 
لــ  كحّل  الخطابــات،  تلك  أصحــاب  لها  يروّج 
العثمــاني  يرفـض،  الذي  السياســي«  »االنسداد 
»بقوة«،  أن البالد تشهــده والتي »يبــرع«  فيه 

صناع األوهام من الذين »يحلمون بأشياء ال يستطيعون تحقيقها !!!«.    
وأضاف العثماني متحديا:  إنهم  ال يستطيعون »النزول إلى الساحة وتشكيل أحزاب جادة. أما حزبه 
فسيستمر في المواجهة  لدحض  خطابات، المناهضين المتربصين  الذين كان عليهم أن يعتزوا بإنجازات 

بلدهم  التي أصبح »يُحسد« عليها ويتم بسببها استهدافه وثوابته واستقراره.  
مرة أخرى ينزل العثماني لمصارعة  خصوم »أشباح« من بين من نعتهم  بالضعف السياسي والحزبي،  
يتطلب  كبير  كالم  وهو  المغاربة«،  وتفزع  المجتمع  »تربك  ألخبار  والمروجين  بالمشوشين،  ووصفهم 

»التوضيح والتصحيح« الذي يطالب، هو،  بهما خصومه.  
ثقة  تنال  أحزاب  وتشكيل  الساحة  إلى  النزول«  يستطيعون  ال  الذين  »أولئــك  إلى  الزعيم،  إشارة 
المواطنين« واضحة ومفهومة، ومصادفة للواقع الذي نأسف له بعد أن بادت أحزاب عهدناها  مناضلة 
السياسي  الشطرنج  رقعة  انتخابية بدون موقع محترم على  إلى دكاكين  الوطن، وتحولت  أجل خير  من 

المغربي.  
أما  حديثه عن »تبخيس عمله« فإن كاريكاريست يومية »األخبار« رد عليه  بلغته : ومتى قام بعمل 

»يستحق« أن »يبخس« ؟ !!!    
ولكن من الحكمة  أن تقيم األعماُل  ال بخسا وال رهقا.  
ooooo 

اخلطاب امللكي حرك الأحزاب ال�شيا�شية  
شرعــت األحـزاب السياسية المغربية، أغلبية 
الالزمة من أجــل  التدابير  اتخـــاذ  و معارضة في 
النزول إلى الشارع في  مختلــف المدن المغربيـــة،  
 ، الجائحة  بخطورة  المواطنين  وتوعية  لتحسيس 
وحثهم على ضرورة االلتزام باإلجراءات االحترازية 

والوقائية التي اتخذتها الدولة.  
وهكذا، وبعد ستـة أشهـر من انتشــار الوبـاء 
بيننــا، و بعد أن فاقـت اإلصابات اثنتيـن وستين 
ألفا  وحاالت الوفيــات  1200 حالــة، اكتشف قادة 
الملكيـــة،  بالرسالة  معنيون  أيضا  أنهم  األحزاب 

الموازية،   الحزبية  والمنظمات  بالبرلمان،  المناضلين واألنصار وممثليهم  اتجاه  التحرك في  إلى  وبادروا 
والجماعات التي »ربحوها« في االنتخابات الماضية، أو نجحوا في التسلل إليها من بين أنياب »الغول« 

الذي بخسوا  أساليبه »الديماسية«  حتى اقتحم العقبـة،  وترك القوم في ُقحمة.  
تحركُ األحزاب جاء، إذا، في إطار الدعوة الملكية إلى مساهمة القوات الحية في البالد،  في حمالت 
توعية ميدانية من أجل تحسيس المواطنين  بخطر الفايروس وأهمية الوقاية منه عبر احترام التدابير 
االحترازية التي أقرتها الدولة، وتجنيد مناضليهم  في »معركة الحياة« بتسخير كل اإلمكانيات المتوفرة 

لديهم للتواصل مع المواطنين في تعاون تام مع السلطات المحلية.   
إن وطنية األحزاب السياسية منزهة عن كل ظن أو تأويل، ولكن ذلك لن يمنع المتتبعين العارفين 
بدواخل األمور، من  تصور احتمال »استغالل« فرصة التواصل مع المواطنين من طرف بعض األحزاب من 
أجل ربح »مواقع قدم« ثمينة  في السباق نحو استحقاقــات 2021 التي سوف تكـون فاصلـة  بين مرحلة 

ما قبل بنكيران وما بعد العثماني. 

ooooo

ال�شواطئ الفح�شية مح�شنة �شد فريو�س اجلائحة  
وأخيرا ..... تذكرت سلطات الفحص أنجرة، أن 
وأنه  كورونا،  وجه  في  مفتوحٌة  اإلقليم،  شواطئ  
وجب إغالقها. وهو ما تــم، منذ األسبوع الماضي 
تحت »حراسة مشددة من طــرف عنــاصر الدرك 

والجيش.   
غرابــة هـــذا القـــرار أنه جاء بعـد أن شبـــع 
المصطافون من  »الضفتيــن«،  بحرا و »تبحيرة«، 
وبعد أن »تمكنوا« من أن ينفذوا من أقطار »طنجة 
الكبري« المصنفـة  من طــرف الحكومـة »منطقة 
......! »بسلطان«  إال  مغادرتها  تمنع  إّن«،  فيها 

ولكن »العفاريت« ال تغلبهم غالبة، وال تصدهم عن البحر »حيلة«. وهم ال يُخفون »حيلهم« للوصول إلى  
الموج، بل ينشرونها على األنترنيت، صراحة.... واللبيب بالغمزة يفهمُ !  

أما الذين التزموا بالحجر، ليس خوفا من  غرامات اإلدارة وال احتراما لقراراتها، بل احتراما ألنفسهم 
عمل   أو  سكن،  شهادات  إدارية:  »حيل«  عن  يبحثوا  ولم  بالحجر  االلتزام  فضلوا  فإنهم  ومواطنتهم، 

بالمناطق الشاطئية الفحصية، أو »غيرها«  ليحصلوا على اإلذن بالخروج !.  

وكثيـرا ما تداول أهل طنجة، بغضب أن يمنع عليهم الوصول إلى رمال الشاطئ البلدي والشواطئ 
القريبة، داخل الفضاء »الموبوء« وفق تصنيف الحكومة،  بينما ينشر العديد من »المغامرين« المحظوظين 
على األنترنيـت، صورهم وهم في أتم »النشاط« يستمتعون باالسمرار  تحت أشعـة  الشمـس الفحصية، 
وبالغطس في المياه الفحصية على طول الشريط المتوسطي بين الغندوري وسبتة !  وكأن تلك المناطق 

»محصنة« ضد الفيروس اللعين.   
ثم، للعجب ، تطلع علينا سلطات الفحص، بقرار إغالق    شواطئ  اإلقليم  ، بعد أن »شبع«  المحظوظون 
من الناس  شمسا وسباحة، واسمرارا، وحان  موعد المغادرة، بسبب  وصول فصل االصطياف إلى نهايته، 
ووجب استئناف العمل، أو االستعداد للدخول المدرسي  وملء استمارات الوزارة التي تخيرهم بين الدراسة 
»الحضورية«  أو »االفتراضية« ومواجهة فاتورات الماء والضو، وغيرها من تكاليف الحياة،  ما بعد التبحيرة   
أخرى  مناطق  سلطات  إليها  سبقتها  فقد  طنجة،  سلطات  على  حكرا  ليسـت  العجيبة  المفارقة  هذه 
كالدار البيضاء والرباط  وسال وتمارة  وطانطـان، وأكادير حيث جاء اإلغـالق متأخرا جدا، وهو ما فسره  
»مشاغبون« حتى يتمكن  »النافذون«   والمحظوظون من  أن »يقضيوا حاجة« قبل المنع,  وقد راج مؤخرا 

أنه سيتم إغالق شامل لكل شواطئ البالد. 
أتدرون متى؟ ..... بداية شهر شتنبر الجاري. يعني بعد أن تحكمت »عين ميكة«  في قرارات اإلغالق، 
لفائدة  المبحرين » األلبة« الذين زحفوا على »بحر الشمال«، منذ يونيه الماضي ، واضطرهم الحال إلى 

المغادرة والعودة، وبالتالي فال فائدة من استمرار شواطئ أصابها قفر وجذب وقحط. !!!... 
 ooooo

فرا�س الإنعا�س بعد جهاز »التنف�س«  
بينما كنا ننتظر أن يعلن العلمي  عن تسليـــم 
االصطناعــي  التنفـس  جهاز  من  األولى  الدفعة 
لمستشفيات المغرب، من أجل تلبية حاجياتها من 
هذه األجهزة أمام تفاقم الحاالت المتطلبة لتدخل 
جل  ومعنا  نستفسر،  كنا  وبينما  اإلنعــاش،  غرف 
األجهــزة،  تلك  اإلخبـاريـة، عن مصيــر  المواقــع 
باختراع  علينــا  يطلــع  العلمي  الوزير   هو  ها 
وإنجاز  مهندسين  ابتكار  »كوروني« جديد،  من 

مغاربة  ألف بالمائة، وبمواصفات عالية.  
لإلنعاش بمواصفات  األمــر بسريــر  يتعلــق 

دولية ، وبسعر تنافسي، ما يعني أن األمر فيه »بزنسة« وأن على الدولة إن أرادت إنعاس مرضاها في 
سرير إنعاش وطني أن تضع يدها في جيبها، )والتعبير  لوزير الحكامة سابقا، الحسن الداودي،  بخصوص 

التعليم الذي لم يكن شغله إطالقا(.  
الوزير العلمي تحدث بزهو عن المشروع، والمتدخلين في إنجازه، ومراكز دراسات،  وست شركات على 
األقل، وأمور أخرى وعن الهدف من هذا المشروع الذي يدخل في إنتاج القطاعات التي  جعلت الجائحة منها 

قطاعات »استراتيجية« )هذه الكلمة يستهويها جل وزرائنا ومسؤولينا األماجد(  
وبمهارة  فقط،  أسابيع،  تسعة  في  وإنجازها  تمت  صياغتها  السريرية  المعجزة  فإن هذه  لعلمكم،  

تصنيع يمتلكها المغرب  وتشتمل على معالجة إلكترونية توفر كافة شروط العناية المركزة.   
ال أحد يشك في جودة  السرير المغربي الذي توفق مهندسون مغاربة في صناعته والذي سوف يضخ 
الكتف«،  تؤكل  أين  »من  يعرفون  الذين  النافذين  من  »شبكات«  وجيوب  معينة،  شركات  صناديق  في 
الذين ليس مطلوبا منهم، بطبيعة الحال أن يشتغلوا لوجه اهلل، والذين  يتصيدون  كل فرصة سانحة، 
وكل »عالقة مفيدة« لمزيد من االستغناء . األمرُ ال يتعلق بالسرير وال بأجهزة التنفس االصطناعي التي 
لم نر لها أثرا منذ اإلعالن عنها ونتمنى أن يكون مصير أسرة اإلنعاس خيرا من مصير أجهزة التنفس  

التي قيل مؤخرا إنها ال زالت تتخطى صراط التراخيص والمطابقة مع المعاييرالموضوعة.   
»ال زرية على صالح« و»اللي بغى يربح. »العام طويل«..... ياك انعام آس !   

ooooo

الجائحة : اإذا نفـــذ مخــزون الأدويـة بال�شيــدليـــات، عليكــم 
بــ »مخينزة« والثوم واأوراق ال�شف�شاف والعرعر !  

الوزير أيت،  يواجه حالة جديدة ليست سارة 
إطالقا.  فأمــام  »كوارث« المستشفيـات الوطنيــة  
والتي تفاقمـت مع الجائحة التي ضربتنــا، يلتجئ 
الناس إلى »التــداوي إما ب »مخينــزة« أو بأوراق 
رائحة  أو حتي باستنشاق  العرعــر،  أو  الصفصاف  
الثوم المحروق، والكمال على اهلل ! ومن يسر اهلل 
دام  ما  الصيدليات  من  مباشرة  »يتسـوق«  عليه 
صعبا،  صار  الوطنيـة،  المستشفيات  إلى  الولوج 
والولوج إلى العيادات الخاصة صار مستحيال، ولم 

يبق إال الرجا فاهلل، سبحانه !.  
 ثمّ »إن«  )وهذه  الــ » إّن«( ال تفارقنـا في كل خطوة نخطوها من أجل حل مشاكلنا بوسائلنا الذاتية، 

وفي جل المرافق اإلدارية التي نقصدها.  
من  يختفي  بدأ  »الكورونيـة«  األدويــة  مخزون  أن  ذلك  نتصور.  مما  أخطر  المسألـة  المرة،  هذه 

الصيدليات، وكذا الشأن بأدوية األمــراض المزمنــة  التي لها ارتباطــات »وثيقة«  بالجائحة.  
هيئة الصيادلة بالمغرب دقت ناقوس الخطر، وراسلت  الوزير المرتبك  لتخبره أن الصيدليات بدأت 
تشهد خصاصا في مخزونها من هذه األدوية وأن شركات األدوية  دعت الصيدليات  إلى استبدالها بأدوية 

أخرى مطابقة.  
يطلق  لكي  مدعوّ  والكامل،  الشامل  العام  الحجر  من  المغرب  إفالت  احتمال   من  المتشائم  الوزير 
تشاؤمه ويتخذ موقفا أكثر تفاؤال، ويتصرف وفق ما يمليه الوضع الحالي الذي نأمل أن يسير في طريق 

االنفراج.  

azizguennouni@hotmail.com
عزيز  گنوني

من دفاتري
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كان المغاربة دائما يعرفون قيمة وأجرالتبرع بالدم، بحكم 
عند  وأجره  العمل  هذا  أعظم  وما  نفسا،  يحيي  به  المتبرع  أن 
كثيرة،  عراقيل  اليوم  تواجهها  باتت  العملية  أن هذه  إال  اهلل، 
ففي مدينة طنجة بالخصوص، لم يعد األمر يقتصر على التبرع 
بالدم فقط، بل أصبح على المتبرع أن يحجز موعده، أوال. فإذا 
تحاقن  مركز  إلى  القدوم  أوال  عليك  بدمك،  التبرع  أردت  ما 
الدم »نقطة الحليب« الكائن بشارع المسيرة الخضراء، حوالي 
التي  الالزمة  الورقة  ألخذ  صباحا،  النصف  و  والثامنة  الساعة 
تحدد لك وقت »تبرعك«. هذه الظاهرة الغريبة والفريدة من 
نوعها، باتت تتسبب في نفورالمتبرعين وغضبهم، إذ ال يعقل 
أن تحدد للمتبرع وقت ويوم تبرعه، وترغمه على المكوث في 

طابـور االنتظـار والملل والرتابة القاتلة.
وفي هذا الصدد، وحسب ماصرح به العديد من المواطنين 
المستشارة  القادر،  عبد  بن  وفــاء  وضمنهـــم  والمالحظين، 
بمجلس جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، فإنه من غير المعقول 
الساعة  في  »عودوا  للمتبرعين،  المركز  يقول  أن  والمنطقي 
الثامنة و النصف أو التاسعة ألخذ ورقتكم«، وأضافت المتحدثة: 
أن  فمفهوم  بالدم،  التبرع  أجل  من  الحمالت  ننظم  كنا  »إذا 
يكون هناك برنامج وتوقيت محددان، والبد كذلك من نظام 
األوقات  كل  في  بدمهم  المتبرعين  جميع  الستقبال  خاص 
مقترحات  فهناك  غيركاف،  الطبي  الطاقم  كان  وإذا  واأليام، 
والمناوبة  كالمداومة  المسؤولون،  فيها  يفكر  أن  البد  كثيرة، 
)مصحات(،  الخاص  القطاع  مع  اتفاقيات  توقيع  وكذا  مثال، 

والمعاهد ومدارس التمريض«.
وعالوة على هذا، فالمركز المعني لم يعد يغطي حاجيات 
المواطنين و المرضى بالشكل المطلوب و الالزم في »طنجة 
الكبرى«، سواء على مستوى بنياته الضيقة و طاقته االستيعابية 
المحدودة، أو على مستوى موارده البشرية التي تعرف خصاصا 

كبيرا، األمر الذي يؤثر ،وقد أثر فعال، على المداومة المفترضة 
و العمل المتواصل للمركز، دون أن ننسى طبعا بعض عقليات 
أن  من  بالرغم  »بالمزاج«،  تعمل  أصبحت  التي  اإلدارية  األطر 
هذا هو عملها األساسي والذي تتقاضى أجرا عليه وتحصل على 
قوت يومها من خالله، وخاصة عندما يتعلق األمر بالمواطنين 
لحياة  إنقاذهم  بغية  بالدم،  للتبرع  حمالت  ينظمون  الذين 
قريب لهم قد يكون في حالة مستعجلة وحرجة، حيث ال يجدون 

ال أذانا صاغية، وال خدمات إيجابية بهذا المركز.
بالخير، والسيما  يبشر  وال  يرام  ما  على  ليس  حقا  الوضع 
بمدينة في حجم طنجة، التي تكبر يوما عن يوم، وتعتبر من 

أكبر المدن المغربية، حاليا.
ولإلشارة، فإن هذه اإلشكاالت إذا ما لم تلق حلوال سريعة 
التبرع،  فكرة  عن  سيتراجعون  المواطنين  فإن  ومستعجلة، 
خاصة  بصفة  طنجة  و  عامة  بصفة  المغرب  سيعرف  وبالتالي 
األمور  مما سيعقـد  بالدم،  التبرع  يخص  فيما  ملحوظا  تراجعا 
التي  المواد  أهم  من  تعتبر  المادة  هذه  أن  علما  فأكثر،  أكثر 
يتطلبها الجسم، والتي قد يحتاجها اإلنسان في أي لحظة من 

اللحظات.
وأسلوب  نبيلة،  رسالة  بالدم  فالتبرع  أخيرا،  وليس  وآخرا 
ولكن،  اإلنسان.  على  والتحصى  تعد  ال  التي  اهلل  نعم  لشكر 
المجال  هذا  في  تهاونا  يعرف  الوضع  أصبح  الشديد،  ولألسف 

من طرف القطاع المختص وكذا من طرف المسؤولين أيضا. 
لذا فإن شريحة مهمة من المجتمع، ترجو وتأمل أن يفرج 
عن هذه الرسالة وتلقى ما تستحقه من تجاوب، وكذا أن يقوم 

كل واحد بعمله وواجبه على أكمل وجه.

معاناة جمة وحجز م�شبق
وطابور طويل...

أمام تدهور النشاط التجاري بمدينة سبتة، بسبب إقدام المغرب 
على غلق المعبر الذي كان يستعمله وسطاء التهريب لفائدة بارونات 
الحياة  على  سلبا  انعكس  الذي  األمر  الوطني،  التراب  عبر  التهريب 
االقتصادية في هذه البلدة ، بدأت حكومة سبتة تفكر في بديل عن 
تبعيتها االقتصادية للمغرب بخلق أنشطة أخرى ال تعتمد على المغرب. 
وقد استقر رأي حكومة سبتة التي تتمتع بنظام حكم ذاتي ، على تحويل 
المدينة إلى عاصمة أللعاب القمار واأللعاب التكنولوجية،  عبر تشييد 
والقمار   المراهنات  أللعاب  منصات  على  يحتوي  ضخم  تجاري  مركز 

شبيه  ببرج اشبيلية أ والمركز التجاري العالمي بجبل طارق.  
إلى  فيفاس  خوان  السنيور  بقيادة  المحلية  الحكومة  وتسعى 
المشروع من مدريد والحقا، على  بإقامة هذا  ترخيص  الحصول على 
ثم  األوروبي  طابعه  المشروع  يكتسب  األوروبي،  حتى  االتحاد  دعم 
على  األلعاب  في  عالمية  منافسات  احتضان  يمكنه  العالمي،  بحيث 

األنترنيت، وألعاب القمار والمراهنات.  
ويتوقع أصحاب المشروع أن تشهد مدينة سبتة، بعد إنجاز هذا المشروع، حركة تنموية قوية شبيهة 
بالمسار الذي شهدته مدينة الس فيكاس األمريكية، التي تحولت ، بداية القرن الماضي، من صحراء قاحلة 
تسكنها  حوالي خمسة آالف من قبائل الهنود الحمر، إلى ثالث أهم المدن السياحية في الواليات المتحدة 
األمريكية  وذلك في أقل من سبعين عاما، حيث أنها لم تحصل على االعتراف بها كمدينة إال في سنة 1911 

ولو تحصل على رخصة قانونية لتنظيم أنشطة القمار إال في سنة 1931. 

ويعتقد حكام المدينة أن سبتة، المنطقة الحرة، سوف تجذب 
المجاالت،  هذه  في  تنشط  التي  العالمية   الشركات  من  العديد 
الحقا،  وتطويره  وتوسيعه  المشروع  إقامة  في  للمساهمة 
الضريبي  نظامها  يوفرها  التي  الهائلة  االمتيازات  وذلك  بفضل 

المنخفض بحوالي 50 بالمائة بالنسبة للمدن األخرى في إسبانيا.  
هذا  يدعــم  سوف  األوروبي  االتحاد  أن  اإلسبان  يعتقد  كما 
ألن  نظرا  و»السياسية«،  االقتصاديــة  لفوائده  اعتبارا  المشروع، 
األوروبيين  يعتبرون  سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، »حدودهم 
أو  »ليلي«،  جزيرة  أحداث  خالل  بذلك  التصريح  تم  كما  الجنوبية« 
»المعدنوس«، سنة 2002 حيث اصطف االتحاد األوروبي  إلى جانب 

الموقف اإلسباني. 
يتبعه،  وما  بالقمار،   »المولعين«  المغاربة  أن  في  أشك  وال 
سيكونون من أوائل من »سيضربون الصف« بباب سبتة ليحجزوا 
مقاعدهم حول طاوالت  الروليت والبوكر والباكارا و البالكجاك،  ولعبة 
الورق،  واللعب اإلليكترونية، وغيرها، مما يستهوي »شيوخ« القمار المغاربة  الذين شهدنا كيف أنهم كانوا 
»يؤثثون« طاوالت القمار،  الثالثين، بكازينو طنجة، والمقاصف وصاالت الترفيه »الراقي« والعروض المختارة 
بعناية، والمضيفات الفائقات األناقة، والجو الرائع  الذي يزداد »الرابح« معه نشاطا،  و »الخاسر«  التعيس 

الحظ، ، سُلوّا  و »عزاء« !.... 
ع. كنوني 

�شبتـة اأو »ل�س فيكـا�س« الإفريقيـة

رميساء بن راشد

التبـرع  بالـدم :

يبدو أن إسبانيا مصـــرة على االحتفــاظ 
بموقعها  كشريك التجاري أول من بين شركاء 
المغرب التقليديين، وخاصة فرنسا التي تراجع 
دورها الريادي في التعامل التجاري مع المغرب. 

وللمرة  احتفظت،  إسبانيــا  فإن  وهكــذا، 
الثامنة، السنة الماضية على المركز األول على 
مستوى الصادرات والواردات وفق بيانات مكتب 
قيمة  بلغت  حيث  األوروبــي،  لالتحاد  اإلحصاء 
الصادرات اإلسبانية إلى المغرب 2,091 مليون 
أن  2019،  كما  لسنة  الربع  األول  خالل  أورو 
المغرب كان الوجهة الثامنة عالميا، للصادرات 
اإلسبانية والثانية، خارج االتحاد األوروبي، بحيث 
أن نسبة الصادرات اإلسبانية إلى المغرب خالل 
 33,5 بلغت  الماضي،  العام  من  الفترة،  تلك 
 21,6( بنسبة  فرنسا  على  متقدمة  بالمائة، 
بالمائة(، وألمانيا ) 8,9 ( وإيطاليا  )8( وهولندا 

)5,1 بالمائة(. 
أما واردات اسبانيا من المنتجات المغربية 
 1841 قيمته  ما  الفترة  نفس  في  بلغت،  فقد 
ولكن  بالمائة  بــارتــفــاع  7,95  أورو،  مليون 
من  إسبانيا  وواردات  صــادرات  تغطية  نسبة 
السنة  من  األول  الربع  خــالل  المغرب  كان 
الماضية، لفائدة الجارة الشمالية بنسبة 113,6 

بالمائة.  
 باإلضافة إلى ذلك، بلـــغ عدد الشركــات 
اإلسبانية المصدرة للسلع إلى المغرب 10983 
 2019 من  األولــى  الثالثة  األشهر  في  وحدة 
العام  من  الفترة  نفس  عن   ٪  11.2 بزيادة   ،
السابق. 5230 منها  شركات مصدرة منتظمة.  

التجاري  التعاون  دينامية  يالحظ  أن  كما 
واالقتصادي بين البلدين تعززت بشكل واضح 
الصناعة  مختلفة  في  قطاعات  مستوى  على 

والطاقة والمساهمة في تطوير البنى التحتية 
صناعية  مناطق  وجود  بفضل  خاصة  للمغرب، 
المتوسط  ميناء طنجة  بوجود  وبشكل خاص، 
فموازاة مع ذلك، فإن صناعة السيارات بطنجة 
جذبت العديد من الشركات اإلسبانية المصنعة 

لمكونات السيارات. 
من  ـــد  أزي حاليــا  يوجــد  أنـــه   كــمــا 
أو  إســبــانــيــــــــة  صــغــيــرة  شــركــــــــة   800
 19 حوالي  توفــر  متوسطة،  بالمغرب،  حيث 

ألف فرصـــة عمل بصفة مباشرة،   
ـــادر مــغــربــيــــــــة،  ـــص ــب م ـــ ـــ ــس ــح وب
المغــرب  بلغــت  في  فإن  استثمارات  إسبانيا 
ما يزيد عن 4500 مليون أورو ،  مما يجعل البلد 
اإلسباني  لالستثمار  األولــى  الوجهة  المغرب 
المستثمريــن  اإلفريقيـة.  لكن  القارة  في 
االستثمـــارات  هذه  أن  اإلسبــان  يعتبـــرون 
االســتــثــمــارات  قيمة  عــن  بعيدة  زالـــت  مــا 
عتبة  تخطت  األول،  التي  الفرنسية  المستثمر 

11 مليار  أورو. 
تعتبــر  أن  إســبــانــيــــــــة  ــادر  ـــ مــصـــ
يعطـــي  بــدأ  األعمال  اإلسبانــي  مجتمــع 
االستثماري  وضعه  من  للرفع  إشارات  واضحة 

بالمغرب. 
وفي هذا اإلطار تندرج االستثمارات األخيرة 
في مختلف القطاعات ومنها الطاقة مع التوقيع 
على اتفاقية استكشاف بين شركة »ريبسول« 
الهولندية  اإلنجليزية  والمجموعة  اإلسبانية 
شال، والمكتب المغربي للهيدروكربونات، إلى 
جانب مشروع مشترك مغربي إسباني لفتح 30 
الجارية، مع  السنة  الوقود خالل  لتوزيع  محطة 
إلى مائة محطة وقود  العدد  إمكانية رفع هذا 

في العام 2023. 

اإ�شبانيا حافظت للمرة الثامنة 
على موقعها كاأول م�شدر

واأول زبون للمغرب �شنة 2019 
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)تتمة ص1(
ديناميـــة  مســار  إليـــه  آل  ما  أن  غيــر 
هذه المؤسسـة، على مستــوى اختيـــاراتهــا 
مــع  تعاطيهـا  مستــوى  وعلى  األنشطة،  في 
يخوضها  التي  الحارقة  الحقيقية  االنشغاالت 
القطاع اإلعالمي ببالدنا عموما وبمدينة طنجة 
على وجه خاص، دفع العديد من نساء ورجال 
طرح  إلى  الجمعويين  والمهتمين  الصحافة، 
العديد من األسئلة التي يبدو أن مصدرها نابع 
القطاعية  بالطبيعة  المحيطـة  الضبابية  من 
اإلداريــة،  االنتمائيـة  وبخلفيتـه  »البيت«،  لـ 

وبتمثيليته التدبيرية والتسييرية  المسؤولة.
تأسس  قد  الصحافة  بيت  أن  ومعلوم   
بناء على اتفاقية شراكة لتمويل إنجازه تمت 
أقاليم  إنعـاش  ووكالـة  االتصال  وزارة  بين 
الشمال ومجلس جهة طنجة تطوان والجماعة 
الحضرية لطنجة ومجلس عمالة طنجة أصيلة 
بكلفة إجمالية قدرت بـ 12 مليون درهم. وهو 
األمر الذي يجعل كثيرين يتساءلون عن الجهة 
االنتماء  إليها  يؤول  التي  بالضبـط  اإلدارية 
تتبعثر  ما  وغالبا  الصحافة«.  »بيت  لـ  اإلداري 

االحتماالت بين الجهات التالية:
•  وزارة االتصال.

•  المجلس الوطني للصحافة.
•  النقابة الوطنية للصحافة.

•  والية طنجة.
•  قطاع الخواص.

تؤول  التي  المفترضة  الجهة  معرفة  إن 
إليها المسؤولية اإلدارية المركزية لهذا البيت 
ستسهم، بكل تأكيد، في التخفيف من الحيرة 
العموميين  المنشغلين  تلف  التي  الكبيرة 
في  أيضا  وستُسهم  البيت،  هذا  أداء  بتقويم 

إليها  أن تصوب  يجــب  التي  الجهـــة  تحديد 
المساءلة المجتمعية والقانونية. 

ألنشطـــة  المتابعيــن  لغالبيــة  ويبـدو 
البيت أن »االشتغـال النظـري« المتعالــي هو 
السمة األساسية التي طبعت مؤسســة »بيت 
الصحافة« منذ تأسيسه، وهو ما يبعده، بكل 
لمعاناة  واقعيا  مجسدا  يكـون  أن  عن  تأكيد، 
وإكراهات القطاع اإلعالمي. بل إن الدور الذي 
يضطلع به إلى اآلن ال يجعله يحظى بأي مالمح 
طبيعة  ذي  آخر  إطار  أي  عن  تميزه  قطاعية 

جمعوية ثقافية محضة. 
كيفما  مؤسسـة  ألي  مطلقــا  يمكن  ال 
كانت طبيعتها، تأسست بإرادة ملكية سامية، 
خارج  تظل  أن  عمومية،  ميزانية  من  ومُولت 
المعرفة الحقيقية بهويتها اإلدارية. وال يمكن 
المراقبــة  خــارج  تظــل  أن  حال  أي  على  لها 
والمساءلة المالية والتدبيرية التي يسمح بهما 
القانون. وال يمكن أيضا، وفق المنطق البسيط 
البيـــت  هذا  يظــل  أن  المؤسســة،  لمفهوم 

يرَسخ االنطباع، افتراضا، لدى عموم المغاربة 
ويرسخ  »شخصانية«،  إرادة  وفق  يسير  بأنه 

االنطباع أيضا بأنه يحتكم إلى نزعة فردانية.
هذا بعض من قلق يشغل بال وتطلعات 
بال  أيضا  ويشغل  المتاعب،  لمهنة  المنتمين 
المجتمع المغربي الطامح إلى مؤسسات مدنية 
من مختلف القطاعات، تهتم بهمومه الواقعية 

الحية.
كما أن هذا القلق نابع من شعور الغيرة 
الوطنية في  المدنية، ورغبتنا  على مؤسساتنا 
أن نراها تؤدي دورها كما ينص عليه القانون، 

وليس كما تمليه النزعة المزاجية.
بخصوص  الحقـة  مقاالت  في  عودة  ولنا 
أن  سبـق  التي  االلتزامات  جدية  عن  التساؤل 
رأسها  المغاربة، وعلى  أمام  البيت  أعلن عنها 
»إذاعة البيـت«، والتي لم تـر النـــور إلى حـد 

هذه الساعة.
ع.ب )منكم وإليكم(

 

اأوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

من األمور المثيرة، المستفزة، أن يستغّل األثريــاء كل 
فرصة سانحـة،  لتضخيم ثرواتهم، حتى إذا كان ذلك على 

حساب فقر وشقاء شعوبهم. 
خيـــريــة،  منظمــة  وهي  »أوكسفــام«  منظمة   هذه 
عالمية، تؤكـد أن ثروة أصحاب المليارات بمنطقة الشـرق 
بداية  منذ  بالماليير  إفريقيــا،  ارتفعــت  األوسط وشمال 

انتشار  الجائحة.  
 

لم نكن بحاحة إلى تقريرمنظمة أوكسفام الخيرية  العالمية لنعلم 
أن  ثروات أغنياء  بالد العرب،  ومنها المغرب قد ازدادت تضخما مع 
التهافت  المجردة، مدى  بالعين  نرى،  أن  يمكننا  إذ  الجائحة،  انتشار 
على استغالل تداعيات الوباء ، في خدمات  ترتبط بالوباء، للمزيد من 

االستغناء، على حساب فقر الفقراء. 
كما أظهـر تقريـر منظمـة »أوكسفـــام«،  التي ترفــع شعار »العالم  
أمرا حتميا«، وهذا  الشعار ينعكس،  الفقر ليس  غني  بالموارد وأن 
بشكل واضح، على وضعية المغرب البلد الذي يزخر بموارد طبيعية 
هائلة من فوسفاط،  ومعادن ثمينة من بينها الذهب والفضة، والزنك، 
والحديد، والرصاص، والكوبالط، والنحاس،  والفحم الحجري، فضال 
عن الفالحة وثروات البحر، حيث يصنف المغرب عالميا  في المرنبة 18 
من بين الدول المنتجة لألسماك. وللمفارقة العجيبة،  يسجل الباحثون 
أن سكان المناطق »الغنية« بالمعادن، بالمغرب،  يعيشون  أوضاعا 
اجتماعية هشة، بل ويعاقبون، بعد الفقر والهشاشة، بالموت البطيء  
إما بسبب التلوث، أو بسبب أخطار  التنقيب في المناجم المهجورة أو 

بمرض السيليكوز الفتاك. 
تجد  غنية«،  بلدان  في  فقيرة  »شعوب  الشائعة،  المقولة  ولعل 

مدلولها الكامل بالمغرب ..... »وليس الخبر كالتبحصيص« !  
وتسجل منظمة »أوكسفام«  أن الوباء كشف عن التفاوتات العميقة 
في األنظمة االقتصادية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
واالجتماعي، ما  االقتصادي  المجــال  في  األنظمة  تلك  فشل  وعن 
والفقر،  إلى البطالة  المنطقة  هذه  مواطني  من  الماليين  عرض 
وتركهم بدون رعاية صحية  بينما مكن هذا الوضع من تضخم ثروات 

األثرياء  العرب بماليير الدوالرات.  
حقيقة أن إرادة إصالح النظام االجتماعي المغربي على مستوى 
ولكنها  بالفعل،  موجودة  والتشغيل،  واالجتماعية  الصحية  الرعاية 
تصطدم  بـ »جيوب مقاومــة من الداخل« من طــرف من يصرون، 
بعناد،  على المحافظة على مصالحهم ومراكزهم ونفوذهم السياسي 

أو المالي، أو هما معا ! ....
يغطي  والفقر  األغنياء،  رذيلة  يستر  »المال  قال:   من  اهلل  ورحم 

فضيلة الفقراء« ! . أو: »عندما يتكلم المال ، يصمت الصدق« !...  
بنشعبون  والمالية  االقتصاد  وزير  رفضُ  يعكسه  قد  ما  وهو 
ميزانية  في  الثروة  على  الضريبة  في  زيادة طفيفة  أي  الحديث عن 
السنة  ميزانية  بالمائة  في   2،5 في   الدولة  حددتها  2020،  التي 
السابقـة  بسبـب تخوفه من »عزوف« المستثمرين عن المغرب !... 
المفروضة  التضامنية  المساهمة  من  الرفع  البرلمان  رفض  كما 
أكدت  أن  بعد  أرباحها.  بالمائة من   5 إلى  المحروقات  على شركات 
لجنــة  تقصي الحقائق  البرلمانية أن تلك الشركـات  حققــت أرباحا 
تقدر ما بين خمسة عشـر وواحد وعشرين مليار درهـم منذ اعتماد 
نظام المقايسة،   دون تحويل  جزء من األرباح لخزينة الدولة ، وفق 
مصادر برلمانية. إلى جانب ذلك، اعترضت الحكومة، باستعمال حق 
»الفيتو« ، على مقترح يتعلق بإعفاء  المتقاعدين من الضريبة على 

الدخل، بحجــة  »حماية التوازنات المالية« في ميزانية  2020 !!.... 
    _______________

 للعلم، فإن منظمة »أوكسفام«  تعرف نفسها على أنها منظمة عالمية تمثل 
الماليين من البشر،  ممن   يعملون في إطار المبدأ القائم على أساس »أن العالم 
الفقر ليس أمرًا حتميًا«. فمنذ نشأة هذه المنظمة، كمؤسسة  غني بالموارد وأن 
خيرية صغيرة في عام 1942، تحت اسم »لجنة أوكسفورد لإلغاثة من المجاعة«، 
شهدت هذه المنظمة نموا  سريعا لتصبح اليوم إحدى كبريات المنظمات الخيرية 
  19 يضم   دوليا  اتحادا  والتنمية.  وتشكل  اإلغاثة  مجالي  في  المستقلة  الدولية 
فرعا   منتشرا حول العالم تعمل في أكثر من 90 بلدا بالتشارك مع منظمات محلية 
وعالمية أخرى  والهيئات ذات االختصاص  التابعة لألمم المتحدة، من أجل التوصل 

إلى حلول دائمة للفقر، عبر العالم. 

عندما يتكلم املال، ي�شمُت ال�شدق !

بيت الصحافة بطنجة
اأ�شئلة مهنية وجمتمعية حول جدوى هذه املوؤ�ش�شة

ازدان قطـــاع فنون الطباعــة بمولـود 
جديد، رأى النور يوم األربعاء 2 شتنبر الجاري 
الحسيمــــة.  ـ  ـ تطوان  بمقـــر جهة طنجة 
ويأتي تأسيس »جمعية مهنيي قطاع فنون 
الحسيمة«  ـ  ـ تطوان  الطباعة بجهة طنجة 
التي  الجائحة  أملتها  حرجة،  ظروف  في 
على  خانقــة  اقتصادية  أزمـــة  في  تسببت 
مهنيــو  معها  اضطــر  األصعدة،  جميــــع 
وغيورو هذا القطاع إلى خلق التكتل، برص 
المضي  أجــل  من  الشمـــل  وجمع  الصف 
قدما بإطارهـــم الفتي الذي بعـــد دراســة 
والمصادقـــة  األساسي  قانونه  ومناقشة 
عليه باإلجمـــاع، تم انتخاب المكتب المسير 

الذي جاءت تشكيلته على النحو التالي:
ــ الرئيس : نبيل إفزارن

ــ النائب األول : أنور الحداد
ــ النائب الثاني: محمد طارق بخات

ــ الكاتب العام: عادل ابن عزيز
ــ نائبه: محمد كريم أزرياح
ــ أمين المال: منير األديب

ــ نائبه: حفيظ الدفوف
ــ المستشارون :

ـ حمزة الدراوي
ـ ربيع بوكريع

ـ عبد السالم الحداد

ـ يوسف البعقيلي
ـ محمد السيجاري

ـ نور الدين الحارثي.
العــــام  الجمــع  أشغــــال  واختتمــــت 
إفزارن،  نبيــل  ألقاهــا  بكلمـــة  التأسيسي، 
رئيس »جمعية مهنيي قطاع فنون الطباعة 
الحسيمة«، دعا من  ـ  ـ تطوان  بجهة طنجة 
خاللها المهنيين  إلى ضرورة االنضمام إلى 
تم  حيث  الجميع،  ملك  هو  الذي  اإلطار  هذا 
جميع  وقضايا  على هموم  لالنفتاح  تأسيسه 
لمصالحهم  خدمة  استثناء،  دون  المهنيين، 
المهنــــي.  قطاعهــم  لمستقبل  واستشرافا 
وفي النهاية رفــع الحاضرون أكـف الضراعة 
إلى المولى عـــز وجــل فــي عــاله، راجيـــن 

التوفيق للجميع، ضاربين موعدا النعقاد أول 
اجتماعات الجمعية التي من أهدافها :
ـ تنظيم وهيكلة مجال الطباعة.

الدفــــاع عــــن حقـــوق المهنييـــن  ـ 
والمستخدمين.

ـ خلق فرص الشغل في هذا المجال .
خلـق مركــز للتكويـن المهنـــي، خاص 

بفنون الطباعة.
الدراسية،  واأليــام  المعارض  تنظيم  ـ 
بهدف إغناء النقــاش، لما فيـه خير حاضـــر 
ـ  طنجة  بجهة  الطباعة  مجـــال  ومستقبــل 

تطوان ـ الحسيمة. 

مهنيو قطاع فنون الطباعة
يف جمعهم العام التاأ�شي�شي



اَيْه ِبنْي ْدُروب ْوَهاُمو اْمْك َيالَتّ اَيّ
اْرْت ْفُلوْح ْمْكَتاْبْك ْمْح�ُسوَبة.. �سَ

يَطاْنْك ْعَماْك ْوْرَماْك ْب�ْسَهاُمو �سِ
وَبة.. ْغُروْر َعْن َباْب الُتّ ْفْك َياْلْ ْوْتّلْ
ْلَهاُمو و �سْ اْلغاَرْق ْفْذُنوُبو َما ْي�ْسْتُ

ْعُطوَبة.. ْوال ْدَوا ْيِفيْد ْنْف�ُسو اْلْ
ْنَيا َهاُمو َحاْل ْمْن ُقوْم ْفْزَواْق الُدّ �سْ

َما ْتْنْفُعوْم ْنَداَمة..اإَِذا َجاْت الُنّوَبة..
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يقول »المجذوب«:

بنيحيى اللطيف  • عبد 

محمد العمراني

مجرد توضيح

ارتياح كبير عم مختلف شرائح المجتمع المغربي بعد حملة األيادي 
النظيفة، التي انطلقت قبل أيام بمدينة الدار البيضاء، والزالت مستمرة، 
بإشراف شخصي من عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لألمن الوطني 
وللمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهي الحملة التي استهدفت 
والكابريهــات  المصنفــة،  بالفنــادق  والسيبــة  والفساد  الغش  مظاهر 

الراقية..
كم كان األمر صادما وخطيرا، عندما أسفرت المداهمات التي نفذتها 
المصالح األمنية المختصة، عن اكتشاف قيام هاته المحالت ببيع خمور 
مزورة للزبائن، بل وصلت درجـة االستهتـار بحياة المواطنين حد ملء 
قنينات الخمر بالنكول، بل بلغت جرأة مسييري هاته األماكن حد تزوير 
التجارية للمشروبات الكحولية  الملصقات الضريبية وتزييف العالمــات 

المعروضة للبيع..
لها  وصفقوا  الحملـة،  هاته  دالالت  واستوعبوا  التقطوا  المواطنون 
بحرارة، ألنها اقتحمت معاقل وقالعا كانت إلى وقت قريب تبدو وكأنها 
أن  يدعون  مالكوها  وكان  القانون،  إسمه  بشيء  معنية  وغير  محصنة، 
لهم جهات نافذة توفر لهم الحماية، وتجعلهم في مأمن من أي متابعة.. 
لأليادي  حملة  إلى  اليوم،  الحاجــة،  أمس  في  األخرى  هــي  طنجة 
النظيفة، لتجفيف مظاهر الفســاد والتسيب والسيبـــة، ووضع حد لكل 
اللوبيات المتحكمة في تدبير أماكن الترفيه والفرفشة، والذين يتبجحون 
بتحديهم للقانون، ويجاهرون بكونهم فوق المحاسبة، ومحصنون عن 

المتابعة، ألنهم يحظون بالحماية من جهات يدعون أنها نافذة !!..
الجميع يعرف أن بمدينة طنجة شبكات ولوبيات تدير أماكن ومحالت، 
تتوزع أنشطتها بين الشيشة و الكابريهات والمالهي الليلية، ومحالت 

المساج، اليقترب منها القانون، بل هي من تفرض قانونها الخاص..
الجميع يعرف أن هاته الفضاءات باتـت توفر جميـع الخدمات إلرضاء 
بالقاصرات  والتغريــر  صنوفها،  بجميـع  ومخدرات  خمــور  من  الزبائن، 

وتقديمهن كطرائد للباحثين عن اللذة..
كل ذلك يحدث أمام مرأى ومسمع من الجميع، والكل يتساءل عما 
محصنة،  أماكن  منها  وتجعل  بالحماية،  تحظى  األوكار  هاته  كانت  إذا 

ومسيروها فوق المحاسبة ؟!!.
حول  عريضا  سؤاال  ويطرح  المدينة،  لصورة  يسيء  الوضــع  وهـذا 
أمن  بوالية  العمومية  األماكن  بمراقبة  المعنية  المصلحة  أمام  المانع 

طنجة، إلنفاذ القانون على الجميع.. 
ساكنة المدينة تطالب بحملة تستهدف فعال هاته اللوبيات، وتقطع 
الذين يصرون على االشتغـال وفـق  أو استهداف  االنتقائية،  مع منطق 
القانون، ويعتبرون أنفسهم بالتالي في غير حاجة للبحث عن دفع تكاليف 

مظلة تمنحهم الحماية!!..
لألمن  العامة  اإلدارة  رأس  على  تعيينه  ومنذ  الحموشي  أن  الشك 
الوطني، قبل خمس سنوات، نجح في تغيير صورة هاته المؤسسة األمنية 
استراتيجيته  بفضل  فيها،  ثقته  استعاد  الذي  المغربــي،  الشعـب  لدى 
القائمة على الجمع بين المهنية والكفاءة من جهة والصرامة وتحسين 
الوضعية االجتماعية لمنتسبي المؤسسة األمنية، والقطع مع ممارسات 

الزبونية والمحسوبية و »باك صاحبي«..
الحموشــي  يعطي  أن  في  تأمل  أن ساكنــة طنجــة  أيضا،  واألكيد 
تعليماته الصارمة بشن حملة لأليادي النظيفة بالمدينة لتفكيك هاته 
اللوبيات، وقطع ارتباطتهــا المتشعبــة، التي باتت عائقــا أمام تطبيق 

القانون في حق الجميع دون محاباة أو تواطؤ..

يف احلاجة اإلى حملة 
»الأيادي النظيفة« بطنجة

بشقيها  الفرنسيـــة،  الصحافة  أن  يبدو 
على  حاليا  تعيش  عليه،  والمحسوب  الرسمي 
وقع أزمة »جفاء مفضوح مع أعراف وأخالقيات 
مهنة المتاعب«، السيما بعدما تواتر، في اآلونة 
األخيرة، نشر مقاالت صادرة عن بعض المنابر 
يشغل  التي  الفرنسية،  اإلخبارية  والدعامات 
فيها »الكذب والتضليل الحيز األكبر مما تشغله 

الحقيقة والواقع«.
الجديدة لهــــذه األزمــة  التجليات  ومن 
»األخالقية« التي تعصف بما تبقى من مصداقية 
في  سابقا  تورطت  التي  الفرنسية،  الصحافة 
ملفات االبتزاز اإلعالمي وفي تصريف المواقف 
السياسية عبر أعمدة الجرائد المحسوبة عليها، 
بنبرة  استشرافيا،  مقاال  مؤخرا  نشرت  أنها 
تتساءل  بالغيب،  والرجم  والتنجيم  التكهن 
السلطات  لقرار  المحتملة  االرتدادات  عن  فيه 
اقتصادية  عقوبات  بفرض  القاضي  األمريكية 
على شركة »هواوي الصينية« وعلى المتعاملين 
معها، زاعمة أن الفرع المغربي لهذه الشركة 
تجمعه عقود مع مؤسسات أمنية مغربية ممثلة 

في المديرية العامة لألمن الوطني!!.
 Fake news موقع فرنسي.. ينشر

 AFRICA الفرنســـي  الموقـــع  تعمــد 
المغربية  المملكة  إقحام   INTELLIGENCE
في مقاله األخير، بدون سبب ظاهر أو مسوغ 
كانت  التي  »المصلحة«  باستثناء  موضوعي، 
المقال،  تصدح جليا من خلف سطور وكلمات 
اإلخبارية  المواد  من  العديد  حال  هو  مثلما 
بناًء  الفرنسية  الصحافة  تنشرها  أمست  التي 
لهذا  الخام  فالمادة  ما.  جهة  من  طلب  على 
التي  العقوبات األمريكية  المقال هي، مبدئيا، 
فرضتها كتابة الدولة في التجارة ضد الشركات 
»هواوي«  الصيني  العمالق  مع  تتعامل  التي 
في أعقاب األزمة االقتصادية المتصاعدة بين 

البلدين.
المذكور  الفرنسي  اإلخباري  الموقع  لكن 
زاوية  من  الموضوع  هذا  يُقارب  أن  اختار 
مختلفة ومغايرة تماما، وهي زاوية االرتدادات 
لهذه  المتوقعة  المستقبلية  واالنعكاسات 
المحلي  الفرع  على  االقتصادية  العقوبات 
للشركة الصينية بالمغرب؛ فكان كمن يٌسقط 
الطائرة عمدا في الحديقة الخلفية حسب القول 
المأثور. أكثر من ذلك، أفرط الموقع الفرنسي 
الشركة  مع  المبرمة  العقود  شخصنة  في 
الصينية بالمغرب، وانبرى يتحدث عن المخزن 
الحديث  من  بدال  عمومية  شخصيات  وعن 
عن العقود التجارية والفاعلين المؤسساتيين 
المتعاقدين، موغال بذلك في الفردانية المفرطة 

وفي نشر األراجيف واألخبار الزائفة. 

وكتب أحد المغردين على موقع التواصل 
االجتماعي »تويتر« تغريدة مؤداها »أن يتولى 
ضد  سياسية  رسائل  تصريــف  فرنسي  موقع 
أولى  فهـي  المغاربـــة  والمسؤولين  المغرب 
االنتكاسات على مذبح المهنية الصحافية، لكن 
أن يتورط موقع إخباري محسوب على مصالح 
الزائفة، دون  األخبار  الفرنسية في نشر  األمن 
أفدح  فتلك  األخبار،  لهذه  تمحيص  أو  تدقيق 
السوابق  سـوى  تضاهيها  ال  التي  االنتكاسات 

الفرنسية في قضايا االبتزاز اإلعالمي«. 
هواوي .. صفقة وهميــة مع األمــن 

المغربي
نفى مصدر مغربي مأذون ما نشره الموقع 
اإلخباري الفرنسي المذكور من مزاعم وادعاءات 
تتحدث »عن انعكاسات غير متوقعة للعقوبات 
األمريكية على مصالح األمن المغربية، بدعوى 
الصينية  الشركة  مع  تعاقدت  األخيرة  أن هذه 
هواوي لتطوير نظام للمراقبة بالكاميرات في 
المدن، وكذا نظام التشخيص بواسطة مالمح 

الوجه«. 
ووصف المصدر ذاته هـــذه المعلومــات 
المنشورة بأنها »أخبار زائفة وعارية عن الصحة«، 
الوطني  لألمن  العامة  المديرية  أن  موضحا 
ال ترتبط نهائيا بأي عقد مع الشركة الصينية 
المذكورة في هذا المجال، لسبب بسيط كان 
حريا بالصحافة الفرنسية أن تدركه قبل التورط 
في الترويج للمغالطات واألكاذيب. ويتمثل هذا 
السبب في كون التعاقد لتطوير نظام المراقبة 
بالكاميرات في المدن تباشره السلطات الترابية 
التي تتبع لوزارة الداخلية وليس مصالح األمن 

الوطني.
المصـــدر  أكــد  التوضيـــح،  في  وإمعانا 
 AFRICA الفرنسي  اإلخباري  الموقع  أن  ذاته 
إذ  واضح،  خلط  في  وقع   INTELLIGENCE
لم يستطع التمييز بين الجهة المكلفة بالتعاقد 
إلبرام صفقات تطوير نظام كاميرات المراقبة 

التابعة  الالممركزة  المصالح  وهي  الحضرية، 
لوزارة الداخلية في الواليات والعماالت واألقاليم، 
وبين الجهة المسؤولة عن استغالل واستخدام 
هذا النظام، وهي مصالح الشرطة التابعة لألمن 
هو  مصدرنا،  يضيف  الخلط،  وهذا  الوطني. 
نشر  في  يتورط  الفرنسي  الموقع  جعل  الذي 
مقال مفعم باألخبار المشوبة بالتضليل والنزق 

الصحافي.
مصالح  أن  على  ذاته  المصدر  شدد  كما 
األمن الوطني ال تتدخل نهائيا في إبرام العقود 
الترابية  المصالح  بين  العمومية  والصفقات 
والشركات الوطنية أو األجنبية المكلفة بتطوير 
وإنما  بالكاميرات،  الحضرية  المراقبة  أنظمة 
فيه  تحدد  استباقي  جانب  على  دورها  يقتصر 
والعملياتية  التقنية  الحاجيات  حصري  بشكل 
المطلوبة لتطوير النظام، وجانب »بعدي الحق« 
المراقبة  يتمثل في استغالل واستخدام نظام 
االقتضاء  وعند  الجريمة  من  الوقاية  ألغراض 

زجرها ومكافحتها.
بأن  تصريحه  المأذون  المصدر  وأردف 
شركة »هواوي« استقر عليها االختيار لتطوير 
نظام مراقبة بالكاميرا في مدينة مغربية واحدة، 
الترابية  المصالح  أبرمتها  التي  الصفقة  وهي 
المختصة وليس مصالح األمن الوطني، كما نشر 
ذلك بشكل خاطئ ومطبوع بالتحريف الموقع 

.AFRICA INTELLIGENCE الفرنسي
لكن المثير في المقال الفرنسي المنشور، 
أو  المغرب،  عن  زائفة  أخبار  تعميم  هو  ليس 
تشخيص قضايا البلد في مسؤولين محددين 
التي  األولى  المرة  هي  ليست  ألنها  بذاتهم، 
لها  مؤدى  فرنسية  أقالم  فيها  علينا  تطل 
لتصريف مثل هذه الرسائل المعيبة، وإنما هو 
أن يتورط موقع مفروض أنه مقرب من مصالح 
وغير  الزائفة  األخبار  نشر  في  الفرنسية  األمن 

الدقيقة.
*عن »هسبريس«

موقع مقّرب من ال�شتخبارات الفرن�شية
يروج اأخبارًا زائفة حول املغرب

بعد ثالث �شنوات دار املناخ املتو�شطيةطنجة
 ل تزال  يف طور »التفعيل«

)تتمة ص1(
وكانت طنجــة قــد احتضنت  الملتقيات 
المتوسطية،  المنــاخ  لدار  األولى  السنويـــة 
تحدي  أن  يؤكــد  إعالن  على  صادقت  التي 
طموحة  إرادة  يتطلــــب  المناخية  التغيرات 
قويـــة  سياسـية  وإرادة  العلمــي،  للمجتمـع 
والمجتمــع  الخـــاص  والقطــاع  للحكومات 
المنــاخ  »دار  دعـــم  المدني. ويدعــو  إلى 
الجــوانــب  كــل  تغطي  لكي  المتوسطية« 
العلمية والتقنية والسياسية المتعلقة  بالمناخ 
من  جيدا   تدبيرا  يتطلب  الذي  المتوسطي 
منظور  الدار التي ستشكل  »الفضاء األمثل« 
لتحقيق األهداف المناخيــة  عبـــر دعــم تنفيذ 
منافع   من  واالستفادة  الجهوية  السياسات  
التعاون الدولي خــاصـــة في مجــال  تمويـــل 

المشاريع المناخية. 
في  المشاركيـــن  رغبـة  البيان  وعكس 
المتوسطية  المنــاخ  دار  تدخل  مجال  توسيع 
والقارة  المتوســط  األبيض  حوض  ليشمل 

اإلفريقية. 
للتذكير، فقد شارك في هذا اللقاء حوالي 
13 بلدا متوسطيـــا، من  360 مندوبـــا من 
بينهم رؤساء جهات وحكومات محلية،  وعلماء 

ومستثمرون ومانحون وخبراء. 
 وتم بالمناسبـــة التوقيــع على ثــــالث 
مذكرات تفاهم بين مجلس جهة طنجة  وعدد 
من الشركاء من أجل بث دينامية جديدة في 
بمركز  األمر   يتعلق  المناخ..  أجل  من  العمل 

الكفاءات للتغيير  المناخي، و التحالف العالمي 
والجماعة  المناخ،  أجل  من  األجــداد  لمعارف 
المالك  عبد  وجامعـــة  لطنجـــة  الحضريـــة 
السعدي  ومعهد البحث في الطاقة الشمسية 

والطاقات المتجددة  وشركة »أكيوس«  
وتهدف هذه االتفاقية  إلى إنجــاز دراسة 
التكنولوجيا  لنشر  واقتصادية  تقنيـــة  جدوى 
بجهة  الهيدروجيــن،  على  القائمــة  الجديدة 
التنقــل  مجاالت  في  مزاياهــا  وإبراز  الشمال، 

والسالمة والكلفة.  
نتائــج أشغــال  اللقاءات السنوية األولى 
،  تبرز أهمية  المتوسطية بطنجة  المناخ  لدار 
المنوطة  األدوار  وجسامة  الدار   هذه  وجود 
بالمسؤولين  عنها،  في معالجة قضايا المناخ 

المتدهور عبر العالم كما تبرز خطورة مضامين  
االتفاقيات الثالث  المصادق عليها، إال أنه لم 
يصدر عن الدار، حسب علمنا، ما يفيد أن تلك 
أرض  على  وتنزيلها  بلورتها  تمت  االتفاقيات 

الواقع . 
»دار  مخططـــات  تنفيـــذ  إن  حقيقــة 
أن  العمل  إال  طويال.  وقتا  يتطلب  المناخ«  
المرحلي  يبقي شعلة  الطموح مشتعلة  وإرادة 
والمغـــرب  خاصــة   متوهجة،  متقدة  النجاح 
اعتمـــاد  إلى  السباقــة  الدول  بين  من  كان 
كما  المناح،  ترميم  حقل  في  هامة  مخططات 
العالمي  المناخ  المغــرب  لمؤتمر  تنظيم  أن 
»كوب22«   يعتبر شهـادة دولية رفيعة بريادة 

المغرب في هذا المجال.. 
عزيز كنوني 
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

منعرجات منظومتنا 
الرتبويـة

بيت ال�صحافة بطنجة

أمزازي، يكون  إلى سعيد  الفاسي  من محمد 
مسؤوليـــة  إليهم  أسنــدت  الذين  الوزراء  عدد 
تدبير شأن وزارة التربية الوطنية 32 وزيرا خالل 
ستين عاما، أي بمعدل وزير لكل 22 شهرا ونصف 
تام  بيقين  نجزم  لكي  يؤهلنا  رقم  وهو  الشهر، 
وصريح، أن سبب كل هذا العقم البئيس في هذا 
الذي  الرهيب  االرتجال  إلى  الحيوي، يعود  القطاع 
طبع االختيارات التي نهجها كل وزير خالل الفترة 
مع  المسؤولية،  هذه  فيهـا  تحمل  التي  القصيرة 
إحداث قطيعـة بين مرحلـة وأخـرى، بدل تحقيـق 
تربويـــة،  الستراتيجيــة  خاضـع  منهجي  تكامل 
تستشرف اآلفـــاق اإليجابيــة عبر هذه السنـــوات 

الستين العجاف.
الذي  الرهيــب،  االرتجــال  هــذا  يؤكد  ومما 
طبع تجربتنا في حقل منظومتنا التربوية التي لم 
أن  متينة، يمكن  قاطرتها على سكة  بعد  تستقر 
تتحرك في اتجاه األهداف التربوية المنشودة، ذلك 
الذي  واإلصالحات  االستراتيجيات  من  المسلسل 
14 محاولة ترميم، من  الراهنة  بلغ لحد المرحلة 
1957،إلى  سنة  التعليم  إلصالح  الرسمية  اللجنة 
تستطع  ولم   ،2030/2015 االستراتيجية  الرؤية 
المحاوالت اإلصالحية، أن تثمر نتائجها  كل هذه 
التعلـم  جــودة  من  الرفــع  سبيــل  في  التربوية، 
اإلمكانيــات  رغم  التعليمية،  مؤسساتنا  وتأهيل 
المادية الهائلة  التي خصصتها ميزانية الدولــة 
العشوائي  التنزيل  مرحلة  في  وبالخصوص  لها، 
ميزانية  له  رصدت  والذي  االستعجالي،  للبرنامج 
تفوق 43 مليار سنتيم، أي بمعدل 230%، مقارنة 
مع االعتمادات التي تم رصدها لهذا القطاع خالل 
)الميثاق  التجربة  التي سبقت هذه  األربع سنوات 
 ،)2010/1999 والتكويـــن  للتربيـــة  الوطنـــي 
األعلى  المجلس  عن  الصادر  التقرير  سجل  كما 

للحسابات في تقييمه لهذا البرنامج.
وال نحتاج إلى تأكيد هذه المتاهة التي يتخبط 
األدلة  من  المزيد  بإعطاء  التربوي،  قطاعنا  فيها 
والبراهين، يكفينا فقط، أن نسترجع تلك القرارات 
االرتجاليــة المتضاربــة غيــر المتبصرة، الصادرة 
المنهجية  لتحديد  الوطنية،  التربية  وزارة  عن 
التي يجب تنزيلها في ممارستنا التعليمية، خالل 
مرحلة هذا الوباء الكوروني الرهيب، الذي ال ندري 
لحد اآلن كيف ستكون نتائجــه، بعد أن استقرت 

التوقعــات على إمكانية استفحاله واكتساحه.
 ،2021/2020 الحالي  إن الدخول المدرسـي 
على  المغلوبـــة  الوزارة  بهذه  سيرمــي  شك  ال 
أمرهــا في متاهــات أخــرى، ارتباطــا بالتطورات 
الوباء، بعد أن تضاربت اآلراء  التي سيعرفها هذا 
التربوي،  للشأن  المدبريــن  طرف  من  وتعددت 
التعليـم عن  التالميذ، في شـأن  وأمهـات وآبـــاء 
بعد،   عن  التعليم  تجربة  على  االقتصار  قرب،أو 
جدواها،  وعدم  فشلها  أكدت  التي  التجربة  وهي 
نظرا لمحدودية اإلمكانيات التقنية التي ال تتوفر 

لدى نسبة مرتفعة من األسر المغربية الفقيرة.
ومع ذلك، نتمنى التوفيــق والنجاح والسداد، 
للقرارات التي ستتوالى وتتضارب من طرف وزارة 
التربيــة الوطنيــة ال محالة، على امتـداد السنــة 

الدراسية الحالية. )البقية ص3(

يكــون »بيت الصحافة بطنجـة«، إلى حدود هـذا 
عمــر  يفــوق ست سنوات من  ما  أكمل  قد  التاريخ، 
تواجده على أرض الواقع، بعد أن كان صاحب الجاللة 
الملك محمد السادس قد دشنه يوم 7 أبريل 2014.

ومعلوم أن هــذا »البيـــت« كان قـــد انطلـــق، 
والثقافــي  االجتماعي  »المركــب  صفة  يحمل  وهو 
بأن  منه  يستنتــج  الذي  المعنى  وهو  للصحفيين«. 
هـذه المؤسسة ستضطلــع، في جــزء أســاسـي من 
للجسم  »الخدماتي«  بالجانب  وانشغاالتها،  مهامها 
اإلعالمــي المغربي في ارتباطــه الوثيق باإلجابـــة 
وباإلجابــة  االجتماعيـة،  انتظاراتــه  عن  الواقعيــة 

المهنية عن أسئلته الثقافية الحيوية.

اأ�شئلة مهنية وجمتمعية حول جدوى هذه املوؤ�ش�شة

بعد ثالث سنوات من انعقاد الملتقيات السنوية  األولى لـ »دار المناخ المتوسطية« بطنجة )2017(  في إطار شراكة 
والغابات  المياه  مندوبية  مدير  الحافي،  السيد  يرأسها  التي  المتوسطية«  المناخ  »دار  وجمعيـة  الجهــة  مجلس  بين 
بالمغرب، انعقدت، مؤخرا، بمقر الجهة، مناظرة »إليكترونيـة«  بغاية »تفعيل«  اتفاقيــة  احتضان طنجـة لمقـر الدار،  
المناخ  »التفعيل«. رغم أهمية وخطورة ملف  تنتظر  اآلن   إلى  2018، وبقيت  الجهــة، سنة  التي صادق عليها مجلس 
تلوث  مستوى  على  المهددة  األخطار  بسبب  المتوسط  األبيض  محيط  بلدان  خاصة  العالم،  بلدان  لمختلــف  بالنسبة 

البحر والجو، خاصة. 

بعد ثالث �شنوات دار املناخ املتو�شطية
 ل تزال  يف طور  »التفعيل«


