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Décryptage 
de la résolution 
onusienne
Pour l’ensemble des Marocains, toutes 
tranches d’âge et toutes tendances 
confondues, la Marocanité de Leur 
Sahara est inaliénable et inviolable. 
Elle n’est ni discutable, ni monnayable ! 

Le Sahara Marocain 
au Conseil de Sécurité

Une hécatombe à l’hôpital 
Duc de Tovar ?

Le démenti !  

Lire en page 2Ph : Tanjanews

Pourquoi le directeur 
opérationnel d’Amendis 

serait-il suspendu 
de ses fonctions ?
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Des informations publiées 
sur la toile, dimanche 
1er novembre courant, 

faisaient état d’un très grave 
accident qui serait survenu la 
veille, samedi 31 octobre 2020, 
à l’hôpital Duc de tovar à tanger, 
lorsqu’une explosion aurait en-
dommagé les installations d’oxy-
gène alimentant des appareils de 
respiration artificielle auxquels 
étaient branchés des patients at-
teints du Covid 19, ce qui aurait 
causé la mort instantanée, par 
étouffement, de neuf personnes 
hospitalisées en réanimation 
médicale, subitement et tragi-
quement privées d’oxygène. 

Or, le lendemain, lundi 2 no-
vembre, le département de la 
Santé a publié un démenti affir-
mant que « les informations au 
sujet du décès des patients du 
Covid-19 à cause d’un manque 
d’oxygène sont dénuées de tout 
fondement».

La direction de l’hôpital Duc De 
tovar explique que : « contraire-

On apprend que le di-
recteur opérationnel 

Mouloud Nouraki de la société 
délégataire de distribution d’eau 
et d’électricité, et de gestion de 
l’assainissement liquide à tan-
ger, Amendis, filiale de Véolia, 
vient d’être suspendu de ses 
fonctions.

L’information qui circule de-
puis peu, ne révèle pas les 
causes de cette mesure, mais, 
pour certains, il s’agirait de vices 
de gestion de la société.

D’aucuns vont jusqu’à avan-
cer qu’il s’agirait de problèmes 
de malversations, voire de dé-
tournements.

Pour le moment, vu les mys-
tères qui entourent cette affaire, 
tout cela reste officieux et, à 
notre niveau, nous ne pouvons 
avancer aucune hypothèse plau-
sible.

ment aux informations relayées, 
un deuxième réservoir d’oxy-
gène d’une capacité plus impor-
tante a été installé au niveau de 

en prévision de toute urgence, 
précisant que l’installation dudit 
réservoir s’est déroulée en pré-
sence de l’entreprise manuten-

En outre, pour des raisons 
de déontologie, et en respect 

preuve de sa culpabilité », nous 
sommes tenus d’attendre les 

l’hôpital, afin de renforcer l’in-
frastructure et d’approvisionner 
l’ensemble des services hospita-
liers en cette matière vitale, et ce 

tionnaire et du staff biomédical 
du Centre hospitalier régional, 
dans le respect total des me-
sures de sécurité et de préserva-
tion des conditions d’hospitali-
sation et de traitement ».

S’agissant des décès enregis-
trés, qui sont au nombre de trois, 
le communiqué affirme qu’ils 
sont dus aux complications du 
coronavirus et n’ont aucun lien 
avec un quelconque manque en 
oxygène.

La direction de l’hôpital Duc 
De tovar dénonce vigoureu-
sement ces allégations qui 
risquent de semer la peur, la 
panique et la méfiance auprès 
des patients et leurs proches, et 
pourraient contrecarrer les ef-
forts consentis par les staffs mé-
dical, infirmier et technique, qui 
se seraient bien passés de ces 
comportements, surtout en ces 
circonstances difficiles de lutte 
contre la pandémie”, conclue le 
communiqué. 

au principe voulant que « tout 
suspect est innocent jusqu’à 

résultats de l’enquête menée 
actuellement par une commis-
sion apparemment dépêchée 
de Rabat, pour émettre un avis 
et développer le sujet dans sa 
véritable dimension. 

Néanmoins, une question qui 
pourrait s’avérer révélatrice de 
surprises, se pose avec acui-
té: «pourquoi cette affaire se-
rait-elle confiée à une « commis-
sion spéciale venue de Rabat » 
alors que ce genre d’enquête 
serait, en principe, du ressort du 
Comité de suivi local ? ». 

Soulignons que Nouraki  avait 
accédé, en décembre 2015, au 
poste de directeur opérationnel 
d’amendis-tanger.

La zone couverte par ce dé-
légataire sur tanger et tétouan 
concerne près de 2,5 millions 
d’habitants et quelques-unes 
des zones industrielles les plus 
importantes du pays.

Ph : Tanjanews

Une hécatombe à l’hôpital Duc de Tovar ?

Le démenti !

Pourquoi le directeur opérationnel d’Amendis 
serait-il suspendu de ses fonctions ? 
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La coopération sino-ma-
rocaine semble fran-

chir une nouvelle étape avec le 
lancement « effectif » du projet 
de la « Cité Mohammed VI Tan-
ger tech ».

Rappelons que ce projet, 
depuis longtemps mis  en veil-
leuse, et apparemment  réactivé 
aujourd’hui,  consiste, selon ses 
initiateurs,  en une cité indus-
trielle moderne, futuriste, écolo-
gique, connectée aux technolo-
gies nouvelles et symbolise une 
afrique ouverte sur le monde. 

Cette Cité devrait accueil-
lir plus de 200 entreprises 
chinoises et employer, dans le 
secteur industriel, de l’habitat, 
de la santé et de l’éducation, 
plus de 200.000 personnes dans 
les 10 années à venir.

Maintenant, il s’agit de sa-
voir d’abord, pourquoi ce projet 
peine à décoller ? Quels sont 
les véritables obstacles qui em-
pêchent encore son lancement 
effectif ? 

Ce méga projet annoncé en 
grandes pompes par ses initia-
teurs en 2016 et qui est censé 
recevoir les investissements 
de plus de 200 entreprises 
chinoises dans la zone de ain 
Dalia à tanger, ne cesse de 
connaitre des rebondissements. 
La lenteur constatée dans le 
traitement de ce projet montre 
à l’évidence que des problèmes 
subsistent encore devant un lan-
cement effectif des travaux.

Beaucoup de temps s’est 
écoulé  depuis le lancement 
officiel du projet, le 20 Mars 
2017, sous l’impulsion du Roi 
Mohammed VI à Tanger. Depuis 
cette date, le projet a fait l’objet 
d’une grande polémique por-
tant notamment sur la capacité 
de l’entreprise chinoise Haite 
Group à mener à bien ce grand 
projet eu égard aux informations 
recueillies par divers sites d’in-
formations en ligne. toutes ces 
remises en questions ont été ba-
layées par les initiateurs du pro-
jet, notamment le président de 
BMCE Bank of africa,  Othman 
Benjelloun qui avait annoncé, en 
juillet 2017,  le commencement 
des travaux pour le second 
semestre de la même année 
sans autres précisions. Cette 
échéance n’a pas eu lieu et le 
projet est resté lettre morte. Les 
études confiées à un cabinet 
d’études concernant la viabili-
sation du terrain, notamment le 
premier lot de 500 hectares des-
tinés aux activités industrielles, 
n’étaient pas achevées. En outre, 

Au cours d’une cérémonie en ligne tenue cette semaine, 
l’autorité portuaire de Hambourg (HPa) et celle de 

tanger Med (tMPa) ont signé une lettre d’intention pour former 
un partenariat entre les deux entités.

Grâce à cet accord, les deux autorités portuaires visent 
conjointement à travailler sur l’échange d’expériences et de 
bonnes pratiques dans plusieurs domaines, notamment l’effi-
cacité des opérations portuaires et maritimes, la numérisation 
et le système communautaire portuaire, la gestion du trafic, la 
cybersécurité portuaire, l’échange de données informatiques et 
l’innovation, indique un communiqué conjoint des deux ports.

«L’autorité portuaire de Hambourg et l’autorité portuaire de 
tanger Med occupent toutes deux des positions de leadership 
fortes dans leurs régions respectives et poursuivent des ob-
jectifs communs dans le cadre de la coopération portuaire - y 
compris la gestion portuaire, la logistique et la numérisation du 
commerce», détaille le communiqué.

«Les deux ports occupent une place exceptionnelle. De cette 
manière, les deux parties bénéficieront fortement d’un partena-
riat actif, en particulier lorsqu’il s’agit d’échanges sur des ques-
tions liées à la numérisation ou à la cybersécurité portuaire», a 
déclaré à cette occasion Jens Meier, PDG de l’autorité HPa, cité 
par le communiqué.

«Nous sommes ravis de lancer ce programme de coopération 
réunissant l’autorité portuaire de Hambourg et l’autorité por-
tuaire de tanger Med sur des sujets importants liés à la com-
pétitivité portuaire, à la numérisation et à l’innovation, a de son 
côté commenté Mehdi Tazi Riffi, directeur général de TMPA.

Le communiqué souligne qu’en 2019, le port de Hambourg a 
traité 1,3 million de tonnes de marchandises dans le commerce 
maritime avec le Maroc, ce qui constitue une augmentation de 
62,2% par rapport à l’année précédente. Le Maroc est par ail-
leurs le premier partenaire commercial de Hambourg dans le 
commerce direct avec l’afrique. au total, neuf lignes relient le 
port allemand au Maroc.

Pour rappel, tanger Med est le premier complexe portuaire in-
dustriel africain et méditerranéen. Le port est connecté à plus de 
180 ports dans le monde et offre des capacités de manutention 
de 9 millions de conteneurs, des exportations de 1 million de 
véhicules neufs, le transit de 7 millions de passagers et 700.000 
camions, annuellement.

le terrain était  menacé par des 
risques d’inondation et néces-
sitait, par voie de conséquence, 
la mise en place d’un projet de 
cheminement des eaux à travers 
un tunnel,  préalablement  aux 
travaux de terrassements et de 
construction. Il était ainsi  clair 
que le début des travaux devait 
être constamment décalé.  

Le groupe automobile chinois, 
BYD, qui devait s’installer le pre-
mier à tanger tech City, avait 
négocié avec l’Etat sur la base 
de la disponibilité d’un  terrain 
d’une cinquantaine d’hectares 
qui devaient être livrés en 2018. 
Le retard dans le lancement des 
travaux avait porté préjudice 
à cet investissement chinois 
qui devait apporter une réelle 
plus-value au projet. autre coup 
dur : un autre équipementier 
chinois avait opté pour une ins-
tallation plus sécurisée dans  la 
zone franche de kénitra près 
de son client Peugeot-Citroën 
(PSa).

après la multiplication de ce 
genre de coups durs, le projet 
est entré en hibernation, pour 
se réveiller aujourd’hui, à tra-
vers une cérémonie virtuelle 
de signature d’accords de par-
tenariat, qui s’est  déroulée, 
lundi 3 novembre courant, par 
visioconférence, entre  la « Chi-
na Road and Bridge Corporation 
(CCCC/CRBC) » à Pékin, la Ré-
gion tanger-tétouan-al Hocei-
ma et tMSa à tanger, ainsi que 
BaNk OF aFRICa à Casablanca.

Notons que CCCC- China 
Communications Construction 
Company est classée dans le 
top 5 des entreprises publiques 
chinoises d’ingénierie et de dé-
veloppement, et sa filiale CRBC 
– China Road and Bridge Corpo-
ration est spécialisée dans les 
grands projets d’infrastructure 
en Chine et à l’international.

Par ce nouvel  accord, le trust 

chinois, représenté par ses 
vice-présidents Liang Qingshan 
et Sun Yaoguo, formalise son en-
trée dans le capital de la Société 
d’aménagement de tanger tech 
(Satt), à hauteur de 35%, aux 
côtés de BaNk OF aFRICa, re-
présentée par son président-di-
recteur-général Othman Ben-
jelloun ; tMSa représentée par 
son président Fouad Brini et la 
Région tanger-tétouan-al Ho-
ceima, représentée par sa prési-
dente Fatima El Hassani. 

Lors de cette cérémonie, l’in-
vestisseur  aEOLON, spécialisé 
dans la fabrication de pales éo-
liennes au niveau mondiale, a 
annoncé son intention de s’ins-
taller dans la Cité Mohammed VI 
tanger tech avec un investisse-
ment de 140 millions dollars US 
et la création de quelque  2000 
emplois. 

Soulignons que depuis le 
premier accord de lancement 
du projet, signé devant le Roi à 
tanger en mars 2017, la détermi-
nation des partenaires chinois 
et marocains  est régulièrement 
réitérée. pour la mise en œuvre 
et la réussite  de ce projet multi-
dimensionnel  

L’engagement de l’ensemble 
des composantes donne à ce 
partenariat public-privé national 
et international une dimension 
exceptionnelle qui fera de la 
Cité Mohammed VI Tanger Tech 
une plateforme de production et 
d’échanges triangulaires entre 
la Chine, le Maroc et le reste du 
monde, sachant que les enjeux 
liés à cette Cité recueillent le 
soutien des partisans du pro-
grès économique et de l’émer-
gence de territoires régionaux 
prospères. 

La question est de savoir 
maintenant si l’on ne risque pas 
une nouvelle hibernation du pro-
jet ?

Croisons les doigts … !

Pourquoi le projet de la 

Cité Mohammed VI 
Tanger-Tech 

peine-t-il à décoller ? 

Transport maritime

Partenariat 
entre les ports 

Tanger-Med 
et Hambourg
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Plus qu’un simple anniver-
saire, un événement his-
torique. Il y’a 45 ans, le 6 

novembre 1975, une épopée sans 
précédent prend place au Maroc, 
initiée par Feu Hassan II, dans 
le plus grand des pacifismes : 
la Marche Verte. Verte comme 
l’étoile du drapeau marocain, ins-
crite à jamais dans l’histoire col-
lective du Maroc, dans le but de 
recouvrer ses provinces du Sud 
des mains des colons espagnols.

Quatre décennies après, le 
peuple marocain se remémore 
avec fierté cette étape phare du 
parachèvement de l’intégrité 
territoriale du Royaume. Cepen-
dant, une question se pose au-
jourd’hui, l’esprit de la Marche 
Verte, vécue par ceux qui y ont 
participé, existe-il encore chez 
les Marocains, des anciennes et 
nouvelles générations?

Sollicité sur le sujet par Hes-
press FR, le politologue marocain 
Driss aissaoui estime que même 
si cet événement a eu lieu il y’a 
presque un demi-siècle, il n’en 
demeure pas pour autant l’un des 
plus marquants dont le message 
continue d’être transmis de géné-
ration en génération.

« Depuis la Marche Verte, il 
y’a beaucoup d’eau qui a coulé 
sous les ponts. L’esprit est tou-
jours là mais il y a beaucoup de 
choses qui ont changé. De mé-
moire en tant que citoyens, en 
1975, on avait encore la force de 

l’âge et nous l’avons vécue avec 
beaucoup d’enthousiasme, moi-
même et tous les gens de mon 
quartier. C’était une adhésion 
totale et indéfectible pour cette 
cause-là », se remémore-il.

Et d’ajouter: « Ce fut un événe-
ment extraordinaire dans la vie 
des Marocains, qui a fait appel à 
leur parité, à leur esprit, disons 
d’adhésion à la cause nationale 
et ils l’ont fait de manière sponta-
née ». Et de la spontanéité il y en 
avait! avec une forte présence de 
plus de 350.000 volontaires civils, 
venant des quatre coins du pays.

Cette marée humaine a répon-
du à l’appel lancé par son Roi, 
illustrant, comme souvent dans 
l’histoire du Royaume, la par-
faite symbiose entre le trône et 
le peuple. L’appel de Feu Hassan 
II, lancé le 16 octobre 1975 est in-
tervenu après la confirmation par 
la Cour Internationale de Justice 
(CIJ) de La Haye de l’existence de 
liens juridiques et d’allégeance 
entre les Sultans du Maroc et les 
tribus sahraouies.

La question du Sahara est, en 
effet, la cause qui fait l’unanimi-
té inébranlable de tout le peuple 
marocain et pour laquelle il est 
mobilisé collectivement et dispo-
sé à consentir tous les sacrifices. 
Et encore aujourd’hui le Maro-
cain continue de faire preuve de 
ce patriotisme, comme l’explique 
aissaoui à Hespress FR.

« Au fil des années, et au-

En effet, la célébration de cette 
grande marche populaire, en tant 
qu’étape marquante de l’histoire 
du Royaume, offre l’occasion de 
souligner la nécessité de préser-
ver les valeurs nationales et de 
les transmettre aux générations 
montantes en vue de renforcer 
leur sentiment de patriotisme et 
leur permettre de relever les défis 
du présent et de l’avenir.

C’est ainsi que plus de quatre 
décennies plus tard, cette marche 
se poursuit sous la conduite du 
Roi Mohammed VI qui, en 2015, 
a doté les provinces du Sud du 
Royaume d’un nouveau modèle 
de développement économique 
avec une enveloppe budgétaire 
de plusieurs dizaines de milliards 
de dirhams.

Le Sahara aujourd’hui n’a, en 
effet, rien à voir avec celui lais-
sé par le colonisateur espagnol. 
Des projets à coups de milliards 
ont permis aux provinces du Sud 
de prendre le même train de dé-
veloppement pris par les autres 
régions marocaines.

En 2016, le Roi Mohammed 
VI assista à la mise en service 
officielle de la première centrale 
du Complexe Noor Ouarzazate, 

jourd’hui, est-ce qu’on peut vrai-
ment dire que cet esprit existe 
toujours ? Je vais répondre par 
l’affirmatif, oui cet esprit de so-
lidarité, d’adhésion aux causes 
nationales est toujours là, il n y a 
aucun problème », estime-t-il

« Maintenant, comment s’ex-
prime-t-il ? Certainement de ma-
nière tout à fait différente de ce 
qu’on a vécu durant les années 70 
et particulièrement l’année de la 
Marche Verte et très probablement 
grâce à un nombre de facteurs 
qui sont complètement ancrés 
dans la mémoire collective des 
Marocains. Comme l’histoire ne 
se répète pas, les Marocains se re-
nouvellent et c’est ça la différence 
», nous explique le politologue 
marocain, qui s’adresse particu-
lièrement à la jeune génération.

Ceux qui sont nés dans les an-
nées qui ont succédé à la Marche 
Verte, n’ont comme souvenir que 
les cours d’histoires, les vidéos 
et les anecdotes racontées par 
leurs parents, grands-parents ou 
proches qui ont fait le déplace-
ment.

« La Marche Verte est un idéal 
qui n’est pas vécu de la même 
manière depuis 1975 jusqu’à 
maintenant. Les enfants des 
années 2000, des années 90 ne 
savent pas ce que c’est réelle-
ment la Marche Verte mais leur 
engagement pour le pays et 
pour ses idéaux est toujours là », 
conclut aissaoui.

« Noor I », qui constitue le plus 
grand complexe énergétique au 
Monde avec une capacité totale 
de 580 MW, étendu sur une sur-
face de 3.000 hectares.

Un projet d’une grande enver-
gure situé au cœur du Sahara 
marocain et qui s’inscrit dans la 
vision royale de faire face aux en-
jeux énergétiques du pays et as-
surer ses besoins croissants en 
matière d’énergie renouvelable 
ainsi que faire face aux défis et 
problématiques liées aux chan-
gements climatiques.

L’exemple vivant : La ville 
de Dakhla, qui est aujourd’hui 
l’adresse favorite des amateurs 
et champions du Kit-Surfin. Des 
événements sportifs et écono-
miques d’envergure internatio-
nale sont organisés chaque an-
née dans cette magnifique ville 
du Sahara aux dunes blanches.

Plus qu’un simple anniversaire 
d’un événement historique, la 
Marche Verte est aujourd’hui un 
symbole pour toute une Nation. 
Le symbole d’une marche qui 
continuera a être perpétué à tra-
vers l’héritage laissé par un pays 
qui utilise son passé pour relever 
les défis du présent.

Lu pour vous dans " fr.hespress.com "
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L’esprit immuable de la 

MARCHE VERTE  
45 ans après !

Association de la Zone industrielle de Tanger AZIT

 Compte-rendu de l’Assemblée générale ordinaire  
L’association de la Zone 

industrielle de tanger 
(aZIt), a tenu, jeudi 5 no-
vembre 2020, à 16 h, en son 
siège à Moghogha, son as-
semblée générale ordinaire 
annuelle, en présence du 
Président  de l’association  
Mohamed amar Chemae ; 
de  son adjoint khalid El an-
joumi amrani ; du secrétaire 
général, Driss alaoui Mehdi  
et du Présidant d’honneur 
adil Raïs. 

avant  l’ouverture des tra-
vaux, il a été donné lecture 
posthume à la « Fatiha », à 
la mémoire de feu Moundir 
tatari, membre dirigeant de l’asso-
ciation, rappelé à Dieu la semaine 
dernière.

Après vérification du quorum, le 
Président  Mohamed amar Chemae 
a tenu à souhaiter la bienvenue à 
l’assistance, avant de donner lec-
ture à l’ordre du jour de l’assemblée 

comprenant les points suivants : 
1 - Lecture et approbation du rapport  

moral, 
2 - Lecture et approbation du rapport 

financier,  
3 - Révision de la participation an-

nuelle des membres,
4 – Diverses questions concernant 

les chantiers, la gestion générale et 

de l’association, ensuite ap-
prouvé par l’inspecteur des 
comptes, Hadj Mohamed 
Belmokhtar.

après débat, les deux rap-
ports ont été approuvés à 
l’unanimité des participants, 
ainsi que les autres points de 
l’ordre du jour.

Les travaux de l’assemblée 
générale ordinaire se sont dé-
roulés dans une atmosphère 
fraternelle, empreinte de soli-
darité et de partage, dans l’in-
térêt de la zone industrielle et 
son développement, eu égard 
à sa position d’importante 
zone industrielle. 

Ces travaux se sont également dé-
roulés dans le respect total des me-
sures sanitaires de protection contre 
la propagation du Covid 19, grâce aux 
efforts consentis par le comité de pré-
paration qui a veillé au respect de ces 
mesures imposées par la situation sa-
nitaire  difficile que traverse notre pays. 

les objectifs que s’assigne l’asso-
ciation.

Ensuite, c’est le secrétaire géné-
ral qui a donné lecture au rapport 
moral, suivi de l’expert -comptable 
et président régional des experts- 
comptables de tanger-tétouan-al 
Hoceima, Nafae agouram, qui a dé-
veloppé le rapport financier annuel 
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Décryptage de la résolution 
onusienne

Pour l’ensemble des Marocains, 
toutes tranches d’âge et toutes 
tendances confondues, la Ma-

rocanité de Leur Sahara est inaliénable et 
inviolable. Elle n’est ni discutable, ni mon-
nayable ! 

Cette noble conviction bien évidente, 
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du 
royaume, se situe juste après la profonde 
conviction en leur religion, l’Islam, et la sa-
cralité de leur Devise séculaire «allah, al 
Watan, al Malik (Dieu, La Patrie, Le Roi».

Ce n’est donc que peine perdue pour 
une triste minorité comptant quelques  en-
nemis égarés de l’intégrité territoriale Ma-
rocaine, regroupés au sein de ce que l’on 
appelle le « polisario », et qui se permettent 
de revendiquer l’impossible, l’irréalisable, 
prenant ainsi, vainement, leurs désirs pour 
des réalités depuis 45 ans, encouragés et 
entraînés à la propagande stérile qui leur 
est inculquée par quelques opportunistes 
dévorés par des objectifs machiavéliques, 
sachant pourtant qu’ils ne les atteindront 
jamais ; il s’agit au plus de deux parrains 
africains à cours de sensations positives 
et d’imagination productive pour eux et 
pour leurs peuples écrasés sous une dic-
tature qui ne dit pas son nom. Suivez notre 
regard ! 

Les victimes impuissantes de cette si-
tuation anarchique, fabriquée de toutes 
pièces, sont les quelques milliers de 
soi-disant réfugiés, réquisitionnés par la 
force et séquestrés malgré eux dans des 
camps de la Honte où ils vivent dans une 
misère noire, ne possédant rien, étant 
privés de tout, alors que leurs quelques 
geôliers dirigeant le polisario se pavanent 
continuellement dans les grands palaces 
du monde avec l’argent mendié au nom de 
leurs victimes barricadées. 

Ces malheureux prisonniers du sort, 
femmes, hommes et enfants, vivant de-
puis quatre décades sous des tentes de 
fortune, n’ont qu’un voeu, un seul qu’on 
leur interdit d’exprimer à haute voix, celui 
d’être libérés pour rejoindre la Mère-Patrie 
le Maroc, où leurs semblables vivent en 
harmonie dans leur pays. Il n’y a qu’à vi-
siter les provinces du Sud marocain pour 
se rendre compte de la nouvelle émanci-
pation du Sahara Marocain. 

a chaque occasion, le Roi Mohammed 
VI réaffirme : «l’attachement du Maroc à 
la marocanité de son Sahara n’a d’égal 
que sa volonté de trouver, pour le conflit 
artificiel suscité autour d’elle, une solution 
politique négociée qui confère à nos pro-
vinces du Sud une autonomie permettant 
à leurs populations de gérer leurs propres 
affaires régionales dans le cadre de la Sou-
veraineté du Royaume, de son unité na-
tionale et de son intégrité territoriale. Les 
efforts que Nous ne cessons de déployer 
pour parvenir à une solution consensuelle 
et définitive, participent de notre attitude 
positive à l’égard des recommandations 
judicieuses des Nations Unies et de leurs 
bons offices», affirme le Souverain.

L’ONU a assimilé et soupesé ces sug-
gestions marocaines, notamment le Plan 
d’autonomie proposé en 2007 par le 

royaume, pour résoudre le confit au Saha-
ra, et c’est pour cela que le Conseil de 
sécurité a retenu cette proposition, pour 
la 14ème fois consécutive au terme de la 
résolution 2548, adoptée vendredi 30 oc-
tobre 2020, à la grande majorité de 13 sur 
ses 15 membres, pour le renouvellement 
du mandat annuel de la MINURSO.

Voyons d’abord ce qui l’en est de l’avis 
officiel du Maroc, exprimé par le ministre 
des affaires étrangères, Nasser Bourita, 
au lendemain de la tenue de la réunion du 
Conseil de Sécurité : 

« La résolution 2548, adoptée par le 
Conseil de Sécurité le 30 octobre 2020 et 
relative à la question du Sahara Marocain, 
se décline en un triple message de clarté, 
fermeté et constance, affirme le ministre, 
expliquant : 

 «Clarté d’abord, dans la définition des 
véritables parties dans ce différend ré-
gional, en pointant expressément le rôle 
de l’algérie. ainsi, l’algérie est citée pas 
moins de 5 fois, alors que ce pays n’était 
pas du tout évoqué dans les résolutions 
antérieures à 2017.

Le Conseil de Sécurité appelle, donc, 
l’algérie à assumer un rôle à la hauteur de 
son implication politique, diplomatique, 
militaire et humanitaire dans ce différend 
régional.

aucun processus politique n’est envi-
sageable sans l’implication effective et 
constructive de ce pays. »

« Clarté ensuite, dans l’identification de 
la finalité du processus politique.

La résolution ne laisse aucun doute sur 
l’engagement du Conseil de Sécurité pour 
« une solution politique réaliste, pragma-
tique et durable qui repose sur le compro-
mis ».

« C’est là la façon du Conseil de Sécurité 
de réitérer son engagement pour une so-
lution politique et d’écarter définitivement 
toutes les options inapplicables. La réso-
lution implique clairement que toute solu-
tion qui n’est pas pragmatique, n’est pas 
réaliste ni réalisable et est donc à écarter. »

« Clarté, enfin, dans le cheminement du 
processus politique, à travers les tables 
rondes qui doivent voir la participation de 
l’ensemble des parties concernées, et no-
tamment l’algérie.

« En effet, la résolution ne contient 
aucune référence au référendum, alors 
qu’elle se réfère à 6 reprises à la solution 

politique. Ceux qui continuent à évoquer 
l’option référendaire s’inscrivent hors de 
la résolution onusienne, qui incarne à la 
fois la légalité internationale et exprime la 
volonté de la communauté internationale.»

Nasser Bourita a ensuite évoqué « la 
fermeté », expliquant « la question du re-
censement des populations séquestrées 
dans les camps de tindouf. Le Conseil de 
Sécurité souligne, ainsi, la responsabilité 
humanitaire de l’algérie, qui est dans le 
devoir de se conformer à ses obligations 
internationales. La résolution demande 

à l’algérie, « à nouveau, que l’enregistre-
ment des réfugiés dans les camps de tin-
douf soit envisagé ».

« La même fermeté se manifeste dans 
l’exigence du « respect du cessez-le-feu 
et l’arrêt des actes de provocation et de 
déstabilisation. Dans la résolution 2548, 
le Conseil de Sécurité rejoint le rapport 
du Secrétaire Général dans l’inquiétude 
face aux violations récurrentes de l’ac-
cord militaire et de la menace réelle sur 
le cessez-le-feu. En effet, le SG avait rap-
porté au Conseil de Sécurité 53 violations 
par les milices du «Polisario», et relevé 
que les termes de l’accord militaire n°1 
étaient sensiblement moins respectés par 
le «Polisario». Le Secrétaire Général a, 
ainsi, constaté «une érosion » de la colla-
boration avec la MINURSO. Faut-il rappeler 
que le Conseil de sécurité avait, dès sa 
résolution 2414 de 2018, demandé au «Po-
lisario» d’exécuter « son retrait immédiat » 
de la zone tampon de Guergarate, et « de 
s’abstenir de se livrer à de tels actes désta-
bilisateurs », qui pourraient compromettre 
le processus politique. »

Le ministre Bourita relève enfin qu’il y 
a « constance dans la préservation des 
acquis du Maroc, notamment l’initiative 
marocaine d’autonomie comme base de 
toute solution politique. Il a noté dans ce 
sens « les paramètres de réalisme, de 
pragmatisme et de compromis qui carac-
térisent l’initiative marocaine. Plusieurs 
pays, notamment membres permanents 
du Conseil de Sécurité ont d’ailleurs réi-
téré, à l’occasion de cette résolution, leur 
appui à l’initiative marocaine.

L’autre constance, selon le ministre, se 
manifeste « dans la définition du mandat 
de la MINURSO. Le Conseil de Sécurité 
confirme que ce mandat se limite à l’ob-
servation stricte du respect du cessez-le-

feu. Le Conseil de Sécurité, a-t-il déclaré, 
n’a pas cédé à la logique de chantage poli-
tique, de banditisme et de harcèlement du 
secrétariat de l’ONU, qui poussait pour la 
modification des missions de la MINUR-
SO. La résolution confirme définitivement 
le mandat de la MINURSO dont la présence 
n’est nullement liée à un hypothétique ré-
férendum, option écartée par le Conseil de 
Sécurité.»

Nasser Bourita a conclu sa déclaration 
en rappelant qu’à la veille de la célébra-
tion de l’anniversaire de la Marche Verte, 
la résolution 2548 du Conseil de Sécurité 
vient conforter la démarche du Maroc qui 
s’appuie sur la légalité internationale ; la 
volonté de la population ; la réalité sur le 
terrain ; la poursuite de la dynamique de 
développement et les reconnaissances de 
plus en plus accrues de la communauté 
internationale – comme en témoigne la 
multiplication des ouvertures de Consu-
lats Généraux dans les provinces du Sud.»

Maintenant, qu’en est-il des avis dans le 
monde ?

Comme il fallait s’y attendre, l’algérie n’a 
pas apprécié et a exprimé sa grande dé-
ception par la nouvelle résolution qui a en-
registré 13 voix pour et deux abstentions, 
celles de la Russie, membre permanent et 
de l’afrique du Sud, et celle de l’afrique du 
Sud, deuxième parrain du polisario.

Notons bien : il s’agit de «deux absten-
tions et non d’oppositions !. 

autre motif ayant froissé le pays voisin : 
le Conseil de sécurité « a demandé, à nou-
veau, que l’enregistrement des réfugiés 
dans les camps de réfugiés de tindouf 
soit envisagé, et souligne qu’il convient de 
déployer des efforts à ce sujet ». 

Ceci n’est du gout ni du polisario ni de 
ses deux parrains qui ne tiennent pas à 
divulguer ce genre d’information afin de 
ne pas avoir à se justifier sur les chiffres 
« gonflés » qu’ils font miroiter à l’opinion 
internationale.

D’autre part, ce qu’il y a de positif, c’est 
que plusieurs pays ont formulé leur sou-
tien à l’offre marocaine d’autonomie, 
considérée comme seule solution conve-
nable au problème.

« Le dossier du Sahara est une priorité 
pour les Marocains et nous sommes enga-
gés avec les Nations Unies dans le but de 
faire avancer une solution politique », a fait 
savoir un haut responsable du Départe-
ment d’Etat américain à Washington, ajou-
tant « la position US reste la même, le plan 
d’autonomie du Maroc est sérieux, réaliste 
et crédible ».

De son côté, la France considère égale-
ment que « le plan d’autonomie marocain 
de 2007 constitue une base sérieuse et 
crédible de discussions en vue de la re-
prise du dialogue ».

De même, plusieurs pays arabes et afri-
cains ont réaffirmé leur soutien à la maro-
canité du Sahara et à l’initiative d’autono-
mie comme seule solution envisageable.

« Une solution politique réaliste, pragma-
tique, durable et mutuellement acceptable, 
qui repose sur le compromis », estime-t-on 
dans plusieurs capitales du monde. 

Le Sahara Marocain au Conseil de Sécurité
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Pas d’avocat lors 
du procès du présumé 

meurtrier de feu Adnane

La Chambre criminelle de la Cour d’appel de tan-
ger a ouvert, mardi, le procès du présumé as-

sassin du petit adnane, adolescent de 11 ans, disparu, 
violé, retrouvé mort et enterré près du domicile familial 
à tanger. 

L’audience a dû être reportée à une date ultérieure 
faute d’avocats présents à cette première audience 
consacrée notamment à la consultation du dossier pour 
défendre le principal accusé, un jeune de 24 ans et ses 
trois complices.

Si la même situation se répète lors de la prochaine 
audience, la Cour désignera d’office un avocat dans le 
cadre de l’assistance judiciaire conformément aux dis-
positions de la loi.

Les charges qui pèsent sur l’assassin présumé, 
mis en isolement sous protection dans la prison où il 
est incarcéré, sont , entre autres, homicide volontaire et 
viol. trois de ses colocataires sont, eux, poursuivis pour 
complicité et non-dénonciation de crime.

Rappelons que l’assassinat du petit adnane a semé 
la consternation au Maroc. Le débat sur l’application 
de la peine de mort a refait surface. Bon nombre d’in-
ternautes ont appelé la justice à l’appliquer au présumé 
meurtrier de adnane.

uuuuuu 

L’affaire Renault devant 
la justice 

28 individus ont comparu devant le Procureur 
général près la Cour d’appel de tanger, en 

attendant d’être traduits devant la Chambre criminelle 
pour délits de constitution d’un réseau criminel, vol qua-
lifié, abus de confiance et recel.

L’histoire avait rebondi le 17 octobre dernier, lorsque 
la Gendarmerie royale avait intercepté un camion chargé 
de pièces de rechange automobile à la sortie de l’usine 
Renault-Nissan à Melloussa, alors que deux individus, le 
chauffeur du véhicule et son aide, impliqués dans cette 
opération, étaient sur le point de détourner quelque 3 
millions de dirhams de marchandises.

Ce coup de filet était intervenu quelques jours après 
le démantèlement d’un réseau criminel composé de 26 
individus, dont plusieurs employés de la même usine. 
Les mis en cause qui n’étaient apparemment pas à leur 
premier vol, collaboraient avec une bande de receleurs.

L’enquête, menée par la brigade nationale de la police 
judiciaire, s’est soldée par l’arrestation de 6 individus 
dans un premier temps. Leurs révélations ont permis 
de démanteler le reste du réseau criminel, en plus de 
dizaines de receleurs à travers le pays.

Port Tanger-Med

Des MRE soupçonnés 
de présenter de fausses 

attestations de tests 
Covid-19 

Des Marocains résidents à l’étranger (MRE) font 
l’objet de poursuites, étant soupçonnés d’avoir 

présenté aux agents de contrôle, à l’entrée sur le terri-
toire marocain, de faux tests PCR, sachant que chaque 
voyageur doit présenter une attestation ne dépassant 
pas 72 heures prouvant qu’il est indemne de toute conta-
mination au Covid-19, tel que cela est d’usage dans tous 
les pays. Cela s’est passé mercredi 4 novembre à l’en-
trée du poste-frontière du port tanger-Med, lorsque les 
services de sécurité ont eu des doutes sur l’authenticité 
d’attestations de résultats de tests PCR présentées par 
des MRE .

Ils ont ainsi fait appel à une équipe médicale spécia-
lisée pour vérifier ces documents et s’assurer que les 
personnes concernées ne sont pas porteuses du virus 
Covid 19. 

Certains reconnus détenteurs de faux documents 
sont poursuivis pour usage de faux et présentés devant 
le parquet.

uuuuuu

Bénimakada

Deux policiers 
tirent dans les jambes 
d’un multirécidiviste 

Deux policiers du district de la sûreté de Bni-Maka-
da, relevant de la préfecture de police de tanger 

se sont vus contraints de faire usage de leurs armes de 
service lors d’une intervention pour interpeller un dan-
gereux individu menaçant aux antécédents judiciaires, 
qui exposait au danger, la vie d’autres personnes et por-
té atteinte à des biens publics à coups de jets de pierres.

Cela s’est passé mardi dernier, lorsqu’une patrouille 
de police menant une opération de contrôle sécuritaire 
au niveau du quartier al-aouama, s’est trouvée face à 
face avec le mis en cause, âgé de 38 ans qui était dans 
un état de forte impulsivité sous l’emprise de la drogue, 
au point qu’il a blessé l’un des policiers et brisé le pare-
brise d’un véhicule de police, à jet de pierres.

Pour maîtriser le forcené, deux policiers ont eu re-
cours à leurs armes de service, le blessant aux jambes 
après des tirs de sommation.  

L’intéressé, ainsi maîtrisé, a été évacué à l’hôpital 
pour recevoir les soins nécessaires, en attendant d’être 
soumis à une enquête et présenté au parquet.

Aéroport de Tanger

 Le brouillard empêche 
un avion de décoller 

tanger a été enveloppée ces derniers jours par un 
épais brouillard, ce qui a causé, lundi, le blocage à 

l’aéroport Ibn Battouta , d’un vol de la compagnie natio-
nale aérienne d’air arabia à destination de l’aéroport de 
Nador, ce qui provoqué une certaine contrariété chez les 
passager de ce avion.

Le pilote a dû patienter plusieurs heures avant de re-
cevoir le feu vert de la tour de contrôle pour décoller.

uuuuuu

Emigration clandestine : 

quatre interpellations
 à Tanger

Des policiers du district de la Sûreté de Bni-Maka-
da, relevant de la préfecture de police de tanger, 

ont mis en échec ,dimanche 1er novembre, une opération 
d’émigration clandestine et interpellé au quartier «Har-
rarine» à Tanger, quatre individus pris en flagrant délit 
de préparation d’une opération maritime d’émigration 
clandestine.

Les suspects ont été interpellés alors qu’ils transpor-
taient à bord de deux véhicules utilitaires, 12 candidats 
à l’émigration illégale qu’ils comptaient faire embarquer 
sur des canots pneumatiques , contre une somme glo-
bale perçue de 26 millions de centimes dont une partie a 
été saisie chez l’un des passeurs.

Les suspects ont été placés en garde à vue, alors que 
les candidats clandestins ont été soumis à une enquête 
préliminaire avant d’être présentés devant le parquet.

uuuuuu 

Al Hoceima 

 Deux frères condamnés
 pour coups et blessures 

graves 
La chambre criminelle près la Cour d’appel d’al 

Hoceima a rendu, la semaine dernière, son 
verdict contre deux frères impliqués dans une affaire de 
coups et blessures à l’aide d’une arme blanche, ayant 
provoqué l’amputation de la main de leur victime. C’était 
au mois de mai dernier.

Les deux accusés ont été respectivement condam-
nés à 8 et 4 ans de prison ferme.

Leur troisième frère qui n’est pas directement impli-
qué dans cet acte criminel, a écopé de six mois de pri-
son avec sursis. 

C’est au cours d’une dispute entre les trois frères et la 
victime qui a eu lieu au quartier afraz, à al Hoceïma, que 
l’un des belligérants a reçu un violent coup d’épée qui 
lui a causé l’amputation de la main. Il a été évacué dans 
un état de santé très critique au centre hospitalier pro-
vincial Mohammed V, à Nador, alors que ses agresseurs 
étaient mis sous les verrous.

Faits divers
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Une grande figure de Tanger a disparu, laissant sa ville orpheline de 
son grand serviteur. 

Un Grand Monsieur nous a quittés.
Ce lundi 2 novembre 2020, tanger et les tangérois étaient surpris et 

consternés par la nouvelle du décès de feu Sidi  Mohamed Raïssouni. 
La veille encore il était plein d’énergie, de santé et de vie. Comme d’habitude, plein de bienveillance 
envers tous, il s’occupait de son quotidien avec son sourire, ses soins et sa délicatesse habituels : 
de ses missions officielles en tant que membre du CNDH, qui l’éloignaient régulièrement de sa ville 
et souvent de son pays… de ses associations, Dar el-Hana pour les handicapés, la Fondation et la 
Bibliothèque abdellah Guennoun, le Royal automobile Club… mais surtout de sa famille dont il ché-
rissait chacun des membres, plus que tout au monde… de ses très nombreux amis, à tanger comme 
un peu partout, au Maroc et ailleurs, avec lesquels il savait se retrouver avec une régularité sans faille.   

tangérois passionné par sa ville et défenseur inconditionnel de ses intérêts, il avait contribué à la 
fondation de l’association Inma’e tanja, dans les années 1990, pour contribuer à sortir tanger de la 
crise et l’abandon dans lesquels elle se débattait. allant jusqu’à prononcer un beau « réquisitoire » 
devant feu S.M. Hassan II. Il savait exploiter son rôle d’avocat et de bâtonnier, dans lequel il excellait. 

Membre d’honneur d’al Boughaz, depuis sa fondation en 1988, il militait, sans aucune réserve, 
pour un « Développement Harmonieux de tanger, respectueux de l’Environnement et du Patri-
moine », tanger Espace de Convivialité Multiculturel. ainsi, entre  autres, avec al Boughaz, il s’était 
opposé à l’extension de la Zone Industrielle du port de Tanger Ville, qui allait consommer une partie 
de la plage et de la baie. Il avait contribué à l’élaboration du dossier « tanger vue par les tangérois: 
Passé, présent et futur », remis en janvier 2001 à M. Moulay Mehdi alaoui, premier Wali nommé à 
Tanger au début du règne de S.M. Mohammed VI. Il avait également contribué à la fondation du 
Centre Culturel ‘abdellah Guennoun, projet pilote de restauration d’une maison menaçant ruine 
dans la Qasbah et premier centre culturel dans la Médina.

Feu Sidi Mohamed Raissouni soutenait et contribuait à toutes les activités d’al Boughaz : col-
loques, conférences et autres activités culturelles et sociales.

Comme son oncle, feu Sidi ‘abdellah Guennoun, il savait se référer judicieusement à un verset 
du Coran ou un hadith du prophète, quand cela s’avérer nécessaire. Comme lui il était un très fin 
lettré, un homme d’une grande culture et un poète. Passionné de musique andalouse il savait ap-
précier l’œuvre des grands maîtres, comme il se passionnait pour la musique et la chanson arabe, 
Mohamed abelouahab… les mouwachahath.

Pour dire que Sidi Mohamed Raissouni était un grand homme regretté par tous.
Que sa famille, Raissouni, Guennoun, Charif d’Ouazzane, Smihi, achab et autres alliés, trouvent 

ici l’expression de nos condoléances les plus sincères et les plus attristés. Nous partageons leur 
peine et prions Dieu tout Puissant pour qu’Il les soutienne en ces tristes circonstances.

Que Dieu accepte en sa Sainte miséricorde notre ami, notre frère, notre père…

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune.
Rachid Taferssiti

président de l’association Al Boughaz 

C’est avec une profonde 
affliction et une immense 

consternation que nous avons 
accueilli la triste et chagrinante 
nouvelle du décès survenu  le 3 
novembre  2020, du très cher re-
gretté Maître Mohamed Mustapha 
RaIssouni, ancien bâtonnier de 
l’ordre des avocats du Barreau de 
tanger, grand acteur associatif et 
défenseur des Droits de l’homme.

La dépouille du défunt a été inhumée au cimetière d’al 
Moujahidine, où elle a été convoyée au milieu d’un émouvant 
cortège funèbre restreint à cause de la pandémie,  comptant 
quelques proches  qui ont tenu à l’accompagner à sa dernière 
demeure et à lui rendre un dernier hommage posthume.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos 
condoléances les plus attristées à sa veuve Mme Rabéa El 
Ouazzani ; à ses enfants Omar, ali et Othman ;  à l’ensemble 
des membres des familles RaIssouni, El Ouazzani  et familles 
alliées ; ainsi qu’à tous les proches du regretté disparu qui 
tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très nom-
breuses et aimables personnes qui se sont associées à leur 
deuil et partagé leur douleur en se manifestant par leur pré-
sence effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages 
d’affection, de soutien et de compassion, les priant de trou-
ver, ici, leurs sincères remerciements.

Puisse Dieu le tout Haut avoir le défunt en Sa Sainte miséri-
corde, 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

CondoléancesNécrologie

Sidi Mohamed 
Mustapha Raïssouni 

n’est plus

Me Mohamed 
Mustapha RAÏSSOUNI 

rappelé à Dieu

C’est avec une profonde 
affliction et une immense 
consternation que nous 

avons accueilli la triste et chagri-
nante nouvelle du décès survenu 
le 3 novembre 2020, à l’âge de 
66 ans, de la très chère regrettée 
Nadia LaMaRtI, épouse Smihi, 
enseignante à l’école américaine 
et au centre culturel américain, 
à tanger après y avoir travaillé à 
l’ancien consulat américain. 

La dépouille de la défunte a été inhumée au cimetière de 
Sidi amar où elle a été convoyée au milieu d’un cortège fu-
nèbre relativement réduit eu égard aux mesures sanitaires 
exigées, se limitant ainsi à quelques proches qui ont tenu à 
l’accompagner à sa dernière demeure et à lui rendre un der-
nier hommage posthume.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos 
condoléances les plus attristées à son époux, Mohamed Smi-
hi ; à ses enfants Mounira, Jihane et adil ; à l’ensemble des 
membres des familles Lamati, Smihi et familles alliées ; ainsi 
qu’à tous les proches de la regrettée disparue qui tiennent à 
formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses et ai-
mables personnes qui se sont associées à leur deuil et parta-
gé leur douleur en se manifestant par leur présence effective, 
leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de 
soutien et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sin-
cères remerciements.

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

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

Nécrologie
Nadia LAMARTI 

rappelée à Dieu  

C’est avec une profonde affliction et une immense consternation que nous annonçons le 
décès survenu le samedi 14 Rabie al aoual 1442, équivalent au 31 octobre 2020, à l’âge de 
86 ans, suite à une courte maladie, de la très chère regrettée 

ACHARIFA HADJA LALLA FATMA ALI 
BJIBJOU BOUCHTA BENAISSA
Veuve de feu Moulay Brahim ben Moulay Ahmed 

ben Sidi Hadj Abdeslam El Yamlahi Ouazzani
La dépouille de la défunte a été inhumée, après salat al asr, au ci-

metière familial de Dar Dmana au Marshan où elle a été conduite au 
milieu d’un émouvant cortège funèbre qui, en respect des consignes 
sanitaires, ne comptait que les membres des familles proches et alliées 
de tanger et quelques amis qui ont tenu à l’accompagner à sa dernière 
demeure.

très profondément touchés par les très nombreuses marques de 
sympathie et de compassion qui leur ont été témoignées à la suite 
de cette douloureuse circonstance et, étant dans l’impossibilité de ré-
pondre individuellement aux centaines de personnes qui se sont asso-
ciées à leur deuil et partagé leur douleur, les enfants de la défunte, Pr 
Sidi Mohamed El Yamlahi, Pr Moulay ali et sidi Othmane, Lalla Fatima, 
Dr lalla Bouchra et lalla Ghizlaine ainsi que leurs oncles Pr Sidi Hamza et sidi abdelatif, les frères 
de la défunte, Hadj Driss et Hadj El Hadi, Noufissa et Sakina, ses belles–filles, Pr Larbi Bousselhem, 
son beau-fils, ainsi que les petits-enfants, les nièces et neveux de la défunte, expriment ici leur pro-
fonde gratitude à toutes les aimables personnes qui se sont manifestées par leur présence effec-
tive, leurs prières, leurs appels et leurs messages de condoléances et d’affection. Ces derniers les 
prient, au nom des familles El Yamlahi Ouazzani, Bjibjou Bouchta Benaissa, Jebari, Bousselham, El 
Ouazzani, Charif d’Ouazzane, Ouazzani Hassani, Larabi et familles alliées, de bien vouloir trouver 
ici, leurs sincères remerciements. Puisse allah, le tout Haut, avoir la défunte en Sa Sainte Miséri-
corde, l’accueillir en Son Vaste Paradis, apporter soutien et patience à ses proches et nombreux 
amis dans cette douloureuse épreuve et les protéger de tout malheur. amen.

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune.

Avis de décès et de remerciements
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C’est avec une profonde 
affliction et une immense 

consternation que nous avons 
accueilli la triste et chagrinante 
nouvelle du décès survenu le 
4 novembre 2020, à l’âge de 67 
ans, du très cher regretté Mohsin 
BENSALEM, officier de l’état-civil 
à la retraite, membre fondateur de 
l’école du club Nahda de football 
et ancien joueur dans ce club ; 
ancien directeur de l’école de l’Ittihad detanger de football.

La dépouille du défunt a été inhumée, après salat addohr, 
au cimetière d’al Moujahidine, où elle a été convoyée au mi-
lieu d’un émouvant cortège funèbre restreint à cause de la 
pandémie, comptant quelques proches qui ont tenu à l’ac-
compagner à sa dernière demeure et à lui rendre un dernier 
hommage posthume.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons 
nos condoléances les plus attristées à sa veuve Mme Fati-
ma-Zohra temsamani ; à ses enfants abdellah, Nizar, Sara et 
kaoutar ; à l’ensemble des membres des familles Bensalem, 
temsamani  et familles alliées ; ainsi qu’à tous les proches du 
regretté disparu qui tiennent à formuler leur profonde grati-
tude aux très nombreuses et aimables personnes qui se sont 
associées à leur deuil et partagé leur douleur en se manifes-
tant par leur présence effective, leurs prières, leurs appels et 
leurs messages d’affection, de soutien et de compassion, les 
priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.

Puisse Dieu le tout Haut avoir le défunt en Sa Sainte miséri-
corde, 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

C’est avec une profonde 
affliction et une immense 

consternation que nous avons 
accueilli la triste et chagrinante 
nouvelle du décès survenu  le 3 
novembre  2020, du très cher re-
gretté Farid MORO, grand artiste- 
musicien.

La dépouille du défunt a été in-
humée, après salat addohr, au ci-
metière d’al Moujahidine, où elle 
a été convoyée au milieu d’un émouvant cortège funèbre res-
treint à cause de la pandémie,  comptant quelques proches  
qui ont tenu à l’accompagner à sa dernière demeure et à lui 
rendre un dernier hommage posthume.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos 
condoléances les plus attristées à sa veuve Mme Bouchra 
Hamza ;  à ses enfants Zahra et ahmed ; à ses  frères sœurs 
Saïd, Nadia, assia, abdennour et Mohamed ;  à l’ensemble 
des membres des familles Moro, Hamza et familles alliées ; 
ainsi qu’à tous les proches du regretté disparu qui tiennent 
à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses et ai-
mables personnes qui se sont associées à leur deuil et parta-
gé leur douleur en se manifestant par leur présence effective, 
leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de 
soutien et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sin-
cères remerciements.

Puisse Dieu le tout Haut avoir le défunt en Sa Sainte miséri-
corde, 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

C’est avec une profonde affliction et une immense consternation 
que nous avons accueilli la triste et chagrinante nouvelle du décès 

survenu  le 2 novembre  2020, du très cher regretté Hadj Mohammed FI-
LaLI, retraité de Radio-tanger, père de notre confrère Noureddine Filali.

La dépouille du défunt a été inhumée, après salat al asr, au cime-
tière d’al Moujahidine, où elle a été convoyée au milieu d’un émouvant 
cortège funèbre restreint à cause de la pandémie,  comptant quelques 
proches  qui ont tenu à l’accompagner à sa dernière demeure et à lui rendre un dernier hommage 
posthume.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées  à ses 
enfants Noureddine, Souad, Samir, Larbi et Nouzha ; à son frère El Hadi; à l’ensemble des membres 
des familles, Filali, Badnoussi, Chatt, Ben amar, alaoui, Chakor, Mailoudi  et familles alliées ; ainsi 
qu’à tous les proches du regretté disparu qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très 
nombreuses et aimables personnes qui se sont associées à leur deuil et partagé leur douleur en se 
manifestant par leur présence effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de 
soutien et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.

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

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

Nécrologie

Nécrologie

Nécrologie

Mohsin BENSALEM 
rappelé à Dieu

Farid  MORO 
rappelé à Dieu

Hadj Mohammed FILALI
rappelé à Dieu

ActuAlités

La Chambre d’agriculture 
de tanger - tétouan- al 

Hoceïma organise, jusqu’à de-
main dimanche 4 novembre 2020, 
à Chefchaouen, le Forum régional 
des organisations agricoles sous 
le signe «L’agriculture et le tou-
risme rural, quels croisements ?» 

Organisée en coordination 
avec l’Université abdelmalek Es-
saâdi, la Direction régionale des 
Eaux et Forêts du Rif, la Direction 
provinciale du tourisme et des 
asociations de la société civile, 
cette rencontre vise à mettre en 
avant le rôle de l’agriculture dans 
le développement du tourisme 
rural, à pousser les coopératives 
à accorder davantage d’intérêt 
au tourisme rural en tant que 
moyen de commercialisation des 
produits agricoles, et à jeter la 
lumière sur le rôle des établisse-
ments universitaires et de la re-
cherche scientifique dans le dé-
veloppement des deux secteurs. 
Le Forum a également pour but 
de mettre en avant le rôle des 
entreprises locales dans la valo-
risation et le développement des 
produits du terroir et ceux du 
tourisme rural, de contribuer à la 
sensibilisation de la population 
locale à l’importance de préser-
ver le patrimoine environnemen-
tal et culturel, dans le cadre de 
la mise en place des bases du 
développement durable, en plus 
de souligner le rôle de la société 
civile pour plaider en faveur d’un 
tourisme rural durable.

«Cet événement s’inscrit dans 
le cadre des rencontres organi-
sées par la Chambre d’agricul-
ture au profit des agriculteurs et 

des organisations profession-
nelles, conformément à la straté-
gie du Plan Maroc vert et à la mise 
en œuvre de la nouvelle stratégie 
agricole Génération Green 2020-
2030, qui place l’élément humain 
parmi ses priorités», a indiqué le 
président de la Chambre d’agri-
culture de tanger-tétouan-al 
Hoceïma, abdellatif El Younsi.

Il a, par ailleurs, souligné la 
contribution de la Chambre à la 
mise en œuvre du programme 
«Intilaka», qui vise à insuffler 
une nouvelle dynamique aux 
jeunes entreprises et à renforcer 
l’inclusion socioprofessionnelle 
des jeunes dans le milieu rural, 
expliquant, dans ce sens, que le 
choix du thème du Forum émane 
du grand impact du tourisme 
sur la commercialisation des 
produits agricoles locaux, ce qui 
pourrait jouer un rôle primordial 
dans l’intégration des jeunes du 
monde rural dans le marché de 
l’emploi, ou alors les pousser à 
créer leurs propres projets.

« Ce thème s’aligne égale-
ment sur celui du “tourisme et 
développement rural”, engagé 
par l’Organisation mondiale du 
tourisme en raison du rôle du 
secteur dans la relance du dé-
veloppement économique et la 
création d’emploi en dehors des 
villes», a-t-il poursuivi, saluant 
l’orientation de la stratégie Gé-
nération Green vers le renforce-
ment du développement rural, 
la diminution de la pauvreté et 
l’amélioration des produits lo-
caux. Le programme du Forum 
est ponctué par quatre ateliers 
sur «Le rôle des compétences 
innées et le patrimoine immaté-
riel local dans le développement 
du tourisme rural», «Le tourisme 
rural et les produits du terroir», 
«Le rôle des formations univer-
sitaires dans le développement 
des produits agricoles et le dé-
veloppement du tourisme rural», 
ainsi que «Le e-commerce au 
service de l’agriculture et du tou-
risme». 

Forum à Chefchaouen
sur le thème

L’Agriculture et le Tourisme rural, 
quels croisements ? 
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L’ACTUALITE EN CONTINU
LES + VUS LES + COMMENTES DE RACHID MADANI

rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Portrait

sportif

Encore un problème de gestion dans le club tangérois 
qui a failli perdre la catégorie dans le championnat de 
l’épidémie covid 19. Se séparer d’un entraineur ,qui, par 

miracle, a pu sauver une équipe « moribonde » avec un très faible 
effectif constitué de footballeurs recrutés par une improvisation 
totale devant l’absence d’une commission technique supervisée 
par un directeur, est une erreur impardonnable. Que dire, que 
penser d’un comité qui adore l’instabilité , la continuité, le manque 
d’un programme et d’une politique à long terme ? Beaucoup de 
choses qui méritent la réflexion, voire la méditation sur la gestion 
d’une formation peu structurée loin de tout professionnalisme. 
Que s’est-il passé porque Pedro Benali renonce à son poste de 
manager et au banc de touche ? L’entraineur espagnol a oublié le 
problème d’argent et n’a demandé aucune augmentation de salaire. 
Mais il a exigé le tracé et le suivi d’une vraie politique technique 
sous son entière responsabilité. Le schéma et le plan de son travail 
avait pour base :la résiliation du contrat de plusieurs footballeurs 
au rendement faible  et aux capacités limitées et le recrutement 
d’autres susceptibles d’apporter un « plus » à l’équipe en fonction 
des besoins des postes .Il a aussi demandé de travailler avec ses 
premiers collaborateurs espagnols toujours sous contrat . Après 
plusieurs réunions avec le président, aucune entente n’était 
possible :le comité avait une politique et Pedro Benali en avait une 
autre. Le courant ne passait pas entre les deux partis et une seule 
solution s’imposait : le divorce qui mettait en péril l’avenir du club 
et qui déclenchait la colère des supporters. Devant cette situation 
«alarmante»,tout le monde attendait la réaction des adhérents. 
Tous les fans « bleus et blancs » souhaitaient que l’IRT suive le bon 
chemin du FC Barcelone qui grâce à ses «socios» a pu obtenir la 
dissolution du comité avec la démission du président. Parallèlement 
à cette « déconfiture », un communiqué annonçant  la tenue d’une  
assemblée générale vient d’arriver à la rédaction sportive régionale 
avec un point important à l’ordre du jour : élection d’un nouveau 
président le 20 novembre. Encore une problématique de mauvaise 
gestion  administrative et technique basée sur l’improvisation et 
sur l’absence d’un programme basé sur l’instabilité à tous les 
niveaux. Pire encore :le comité qui n’est pas sûr de continuer à la 
tête de l’IRT est en train d’entamer des pourparlers avec un nouvel 
entraineur tunisien qui entrainait Oued Zem la saison écoulée. 
Quant au directeur technique nouvellement nommé Driss Mrabet , 
il est très attentif aux « évènements » mais ne peut se prononcer à 
l’heure où son intervention aurait été importante et utile à l’avenir 
de l’équipe.

Tribune du Sport

Selon la FRMF, la compétition du 
championnat de la Botola I 2020-2021 
commencera officiellement le 20 No-

vembre. Quant aux éliminatoires de la coupe 
du trône , elles sont renvoyées aux calendres 
grecques. Que dire de cette décision ? S’agit-
il encore d’une précipitation, d’un manque 
de cohésion, d’une improvisation, d’une 
ignorance de la réalité et des problèmes des 
clubs, de la non consultation des dirigeants 
qui gèrent le football national en particulier 
les présidents des équipes ?Certains disent 
que jouer le 20 novembre est très tôt, d’autres 
pensent que cette date équivaut à un grand 
retard lorsque les autres pays connaissent 
déjà la 10 ème journée .Que penser, que com-
menter, à l’heure de cette pandémie qui a mis 
toute la planète en péril. Avec le «démarrage» 
de la nouvelle saison, doit-on s’attendre de 
nouveau au report des rencontres .Hier, c’était 
l’IRT avec tout l’effectif joueurs, encadreurs, 
administrateurs qui étaient contaminés du co-
vid 19,aujourd’hui c’est le Raja qui en souffre 
et qui ratera le retour du Caire contre le Za-
malek. Les médias marocains ne savent à quel 
saint se vouer se posant des questions sur 

les perspectives de l’avenir de la compétition 
2020-21.Ils se demandent quand elle se termi-
nera d’autant plus qu’il existe des exigences 
de la sélection nationale engagée en coupe du 
monde et en coupe d’Afrique ainsi que celles 
des clubs qualifiés en Champions league, en 
coupe CAF et en coupe arabe. Comment se 
présente le panorama de cette nouvelle édition 
du championnat ? C’est la problématique qui 
est à l’ordre du jour au moment où le calen-
drier est encore loin d’être constitué ,au mo-
ment aussi où la société espagnole chargée 
par la FRMF de présenter les rencontres de 
la  Botola attend toujours les dernières déci-
sions du bureau fédéral concernant le nombre 
des clubs dans les deux divisions. La nouvelle 
du maintien de toutes les équipes dans leur 
catégorie sans relégation circule dans les mi-
lieux footballistiques confirmés par plusieurs 
présidents des formations professionnelles. 
Ainsi, comment peut-on élaborer un calendrier 
quand le nombre des clubs dans les différents 
étages n’est pas déterminé. Encore une poli-
tique d’improvisation dans le football profes-
sionnel !

LE DEPART DE PEDRO BENALI : 
UNE VRAIE « CATASTROPHE 

POUR L’IRT »

UN NOUVEAU 
DEFENSEUR POUR 

L’IRT
Après le renouvellement du contrat 

de Mejhed, Aarab et Ouahabi, l’IRT 
vient d’engager un nouveau défenseur 
originaire du Chabab Rif Alhuceima. Il s’agit 
de l’international espoir Abdelhakim Aklidou 
qui est âgé à peine de 23 ans. Parallèlement à 
cette recrue ,le comité a libéré Mouaoui, Sadil, 
Ait el Haj et Cheraf.Cô
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LE 20 NOVEMBRE :
DEBUT DE LA BOTOLA I
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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

 

 

Jour

as
-S

ou
bh

ad
-D

ou
hr

al
-a

sr

al
-M

ag
hr

ib

al
-Ic

ha
e

  Sam. 07 06:19 13:12 16:00 18:26 19:44 

 Dim. 08 06:20 13:12 16:00 18:26 19:43 

 Lun. 09 06:21 13:12 15:59 18:25 19:43

 Mar. 10 06:22 13: 12 15:58 18:24 19:42

 Mer. 11 06:22 13:12 15:58 18:23 19:42

 Jeu. 12 06:23 13:13 15:57 18:23 19:41

 Ven. 13  06:24 13:13 15:57 18:22 19:40

HORaIRES DES PRIÈRES
du 07 au 13 Novembre 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 : Mettez votre énergie au service de vos activités, cela vous évitera 
de vous disperser dans des polémiques aussi stériles que fatigantes.
Amour : Confiez-vous plutôt à l’élu de votre coeur, même si vous n’abordez 
pas tous les sujets vous trouverez un bon soutien.
Argent : Il ne sert à rien de remettre à demain ce que vous pouvez aisément 
faire en matière de gestion financière.
Travail : Pour ceux qui continuent leurs activités profesionnelles : vous 
avez plus de chances d’apercevoir une opportunité si vous êtes disponible.. 

TAUREAU : (21 AvRIL - 20 MAI)
Humeur : Vous n’avez pas le temps de vous ennuyer, vous assumez de 
nombreuses activités, vous échangez des infos.
Amour : Audacieux et bien déterminé à vous imposer côté coeur, vous n’hé-
sitez pas à lancer des débats qui tendront pourtant à s’éterniser... 
Travail : Pour ceux qui continuent leurs activités profesionnelles : Compo-
ser avec les plannings de chacun n’est pas si facile.
Argent : Vous êtes en pleine possession de vos moyens, pour prendre des 
décisions saines. 

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur : Vous aurez toutes vos chances de renforcer vos liens et de ga-
gner en popularité.
Amour : Votre intérêt est de vous engager dans la durée, faut-il que vous 
trouviez la bonne personne ?.
Argent : Il faudra revoir votre budget en conséquence sinon il ne sera pas 
étonnant que vous vous fassiez rappeler à l’ordre par votre banquier ! .
Travail : Dans le domaine relationnel, vous faites preuve d’une extrême 
méfiance, vous n’allez pas facilement vers les autres.. 

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Humeur : Vous avez tous les atouts nécessaires pour faire éclore votre 
créativité, c’est le moment d’exprimer pleinement vos capacités.
Amour : Vos idées ont le vent en poupe et vos amours évoluent avec grâce. 
Vous jubilez et votre charme agit à tous les niveaux.
Argent : En cette semaine, tout ce qui touche aux recherches, travaux intel-
lectuels est favorable financièrement parlant.
Travail : Pour ceux qui continuent leurs activités profesionnelles : C’est un 
moment positive pour les finances et, globalement, pour toutes les relations. 

 LION : (24 JUILLET - 23 AOûT)
Humeur : Vous menez votre barque d’un coup de rame volontaire et entre-
prenant, trop peut-être aux yeux de vos proches, restez disponible.
Amour : Si vous manquiez un peu de couleurs dans votre vie amoureuse, il 
va y en avoir ! Côté émotions, ça devrait bouger.
Argent : Si vous aviez prêté de l’argent à une personne elle vous le rend 
plus tôt que prévu.
Travail : Préparez soigneusement cette période car ce que vous retiendrez 
à l’issue de vos cogitations devra faire ses preuves bientôt.

vIERGE : (24 AOûT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : Vous êtes sélectif mais vous restez à l’écoute des autres. Les idées ou 
les projets que l’on pourrait vous soumettre ne vous laisseront pas indifférent.
Amour : Petits bonheurs et joie de vivre vous attendent, quel joli pro-
gramme. Vous avez envie de plaire, vous faites ce qu’il faut pour le faire !
Argent : Évitez que le stress et le manque de repos vous incitent à l’erreur 
et réduisent votre capacité productive.
Travail : Vous avez besoin d’équilibrer votre vie matérielle, avec de nou-
veaux projets. Ça tombe bien car l’apprentissage de nouvelles techniques. 

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Vous avez besoin de vous libérer de votre routine pour développer 
votre vie amicale, construire votre foyer, fonder votre entreprise.
Amour : Avant de vous lancer à corps perdu dans une histoire amoureuse, 
vous avez besoin de maîtriser la situation.
Argent : Une hausse de salaire ou une promotion pourraient se dessiner à 
l’horizon, de quoi améliorer votre confort de vie.
Travail : Les exigences des uns et des autres vous rendent peut-être d’hu-
meur sombre mais vous avez vous-même des désirs puissants.

SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : L’accent est mis sur la bonne humeur et les projets entre amis. 
C’est le moment de faire ce qui vous plaît et d’en faire profiter les autres. 
Amour : Séduction, tendresse, romantisme sont au programme de la jour-
née. Il ne vous reste plus qu’à faire avec.
Argent : Votre créativité vous suggère les stratégies et votre éloquence 
vous assure l’attention de votre auditoire. 
Travail : A la recherche d’une activité professionnelle, c’est un week-end 
qui a suffisamment d’opportunités professionnelles à offrir.

SAGITTAIRE : (23 NOvEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur : Votre potentiel créatif ressort positivement, il vous rend confiant 
face aux changements qui se trament autour de vous.
Amour : Vous séduisez et vous vous lancez dans la conquête amoureuse. 
Vous brillez en société et vous remportez tous les suffrages.
Argent : C’est un retour gagnant et en fanfare que prévoient les astres pour 
tout ce qui touche vos finances.
Travail : Vous avez tout le week-end pour monter un plan et séduire une per-
sonne. Si vous y avez pensé toute la semaine, vous passez enfin à l’attaque. 

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOvEMBRE)
Humeur : Vous vous montrez particulièrement déterminé et efficace pour 
mener à bien toutes vos tâches.
Amour : Amoureux, amis et famille, tout le monde s’attache à vous faire 
plaisir, si vous vous sentez étouffé par un trop-plein d’attentions, freinez la 
fréquence des échanges. 
Argent : C’est le bon moment si vous avez décidé de négocier avec votre 
banquier, vous recevez des réponses favorables à vos demandes. 
Travail : Votre créativité vous souffle les bonnes solutions et les négocia-
tions prennent un ton plus enjoué. 

vERSEAU : (21 JANvIER - 19 FEvRIER)
Humeur : N’endossez pas des responsabilités qui ne vous conviennent pas 
et que vous risquez d’accepter pour entretenir votre popularité.
Amour : Vous n’êtes pas assez réceptif aux autres en ce moment et toutes 
les petites attentions qu’ils ont envers vous, vous semblent banales.
Argent : Cette semaine est particulièrement favorable à toutes démarches en 
vue d’asseoir votre position sociale et votre évolution financière. 
Travail : Laissez tomber vos soucis professionnels pour quelques heures et 
laissez-vous bercer par d’autres climats, créatifs et constructifs. 

POISSON : (20 FEvRIER - 20 MARS)
Humeur : Vous pouvez améliorer vos relations avec vos proches mais éga-
lement développer votre influence sur les autres et régner en maître sur 
votre entourage.
Amour : Vous ambitionnerez de conquérir un coeur à prendre mais pas 
n’importe lequel ! Celui de préférence qui se montrera noble et vaillant. 
Argent : L’abondance financière est sur le point de débarquer grâce au 
hasard, un héritage ou une commission exceptionnelle.
Travail : Vous pouvez arrimer vos convictions, vous avez la maîtrise de vos 
talents et vous rencontrez des occasions de les mettre en valeur.

HOROSCOPE

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

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

TELEPHONES UTILES

• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO

Tél : 06.62.87.22.56
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Dfouf
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GSM : 06.61.15.47.64
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Semaine du 09 au 13 
novembre 2020

Lundi 09 novembre 2020 
Pharmacie Ibn Barrajan
Av Cedres 41 B Branes II
Tél.: 05.39.31.82.71
Pharmacie Zarima
Fin rte garre routière Harrarin Lot Zarima
Tél.: 05.31.01.27.49
Pharmacie Ajial
Complex ajial quartier Harrarine
Tél.: 05.39.42.41.85
Pharmacie Hjar Sfar
Hjar Sfar, Aouama Charkia
Tél. : 05.31.12.24.66
Pharmacie Dina
Av. Imam Mouslim Im.A n°1 Dradeb
Tél. : 05.39.37.01.29
Pharmacie Imam Ali
Dhar Kanfoud au dessus du marché
Tél. : 05.39.95.44.01

MArdi 10 novembre 2020
Pharmacie Zemzem
Lot Khair Bendibane Hay Bourabaat
Tél. : 05.39.31.00.29
Pharmacie Tanmia
Lot Atanmia Mghogha, rte de Tétouan
Tél. : 05.39.95.68.39
Pharmacie Lamtafi
6, rue Abbi Hanifa lamtafi Marchan
Tél. : 05.39.93.43.18
Pharmacie la Sante
Av Tarik Ibn Ziad lot FZ Drissia
Tél. : 05.39.95.03.81 
Pharmacie Perle de Mediterrane
Tanja Balia prés Haoumat Haskouri 
Tél. : 05.39.30.27.32
Pharmacie Mehdia Golf
Lot Golf Rte Rahrah Mesnana 
Tél. : 05.39.37.73.43           

Mercredi 11 novembre 2020 
Pharmacie Zaoudia
42; rue Chouhada Zaoudia Bendiban 
Tél.: 05.39.35.12.39            
Pharmacie Gibraltar
Sania Al Jadida la Baie de Tanger
Tél. : 05.39.32.59.31
Pharmacie La Gare Routière
4, résidence Saada derrière la Garre 
Tél.: 06.07.51.16.29
Pharmacie Bait Al Makdiss
Sidi Driss entre Achenad et Hassan II
 Tél. : 05.39.31.40.11
Pharmacie Sidi Boukhari
76, Rue Sidi Boukhari lot Benazaiz
Tél. : 05.39.37.23.23
Pharmacie Route El Aouama
Route Aouama, Bd Al Qods, 
Tél. : 05.39.36.15.59
Jeudi 12 novembre 2020
Pharmacie Machkouri Dhar Kanfoud
Cplxe Mohammadi quartier Soussi
Tél. : 06.36.69.92.12
Pharmacie Dar D’Bagh
34, Rue Dar D’bagh à côté du Port 
Tél.: 05.39.94.92.92
Pharmacie Al Kodss
Rue Mansour Ibn Abi Amir Drissia
Tél. : 05.39.95.33.12
Pharmacie Boubana
Route Rahrah N° 138 B prés cricket
Tél.: 05.39.93.53.60
Pharmacie Najah
Rte de Tétouan Mghogha Kbira
Tél. : 06.16.74.16.65
Pharmacie Al Masjid
Azib Haj Kadour Khalij haoumat Essahli
Tél. : 05.39.31.03.79
vendredi 13 novembre 2020
Pharmacie Masjid Mabrouka
Mabrouka 3 rue 3 n°52 Beni Makada
Tél.: 05.39.95.29.10
Pharmacie Makarim
Rte Sidi Driss avant école Achenad
Tél. : 05.39.31.51.18  
Pharmacie Satfilage
Bd Mly Rachid en face prison Satfilage
Tél. : 05.39.31.54.60
Pharmacie Al Assil
Lot Al Assil Omran Rte de Tétouan
Tél. : 05.39.35.01.20 
Pharmacie Ibouyen
Rte Tanja El Balia, entre carefour et 
sania
Tél. : 05.31.00.13.23 
Pharmacie Ouahabi
Quartier Dziri de 300 m de Carrefour
Tél. : 06.42.63.77.27

Samedi 07 et dimanche 08 
novembre 2020

•  SAMedi
Pharmacie Atlas
16; rue Ibn Ardoun Casabarata
Tél. : 05.39.31.18.40   
Pharmacie Boukhalef
Av. Mly Rchid cplx. EL Irfane Doha
Tél. : 05.39.39.53.05
Pharmacie Al Madina Nord
Lot Al Madina derict° Sté Coca Cola
Tél. : 05.39.38.05.50    
Pharmacie Assalam
Jirari 2 N°26 en face café IRAMA 
Tél.: 05.39.36.06.00
Pharmacie Chorafae
Bd Mly Rachid en face Bayt Sahafa
Tél. : 05.39.31.11.34
Pharmacie EL MOUFID
Rue Ahlan Zemouri 2 en face Saham
Tél. : 05.39.30.73.41
 •  diMAncHe
Pharmacie Al Idrissi
En face Amendis Bir Chif 
Tél. : 05.39.31.84.58  
Pharmacie Dhar El Mers
Rte plage Walidia Tanja Balia
Tél.: 06.91.14.91.74
Pharmacie Imam Chadli
Bd Mly Rachid en face ISTA 
Tél.: 05.39.38.04.16
Pharmacie Paris
Place de France
Tél. : 05.39.93.64.24
Pharmacie Zone Industrielle
Mghogha Kebira rte de Tétouan
Tél. : 05.39.95.30.63
Pharmacie Bd Moulay Rachid
Bd Mly Rachid en face salle Victoria
Tél.: 05.39.31.32.77 

Samedi 07 et dimanche 08 
novembre 2020

Pharmacie Provence
Av. Barcelone et Provence Ali Bay
Tél. : 05.39.95.98.94
Pharmacie Sania
Boulevard Aicha Al Moussafir
Tél.: 05.39.36.13.30
Pharmacie Complexe Al Hassani
Complexe Al Hassani Rte de Rabat 
Tél.: 05.39.31.61.16
Pharmacie Socco Alto
Mall Socco Alto (Carrefour) 
Tél. : 05.39.94.77.08 
Pharmacie Al Fajr
Mesnana av. Inara lot Amendis 
Tél. : 05.39.31.43.50
Pharmacie Fares
Cplxe Amal Rte de Tétouan
Tél. : 05.39.95.64.69
Pharmacie Arreda
Tanja Balia Doha Menbet N°2
Tél. : 05.39.30.12.82
Pharmacie Raihani
14; Rue al Kortobi Marchan 
Tél. : 05.39.93.08.40
Pharmacie Khandak Dir
Khandaq Dir prés dispensaire 
Tél. : 06.43.20.74.06
Pharmacie Rahmouni
Av. Londres Imm des Palmieres 9 
Tél.: 05.39.94.57.88
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• Mots fléchés N° 1244
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GRILLE CODEE N° 723
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° 722

Solutions du précédent numéro

MOTS FLECHES N° 1245

• Mots croisés N° 817

MOTS CROISÉS (grille N° 818)

CARGAISON

PLUS
MAUVAIS

ARAIGNÉES

MUSE

FAIBLE
LUMIÈRE

OTÉS

SENSIBILITÉ
MALADIVE

HORLOGES
AQUATIQUES

MÉTRO

GRANDS
MANGEURS

PAR LE
FAIT MÊME

OUVERTE

LEVANT

APRÈS

FRAGILE

ON L’A
DANS

LE SANG

RÉGIME

ALTIÈRES

INSTRU-
MENTS

À CORDES

ACIDE

PARTIRA

TONNEAU

ARTICLE

SANS
EFFET

PEU
COURANT

TANIÈRE

DÉTRUISIT

TITRE
ÉGYPTIEN

LAVA

FILET
D’EAU

MESURE

BRILLER

FUTURS
GLACIERS 

OISEAU
SACRÉ

BRANCHÉ

AVANT
NOUS TERRE

PEAUX-
ROUGES

VOYELLES

BÉRYLLIUM

NOTE

COULEUR

SANS
GÊNE

PENSÉES

DOUX

CROCHET

ORGANE
DE VOLATILE

TITRE
ANGLAIS

AFFAIBLI
PAR L’ÂGE

COUPLE

TERME

SAIN

SULTAN
OTTOMAN

PIÈCE
D’EAU

PACINO

GROS
PINCEAU

DE LÀ

RÈGLE

FÊTES
FLAMANDES

CONDITION

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

Horizontalement.  —  I. Caudataire. - II. Agrumes. Un. - III. Rien. Lie. 
- IV. Er. Etendue. - V. Santé. Iran. - VI. Ut. Rée. - VII. As. Epandre. - VIII. Noise. 
Noé. - IX. Tic. Tienne. - X. Etirées. Du.
Verticalement. — 1. Caressante. - 2. Agira. Soit. - 3. Uré. Nu. Ici. - 4. 
Dunettes. - 5. Am. Te. Pète. - 6. Télé. Ra. Ie. - 7. Asiniennes. - 8. Edredon. - 9. 
Ru. Ua. Rend. - 10. Entente. Eu.

Horizontalement.— I.  Largesse. - II. Eventaire. Vieille langue. - III. 
Tenu. Eluda. - IV. Blessera. - V. Ne dise point. Liant. - VI. Un peu de vérité. 
Natte. - VII. Se contemple (se...). Dans l’œil. - VIII. Petit if. Frère convers. - 
IX. Règle. Contracté. Avant la nuit. - X. Occultisme.
Verticalement. —  1.  Légalité. - 2. Répétitives. - 3. Limite infranchis-
sable. - 4. Palmier à huile. Entité politique. - 5. Amon. Bec de labo. Cachée. 
- 6. Plus jeune. Parte en éclats. - 7. Slougui. Affirmatif. - 8. Un peu de lait. 
Granges. - 9. De bonne heure. Nuée. - 10. Eliminé. Courroux.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CARGAISON

PLUS
MAUVAIS

CAPITAL
DU TOGO

POUPÉE
ARTICULÉE

par MOURAD BOUKHATEM

PAYS
D’AFRIQUE

RÉGI

HOMMES
D’ACCUEIL

CARNET
DE NOTES

RAPPORT

ORNEMENTS
SACER-
DOTAUX

NON RECON-
NAISSANT

PAS MAUVAIS

AVANT MIDI

SANS
AMBAGES

VOLONTÉ

GAZ

POSSÈDENT

PASSERAS
AU

TAMIS

DE
PARME

NOTE

FLATTER

TENNISMAN
FRANÇAIS

PATRIE
D’ULYSSE

SALÉE

MARÉCHAL
DE

FRANCE

AGACENT

TERRE

NÉGATION

RUSÉE

BALCON
COUVERT

IMPÉTUEUX

LETTRES
D’ALGER

ILE
DE FRANCE

TAPISSERIE

ROULÉ

FAMILLE
D’OISEAUX

ROMAN
DE

ZOLA

OUVERTESSOLIPÈDE

EXPLOSIF ERIGÉE

DERNIER
SERVICE

LETTRES DE
NOBLESSE

RELATIVE
AU CHEVAL

ABHORRÉE

INTER-
JECTION

APRÈS
VOUS

ARC-EN-CIEL

FAMILLE DE
CARNASSIERS

VIEILLE
PLANCHE

FEMELLE
PORCINE

POSSESSIF

SONGE

SIED

CHERCHER
À

ATTEINDRE

EXTRA-
TERRESTRE

FIT 
PÉRIR

• Grille codée N° 1027

• Mots croisés N° 1116

GRILLE CODEE N° 1028

• Mots fléchés N° 1547

MOTS CROISÉS (grille N° 1117) MOTS FLECHES N° 1548
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إعداد : عبد الرحيم ابن جلون 

سلسلة المجتهد
152

عباد الرحمان : صفات يتخلق بها المسلم فيفوز ويسعد في الدنيا واآلخرة..
من صفات عبد الرحمن :

- أن يكون ملما بشرع اهلل، في أحواله كلها، وأقواله وأخالقه وتعامله مع اآلخرين.
- التواضع والبعد عن مجالسة الجاهلين السفهاء

- الخشية من عذاب اهلل
- االقتصاد في النفقة

- التوحيد الخالص هلل تعالى.
- حب القرآن الكريم والعمل به

- اإليمان بسيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل وحبيبه
- النطق بالشهادتين، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع 

إليه سبيال.
من فضل اهلل تعالى :

أن خص لعباده آيات محكمات أكثرها في سورة آل عمران.
حيث قال تعالى :

بسم اهلل الرحمان الرحيم
»امل  الل ل اإله اإل هو احلي القيوم نزل عليك الكتاب باحلق م�سدقا ملا بني يديه 
واأنزل التوراة والإجنيل من قبل هدى للنا�ض واأنزل الفرقان اإن الذين كفروا باآيات الل 

لهم عذاب �سديد والل عزيز ذو انتقام« صدق اهلل العظيم ]آل عمران 3[.
وقال تعالى :

»ُهَو الَِّذي اأَنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه اآَياٌت 
َكَماٌت ُهنَّ اأُمُّ اْلِكَتاِب َواأَُخُر ُمَت�َساِبَهاٌت  ْ مُّ
ِبُعوَن َما َت�َساَبَه  ا الَِّذيَن ِف ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ َفَيتَّ َفاأَمَّ
ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتاأِْويِلِه َوَما َيْعَلُم َتاأِْويَلُه 
ا�ِسُخوَن ِف اْلِعْلِم َيُقوُلوَن اآَمنَّا ِبِه ُكلٌّ  ُ َوالرَّ اإِلَّ اللَّ
اْلأَْلَباِب«  اأُوُلو  اإِلَّ  ُر  كَّ َوَما َيذَّ مِّْن ِعنِد َربَِّنا 

صدق اهلل العظيم ]اآلية 7[.
وسدد  اهلل  أعزك  المسلم  الحصيف  أخي 
بها، فقد تجد مقامك  واعمل  آياته  خطاك، تذكر 
العزيز  الرحيم  الكريم  وهو  يشاء،  كيف  بالجنة 

الحكيم.
قال تعالى :

ريب  ل  ليوم  النا�ض  جامع  اإنك  »ربنا 
اهلل  صدق  امليعاد«  يخلف  ل  الل  اإن  فيه، 

العظيم ]آل عمران 9[.
قال تعالى :

»اإن الذين يقولون ربنا اإننا اآمنا فاغفر لنا ذنوبنا، وقنا عذاب النار« ]آل عمران 16[.
عن أبي هريرة قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :

»نزل القرآن على سبعة أحرف : قيل األحرف السبعة هي سبع لغات متفرقة في القرآن كله، 
وهي لغات قبائل من العرب على معنى أن بعض القرآن نزل بلغة قريش، وبعضه بلغة كنانة 

وبعضه بلغة تميم ، وبعضه بلغة قيس عيالن، وبعضه بلغة أهل اليمن.
كان تشريفا لألمة اإلسالمية، وبيان لسعة رحمة اهلل وعنايته بها، وقيل هي القراءات السبع، 

بالتنوع اللفظي، والتعدد اللغوي، حيث جمع معظم اللغات العربية.
قال تعالى :

»فاقروؤوا ما تي�ش منه«
نزل جبريل عليه السالم، قال :

»إن اهلل يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرؤوا عليه، فقد أصابوا« 
)رواه أبو داود والترمذي وأحمد.

وقال عليه السالم :
»إن هذا القرآن أنزل عن سبعة أحرف، فأي ذلك قرأتم أصبتم تماروا فيه« إسناد حسن.

القرآن على سبعة  »أنزل   : قال  المنبر  وأشهد عثمان بن عفان رضي اهلل عنه، وهو على 
أحرف، كلها شاف كاف«.

قال تعالى :
»اأفال يتدبرون القراآن ولو اأن من عند غري الل لوجدوا فيه اختالفا كثريا« ]النساء 

.]82
وقال عليه السالم :

»نزل القراآن على �سبعة اأحرف واملراء ف القراآن كفر«، قالها ثالث ثم قال :
»ما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه اإلى عامله جل جالله«.

واآليتين في سورة آل عمران اآلية رقم 16 واآلية 20.
من العباد الذين هادوا إلى ربهم والذين هم عباد الرحمن.

قال تعالى :
قالوا  اجلاهلون  واإن خاطبهم  هونا  الأر�ض  مي�سون على  الذين  الرحمان  »وعباد   -

�سالما« ]الفرقان 63[.
- »الذين يبيتون لربهم �سجدا وقياما« ]64[

- »الذين يقولون ربنا ا�شف عنا عذاب جهنم اإن عذابها كان غراما« ]الفرقان 
]65

- »الذين اإذا اأنفقوا مل ي�شفوا ول يقرتوا وكان ذلك قواما« ]س الفرقان 67[
- »الذين ال يدعون مع اهلل إالها آخر، وال يقتلون النفس التي حرم اهلل إال بالحق، وال يزنون 
القيامة، ويخلد فيها مهانا« ]س الفرقان  أثاما، يضاعف له العذاب يوم  ومن يعول ذلك يلق 

.]69
مروا  واإذا  الزور،  ي�سهدون  ل  »والذين   -

باللغو مروا كراما« ]اآلية 72[.
مل  ربهم  باآيات  كروا  اإذا  »والذين   -

يخروا عليها �سما وعميانا« ]73[.
من  لنا  هب  ربنا  يقولون  »والذين   -
اأزواجنا وذرياتنا  قرة اأعني واجعلنا للمتقني 
،يلقون  مبا �سربوا  الغرفة  يجزون  اأولئك  اإماما، 
م�ستقرا  ح�سنت  فيها،  خالدين  و�سالما  حتية 

ومقاما« صدق اهلل العظيم ]س الفرقان 76[.
وقال تعالى :

ُدَعاوؤُُكْم  َلْوَل  َربِّي  ِبُكْم  َيْعَباأُ  َما  »ُقْل 
]الفرقان  ِلَزاًما«  َيُكوُن  َف�َسْوَف  ْبُتْم  َكذَّ َفَقْد 

]77
وقال تعالى في سورة الكهف :

احِلَاِت  ال�سَّ َوَعِمُلوا  اآَمُنوا  الَِّذيَن  »اإِنَّ 
َكاَنْت َلُهْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْو�ِض ُنُزًل َخاِلِديَن 
ِفيَها َل َيْبُغوَن َعْنَها حول ُقل لَّْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا لَِّكِلَماِت َربِّي َلَنِفَد اْلَبْحُر َقْبَل اأَن 
َا اإَِلُهُكْم  ْثُلُكْم ُيوَحى اإَِلَّ اأَنَّ َا اأََنا َب�َشٌ مِّ َتنَفَد َكِلَماُت َربِّي َوَلْو ِجْئَنا مِبِْثِلِه َمَدًدا ُقْل اإِنَّ
احِلًا َوَل ُي�ْشِْك ِبِعَباَدِة َربِِّه اأََحًدا«  اإَِلٌه َواِحٌد َفَمن َكاَن َيْرُجو ِلَقاَء َربِِّه َفْلَيْعَمْل َعَماًل �سَ

صدق اهلل العظيم ] س الكهف 105[.
وقال تعالى:

ْيِل َف�َسبِّْحُه  ْكِم َربَِّك َفاإِنََّك ِباأَْعُيِنَنا َو�َسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك ِحنَي َتُقوُم َوِمَن اللَّ رِبْ حِلُ »َوا�سْ
ُجوِم« ]س الطور 47[. َواإِْدَباَر النُّ

وقال تعالى :
»ول�سوف يعطيك ربك فرت�سى« ]الضحى 5[.

»السعادة« :
ليس السعادة أن تمتلك كل شيء، وإنما السعادة أن يُسعدك اهلل وال يضيق صدرك. وقل 
سبحان اهلل بحمده حين تقوم من نومك ومجلسك، يا أرحم الراحمين، اغفر لنا وارحمنا وأسكنا 

جنات النعيم آمين يا رب العالمين.
دعـــاء :

»اللهم يا ودود نسألك لذة السجود وجنة الخلود، ودعاء غير مردود، وفرجًا ورحمة يا خير 
معبود.

اللهم أجب لنا الدعاء وأبعد عنا كل بالء، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك«
آمين والحمد هلل رب العالمين.

عباد الرحمان
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خبر األسبوع

لكرة  ــــي  األوروب ــاد  ــح االت أعــلــن 
الخميس،  أمــس  أول  )يويفا(،  القدم 
لجائزة  المرشحين   4 الـ  الالعبين  عن 
الجولة  خــالل  األســبــوع،  هــذا  األفضل 
لــدوري  المجموعات  دور  من  الثالثة 
ديوجو  البرتغالي  وهم،  أوروبــا.  أبطال 
جوتا، نجم ليفربول، الذي سجل هاتريك 
أتاالنتا  على  العريض  الريدز  فوز  في 
الحسن  الفرنسي  و  نظيفة،  بخماسية 
مونشنجالدباخ،  بوروسيا  مهاجم  بيليا، 
الذي سجل هاتريك هو اآلخر في شباك 

 ،6�0 بنتيجة  األلماني  الفريق  بفوز  انتهى  الذي  اللقاء  في  شاختار، 
الذي سجل هدفين في  النصيري، مهاجم إشبيلية،  والمغربي يوسف 
فوز فريقه الصعب على كراسنودار بنتيجة 2�3. ثم النرويجي إيرلينج 
هاالند، مهاجم بوروسيا دورتموند، الذي زار شباك كلوب بروج مرتين، 

في فوز أسود الفيستيفاليا 0�3.

الدوري اإلسباني
ريال �شو�شيداد يتطلع للحفاظ 
على ال�شدارة والريال يف مهمة 

�شعبة بفالن�شيا

الن�شريي يناف�س على جائزة 
لعب الأ�شبوع  بدوري الأبطال

يتطلع ريال سوسييداد إلى الحفاظ على موقعه في صدارة الدوري 
في  األحد  غد  يوم  غرناطة  يلتقي  عندما  الوقت  من  لمزيد  اإلسباني، 
الجولة التاسعة من الليجا. فيما يحل ريال مدريد صاحب المركز الثاني في 
جدول المسابقة، ضيفا على فالنسيا في ختام مباريات الجولة، غدا األحد. 
ويأمل سوسييداد للبقاء في الصدارة خالل فترة التوقف المقبلة، بسبب 
جولة المباريات الدولية التي تنطلق في وقت الحق من األسبوع المقبل. 
وتبدو الفرصة سانحة أمام سوسييداد، بشرط الفوز على غرناطة، فيما 
يواجه الريال اختبارا صعبا خارج ملعبه. وبدأ سوسييداد الموسم الحالي 
بشكل رائع تحت قيادة مدربه إيمانول ألجواسيل والعبه المتميز ديفيد 
جدول  ويتصدر  العام.  هذا  صيف  في  الفريق  لصفوف  المنضم  سيلفا 
مدريد.  ريال  أمام  واحدة  نقطة  وبفارق  نقطة   17 برصيد  المسابقة 
ويستطيع الفريق البقاء على الصدارة، إذا حقق الفوز على غرناطة الذي 
يحتل المركز السادس والذي قدم بداية جيدة في الموسم الحالي أيضا، 
تحت قيادة مديره الفني دييجو مارتينيز، حيث حقق 4 انتصارات في أول 
7 مباريات بالمسابقة ومن بينها الفوز على كل من إشبيلية وخيتافي. 
وكان ريال مدريد استعاد الالعب مارتين أوديجارد بعد إعارته سابقا إلى 
سوسييداد، لكن النادي نجح في تثبيت أقدامه على أرض المنافسة من 
خالل االستعانة بخبرة النجم الشهير ديفيد سيلفا الذي كان على أبواب 
االنضمام لالتسيو اإليطالي، لكن وجهته تغيرت في اللحظة األخيرة. 
وسجل سيلفا هدفه األول في الموسم الحالي بضربة رأس خالل الفوز 
الكبير )1�4( على سيلتا فيجو. وصرح سيلفا على موقع االتحاد األوروبي 
للعبة )يويفا(، قبل مباراة فريقه اليوم الخميس أمام ألكمار الهولندي، 
قائال: »تحدثت إلى عائلتي وقررت االنتقال لسوسييداد. هذا هو البلد 
الذي ولدت فيه.. كنت أعلم أنني سأشعر في سوسييداد بأنني في بيتي. 
الدوري  في  االنتصارات  نغمة  استعادة  إلى  المتأزم  برشلونة  ويتطلع 
اإلسباني والتي غابت عنه في المباريات األربع الماضية، ليتجمد رصيده 
عند 8 نقاط من 6 مباريات ويحتل المركز الـ12. وما زال برشلونة بقيادة 
مدربه كومان في مرحلة البحث عن مستواه العالي، ويأمل الفريق في أن 

يجد هذا المستوى عندما يستضيف ريال بيتيس اليوم السبت. 
نتائج الدورة 8:

إيبار / قاديس  : 0 – 2 
ريال مدريد / ويسكا: 4 – 1 

أ.بلباو / إشبيلية: 2 – 1 
أوصاصونة / أ.مدريد: 1 – 3 

أالفيس / برشلونة: 1 – 1 
بيتيس / إلتشي: 3 – 1 

سلطا / ريال صوصيداد: 1 – 4  
غرناطة / ليفانطي: 1 – 1 
فالينسيا / خيطافي: 2 – 2 

فيا الريال/ بلد الوليد: 2 – 0 
برنامج الدورة 9: 

أمس الجمعة:
إلتشي / سلطا ) الساعة التاسعة 

ليال(
اليوم السبت: 

الثانية  الساعة   ( إيبار   / ويسكا 
ظهرا(

)الساعة  بيتيــــس   / برشلونة 
الرابعة والربع مساء(

الساعة   ( أوصاصونة   / إشبيلية 
السادسة والنصف مساء(

الساعـــة   ( قاديـــس   / أ.مدريد 
التاسعة ليال(
غدا األحد: 

الساعة   ( الريــال  فيا   / خيطافي 
الثانية ظهرا(

غرناطـــة   / صوصيـــداد  ريال 
)الساعة الرابعة والربع مساء(

الساعة   ( أالفيــــس   / ليفانطي 
السادسة والنصف مساء(

الساعــة   ( أ.بلبـــاو  الوليد/  بلد 
السادسة والنصف مساء(

الساعة   ( مدريد  ريال   / فالينسيا 
التاسعة ليال(

الترتيب العام
1 - ريال صوصيداد: 17 نقطة

2 - ريال مدريد: 16 //
3 - فيا الريال: 15 //

4 - أ.مدريد: 14 //
5 - قاديس: 14//

6 -  غرناطة: 14//  
7 -  بيتيس: 12 //

8 -  خيطافي: 11 //
9 - أوصاصونة: 10 // 

10 - إلتشي: 10 //
11 - أ.بلباو: 9 //

12 - برشلونة: 8//
13 -  فالينسيا: 8 //

14 - أالفيس: 8 //
15 - إيبار: 8 //

16 - اشبيلية: 7//
17 - سلطا: 6 //

18 - ليفانتي: 5 //
19 - ويسكا: 5 //

20 - بلد الوليد: 3 //

أعلن المكتب المديري التحاد طنجة أول أمس الخميس، تعاقده مع اإلطار 
الوطني ادريس المرابط كمدرب للفريق للثالث سنوات المقبلة، بعدما كان قد 
تعاقد معه منذ ثالثة أسابيع مشرفا عاما ومديرا تقيا للنادي. واتخذ المكتب هذا 
التأديبية.  اللجنة  السابق، بيدرو بنعلي وعرضه على  القرار بعد توقيفه لمدربه 
وعزا قراره بامتناع المدرب عن استئناف عمله مع الفريق منذ األربعاء 28 أكتوبر 
توظيف  بإعادة  طنجة  اتحاد  مكتب  قرار  يكن  ولم  القرار.   هذا  إصدار  حتى  و 
إلى  عودته  منذ  بذلك  الفريق  جماهير  تنبأت  حيث  مفاجئا،  كمدرب  المرابط 
أحضان الفريق، واعتبرت الخطوة بداية إلنهاء مهام سلفه بيدرو بنعلي. سيما أن 
ادريس المرابط باشر مع المكتب المسير عملية االنتدابات الجديدة وفسخ عقود 
ولم  بإسبانيا.  إجازة  رحلة  في  كان  الذي  بنعلي  استشارة  دون  الالعبين  بعض 
تفلح وسائل بيدرو بنعلي باستعانته بفئة من الجمهور وتوثيق حضوره تداريب 
الفريق عن طريق مفوض قضائي. وبدأ مكتب اتحاد طنجة حربه على المدرب 
السابق بتنحية مساعده والمهيء البدني اإلسبانيين بحجة عدم تأهيلهما من 
طرف الجامعة، بينما ألح بنعلي على استمرارهما كما رفض االنتدابات التي تمت 

دون استشارته.
يذكر أن ادريس المرابط كان قد احرز مع الفريق اول بطولة احترافية في 
تاريخه خالل الموسم الرياضي 2017 / 2018. لكن المكتب استغنى عنه بعد 
انتهاء الموسم وتعاقد مع مدرب جزائري مغمور،  وهو القرار الذي  كان قد فاجأ 

الجميع.  

أعلن المكتب المديري التحاد طنجة انتقال العبه سفيان المؤدن إلى 
فريق الوداد الرياضي مقابل 250 مليون باإلضافة إلى عقد الالعب أنس 
وأكد  الماضي.  الموسم  خالل  الطنجاوي  للفريق  لعب  الذي  االصباحي 
واعترافا  الفريق  مغادرة  في  المودن  لالعب  الملحة  الرغبة  أن  المكتب 
بما قدمه الالعب للفريق طيلة فترة تواجده به، حيث كان مثاال لالعب 
المنضبط داخل وخارج الملعب، جعلته يقبل عرض الوداد وعدم الوقوف 
في وجه مستقبل الالعب مقابل الحفاظ على حقوق النادي. وكان الالعب 
أحمر  خط  طنجة  اتحاد  جماهير  وتعتبره  الفريق،   مع  تداريبه  استأنف 
ودعت المكتب الى عدم في التفريط فيه باعتباره احد الركائز األساسية 
الالعب  وكان  إضافيين.  لموسمين  معه  مرتبط  أنه  سيما  الفريق  في 
تخلف عن حضور الحصة التدريب لبداية األسبوع الحالي، وتسربت بعدها 
أخبار عن تواجده في ضيافة سعيد الناصري، رئيس الوداد التي كان قد 
فتح معه باب المفاوضات، بينما كان وكيل الالعب يضغط من أجل إقناعه 
بالتوقيع لمولودية وجدة الذي قدم بدوره عرضا مغريا لالعب الذي فضل 
المودن  الالعب  الجمهور  من  فئة  ووصفت  المطاف.  نهاية  في  الوداد 
بالخائن، بينما اتهمت المكتب المسير بإقدامه على تدمير الفريق بسبب 

التفريط في أحد أبرز العبيه.

تعاقد المغرب التطواني مع اإلطار التقني اإلسباني أنطونيو ريشي كازورال بعقد 
يمتد لموسم واحد، لشغل مهام المدرب المساعد لمواطنه خوصي ماكيدا. واشتغل 
بالدرجة  مايوركا  ريال  لنادي  األول  والفريق  العمرية  الفئات  لجميع  مدربا  أن  كازورال 
الثانية حرف “باء” وبالدرجة الثانية حرف “ألف”، و عمل مدربا مساعدا لنادي ليفانطي 
المصري،  بالدوري  البورسعيدي  والمصري  السكندري  وباالتحاد  اإلسباني،  بالدوري 
وخاض تجربة بالدوري السعودي. كما تعاقد الفريق مع اإلطار التقني  البرتغالي هيلدر 
المرمى  للتجديد ليشغل مهام تدريب حراس  قابل  أوليفيرا لموسم واحد  جوزي دي 
خلفا للمدرب عبد الحق الكتامي الذي انتهى عقده مع الفريق. وأشرف هيلدر جوزي، 
الحارس السابق ألكاديميكا وجيل فيسينتي بالدوري البرتغالي الممتاز، قبل اعتزاله، 
اشتغل  كما  الممتاز،  البرتغالي  بالدوري  أكاديميكا  فريق  مرمى  حراس  تدريب  على 
وخاض  المرمى،  حراس  وتأطير  تكوين  مجال  في  القدم  لكرة  البرتغالية  بالجامعة 

تجربة احترافية بالدوري المغربي مع الدفاع الحسني الجديدي.

من ناحية أخرى، أعلن الفريق التطواني فسخ عقد مدافعه األيسر خليل بنحمص 
الماضيين،  الموسمين  خالل  التطواني  الفريق  قميص  الالعب  وحمل  ودي.  بشكل 
عادل  مع  اتفاق  إلى  الفريق  توصل  بالمقابل  المقبل.  العام  خالل  عقده  وينتهي 
يربطه  كان  الذي  العقد  انتهاء  بعد  واحد  لموسم  الالعب  عقد  لتجديد  الحسناوي 
بالنادي. وألح النادي على عدم التفريط في العبه بعد المستوى الجيد الذي قدمه في 
الموسم الماضي، ويعتبره أحد الدعائم األساسية في تركيبته البشرية. وكان الفريق 
الفياللي، ويباشر مفاوضات  تعاقد مع المدافع األيسر أنس المرابط والحارس يحيى 
جادة مع بعض الالعبين من داخل المغرب وخارجه لتعزيز الترسانة البشرية للفريق 
بصورة  الجديد  الموسم  برسم  االحترافية  البطولة  منافسات  غمار  لدخول  استعدادا 
بملعب  أكتوبر   26 االثنين  منذ  انطلقت  التطواني  المغرب  تداريب  وكانت  قوية. 
سانية الرمل تحت قيادة المدرب اإلسباني خوان خوصي ماكيدا. وعرفت الحصة غياب 
المهاجم المالي عبدوالي سيسوكو دون تبرير أسباب الغياب إلدارة النادي. كما غاب 

الالعب عن موعد تحاليل الكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

اأبر�شان يعيد توظيف اإدري�س املرابط مدربـًا
ويطرد بيدرو  بقرار جلنة التاأديب

اجلمهور يتهم مكتب احتاد 
طنجة  بتدمري الفريق 

بعد  ت�شريح املودن

اأجنبيني يف الطاقم التقني للمغرب التطواين.. 
بنحم�س  يف�شخ عقده واحل�شناوي يجدد
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أخبار ريال م

بدء التحقيق في تصريحات كومان 
ضد حكم الكالسيكو

مدرب  كومـــان،  أن  »سبــورت«  أكدت 
 12 إلى   4 من  باإليقاف  مهدد  برشلونة، 
المسابقات  لجنة  قبل  من  الليغا  في  مباراة 
التي قررت بدء التحقيق في تصريحات المدرب 
والتي خسرها  الكالسيكو،  مباراة  ضد حكام 
قرار  حول  جداًل  المباراة  وشهدت  البارسا. 
راموس  لصالح  جزاء  ركلة  باحتساب  الحكم 
الهدف  منها  لينجليت، سجل  الفرنسي  ضد 
الصحفي  المؤتمر  وقال كومان في  الثاني. 
الفيديو  حكام  »قرارات  الكالسيكو،إن  عقب 
اآلن  أدرتها حتى  التي   5 الـ  المباريات  خالل 
إلى  وأشار  برشلونة«.  ضد  سوى  تظهر  ال 
أمام  أحقية برشلونة في ركلة جزاء لميسي 
العبي  بعض  معاقبة  في  وكذلك  إشبيلية، 
خيتافي، متسائال: »لماذا دائمًا القرارات ضد 
برشلونة؟ أنا ال أفهم حكم الفيديو المساعد«. 
رأت  إذا  يعاقب  أن كومان  الصحيفة  وذكرت 
اللجنة أن تصريحاته مسيئة للحكام أو تشكك 
أن  القرارات.وأوضحت  وحيادية  نزاهة  في 
العقوبة تبدأ باإليقاف لمدة 4 مباريات، وتصل 
إلى 12 مباراة وفًقا لحجم الخطأ. واستشارت 
القرار  حول  قانونية  مصادر  »سبورت« 
المحتمل، والتي رجحت عدم تعرض كومان 

ألي عقوبة.
ميسي يبعث رسالة لمارادونا

تمنى األرجنتيني ميسي، نجم برشلونة، 
كي  العالم،  قوة  مارادونا،  دييجو  لمواطنه 
أجراها  التي  الجراحة  من  األخير  يتعافى 
الستئصال تجمع دموي في المخ. وقال ميسي 
»دييجو،  إنستجرام  شبكة  على  حسابه  عبر 
أتمنى لك قوة العالم كله. تنتظر أسرتي وأنا 
ممكن.  وقت  أقرب  في  يرام  ما  على  رؤيتك 
رسالته  ميسي،  وأرفق  القلب«.  من  عناق 
بصورة له مع مارادونا، أثناء تدريبات لمنتخب 
األرجنتين. ودخل مارادونا، الذي أتم الجمعة 
اإلثنين في  المستشفى، منذ  الستين،  عامه 
بوينوس أيرس، بعد أن ظهرت عليه أعراض 
األنيميا والجفاف وتدهور في الحالة المعنوية، 

حسبما كشف محاميه ماتياس مورال.
كومان يخالف رأي سيتين

حول ميسي
ال  أنه  برشلونة،  مدرب  كومان  أكد 
المدرب  سيتين  كيكي  تصريحات  مع  يتفق 
السابق للبارسا حول صعوبة قيادة العب مثل 
ميسي. وقال كومان، خالل المؤتمر الصحفي 
الذي سبق مباراة دينامو كييف يوم األربعاء 
أوروبا:«تصريحات  أبطال  بدوري  الماضي، 
ليونيل  لي  بالنسبة  ميسي؟  عن  سيتين 
أفضل العب في العالم، وكل يوم أرى طموحه 
وشخصيته، وليس لدي صعوبات في قيادته، 
وبالنسبة لي هو قائد الفريق وأتحدث معه كل 
أسبوع عن أمور في الملعب وغرفة المالبس، 
وكان  أحترمه«.  لكنني  كيكي  مع  أتفق  وال 
سيتين قد قال مؤخرا: »ميسي؟ هناك نجوم 
ليس من السهل إدارتهم. من بينهم ليونيل. 
أفضل  أنه  أيضًا  اعتبارنا  في  نضع  أن  يجب 
أغيره؟  كي  أنا  ومن  العصور.  كل  في  العب 
الوضع  بهذا  لسنوات  هناك  قبلوه  كانوا  إذا 
ولم يغيروه«. وعن ازمة الهجوم التي يعاني 
منها فريقه، أردف كومان: »أزمة في الهجوم؟ 
المهم  والشيء  نفتقده،  ما  مرات  عدة  قلت 
األشياء  أفرض  أن  أريد  وال  يناير،  سوق  هو 
ألنني أعرف وضع النادي االقتصادي، وإذا لم 
يكن من الممكن التدعيم، سنعمل بما لدينا. 
أنه يعمل، وقمنا  الفريق هو  ما يعجبني في 
بتغيير كثافة التدريبات، والالعبون منفتحون 
اللعب  محاولة  وعلينا  والتحسن،  لالستماع 
فرصا  ونخلق  المزيد،  وتقديم  جيد  بشكل 

واضحة وعلينا أن نكون أكثر فاعلية«.

اأجاك�س طنجة يحرز دوري »الأمني اخل�شا�شي«

أحرز أجاكس طنجة بطل القسم 
الممتاز لعصبة الشمال الصاعد هذا 
هواة،  الثاني  القسم  إلى  الموسم 
فوزه  بعد  الخصاصي  األمين  دوري 
موح  رجاء  فريق  على  النهائي  في 

باكو بهدفين مقابل هدف واحد.
الحاضرين  تصفيقات  وتحت 
شهد الحفل االفتتاحي للدوري حضور 
ضربة  اعطى  الذي  به،  المحتفى 
االفتتاحية  المباراة  في  االنطالقة 
بطلبة  طنجة  أجاكس  جمعت  التي 
الحضور  عليه  تعذر  بينما  طنجة. 
صحية.  ألسباب  النهائي  العرس  في 
حيث  أسرته  أفراد  بعض  ومثله 
تسلموا تذكارا بالمناسبة. حيث مرت 
الذي  النموذجي  الدوري  هذا  أجواء 
نظمه نادي رجاء البوغاز لكرة القدم، 

الخصاصي«،  »األمين  لفائدة  الشمال  عصبة  مع  بشراكة 
ألسرة  المنتمي  والرياضي  والسياسي  الجمعوي،  الفاعل 
التعليم. وهو بالمناسبة رئيس سابق التحاد مرشان ورجاء 
القدم- مرت-  لكرة  الشمال  واتحاد طنجة، وعصبة  البوغاز 
الفعاليات  من  مجموعة  بحضور  رائعة  رياضية  أجواء  في 

الرياضية.
المنظـــم  الفريق  رئيس  العاطيفــي،  محمــد  ونـــوه 
نظـــرا  التكريم  في  أحقيتـــه  وأكد  المكرمــة،  بالشخصية 
كمسير  الطنجاوية  القدم  لكرة  أسداهــا  التي  للخدمات 
مسيرا  وباعتباره  العصبـــة،  او  األندية  مستوى  على  سواء 

محنكا وفاعال جمعويا وأستاذا مربيا 
نموذجيا.

السبت  منذ  الدوري  وانطلق 
أندية،  ثمانية  بمشاركة  أكتوبر   17
طلبة  طنجة،  وداد  طنجة،  أجاكس 
طنجة، رجـــاء مــوح باكـــو، حسنية 
طنجة، شباب الدغاليين، المد األزرق 
المنظم.  الفريق  البوغاز  رجاء  ثم 
القريــــة  بملعــب  مبارياتـه  ودارت 

الرياضية.
نتائج مباريات ربع النهائي

الدغاليين:  رجاء موح باكو / شباب 
 0 – 1

أجاكس طنجة / طلبة طنجة: 3 – 1 
رجاء البوغاز / حسنية طنجة: 1 – 1 

)ضربات الترجيح 7 مقابل 8(
وداد طنجة / المد األزرق: 1 – 1 

)ضربات الترجيح 4 مقابل 5(
نتائج مبارتي نصف النهائي

جاكس طنجة / حسنية طنجة: 5 – 2 
رجاء موح / المد األزرق: 0 – 0 )ضربات الترجيح 5 مقابل 4(

المباريات النهائية
أجاكس طنجة / رجاء موح باكو: 2 � 1 

القدم  لكرة  الوطنية  للعصبة  المديري  المكتب  عقد 
المناظرة  تقنية  عبر  اجتماعا  الخميس،  أمس  أول  النسوية، 
المرئية، برئاسة إال خديجة رئيسة العصبة لتدارس مجموعة 
للموسم  شاملة  حصيلة  تقديم  بينها،  من  النقط،  من 
الرياضي 2020�2019، و تدارس نظام الصعود من القسم 
تماشيا  ذلك  و  األول،  الوطني  القسم  إلى  الثاني  الوطني 
المغربية  الملكية  الجامعة  يربط  الذي  األهداف  عقد  مع 
لكرة القدم بالعصبة الوطنية النسوية لكرة القدم، اإلدارة 
تواجد  يفرض  الذي  الجهوية،  العصب  و  الوطنية  التقنية 
الموسم  من  إبتداء  األول  الوطني  القسم  في  فريق   14

الرياضي 2021�2020. و بعد نقاش مستفيض تم اإلتفاق 
بالقسم  الخاص  النزول  نظام  على  الحفاظ  على  باإلجماع 
الثانية  و  العشر  الحادية  للرتبة  المحتلين  للفريقين  األول 
العشر و صعود الفرق المحتلة للصف األول في المجموعات 
اإلتفاق  تم  كما  الوسط.  الجنوب،  الشرق،  الشمال،  األربع: 
على تقديم مقترحات للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 
لضمان إنطالقة فعالة للبطولة الوطنية النسوية بقسميها 
األول والثاني في أحسن الظروف و تم تحديد يومي 19 و 
20 نونبر كتاريخ بدء المنافسات الخاصة بالموسم الرياضي 

المقبل.

اإلفريقيــة  الكونفدرالية  أعلنــت 
لكرة القدم عن توقيت جديد إلجراء 
المغربي  الوطني  المنتخب  مباراة 
عن  الوسطى  إفريقيا  منتخب  ضد 
كأس  تصفيات  من  الرابعة  الجولة 
الوحدة  بملعب   2021 إفريقيا  أمم 
يوم  الكاميرونية  دواال  بمدينة 
الثالثاء 17 نونبــر 2020، لتبرمــج 
الخامسة بعد  الساعة  المباراة على 
بدال  المغربــي  بالتوقيــت  الزوال 
كان  كما  زواال  الثانية  الساعة  من 

مبرمجا سابقا. 

اتفاق على نظام ال�شعود اإلى الق�شم الأول
 يف البطولة الن�شوية

توقيت جديد ملباراة املنتخب املغربي
�شد اإفريقيا الو�شطى

واقعة حكيمي تثير غضب العبي 
ريال مدريد

غضب العبو ريال مدريد، من لعبة مثيرة 
للجدل خالل مواجهة إنتر ميالن، يوم الثالثاء، 
والتي انتهت بفوز الريال 3�2 في الجولة الثالثة 
ووفًقا  أوروبا.  أبطال  بدوري  المجموعات  لدور 
بعض  هناك  فإن  سنترال«،  »ديفنسا  لشبكة 
الغضب داخل غرفة مالبس ريال مدريد، بسبب 
وجود أصوات تنادي بعدم صحة هدف الميرنجي 
بنزيما،  كريم  أحرزه  والذي  المباراة،  في  األول 
مستغاًل تمريرة خاطئة من أشرف حكيمي ظهير 
إنتر. وكان أشرف حكيمي قد تعرض للدفع من 
أثناء  مدريد،  ريال  مدافع  ميندي  فيرالند  قبل 
التمرير الخاطئ لكرة الهدف األول للميرنجي. 
وأشارت الشبكة إلى أن العبي الريال يرون هذه 
المطالبات غير منصفة، ويطالبون بمن يشكك 
بين  لعبة شبيهة  بمراجعة  الهدف،  في صحة 
وسيرجيو  سيتي  مانشستر  مهاجم  جيسوس 
دوري  نهائي  ثمن  في  الريال  قائد  راموس 
األبطال بالموسم الماضي. ويرى الالعبون أن 
جيسوس دفع راموس بشكل مشابه في النسخة 
وانتهت  خطأ،  الحكم  يحتسب  ولم  الماضية، 
اللعبة بإحراز مانشستر سيتي لهدف في شباك 

الفريق.
ريال مدريد يرفض رحيل يوفيتش 

في يناير
سينترال«عن  موقع »ديفينسا  كشف 
بعد  يوفيتش،  لوكا  بشأن مستقبل  التطورات 
خروجه بشكل كبير من حسابات المدرب زيدان. 
وشارك المهاجم الصربي، مع ريال مدريد، في 
مباراتين فقط خالل الموسم الجاري، لكنه لم 
مقاعد  إلى  ليعود  لزيدان،  المقنع  األداء  يقدم 
الموقع اإلسباني،  وبحسب  جديد.  من  البدالء 
فإن يوفيتش غير راٍض تمامًا عن الوضع الذي 
الحالي.  الوقت  خالل  مدريد،  ريال  في  يعيشه 
وأوضح التقرير، أن المهاجم الصربي، كان قريبًا 
من الرحيل في الصيف، قبل أن يتم اإلبقاء عليه؛ 
بسبب تمسك بورخا مايورال باالنتقال إلى روما. 
ومع ذلك، هناك اتجاه داخل ريال مدريد، لمنح 
يوفيتش فرصا أخرى للمشاركة بالمباريات، من 
أجل حسم مصيره وأكد النادي، تمسكه ببقاء 

يوفيتش ورفض فكرة رحيله في ينايرالمقبل.
كورتوا ينافس راموس وبنزيما 

وغضب بسبب أوديجارد
دخل البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى 
ريال مدريد، في منافسة داخلية مع 4 زمالء من 
الفريق، على جائزة أفضل العب بالنادي خالل 
أكتوبر المنصرم. ووفًقا للحساب الرسمي لريال 
مدريد، على موقع التواصل االجتماعي »تويتر«، 
وسيرجيو  بنزيما،  كريم  ينافس  كورتوا  فإن 
فالفيردي.  وفيدي  مودريتش،  ولوكا  راموس، 
في  الثاني  المركز  يحتل  مدريد  ريال  ويحتل 
ترتيب الدوري اإلسباني برصيد 16 نقطة وله 
عن  واحدة  نقطة  يفصله  كما  مؤجلة،  مباراة 
آخر،  موضوع  وفي  سوسييداد.  ريال  المتصدر 
مسؤولي  أن  سينترال«  »ديفينسا  موقع  أكد 
المنتخب  تجاه  بالغضب  يشعرون  مدريد  ريال 
النرويجي، بعد استدعاء الالعب مارتن أوديجارد 
خالل فترة التوقف الدولية المقبلة. وتم استدعاء 
خالل  النرويجي،  المنتخب  لمعسكر  أوديجارد 
فترة التوقف الدولية المقبلة، لخوض مباريات 
فإن  للموقع«،  ووفًقا  األوروبية.  األمم  دوري 
استدعاء  إعالن  بعد  غاضبون  الريال  مسؤولي 
أوديجارد للمنتخب، بسبب عودته من اإلصابة 
خالل مشاركته مع النرويج في الشهر الماضي، 
ويخشى  فالنسيا.  أمام  للظهور  يستعد  وبدأ 
وعدم  بالده،  منتخب  مع  إصابته  تجدد  الريال 

قدرة الفريق على االستفادة من خدماته.
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أبرشان  كان  بعدما  العـــادة،  غير  على 
األخيرة،  العامة  الجموع  خـالل  وحيدا  يتشرح 
المنتهية  الرئيـس  يلقى  أن  المنتظر  من 
واليته منافسة على منصب الرئاسة هذا العام 
طنجة  التحاد  السابق  الالعب  عزم  خالل  من 
النسوية،  القدم  لكرة  طنجة  اتحاد  ورئيس 
البعض  الئحته.  تقديم  الخطاف  الدين  عز 
يتساءل هل هذا الخبر حقيقة أم مزحة. لكن 
حقيقة،  األمر  أن  يثبت  حاليا  مطروح  هو  ما 
خاصة أن الخطاف أعلن نيته الترشح بدعم من 
بعض رجال األعمال بالمدينة، ووعد بتكوين 
ارتباط  لها  فعاليات  تضم  متوازنة  الئحة 
كرة  بتسيير  المرتبطة  التخصصات  بشتى 
القدم. وأكد الخطاف عزمه القطع مع سياسة 
التسيير الفاشلة التي تثقل كاهل النادي جراء 
استراتيجية  بنهج  الفاشلة،  االنتدابات  كثرة 
بالعمل  واالهتمام  التكوين  سياسة  تعتمد 
القاعدي وانتداب نسبة محدودة من الالعبين 
يرى  بالمقابل  للفريق.  اإلضافة  يقدمون 
الخطاف  الدين  عز  حظوظ  المتتبعين  بعض 
بعيدة  الرئاسة  كرسي  أبرشان من  إزاحة  في 
على الئحة  نفوذه  األخير  بحكم بسط  المنال 

المنخرطين.
على أي، لن نسبق األحداث. ويبقى رئيس 
المجال  المديري التحاد طنجة  فسح  المكتب 
بتقديم  الفريق  رئاسة  في  الراغبين  أمام 
ثمانية  قبل  النادي  إلدارة  الترشيح  الئحة 
القانون  حسب  الجمع  انعقاد  تاريخ  من  أيام 
أول  أبرشان  عقد  أن  ثم  للجمعية.  األساسي 
و  الالعـبين  مع  إجتماعا  الخميس،  أمس 
اإلدارية  والطبيبة و  التقنية  األطقم  أعضاء 
الجديد،  المدرب  بحضور  للنادي  التابعة 
ظروف  حول  النقاش  ودار  المرابط.  ادريس 
وحث  الجديد.  للموسم  الجيد  التحضير 
أبرشان الالعبين على االنضباط في التداريب 
والتحضير الجيد من أجل البصم على موسم 
الئق، ووعد بتوفير الظروف المالئمة من أجل 
تحقيق ذلك. ووصف مصدر مقرب من الفريق، 
تحرك أبرشان تمهيدا لوالية جديدة على رأس 
سيعقد  الذي  طنجة  التحاد  المديري  المكتب 
الجمعة  يوم  العادي  السنوي  العام  جمعه 
بطنجة.  الكبير  بالملعب  الحالي   نوفمبر   20
النصاب  التحقق من  أعماله،  ويتضمن جدول 
األدبي  التقريرين  في  التداول  و  القانوني، 
رئيس  وانتخاب  عليهما،  والمصادقة  والمالي 
دراسة  و  الجديد،  المديري  المكتب  وأعضاء 
المنخرطين.  من  بها  المتوصل  االقتراحات 

ننتظر.

نعمان أعرابحوار السبت

اخلطاف يناف�س 
اأبر�شان.. حقيقة

 اأم مزحة ؟
قال نعمان أعراب، عميد اتحاد طنجة 

لكرة القدم، إن فوزهم على الرجاء 
الرياضي بالبيضاء، أعطاهم دفعة قوية 

وحماسا كبيرا من أجل المنافسة من 
جديد على ضمان البقاء في القسم 

األول. وأضاف نعمان في حديث أجرته 
معه يومية »الصباح« أن اإلشاعات التي 

تعرض لها الالعبون بأنهم مصابون 
بفيروس كورونا، وأن الفريق هدفه 

عدم إتمام البطولة تفاديا للنزول، كان 
لها أثر إيجابي على نفسية الجميع، إذ 

أن بيدرو بنعلي، مدرب الفريق، ركز 
على العامل النفسي لرفع معنويات 

المجموعة. ونوه أعراب بالتركيبة 
البشرية التي يضمها الفريق الطنجاوي 

والعمل الكبير إلدارة اتحاد طنجة، من 
أجل إنقاذ الفريق من مخالب النزول. 
وعن تجديد عقده لثالثة مواسم، قال 
نعمان إن عائلته الصغيرة والجمهور 

الطنجاوي كان لهما دور كبير في 
استمراره وتجديد عقده باإلضافة إلى 

مشروع اإلدارة الجديدة. في ما يلي 
إعادة لنص الحوار:

كيف جاءت فكرة استمرارك مع اتحاد طنجة؟
كبيرا،  أعتبره  إنجاز  وهو  رسميا  البقاء  حققنا  أن  بعد 
اتصلت بي إدارة اتحاد طنجة من أجل تجديد عقدي، وفق 
وبعد  الفريق.  حجم  مع  تتماشى  مغايرة  وأهداف  طموح 
تجديد  في  دور  لها  كان  التي  الصغيرة  عائلتي  استشارة 
كبيرا،  حبا  لها  أكن  التي  طنجة  جماهير  في  وحبا  عقدي، 
قررت التجديد وعدم المغادرة رغم العروض الجيدة التي 

كانت مقدمة لي.
ما هو سر تألق الفريق بعد استئناف البطولة؟

تداريبنا   تابعنا  البطولة،  توقف  بعد  أننا  السبب 
بنعلي  بيدرو  بقيادة  التقني  الطاقم  مع  وجدية  بانتظام 
ساعدنا  الذي  زكرياء،  الدكتور  ذهني،  بمعد  تعزز  الذي  و 
كثيرا، وبعد قرار استئناف البطولة من جديد أصبنا جميعا 
عكس  مبارياتنا  جميع  تأجيل  علينا  حتم  مما  بالفيروس، 
نجر  لم  بأننا  حقتنا  ال  التي  اإلشاعات  أن  إال  الفرق،  باقي 
إشاعة،  مجرد  بالفيروس  إصابتنا  وأن  المخبرية،  التحاليل 
قوت عزيمتنا لتحقيق نتائج إيجابية نبرهن من خاللها أن 
اتحاد طنجة ليس بفريق ضعيف، ولم يكن يطالب بإنهاء 

البطولة خوفا من النزول للقسم الثاني.
هل كنتم تنتظرون هذه النتائج اإليجابية؟

في البداية كان هناك تخوف بحكم فارق النقط بيننا 
وبين صاحب الرتبة الرابعة عشرة، وفي الوقت نفسه كانت 
لنا عزيمة قوية لكي نحدث المفاجأة في البطولة، وبالفعل 
في  جديدة  ثقة  أعطتنا  بالبيضاء  الرياضي  الرجاء  مباراة 
أنفسنا ودفعة قوية من أجل االستمرار في سلسلة النتائج 
اإليجابية، وتأكيد أن الفوز لم يأت صدفة بل بعمل كبير 
مشترك بين إدارة الفريق الطنجاوي، التي وفرت لنا جميع 
الظروف من أجل تحقيق الفوز والطاقم التقني والالعبين.

هل تراجع إيقاع البطولة بعد التوقف؟
التوقف  البطولة سيتراجع بحكم  إيقاع  أن  كنا نعتقد 
الطويل وغياب الجمهور عن المدرجات، إضافة إلى المدة 

أين كانت بدايتك الكروية؟
كان  الذي  مرتيل  اتحاد  رفقة  كان  الكروي  مساري 
العمرية  فئاته  بجميع  مررت  العصب.  أقسام  في  يمارس 
إلى  وصوال  أفيالل،  علي  تدريبها  على  يشرف  كان  التي 
الفريق األول في سن السادسة عشرة، ألنتقل بعدها إلى 
الوطني األول هواة بطلب من  القسم  نهضة مرتيل، في 
المدرب عبد الواحد لبيض الذي ساعدني كثيرا في بداية 
خنيفرة  أطلس  بشباب  التحاقي  جاء  ثم  الكروي،  مشواري 
القسم  من  الصعود  رفقته  حققت  مواسم،  ثالثة  لمدة 
وكانت  مناسبتين،  في  األول  القسم  إلى  الثاني  الوطني 
طنجة  اتحاد  نحو  ثم  الكروي،  مساري  في  مرحلة  أحسن 
الذي تشرفت بحمل قميصه، وفزت معهم بلقب البطولة.

كنت قريبا من مغادرة اتحاد طنجة …
بعد ثالثة مواسم مع اتحاد طنجة أعتبرها ناجحة رغم 
السلبية  النتائج  بسبب  الحالي  الموسم  خالل  عانيناه  ما 
عقدي  نهاية  ومع  الثاني،  للقسم  بنا  تعصف  كادت  التي 
القسم  في  تنافس  لفرق  االتصاالت  من  مجموعة  كانت 
األول من أجل االلتحاق بها، لكنني كنت مركزا على هدف 

واحد وهو ضمان البقاء وعدم نزول اتحاد طنجة .
هل تلقيت بعض العروض لتغيير األجواء؟

القسم  في  يمارسان  فريقين  من  عرضين  تلقيت 
الوطني األول، وعرضا ثالثا من خارج ارض الوطن. تركيزي 
بالكامل كان منصبا على تحقيق  البقاء  في القسم األول، 
ثم  موفقة،  غير  بداية  بعد  الثاني  للقسم  النزول  وتجنب 

بعدها كنت سأناقش العرض المناسب.

أجل  للفرق من  الجامعة  التي خصصتها  القصيرة  الزمنية 
الحظنا  لكننا  جديد،  من  الجماعية  التداريب  استئناف 
نيل  على  تنافس  التي  سواء  للفرق  كبير  تألق  العكس، 

اللقب أو التي تصارع من أجل ضمان البقاء.
تأثرتم بغياب الجمهور…

والدعم  الثقة  يعطيك  طنجة  اتحاد  جمهور  صراحة  
أجل  من  لك  مساندا  ويكون  المدرجات،  من  الكبير 
الفرق  على جميع  أثر  الجمهور  غياب  بالفعل  أكثر.  العطاء 
الوطنية، التي لها قاعدة جماهيرية كبيرة، ويبقى الجمهور 
الطنجاوي قريبا جدا من الفريق، إذ دائما ما يساندنا سواء 
بالفندق الذي  نقيم فيه أو عبر مواقع التواصل االجتماعي.

كيف ترى التركيبة البشرية التحاد طنجة؟
وخبرة  تجربة  أصحاب  العبين  يضم  طنجة  اتحاد 
أعدنا  الوطني األول، وبسبب تجربتهم  القسم  طويلة في 
أداء كبير  الصحيح، جميعهم بصموا على  الفريق للطريق 
بشهادة المتتبعين منذ استئناف البطولة. الحمد هلل اتحاد 

طنجة في طريقه الصحيح.
ماذا أضاف المدرب بيدرو بنعلي للمجموعة؟

لنا  وقال  بنعلي،  بيدرو  المدرب  مع  اجتماع  أول  في 
“انا واحد منكم” تشعر به قريبا من الالعبين جدا، ومنحنا 
إضافات كثيرة سواء في ما يتعلق بالنهج التكتيكي، أو من 
خالل قراءة المباريات بطريقة مغايرة عن السابق. يعامل 
جميع الالعبين بالطريقة نفسها، ال فرق عنده بين العب 

رسمي واحتياطي. صراحة منحنا ثقة كبيرة.
رغم  المحلي  المنتخب  من  بإقصائك  ألم تشعر 

تألقك المواسم الماضية؟
تشعر صراحة باإلقصاء رغم أنك تبذل مجهودا كبيرا 
أتمنى  ذلك  ومع  المستوى،  في  مباريات  على  وتبصم 
يمثل  ألنه  المقبلة،  المنافسات  في  موفقا  حظا  للمنتخب 

المغرب أوال وأخيرا.

عزميتنا  قوت  حقتنا  ل  التي  “الإ�شاعات 
لتحقيق نتائج اإيجابية”
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اإعلنات قانونية واإدارية - اإعلنات قانونية واإدارية - اإعلنات 
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيـــع  عقـــار  

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

ضد : السيدة حبيبة العلوي
الساعة  على   2020�12�29 الثالثاء  يوم  في 
العاشرة والنصف )10.30( صباحا بقاعة البيوعات رقم 
3 بالمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى البيع بالمزاد 
العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار الكائن بمدينة 
طنجة: حومة ادراوة زنقة 9 رقم 06 طنجة وهو عبارة 
عن منزل يشتمل على سفلي وطابقين مساحته 50 

مترا مربعا.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 540.000.00 

درهما
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ 

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

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

مشرف على مكتب التنفيذ المدني   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل

المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية

بـيــع  عقـــار  
ملف تنفيذي عدد: 1342�6201/20

بطلب من: السيدة حفيظة شهبار ومن معها
ضد : السيد محمد اشرقي ومن معه

الساعة  على   2020�12�15 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة  صباحا   )10.30( والنصف  العاشرة 
بالمقر الرئيسي للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى 
البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار 
الكائن بمدينة طنجة: حي المصلى زنقة 02 كولومبيا 
رقم 19، وهو عبارة عن منزل مساحته 45 مترا مربعا 

يشتمل على طابق سفلي وطابقين وثالث مقلص.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 615.000.00 

درهما
تقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ 

النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.
وعلى كل من يريــد معلومــات إضافيــة في 
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر 
االلتزامات ومستندات اإلجراءات. ويؤدى الثمن ناجزا 

أو بشيك مضمون األداء مع زيادة 3 %.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهام بوحيى
 منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل  
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ

ملف تنفيذ عدد: 25/2008/184
طالب التنفيذ : شركة البنك الشعبي 

لطنجة تطوان ش م.
منفذ عليه :شركة القاسمي، كار ش م م. 

إعالن عن بيع أصل تجاري بالمزاد العلني
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/12/10 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال، سيجرى بقاعة البيوعات 
التجاري  العلني لألصل  بهذه المحكمة بيع بالمزاد 
المملوك للمنفذ عليها المذكورة أعاله الكائن بشارع 
اإلمام الغزالي رقم 8 الطابق السفلي طنجة والمقيد 
بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بطنجة تحت عدد 

.17721
حدد الثمن االفتتاحي لبيع األصل التجاري في 

مبلغ .50.000.00 درهم
ابتداء من  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.
يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 10 %. للمزيد من 
بهذه  التنفيذ  بمكتب  االتصال  يمكن  المعلومات 

المحكمة.  
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 2018/8516/403 

إعالن عن بيع عقار
لفائدة : البنك الشعبي للناظور والحسيمة ش م.
ضد : السيد طارق لشهب، عنوانه 40 زنقة 20 

الحسيمة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2020/12/02 على الساعة 
الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
بيع بالمزاد العلني للعقار المسمى )راضية 72( ذي 
للمنفذ  المملوك   06/45884 عدد  العقاري  الرسم 
طنجة،  الرباط  بطريق  الكائن  أعاله  المذكور  عليه 
من   7 رقم  االول  بالطابق  شقة  عن  عبارة  والعقار 

العمارة G مساحتها 80 م 2. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 
قبل  من  زيادة  فيه  وقدمت  درهم،   280.000.00
 40.000.00 بمبلغ  اخرى  وزيادة   ،15000 بمبلغ 

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

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية  

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 171و172و173 /2018/8516 

إعالن عن بيع عقار
لفائدة : شركة التجاري وفا بنك ش م.

ضد : السيدة رشيدة المعتصم بصفتها كفيلة شركة 
ساني موبل هوم ش م م، عنوانهما 20 مكرر زنقة 

القاضي عياض طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/12/02 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقارات المدعوة على 
التوالي )اسوان 78(و )اسوان 79(و )اسوان 80( ذي 
 06/81797 و   06/81796 عدد  العقارية  الرسوم 
والكائنة  أعاله  للمطلوبة  المملوكة   06/81798 و 
بالطابق  شقق  من  والمتكونة  فاس  شارع  بطنجة 
بعضهما   إلى  بضمهما  المالكة  قامت  السابع 
التوالي أيضا 87 م 2 و 103 م 2  مساحتهما على 

و95 م 2.
العقارات في مبلغ  الثمن االفتتاحي لبيع  حدد 

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

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 2020/8515/357

إعالن عن بيع عقار   
لفائدة: السيد عبد السالم ازعوم والسيدة عائشة 

ازقاق.
ضد: الشركة العامة المغربية لألبناك، في شخص 
ممثلها القانوني الكائن مقرها االجتماعي ب 55 

زنقة عبد المومن الدارالبيضاء.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2020/12/02 على الساعة 
الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )فونكالتون 1( ذي 
الرسم العقاري عدد G/130 المملوك للمنفذ عليها 
شارع  ملتقى  اكسيال  شارع  بطنجة  والكائن  أعاله 
انطي وزنقة كيفيدو، وهو عبارة عن بناية مكونة من 
قبو زائد طابق أرضي زائد مستوى ما بين الطبقين 

زائد طابقين مساحتها 5 آر 39 سنتيار. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

22.500.000.00 درهم. 
ابتداء من  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 

تاريخ نشر هذا اإلعالن. 
المائة،  في   3 زيادة  مع  ناجزا  الثمن  يؤدى 
وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب تنفيذ 

هذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة

مكتب التنفيذ  
ملف عدد 26/2012/44

إعالن عن بيع عقار
لفائدة : الشركة العامة المغربية لألبناك ش م.

ضد: السيد محمد العربي حدوش والسيدة جليلة 
عقيل، عنوان األول 17 زنقة الحريري طنجة وعنوان 

األخيرة شارع يوسف بن تاشفين إقامة مرجان الشقة 
52 طنجة.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/12/02  : بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )اشبيليا 
المملوك   06/45995 العقاري عدد  الرسم  41( ذي 
بإقامة  الكائن  أعاله  المذكورين  عليهما  للمنفذ 
ميامي الشقة رقم ب 11 الطابق 4 شارع الحسن األول 
وزنقة اشبيليا بطنجة. والعقار عبارة عن شقة بالطابق 

الرابع مساحتها125 م 2.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

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

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

من  بالقرب  توجد  الزنقة  أن  رغم  بشعــة،  مظاهر  من  »الخنساء«  زنقة  تعاني 
الراقية  األحياء  من  يعتبر  الذي  »كاسطيا«  بحي  النصيــري«  »سعيـــد  مستوصف 
مستوى  على  األزبال  قمامات  اعتماد  في  هاته  البشعة  المظاهر  بالمدينة.وتتجلى 
الواجهة، حيث تتساقط منها مختلف أنواع النفايات والقاذورات،  بفعل النبش الذي 
اليقبلون  الذين  الحي  سكان  حفيظة  يثير  مما  والمنحرفون،  المتشردون  به  يقوم 
ألنفسهم وال لغيرهم هذه المشاهد البئيسة وكأنها تدور بأحياء عشوائية.ولم يقف 
األمرعند هذا الحد، بل تعداه إلى ملء المكان بأجزاء ومتالشيات وسائل النقل، فضال 
عن ركن مجموعة من سيارات اإلغاثة »كروات« بالمكان ذاته الذي أصبح عبارة عن 

»خردة«.
ويلتمس السكان المتضررون من بعض أصحاب الحسنات عدم رميهم لألزبال، 
التدخل  المحلية  السلطات  من  يلتمسون  كما  المذكورة  بالزنقة  عشوائي،  بشكل 
الحاسم لرفع هذا الضررعنهم، بعدما عمر طويال وأدى إلى نفاذ صبرهم، هذا الضرر 
الذي لو انبعثت الشاعرة »الخنساء« من مرقدها، لنظمت في شأنه قصيدة رثاء،  قد 

تنسيها في أخيها صخر.!
م. إمغران

م�شاهد ب�شعة تثري حفيظة 
�شكان زنقة »اخلن�شاء«

احلكومة تقرر متديد
حالة الطوارئ ال�شحية بالبلد

في إطار جهود البالد المبذولة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، 
بتمديد حالة  الخميس على مشروع مرسوم يقضي  الحكومة يوم  صادق مجلس 
المقبل،  10 دجنبر  الوطني، وذلك إلى غاية  التراب  أرجاء  الطوارئ الصحية بسائر 

بعد تطور الوضع الوبائي وارتفاع عدد اإلصابات بالفايروس إلى أرقام قياسية.
جميع  اتخاذ  بالداخلية  المكلفة  الحكومية  للسلطة  المرسوم  أجاز  وقد  هذا 
العماالت  وعمال  الجهات  لوالة  المرسوم  خول  كما  المناسبة،  االحترازية  التدابير 
لحفظ  الوضع  ويستلزمها  يتطلبها  التي  التدابير  جميع  اتخاذ  صالحية  واألقاليم 

النظام الصحي بأرجاء المعمور.
رميساء

يناشدون جميع سكان مدينة طنجة احترام التدابير االحترازية 
للوقاية من وباء فيروس »كورونا«، وذلك من خالل :

• وضع الكمامات       • ترك مسافة األمان      • غسل البدين بالماء والصابون
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ُل اْلَغْيَث َوَيْعَلُم َما ِف اْلأَْرَحاِمۖ  َوَما  اَعِة َوُيَنزِّ َ ِعْنَدُه ِعْلُم ال�سَّ {اإِنَّ اللَّ
 َ َتْدِري َنْف�ٌض َماَذا َتْك�ِسُب َغًداۖ  َوَما َتْدِري َنْف�ٌض ِباأَيِّ اأَْر�ٍض َتُوُت اإِنَّ اللَّ

َعِليٌم َخِبرٌي  »�سورة لقمان  «}
)�سدق الل العظيم(

وذلك يوم الثالثاء 3 نوفمبر 2020 وشيع 
الطاهر في موكــب جنائـــزي، حضره  جثمانه 
الفنانين  أهله وأحبابــه ومعارفــه وثلـــة من 
ودفــن  ووطنــيا،  محليا  المعروفين،  المغاربة 
بمقبرة المجاهدين في اليــوم الموالي، بعـــد 

صالة الظهربمسجد األندلس. 
وبهذا المصاب الجلل، نتقدم بأحر التعازي 
وإلى  حمزة  بشرى  السيدة  الفقيد  أرملة  إلى 
الفقيد،  إخوة  إلى  وكذا  وأحمد  زهراء  ابنيهما، 
سعيـــد ونادية وآسيــا وعبد النـــور ومحمــد 
باإلضافة إلى جميع أفراد عائلتي،  مورو وحمزة، 
وللفقيدعظيم  والسلوان،   الصبر  لهم  راجين 
األجر والغفران، تغمده اهلل بواســع رحمتـــــه 

أولئك  وحسن  والصالحين،  والشهداء  والصديقين  النبيين  مع  جناته  فسيح  وأسكنه 
رفيقا.

وذلك يوم األربعاء 4 نوفمبر 2020 وشيع جثمانه الطاهر ودفن بمقبرة المجاهدين، 
بعد صالة الظهر، بالمقبرة ذاتها.

وبهذا المصاب الجلل، نتقدم بأحر التعازي إلى أرملة الفقيد السيدة فاطمة الزهراء 
التمسماني وإلى أبنائهما، عبد اهلل ونزار وسارة وكوثر وكذا إلى جميع أفراد عائلتي، 
والغفران،  األجر  عظيم  وللفقيد  والسلوان،  الصبر  لهم  راجين  والتمسماني،  بنسالم 
والشهداء  والصديقين  النبيين  مع  جناته  فسيح  وأسكنه  رحمته  بواسع  اهلل  تغمده 

والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

عن عمر يناهز 67 سنة، لبى نداء ربه لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل الموسيقار المرحوم
المشمول بعفو اهلل المرحوم فريد مورو

تعازي اأ�شرة جريدة طنجة يف وفاة املرحوم الأ�شتاذ

محمد م�شطفى الري�شوين

مح�شن بن�شامل

ًة َفاْدُخِلي  َيّ َيًة َمْر�سِ ِك َرا�سِ ُة اْرِجِعي اإَِلى َرِبّ ْطَمِئَنّ ْف�ُض امْلُ ُتَها الَنّ { َيا اأََيّ
ِتي   } ِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجَنّ

)�سدق الل العظيم(

المغربي  الحزن واألسى  تلقى أهل طنجة والشعب  ببالــغ 
أحد  الريسوني،  مصطفى  محمد  األستـاذ  وفــاة   نبأ  قاطبة، 
قطـاع  إصالح  رواد  من  كبيـر  ورائـد  بالمغرب،  القضاء  أعمدة 
بنـــاء   أجـل  من  شجــاع  شهم  البلد ومناضل  بهذا  المحاماة 
الفكر الحقوقي وثقافة حقوق اإلنسان بالمغرب، وأحد مؤطري 
من  بالكثير  خالله  تميز  الذي  والمصالحة  اإلنصاف  مسلسل 
خالل  تميز،  واإلنصاف،  الحق  عن  والدفاع  والشهامة  الوطنية 
القيــام بمختلـف المهــام التي توالهــا،  بالجـديـة  والفعاليــة  
العـام،  الصالح  خـدمـة  والتفاني في  الذات  ونكران  والشجاعة 
منها هدفا  بها وجعل  آمن  التي  العليـا  للمثـل  الدائم  والوفاء 

وغاية ونبراسا لحياته المليئة بالمكرمات. 
ولكم يؤلمنا أن نقوم بواجب تقديم العــزاء في رجـل  من 
على  افتقدناه  الذي  الريسوني،  مصطفى  محمد  الراحل  قامـة 
حين غرة ولسان حالنا يردد مع الشاعر السوري جريس معمر: 

لقد أبكرت يا رجل الرجـــــال     وأسرجـت المنـون بال ســؤال 
فأججت األسى في كـل قلــب     وجارحـة وما أبقـيـــت ســــال 
نعى الناعي فروعنــا جميعــا     وجـاز الجـــرح حـد االحتمـــال 
ضياعك يا محمد كـان مــــرا     أضاع النـور في حلك الليـالـي 
خسرنا الحلم والخلق المزكـى    خسرنا هيبـة الرجل المثـالــي 

تعازينا الصادقة  لألسرة الصغيرة لراحلنا الكبير، زوجته الفاضلة السيدة ربيعة الوزاني وأوالده  عمر 
وعلي وعثمـان، وإلى عائلتـي الريسونـي والوزاني وإلى هيئات القضاء بمختلف فروعه بالمغرب، وإلى 
أصدقاء الفقيد العزيز وزمالئـه  وكل من عرفـه أو اقترب منه، مع الدعاء الخالص أن يتقبله اهلل القبول 

ع.كالحسن ويكرم مثواه مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.   

ضابط الحالــة المدنية المتقاعــد والالعــب 
السابق لنهضة طنجــة لكرة القدم في فترتهــا 
الذهبية ومدير سابق لمدرسة اتحاد طنجة وأحد 

مؤسسي مدرسة نهضة طنجة لكرة القدم

عن عمر يناهز 66 سنة، لبت نداء ربها 
المشمولة بعفو اهلل المرحومة األستاذة

نادية العمارتي
حرم السيد محمد السميحي

يوم الثالثاء 3 نوفمبر 2020 
ودفن  الطاهر  جثمانها  وشيع 

بمقبرة سيدي اعمار.

عمــــــلــت،  الــراحلـــــة 
بالقنصليــة  حياتـــهــا،  قيــد 
األمريكيـــة، سابقـــا، قبـل أن 
تشتــغـــل أستـــاذة بكل من 
والمركـز  األمريكيـة  المدرسة 

الثقافي األمريكي.

الجلـــل،  المصاب  وبهذا 
نتقدم بأحر التعازي إلى حرمها 
السيد محمـد السميحي وإلى 
وجيهـــان  منيــرة  أبنائهمــا، 
وعـادل وكذا إلى جميـع أفـراد 

راجـــيـــن  وأصهـــارهـــم،  وأقــاربهـــم  والسميحي  العمارتي  عائلتي 
تغمدها  والغفران،  األجر  عظيم  وللفقيدة  والسلــوان،  الصــبـــر  لهـــم 
النبييـــن والصديقيـن  اهلل بواســـع رحمتـه وأسكنها فسيح جناتـه مع 

والشهـداء والصالحين، وحسـن أولئــك رفيقا.

يَبٌة َقاُلوا  اَبْتُهْم ُم�سِ اِبِريَن الَِّذيَن اإَِذا اأَ�سَ ِ ال�سَّ { َوَب�شِّ
َلَواٌت ِمْن  ِ َواإِنَّا اإَِلْيِه َراِجُعوَن اأُوَلِئَك َعَلْيِهْم �سَ اإِنَّا لِلَّ

ْهَتُدوَن  } َربِِّهْم َوَرْحَمٌة َواأُوَلِئَك ُهُم امْلُ
)�سدق الل العظيم(
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بقضاء  وراضية  واألسى،  بالحزن  مليئة  بمشاعر 
أعالمها  من  علما  طنجة  مدينة  ودعت  وقدره،  اهلل 
رجالها  من  ورجاًل  البررة،  أبنائها  من  وابنًا  البارزين 
الريسوني  النقيب محمد المصطفى  األفذاذ األستاذ 
وذلك ظهر يوم الثالثاء17 ربيع األول 1442 ه ق 03 
نونبر 2020  حيث وري جثمانه بمقبرة المجاهدين 
الظهر  صالة  بعد  الجنازة  صالة  عليه  أقيمت  بعدما 
حضـره  جنائزي  محفل  في  الخامس  محمد  بمسجد 

حشد من األهل واألحباب واألصدقاء.  
وكان الراحل رحمه اهلل من مواليد مدينة تطوان 
أمينة  ولال  الريسوني  المصطفى  موالي  أبويه  من 
كنون  اهلل  عبد  سيدي  العالمة  أخت  الحسني  كنون 

الحسني وابنة العالمة سيدي عبد الصمد كنون. 
اإلقامة  إلى  انتقل   1943 سنة  والده  وفاة  بعد 
مع خاله العالمة سيدي عبد اهلل كنون الحسني الذي 
كان له بمثابة األب الروحي والفعلي والمربي الساهر 
على تعليمه وتربيته وتخليقه باألخالق الحسنة، فنشأ 
بين أسرتين، األسرة الريسونية  من جهة األب وهي 
معروفة بالجهاد وتولي السلطة والقيام بالدفاع عن 
حوزة المغرب ودينه وملوكه ومنها كان بعض وزراء 
ومنهم  الصوفية  كبار  بعض  وكذا  العلوية،  الدولة 
بن  فتحا  محمد  موالي  جده  الزاوية  هذه  مؤسس 
األم،  جهة  من  الكنونية  واألسرة  ريسون،  بن  علي 
والوطنية  والتدريس  بالعلم  معروفة  األسرة  وهذه 
علماء  بينها  المغاربة، وكان من  والدفاع عن كرامة 
المجالس  ورؤساء  فاس  بمدينة  العلم  وشيوخ  كبار 

العلمية بها . 
لقد درس الراحل على عدد كبير من شيوخ العلم 
العلـمـاء:  منهـم  أذكـر  والربـاط  وتطـوان  بطنجـة 
بـن  اهلل  عبـد  لمتـون،  الحســن  كنــون،  اهلل  عبــد 
الجزائري،  القادر  عبد  بن عمرو،  أحمد  الصادق،  عبد 
محمد  الوسيني،  مبارك  بن  محمد  سكيرج،  محمد 
وبتطـوان  بوحساين،  أحمد  الوسينــي،  الساحلي 

األساتذة:  محمد  أذكر منهم  العلم  أهل  على كثير من جهابذة 
التمسماني »مدير المعهد«، محمد المهيدي التجكاني، التهامي 
الشيخ  الخطيب،  العربـي  محمد  الوزاني،  محمد  وأخيـه  الوزاني، 
الهادي  عبد  اللوه،  العربي  الزرهوني،  محمد  المصمودي،  محمد 

الريفي، الفقيه سي محاند وغيرهم كثير.
أما في الرباط فدرس على العلماء واألساتذة: عالل الفاسي، 
القادر  عبد  الباقـي،  عبد  الفتــاح  عبد  الناصري،  المكي  محمد 
أحمد  محفـوظ،  محفـوظ  العلوي،  الواحد  عبد  موالي  العمراني، 

مجيد بنجلون، محمد بن عبد النبي، حميد الشرقاوي وغيرهم.
كما تابع دراسته الجامعية بالرباط حيث حصل على شاهدة 
الليسانس في الحقوق من كلية الحقوق بالرباط التابعة لجامعة 

محمد الخامس في يونيو 1963.
وفي ماي 1964 التحق بسلك المحاماة بنقابة هيئة المحامين 
بطنجة وانتخب عضوا بمجلس الهيئة في يونيو 1971، واستمر 
دون  التوالي  على   2002 سنة  نهاية  إلى  العضوية  هذه  في 

انقطاع.
وفي سنة 1977 انتخب نقيبا لهيئة المحامين بطنجة، وفي 
بالمغرب  المحامين  هيآت  لجمعية  رئيسا  انتخب  نفسها  السنة 

سنة 1977.
كما عين عضوا في المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان سنة 
من  عين  حيث   2002 سنة  إلى  عضويته  تجديد  واستمر   1990

جديد عضوا في هذا المجلس عقب إعادة تنظيمه.
الضحايا  لتعويض  المستقلة  التحكيم  هيئة  لعضوية  اختير 
االعتقال  أو  القسري  لالختفاء  تعرضوا  ممن  حقوقهم  ذوي  أو 

التعسفي بأمر ملكي في غشت 1999.

اختير لعضوية هيئة اإلنصاف والمصالحة بأمر ملكي في 15 
دجنبر 2003.

للزاويـة  عاما  أمينـــا  الريسونيــة  العائلــة  طرف  من  اختير 
الشريفة  العائلة  لهذه  نقيبا  و   1977 سنة  بالمغرب  الريسونية 

سنة 1991.
اإلنصــاف  هيئـة  توصيات  تفعيـل  لجنــة  في  عضوا  عمــل 

والمصالحة منذ تأسيسها سنة 2006.
الخطة  إعداد  على  اإلشراف  لجنة  في  مقررا  عضوا  عين  كما 

الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
انتخب كذلك من طرف وزراء خارجية الدول اإلسالمية عضوا 
التعاون  بمنظمة  اإلنسان  لحقوق  الدائمة  المستقلة  الهيئة  في 

اإلسالمي ممثال للمملكة المغربية. 
كما عمل أيضا: 

   ـ  نائب رئيس جمعية هواة الموسيقى األندلسية بطنجة 
سابقا.

عضو سابق في المجلس الوطني للشباب والمستقبل.  -
عضو سابق في المجلس األعلى للثقافة.  -

رئيس جميعة إنماء طنجة.  -
رئيس مؤسسة عبد اهلل كنون للثقافة والبحث العلمي.  -

المعاقين  األطفال  لرعاية  الهناء  دار  جمعية  رئيس   -
والمعوزين بطنجة.

رئيس جميعة دعم المؤسسات الجامعية بطنجة.  -
عضو سابق في مجلس جامعة عبد الملك السعدي.  -

إلى جانب عضويته في الكثير من الجمعيات   -
الثقافية بالمغرب.

لحقوق  المغربية  للمنظمة  مؤسس  عضو   -
اإلنسان بالمغرب.

اإلسالمية  الخيريـة  الجمعيـة  رئيس  نائب   -
بطنجة.

رئيس النادي الملكي للسيارات بطنجة.  -

من طرف صاحب  بتكريم  المرحوم     حظي 
الحسن  جاللة  اهلل  بكرم  المرحوم  الملك  الجاللة 
الثاني  وذلك بمقتضى الرسالة الموجهة إليه في 
1999/04/15، و التي ورد فيها من كلمات )محب 
جنابنا الشريف األرضى عضو المجلس االستشاري 
لحقوق اإلنسان السيد محمد مصطفى الريسوني، 
سعادتنا  بتمام  مشفوعا  رضانا  سابغ  نبلغك  إننا 
بما  تنويهنا  كبير  عن  لك  لنعبر  مسرتنا  وعظيم 
أبديته من صدق ووطنية وتبصر، وما تحليت به 
لمختلف  تتصدى  وأنت  وتدبير  وأناة  حكمة  من 

القضايا تجسيدا لفضيلة الحوار و النقاش(.

كما تم تكريمه من طرف جاللة الملك محمد 
الوطنية  المكافأة  بوسام  وشحه  حيث  السادس 

بدرجة ضابط في سنة 2004 .

   من إنجازاته العلمية مساهمته بالكتابة منذ 
بينها،  من  المجالت  من  العديد  في   1954 سنة 
رسالة  المحاماة،  الندوة،  الفكر،  نبراس  الحديقة، 
العالي  المعهد  األعلى،  المجلس  قضاء  المحاماة، 
للقضاء، وكتب في بعض الجرائد منها، الخضراء، 
مداخالت  وقدم  األمة،  رسالة  العلم،  الشمال، 
التي  المجاالت  في  الندوات  من  كثير  في  عديدة 
يهتم بها وهي : القانون، الفقه اإلسالمي، األدب، 

والتاريخ، حقوق اإلنسان ...   

مــن إصداراتــه :
1/ حصاد العثمانيين : وهو عبارة عن مجموعة من األبحاث 
القانونية المنشورة بمجلة الندوة التي تصدرها نقابة المحامين 

بطنجة .
- 2/ وجوه ناضرة : جمع فيه بعض ما شارك به من كلمات 
في تأبين بعض أساتذته ومعارفه وأصدقائه و كذا بعض األبحاث 

عن أعمالهم .
ما  فيه كل  : وهو كتاب جمع  العربية  اللغة  دفاعا عن   /3  -
كلغة  الدائمة  العربية وسالمتها وصالحيتها  اللغة  قوة  في  قيل 

علم وأدب وحياة.
-  4/ الظل المديد : وهو عبارة عن كلمات تأبينية أو تكريمية 

مع بعض القصائد الشعرية .
� 5/ حصاد الثمانين: الجزء الثاني، وهو عبارة عن أبحاث في 

القانون.
وهو   : اإلنسان  الدفـاع عن حقوق  50 سنة في مجال   /6  -
تجميع لألعمال واألبحاث التي قام بها خالل حوالي 50 سنة من 

العمل الحقوقي.

  توفي الراحل مساء يوم اإلثنين 16 ربيع األول عام 1442 
ه/ق 02 نونبر 2020  ودفن يوم الثالثاء، سائلين المولى بمنه 
وكرمه وإحسانه أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته، يوم ال ينفع 
بواسع  يتغمده  وأن  بقلب سليم،  اهلل  أتى  من  إال  بنون  وال  مال 
رحمته وواسع مغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته مع الذين أنعم 
اهلل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 

أولئك رفيقا.

محمد المصطفى الريسوني �شـذرات
من حيـاة املرحوم 

الأ�شتاذ النقيـب
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باقي  ومسلكيات  طبائع  دون  معينة،  خصوصيات  له  المغربي  الشعب  طبيعة 
الشعوب في مغاربنا وعلى واجهة مشارقنا، فالطبيعة الجغرافية توحي بأن تنوعها 

هذه  ساكنة  بين  تنافر  هناك  يكون  بأن  وصحراء،  وسهول،  وهضاب،  جبال  من 
المناطق المتباينة جيولوجيا، وكذا تعدد اللهجات من ريفية، وجبلية، وسوسية، 

والحسانية الصحراوية، ولهجة األطلس المتوسط الزيانية.
عدة  لبالدنا  الفاتحين  معاودة  بعد  إال  بالدنا  في  اإلسالم  يتغلغل  لم 
مرات، بعد اعتقادهم بأن اإلسالم دين توحيد ووحدة، قبل أن يكون دين 
طقوس وأدعية، فكان الرمز »المولى ادريس« حينما استدعته قبيلة أوربة 
ونصبته ملكا من أجل الوحدة، فمنذ ذلك الحين أصبح في تاريخنا عقيدة 

وشرعا بأن »العرش عرش شعب قبل أن يكون عرش ملك«.
طبيعة شعبنا في التعامل والمزاج، شعـب التروي والتأني، والتساكن 
والرزانة، وحب األجنبي في ظل تبادل االحترام، مضياف إلى أبعد الحدود، 

يكرمك وهو ال يعرفك وال من أي منطقة مغربية أنت، أو أجنبيا كنت فهو 
يزيد من عطاءاته للضيف دفاعا عن سمعة بالده، لذا نالحظ أن من يزور 

المغرب يكرر زيارته ويوصي أصدقاءه وجيرانه بزيارته.
مسؤول  أمـام  قالت  تاتشيـر«  »ماركاريـت  سابقا  بريطانيا  حكومة  رئيسة 

حسب  دول  مناطق  خمس  لقسمته  للمغرب  حاكمة  بريطانيا  كانت  لو  فرنسي: 
جغرافيته« في ظل سكوت مطبق للمسؤول الفرنسي، وكأن لسان حاله يرد: »المغرب 

ليس هو الشرق األوسط«.
تالزم الدين اإلسالمــي باللغـة العربيــة، جعله وحدة إلى جانب لهجات القبائل، وكانت اللغة 
العربية لديهم أرحب لإلبداع المكتوب ومطواعة للتصور، ألن القصيدة، أو القصة، وحتى البحث 
وأفغانستان،  وباكستان،  ما حدث في دول إسالمية كإيران،  إلى ديباجة، وهذا  يتحول من صورة 
وهذا ما دعا إليه عالمتنا الجليل محمد المختار السوسي بكتابة اللهجة األمازيغية بحروف عربية 

يتلقفها كل المغاربة.
المغرب  شعوب  بين  العنصرية  تدب  حتى  الكراهية،  نار  تذكي  أن  المستعمرة  فرنسا  أرادت 
وتقسيمه إلى دويالت بإصدارها الظهير البربري سنة 1930، حولت فيه العرف إلى قانون خاص، 

فكانت المقاومة شرسة من طرف كل المغاربة فتراجعت.
اآلن في ظل حرية التعبير، والتأسيس، والتعدد، أراد البعض أن يحيي الظهير البربري في ثوب 
»األمازيغية«، بعدها سياسي وغرضها تقسيمي عنصري في الشعب الواحد حتى يخلق ذلك الحاجز 

والكراهية بين من يتكلم اللهجة العربية وباقي اللهجات القبائلية.
وهنا السؤال الذي يطرح نفسه: من هو األمازيغي ومن هو العربي بيولوجيا في مغربنا؟؟

وفي هذا السياق نستعرض بعض أطوار حياة عالمتنا الجليل األستاذ محمد المختار السوسي 
ودراسته، ومآثره األدبية والفكرية وفي رحالته بالبحث عن المعرفة:

العالمة الوزير محمد المختار السوسي
رحالة بالبحث عن المعرفة والتحقيق في التراث

والده، ورضع من  التصوف من  علمية، تشرب  بيئة  الجذور، نشأ في  قحا سوسي  كان مغربيا 
ثدي أمه الفاضلة بدايته التعليمية بحفظ القرآن فختمه سبع مرات، حيث كانت الكتاتيب القرآنية 
مبتوتة في جميع أنحاء المغرب بمدنه وقراه، ترسل األسر الصغار من أبنائها وبناتها لتعلم اللغة 
العربية وحفظ القرآن، فكانت الفاضالت من األمهات يشرفن على تنشئة بناتهن وأبنائهن على 

وناظمي  اللغة،  اآلالف من فقهاء  والمعرفة، مما جعل منطقة سوس تضم  العلم 
الشعر، ومحققي التاريخ، ومتشربي األدب من منابعه مشرقا ومغربا.

يعتبر العالمة المختار السوسي نموذجا متفردا من نماذج الذين أغنوا 
فنون  مختلف  بين  جمع  الذي  الغزير  العلمي  بإنتاجهم  الوطنية  الخزانة 
المعرفة : لغة ـ أدب ـ شعر ـ فقه ـ وتاريخ، حيث خلف في هذا المجال 

120 مؤلف.
 ،1900 سنة  ولد  صوفية  بيئة  في  السوسي  المختار  محمد  نشأ 
فقد كان والده أحد شيوخ الطريقة الدرقاوية، وبالذات في قرية إيليغ 
بإقليم تيزنيت القريبة من زاوية تازروالت حيث يوجد الولي الصالح 

سيدي احماد أموسى الشهيرة بمدارسها العلمية والصوفية.
بعد حفظه للقرآن وهو في سن العاشرة من عمره انصرف لحفظ 
الفقهية واللغوية، حيث حفظ األجرومية، والمية العرب،  المصنفات 
المصنفات  من  وغيرها  عاشر،  وابن  عاصم،  وابن  مالك،  ابن  وألفية 
والتي كانت ضرورية باألساس لاللتحاق بجامعة ابن يوسف بمراكش 

أو جامعة القرويين بفاس.
في  النهضة  فكر  رواد  من  كان  السوسي  المختار  أن  أحد  يجادل  ال 
إسهامات  له  كانت  السياق  هذا  في  بالمغرب،  العشرين  القرن  منتصف 
كان  كما  والتاريخ،  والتصوف  والفقه  اللغة  وعلوم  األدب  فنون  بين  جمعت 
في  منه  عانى  الذي  الشيء  الفرنسي،  االستعمار  مقاومة  في  شديد  نشاط  له 

السجون والمنافي.
إسم  تحمل  شخصيا  ترأسها  جمعية  بتأسيس  الفاسي  عالل  الزعيم  بمشاركة  قام 

»الحماسة« ذات توجه ثقافي وأخرى سياسية ترأسها عالل الفاسي.
وضع تحت اإلقامة اإلجبارية »إليغ« بسوس التي مكث بها 9 سنوات بعد أن استرجع  حريته 
اتجه إلى الدار البيضاء ليستأنف نشاطه الثقافي والسياسي، فنفي إلى الصحراء الشرقية سنة 1952 
مع العديد من الوطنيين على إثر المظاهرات الشعبية، في أعقاب اغتيال الزعيم النقابي التونسي 

فرحات حشاد، وسنة 1954 أفرج عنه.
مع تأسيس أول حكومة بعد االستقالل برئاسة مبارك البكاي عين محمد المختار السوسي وزيرا 
لألوقاف والشؤون اإلسالمية وسنة 1958 عين السلطان محمد الخامس ثالثة وزراء للتاج دائمين 
كان من بينهم المختار السوسي، وفي سنة 1960 عين قاضيا شرعيا للقصر الملكي إلى أن وافته 

المنية سنة 1963.
من تراثه العلمي القيم تمثل في كتابه »المعسول« الذي ترجم فيه ألزيد من أربعة آالف من 
األعالم بالسوس األقصى وهو مؤلف من 20 جزءا ومن مؤلفاته »السوس العالمة« باإلضافة إلى 

العديد من المؤلفات أثرت الخزانة الوطنية.
إشــارات

هل الشعب األمازيغي على وزن الشعب الصحراوي ؟؟
الحزب  تأسيس  أراد  الذي  »الدغرني«  الراحل  أمثال  الشيطان  غواهم  المتنطعين  من  هناك 
الديمقراطي األمازيغي، فمنع تطبيقا لقانون األحزاب الذي يمنع كل حزب عرقي أو ديني، وهناك 
أحمد عصيد الذي كرمته الفضائيات العربية وال يتكلم على شاشاتها إال بلغة الضاد وهو يحمل لها 
الدغينة هؤالء وأمثالهم يريدون خلق كيان أمازيغي لشعب أمازيغي على وزن الشعب الصحراوي 

كتجربة لقراءة حروف »تيفيناغ« يهرب التالميذ من حصصها.
مسؤولونا  واكتفى  بالمقاطعة  الجديدة  العثمانية  نداء  دائرة  من  خرجت  المغاربية  شعوبنا 

بالتنديد إكراما للدين الحنيف ردا على الفتان أردوغان.

العلمة محمد املختار ال�شو�شي
وزيـــر التــاج

عربـيـــــة بحـــروف  الأمـازيغيــــة  كـتــابـــة  اإلى  دعـــا  • عبد العزيز الحليمي

”AZIT حول اجلمع العام جلمعية املنطقة ال�شناعية امغوغة  “اأزيط ـ
الخميــس  أمــس  أول  انعقـد عشية 
05 نونبر الجاري، بقاعة الندوات لجمعية 
على   AZIT مغوغة  الصناعيــة  المنطقة 
الساعة الرابعة بعد الزوال الجمــع العام 

العادي السنوي.
بقراءة  الجلسة  افتتحت  البداية  في 
الفاتحة ترحما على روح الفقيـد »منــذر 
ططــري« الذي كــان عضوا بالمكتـــب 
المنيــة  وافتــه  والذي  للجمعية  المسير 

األسبوع الماضي.
وبعد التأكـد من النصاب القانـونـي 
الشماع  عمار  السادة:  كـل من  وبحضور 
خالـد  الرئيس  ونائــب  الجمعية،  رئيس 
العلــوي  وادريس  العمرانـي  األنجومــي 

المهدي الكاتب العام للجمعية والرئيس الشرفي السيد عادل الرايس، انطلقت أشغال الجمع 
العام بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس الجمعية السيد محمد عمار الشماع الذي شكر الحضور على 

تلبية الدعوة، قبل أن يستعرض في مستهل حديثه نقط جدول األعمال المتمثلة في:
1. مناقشة التقرير األدبي والمصادقة عليه.
2. مناقشة التقرير المالي والمصادقة عليه.

3. مراجعة المساهمة السنوية لألعضاء.

4. مختلفات تهـــم األوراش والسير 
العام واألهداف المسطرة للجمعية.

بعد ذلك تناول الكلمــة الكاتب العام 
المحمــدي،  العلـــوي  ادريـس  للجمعيـــة، 
الذي تــال التقرير األدبي وبعــده الخبيـــر 
الجهـــوي  المجلس  ورئيــس  المحاسباتي 
لطنجة-تطوان- المحاسبيـــن  للخبـــراء 

الحسيمة السيد نافع أكورام ، الذي عرض 
وتمت  للجمعية  السنــوي  المالي  التقرير 
ومراجع  مدقق  طرف  من  عليه  المصادقة 
وبعد  المختار.  بن  محمد  الحاج  الحسابات 
ومناقشتهمــا  التقريريــن  إلى  االستماع 
المصادقة  تمت  مستفيضـــة،  بطريقــة 
نقاط  على  والمصادقة  باإلجماع  عليهما 

جدول األعمال األخرى.
التعاون والتشارك بما يخدم المنطقة  العام انعقد في جو أخوي تسوده روح  الجمع  وهذا 

الصناعية ويطور من أدائها باعتبارها قطبا صناعيا مهما.
تداعيات  جراء  واالحترازية  الوقائية  للتدابير  تام  احترام  وفق  العام  الجمع  أشغال  وجرت 
الجمع  الترتيبات إلنجاح هذا  كافة  المنظمة على  اللجنة  بحيث سهرت   ،»19 فيروس »كوفيد 
العام، وفق القوانين الجاري بها العمل في هذه الظرفية الصحية الصعبة التي تمر منها بالدنا.
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• األستاذ الفاضل ، معروف عنك أن معظم أبحاثك حول 
الدراسات األصولية،  ما هو سر اهتمامك بهذا العلم ؟

السبح  مرحلة  بعد  جاءت  األصولية  الدراسات  في  المشاركة   ••
المعرفي في مختلف المسالك والمناهج، وأولها على اإلطالق الحديث 
وعلومه، وكنت أعكف على قراءة كتبه، رواية ودراية، ثم لما حبب إلي 
تنطبق  نظري  في  األصول  إذ  عاما،  له  تناولي  كان  األصولي  الدرس 
الفقه،  أو  الفهم  وأصول  الدين،  أصول  معرفية:  حقول  ثالثة  على 
األصولي،  البناء  لمحتوى  مكمالت  وهي  والتصوف،  السلوك  وأصول 
منهج  خالل  من  ومصنفاتها  مدارسها  أدركت  الحال  بطبيعة  وهذه 
الدرس العقدي والفلسفي في كلية أصول الدين مع المطالعة الحرة، 
فجاء  حياتي،  مسار  في  أزال  وال  عشتها  التي  الصوفية  التجربة  ثم 
الكتاب  الفهم، وهو يعنى بفهم  بناء على األصلين االهتمام بأصول 
واالستنباط،  الفهم  طرائق  ودرك  ودالالت،  ومعاني  ألفاظا  والسنة، 
قواعده  له  فنا  بوصفه  فاألول  وعملي،  نظري  شقين:  ذو  علم  وهو 
وضوابطه ومدارسه، والثاني بوصفه منهجا في فلسفة اإلسالم وفقه 

الحياة والواقع والناس.
إال  الكثير  فيه  يرى  ال  الذي  الفن  بهذا  أكثر  االهتمام  سر  وهذا 
جانبا منه، فيتخوف من اقتحامه، ويُهاب لتعقيده، رغم أن تناوله من 
الجانبين يجعله دستور االستنباط وفلسفة الشريعة، التي ال يستغني 
عنها مجتهد وال مقتصد، بلهَ طالب علم يشق طريقه، وفي هذا الفن 
تكتمل جميعُ المعارف، إذ هو أصول فهم الكتاب والسنة رواية ودراية، 
والموازنة،  الترجيح  في  الحديثية  الصناعة  على  األصولي  فيتعرف 
والتاريخ والرجال في نقد المتون ومعرفة عللها، وعلى التفسير واللغة 

في البيان، وعلى كل الفنون بدون استثناء. 
بالمدرسة  كثيـرا  تأثـرت  لكني 
لما  اإلسالمي،  الغرب  في  األصولية 
مستوى  على  إبداع  من  به  تختص 
وتبويبا،  تصنيفا  األصولي  الدرس 
يراعيـه  لما  ثـم  وتجديـدا،  واختيارا 
المنطقـي  التسلسـل  من  روادها 
الالحــق  واستكمـال  الفن،  لقضايا 
عمـل السابـق، في قــالـب مثــيــر، 
والذي حُبّب  بيّن،  وأسلوب سلس 
إلي أكثر صنيعُ أبي إسحاق الشاطبي 
بين  األصول  في  ومزجه  اهلل  رحمه 
وكان  والمقاصد،  والسلوك،  الفقه، 
لالهتمام  القريحة  انفتاح  في  سببا 
بالفن، والكتابة فيه، مع استصحاب 
بعض المهرة بأسلوبه ومنهجه من 
أكثرهم  ومن  المرموقين،  الُكتّاب 
الفقيه  المتواضع  مساري  في  تأثيرا 
الدكتور  األستاذ  المحقق  األصولي 

محمد فتحي الدريني رحمه اهلل )1923م_2013م(. 
ملتقيات  عدة  في  العلمية شاركت  من خالل مسيرتك   •

علمية ... ما هي أبرز المحطات التي شاركت فيها؟
المنتديات  في  المشاركـة  محطـات  استقصـاء  يطول  حقيقة   ••
وهلل  الدكتوراه  درجـة  إحرازي  قبل  بابتها  اقتحمت  والتي  العلمية، 
الحمد، فكان منها ال على سبيل الحصر، والتي عدت مشاركاتي فيها 

نواة بحوث معرفية تطورت بعدُ إلى التأليف والتصنيف، ومنها:
اآلداب  بكلية  الفقه  أصول  في  والتجديد  االجتهاد  مؤتمر  ــ   
بأكادير سنة 2010م، وشاركت فيه بموضوع: األدلة التبعية وإشكال 
األساتذة  الحاضرون ومنهم  العلماء  والخالف، وقد استحسنه  التوهم 
علماء  من  وغيرهم  حميتو  الهادي  وعبد  مبارك  جميل  محمد  الكبار 

المغرب، وطبع فيما بعد.
وقد  2011م،  بتلمسان  العولمة  وتحديات  الفتوى  مؤتمر  ــ    
ناسب االحتفال بتلمسان عاصمة عالمية للثقافة اإلسالمية وكان تحت 
التنزيل  فيه بموضوع: »مزالق  الجزائر حينها، وشاركت  رئاسة  رعاية 
مناقشات  وتضمن  ونقد«،  عرض  المعاصرة:  القضايا  في  الذرائعي 
الريسوني من خالل  الدكتور أحمد  لقضايا مستجدة ومنها وقفة مع 
رأيه القائل بجواز االحتجاج باالنتحار على إثر واقعة البوعزيزي رحمه 

اهلل بتونس، وقد ناقشت احتجاجه وتسويغه بناء على قواعد االجتهاد 
الذرائعي.

بطنجة  واألندلسيين  المغاربة  بين  المالكي  المذهب  ندوة  ــ   
2011م بموضوع: أثر الواقعية في تقصيد االستدالل عند المالكية. 
بتنسيق جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل بفاس وجمعية فاس سايس.

 ــ  ندوة الرابطة المحمدية بتنسيق مع مكتبة اإلسكندرية حول 
أصول  بموضوع:  بالرباط  المنظمة  ومقوالته  التطرف  أسس  نقض 
التدبير الوقائي والعالجي لظاهرة التطرف في الفقه النوازلي المالكي 

.2015
 ــ  مؤتمر الحديث الدولي بدبي، حول إدارة المال واألعمال في 
السنة النبوية 2015م، وشاركت فيه بموضوع: قواعد التدبير المالي 
الندوة،  أشغال  ضمن  طبع  وقد  وتنزيال،  تأصيال  النبوية  السنة  في 
2019م في موضوع  الثانية سنة  للمرة  المؤتمر  وشاركت في نفس 
الوطن والوطنية في السنة النبوية، بعنوان: حتمية االنتساب الوطني 
أشغال  أيضا ضمن  طبع  وقد  النبوية،  السنة  في  الحماية  ومقصدية 

الندوة.
النص  وسلطة  التأويل  حول  بالجزائر  البليدة  بجامعة  مؤتمر  ــ   
فيه  وشاركت  اآلداب،  كلية  في  اللسانيات  شعبة  نظمته   ،2017
بموضوع: التأويل المصلحي وإشكالية معارضة النص، وقد طبع أيضا.

 ــ  مؤتمر القيم في المجتمع المعاصر سنة 2019 بدولة اإلمارت 
جامعة محمد الخامس أبو ظبي، وشاركت فيه بموضوع: المسؤولية 

وتجديد بنائها بين الوازع األخالقي والرقي الحضاري.
 ــ  مؤتمر اإلعجاز بجامعة اإلمام األعظم ببغداد بإشراف ديوان 

الوقف السني 2018، وشاركت فيه بعنوان لواحقُ اإلعجاز التشريعي: 
التأويل، وكليات اإلصالح في الكون واإلنسان، ولم يتيسر لي حضوره 

وقرأه بعض األساتذة هناك، وقد طبع أيضا.
وقد شاركت أيضا في عدة ملتقيات داخل المغرب وخارجه، يطول 
استقصاؤها، واقتصرت على أهمها، وأسأل اهلل أن ييسر جمعها، وقد 
آليت على نفسي أال أشارك منذ أول وهلة إال في الندوات المحكمة، 
وأستدرك،  وأضيف،  بحوثي،  تحكيم  جراء  كثيرا  منها  أستفيد  والتي 
وأنقح، وال أميل إلى المشاركة في الندوات التي ال تركز على تحكيم 

البحوث والدراسات وطنيا أو دوليا.
• لك عضويات عدة في مجالت مغربية وعربية ، يمكن أن 

تقربنا أكثر من شكل هذه العضويات ؟
المنشورات  أو  التأليفية  الكتابة  في  مشاركاتي  خالل  من   ••
اإلعالمية ألني استغرقت سنوات عدة أكتب بصفة أسبوعية منتظمة 
على صفحات جريدة طنجة ربما بين سنتي 2007 إلى حدود 2013، 
والمجالت  اإللكترونية  والمواقع  الجرائد  ببعض  أيضا  ونشرت 
االنتماء  بشأن  االستكتابات  علي مجموعة من  ترد  بدأت  والدوريات، 
إلى هيآت نشر وتحرير وتحكيم، لكن ــ وأود التنبيه إلى أمر مهم ـــ 
أنني أقبل كل ما هو من قبيل التحفيز المعرفي وخدمة قضايا العلم 

انتماء  أو  معين،  فكري  أو  أيديولوجي  في سلك  منخرطا  يكن  لم  ما 
سياسي، وال أرضى من المواقع إال ما كان معروفا مشتهرا، أو منتسبا 
إلى مؤسسة تخدم قضايا الصالح العام، وهذا مبدأ وهلل الحمد عاهدت 
نفسي عليه منذ أول مراحل كتاباتي، فال أقبل إال المقبول المعهود، 

وأتحيز كل ما سواه.
العلمية  المنتديات  في  العضويات  بعض  من  يحضرني  ومما 

الوطنية والدولية ما يأتي:
 ــ عضو محكم في مراكز ودوريات الرابطة المحمدية للعلماء. 

ــ عضو محكم في مجلة منتدى تعزيز السلم والتي تصدر من   
الرباط.

عياض  القاضي  جامعة  اآلداب  كلية  مجلة  هيأة  في  عضو  ــ   
بمراكش.

 ــ عضو في هيأة مجلة كلية اآلداب جامعة البليدة الجزائر.
 ــ  عضو محكم في مجلة جامعة آل سعود بالرياض.

 ــ عضو في هيأة تحرير مجلة اللغات واآلداب بجامعة الجزائر
 ــ عضو الهيأة العلمية واالستشارية في المجلة الدولية للعلوم 

اإلنسانية والتربوية بتركيا.
 ــ عضو مؤسس لمجلة كلية العلوم الشرعية بالسمارة ورئيس 

تحريرها
اإلنسانية  للعلوم  الدولية  ُأريد  ومجلة  منصة  في  عضو  ــ   

واالجتماعية.
محمد  بجامعة  العلمي  البحث  مركز  في  التحكيم  هيأة  عضو  ــ   
المعـرفـة  ومجلـة  ظبـي،  أبو  الخامـس 
تصـدرهــا  التـي  اإلنسـانيــة  والعلـوم 

الجامعة.
وأحمد  بإجمال،  يحضرني  ما  هذا 
الهيئـات  تلك  إلى  االنتسـاب  أن  اهلل 
تكليف أكثر مما هو تشريف، لذا ال أتوقف 
أحيانا وال أتساهل في متابعة مقاالتهم 
ودراساتهم التي تعرض علي قبل النشر، 
وقراءتها بتمحيص في أوقات جد ضيقة 
كنا  وما  لهذا،  الذي هدانا  فالحمد هلل   ،

لنهتدي لوال أن هدانا اهلل.
محاضـر  أستـاذ  فضيلتـكـم   •
اإللكترونيـة  العلميـة  المنصة  في 
»الرائد« : التابعة للرابطة المحمدية 
نوعية مشاركتكم  للعلماء، ماهي 

في هذه المنصة ؟
الرابطة  مؤسسـة  مع  مشاركاتي   ••
المحمديــة للعلمـاء متعــددة، ابتــدأت بكتاباتي على صفحات مجلة 
اإلحياء، ومداخالت في مؤتمرات وتحكيم أبحاث وغيرها، ولما تهيأت 
الرائد اإللكترونية تشرفت بانتخاب من األمين العام الدكتور  منصة 
أحمد عبادي بتلقين الدرس األصولي، ويقوم ذلك على اختيار األستاذ 
والباحثون  الطلبة  ويتابعه  مادته  عرض  في  يتبناه  منهجا  المحاضر 
عبر العالم في التخصص وغيره، وتجربة الرائد هي انفتاح على جميع 
القضايا  مع  والتجاوب  الوعي  لنشر  العنكبوتية  الشبكة  عبر  األطياف 
والنقاش  التداول  عملية  يُسهّل  بأسلوب  المتخصصة،  المعرفية 

وحتى متابعة االستفادة بأسئلة وأجوبة تقويمية.
وقد عرضت من خالل منصة الرائد مادة علم أصول الفقه، وركزت 
بالمصادر  وعناية  وتوصيفا،  تعريفا  العلم  إلى  المدخل  على  فيها 
والمناهج والمدارس، وقد استغرق المدخل مجموعة من الحلقات، ثم 
انتقلت إلى الحديث عن األدلة الشرعية النقلية والعقلية عبر حلقات 
أيضا، فيُخصص لكل جزئية داخل نسق الموضوع العام حلقة واحدة 
حلقات  بتسجيل  قمت  ذلك  بعد  ثم  موضوعها،  وعناصر  بعنوانها 
والتبويب  التوزيع  في  كذلك  األمر  ونفس  وأقسامه،  الشرعي  الحكم 

عبر عناوين لقضية قواعد االستنباط.  
)يتبع(

في ضيافة كاتب
سلسلة تعريفية واقعية تلقي الضوء على بعض الكتاب والمفكرين والباحثين والمبدعين في شتى مجاالت العلوم والمعرفة ، 
إلبراز لمحات من حياتهم الشخصية والعلمية ، والتعريف بمؤلفاتهم وأحدث إصداراتهم التي تشهد بعمق معرفتهم ، وموسوعية 

علمهم ، تتنوع هذه الشخصيات بين أكاديمية وعلمية وأدبية.
 سلسلة تعريفية في قالب حواري تمد جسور التالقح بين المفكرين وبني عصرهم ، وبين المفكرين وطبقة قرائهم ، وتطلعهم 

على مسار إنتاجهم وأهم أعمالهم وآخر إصداراتهم.

)4/3(في ضيافة كاتب

عبد اهلل عبد المومن نتابع في هذه الحلقة حوارنا في جزئه الثالث
إعداد : عمـر قـربـاشمع الباحث األصولي األستاذ الدكتور
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

هذا  على  دليال  ويكفي  بالكتاب..  فائقة  وعناية  شديد  كلف  المغاربة  نحن  ولنا 
التفاني ما نجده في مكتبات الملوك والعلماء وكبار رجال الدولة من نفائس المؤلفات 
ونوادرها... فهذا مثال الوزير المترسل أبو جعفر أحمد بن عباس الذي جمع من الكتب 
ما لم يكن عند ملك إذا بلغت خزانته أربعمائة ألف مجلد عدا الدفاتر المخرومة التي 
الذهبي  المنصور  المازوزي على عهد  العزيز  الوزير عبد  لكثرتها!)79( وهذا  ال تحصى 
فسل  بالمدن  العتيقة  المكتبات  عن  أما  مجلد...  ألف  خمسون  الخاصة  بمكتبته  كان 
واعجب.. فسبته مثال كان بها خمس وأربعون خزانة كتب.. ومدينة مراكش تفرق فيها 
على عهد الموحدين أكثر من مائتي دكان لبائعي المخطوطات)80( وكم عثت أيادي 
غفلة  في  عليها  وسطت  العامرة،  مكاتبنا  في  والمرتزقة  والمستشرقين  المستعمرين 
وغمارة وتواطؤ أيضا من المسؤولين عليها »ومن العجب أن كثيرا من نفائس الفكر 
وقد  مكاتبهم،  الغربيون في  اكتنزه  وإنما  العربية  البالد  في  ليس  واإلسالمي  العربي 
جمعوا كثيرا من نفائس الفكر العربي واإلسالمي ليس في البالد العربية، وإنما اكتنزه 
الغربيون في مكاتبهم وقد جمعوا كثيرا من هذا التراث خالل العصور الماضية، وأيام 
وأيام  الصليبية،  الحروب  وأيام  وإيطاليا،  وفرنسا  وصقلية  باألندلس  المسلمين  محن 
أن دخلوا غزاة فاتحين أو تجارا مستعمرين، وحرصوا على اقتنء النسخ النادرة والكتب 
الثمينة«)81(، ثم ها هي »تحت يد االستشراق آالف مؤلفة من مخطوطات، من كتب 
دار اإلسالم نفيسة منتقاة - مشتراة أو مسروقة- »موزعة مفرقة في جميع أرجاء أوربا 

وأديرتها ومكتباتها وجامعاتها«)82(.
تلك بأسمهم ال حق إن شاء اهلل!

وبعد :
فبينما أنا أراجع ملزمة من كتابي »في رياض األجوبة« إذ نادتني خديجة : بابا هذا 

عمي المهدي.. ودخل علي وسلم فبادرت قائال :
وألذ موسيقى تسر مسامعي         صوت البير بعود األصحاب

فأجابني وكأنه لم يلق سمعها لتحيتي :
يا أبا حفصة قل لــي       قل: لماذا ال تــزور؟
كنت قد قدمت وعدا        فــإذا وعـــدك زور
وبذرت الود بالقــــو        ل فلم تزك البذور

ونحرت الود بالهجر كما يهدي الجزرو!
فلت معتذرا :

معاذ اهلل أن أقدم ودنا قربانا للهجر:
فمبرم العهد مني غير منفصم        ومضمر الود مني غير منفصل)85(

فتبسم وقال :
يا سبحان اهلل :

فلو أنت رغبت بعض ودي       لزرت بالغداة والعشي)86(
فبادرت معلقا :

موالي الشريف... لقد بعد الطريق إلى بيتك الجديد!
وفجأة شعرت في مطاوي نفسي بسماجة تعليقي هذا الذي كان علي أشد من زلة 

الخلف، فانقبضت خجال وتزايلت منه... فأجابني في عتاب رقيق :
ما بعد قط طريق إلى صديق!

وحاولت أن أتخلص من حيرتي فاندفعت قائال :
معاذ حرمة الصحبة أن يكون في تأخير زيارتي لك برهة أو جفاء، ولئن انخزلت عنها 

وتثاقلت فتقوية لعرى المودة وتمتنا ألواصرها :
وإني وإن أخرجت عنك زيارتي       لعـــذر فإنـــي في المــــودة أول

فما الود تكرار الزيارة دائمــا        ولكن على ما في القلوب المعول)87(
وأضفت :

ومن زار غبا ازداد حبا!
فانبرى إلي متسائال في مالمة بريئة :

- أو أنت إذا على قول القائل :
عليك بإغباب الزيارة إنهـــــا       إذا كثرت كانت إلى العي مسلكا

ألم تر أن الغيث يسأم دائما        ويسأل باأليدي إذا هو أمسكا؟)88(
وعلى مذهب أبي العتاهية إذ يقول :

أقلل زيارتك الصديق وال تطل        إتيانه فيلج في هجرانه؟)89(
فقلت :

كال! وال على قول صريع الغواني :
لوال متابعة األنفاس ما بقيت        روح الحياة وال دامت مدى العمر)97(

فتهافت وقال :
- كأني بك مذق اللسان تقول ما ال تفعل، ومعاذ اهلل أن تكونه، لكن أين أنت، من 
الزيارة ولو غبا حتى إني أكاد أجزم أن ال مطمع في تواصل زيارتك؟ وأحسب أنك قد 

تنصلت منها وأمضيت عقد بيعها.
فبادرت :

- هداك اهلل موالي الشريف... كيف يتم إبرام هذا العقد والصاحب األلوف ال يباع ولو 
باأللوف، أما ترفل صحبتنا اليوم في عقدها الرابع؟

فهز برأسه وتبسم وقال :
فهز برأسه وتبسم وقال :

- على كل حال :
إذا صفت المودة بين قوم        ودام ودادهم سمج الثناء

- فتأصيل المودة يسقط إذا شروط األدب...
فأشار بسبابته منبها :

األدب هو عين  أهل  بين  األب  ترك  أن  مع  أصالة،  تكلف ال شروط  لكن شروط   -
ــــــــــــــــاألدب.

الهوامش :

)79( »نفح الطيب« ج3/535 و»المغرب في حلى المغرب« ج2/206
)80( »المعلوم واألدب والفنون على عهد الموحدين« المنوني 275 وما بعدها

)81( »في األدب الحديث« ج1/474
)82( »المتنبي« محمود شاكر -54

)83( »الشوقيات المجهولة« محمد صبري ج2/26
)84( »يتيمة الدهر« ج3/309.. تصرف صاحبي في صدر البيت األول فأصله : يا أبا القاسم قل لي و أومأ بلطف أدبه 

إلى كنيتي، واألبيات للصاحب ابن عباد.
)85( ألبي حفص عمر الفاسي في »الحياة األدبية في المغرب..« 310 من قصيدة رائعة على غرار المية العجم.

)86( لعيسى بن محمد الثعالبي الفاسي دفين مكة سنة 1080 هـ في »الشعر المغربي في العصر المريني« شقوز 
209

)87( »قول على قول« ج8/278 بتصرف
207.. مع اختالف  251 و»زهر األكم..« ج3/149 و»قول على قول« ج8/278 و»مجمع الحكم..«  )88( »المخالة« 

في األلفاظ«.
)89( »زهر األكم« ج3/149
)90( »مجمع الحكم« 207
)91( »مجمع الحكم« 207

)92( »الحلل السندسية..« شكيب أرسالن ج3/264
)93( »مجمع الحكم..« 207 و»قول على قول« ج8/278

)94( »الحلل السندسية..« الوزير السراج ج3/257
)95( المصادر الثالثة السابقة، والبيتان للبهاء السنجاري.

)96( »مجمع الحكم« 207
)97( لإلمام الشاعر ابن ليون األندلسي في »نفخ الطيب« ج5/550

)98( »ربيع األبرار« الزمخشري ج1/445
)99( »مجمع الزوائد« الحافظ الهيثمي ج9/81

)يتبع(

الجزء األول  ـ  جلسة 4

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

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

َخرُي حالَبْيِك تنَطِحني!.
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88

كان أوالد الجنود القاطنون بقشلة جانكير يقلدون أباءهم المدافعين 
عن  حوزة الوطن ، في جبهة القتال بحرب الرمال ،حيث برعوا في تشكيل 
أيديهم من قطع خشبية  عليه  وبنادق ومسدسات مما وقعت  رشاشات 
وعلب صفيحية .. ووضعوا على رؤوسهم شبه خوذات من أواني مطبخية 
متالشية.. ووشحوا صدورهم بسدادات قوارير مشروبات غازية..فاتخذوا 
األجمة المجاورة لسكنى المعسكر ميدانا لمعركة افتراضية تبادل فيها 
المحاكيــة  شفاههم  الناربفوهات  إطالق  المتحاربين  عناصرالفريقين 
كفاءاتهــم  عن  أبانـوا  وقد  »الكالشنكوف«..  رشاش  رصاص  للعلعة 
الطفولية الحربية التكتيكية  في اتخاذ مواقعهم وتوزيع أدوارهم والزحف 
على بطونهم والتحرك متخفين بأغصان أشجار على رؤوسهم..كما  برع 
منها  قطعًا  يضعون  التي  الكاربون  بمادة  متفجرات  صنع  في  بعضهم 
الحفرة  فوق  ويضعون  الماء  غياب  في  وسطها  يتبولون  حفرة  وسط 
عنها  أزيح  مبستر  حليب  صفيح  علبة  لألنوف  المزكمة  »المكشكشة« 
ظهرها  بأعلى  بثقب  الفتيل  به  يوقد  بمشعل  الزعيم  فيمسك  غطاؤها 
وكأنهـا  الفضاء  في  المصفحـة  العلبة  معه  تطير  انفجار مهـول  فيحدث 

صـاروخ.

كانت مادة الكاربون رائجة في دكاكين »كريان سنطرال« يستهلكها 
على  اصطلحوا  فانوس  بواسطة  اإلنارة  في  الصفيح  بدور  القاطنون 
»جانكير«  قشلة  أوالد  من  »مشاغبون«  وكان  »الفتاشة«..  ب  تسميته 
من  لهم  ماتيسر  القتناء  المحمدي  بالحي  تسكعهم  فرصة  يغتنمون 
»كاربون« يفجرونه كمفرقعات دون اكتراث بما قد يلحق بهم من أذى 
منه،وهي  كمية  على  للحصول  فرنكات،  من  بدروه  ما  على  والنادمين 

حصة نقود قد تفيدهم في اقتناء بعض الحلويات والحاجيات.

وفي ساحة اللعب كان أوالد الجنود المرابطين في الحدود يتقمصون 
دور آبائهم في أداء التحية العسكرية بنخوة وشموخ وكانوا حريصين على 
االمتثال بأوامر رئيسهم الذي يراقب حركة سيرهم بنظام وانتظام على 
في صف مستقيم  اثنين«  اثنين..واحدـ  ـ  »واحد  متتالين:  رقمين  إيقاع 

وحركات متناسقة وخطوات ثابتة راضخة ألوامرصارمة:
»راحة ـ بالكم ـ سالح سالم«..

ويبتهج الجنود الصغارحين يصدح زعيمهم بأعلى عقيرته: »عالش 
عالش كاجينا؟« على صيغة سؤال ينتظر جوابا كافيا شافيا،ويرد أتباعه 

بحماس على نفس اإليقاع: »على الصوبة والكاميلة«.
وهــذه األهزوجـة الهزليــة التي يرددها األطفـال بحماس منقطــع 
النظيـر هي ذات حمولــة بالغيــة شعبيـة تكشف في العمق عن إحدى 
أسباب ومسببات التحاق العديد من المدنيين بالصفوف العسكرية ـ إبان 
وجبات  تناول  من  المحرومين  الكادحين  من  وجلهم  ـ  االستقالل  فجر 

غذائية صحية مماثلة .
واليغيــب عن ذهني مشهد تجمهــر العديد من البؤســاء، ذكــورا 
وإناثا، قبيل غروب شمس كل يوم من شهر رمضان، في الحيز الخلفي 
يتهافتــون  وهم  مطبخيــة  أواني  وبأياديهم  »جانكير«  قشلــة  لسور 
وقطعا  »الصوبة«  شربـة  من  حصصهم  لينالوا  بالمناكــب  ويتدافعون 
عليهم مسؤولون عسكريون  بها  يتبرع  التي  األسود  الشوفان  خبز  من 

محسنون.
ولم يبخل الجنود المرابطين في الحدود على ذويهم بماجنوه من 
خيرات بحاسي بيضا حيث بعثوا لذويهم بقشلة جانكير أكياسا من التمور 
الجزائرية على متن شاحنة عسكرية وكل كيس على ظهره عنوان مرسله 
إلى المرسل إليه من أفراد أسرته وبداخله رسالة تضمنت عبارات الشوق 
العودة بسالم  وباقتراب  بالنصرالمبين  والبنين وبشارة  والحنين لألهل 

إلى أحضان هذا البلد األمين.

مذكـــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س
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وبين أحضان اللحاف، ودفىء  شراب القرنفل والزنجبيل، تحسبا 
ألي فيروس لعين، أتذكر كالمي معكم عن الدار الكبيرة. عن علي 
وسعاد، قصة زواجهما ، وعن إبعاد  توأم الروح  ،وزجهما وسط عوالم 

الظلم والظالم...
لتصبح  مالمحها  وتتبدل  التوأم،  وتنمو  أخرى،  تلو  األيام  تمر 
البيت،  بشــؤون  القائمـة  الطلبات،  لكل  الملبية  الجميـالت،  أجمل 
الكبيرة، يتحدث عن مساعدة  الدار  السريعة اإلجابة... كل من في 

سعاد:
بكل  تقــوم  مساعدتها  كبير،  حظ  لسعاد  إن  أجملهـــا،  »ما 

األعمال....أدب وأخالق....«.
صار الكل يتمنى مساعدة مثل التوأم!

سعاد أصبح لها صديقات، وعالقات اجتماعية،فهي اآلن تخرج 
كثيرا، وتحضر كل المناسبات التي تدعى إليها، مطمئنة لوجود التوأم 

التي يرتاح معها األطفال، وتقوم بكل الواجبات...
رغبات  وتلبي  األوامر،  الواجبات،وتطيع  بكل  تقوم  فهي  نعم 

السي علي ولي نعمتها!!!
السي علي المشدوه، المفتون بقوامها، وسحر جمالها، يكون 
يحاسبها  وال  المناسبات....  في  زوجته  تتأخر  عندما  الناس  أسعد 
عن التأخير! وهكذا تمر األيام والتوأم المطيعة الترى وال تسمع إال 
قلب السي علي. أحبت فيه األب، والعشيق، والصاحب،وتمنته زوجا 
كما كان يعدها. وفي أحد أيام الربيع ترافق التوأم سعاد والحكيمة 
واألطفال إلى الحمام، لكي تقوم بخدمتهم، وتستفيد هي كذلك من 

رطوبة وسخونة الحمام، وهناك يحدث ما لم يكن في الحسبان!
عندما تخلع التوأم مالبسها، تالحظ الحكيمة أن بطن التوأم 
منتفخ، فتبدأ بمالمستها وتسألها عن السبب. التوأم ال تعرف شيئا، 
فليس لديهـا أي جـواب. سعاد تحاول كذلك معها ولكن، وبالرغم 
المسكينة  التوأم  أرضا،  والرمي  والدفع،  والعض  الضرب  كل  من 

بريئة،فليس لديها جوابا!!!
»من هو الجاني؟ أنت ال تخرجين من الدار،من من رجال الدار 

الكبيرة ضاجعك؟...«
وبكل بساطة تجيب :

» لم يضاجعني أحد، أنا فقط أنام في حضن الحاج علي عندما 
تخرجين أو تتأخرين، فقط«.

بسرعة  ثيابهن  ولبسن  وغضبا  ضربا  المسكينة  على  انهالتا 
مذهلة وعدن أدراجهن إلى البيت، ناسين الحمام، وتدليك الغسالة 
والعكار  والياسمين،  بالورد  المسقي  والغاسول  البلدي  بالصابون 
والخوف،  الغضب  محله  ليحل  الشوق،  ذلك  كل  ذهب  الفاسي.... 
والذكرى األليمة.... تقف الحكيمة أمام سعاد لتؤكد لها عدم الكالم 

في الموضوع والتكتم التام لحين تجد »هي« الحل المناسب.
اليفهم السيد علي السلوك الجديد تجاه التوأم والقساوة في 
المعاملة تجاهها، واليتمكن من محادثتها أو البقاء معها ولو لبضع 
دقائق! ينادونها بأسوأ األلقاب، ويمنعونهـا من أكلهم ، وال تعامل 

إال كالكالب الضالة!!!
في صبيحة أحد ربيعي مشرق تلبس الحكيمة عبايتها، وتأخذ 

التوأم معها ليحال  بتلك القرية حيث رأت عينيها النور!
يلتف أهل الدوار حول الحكيمة، والكل يقبل يدها...

»أين كنتم ، اشتقنا إليكم...«.
تدخل بيتها رفقة ـ خدامها الساهرين على الضيعة والبيت في 

غيابهم ـ وتدخل التوأم وتطلب  إخالء المكان إال من الجدة .
وهنا تحكي لها ما حدث، وكيف استغلت هذه الفتاة عقل السيد 
علي وقذفت به  في براثن المعصية، والخيانة الزوجية، وهو الزوج 

العفيف الذي يحب زوجته ويخلص لها ...

»هذه الفتاة الشيطانـة نصبت شباكـها حول زوج ابنتــي الوقور، 
مبرزة مفاتينها ،فخورة بجمالها...«.

»اليوم البد أن أقضي عليك« متجهة نحو التوأم،« والجنين الذي 
في بطنك البد أن يموت اليوم« ثم تتوجه في حالة جنون صارخة في 
وجه الجدة: »هل تسمعينني؟ البد ان يموت اليوم! قومي بواجبك!«.

إلى  وتتوسل  وتترجى،  البكاء  عن  تكــف  ال  المسكينـة  التوأم 
الحكيمة، مستعطفة بحضور الجدة أن يتركوها تذهب ولن  يروها 

أبدا.
توحي  الغرفة  داخل  الحركات  بعض  ظهرت  فقد  تحاول،  هباء 
باإلعداد لجريمة. بالفعل يتم توثيق قدمي ويدي التوأم، وتهم الجدة 
منحنية فوقها لوضع كمامة لمنع صوتها من الوصول للخارج، وهنا 
هذه  عائلة  عن  الحكيمة  سائلة  الجدة،  المفاجأة!  تستقيم  تكون 
لتخدمها  لسعاد  بها  أتيت  من  أنت  نسيت،  »هل  فتخبرها  الفتاة، 
كهدية منك، أال تذكرين؟؟؟ هيا ال تتكاسلي أريد موت الجنين اليوم 
وال يهمني موتها معه! فهمت؟« الجدة لم تفهم بالفعل،الجدة تراءت 
لها صور الماضي الحزين ، عندما قدمت الحكيمة رفقة ابنتها سعاد، 
وأشرفت  الجدة كمولدة على إخراج طفلتين توأم حقيقي من رحم 
سعاد، وعادت األم وابنتها للمدينة تاركة الطفلتين من غير أي سؤال 

مع الجدة.....إيه أيام..
» هذه إحدى التوأم سيدتي الحكيمة«.

»ماذا؟ عم تتحدثين؟ اليهمني من تكون، قومي بعملك فقط!«.
»ال وألف ال... ندمت على غلطة عمري، وكم صليت واستغفرت 
،ثمار  أخطائي  ثمار  أجني  أنا  واليوم  ومغفرته،  ربي  رحمة  وطلبت 
رضوخي واإلنصياع ألوامرك... سيدتي انتظري لحظة«. وتخرج الجدة 
لتعود رفقة فتاة طبق األصل للفتاة الممدة على األرض و الموثقة 
األطراف...إنها أختها التوأم.!!! »هذا يكفي، هذا يكفي، ال تزيديني 
ألما، فالخطأ ال يمكنه أن يمحي خطأ! الطفل الذي في أحشاء حفيدتك 
هو إبنها و أخوها ، وهو ابن حفيدتك... ماذا تريدين بعد كل هذا، إلى 
متى تستمرين في المراوغة وظلم الناس؟ قومي أيتها الفتاة وعانقي 
أختك،يعلم اهلل أنني ما عمدت إلبعادكما إال بسب الحاجة، وما كنت 
إال ألسعد بكما ومعكما، لعن اهلل الفقر، وانتقم لنا من المجرمين ، 

وأنت أيتها الحكيمة أولهم، لن أسامحك مدى الحياة...«.
يكسـر  نحيب  ألصوات  العنـان  طالقـة  أرضا  الحكيمة  تسقط 
إنك  يارب؟  فعلت  »ماذا  الخد،  على  لطمات  منهمرة،  الحجر،دموع 
الناس  العار، وكالم  أنا أستحق كل ذلك، خوفي من  نعم  تعاقبني؟ 
العيش  في  وحقكما  النسب،  في  حقوقكما  ضيعت   ! وحشا  جعلني 
بعد كل هذه  ياربي؟؟؟ كيف  فعلت  ماذا  أسرة،  داخل  والديكما،  مع 

السنوات، أعود لمسرح الجريمة بإرادتي ألكرر الجريمة!!!«.
كم من توائم تجول األزقة، وكم من إخوة يتراشقون بالحجارة، 
نكرة ال يتعارفون وال يعرفون مجرد أجساد تعارفت.كم من أخ يتزوج 
بين  وسعادة  العشرة  من  سنين  بعد  مرور  أو  الزفاف،  ليلة  ليغادر 
األبناء... ليقف متجمدا : زواجه باطل! فقد كان يعاشر أخته، ولديها 
أطفال، من هم ؟ اية قرابة تربطهم؟ ما العمل؟ جلهم يغادرون من 
غير رجعة، ومنهم من يصبح الفراش سكنه، أو ال ينهض عن طاولة 

بها زجاجة نبيذ، ومخدرات ...
العار؟ أم حقوق العباد؟
العار؟ أم حق المجتمع؟

العار؟  فبأي طعم تعيش الحياة؟
أيتها الصديقات ،أيها األصدقاء ،إلى هنا ،أتوقف اليوم معكم،فقد 

حضر الحبيب الغالي المداعب ألجفاني، الواعد بأحلى األحالم.
إلى الحلقة المقبلة بعد جوابكم على األسئلة.

األستاذة وفاء بن عبد القادر
رئيسة جمعية كرامة لتنمية المرأة بطنجة

�شللة الدار الكبرية
الحلقة الخامسة

»بالعياشي«  المعروف  الصروخ،  محمد  مؤخـرًا،  خضع، 
كللت  بطنجــة،  الشفـــاء  بمصحة  جراحيــة  لعملـيــة 
في  بمشاركاتـه  المعـروف  البطــل  وحسـب  بالنجاح. 
استفاد  فإنه  ودوليا،  ووطنيا  محليا  الماراطون،  سباق 
المذكورة، شاكرا  بالمصحة  تامتين  ورعاية  عناية  من 
العمليـة وكذا جميع  أشـرف على  الذي  الطبي  الطاقم 
الصحيـة،  المؤسسـة  بنفس  والعاملين  المستخدمين 

داعيا لهم بموفور  الصحة ومشمول الخير.

عملية جراحية لـ:
»العيا�شي« تكلل بالنجاح



يعتبر السوق األسبوعي ألحد الغربية من أكبر األسواق ـ إن لم 
يكن أكبرها ـ بعمالة طنجة أصيلة. والذي جعله يتبوأ هذه المكانة 
عدة عوامل، أهمها الكثافة السكانية بالمنطقة التي شارفت على 18 
ألف نسمة، موزعة بين جماعتي حد الغربية و أقواس بريش. والموقع 
تتوسط  محورية  نقطة  الغربية  أحد  جعل  الذي  المتميز،  الجغرافي 
العديد من الجماعات القروية، مع قربها من مدينتي أصيلة وطنجة، 
معروضاته  تنوع  حيــث  من  السوق  على  خاصا  طابعا  أضفى  الذي 
والفواكه..التي  والخضر  األلبان  من  المحلي،  الطابع  ذات  الفالحية 
وجدت إقباال خاصا من المتسوقين من أهل المدن. هذا زيادة على 
يوم »األحد« الذي يفتتح فيه السوق ـ وهو يوم عطلةـ حيث ساهم 
في ارتفاع عدد المتسوقين والباعة من مختلف أنحاء شمال المغرب.

يعيش  يزال  ما  فالسوق  للمنطقة،  المتميز  الوضع  هذا  ورغم 
والتنظيم  الصيانة  مستوى  على  خاصة  االختالالت،  من  مجموعة 
الكافية  للممرات  يفتقد  الداخل  من  الجبايات..فالسوق  وتحصيل 
التي تسهل عملية ولوج المتسوقين. والموجود منها أصابها الهرأ 
والتلف، مما يحول أرضية السوق في فصل الشتاء إلى معاناة حقيقية 

للمتسوقين مع األتربة ومياه األمطار المتجمعة. 
الحاصلة في مجال تحصيل  الحديث عن االختالالت  هـذا دون 
الجبايات، والتي تحرم المجلس من مداخيل معتبرة لو قام بتدبيرها 
المرافـق  من  العديد  هنـاك  أن  لوحظ  حيـث  المطلـوب..  بالشكل 
بالسوق ما تزال في حاجة إلى التنظيم والتفعيل لتؤدي دورها في 
الرفع من مداخيل المجلس من الجبايات المحصلة. وتكفي اإلشارة 
هنا إلى العمل الجاد الذي قام به قائد المنطقة السيد رشيد علواني، 
مستعينا  السوق،  تنظيم  على  السهر  على  تعيينه  منذ  عمل  الذي 
بعناصـــر القـــوة المساعــدة وأعوان السلطة؛ حيث اتضح للجميع 
التغيير الواضح الذي حصل على مستوى الواجهة الخارجية للسوق، 
الذين  الباعة  ألزم  بعدما  وسهولة،  بيسر  يتم  ولوجه  أصبح  والذي 
داخل  إلى  باالنتقال  الخارجية  بالواجهة  بضاعتهم  يعرضون  كانوا 
إلى  الدخول  المتسوقين  سيارات  جميع  على  فرض  كما  السوق. 
الموقف الخاص بالسيارات، الشيء الذي عاد على مداخيل الجماعة 

بمبالغ معتبرة، لترتفع بذلك الجبايات المحصلة من مداخيل موقف 
إلى  درهما   30 مبلغ  من  بذلك  منتقلة  صاروخي،  بشكل  السيارات 
500 درهم في السوق األول، ومنها إلى ما يقارب مبلغ 1000 درهم 

في األسواق التي بعدها!      
في  األسبوعية  األسواق  أن  إلى  اإلشارة  تجب  وللتذكير،   
به  تقاس  الذي  الحقيقي  »التيرموميتر«  تمثل  القروية  المناطق 
الشأن  وتدبير  التسيير  على  وقدرتها  المنتخبة  المجالس  جاهزية 
السهل  من  ليس  أنه  الوقت  نفس  في  االعتراف  يجب  لكن  العام. 
الموظفين  على  يتوفر  ال  مجلس  طرف  من  أسبوعي  سوق  تسيير 
الكافيين ـ أو على األقل كما يزعم ـ لتسيير هذا المرفق. وهنا تطرح 
ن المجلس من التغلب  مسألة إيجار السوق للخواص الذي قد يمكّْ
على العديد من المشاكل ذات الصلة، وإن كان البعض يتخوف من 
هذه النقطة، على اعتبار أن التجارب السابقة أثبتت أن إيجار السوق 
غالبا ما يأتي ضد مصلحة المواطنين أمام جشع المقاولين الذين ال 
يفكرون إال في الربح...وهو تخوف غير مطروح إذا ما قام المجلس 
بدوره في المراقبة والمتابعة والسهر على مصلحة المواطنين. وقد 
سبق لرئيس مجلس جماعة حد الغربية السيد عبد اهلل الغربي في 
الدورة األولى ) 2015( من الفترة النيابية الحالية، أن قال في سياق 
ملزما  سيكون  »المؤجر  أن  السوق،  بتأجير  مقترح  على  التصويت 
ولن  الطرفين،  بين  توقيعه  سيتم  الذي  التحمالت  دفتر  باحترام 
يسمح له بالمس بقدرات المتسوقين الذين سيكونون على اطالع 
مسبق بالقرار الجبائي الذي سيتم إشهاره بالباب الرئيسي للسوق«.

فلماذا لم يتم تأجير السوق؟ وما المانع من تفعيل هذه النقطة 
في  يرى  المجلس  كان  إذا  السوق،  بتأجير  جديد  مقترح  عرض  أو 
وضعه  أضحى  السوق  وأن  خاصة  بذلك،  القيام  على  القدرة  نفسه 
الحالي وحركته التجارية أحسن بكثير مما كان عليه سنة 2015، مما 

قد يشجع المقاولين على تأجيره ؟!

أحمد بومقاصر
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الصحف  بعض  ماتنشره  مع  انسجاما  البطالة  عن  للحديث  مجددا  نعود 
والمنابر اإلعالمية في سياق انشغاالت واهتمامات فئات واسعة من المواطنين، 
ذلك أن مؤشر البطالة في تزايد، وأرقام مقلقة تكشف عنها المندوبية السامية 
ألف مغربي يعانون  للتخطيط -ولكم أن تتصوروا  كيف أن مليونين و286 
البطالة.. رقم مهول وخطير ومبعث قلق وحيرة واندهاش!!تأملت جيدا في 
ما أصابنا من مآسي ومشاكل وانتكاسات بما لها من تداعيات وآثار سلبية 
على وضعنا واستقرارنا االجتماعي واالقتصادي، فوجدت من ببن هذه اآلفات 
المآسي  أم  هي  بل  باستمرار،  البلد  استقرار  تهدد  موقوتة  قنبلة  يشكل  ما 
اليأس  التي تنمي مشاعر  المشكالت والويالت  على اإلطالق... ومنها تتفرع 
واإلحباط والقلق..! ال يختلف اثنان في أن معضلة البطالة من أهم المشكالت 
االقتصادية في المجتمع،  باعتبار النتائج واالنعكاسات الوخيمة المترتبة عن 

هذه اآلفة التي تشكل خطرا على استقرار البالد!!
تعريفا  تورد  الدولية  العمل  منظمـة  فإن  ذكره،  سبق  ما  على  تأسيسا 
للعاطل »بأنه كل شخص قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه لكن دون 
جدوى«... من منطلق هذا التعريف الصادر عن منظمة أممية، فإن البطالة في 
المجتمع المغربي آفة تكتسح البلد، بل وتجثم بكلكلها على ربوع الوطن..!! 
فالكل قادر على العمل، والكل يرغب في العمل، والكل يبحث عن العمل، وهذا 
تطرح  هيكلية  أزمة  من  يعاني  عاطل  البلد شبه  وأصبح  العمل،  اليجد  الكل 
الكثير من التساؤالت قد النجد لها جوابا شافيا... فإلى أين تمضي بنا هذه 
األزمة التي تعطلت معها لغة الكالم بل أدخلت البالد في نفق مظلم اليرى 
منه بصيص أمل..؟!  أينما حللت وارتحلت وأنت تبحث عن العمل التجد من 
والبطالة  العمل«،  عن  »البحث  اسمها  لغة  منك  يقبل  من  وال  إليك  يصغي 
كما  المخفية«،  أو  »المقنعة  البطالة  كانت  وإذا  جميعا-   نعلم  أنواع-كما 
التي تغض الطرف عن موظفات  هو الشأن في كثير من اإلدارات العمومية 
وموظفين معينين »غير مرئيين« ال يحضرون إلى مقرات عملهم للقيام بما 
األجور  منتظمة  وبصفة  تؤدى  وجه حق  فبأي  واجب..  من  الوظيفة  تقتضيه 
والرواتب التي تذهب إلى جيوب »موظفين أشباح« دون مقابل من الجهد أو 
العمل ودون حسيب والرقيب..؟ هم في مأمن من التتبع والمحاسبة.. تحت 
»باك  قاعدة  على  وهناك  هنا  من  وتدخالت  والزبونية  المحسوبية  مظالت 
صاحبي« كما شرحت ذلك بغير قليل من التفصيل في موضوع العدد السابق 

بشان الدعم الموصول المخصص لبعض الفنانين.. االستثناء والقاعدة !!
أعود ألذكر أن البطالة المقنعة ذات الوجه الخفي لها مضاعفات سلبية، 
بل خطيرة على االقتصاد والتنمية والمجتمع بصفة عامة بسبب انعدام اإلنتاج 
تشخيص  سياق  في  نموذج  األشباح  الموظفون  المجاالت..  من  مجال  في 
صفوف  في  توجد  التي  تلك  أيضا،  البطالة،  أنواع  أخطر  ولعل  الوضع..!! 
الشباب.. هي قنبلة قابلة لالنفجـار في كل وقـت دون سابق إشعار!! بطالة 
الشباب مؤشر لقلق اجتماعي يستمر في التمدد واالرتفاع بما ينمي مشاعر 
القلق واإلحباط المعنوي في صفوف الشباب..!! بطالة الشباب قنبلة موقوتة 
كما أسلفت الذكر قد تأتي على األخضر واليابس إذا لم تتدارك الحكومة األمر 
وتبادر بالسرعة الالزمة لنزع فتيل هذه القنبلة قبل فوات األوان..!! العاطلون 
من  ودبلومات  شواهد  وحملة  مغربية  جامعات  خريجو  هم  الشباب  من 
المتظاهرون  الشباب هم  من  العاطلون  المختلفة..  التكوين  ومراكز  معاهد 
»الال  السياسية  باالختيارات  تندد  لشعارات  الرافعون  العام...  الشارع  في 
بدون  سنوات  منـذ  المتظاهرين  لمطالــب  المتجاهلــة  للحكومة..  شعبية« 
وفي  األوضاع  تدهور  مسؤولية  الحكومة  يحمل  من  هم  الشباب  نتيجة!! 
على  تصوره  اليمكن  حدا  بلغت  أن   بعد  البطالة  مؤشرات  ارتفاع  صدارتها 
اإلطالق واليبعث على الرضا واالرتياح واالطمئنان!!؟ نقف عند هذا التوصيف 
الذي يئن تحت وطأة ظروف صعبة  العاطل  المغربي  الشباب  العام لوضعية 
ينهشهم  الوطن   فقراء  من  واسعة  فإن شريحة  اآلخر،  الجانب  على  للغاية! 
الفقر وتخترق أجسادهم النحيلة أمراض يطول بها المقام وال تغادرهم إال إذا 
دقت ساعة رحيلهم!!-جيوش من العاطلين والمتسولين والمعوزين وأطفال 
ميوؤس  لعاهات  والحاملين  صعبة  وضعيات  يعيشون  غالبيتهم  الشوارع 
تقودها  عنوان مرحلة  والهائمين على وجوههم...  والهائمات  من عالجها.. 
أخرى  مرة  المغاربة  سيتابع  .؟!  بعد  ماذا  ثم  الكفاءات!!  حكومة  وتؤطرها 
تفاصيل الشأن الحكومي لخمس سنوات القادمة -بعد االستحقاقات المنتظرة 
في أفق السنة المقبلة- وستستمر في ظل الوضعية الحالية مشاكل ومعاناة 
الفئات االجتماعية بدرجات التقل حدة عن معاناة الخمس سنوات السابقة إن 
لم أقل ستزداد استفحاال!! ولن يتوقف مسلسل الظلم واالستبداد والشطط 
ولن ينال البسطاء من هذا الشعب حقوقهم البسيطة المستحقة.. وستستمر 

االحتجاجات ومسيرات الشجب والتنديد بسياسة الحكومة واختياراتها !؟
تتوقف  لن  ومستمرة  متتالية  تفاعالت  في  المعاش  الواقع  من  حكايات 
إلى أن يقضي اهلل أمرا كان مفعوال!! وتبقى دعوات المواطنين من البسطاء 
سارية  واإلقصاء..  والقهر  الظلم  طالهم  ممن  والمحرومين  والمهمشبن 
المفعول الينتهي أجلها.. واليشملها التقادم.. دعوات ليس بينها وبين اهلل 

حجاب.

من صميم المجتمع

• إدريس كردود

بطالة ال�شباب... تعطيل 
للطاقات والقدرات

وتهديد ل�شتقرار املجتمع !!
اإلى اأين مت�شي الأزمة ؟؟

ماذا يجري بال�شوق الأ�شبوعي
أحد الغربية

�شكان حي »ريا�س ال�شلطان ـ الق�شبة«
يلتم�شون تعبيد اأر�شية بحيهم

هدمت السلطات المحلية منزال كان آيال للسقوط بحي رياض 
رغم  المكان،  أرضية  وتعبيد  تسوية  تتم  ولم  القصبة،  ـ  السلطان 
مرور حوالي 8 سنوات على الهدم، األمرالذي أثرعلى البنية التحتية 
وألحق أضرارا ببعض منازل سكان الحي )تصدعات وشقوق(، وخاصة 
تسرب  بسبب  وذلك  هدمه،  تم  الذي  للمنزل  المجاورة  البنايات 
المياه إلى من تحتها، كلما تهاطلت األمطار. وقد شجع هذا المنظر 
البئيس بعض الكائنات البشرية على رمي األزبال و»الردمة« بنفس 
المكان، علما أن أبرز المتضررين من السكان كان وجه شكاية في 

الموضوع إلى الجهات المسؤولة بتاريخ 04 أكتوبر 2018 تحت عدد 
2018/178 ولم يتم أخذها بعين االعتبارإلى حد كتابة هذه السطور 

وموسم األمطار على األبواب، مرة أخرى.
ما  اتخاذ  المسؤولة  الجهة  من  المتضررون  السكان  ويلتمس 

يلزم من إجراءات، بهدف رفع هذا الضرر عنهم والذي دام طويال.

م. إمغران
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

يحمل  كفرن�سا  بلد  داخل  اُلخيف  ال�سكل  بهذا  االأمور  تطورت  كيف 
االنفعاالت  ت�ساعدت  وكيف  م�ساواة«،  اأخوة،  »حرية،   : ثالوث  تراثه 
الغا�سبة ب�سورة  ُمرعبة ِلَتُعمَّ اأْجزاَء اأخرى من القارة العجوز؟ وهل فعال 
يتعلق االأمر باإعالن »م�شوٍع ُمعني« يهدف اأ�سا�سا لالإ�ساءة لذي معني من 
لطاَن  ئات وانفعاالت ال �سُ االأديان؟ اأم اأن الو�سوع لي�س �سوى جمرد َتَهيُّ

للعقل عليها؟
لالإجابة عن هذه الت�ساوؤالت الربيئة، ال بد من اإعادة قراءة التاريخ 
للجمهور  ال�سمني  الغث من  يتبني  نقدية ر�سينة، حتى  قراءة  االإ�سالمي 
والعامة، اإذ ال�سك اأن االإ�سالم، بخالف معتنقي الديانات االأخرى، ال�سمائية 
اأو االأر�سية، يحمل، بح�سب ادعاء كثري من ال�سلمني، خ�سو�سية متيزه 
عن غريه من االأديان. واخل�سو�سية الزعومة من طرف هوؤالء جرت 
�سياغتها من خالل بابني اثنني : اأولهما اأن االإ�سالم اآخر دين ينزل على 
النبيئني،  خامت  هو  الله  عند  من  به  جاء  الذي  الر�سول  واأن  الب�شية 
اأي�سا دولة، والدولة، يف  اأن االإ�سالم لي�س جمرد دين بل هو  وثانيهما 

فكر هوؤالء، ال ميكن اأن تقوم اإال على دين واحد هو االإ�سالم. 
اأو على  الفهم، رغم كونه محال الآراء مناق�سة  فاإن هذا  بالطبع،  و 
من  اأ�سا�س  على  ُبِنَي  بل  فراغ،  من  ياأت  مل  مخالفة،  الجتهادات  االأقل 
الدين  من  »العلوم  قبيل  ومن  �شعية  اأ�سحابها  يعتربها  التي  االأ�سانيد 
عمران  اآل  �سورة  من   19 االآية  ن�س  يف  التاأمل  ولعل  بال�شورة«. 
من  اإِالَّ  اْلكتاَب  اأُوُتوا  الذيَن  اْختلَف  َوَما  الُم،  ااْلإِ�سْ اللَّه  عند  ين  الدِّ »اإِنَّ 
�شيُع  اللََّه  َفاإِنَّ  اللَِّه  ِباآياِت  َيْكُفْر  َوَمن  بْيَنُهم.  َبْغًيا  اْلِعلُم  جاَءُهم  ما  َبعِد 
الله«  عند  »الدين  اأن  اأولها  دعامات مركزيات:  ي�ستنتج ثالث  �ساِب«  اْلِ
هو » االإ�سالم«، ومعنى ذلك اأن ال دين باإمكانه اأن يحل محله، باعتباره 
دينا من�سوبا لله، وثانيها فكرة اأن »الذين اأوتوا الكتاب«، اأي الن�سارى 
واليهود، قد انحرفوا عن الدين الق بعدما »جاءهم العلم بغيًا بينهم«، 
اأما ثالث الدعامات فهو الكم العام الذي تقرره االآية  والقا�سي باأن »من 

يكفر باآيات الله فاإن الله �شيع ال�ساب«.
القيقــة اأن الن�سو�س الدينيــة، قراآنا و�سنــة، اأو على االأقل التفا�سري 
العتمدة يف الفقــه االإ�سالمــي، ال تعترب االإ�سالم جمرد �سعائر تربط العابد 
اأ�سا�سيا للدولة ال غنى عنه، وهذا ما كر�س  مبعبوده، بل تعتربه نظاما 
االنطباع لدى ال�سلمني باأن دينهم هو الدين الق واأن غريه من االأديان 

لي�س �سوى جمرد ترهات. 
من هذا النطلق فقد ابتدع الفقه االإ�سالمي ما ميكن و�سفه بــــ »نظرية 
�سعوره  حال  يف  دينه  عن  الذود  عليه  »ال�سلم«  اأن  اأي  الدفع«،  جهاد 
الفتح«،  جهاد  »نظرية  اإلى  االنتقال  قبل  وذلك  باالإ�سالم،  يحدق  بخطر 
اأي غزو بالد الكفار وتخيريهم بني »اعتناق االإ�سالم« والعدول عن الكفر 

بالله، اأو »دفع اجلزية وهم �ساغرون«.
اأن مخرجات نظرية اجلهاد هذه،  ال�سياق  التذكري، يف هذا  البد من 
القائمة على تكفري اُلخالف دينيا، مل تنح�ش يف مواجهة حاملي الديانات 
وردت يف  الباب  هذا  ففي  فعال،  م�سلمون  هم  تعدتها لن  بل  االأخرى، 
التاريخ االإ�سالمي روايات تفيد اأن »تهمة التكفري« مل ُت�ْسَتْثَن منها قيادات 
كربى يف تاريخ اخلالفة االإ�سالمية كعمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان. 
بل اإن ع�ش خالفة بني اأمية عرف »تنظيما محكما« لالإ�ساءة اإلى اخلليفة 
روايات  اإن  بل  الر�سول،  بيت  اآل  من  واحد  وهو  طالب،  اأبي  بن  علي 
متواترة اأكدت اأن »معاوية وعياله يدعون لعثمان يف اخلطبة يوم اجلمعة 

وي�سبون عليا«.
اإن التناق�س الا�سل فعال بني »الثقافة االإ�سالمية« وبني ثقافة الغرب 
الرتاث والوروث،  اأ�سوله يف  ٌ و�سخم، ويجد  َبنيِّ تناق�س  »العلماين« 
فاإذا كانت »الدول الدينية«، مل تن�ساأ فعليا اإال بعد »نزول الدين« اإلى دنيا 
االأر�س، فاإن االأمر كان مغايرا بالن�سبة لدين االإ�سالم، اإذ ترافق ظهوره 
الدولة  مفهوم  البداية،  منذ  اختلط،  وهكذا  دولة،  م�شوع  تاأ�سي�س  مع 
النا�س هذا، ومن هذا النظور  اإلى يوم  لها  الدين وظل مرافقا  مبفهوم 
اإال  يتاأتى  لن  وخال�سه  جناته  اأن  »ال�سلم«  يعتقد  االختالط  يف  الوغل 

باإقامة دولة االإ�سالم واإقامة ما يعتقد اأنه �شع الله.
لذلك، يبدو اأن فك االرتباط القائم بني » الدولة« و »االإ�سالم« اأمر يف 
غاية ال�سعوبة والتعقيد، ويتطلب بذل جهد نظري وفكري عظيم من اأجل 
»ترير الدين« من »براثن« الدولة ومن اأجل فر�س »ا�ستقالل الدولة« 
الوقت  ذات  يف  كان  كدين،  نزل  الذي  االإ�سالم  اأن  والال  الدين،  عن 

م�شوعا �سيا�سيا يف القام االأول.
يف �سياق ما جرى بعد توزيع ر�سوم على تالميذ فرن�سيني، يف �سياق 
تعليمي، اعُتربت ُم�سيئة للر�سول محمد، واإقدام »م�سلم« على قطع راأ�س 
معلم فرن�سي، كرد  على فعله: هل باإمكان فرن�سي/م�سيحي اأن يقيم �سعائره 
الدينية يف �ساحة و�سط مدينة مكة ويدعو الوؤمنني اإليها؟ وهل باإ�ستطاعة 

اليهودي الدعوة العتناق دين التوراة  يف الدينة النورة؟
ما مل تتم االإجابة عن هذه االأ�سئلة بالقبول، �سيظل ال�سلمون حاملني 

لواًء يعتقدون اأن االإ�سالم هو  منقذهم الوحيد من ال�سالل !

لِل  املُْنِقُذ من �شَ
َقْطع الروؤو�س ! 

يد
ط  ال

خ
ب

-محمد اإمغران

يد
ط  ال

بخ

إحـــدى  في  ممــرضـــا  يعمـــل  أكـنـــوش  نبيــل 
المستشفيات السرطانيـة ببلجيكا يسرد قصة تعافيه من 

الفيروس ويقول:
في  المــرض  بتشخيص  وقمت  بالفيــروس  أصبــت 
أنـا وزوجـتــي وطفلــي. ظهــرت علينا   2020 28 مارس 
الحاد  السعـــال  قبيل  من  ذلك  قبل  أسبوعيـن  األعراض 
على  حــادة  آالم  تلته  الصدر،  مستــوى  على  واالختنــاق 
في  وارتفاع  الرأس  بصداع  مرفقة  كله  الجسد  مستـــوى 
الحرارة تراوحت ما بين 38 و 39 درجــة، ثم تــاله إسهال 

وفقـــدان حاستي الشم والتذوق. 
بعد إصابــة ابني بالفيروس شعرت بالذنب وألول مرة 
انتابني إحساس بالندم ألنني اخترت هذه المهنة. أنا من 
نقل له العدوى وربما أنا من نقل العدوى إلى آخرين. كان 

هذا اإلحساس مؤلما وقاتال. 
ربما  وتقول  نفسها  األخرى  هي  تتهم  زوجتي  كانت 
تشتغل  األخرى  هي  ألنها  العدوى  لكم  نقل  من  أنا  كنت 

كممرضة بإحدى المستشفيات، لكنني في تلك 
بفيروس  المصابين  مع  أشتغــل  كنت  الفترة 
كورونا فكان من الصعب جدا تحديـد من منا 

نقل العدوى لآلخر. 
عايشــت حاالت كثيــرة مؤلمــة ألشخاص 
فقدوا حياتهم جراء هذا الفيروس القاتل، لكن 
هناك حالة كانت قد أثرت في نفسي كثيرا، كان 
ذلك في بداية تفشي المرض وهي حالة سائق 
تاكسي مصاب بالفيروس تدهورت حالته عند 
الشخص  هذا  المستشفــى،  في  العالج  تلقيه 
كان يبكي ألنه كان يريد فقط أن تكون زوجته 
حاضرة بجانبه في لحظات رحيله األخيرة. مؤلم 
نفسك  تجد  الطريقة.  بهذه  الناس  يغادر  أن 
وقد عشــت حيـــاة طويلة رفقة أحبائك، لكنك 
تغادر وحيدا دون أن يرافقـــوك وأنت على فــراش الموت 
عليه  كتب  البالستيك  من  كفن  في  المطاف  بك  لينتهي 

»نفايات معدية«. 
في  أهمية قصوى  الساعة  لمنبه  يصبح  عندما  محزن 
حياتك وحياة اآلخر إذا ما تضبطه على أوقات مختلفة من 
النهار والليل كي تستيقظ بسرعة وتتفقد حالة من ينام 
معك. هل هو نائم أم في غيبوبة أم قد فارق الحياة؟ هذه 

كانت حياتنا بعد اإلصابة بالفيروس.
لقد رأينا الموت وشيكا، لكننا تجاوزنا المرحلة وأتمنى 
ألنني سأعـــود  وأفضـل  أحسن  القادمـة  األيام  تكون  أن 
للفيروس  الحاملين  المرضــى  مــع  أخرى  مرة  وسأشتغل 
جيدا  وأعرف  التجربة  ألنني خضت  أكبر  ووعي  بمسؤولية 

كيفية التعامل مع المرض.
م. العودي

جتربتي مع فريو�س “كورونا”
الجزء الثاني
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 اإما طنجة اأو بوزنيقة 
ولكن، رجاء، ل للإثنني  معا !!! 

التناقض  التي تنتقل مع أصحابها إلى طنجة، لتخلق حاالت من  البداوة  تنتشر بيننا بعض مظاهر 
الصارخ بين  الحضارة والبداوة  في مدينة تجر خلفها فوق الستة أالف سنة من  الوجود  تعاقبت عليها 

كل  ما شهدته البشرية من ثقافات وحضارات. 
في  »بهلواني«  ومن  المتالشيات،  شراء  في  رغبته  مكبرصوت  بواسطة  يعلن  بعربة  متجول  فمن 
ثياب »كناوي« يتسول بطربوشه ذي الشوشة الطويلة التي يرقصها استجداء لكرم المارة بأهم شوارع 
المدينة، إلى »مزوقات الحنة« الالئي يتخذن من ميرادور طنجة  أو شارع باستور، أو شارع الميكسيك، 
سوقا لترويج »زواقاتهن« إلى متسكع يحمل »كمانجة«  يتسول بها بين رواد المقاهي، ويكون غالبا في 

حالة سكر ويتلفظ بكالم  غريب عن أهل الدار... 
ومؤخرا، لوحظ وجود »فرقة« من كناوة »مزورين« يحملون  »أعالما« بألوان مختلفة التي ترمز إلى 
ملوك الجن، يتحركون على إيقاع الطبل الكناوي والغيطة، تتحرك في أهم شوارع المدينة، بغاية »جمع 
المحفوظة  »الدعاءات«  »وابل« من  مقابل  النساء،  والمارة، خاصة  المقاهي  رواد  المولد، من  بركات«  

والمعلومة. 
في  الكناوة،  جوقة  يتبعون  كانوا  وشبابا،  أطفاال   »الشمكارة«  من  عددا  أن  الموضوع  في  المثير 
المتسعكين  الفرقة بمضايقة  أفراد  يرقصون ويصرخون ويصفقون،  وكلما شعر   ، »الفيرية«  نوع من 
المقرقبين أو السيلسيونيين، التفتوا إليهم في محاولة طردهم من »الفراجة« فيقع الفر والكر، بين جوقة 
كناوة المزورين وجوقة  المتسكعين المتربصين، ويتم تبادل السب  والكالم الساقط  تصحبه إشارات 
بإيحات »صلكوطية« - حاشاكم - بين الفريقين على قارعة الطريق، وأمام المأل ودون مراعاة االحترام 

الواجب للناس. 
مقهى  رواد  وأمام  الفرنسي،  رينيو  ليسي  مستوى  على  الفريقين  بين  مشاداة  وقعت  أن  وحدث   
»روكسي« وصلت حد محاولة استعمال الكناويين للعصي التي تحمل أعالمهم لصد مناوئيهم، وسط 

صراخ ولغط كثيف، ولكن »القافلة« بشقيها واصلت طريقها في اتجاه »البوليفار«  في أمن وأمان. 
ال أريد أن أضع خالصة لهذا الموضوع،  بل أترك لكم  حرية استخالص ما ترونه مناسبا لموضوع 

تفشي   مثل هذه الظواهر الغريبة عن   مدينة طنجة، وتقاليدها وأخالق أهلها. 
 ooooo

زمن الهجرة نحو  »الوزيعة« 
لوحظ ،  مؤخرا تحرك مثير  لـ»رموز« بعض األحزاب السياسية،  التي اختفت، فجأة حتى خيل للجميع، 
أنها »انتهت«، »احترقت«،  لتنبعث من جديد، وسط الساحة،  ولسان حالها يقول: »سيدي ال أفارقك !«. 
شباط، أمين عام حزب االستقالل، سابقا، »ظهر« بالبرلمان الذي هجره لما فوق العامين، وبشكل 
المباركة على الشعب ولو لما تبقى من والية  لم يحتفظ خاللها الشعب إال  الفت، ليستأنف »نيابته« 
بصور بعض  نواب وهم يغوطون في نوم عميق،  من باب »اإلرهاق« ، ال شك،،  ألن عمل النواب ليس 

بالسهولة التي نعتقد خطأ، بطبيعة الحال. وإذا لم تصدقوا، اسألوا كبيرهم،  فعنده الشرح المبين. 
وقبل شباط، عاد الحكيم إلياس الذي  »هاجر« بدوره بعد أن »طلق« البام ليبدأ، من جديد، حياته 
عاد،  رحل  وكما  و»قوالبها«،   وخباياها،  أسرارها،  من  الكثير  يعلم  التي  المغربية  السياسة  حلبة  خارج 
أنها ال تقبل  الجديد،   إدارة  شيمة عهدها  إدارية يكون قد طلبها من  لم تفضحه سوى قضية وثيقة 

»المجاملة«.... 
رمز آخر من رموز »العهد القديم« لم يقبل ، كما يبدو،أن يغيب عن الساحة، في زمن  االستعداد 
»يخذل«   ال   حتى  طبعا،  نية  بحسن  ألسابيع،  به   التزم  الذي  »الصمت«  ليكسر  المقبلة،  »الزردة«   لـ 
حكومة الحزب الذي تخلت عنه قيادته التي كانت باألمس تحت إمرته فانقلبت عليه، ولم تبق له سوى 
»خرجات فايسبوكية« ومنصات خطابة  يلهي بها شبيبة حزبه المتعطشة لخطاباته »الثورية«، وقفشاته 

»النضالية«... 
الزعيم الروحي للعدالة والتنمية طلع بخطاب موجه لكبير الفرنسيس، على خلفية خطاباته المعلومة، 
مطالبا إياه باالعتذار للمسلمين، ليبصم بالقول والفعل على حضوره القوي في الساحة، الذي لن يقدر 

على محوه،  الظهورُ المفاجئ  لشباط والعماري،  وفي هذا التوقيت بالذات... 
فهل نحن على موعد مع »شقلبات« سياسية بزعامة »ثالثي« ال يجمع بينهم ال خير وال إحسان، سوى 
ما يظهر من رغبة في السيطرة »الدستورية« على المشهد السياسي في زمن التحضير للوليمة الكبرى 
التي يبدو أنها السبب الرئيسي في عودة شباط والعماري وعودة بنكيران للساحة، وحتى لو كان األمر 
كذلك، فإنه طموح مشروع،  خاصة بالنسبة  ألهل »التجارب« في مجال »الشعبوية« اإليجابية التي ال 
ينكر أحد فضلها في تحريك الجماهير المتدمرة من »مناورات« األحزاب السياسية، ، اليائسة من جدوى 
االستشارات االنتخابية،  والمجالس والقوانين المجمدة في الدوالب....المهددة بالعزوف »اإليجابي« عن 

كل ما له ارتباطٌ   بــ »ساس ويسوس« ! . 
   ooooo

من اأجل علف املا�شية ! 
قال وقوله الحق والصواب، إن »السماح« بأسواق الماشية« بمناسبة عيد  األضحية، لم يكن »خطأ« 

حكوميا، وال عبثا بالمسؤولية.   
جـاء ذلك القول الحـق، ردا على ادعـاءات من اعتبروا أن أسـواق العيـد الكبيـر كانـت سببـا رئيسيـا 

في »االنتكاسة« التي شهدتها الحالة الوبائية بالبالد منذ ذلك التاريخ. 
»لفتيت« يؤكد: عدم إلغاء عيد األضحى لم يكن خطأ وهذا سبب تشبث  الحكومة به«. 

الثالث  البعض  وترك  البعض،   وأغضب   البعض  أعجب  ما  »أودانهم«  على  سمعوا  البرلمانيون   
بدون رأي : السماح بالعيد لم يكن خطأ، أبدا. ألن الجائحة ما كانت  لتثني المواطنين عن زيارة أهاليهم 

لمباركة العيد السعيد، بالكبش  أو بدونه. 
وبإلحاح، ألن تسويق   كان مطروحا،  الذي  للعملية،  االقتصادي  الجانب  إغفال  كان يجب عدم   كما 
الماشية، مرة في العام، يعتبر أساسيا في تحويل الماليين من المدينة إلى البادية، األمر الذي يسعف 
أهل البادية في الحصول على »السيولة« الضرورية لشراء األغراض التي يحتاجونها في حياتهم اليومية. 
ثم إنه ال يجب أن ننسى أن الجفاف الذي »ضرب المغرب« كان سيضع »الكسابة«  في ضيق كبير 

بسبب صعوبة  الحصول على العلف  وتكلفته العالية. 
وبالتالي فال بأس أن  نكون نحن علفا لمواشي فالحينا ، تضحية منا وحماية لقطعان األغنام واألنعام 

في زمن القحط والوباء ...إلى أن تأتي ساعة الفرج. 

دخلك اليومي 13 درهما ؟ 
اإذا،  فاأنت ل�شَت فقريا..... ! 

الشهير  تصريحها  بسبب  الحقاوي    بسيمة  المحروسة   أثارتها  التي   الزوبعة  تذكرون  زلتم  أال   
بالبرلمان، أن من دخله اليومي 20 درهما، ال يصح أن ينسب إلى  فقراء المغرب ! 

بالمغرب  حيث  والغنى  الفقر  أخرى على نفس خط  زوبعة  تثير  التخطيط  مندوبية  اليوم  وها هي 
طلعت علينا، حسب جريدة الصباح، بتقرير نسبته لمديرية التخطيط،  يعتبر أن من دخله اليومي  13 
للفقر  كمعيار  »التقدمية«  المندوبية   عليه  اصطلحت  ما  وهو  العام،   في  درهما   4667 يعني  درهما، 
بالمغرب، ال يمكن أن يصنف في خانة الفقراء. ولو أن المندوبية لم  تعرض علينا المعايير التي اعتمدتها  

لوضع هذا التصنيف المشكوك في سالمته، 
االشتراكية  »التقدمية  على  المحسوب  الحليمي   العزيز  أن  النازلة،  هذه  في  المبكي  والمضحك 
 13 إلى  يوميا  درهم   20 الفقر«  من  »عتبة  أنزل  المغرب، حين  فقراء  مع  أقل »كرما«  كان  الشعبية«، 

درهما كدخل يومي. 
الفقر يا صاحب المندوبية السامية ظاهرة  متفشية في مغرب »اإلستثناء« وأعداد الفقراء فيه ال تقف 
عند المليون ونصف المليون،  الذي وقفت عنده المندوبية »السامية« بل إنهم بالماليين، يغطون رقعة 

التراب الوطني من كافة زواياه، وهم عبء ثقيل على الحواضر، أما البوادي فحدث وال حرج.. 
 13 خبراء الحليمي  جمعوا وطرحوا وقسموا وطلعوا باكتشافهم العجيب وهو أن من يحصل على 
درهما في اليوم فقد كافة حقوقه في أن يعيش في »درب الفقراء«. وأن عليه أن يبحث عن مأوى بين 
فصيلة  الـ 13 درهما التي ال زال خبراء المندوبية المعلومة يبحثون لها عن »تصنيف«  ينصفها  ويعطيها 
االعتبار  المستحق بين طبقة الفقر التي ينتمي إليها ثلثا سكان المغرب وطبقة األغنياء  التي تتشكل من 

بضع عائالت  تستولي على ثلثي خيرات البالد، اللهم وال حسد. 
أو حتى »زفري«    أسرة  أن يحصل عليه  ربّ  ذا يستطيع  ما   : الحليمي  »الرفيق«  أسأل   أن  وبودي 
بثالثة عشرة درهم في بلد يترك لدى مواطنيه االنطباع بأن »أسواق تجارته »مفدنة«  وأن البيع والشراء 

فيها يخضع، غالبا،  لرأس الزبون  وليس للقانون. 
حقيقة إن من يحصل على أجر شهري بالماليين، ويعيش على الكافيار واللنغوسط والباجو والكاالمار،  
والمشوي والفواكه بأنواعها،  ويقضي عطله الصيفية في منتجعات فرنسا أوإسبانيا  اوأمريكا، رغم الحجر 
والحجز ويطلب العالج ولو في الصين، هذا النوع من البشر ال يشعر بما يشعر به من بات  وأبناؤه   على 
الطوى  ثم ال يعثر في جيبه عند الصباح، ولو  على درهم واحد  ليشتري ألبنائه  خبزا حافيا، إال عبر التسول 

أو طلب المعروف.... 
13 درهما...قال 

   ooooo
وزارة الصحة: 

امل�شت�شفيات امتلأت  مبر�شى الكورونا 
ن�شيحة:  تعاجلوا يف بيوتكم 

المصابون كثرت أعدادهم مع األسف الشديد، واألسباب يتقاسمها المواطنون والحكومة التي أبانت  
عن اضطراب في الرؤية  وخلل في التنفيذ ولم تشفع للحكومة ما تذرعت به من »المفاجأة« بفايروس 

جديد تجهل طبيعته وسبل تكاثره وقوة الفتك فيه. 
حقيقة إن المغرب شهد تحركا موفقا عند بداية الجائحة، ولكن سرعان ما طغت االختالالت  بسبب 
تعدد مواقع التعليمات التي تضاربت بين مدينة وأخرى وأحيانا داخل نفس المدينة، وطنجة يمكن أن 
تكون نموذجا في هذا المضمار، األمر الذي سرع عملية انتشار الفايروس لتصل اإلصابات إلى مستويات 

مرتفعة جداـ بل ومخيفة. 
معاد المرابط، من مركز تنسيق عمليات الطوارئ بوزارة الصحة، قال إن المستشفيات امتألت ولم 
تعد قادرة على استقبال المزيد من المرضى، األمر الذي تعين معه عالج المرضى في بيوتهم كما هي 

الحال في العديد من البلدان. 
وقد نسي المرابط المبارك أننا لسنا في المغرب  من تلك البلدان العديدة التي أشار إليها. 

أننا في  الوقاية منها وعالجها. ثانيا،  الفايروسات وأسباب  أوال، إن معظمنا أميون جاهلون بأخطار 
معظمنا فقراء  نسكن في غرفة واحدة قد تجمع أسرتين أو أكثر تحت نفس السقف. وبالتالي فكيف يكون 

»العزل« الطبي في هذه الحال؟ 
ثالثا أننا في معظمنا معدمون وغير قادرين على شراء األدوية من الصيدليات ومنها ما يتعدى ثمنه،  
إن وجد، األلف وخمسمائة  درهم، والحال أننا ، في أحسن األحوال، ال يحصل المحظوظون منا  إال على 

الحد األدنى للفقر وهو 13 درهم، كما حدده لنا الحبيب  الحليمي أبقاه اهلل دخرا للفقراء والمعوزين.. 
وأود أن أضيف إلى أن المرضى أصبحوا يخافون من مستشفيات السيد آيت الطالب....لما تردد في 
المواقع من شهادات  مؤثرة، ألسر تحدثت عن ما اعتبرته إهماال و قلة عناية بل وتجويعا في حق مرضاها،  
اإلقفال، سويعات بعد  ليغادروه  في صناديق محكمة  إال  المستشفى  المرضي ال يلجون  وأن عددا من 
أبناء وأسر بعض  تسجيلها في الئحة »الدخول«. قد يكون في ذلك نوع من المبالعة، ولكن شهادات 
المرضى  الموثقة بالصوت والصورة، شهادات مؤثرة، حتى أن بعض األسر تتحدث عن أنها »تدبر« حالها 

لتفادي نقل مرضاها إلى مستشفى محمد الخامس أو الدوق دي طوبار...بالمحروسة طنجة. 
 ooooo

»بليكيون« و »دبا�شخة« ! 
علمنا من مصادر إعالمية عالية الثقة أن »دباشخة« »فالصو« قاموا بالنصب على »ديبشخي« فالس 
المحروسة،  بأن »زرعوا« له صفحة على الفايسبوك تنشر أخبارا زائقة عنه وعن مشيخته المنورة بمصباح 
وهاج ال ينبض نوره إلى قيام الساعة،  ولكن الديبشخي األصيل كان لهم بالمرصاد. فبعد فترة تأمل  
وتدبر، أعرض خاللها  عن »دباشخة«  الضالل ، قرر أن يرد  الصاع صاعين، بالشرع والقانون، فعمد إلى 
أهل الحل والعقد، ليوثقوا له »صفحة« الزور والبهتان،  من باب التوضيح والحجة و»التبيان«  وأشهد 
شهود عيان على قوالب »الدباخشة« اإلخوان،  وطالب بإعدام صفحتهم  ال بيض اهلل صفحاتهم  وهم 

في طغيانهم يعمهون. 
وفق  قضائية  دعوى  فسجل  يجب  من  عند  توجه  المشهود،  اليوم  قبل  الدنيا  عذاب  يذوقوا  ولكي 
للجماعة  للحق  وإنصافا  إحقاقا  المزورين،  األبالسة  الشروط والضوابط »المرعية«  ضد »الدباشخـة« 
رب  هلل  والحمد  االختيار،  بحسـن  الرد  فجاءهم  »الدباشخة«،  جمهور  بشأن  »استخارت«  التي  المباركة 

العالمين. 

azizguennouni@hotmail.com
عزيز  گنوني

من دفاتري



فاجعــة  الماضي،  األسبوع  نهاية  طنجة،  مدينة  عاشت 
اهتزت المدينة على إثرها، وتتجلى في مستشفى »الدوق دو 
طوفار« الذي تسببت أحد أعطابه في انقطاع األوكسجين عن 
فيروس  مرضى  بعض  وفاة  في  مماتسبب  اإلنعاش،  قسم  
»كورونا« المستجــد. هــذه الحادثــة التي أثارت جدال كبيرا 
وسط سكان المدينة وتحولت إلى قضية رأي عام، جعلت إدارة 
تسبب  حول  المتداولة  المعلومة  هذه  صحة  تنفي  المشفى 
هذا االنقطاع في وفاة 3 ضحايا، معتبرة أن وفاة المرضى جاء 
إدارة  فيه  عملت  الذي  الوقت  وفي  الوباء.  لمضاعفات  نتيجة 
»الدوق دو طوفار« على تهدئة األوضاع، نفت أسرالضحايا هذا 
التصريح موضحة أن ضحاياها كانت حالتهم مستقرة ومتماثلة 
للشفاء، قبل أن ينقطع األوكسجين عنهم في الوقت الذي كانوا 

موصولين بأجهزة التنفس االصطناعي.
المغربية  الجمعية  طالبت  المطروحة،  الشكوك  ووسط 
العام للملك لدى محكمة االستئناف  الوكيل  لحقوق اإلنسان 
بالمدينة بفتح تحقيق تحت إشرافه لمعرفة أسباب ومالبسات 

هذه الوفايات، كما طالبت الجمعية ذاتها بإجراء خبرة تقنية 
عن  بانقطاعه  وعالقته  األوكسجين  خزان  انفجار  واقعة  حول 

أجهزة التنفس.
الحسيمة،  هذا وكان قـد حضر والي جهة طنجة تطوان 
في  الماضي  السبت  يوم  المستشفـى  إلى  امهيديـة،  محمد 
الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل. هذه الزيارة تجعلنا 
نطرح عدة تساؤالت، فإذا كانت هذه الحادثة لم تتسبب في 
المؤسسة  إلى  للحضور  الجهة  والي  الذي دفع  وفاة،  فما  أي 
الصحية في ذلك الوقت المتأخر؟ وإذا كان المستشفى قد عرف 
تثبيتا لخزان ثان لألوكسيجين، فما ذلك االنفجار الذي حضره 
وشهده مجموعة من المواطنين وكذا بعض عائالت الضحايا، 
بل وما هوسببه؟ وعوض أن تخرج المديرية الجهوية لوزارة 
لماذا  الطبي،  الطاقم  بمجهودات  وتشيد  لها  ببيان  الصحة 
الترفع الستار عن الحقائق المخفية وتضع النقط على حروفها ؟
رميساء
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إلى  ليخيـــل  حتى  مستمر،  والوعــود  القروض  مسلسل 
الخابية« وأن  إلى »قاع  الوطنية وصلت  الخزينـة  المغاربة أن 
المغرب أصبح يعيـش على  الدين وهو »مسود الخدين« الذي 
يفقد اإلنسان كرامته ودم وجهه،  فأحرى بالدول التي  تتحمل 

»إمالءات« المقرضين و أحيانا تفقد حرية وسيادة القرار. 
 فقد تم اإلعالن مؤخرا عن قرض جديد من البنك اإلفريقي 
للتنمية، بمبلغ  1،2 مليار درهم لشراء 666 سرير إنعاش طبي  
بغاية الوصول إلى ما مجموعه 1350 سرير إنعاش »مجهز«  
وكمية كبيرة من اختبارات الكشف عن فايروس كورونا  دون 
أجهزة  إلى  إضافــة  الكبيــرة«.،  »الكمية  هذه  مقدار  تحديد 
التقنيــة«   »المنصــات  وتنفيــذ مشروع  االصطناعي  التنفس 

لخدمة المستعجالت. 
احتياج  بسبب   المغربي  القرض  طلب  قبول  البنك  وعلل 
بلدنا إلى تحسين الرعاية الطبية للمصابين بجائحة كورونا.  
ويشكل هذا القرض امتدادًا لبرنامج دعم سابق جرت الموافقة 
 183 الماضية بمبلغ قدره  السنة  المغرب نهاية  لفائدة  عليه 

مليون  أورو أي ما يعادل قرابة  200 مليار سنتيم. 
في  وزيرنـــا  أن  هو  الموضوع  هذا  في  االستغراب  باب   
نهاية  عند  كبرى،  ببهرجة  أعلن  وأن  سبق  العلمي  الصناعة 
غشت الماضي، عن صناعة أول سرير إنعاش مغربي  الصنع ألف 
بالمائة،  بمواصفات عالمية ، معتمدة دوليا في مجال الصحة 
التحديات  مواجهة  من  المغرب  سيمكن  ما  وهو  والنجاعة، 
الصحية التي فرضتها جائحة كورونا، والنقص الحاصل  عالميا 
في هذا النوع من األسرة.  كما أن هذا االختراع سوف يمكن 
اقتناء  180  مليار  درهم سنويا، من أجل  من ادخار حوالي   

منتجات طبية في مختلف المجاالت.. 
باب  في  تدخل  االصطناعي  التنفس  أجهزة  أن  شك  وال 
الوزير  نذكر  أن  لنا  يحق  فهل  الثمن,   العالية  »المشتريات« 
الهمام صاحب االقتصاد »الملون«، أنه سبق له أن أعلن، شهر 
متطورة  اصطناعي  تنفس  أجهزة  اختراع  عن  الماضي  أبريل 
لمرضى  مغاربــة، ستوجه  جدا، من طرف مهندسيــن شباب 
إضافة  الثانية،  األجهزة في نسختها  الجائحة، وستسمح هذه 
إلى توفير التهوية، على الحصول على أجهزة استشعار وإرسال 
األوكسجين  بتقنية عالية ، وبشر المغاربة بانطالق إنتاج  500  

من هذه األجهزة. 
التكلفة   عالية  اليوم عن قروض جديدة  وها نحن نسمع  
تنفس  وأجهزة  طبيــة  أسرة  اقتنــاء  أجل  من  وسياسيا  ماليا 
من  نوع  عنه  اإلعالن  تم  ما  وكأن  الماليير   بماليير  صناعية 

األسبرين المهدئة... إلى أن.. 
وإلى  اآلن ال خبر عن أجهزة التنفس االصطناعي  وال عن 
أسرة اإلنعاش الطبية،. فقط نسمع عن قروض جديدة تضاف 
إلى ملف القروض الوطنية الثقيل والذي يهدد باالنفجار. فهل 
الكهربائية  السيارة  إلى  العجيبين  االختراعين  هذين  نضيف 
المغربية  الصنع، هي أيضا  األلف بالمائة،  التي أعلن الوزير 
عن صناعتها مؤخرا لتتحول »معززات« وزارة  االقتصاد األخضر،  
إلى أحالم يقظة  ينسجها خيالنا »التعبان« سرعان ما  نعود 

لوعينا، وليس معنا سوى »كلمات«.... !!!!

 م�شل�شل »القرو�س« 
و»الوعود« م�شتمر !!! 

قوية ضد  مناعة  عندنــا  كلنا  »ماشي  تحت شعــار 
وحبابنا«  نفوسنا  ونحميـــو  بالتلقيـح  نبادرو  الكريب.. 
أطلقت وزارة الصحة يوم اإلثنين حملة وطنية للوقاية 
من األنفلونزا الموسمية. وستستمر هذه الحملة حسب 

الوضع الوبائي للبالد.
المعنيين والمستهدفين  للوزارة، فإن  وحسب بالغ 
اإلصابة  لخطر  المعرضون  األشخاص  هم  األمر  بهذا 
بمضاعفات خطيرة مرتبطة باألنفلونزا والتي قد تؤدي 
إلى الوفـاة، ويتعلق األمر بالخصوص بالنساء الحوامل، 
أمراض مزمنة كالفشل  يعانون من  الذين  واألشخاص 
واألمراض  القلب  وأمراض  والسكري  المزمن  الكلوي 
الرئوية المزمنة ... وكذا كبار السن الذين يبلغون من 
العمر 65 سنة وأكثر، باإلضافة إلى األطفال الذين يقل 

عمرهم عن 5سنوات.
وأضاف البالغ، أن هذا التلقيح يستهدف أيضا الطاقم 
الصحي لما يحمله من منع النتقال المرض إلى المرضى 
الذين يتم استقبالهم بالمؤسسات الصحية، فضال عن 

حمايتهم وحماية محيطهم األسري و المهني.
القصوى  األهميـة  على  ذاتهـا  الوزارة  أكـدت  كما 
األكثر  األنفلونزا لدى األشخاص  للقاح  العالية  للتغطية 

عرضة لإلصابة بهذه العدوى ومضاعفاتها.
بــه  الذي توصـي  الوقت  بالموضـوع، وفي  وعالقة 

بعدم  المواطنين  من  عدد  تفاجأ  باللقاح  الصحة  وزارة 
توفر الصيدليات على اللقاح المطلوب وانعدامه، ما خلف 
غضبا واستياء في صفوفهم، خصوصا وأنهم قد اعتادوا 
السن وذوي  كبار  التلقيح سنويا، السيما  أخذ هذا  على 
األمراض المزمنة، األمر الذي قد يتسبب في كارثة كبيرة 

وسيهدد أيضا حياة الماليين من البشر.
في  أنفسهم  الصيادلة  وجد  الغضب  هذا  ووسط 
صمتهم  عن  بذلك  ليخرجوا  المواطنين،  مع  مواجهة 
ويلقوا بالمسؤولية على وزارة الصحة، معتبرين أنها لم 
تتمكن من الحصول على اللقاح وتوفيره للراغبين فيه. 
قد  أنهم  المغرب،  صيادلة  نقابات  كونفدرالية  فحسب 
تفاجؤوا بتقليص جرعة اللقاح من 600 ألف جرعة إلى 
السنة  لهذه  األنفلوانزا  وأن  خصوصا  جرعة،  ألف   300
المستجد مما  انتشار فيروس »كورونا«  قد تزامنت مع 
تشابـه  إلى  نظرا  الوبائين،  بين  للتمييز  األمر  صعب 
الطبية  الوصفة  إلزامية  شرط  عن  ناهيك  أعراضهما، 
الكونفدرالية  اعتبرتها  الذي  األمر  وهو  الحقنة،  القتناء 
الوزارة  أطلقتها  التي  الحملة  على  التشجيع  عملية ضد 
قد  كانت  العالميـة  الصحة  منظمة  أن  علما  المعنية، 
أوصت بالرفع من تلقيح المواطنين هذه السنة، بسبب 
تفشي الوباء، وارتفاع ثمن اللقاح من 70 درهما إلى 125 

درهما للجرعة.

رميساء بن راشد

وزارة ال�شحة  تطلق حملة  للوقاية 
من الأنفلونزا 

يف غياب تام للقاح...

ت�شاوؤلت و�شكوك حول حادثة »الدوق دو طوفار«
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فضاء األنثـى :

يجاهر الكثيرون بانتقاد الطريقة التي تم بها تدبير الجائحة، على المستوى 
التي  للوباء لالختالالت  والواسع  السريع  التفشي  يرجع  إن منهم من  بل  الوطني، 
واضحة  رؤية  غياب  وفي  مضبوط،  بالغير  يصفونه  بشكل  الجائحة،  تدبير  شابت 
وكان  ومتتبعون،  ومثقفون  سياسيون  معه  تفاعل  الرأي  هذا  فعال.  وتخطيط 
موضوع استفسارات للوزراء المعنيين ولرئيس الحكومة نفسه الذي دافع عن خطى 
ولكنها  موجعة،  قرارات  التخاذ  اضطرت  الحكومة  وأن  المجال  هذا  في  الحكومة 
كانت ضرورية لمواجهة الفايروس اللعين، ولكن هذا الفايروس تمرد على خطط 
الحكومة بسبب  أخطاء ارتكبت  حين تم فتح أسواق الماشية  في وجه »المعيدين« 
وأيضا بسبب »التراخي« في تطبيق تدابير الوقاية بالصرامة المطلوبة فيما يخص 
وتصل  التي وصلت  واألفراح  األعراس  وإقامة  المصابة  المناطق  وإلى  التنقل من 
أصداؤها إلى  الملتزمين بالحجر الصحي  من عامة الناس الذين يزديهم ذلك أسى 

على ما هم عليه من اكتئاب وتبرم وغمة. 
إال أن المؤلم بالنسبة للماليين هي الطريقة التي تم بها معالجة وضعية من 

فقدوا عملهم  وسبل عيشهم وعيش أسرهم بسبب الحجر الصحي. 
الوزراء والمسؤولون كثيرا من ينشرون  بين الناس كالما عن الماليير التي 
ماليير  هي  المادية،  مشاكلهم  بعض  حل  على  المعطلين  لمساعدة  رصدت  
إلى مستحقيها، بشهادة  لم تصل كلها  إنها  بحيت  تدبيرها  ولكن سيء  بالفعل، 
وزير في الحكومة، ووفق معايير واضحة تمكن من مراقبة وتقييم صرفها. ثم إن 
عدم انتظام صرفها يزيد من معاناة المستفيدين الذين أصبحوا بين يوم وليلة 
»بيد فارغة ويد ليس بها شيء«. ولعل ذلك من أسباب االنتحار الذي تكاثر خاصة 

بالشمال »الفقير« خالل الحجر. 
السياحة  ومهن  قطاع  من  المتضررين  ولعل  الباب.  هذا  في  كثيرة  واألمثلة 
يعتبرون نموذجا في هذا المضمار.، حيث تعرض  المئات بل اآلالف من مستخدمي 
هذا القطاع إلى  ضياع  عملهم وأرزاق أسرهم،  لتطلع الوزيرة العلوي نهاية أكتوبر 
الماضي،  بورقة اسمها »الميثاق التعاقدي لإلقالع السياحي« المتضمن لجملة من 
العناوين  تدخل في باب »أدبيات« العمل الحكومي، وصدر عن هذه الزيارة بيان 
بالمغرب، حيث   السياحة  الوزيرة عبر  عدد من عواصم  لجولة  بالنسبة  هو نفسه 
2020 )الذي  »توقفت الوزيرة على تطور المؤشرات السياحية خالل موسم صيف 
كان صفرا على اليسار( »لهذه الوجهة الشاطئية بامتياز« بما يمكن فهمه على أن 

السياحة في طنجة، »شاطئية«  فقط، و»بامتياز« 
البيان يترك لدينا االنطباع  بأسلوبه ومحتواه أن  موسم الصيف في طنجة 
أدنى  دون   ! المشجعة«.......  األولية  »النتائج  لدعم  إال  يحتاج  ال  وأنه  عاديا  كان 
إشارة لمجموعة »ضحايا  الكرونا« السياحية بهذه المدينة الذين تكبدوا  بسبب 
الجائحة خسائر مادية ومعنوية  قد يصعب تجاوزها نفسانيا بعد كل ما أصاب األسر 

المتضررة من تلف وضياع. 
في  كانا يشتغالن  وابنته   أب  عائلتين طنجاويتين   حالة  على  اطلعت  فقد    
وكالة سياحية كبيرة بطنجة. البنت تزوجت بشاب  يشتغل  مكلفا  بأوراش البناء 
اليوم،  وإلى  الرابع.  في شهره  اليوم  هو  بطفل  ورزقا  متخصصة،    لفائدة شركة 
لم تتوصل بتعويضات الضمان االجتماعي عن ملف الوالدة  بالرغم من مطالبتها 
ولم  الوطنية.   اإلدارة  فيها  تبرع  التي  بالتسويفات  تواجه  بذلك، حيث  المستمرة 
الجائحة على صندوق كورونا  البنت بسبب  إحالة   يتأخر مديروكالة األسفار  في  
لها في   ، وهو ما تسبب  الوالدة  التعويض عن  تزال تطالب بحقها في  بينما ال   ،
انهيار عصبي شديد، كلفها الكثير وأثر على حياتها  وعالقاتها داخل األسرة. في 
حين يواصل صندوق التضامن الوطني تماطله في أداء واجبات  ملف الوالدة،  وقد 
يلتحق الطفل بالمدرسة  قبل تصفية ملف والدته. أما زوجها فقد توقفت أجرته مع 
بداية الجائحة ولم يتمكن من العودة لعمله بالشركة إال عند شهر يوليوز الماضي. 
األسرة الصغيرة، بعد بيع كل ذي قيمة مما تملك، خاصة حلي الزوجة، التجأت 
إلى بيت الوالد الذي شارف على التقاعد، وهو متزوج وأب لطفلين  ممدرسين،  ال 
يحصل  منذ اندالع الجائحة سوى على األلفي درهم، الكورونية، وبغير انتظام،  مع 
التوصل ب  استئناف  ينتظر  األخرى، والزال  والتكاليف  الكراء  بأداء  ملزم  أنه  العلم 

»األلفين« من الصندوق الكوفيدي. 
يصعب   وضع  في  وكلتاهما  والكبيرة  الصغيرة  األسرتين  عون  في  اهلل  وكان 

على المرء قبوله  حتى ولو كان قلبه من حجر ! 
الحالة الثانية تخص أسرة بطفلين تشتغل األم خادمة في البيوت، متى توفرت 
أنه  رغم  األطفال   في كاسابراطا،  فراشا أللعاب  بائعا   وزوج كان يعمل  الفرصة، 
يستفد  لم  أنه  إال  تنظيمه،  بعد  السوق  من  المستفيدين  الئحة  رأس  على  سجل 
من شيء وظل تائها بالدروب بحثا عن لقمة خبز لألسرة، وال زال. وحيث إنه لم 
يكن مسجال بالصندوق المعلوم، وبعد جهد جهيد، تحصل على األلف درهم بدون  
انتظام، مع العلم أنه مهدد بالطرد من بيته في سطح بناية وتخلى، مكرها، عن 
أداء فواتير الماء والكهرباء منذ بداية الجائحة، كما أن طفلته ذات الست سنوات 

مهددة هي األخرى بالطرد من المدرسة. واهلل غالب. 
الفقر  يعيشون  الذين  المغاربة  من  الماليين  وضع  ترسمان  ألف  من  حالتان 
والقهر  والالمباالة وهم يسمعون عن الماليير التي تنتقل من الخزينة إلى بعض 
الجيوب في شكل هبات أو تعويضات او حتى تقاعد ريعي،  مما  يزيد  من المعاناة 
النفسية، لمن اليجد عند الصباح  درهما واحدا في جيبه  لشراء  كسرة خبز حاف  

لفطور األوالد. ويغادرون البيت ولسان حالهم يردد قول لقمان الحكيم:  
دقتُ المرار فلم أذق أمرّ من الفقر !!!. 

كان اهلل في عون من ال عون له إال وجهه الكريم ! 

-•  سميـة أمغـار

اجلائحة
وال�شياع والفقر 
واحدة من األف ! 

)تتمة ص1( 
منذ  المباشــرة،  ثم  مباشـــرة  الغير  اللقاءات  فشل  ورغم 
كولر  هورست  األممي  المبعوث  دفع  الذي  األمر  لقاء  لشبونة، 
للتخلي عن مهام الوساطة الدولية في قضية الصحراء، منذ ماي 
الماضي، لتتعطل »الموائد   المستديرة«،  بغاية البحث عن حل 
المنظمة  استمرار  المعنية،  ومع  األطراف  للقضية،  بمشاركة 
»حل  عن  بالبحث  باالنشغال  الدولي  األمن  ومجلس  األممية 
سلمي متوافق عليه«، فإن المغرب واصل جهوده من أجل  بناء 
انخراط  وتسهيل  األساسية  بالبنيات  الصحراء  وتجهيزها  مدن 
الصحراويين في  البناء الديمقراطي للبالد وفي مختلف المشاريع 
التنموية الكبرى التي جعلت من حواضر الساقية الحمراء و وادي 
من  العديد  ذلك  على  تغبطها  متطورة،  حديثة  مدنا  الذهب، 
عواصم العالم الثاني السائر في طريق النمو، خاصة بالجزائر التي 
لم تستطع أن تلحق مدن صحاريها بركب التمدن، على غرار ما 

صنع المغرب في صحرائه، وبنجاح منقطع النظير،  
هذا الوضع المتميز، لفت انتباه العديد من الدول  عبر العالم 
بعدالة  إيمانه  وإلى  صحرائه،  بناء  في  المغرب  اندفاع  قوة  إلى 
قضيته، وإلى زيف أطروحة الجزائر وادعاءات جبهة البوليساريو، 
تمثيليات  الطرق«  وفتح  »قطاع  جبهة  مع  بالقطع  لتقوم 
للخالصة  وتأكيدا  للمغرب،  الصحراء،  دعما  دبلوماسية  في 
لألمم  العام  لألمين  الشخصي  المبعوث  إليها  توصل  التي 
المتحدة  بيتر فانوالسوم، بعد أربع جوالت من المفاوضات، وهي 
، ولن يكون  واقعيا  ليس خيارا  الصحراء  أن »كيانا  مستقال في 

كذلك أبد« !!ا«. 
وبالرغم من أن التوصيات الست عشرة التي أصدرها مجلس 
التوازن  من  نوع  على  حرصت   ،2020 و   2007 بين  ما  األمن 
واضح، خالل  والبوليساريو، مع ميل  المغرب  معالجة مواقف  في 
السنوات األخيرة إلى األطروحة المغربية بخصوص الحكم الذاتي 
للصحراء تحت السيادة المغربية، فإن التوصيات األخيرة لمجلس 
األمن تجاهلت الوضع على األرض المتسم باالستفزازات المواصلة 
لجبهة البوليساريو بتحريض ودعم من الجزائر،   سواء بالنسبة 
للمغرب أو للمينورسو  بالرغم من مطالبة المغرب لألمين العام 
لألمم المتحدة بالتدخل لوقف تلك االستفزازات التي تهدد األمن 

واالستقرار بالمنطقة، وفق  توصيات مجلس األمن واتفاقيات وقف 
احترامها  ضرورة  إلى  األخيرة  التوصيات  دعت  الذي  النار  إطالق 
والتقيد بها. كما أن هذه التوصيات خيبت توقعات  الجزائر وجبهة 
البوليساريو في  أن يتعرض مجلس األمن الدولي  في توصياته 

األخيرة،  لفتح عدد من القنصليات بعاصمة الصحراء. 
أخرى،  مرة  األمـــن،  تجاوزت،  لمجلس  األخيــرة  التوصيات 
وجبهـــة  الجزائر  بهــا  تطالــب  التي  المصيــر  تقريــر  مسألة 
به  جاء  الذاتي  الذي  الحكم  مقترح  البوليساريو  وذكرت  بأن 
المغرب يعتبر خيارا جادا وذا مصداقية وواقعية وأكدت دور الجزائر 
في تحقيق السالم بالصحراء وطالبتها باالضطالع بدورها كامال 

من أجل تلك الغاية. 
عام  بإحصاء  الجزائـر  بالقيـام  على  مطالبـة  شددت   كما 
البوليساريو وحليفتها  أمر ترفضه  لالجئي مخيمات تندوف وهو 

الجزائر ألسباب واضحة. 
المهم أن قضية الصحراء قطعت أشواطا هائلة بين توصيات 
مجلس األمن   1754) 2007( و  2548 )2020( وأن عددا كبيرا 
من دول العالم من األصدقاء والخصوم على حد سواء،  اقتنعت 
خيار  بأن  إيجابا  مع  القول  وتفاعلت  الصحراء  بل  بمغربية 
الحل السياسي  هو األمثل، واألكثر واقعية، وما دونه مما تروج 
العالم  اقتنع  أن  بعد  »المتمنيات«  عند حدود  يبقى  له  الجزائر، 

بجدية وواقعية مقترح المغرب.. 
ومع ذلك، فإن الطريق ال تزال طويلة وال مجال لـ »العنتريات« 
في هذا المجال، والمجال للقفز على الواقع،  واستعمال »قوالب« 
متجاوزة، مثل أن مجلس األمن »صفع« البوليساريو، وأن بوريطة 
زالت  ال  والخارج.  القضية  الداخل  انفصاليي  أيضا  هو  »صفع« 
وفق  والعمل  الخضراء  المسيرة  روح  على  إلى  المحافظة  تحتاج 
األخالق الوطنية التي قامت عليها،  وأن السياسة  ال أمن فيها وال 

أمان وال استقرار وال ثبات،  وأنها كما قال شارل ديغول: 
«C’est l’art de faire durer indéfiniment 

les carreaux fêlés».
عزيز كنوني 

حراء وذكرى امل�شرية اخل�شراء  ال�شّ
بني تو�شيات جمل�س الأمن الدويل 

1754 )2007( و 2548 )2020(



ا ْيْعَلى ال ْتَعا�ْشْ ْذِليْل َوَخّ
ّكْ ْبْظَفاْرْك ْجَناُبو... ْوال ْتْ
َلى ْعُفوَنة َما ْتْ يَحة اْلْ ِ ال�ّشْ

و ْفَناُبو... ُمّ ا �سْ ْق ْمْن َبَرّ ْزَوّ ْواْلْ
اْل اْل َياْلَ اْلَ

اُخو... و ْو�سَ َحاْل ْمْن َغاْفْل ْغُرّ ْو�سْ
اْل اْل َياْلَ اْلَ

اُخو... ي�َساْن ْباْلَغاْفِلنْي �سَ َحاْل ْمْن �سِ �سْ
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بنيحيى اللطيف  • عبد 

لظروف  ونظرا  المظفرة  الخضراء  للمسيرة   45 الذكرى  بمناسبة 
جائحة »كرونا« التي حالت دون إلقاء متطوعي المسيرة بمدينة طنجة 
العربي  محمد  الحاج  ارتأى  المحلية،  السلطات  أمام  بالمناسبة  كلمة 
كانت  التي  طنجة  جريدة  منبر  إلى  االلتجاء  المتطوعين  أحد  الشيوة، 
طرفا من المجموعة في هذه الملحمة التاريخية والقيمة التي قام بها 
ثراه  اهلل  طيب  الثاني  الحسن  الملك  الراحل  الملك  جاللة  له  المغفور 
والتي كانت فريدة من نوعها في العالم، حيث ألفت بين قلوب المغاربة 

قاطبة من طنجة إلى الكويرة..
وبهذه المناسبة الخالدة، يطيب للحاج الشيوة أن يسأل من خالل 
في  والمتطوعات  المتطوعين  وأخواته  إخوانه  جميع  عن  المنبر  هدا 

المسيرة الخضراء الذين لم يسعفه الحظ بااللتقاء بهم كما جرت العادة 
الذين  إخوانه  في  العزاء  ويجدد  وعافية  صحة  في  يكونوا  أن  ويتمنى 

انتقلوا إلى دار البقاء، سائال العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.
عن  أصالة  يتقدم،  أن  الشيوة  العربي  محمد  للحاج  يطيب  كما 
نفسه ونيابة عن كافة المتطوعين والمتطوعات بتقديم عبارات الطاعة 
واإلخالص والوالء إلى المقام العالي باهلل، جاللة الملك محمد السادس، 
نصره اهلل وأقر عينه بولي عهده المحبوب األمير الجليل موالي الحسن 
وصنوه األمير موالي رشيد وسائر أفراد العائلة الملكية الشريفة وإلى 
المعمرر  آخرتخوم  إلى  الشمال  عروس  من  قاطبة  المغربي  الشعب 
القاتل  الوباء  يرفع هذا  أن  عز وجل  المولى  الكويرة، سائلين  الوطني، 

عن البشرية جمعاء.

متطوعو ومتطوعات امل�شرية اخل�شراء
يف ا�شتح�شار لهذه الذكرى الغالية

)تتمة ص1(
القنصليـــة  افتتــاح  موعـــد  ويصادف 
العربيـــة  المتحدة  اإلمـــارات  لدولــة   العامة 
بالعيون،  احتفاالت  الشعب المغربي بالذكرى 
التي  الخضراء  للمسيرة  واألربعين  الخامسة 
شارك فيها سمو األمير ولي العهد الشيخ محمد 
الذي كان أصغر مشارك  زايد آل نهيـــان،  بن 
في المسيرة الخضراء حيث كان عمره آنذاك 14 
سنة،  إلى جانب وفود عربية تمثـــل اإلمــارات، 
وسلطنـــة  وقطــر،  والكويــت،  والسعودية، 
أمام  الملك  ورد في خطاب جاللة  عمان،  كما 
)أبريل  بالرياض.  الخليج  ودول  المغرب  قمة 
موقفهم  بيان،  في  قادتها  أكد  التي   )2016
الداعم لمغربية الصحراء ومساندتهم لمبادرة 
أساسا  المغرب،  بها  تقدم  التي  الذاتي  الحكم 

لحل دائم  لهذا النزاع المفتعل. 
وكان جاللة الملك قـد عبــر عن »شكره 
اإلمارات  عهد  لولي  الكبير  وتقديره  الجزيل 
العربية المتحدة على هذا القرار التاريخي الهام 
الداعم للوحدة الترابيــة للمملكـــة المغربية«.   

كما أعرب جاللتــه،  وفــق بالغ للديــوان 

اإلمارات  بقرار  العميق  »اعتزازه  عن  الملكي، 
فتحت  عربية  دولة  المتحدة،  كأول  العربية 
قنصلية عامة باألقاليم الجنوبية للمملكة، وهو 
قرار يجسد موقفها الثابت في الدفاع عن حقوق 
العادلة، ووقوفها  المشروعة وقضاياه  المغرب 
الدائم إلى جانبه في مختلف المحافل الجهوية 

والدولية«. 

القــرار ســوف يمهـد  أن هـذا  وال شــك 
الطريق لفتح تمثيــالت دبلوماسية أخرى للدول 
العربية الشقيقة  بالصحراء التي تدعم مغربيتها 
كجزء ال يتجزء من أرض المغرب. وترفض كل 
أرضه   في  للمغرب  العليا  بالمصالح  مساس 

ووحدة  ترابه. 

قن�شلية عامة لدولة الإمارات العربية املتحدة 
يف مدينة العيون

محمد العمراني

مجرد توضيح

طنجة  المانديس  الجديد  العام  المدير  اتخذ  مقدمات،  ودون  فجأة 
العملياتي  المدير  بالنوراقي  ميلود  بتوقيف  يقضي  قــرارا  تطوان، 
ألمانديس طنجة، لمدة ثمانية أيام، مع فتح تحقيق داخلي بشأن حصيلة 

تدبير النوراقي لمهامه. 
أن  دون  الحجم  هذا  من  قرارا  ليتخذ  بو  الفرنسي  يكن  لم  طبعا 
المالكة لشركة  فيوليا  الضوء األخضر من مسؤولي مجموعة  له  يكون 
أمانديس، بالنظر لطبيعة الشخص المشمول بهذا القرار، الذي كان له 
اإلطاحة  تتم  أن  أحد  يتصور  يكن  لم  حيث  الشركة،  داخل  الزلزال  وقع 
التي تقوم سياستها على إغداق  بالمسؤول األول لهاته الشركة، وهي 

االمتيازات على كبار مسؤوليها ضمانا لوالئهم..
طيب ما هي دالالت هذا القرار؟.. 

لحرب  تجل  إال  ماهو  النوراقي  إبعاد  قرار  أن  تؤكد  المؤشرات  كل 
تموقع  عن  الباحثين  الشركة،  مسؤولي  كبار  بين  رحاها  تدور  طاحنة 

جديد في هرم المسؤولية، وعن نيل ثقة المسؤول الفرنسي الجديد.. 
االمتيازات  هي  األســاس  محركها  الحرب  هاته  أن  المؤكد  لكن 
الشركة،  مفاصل  داخل  القرار  بزمام  الماسكون  يجنيها  التي  والمنافع 
تبيض  التي  الدجاجة  بمثابة  تعتبر  والمصالح  األقسام  بعض  أن  حيث 

ذهبا.. 
أزكمت  التي  واالختـالالت  الفساد  ملفــات  انفجـار  يفسر  ما  وهذا 

األنوف، ويتداولها موظفو الشركة بين ردهات مكاتبها.. 
أكبر  أمانديس بكونها  اتهمنا  إذا  بالمبالغة،  اليوم  أحد  لن يتهمنا 
لم  بالمدينة  مستثمرا  تجد  لن  ألنك  طنجة.  بمدينة  لالستثمار  معرقل 

يتذوق العذاب الشديد من ممارسات هاته الشركة..
DE� األثمنة  مقترحات  إعداد  معايير  عن  الصناعة  رجال  »سسألوا 

بشبكة  والمعامل  المصانع  لربط  أمانديس  شركة  تعدها  التي   »VIS
الكهرباء؟!..

يجب  وكم  المقترحات،  إعداد  يتطلبه  الذي  الوقـت  عن  إسألوهوم 
عليهم االنتظار لربط مشاريعهم بالكهرباء؟!..

إسألوا المنعشين العقارييــن عن معاييــر إعداد مقترحــات األثمنة 
لربط مشاريعهم العقارية، وهل هناك مسطرة موحدة يتم اتباعها مع 

الجميع؟!..
أن يطلب جردا بمقترحات  االبتزاز، عليه  يريد دليال لكل هذا  ومن 
بالتأكيد   ، والكهربـاء  بالماء  االستثمارية  المشاريع  لربط  األسعار 

سيكتشفون حقائق صادمة...
هناك مستثمرون توصلوا بمقترح يتضمن مبالغ صاروخية، وبقدرة 
قادر تمت مراجعتها، وتم تخفيض األسعار بأكثر من الثلث أو تكاد تقارب 

النصف!!..
أن  أم  التكاليف،  تقدير  في  أخطؤوا  أمانديس  خبراء  ألن  هل 
إال  مدخله  يعرف  ال  آخر  طريقا  سلكوا  المحظوظين  المستثمرين 

الراسخون في العلم؟!!!..
المعايير  بوضوح  يحدد  الذي  العقـاري،  المنعـش  دليـل  هـو  أين 
الموحدة الحتساب تكلفة ربط المشاريع بالماء والكهرباء، واآلجال التي 

يتطلبها الربط من إيداع الملف إلى اإلنجاز؟؟..
أما بخصوص تعامل هاته الشركة مع المواطنين فحدث وال حرج!..

الواقع اليوم يؤكد أن أمانديس تراجعت عن جميع التزاماتها التي 
المدينة  عرفتها  التي  الحاشدة  الجماهيرية  االحتجاجات  عقب  أعلنتها 

خريف 2015..
وبيانات  العداد،  قــراءة  توقيت  تكشف  التي  الملصقات  هي  أين 

االستهالك؟
احترام  مع  األداء،  بتأخر  المستهلك  تخبر  التي  اإلشعارات  هي  أين 

الشكليات التي التزمت بها الشركة الفرنسية؟!..
األخطر من ذلك أن الشركة الزالت تمارس الغدر في حق الزبناء..

مبالغ  أداء  الشركــة  عليهم  فرضـت  المواطنيـن  من  المئات  هناك 
مالية طائلة لربط منازلهــم بالتجزئات السكنية بشبكة الماء والكهرباء 
القنوات وشبكة  تكاليــف مد  بأداء  السائل، وكأنهم مطالبون  وتطهير 
ألن  العداد،  وضع  مصاريف  بأداء  فقط  مطالبون  أنهم  علما  الكهرباء، 

مصاريف التجهيز تحملها المنعش العقاري..
أي بصريح العبارة: أمانديس تستخلص نفس المصاريف مرتين!..

هل هناك جريمة الغدر أخطر من هذه؟!..
تدبير  مسؤولية  يتحملون  الذين  المدينة  ساكنة  ممثلو  هم  أين 
بمجلس  المطلقة  األغلبية  منحهم  كاسح،  شعبي  بتفويض  شؤونها 

المدينة، من هاته الجرائم التي تقترفها الشركة يوميا؟!..
يتأكد اليوم بالدليل الملموس أن الشركة الفرنسية أدخلت ممثلي 

ساكنة طنجة إلى بيت الطاعة.. 
لقد استسلموا لجبروتها ولغطرستها..

اليوم ومع قرار إعفاء الحيتـان الكبيرة من مهامها، فإن امانديـس 
اضحت بحاجة الى زلزال او رجة حقيقية العادة األمور الى نصابها..

أم  الفساد،  أخطبـوط  تفكيـك  الى  الجارية  التحقيقات  فهل ستصل 
أن الفرنسيين سينتصرون لصورة شركتهم التي ال تحتمل تداعيات نشر 

غسيل الفساد الذي يخترق مفاصيلها؟!..

اأماندي�س..
 هل حان وقت الزلزال؟!
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

بات  اخُلروج من ال�شُّ
ال�شتوي..!

كـــان يحلــو ألحـــد المهرجين المفوهين، 
أو لعله كبيرهم، أن ينعت بعض الذين يقررون 
ويستنزفون  الخفـــاء،  في  البــــالد  مصير  في 
بالتماسيـح والخفافيــش والعفاريــت،  خيراتها، 
ليـــس اجتهادا إبداعيا أملته عليه عبقريته، بل 
تفاديا لبطش قد يلحقه، أو أذى قد يصيبه من 
تحديد  في  تمادى  هو  إن  الكائنات،  هذه  طرف 
فيجد  الحقيقيـة،  بمواصفاتها  اآلدمية  هويتها 
حصتــه  من  محرومـا  األمر  نهاية  في  نفســه 
السمينة من كعكة الخيرات التي بها يزيد ترهال 
شحما ولحما، أو يرمي بنفسه إلى تهلكة مدبرة 

ال قدر اهلل.
المهرجين  كبير  نهـج  على  أسيـر  وسـوف 
وسيدهم في توظيــف الحيوانـات التي تخضـع 
الذين  بعض  على  وإسقاطها  شتـوي،  لسبات 
ذِكرا،  هم(  )حسِّ لـ  نسمــع  نعــد  فلم  اختفوا، 
اليم  أو أن موج  كأن األرض قد ساخت بهـــم، 
النائيـة  السواحـل  إلى   بهــم  رمى  قد  الهائــج 
واكتنزوا،  ترهلـوا  أن  بعد  األرض،  مجاهل  في 
ليخضعوا بالتالي إلى هذا السبات الشتوي الذي 
يكفيهم مشقة البحث عن طعام في قلب القرّ 

والزمهرير.
لهـــذا  خضعوا  الذين  لهــؤالء  البد  وكان 
المواتية  الفرص  يتحينوا  أن  الشتوي،  السبات 
بعد انصرام موسم البرد والثلج، بإشارة ال مجال 
فيها لتردد أو تريث، من طرف المتحكمين في 
تدبير دواليب البالد، وتحديد مصير العباد، حتى 
السبات مجديا، ولينتصبوا  يكون خروجهم من 
من جديد فرسانا مدججين بالسالح الفتاك في 

وجه »البيليكيين« و »الديبخشيين«.
إن أي تخمين للتوقعات القريبة التي نحن 
على موعد معها في االستحقاقـات القادمـة، قد 
التنبــؤات  كـل  ويجعـل  المهاوي،  إلى  بنا  يتيه 
لمصداقيتها،  جدوى  ال  والموضوعية  الحصيفة 
أمام معطيات ستفاجئنا، يجيد المخططون لها 

رسم معالمها وآفاقها المستقبيلة.
وال أتصور أن الذين يتباهون باكتساحهم 
للساحة االستحقاقية ستقــوم لهم قائمة، بعد 
الالشعبيـة  واالختيارات  واالنزالقـات  االختالالت 
ولن  مهاويها،  في  والعباد  بالبالد  قذفوا  التي 
سياســـي  بقــرار  إال  منها  الخروج  لنا  يتسنى 
البدائل  بدقة، وبكيفية حاسمة، معالــم  يرسم 
الحد  البلد  لهذا  نوفـر  قـد  بها  التي  الضرورية 
واألمن  والرفـــاهيــة  السعــادة  من  المرتجــى 
كورونا  وباء  مع  القاسية  تجربتنا  بعد  والسالم، 
الذي ال ندري لحد اآلن كيف ستستفحل نتائجه 
الكارثية التي تنذر بها اإلحصائيات المتصاعدة 

للمصابين بهذا الوباء المتربص بنا.
أن  حقنــا  من  البــدء،  وبعـــد  الختم  وعند 
نتساءل عن المصير السوريالي الذي ينتظر هذا 
الجديدة  الجبة  األمين، وعن حبك خيوط  البلد 
مع  قريب  على موعد  ونحن  له،  التي سنلبسها 
مؤهلة  تكون  أن  نتمناها  جديدة  استحقاقات 
لمواجهة انتظاراتنا وطموحاتنا.. وما ذلك على 

ذوي الهمم المخلصة بعزيز.
)البقية ص 2(

الدبلوماسي  الحضور  يتعزز  يوم  عن  يومًا 
تأييــــدا  المغربيــة،   الصحــراء  بمدن  الدولي 
الدولي  المنتظـــم  لجهود  ودعمــا  لمغربيتهـا 
توافقـي  سياسي  حــل  إلى  الوصول  أجـل  من 
السيادة  تحت  الذاتي  الحكــم  إطار  مقترح  في 
المغربيـة  الذي تقـدم به المغــرب  واعتبرتـــه 

منظمة األمم المتحدة حال  جادا وواقعيا.. 
فبعــد افتتـــاح قنصليـــات كـل مـن جــزر 
الوسطى،  إفريقيا  وغامبيــا،  وجمهوريـة  القمر 
وغينيا  بيساوو،  وغينيا  فاصو،  وبوركينا  وغينيا، 
االستوائية، وزامبيــا، واسواتينـــي )سوازيالندا 
سابقا( ها هي دولة اإلمــارات العربية المتحدة 
الشقيقة  تفتح قنصلية عامة بالعيـون، كبــرى 
حـواضــر الصحــراء المغربيـــة،  بحضور سفيـر 
هذا البلد الشقيق بالربـاط السيد سعيـد أحمد 
وشخصيات  المغربي  الخارجية  ووزير  الظاهري 
أخـرى وعدد كبير من وسائل اإلعالم  المغربية 
الحدث  هذا  تغطية  بهدف  والدولية،  والعربية 

الهام. 

)البقية ص3(

حراء وذكرى امل�شرية اخل�شراء ال�شّ
بني تو�شيات جمل�س الأمن الدويل 

1754 )2007( و 2548 )2020(

بين حدث »المسيرة الخضراء« التي يحتفل المغاربة بذكراها الخامسة واألربعين، والتوصيات األخيرة لمجلس األمن 
الدولي تحت رقم 2548  شهدت قضية الصحراء المغربية تطورات وأحداثا خطيرة تطلبت من المغرب الكثير من  الحكمة 
والشجاعة  ورباطة جأش،  وبعد نظر وكثيرا من الجهد أيضا،  لشرح شرعية حقوقه في صحرائه، بالنسبة »ألصدقائه« قبل 
خصومه،  ولكسر عزلته اإلفريقية  التي كانت قد فرضتها ظروف خاصة، ليتحقق االنفراج المطلوب  في عالقاته مع  عمقـه 
اإلفريقي الذي تأثر كثيرا بفراغ كرسي المغرب داخل االتحاد اإلفريقي، األمر الذي استغله الخصوم ولفترة طويلة، بما لم 

يكن يخدم القضية.

قن�شلية عامة لدولة الإمارات العربية املتحدة يف مدينة العيون


