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Covid 19 à Tanger : 

Nouvelles mesures préventives 
depuis mercredi 

Prenant en considération 
le nombre croissant des 
contaminations au nou-

veau coronavirus (Covid-19) et 
des décès enregistrés ces der-
niers jours, et pour préserver la 
santé et l’intégrité des citoyens, 
les autorités  ont mis en place, 
depuis  mercredi 5 août à 20 h, 
une nouvelle série de mesures 
préventives au niveau de la pré-
fecture de Tanger-Assilah, appliquées selon les critères 
suivants :

1. Au niveau de la ville de Tanger  :
• Obligation de disposer d’une autorisation exception-
nelle pour se déplacer de et vers Tanger.
• Interdiction de tous les rassemblements.
• Fermeture à 22 h des commerces de proximité, des 
grandes surfaces et des cafés.
• Fermeture des restaurants à 23 h.
• Fermeture des plages et des parcs publics.
• Fermeture des salles de jeux, des salles de sport et des 
terrains de proximité.
• Réduction de la capacité du transport public à 50%.

2. Au niveau des quartiers où 
s’est propagée la pandémie : 
• Fermeture des accès menant 
à ces quartiers par des barrages 
de sécurité.
• Les déplacements de et vers 
les quartiers concernés par la 
fermeture sont conditionnés à 
des autorisations spéciales de 
déplacement délivrées par les 
autorités locales.

• Fermeture à 20 h des commerces de proximité, des 
grandes surfaces, des cafés et des restaurants.
• Fermeture des souks de proximité à 16 h.
• Fermeture des hammams et des salons de beauté.

Tout en exhortant les citoyennes et citoyens au respect 
strict des différentes mesures préventives annoncées et à 
l’adhésion, avec engagement et en toute responsabilité, aux 
efforts nationaux visant à endiguer la propagation du nou-
veau coronavirus, on assiste à une activation des procé-
dures de surveillance rigoureuse à l’encontre de toute per-
sonne  enfreignant les règlements en vigueur, notamment le 
port obligatoire du masque de protection et le respect de la 
distanciation physique dans les lieux publics, entre autres.

La pandémie du Coronavirus 
est parmi nous depuis bientôt 

25 semaines, et…

Le risque d’une deuxième 
vague du Covid 19 plane

 sur nos têtes

Lire en page 3 Ph : DR
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ActuAlités

En dépit des immenses et in-
lassables efforts continuel-

lement déployés par les autorités 
locales et sanitaires à tanger, sous 
la conduite du wali de la région, 
Mohamed M’hidia, la situation de 
propagation du virus Covid 19 et de 
ses effets sur les plans sanitaire et 
économique  menace d’échapper à 
tout contrôle, alors que la ville passe 
déjà par un état d’alerte maximale. 

a cet effet, les autorités locales et 
les services compétents qui sont à 
pied d’œuvre,  jour et nuit,  appellent 
à plus de vigilance et au respect des 
nouvelles mesures mises en œuvre 
pour pouvoir contenir la propaga-
tion de la pandémie sur le territoire 

préfectoral. D’autant plus que, selon 
les données épidémiologiques offi-
cielles, la ville du détroit a enregistré, 
au courant de la semaine du 29 juil-
let au 4 août, 1.320 contaminations 
au Coronavirus sur un total de 1.550 
cas recensés  dans la région de tan-
ger-tétouan-al Hoceima. Le pic de 8 
décès liés à la pandémie a été atteint 
en 24 heures,  lundi 3 août, à tanger, 
sur un ensemble de 10 cas au niveau 
régional.

Cette envolée d’infections s’ex-
plique par le positionnement géo-
graphique de la ville comme point 
de transit entre l’Europe et l’afrique 
et par son dynamisme comme deu-
xième pôle économique au niveau 
national, mais aussi par le relâche-
ment dans le respect des règles sa-
nitaires par certaines  populations, 
soit à domicile, soit sur la voie pu-
blique, ou encore dans les milieux 
de travail. Ce dernier point justifie 
d’ailleurs la décision prise par les 
industriels de tanger en concerta-
tion avec les autorités locales d’in-
terrompre, du 29 juillet au 12 août, 
leurs activités au sein de leurs uni-
tés de production dans l’objectif de 

contribuer à éviter la propagation de 
la pandémie sur le territoire urbain. a 
ce propos, on parle depuis ce matin 
du vendredi  7 août d’aller plus loin 
encore  avec  carrément la ferme-
ture éventuelle  de certaines zones 
industrielles et particulièrement la 
Zone franche (tFZ).

D’autre part, depuis le  mercredi 
5 août,  des forces militaires sont 
appelés à épauler les services sé-
curitaires  qui sont à pied d’œuvre 
et omniprésents partout dans les 
quatre coins de tanger. 

ainsi, les citoyens se sont familia-
risés à voir des barrières en métal ou 
en béton dressées, particulièrement 
à l’entrée des quartiers cibles et des 

lieux publics à risque, dans la pré-
fecture de tanger-assilah.

D’un autre côté, les habitants 
doivent être munis d’autorisations 
spéciales pour justifier leur dépla-
cement à l’entrée ou à la sortie les 
quartiers les plus affectés par la 
pandémie. On a également recon-
duit l’interdiction de l’accès aux 
jardins publics, lieux de sports, etc  
et limité les heures d’ouverture des 
commerces, et empêché le fonc-
tionnement de lieux très fréquentés 
comme les hammams ou autres.

En plus, les voyageurs doivent être 
munis d’une autorisation exception-
nelle justifiant leur voyage en dehors 
ou à destination de la ville du détroit. 

Par ailleurs, la fermeture justifiée  
des plages, quoiqu’elle ait constitué 
un coup dur pour les estivants, est 
comprise mais douloureusement 
assimilée. 

Venons-en maintenant au volet le 
plus important : celui de la prise en 
charge des patients touchés par le 
coronavirus.

Le nombre de cas étant en cruelle 
ascendance journalière, la capacité 
litière des établissements hospi-

taliers affectés  à l’accueil de ces 
malades a atteint ses limites à l’hô-
pital Mohammed VI, la polyclinique 
CNSS, le centre hospitalier de cam-
pagne à la forêt diplomatique et les 
deux hôpitaux Duc de  tovar et al 
Kortabi. Cela outre une insuffisance 
en matériel médical spécialisé. 

Il serait question de faire évacuer, 
sur avis médical,  certains malades 
hospitalisés mais ne présentant 
plus de danger de contagion, pour 
terminer leur protocole de traitement 
à domicile, avant de subir des tests 
appropriés.

D’un autre côté, les membres des 
corps médical et paramédical, méde-
cins, infirmiers et personnel de ser-

vice, qui sont en première ligne dans 
la lutte contre la pandémie Covid-19, 
et les premiers exposés à la conta-
gion, font des efforts louables et de 
grands sacrifices. Ils sont  épuisés 
par la charge de travail,  intervenant 
souvent dans des conditions pé-
nibles et trouvant rarement du répit 
pour se reposer, 

Certains viennent de loin et n’ont 
pas rejoint leur famille depuis des 
semaines.

Le grand malheur, c’est que mal-
gré ces efforts déployés à tous les 
niveaux, on déplore des décès en 
nombre ascendant parmi la popu-
lation, toutes couches confondues. 
Sans distinction d’âge ou de statut. 
Le Covid 19 fauche des vies de fa-
çon aveugle.

Le bilan est lourd, non pas par 
faute médicale ou par négligence, 
mais surtout  parce qu’il n’existe pas 
encore  de traitement miracle contre 
le nouveau Coronavirus. 

Ne nous faisons pas d’illusions. 
Le  combat sera dur et lourd. Non 
pas seulement à tanger ou au Ma-
roc, mais sur l’ensemble de la pla-
nète. 

Parfois, dans une course incontrôlée au scoop 
médiatique, certains sites électroniques glissent 

inconsciemment dans l’erreur en publiant de fausses 
nouvelles glanées dans la rue ou dans les habituels 
cercles de cafés, où les nouvelles mal tissées vont 
vite, chacun ajoutant un peu du sien, dans l’ignorance 
totale des réalités. Une manière de se ranger parmi 
ceux qui savent, mais qui, en réalité, ne savent rien. 

ainsi, lorsqu’on parcourt certaines pages et sites 
d’informations sur le net, où il est recommandé de 
citer les sources et, dans la mesure du possible, l’ori-
gine de la source de première main, on remarque, sou-
vent, que ce principe n’est pas respecté. 

C’est le cas aussi lorsque l’article exprime l’état 
d’esprit d’une partie de l’opinion publique friande de 
faits divers et de rumeurs qui relèvent du sensation-
nel, face à un événement précis, ou un fait récent dont 
l’existence ou les  aspects  controversés transformés 
en  buzz,  reposent sur des argumentaires fragiles, 
au service d’une société friande de  faits divers et de 
rumeurs qui relèvent du sensationnel. Il s’agit d’une 
certaine société réduite à passer la journée dans le 
partage de vidéos et d’informations sans véritables 
sources.

Il faut ajouter à cela un vide juridique touchant la 
réglementation de la presse électronique qui a tardé 
à venir, mais qui, heureusement, a été enfin comblé 
par le biais de la loi n°88-13 relative à la presse et à 
l’édition publiée  au  Bulletin Officiel n°6491 du 15 août 
2016. 

Cette loi replace les journalistes  devant leurs res-
ponsabilités face à un lecteur qui a le droit à une infor-
mation de qualité, fiable, complète et pluraliste. Cette 
responsabilité sociale étant le socle du processus de 
production et de circulation de l’information et de la 
confiance que l’on peut attacher à sa publication.

toujours est-il que le phénomène de l’information 
fausse ou douteuse continue d’exister et on s’en rend 
compte  lorsqu’on parcourt certains articles de la 
presse électronique et blogs concernant la pandémie 
du Covid 19, façonnés de fausses nouvelles et parse-
més de chiffres fantaisistes. 

Cette manière de déformer l’information est souvent 
à l’origine de rumeurs amplifiées au sein de la socié-
té  civile, conduisant parfois au désespoir, voir à des 
comportements marginaux.

C’est pour cela que les autorités prient les médias 
concernés à respecter la déontologie de la presse 
en évitant la publication d’informations  erronées et 
mensongères, dans un souci de ne pas égarer ou 
tromper leurs lecteurs et de ne pas semer la confu-
sion et le doute dans l’esprit des citoyens qui leur font 
confiance.  

Propagation de la pandémie Covid 19 

La situation est réellement 
alarmante à Tanger

Covid 19

Eviter les infos 
erronées !!!
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a
lors que la première 
vague du nouveau 
coronavirus Covid-19 
bat son plein depuis 
mars dernier,  partout  

dans le monde, et se montre re-
belle à tout traitement efficace, 
n’est pas endiguée, les experts 
en virologie appréhendent une 
deuxième vague du virus, plus 
féroce et plus  virulente que celle 
que nous vivons depuis plus de 
cinq mois et dont la dangerosité 
va crescendo.  

Cette seconde vague se ferait 
probablement sentir dès le début 
de l’automne prochain, c’est-à-
dire dans deux à trois mois au 
plus, et pourrait prendre de l’am-
pleur  en hiver, avec l’apparition 
des grippes saisonnières, pré-
cise-t-on. 

D’ailleurs, l’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS) a déjà mis 
en garde contre cette deuxième 
vague qui pourrait être plus fa-
tale que la première, puisqu’elle 
sera associée à d’autres épidé-
mies saisonnières.

Le ministère de la Santé qui 
n’écarte pas, non plus,  le risque 
de cette deuxième vague de la 
pandémie, estime que le nombre 
de cas devrait augmenter au 
gré de la levée du confinement, 
comme ce qui s’est produit ces 
dernières semaines dans cer-
taines régions du Maroc  qui 
avaient pourtant maîtrisé la si-
tuation au départ,, tel que cela 
s’est produit à tanger, qui tient 
désormais le flambeau des 
contaminations et qui est consi-
dérée comme premier foyer 
pourvoyeur de Covid 19, à cause 

Certains propriétaires ou 
exploitants de yachts 
ancrés dans la Marina 

située sur la corniche de tanger, 
se rendaient avec leurs bateaux 
dans la baie de tanger où ils 
s’adonnaient à la natation ou à 
divers sports nautiques, en dé-
pit des  recommandations de 
protection sanitaires contre le 
Coronavirus, interdisant l’accès 
à la plage et à la Baie de tanger.

Ces agissements prohibés, 
illogiques, dénués de bon sens 
et par-dessus tout dangereux, 
aussi bien pour les contreve-
nants eux-mêmes que pour les 
citoyens qui ont déclenché une 
vague de protestations sur les 
réseaux sociaux,  dénonçant ces 
comportements provocateurs,  à 
l’heure où l’accès à la plage est 
strictement interdit  au commun 
des mortels et où tanger, qui 
tient désormais le flambeau des 
contaminations et qui est consi-
dérée comme premier foyer 
pourvoyeur de Covid 19, à cause 
de la multiplication de clusters et 

de la multiplication de clusters 
industriels et familiaux, et une 
relâche spectaculaire dans l’ap-
plication des mesures préven-
tives dictées par les services 
sanitaires qui  semblent ne plus 
avoir d’effet.

C’est pourquoi le département  
de la Santé a pris des disposi-
tions appropriées  pour faire face 

en chaîne), la formule des unités 
mobiles de dépistage et la mise 
en place des hôpitaux de cam-
pagne dans certaines régions.

Selon le professeur Mustapha 
Naji, virologue et directeur du la-
boratoire de virologie à l’univer-
sité Hassan II de Casablanca, le 
scénario d’une deuxième vague 
reste probable, ce qui exige 

à la situation, en adoptant un 
système de surveillance épidé-
miologique permettant de cerner 
la situation à travers des dépis-
tages massifs et rapides, la ges-
tion des foyers et le soutien des 
laboratoires privés impliqués 
dans l’opération avec du maté-
riel et des kits de dépistage par la 
PCR (réaction de polymérisation 

des préparatifs et des mesures 
appropriées, en maintenant les 
règles de sécurité sanitaire. 

«Le Maroc risque une deu-
xième vague du virus au cas où 
les citoyens ne portent pas de 
masques et ne respectent pas 
les règles de distanciation phy-
sique » a affirmé l’expert, esti-
mant, en outre,  que l’ouverture 
des frontières pourrait multiplier 
les risques de cette deuxième 
vague, en cas de non-respect 
des mesures de prévention et 
de sécurité sanitaire. 

De son côté, le responsable du 
service de chimie et toxicologie 
à l’Institut Pasteur de Casablan-
ca, Driss El Habchi, estime que  
le Maroc pourrait atteindre des 
niveaux que d’autres pays eu-
ropéens ont déjà connus, si les 
Marocains ne respectent pas 
vigoureusement les mesures de 
prévention recommandées. 

L’alarme est renouvelée 
chaque jour par d’autres experts, 
au vu de la recrudescence des 
cas observés au fil du temps. Si 
le phénomène est mondial et les 
foyers et clusters s’ouvrent dans 
plusieurs pays, la progression 
rapide qu’observe le Maroc com-
mence à tourner à la psychose et 
le virus qui continue à planer sur 
la tête des humais, ici comme ail-
leurs, menace de redoubler ses 
forces dans une deuxième vague 
qui n’est plus à écarter. 

autant ainsi dire qu’aucun re-
lâchement dans l’application de 
ces mesures n’est permis et que 
personne n’a le droit de se com-
porter comme si la crise était 
derrière nous.

d’une relâche spectaculaire dans 
l’application des mesures pré-
ventives dictées par les services 
sanitaires qui  semblent ne plus 
avoir d’effet.

aussitôt, en application d’ins-
tructions fermes du Wali de la 
région, une réunion élargie aux 
représentants des autorités lo-
cales, sécuritaires et sanitaires, 
s’est tenue en urgence, dans la 
soirée de mardi dernier, au siège 
de la Marina de tanger, pour étu-
dier la situation et faire instaurer 
les mesures d’ordre nécessaires 
empêchant le retour de tels agis-
sements irresponsables.

ainsi , des instructions fermes 
ont été données aux respon-
sables de la Marina pour em-
pêcher les yachts de se rendre 
dans la Baie, évitant ainsi des 
provocations de ce genre aux 
citoyens ordinaires déjà frustrés 
de ne pas  pouvoir accéder  à la 
plage en ces temps chauds, et 
veillant à la protection de leur 
santé et celle de toute la popu-
lation. 

Tanja Marina Bay
Des exploitants de yachts enfreignent 

les recommandations de protection sanitaire 
contre le Covid 19 

La pandémie du Coronavirus est parmi nous 
depuis bientôt 25 semaines, et…

Le risque d’une deuxième vague du Covid 19 
plane sur nos têtes 
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Rubrique   
Culturelle

Mourir est
un enchantement 

par Yasmine CHAMI 

Résumé : Dans un grand sac de toile se trouvent  toutes 
les photos de famille de Sara. À cinquante ans, entourée de 
ses deux fils, et divorcée depuis leur naissance, elle pioche, 
au hasard, pour leur plus grand plaisir, les images du passé 
et retrouve  avec eux,  les temps heureux du Maroc à l’orée 
des années soixante-dix,  jusqu’au présent de leur petite 
enfance. 

Chaque visage, chaque scène ouvre en elle un récit, par-
fois nostalgique, souvent politique ; une lecture de ce pays 
revisité par son regard de femme indépendante, comme le 
furent, avant elle et d’une autre façon, sa mère et ses grand-
mères.

Des souvenirs qui surgissent dans un désordre chro-
nologique et qui racontent un Maroc disparu, le temps du 
militantisme et de l’insouciance. La voix d’Oum kalthoum, 
les parfums de fruits, les conversations politiques, tout re-
monte à la surface en ces temps où la vie était intense et 
l’espoir vivace.

Un livre doux et fragile qui parlera plus à vos cœurs qu’à 
vos cerveaux. 

Bonne lecture !

@ par Meryem Cherradi

Covid 19 
Fermeture ou pas des zones 

industrielles à Tanger ?

Les trains assurant les axes tanger-Casablanca via le tGV 
« al Boraq » et tanger-Fès  via le train ordinaire « al atlas » 
ont repris leur circulation  depuis mercredi 5 août courant. 

Les voyageurs sont invités  à se renseigner sur les ho-
raires de départ et d’arrivée des trains à travers le portail 
électronique de l’ONCF, ou en appelant  son Centre des re-
lations clients.

Reprise de la 
circulation des trains 

sur Tanger

De justesse, tanger a évité 
le pire. Et, ce n’est pas 

sans risque.  Par ces temps  de 
toutes les inquiétudes, de toutes 
les déceptions et de tous les 
imprévus,  tout doit être  calculé   
avec précaution et subtilité.

Le  temps du Coronavirus  a 
bouleversé  les moeurs éta-
blies, semé le doute et  l’incerti-
tude  et  trahi les attentes et les 
sentiments de confiance  dans 
la société humaine, à travers le 
monde.

Par bonheur, le Maroc s’est 
engagé, tôt, dans cette guerre in-
solite,  et sournoise, qui a, dure-
ment, affecté les populations et 
ébranlé  les principaux secteurs 
clé de l’économie du pays.

Dans cet amalgame de 
concepts et de confusion, la 
Région de tanger-tétouan-al-
hoceima a marqué la différence, 
en livrant, en même temps,  un 
même combat  sur deux fronts 
adverses, lutter contre la pandé-
mie et engager, en les renforçant, 
les moyens nécessaires, pour 
assurer le bon acheminement 
des projets de développement 
en cours dans toute la Région. Et, 
ce, grâce à  la perspicacité et la 
sagacité d’un Wali Citoyen,  qui a 
mis à contribution et son savoir 
et sa longue  expérience dans la 
gestion de la chose publique, et, 
surtout, son enthousiasme et sa 
bonne volonté,  au service de la 
Région et de ses habitants.

Vous l’auriez,  sans doute devi-
né. Il s’agit, de toute évidence, de 
Monsieur Mohammed  Mhidya, 
qui fait face, depuis  dix- et exal-
tante, celle d’élever la Région 
qu’il administre,  au comble de la 

Dans la matinée d’hier vendre-
di, la zone franche industrielle , 
tanger Free Zone (tFZ), et la 
zone industrielle de Gzenaya, 
d’habitude en effervescence 
continue, semblaient à l’arrêt. 

Renseignements pris, on ap-
prendra officieusement  que 
ces deux zones étaient provisoi-
rement fermées sur ordre des 
autorités locales, dans le cadre 
de nouvelles mesures de lutte 

prospérité, à travers, surtout, des 
actions résolues pour redresser 
les inégalités du développe-
ment inter-régional, la redymi-
nisation des projets  d’infra et 
suprastructures intéressant les 
différentes agglomérations de la 
région et plus particulièrement, 
les provinces de tanger et alHo-
ceima où des programmes de 
développement extraordinaires 
sont en cours de réalisation. 
Parallèlement,  le Wali a du faire 
face au problème de l’eau dans 
la Région,  en mobilisant  les ad-
ministrations concernées,  pour 
l’élaboration d’une stratégie 
globale d’approvisionnement en 
eau potable et d’irrigation, des 
milieux urbain et rural.

L’autre volet  important des 
grandes interventions de M. 
Mhidya, est celui  de la recon-
version des transactions ir-
régulières du trafic au poste 

contre la pandémie du Covid 19.
Sur place, les unités indus-

trielles étaient apparemment  
inactives et, tout autour, la sécu-
rité semblait renforcée. 

En toute vraisemblance, ajou-
tée à celle déjà en cours concer-
nant  plusieurs usines fermées 
sur décision des professionnels 
jusqu’au 12 août courant,  cette  
fermeture généralisée  devrait 
durer une à deux semaines, en 

de Bab Sebta, fermé depuis le 
9 Octobre 2019, et l’étude de la 
réalisation d’une plate - forme 
commerciale à statut particulier 
dans la ville de Fnidaq, qui per-
mettrait, aux  populations  de la 
région, de s’adonner à des acti-
vités commerciales, absolument 
légales et sûres.

Sans aucun doute, la Région 
de tanger tétouan  al-Hoceima, 
est promise à de grandes réali-
sations socio-économiques  qui 
permettront de désenclaver les 
régions reculées et de créer une 
dynamique de développement 
nouvelle à même  de contri-
buer au développement global 
du pays.  De gros efforts sont 
nécessaires pour y parvenir, 
mais “C’est dans l’effort que 
l’on trouve la satisfaction et non 
dans la réussite. Un plein effort 
est une pleine victoire” (Mahat-
ma Gandhi).

fonction de l’évolution de la si-
tuation épidémique dans la ville 
de tanger.

Néanmoins, en début 
d’après-midi, les choses au-
raient changé et l’ordre de fer-
meture aurait été annulé.

alors que nous mettions sous 
presse, rien d’officiel n’annon-
çait encore la fermeture effective 
ou non des zones industrielles 
de tanger.

La région de Tanger-Tétouan- Al Hoceima
Vouée a un avenir prometteur
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ActuAlités

Farkhana-Nador 

Arrestation d’un caporal-
trafiquant de drogue 

La police judiciaire de Nador a interpel-
lé, jeudi, un soldat du grade de “caporal” 
pour son implication présumée dans une 
affaire de possession d’un important lot de 
cocaïne.

Le mis en cause a été interpellé au Douar 
“Izmanin” dans la zone de “Farkhana”, à 15 
km de Nador, en flagrant délit de posses-
sion de 3 kgs  cocaïne qu’il tentait de céder 
à un automobiliste installé  au volant d’une 
voiture immatriculée au Maroc.

Les deux suspects ont été placés en 
garde à vue pour les besoins de l’enquête 
devant déterminer la provenance et la desti-
nation de cette drogue dure, et identifier les 
complices dans cette affaire. 

◆◆◆◆◆◆◆◆

Arrestation de 3 trafi-
quants de cocaïne 

Une brigade des stupéfiants relevant de 
la préfecture de police de tanger a interpel-
lé, mercredi, trois individus en possession 
de 665 g de cocaïne.

Deux parmi les suspects âgées entre 
34 et 50 ans, ont été arrêtés à un point de 
contrôle routier entre tanger et tétouan, à 
bord d’un véhicule léger ayant à son bord  
470 g de cocaïne, minutieusement dissimu-
lée dans une bouteille de jus de fruit.

L’enquête a permis d’interpeller, aussi-
tôt après, à bord d’un véhicule léger garé à 
l’entrée de tétouan, un troisième complice, 
suspecté d’être le fournisseur de cette 
drogue dure.

Les perquisitions menées au domicile de 
l’un des suspects à tanger ont donné lieu à  
la saisie de 195 g de cocaïne supplémen-
taires, portant la quantité totale de drogue 
saisie à 665 g, cela outre des sommes 
d’argent issues du trafic de drogues, deux 
voitures, des téléphones portables et une 
balance électronique, suspectés d’être uti-
lisés dans cette activité criminelle.

Les trois trafiquants ont été placés en 
garde à vue pour les besoins de l’enquête 
et instruction du dossier  juridique d’usage.

◆◆◆◆◆◆◆◆

Martil-Salé

Démantèlement d’un 
réseau de sextorsion

Une coordination entre les polices judi-
ciaires de Salé et de Martil a permis de dé-
manteler un réseau de chantage sexuel qui 
a réussi à piéger plusieurs personnalités.

Le pot aux roses a été découvert après 
qu’un fonctionnaire du ministère du trans-
port a déposé une plainte, affirmant avoir 
été victime d’un chantage.

ainsi, des membres de ce réseau de  
sextorsion qui ont piégé plusieurs per-
sonnalités en les faisant chanter avec des 
vidéos compromettantes ont été arrêtés et  
déférés devant le procureur du Roi.

Les cybercriminels qui avaient ouvert 
des comptes fictifs sur les réseaux sociaux, 
en usant de photos de jeunes filles, ont  en-
gagé des discussions sur la toile avec des 
clients  dans le but de subtiliser des photos 
ou vidéos compromettantes à leurs interlo-
cuteurs, dont plusieurs sont tombés  dans 
le piège du chantage à la webcam.

Les investigations qui ont permis de lo-
caliser et d’arrêter les accusés, ont donné 
lieu à la saisie d’un portable contenant 8 
vidéos pornographiques envoyées au la-
boratoire des analyses numériques pour 
déterminer l’identité de  victimes filmées.

Le cerveau du réseau est toujours re-
cherché, mais les enquêteurs sont  parve-
nus à l’identifier  comme étant un criminel  
faisait déjà  l’objet de plusieurs avis de re-
cherche émanant des services de la sûre-
té d’agadir, Marrakech, kénitra, Laâyoune, 
Rachidia, Séfrou, Casablanca, khouribga et 
tétouan.

Pour éviter d’être identifié, ce criminel 
chargeait les filles du réseau  amies de 
récupérer le butin du chantage dans des 
agences de transfert d’argent.

◆◆◆◆◆◆◆◆

Port Tanger-Med 

Saisie de 16 kilos 
de cocaïne 

Les services sécuritaires en fonction au 
poste-frontière du port tanger-Med  ont dé-
joué, samedi 1er août, une tentative de trafic 
de drogue en procédant à l’arrestation d’un 
Belge d’origine marocaine, âgé de 35 ans,  
qui tentait d’accéder au territoire national 
en provenance de France, au volant d’une 
voiture légère avec à son bord  15,884 kgs 
de cocaïne, dissimulés derrière la pare-
choc arrière du véhicule. 

Le suspect a été placé en garde à vue 
pour les besoins de l’enquête et judiciaire 
l’instruction du dossier d’usage.

◆◆◆◆◆◆◆◆

Nador
Il meurt après avoir 
escaladé un mur 
de clôture 

Un Marocain bloqué dans le préside oc-
cupé de Melilla, est décédé, mercredi,  après 
avoir escaladé, dans la soirée de mardi,  un 
mur de clôture pour rejoindre la ville de 
Nador.

L’homme qui  est décédé à l’hôpital al 
Hassani de Nador  où il avait été admis en 
urgence après s’être occasionné, la veille,  
des blessures graves en escaladant dange-
reusement le mur séparant  Mellilia du ter-
ritoire Marocain, lorsqu’une chute brutale  
lui ait causé des fractures au niveau des 
jambes et de la tête.

«La victime a été transférée au service 
de réanimation de l’hôpital pour recevoir 
des soins, mais elle  a rendu l’âme à cause 
de la gravité de ses blessures», indique la 
presse locale.

Littérature 
  

Communication  

Ce numéro 1 de la nouvelle rubrique 
« Littérature et Communication »

 est publié à titre d’essai, en attendant les commentaires 
de nos aimables lecteurs pour une continuité probable.

(E.mail : lejournaldetanger@gmail.com)

Je sais lire en vous, 
savez-vous lire en moi ?

Dans son œuvre « Façon de parler », le sociologue Erving Goffman 
avance qu’ «il est évident que la vision est cruciale, tant pour le lo-
cuteur que pour l’auditeur, lesquels, s’ils veulent conduire efficace-

ment leur conversation, ont tout intérêt à pouvoir se regarder l’un l’autre.»1

En effet, Le regard (ou l’œil vivant selon l’expression de Starobinsky)2 
est un des éléments fondamentaux de la communication non verbale. Il 
constitue une source inépuisable d’informations. L’échange du regard est 
une conduite relationnelle entre deux ou plusieurs personnes ou entre une 
personne et le monde.  Il est courant de dire que « les yeux sont Le Miroir De 
L’âme.» 

Divers Spécialistes (Marshall (1983), argyle (1988), Efran (1968), 
kleck (1986) …) soulignent que le regard est considéré comme le 
plus important système de transmission des messages non verbaux.3 
L’intérêt de ces messages oculaires transmis varie en fonction de la durée 
et l’orientation des regards. Cette orientation oculaire pourrait être «déclinée 
en trois catégories, qui ont chacune une fonction précise dans la communi-
cation : le regard focalisé, le regard non focalisé et le regard panoramique » 4

Le regard focalisé, pour Combalbert,  « est un regard fixe dirigé directe-
ment dans les yeux de l’interlocuteur» 5. Lorsque deux individus se fixent 
plus longuement et attentivement sans un mot. Ils sont amoureux ou prêts à 
se battre. Il n’y a que deux états émotionnels dans lesquels deux personnes 
se regardent droit dans les yeux pendant un certain temps : l’amour intense 
et la haine intense. Pour un asiatique, la plongée au fond du regard, sauf en 
situation affective, devient vite une marque d’agressivité.

La forme de contact visuel peut avoir une autre orientation, celle d’un 
regard « non-focalisant», d’un regard qui fuit celui de l’autre. Il est en général 
une acception de la domination ressentie, une acception d’un rapport domi-
nant/dominé dans lequel celui qui défocalise son regard accepte la place du 
dominé.

Ce regard fuyant trahit aussi la timidité ou la malveillance. On détourne 
les yeux dans le but de diminuer l’attention de son interlocuteur, on fuit pour 
montrer à l’autre que l’on ne s’intéresse pas à l’échange. Il s’agit d’un rituel 
d’apaisement, type de conduite qui se rencontre chez les introvertis, les ti-
mides, les anxieux ou les sociophobes. Par ailleurs, Chez un africain, utiliser 
le regard défocalisé et éviter le regard direct peut être considéré comme une 
marque d’irrespect. De même, pour un arabe, détourner les yeux va même 
jusqu’à être considéré comme de l’impolitesse.

Ce regard non-focalisant est également un regard qui « laisse [la per-
sonne] voir sans voir » 6. En d’autres termes, il s’agit d’un regard dans le 
vide : cette catégorie du mouvement oculaire ponctue notre communication 
quotidienne. 

Pensez par exemple au nombre de fois où vous étiez en train de discuter 
avec une personne et où elle vous a écouté tout en regardant fixement devant 
lui, dans le vide. Cette direction de cet élément de communication non-ver-
bale est extrêmement expressive dans la mesure où cette orientation du re-
gard dans le vague - « voir sans voir » - est traduite chez les spécialistes de la 
PNL (programmation neurolinguistique) par une stimulation : « des images 
mémorisées ou construites.7» C’est-à-dire que l’interlocuteur qui regarde 
devant lui, qui fixe un point dans le vide, est en train, inconsciemment de 
présenter et de stimuler des images mémorisées, conservées en mémoires.  
Le regard « panoramique » ou circulaire est une autre forme d’orientation 
oculaire. Il s’agit d’un « regard d’ouverture » 8.. Ce genre de regard s’utilise 
surtout quand l’interlocuteur est en face de plusieurs personnes. Un orateur, 
par exemple, doit balayer l’ensemble de son auditoire du regard sans fixer trop 
longtemps un endroit ou l’autre et sans négliger une portion de l’ensemble. 
Ce regard vers le public est très significatif. Il vise à créer un lien entre 
l’interlocuteur et l’auditeur. Cette expression non-verbale a pour but 
d’assurer une prise de contact immédiate avec le public. au même 
temps à l’inviter à participer dans le processus de la communication.   
Lorsque l’on transgresse ces règles en matière de direction, on com-
munique différentes choses, comme un niveau d’intérêt anormalement 
faible ou élevé, de l’embarras ou une nervosité attribuable à l’interaction.  
aussi existe-t-il d’autres orientations visuelles notamment, les yeux en haut à 
gauche, les yeux en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite,... 

1- Erving GOFFMAN, Façon de parler, Minuit, Paris, 1987, p.139
2- J., STAROBINSKY, L’Œil vivant, Gallimard, Coll, « Tell », Paris, 1972
3- Laurent COMBARBERT, Négociation de crise et communication d’influence, Is-
sy-les-Moulinex, esf, 2006, p.149
4- Laurent COMBARBERT, Négociation de crise et communication d’influence, Is-
sy-les-Moulinex, esf, 2006, p.149-
5- Ibid., p.149
6- Patrice PAVIS, Dictionnaire du théâtre, Sociales, Paris, 1987, p.328
7- Ibid., p.149
8- Laurent COMBALBERT, op.cit., p.149

@ par Insaf CHERKAOUI

et

Ph : DR

Faits divers
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Lorsqu’on habite dans cette ville, que 
l’on soit un tangérien de souche, autant 
que le sieur Flanefani, ou qu’on vienne y 
séjourner pendant quelque temps, ou alors 
des vacanciers de passage, la première 
des choses qui nous traverse l’esprit, dans 
cet environnement, dit doux et chaleureux, 
c’est bien le problème du vent d’Est, com-
munément appelé i « le chergui ». Rien que 
le nom de ce vent nous offusque !!!

La plupart des résidents de cette cité, 
qu’ils soient en bonne santé  physique ou 
pas, sont sérieusement impactés par le 
phénomène de ce vent qui souffle surtout 
en été, quand la température grimpe !

Lorsqu’on regarde autour de soi, on 
s’aperçoit en peu de temps, qu’une grande 
partie des habitants, n’en a par-dessus 
la tête de ce chergui. Excédés , ces gens  
perdent leurs repères ainsi que leurs pé-
dales, et leur bonne humeur…leurs re-
lations cordiales avec leurs concitoyens 
s’éteint tout à coup, tout cela étant causé 
par ce détestable, et haïssable mouvement 
d’air qui les rend complètement éberlués.

Quand ce chergui souffle en continu, par 
rafales, il leur gâche et leur complique la 
vie, devenue péniblement invivable. 

On mange très peu, on transpire beau-
coup, de partout, la nuit on n’arrive pas à 
dormir, on se réveille usé, en tremblotant, 
toujours sous le choc, les traits tirés. La 
chaleur étouffante nous abrutit, ne sachant 
quoi faire,  on perd le contact avec la so-
ciété.

Il reste à trouver une astuce pour écraser 
cette invasion de mouches, le jour, et celle 
des moustiques la nuit…discrètement…
sans que l’association des défenseurs des 
insectes ne le sache, sinon on risque de 
lourdes amendes !!!

Les seuls qui tirent profit de ces circons-
tances inadaptées, en cette période de l’an-
née, sont les commerçants qui travaillent 
d’arrache-pied, qui vendent abondamment, 
à des clients venus nombreux, des éven-
tails…des ventilateurs…des climatiseurs…
des insecticides…des boissons…des 
glaces…des déodorants…

D’après une étude réalisée par le célèbre 
scientifique et grand spécialiste en météo-
rologie de l’université de recherches (?) 
de cotonou, le Béninois « Missié tchoum 
Ba tchoum », rend 90 % des tangériens, 
nerveux, stressés, à longueur de journée, 
dépressifs constamment, quelquefois ar-
rogants peu à peu et turbulents toute la 
journée, (les 10 % restent  insensibles et se 
portent bien, étant contraints d’accepter, 
sans se plaindre, en supportant le chergui, 
puisqu’ils ne savent même plus ou ils sont 
ni où ils se trouvent ?!)…Ce scientifique 
béninois ne propose aucune solution pour 
tirer les citoyens de cet embarras.

Heureusement, entre temps, le sieur Sidi 
Flaneflani, qui ne manque pas d’idées, 
nous réserve quelques surprises en offrant  
trois solutions  au choix : 

   - Voyager, et passer la période d’été 
dans n’importe quel pays nordique.

   - acheter un bungalow en bord de mer.
   - Rester enfermé chez soi, et rester ainsi 

coupé du monde.
Il vaut mieux suivre, les yeux fermés ces 

bons conseils.
Sans commentaire.

(a suivre) 
Signé : OM-ART

Rubrique Revue de presse 

9ème partie

Profil d’un ancien 
Tangérien

ActuAlités

Ironie du sort, un micro virus 
“Covid-19” a fait ce que des puis-
sances mondiales ne sont pas 

parvenues à faire depuis des décen-
nies : 

« donner un répit à la terre ». Une 
terre qui agonisait à cause d’une ac-
tivité humaine intense qui non seu-
lement épuise les ressources natu-
relles mais génère une pollution qui 
met en péril l’avenir de la planète. 
Depuis environ 3 mois, la nature 
reprend ses droits de main forte. La 
pollution a considérablement bais-
sé. La faune et la flore ne sont plus 
agressées et profitent désormais 
de ce que l’Homme leur a arraché. 
C’est désormais l’Homme qui est 
confiné chez lui rendant ainsi, invo-
lontairement, à la nature ce qu’il lui 
appartient.

En effet, le ralentissement de la 
machine économique particulière-
ment des pays les plus pollueurs 
ne serait pas exempt d’impact sur 
l’environnement. La Chine, pre-
mier pollueur mondial avec environ 
28% des émissions de gaz à effet 
de serre, a été la première à arrêter 
son moteur. Résultat, les émissions 
chinoises de dioxyde de carbone 
ont chuté de 25% à fin février selon 
le Centre de recherche sur l’énergie 
et l’air pur (CREa) soit 200 millions 
de tonnes, comparées à la même pé-
riode en 2019. Mais pas seulement. 
La consommation du charbon et 
du pétrole a également chuté non 
pas sans conséquence sur les res-
sources naturelles.

Indirectement, les puissances 
mondiales qui refusaient jusque-là 
de mettre la main à la poche pour 
contribuer au Fonds de lutte contre 
les changements climatiques ont 

Un incendie qui s’est dé-
claré, le week-end der-
nier, dans la forêt Haouz 

Malaliyine située dans la commune 
de aaliyine (préfecture de M’diq-
Fnideq) a ravagé 1.020 hectares de 
végétation

Selon  le président du Centre na-
tional de gestion des risques clima-
tiques forestiers, Fouad assali,   « les 
dernières données issues du poste 
de commandement qui coordonne 
l’opération d’extinction de l’incendie 
qui a éclaté, dans la nuit de samedi à 
dimanche, dans la forêt Haouz Mala-
liyine, le feu peut être déclaré maitri-
sé à presque 98% » dira-t-il, a déclaré 
à la MaP, soulignant que les tempé-
ratures élevées, les vents forts et la 
difficulté du terrain ont compliqué 

Sous l’effet de la propaga-
tion de la pandémie du 
nouveau Coronavirus (Co-

vid-19), l’économie marocaine a 
perdu 589.000 postes d’emploi du-
rant le 2ème trimestre 2020 , suite à 
l’état d’urgence sanitaire et le plein 
confinement. 

Selon le Haut-Commissariat au 
Plan (HCP),  cette baisse du  volume 

fini par payer la facture autrement. 
L’arrêt de l’activité économique 
mondiale se chiffre à des milliards 
de dollars de pertes. Paradoxale-
ment, elle a permis à la planète de 
souffler et de se régénérer. Comme 
dit l’adage : « le malheur des uns fait 
le bonheur des autres ».

Faut-il rappeler que le finance-
ment climatique, talon d’achille 
des négociations climatiques, a 
longtemps divisé la communauté 
internationale. Malgré les différentes 
COP où les pays en voie de dévelop-
pement n’ont cessé de réclamer à 
ceux en voie de développement (les 
plus pollueurs) d’alimenter le fonds 
d’adaptation aux changements cli-
matiques, la question du finance-
ment climatique reste sans issue. 
La question est de savoir si les puis-
sances seront plus ouvertes sur 
les sujets autres qu’économiques, 
financiers, militaires et politiques ?

a quelque chose malheur est bon. 
Le répit dont profite actuellement la 
planète ne va pas durer longtemps. 
La machine chinoise commence à 
chauffer ses moteurs pour démar-

l’extinction de cet incendie. 
assili  estime que le niveau de 

vigilance et d’alerte restera au maxi-
mum, surtout avec la présence des 

de l’emploi  résulte d’une perte de 
69.000 postes  en milieu urbain et de 
520.000 en milieu rural, contre une 
création moyenne de 64.000 postes 
entre les deuxièmes trimestres des 
trois années précédentes.

Dans une note d’information re-
lative à la situation du marché du 
travail au t2-2020, le HCP fait état 
d’une baisse des taux d’activité. 

rer. Les autres suivront dans les 
prochains mois après la fin de la 
pandémie.

Dans cette situation, nous ne 
pouvons qu’être partagés entre 
l’arrêt de la pandémie avec toutes 
ses nuisances sur l’environnement 
et sa propagation se traduisant par 
un réel confinement au service de la 
planète. toujours est-il que les résul-
tats sont similaires à des différences 
près. Si le taux de mortalité  à cause 
de la pandémie Covid-19 est scan-
dé chaque jour sur les plateaux de 
télévision, celui afférent à la dégra-
dation du climat passe sous silence. 
Et pourtant des milliers de gens 
meurent à cause des problèmes res-
piratoires liés à la pollution.

C’est pourquoi, il est important 
de tirer les leçons de cette crise 
sanitaire. De revoir les priorités du 
développement. De mettre l’accent 
sur les secteurs vitaux. De changer 
notre mode de consommation. De 
mettre des fondements plus solides 
pour faire face à une guerre sani-
taire, environnementale ou écono-
mique.

vents forts qui pourraient attiser les 
flammes. Il  précise que la superficie 
calcinée était  composée principale-
ment de pins et de chênes-lièges.

« L’emploi rémunéré a enregis-
tré une perte de 264.000 postes au 
niveau national, suite à une perte 
de 31.000 postes en milieu urbain 
et de 233.000 en milieu rural. L’em-
ploi non rémunéré a connu, de son 
côté, une perte de 325.000 postes, 
conséquence d’une perte de 38.000 
emplois en zones urbaines et de 
287.000 en zones rurales ».

Environnement
Le Covid-19 a donné un répit à la planète

Incendie à M’diq-Fnideq

1020 ha de forêt ravagés par le feu

Lu pour vous  dans

par Lamiae Boumahrou 

Covid-19 

Perte de 589.000 postes d’emploi 
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L’ACTUALITE EN CONTINU
LES + VUS LES + COMMENTES DE RACHID MADANI

rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Portrait

sportif

Dans la situation actuelle du FC Barcelone, un club en déclin, 
Bartomeu , l’homme fort du football catalan, a décidé de claquer 
la porte,pour convenances personnelles.Quoi qu’il arrive dans 

les mois à venir, il cessera d’être président du Barça en juin 2021. Cela 
aura été sept ans d’un mandat avec le clair-obscur logique de toute 
direction. Avec de grands succès sportifs comme le triplé de la saison 
2014-15 (il se vante d’avoir remporté 13 titres de football, un de plus que 
Laporta), mais aussi avec de grandes controverses institutionnelles et, 
surtout, avec un échec retentissant en termes de transferts.

Dernière partie du mandat
Il doit maintenant faire face à la dernière partie de son mandat 

alourdi par la pandémie de coronavirus et avec une équipe en net déclin. 
La terrible crise économique dérivée du COVID-19 marquera sa dernière 
saison à la tête du club. Il a fait tout son possible (et l’impossible) pour 
minimiser les pertes, mais le trou peut dépasser 200 millions d’euros. 
Quelque chose d’aussi terrifiant qu’imprévisible: personne ne pouvait 
imaginer il y a à peine cinq mois que le monde souffrirait d’un tel drame 
qui changerait toutes nos vies si radicalement.

Politique des jeunes
Le Barça a été l’un des clubs les plus touchés et cela affectera de 

manière irréversible la capacité du club à remodeler l’équipe. Bartomeu 
lui-même l’explique dans l’interview du journal sportif SPORT: «La 
situation n’invite pas de gros investissements». C’est pourquoi les 
négociations avec l’Inter pour Lautaro Martínez ont été arrêtées et pour 
cette raison également, le président considère le transfert de Neymar 
comme «irréalisable». Il faut donc miser sur la pépinière du club. Et pour 
les jeunes.

Il n’y a pas de mal qui ne vienne pas pour de bon, comme le dit 
l’adage ... Il est temps pour Riqui Puig, Ansu Fati, Araujo ... et aussi 
pour Pedri et Trincao. Il faut certes un coach (Bartomeu insiste pour que 
Quique Setién continue) qui croit vraiment en ces futurs footballeurs qui 
doivent déjà être dans le présent.

Laporta successeur ?
Bartomeu n’aura pas la tâche facile ces 11 derniers mois au pouvoir. 

Bien qu’il espère dire au revoir avec son grand rêve: la Champions, il 
aura, curieusement, deux occasions de l’obtenir. Une deuxième Coupe 
d’Europe serait son meilleur héritage. Qui lui succèdera ? C’est la 
question qui ne cesse de se poser dans les artères de Las Ramblas 
et à laquelle il est difficile de répondre. Laporta, ancien président 
de l’ère Cruyff en est un sérieux mais ses nombreuses occupations 
professionnelles et politiques peuvent bien l’en empêcher. Pour le 
moment, il est encore indécis devant l’insistance des adhérents et 
surtout de ses amis et footballeurs de l’équipe.

Tribune du Sport

Felipe Reyes  capitaine du Real 
Madrid (basket), âgé de 41 ans vient 
de conclure  un accord avec le 
club pour prolonger son contrat de 
basketteur professionnel. Originaire 
de Cordoue ,la capitale hispano-
arabe, 2m04 de taille, il fait partie 
de l’équipe depuis 16 ans avec  le 
grand objectif d’être le seul joueur à 
évoluer en Europe à l’âge de 41 ans.

• C.B. ESTUDIANTES
Felipe, le petit frère de l’ancien 

basketteur Alfonso Reyes, a com-
mencé sa carrière à l’Institut Ramiro 
de Maeztu et au Student Basketball 
Club. Il a évolué en ligue EBA (1998) sous les ordres de Yayi 
Martínez avant d’être d’être titulaire au CB . En très peu de 
temps,  il a montré tout son potentiel (10,3 points et 5,4 re-
bonds)avant d’atteindre 16,9 points et 10,4 rebonds en 2002.

• REAL MADRID
En 2004, il a signé pour le Real Madrid, débutant avec le 

numéro 14, et a remporté la ligue ACB, en moyenne 9 points 
et 6 rebonds en ligue régulière et 8,6 points et 7 rebonds en 
séries éliminatoires. Après cette saison, il a pris le numéro 
au numéro 9, après le départ d’Antonis Fotsis. La saison 
(2006/07) est la meilleure de sa carrière, se confirmant 
comme l’un des meilleurs centres d’Europe. Il a en moyenne 
13 points et 6 rebonds. En plus, il a obtenu la Ligue ACB et 
la Coupe ULEB avec le Real Madrid et le vice-championnat 
de la Copa del Rey. Au niveau individuel, il est nommé le 
joueur le plus utile du Play Off ACB.Il a été choisi dans le 
quintette idéal de la Ligue ACB 2008/09 comme meilleur 
centre, et MVP de la ligue régulière, étant le joueur qui a 
obtenu la moyenne la plus élevée tout au long de la saison.
En septembre 2011, il a été proclamé , en tant que joueur de 
l’équipe espagnole de basket-ball, champion de l’Eurobas-
ket 2011.Bien que n’ayant pas été capitaine de la sélection, 
il a eu  la  charge de soulever la coupe des champions  en 
hommage à la mort de son père décédé pendant le tour-
noi. En mars 2017, il est devenu le joueur avec le plus de 
rebonds dans la ligue ACB, avec 4293, battant le record de 
Granger Hall.En novembre 2017, il est devenu le joueur avec 
le plus de rebonds de l’histoire de l’Euroligue, dépassant 
le grec Ioannis Bourousis, avec un total de 1604 rebonds 
capturés.En mai 2018, à égalité pour le titre qui l’affronte 
avec CB Gran Canaria, il bat le record de Rafael Jofresa et, 
avec 757 matchs dans l’ACB, il devient le joueur qui a joué 
le plus de matchs dans cette ligue.Lors de la Super Coupe 
d’Espagne 2018, Felipe Reyes avec 38 ans, 6 mois et 5 jours 
est devenu le plus ancien joueur du Real Madrid à disputer 
un match officiel, battant le précédent record en possession 

de Toñín Llorente depuis 2002.
En février 2019, il a disputé son 
779e match au championnat , 
battant ainsi le record actuel de 
Joan Creus (qui avait disputé 585 
matchs dans la Ligue ACB et 193 
dans l’ancienne Ligue nationale 
de basket-ball, pour un total de 
778 entre les deux compétitions) .

Entre février et mars 2019, il 
est devenu le joueur avec le plus 
de matchs disputés en Copa del 
Rey et en Euroligue, battant Juan 
Carlos Navarro dans les deux 
compétitions.

En juin 2019, il joue son 1000e match avec le maillot du 
Real Madrid.

En septembre 2019, il est le joueur avec le plus de 
matchs disputés en Super Coupe d’Espagne avec 23 
matchs; Il est également le rebondeur le plus élevé de l’his-
toire de la compétition avec 102 et le deuxième meilleur 
marqueur.

• CATEGORIES INFERIEURES
La carrière de Felipe Reyes en tant qu’international a 

commencé dans les catégories inférieures de l’Espagne en 
jouant  54 matchs. Avec d’autres grands joueurs tels que  
Gasol,  Navarro, Raül ,  Rodríguez et  Calderón, il fait partie 
de la génération connue sous le nom de «Golden Juniors», 
champion d’Europe des moins de 18 ans en 1998 et cham-
pion du monde. junior en 1999.

• SELECTION NATIONALE
Il a été un international absolu avec l’équipe espagnole 

entre 2001 et 2016, totalisant 236 matchs, ce qui en fait le 
troisième joueur de basket-ball avec le plus d’internationa-
lités de l’histoire de l’Espagne. Au total, il a remporté dix 
médailles, une en or en Coupe du monde 2006, six médailles 
en Europe (trois d’or, deux d’argent et une de bronze) et 
trois médailles aux Jeux olympiques (deux d’argent et une 
de bronze) .

Cette saison, Felipe a perdu de son importance (4,6 
points, 3 rebonds, 5,2 crédits d’évaluation en 9:44 minutes 
et 11 matchs en Ligue Endesa et 3,4 unités, 1,6 sacs et 2,4 
valorisation en 7:57 minutes et 7 matchs de la Euroligue), 
mais sa présence est la clé de ce Real pour Pablo Laso.

Le centre, qui a atterri au club en 2004 du voisin et rival 
Estudiantes, a remporté 22 titres et est un emblème de 
l’entité madrilène pour tout ce qu’il a accompli en tant que 
joueur (plusieurs records individuels ainsi que MVP de la 
saison ACB -2009 et 2015- et MVP de la finale ACB - 2007 
et 2013 -) .
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 DEPART SUR DE BARTOMEU 
PRESIDENT DE BARCELONE

41 ANS RENOUVELLE SON 
CONTRAT DE JOUEUR !

La crise sanitaire qui sévit depuis plusieurs mois ans le monde 
n’est pas sans conséquences sur le football africain. Le syndicat 
mondial des joueurs, s’inquiète de son impact sur les sportifs du 

continent. Depuis le mois de mars, tous les championnats africains sont à 
l’arrêt. Dans certains pays, la saison 2019-2020 a même été définitivement 
stoppée (c’est le cas au Cameroun, en Angola, en Guinée, au Congo-
Brazzaville et en RDC, au Kenya, au Burkina Faso et au Niger). Une 
situation difficile à vivre pour les joueurs, qui sont parfois confrontés à 
des problèmes financiers, puisque certains clubs ne leur versent plus de salaire. Le syndicat des 
joueurs professionnels, fait part de ses inquiétudes .Il en est de même au Maroc où les footballeurs 
professionnels ne cessent de grignoter le « pain noir ».Comment vont-ils en cette période de crise 
sanitaire ? Ils sont très inquiets pour le présent et l’avenir. Le fait que l’on dise : « football marocain 
plutôt épargné par le virus » n’est pas de nature à les rassurer. Ils savent ce qui se passe sur d’autres 
pays et ils veulent que l’on protège leur santé et celle de leurs familles. Personne ne sait comment 
cette pandémie va évoluer au Maroc, mais il n’est pas question de prendre des risques.

REYES
F E L I P E
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Notre confrère, l’écrivain et journaliste Mohamed adib Slaoui 
est décédé mercredi à tanger à l’âge de 81 ans, des suites 
d’une longue maladie.

Natif de Fès en 1939, le défunt qui était lauréat de l’Université 
al-Quaraouiyine, a participé à plusieurs formations dans le domaine médiatique dans plusieurs pays.

Il a également travaillé dans plusieurs journaux marocains, dont « al anbaa », « al alam », et sou-
vent collaboré dans « Le Journal de tanger » et « Chamal 2000 ». Le regretté disparu était  également 
attaché culturel du bureau permanent d’arabisation de Rabat et coordinateur et conseiller éditorial 
du magazine « allissane alarabi », avant de se rendre en arabie saoudite pour superviser la publica-
tion du magazine « Royal Saudi air Force » à Riyad.

Le défunt compte à son actif nombre d’ouvrages et études sur le théâtre, les arts plastiques, la 
poésie, la littérature, la politique et la société, notamment : « arts plastiques marocains: entre le 
patrimoine et la modernité » et « Le théâtre marocain : début et prolongement ».

Le défunt a remporté plusieurs Prix, notamment la Médaille d’or pour ses recherches en arts plas-
tiques marocains, qu’il avait obtenue en 1983 à la Biennale internationale des Beaux-arts du Caire 
et Le Bouclier de la culture en 2012, décerné par la République arabe d’Égypte, pour l’ensemble de 
ses œuvres.

Un hommage avait été rendu à Fès à Mohammed adib Slaoui en 2010 et à Rabat en 2019 par 
l’Union marocaine des Métiers d’arts dramatiques.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées à l’en-
semble des membres de la famille du défunt et familles alliées ; ainsi qu’à tous ses proches et ses 
aimables lecteurs.

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

C’est avec une profonde affliction et une immense conster-
nation que nous avons accueilli la triste et chagrinante nou-
velle du décès survenu  le 6 août 2020, du très cher regretté 

Issam LaakEL, architecte à tanger, tristement emporté par la pan-
démie Covid 19.

En cette douloureuse circonstance, nous nous joignons au Pré-
sident du Royal Yacht club de tanger (RYCt),  aux membres du Bureau dudit Club dont le défunt 
faisait partie, ainsi qu’à ses adhérents, pour  présenter  nos condoléances les plus attristées à l’en-
semble des membres de la famille LaakEL  et familles alliées ; ainsi qu’à tous les proches du regret-
té disparu, priant Dieu le tout Puissant  d’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 et ses collègues du 
RYCT,  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 à tanger  le 2 août 2020, du très cher regretté Driss BEN-
NaNI, ancien inspecteur général et ancien délégué provincial du 
ministère de l’Education nationale à tanger, tétouan, Rabat, Salé, 
Oujda, Nador et Figuig.

La dépouille du défunt a été inhumée au cimetière d’al Moujahidine, où elle a été convoyée au mi-
lieu d’un émouvant cortège funèbre limité à cause de la pandémie, à des personnes 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 Fatiha ; à ses enfants Souad, Mohamed, Salwa et Lamia ; à l’ensemble des membres de 
la famille Bennani 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

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

chagrinante nouvelle du décès survenu à tanger,  le 2 août  
2020, de la très chère regrettée

Michèle, Léone, Claire 
BAYARD 

Née en 1946, enseignante à la retraite 
de l’Education nationale française 

Chevalier des Palmes 
académiques 

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos 
condoléances les plus attristées à l’ensemble des membres 
de la famille de la défunte et à tous ses proches et ses amis 
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 la regrettée disparue 
reposer en paix

Nécrologie

Nécrologie

Nécrologie
Notre confrère 

journaliste et écrivain  

Mohamed Adib Slaoui 
rappelé à Dieu

Nécrologie
Issam LAAKEL 

rappelé à Dieu

Nécrologie
Driss BENNANI 

rappelé à Dieu

Avis de décès 
et de condoléances

Covid-19

Incertitude 
de la rentrée des 

classes

L’année scolaire 2019-2020 est à peine bouclée que 
des interrogations planent déjà sur la prochaine ren-
trée et ses scénarios possibles, compte tenu de la 

situation actuelle que connaît le royaume comme partout 
dans le monde pour cause de propagation du nouveau Co-
ronavirus.

Confrontées aux répercussions de la crise sanitaire, les  
familles s’interrogent sur les conditions de la prochaine ren-
trée et les scénarios possibles à même d’assurer la conti-
nuité pédagogique. 

Si l’amélioration des conditions d’apprentissage, la ré-
forme pédagogique et le contenu des cours s’accaparent 
l’essentiel des conversations familiales à l’approche de 
chaque nouvelle rentrée, cette année l’accent est mis sur la 
gestion de la rentrée et l’éventuelle poursuite de l’enseigne-
ment à distance.

Le démarrage effectif des cours au titre de l’année scolaire 
2020-2021 aura lieu le 7 septembre prochain, a annoncé le 
ministère de l’Éducation nationale, de la formation profes-
sionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. 

ainsi, les cours démarreront le 7 septembre pour le 
préscolaire, les trois cycles de l’enseignement (primaire, se-
condaire collégial et secondaire qualifiant) et les classes de 
préparation du Brevet de technicien supérieur (BtS), alors 
que les classes dédiées aux élèves de l’éducation non for-
melle débuteront les cours le 5 octobre prochain, a affirmé 
le ministère dans un communiqué.
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CULTE
CHRÉTIEN

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

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

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

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

tAnger prAtique
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  Sam. 08 04:54 13:34 17:14 20:25 21:50 

 Dim. 09 04:55 13:34 17:14 20:24 21:49 

Lun. 10 04:56 13:34 17:14 20:23 21:47

 Mar. 11 04:58 13: 33 17:13 20:22 21:46

 Mer. 12 04:59 13:33 17:13 20:20 21:45

 Jeu. 13 05:00 13:33 17:12 20:19 21:43

 Ven. 14  05:01 13:33 17:12 20:18 21:42

HORaIRES DES PRIÈRES
du 08 au 14 août 2020

CULTE
MUSULMAN

HORAIRE DES
PHARMACIES

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Semaine du 10 au 14
aout 2020

Lundi 10 aout 2020 
Pharmacie Bendahmane
Quartier Hadj Mokhtar quartier 
Seddam à côté hôpital Mohamed6
Tél. : 05.39.31.81.52
Pharmacie Hay Al Manar
Mesnana Rte Satefillage en face de 
l’ENCG Tél.: 05.39.31.54.12  
Pharmacie Granada
Rue Teheran Angle rue lafayette, 18 
Tél.: 05.39.94.07.72
Pharmacie Al Rahma
Mghogha Sghira, 
rte de Tétouan lot 140 B
Tél.: 05.39.95.89.39

Mardi 11 aout 2020 
Pharmacie Aswak Assalam
Centre commerciale Aswak Assa-
lam rond point ziaten
Tél. : 05.39.39.35.46 
Pharmacie Fayna
Av. Foret Maamora n°31 Branes II 
5 (face station Afriquia Satfillage)
Tél.: 05.39.31.18.59
Pharmacie Assalam
Jirari 2 rue 48 n°3 Aouama 
Tél.: 05.39.36.06.00
Pharmacie Al Madkhal Al Karim
Rue des Abattoires, R.D.C Im-
meuble Monopolio B
Tél.: 05.39.94.07.88

Mercredi 12 aout 2020 
Pharmacie du Nord
Lotissement Sanae II lot n°3 Rte 
de Rabat
Tél. : 05.39.31.05.80
Pharmacie El Aouama
27, Av Royaume Arabie Saoudite 
en face commune Beni Makada
Tél. : 05.31.00.58.93 
Pharmacie Souk El Bakar
45; Rue Sidi Amar en face la 
clinique Amar
Tél. : 05.39.93.34.25
Pharmacie Rahmouni
Av. Londres Imm des Palmieres 9 
entre la garre Malabata et Centro
Tél.: 05.39.94.57.88

Jeudi 13 aout 2020
Pharmacie Al Mouna
Lotissement Ibn Khaldoun pont bir 
Chifa au dessous Amendis
Tél. : 05.39.31.33.46
Pharmacie Omar Ibn Khattab
Mesnana Haoumat Bir Asiko de 
300m de auto école Serroukh
Tél. : 05.39.38.92.92
Pharmacie de Tanger
Rte de Tétouan complexe Amal III 
(derrière SIMI) 
Tél. : 05.39.95.48.08
Pharmacie meftah Al khir
Cplx. Ratma Tanja Balia derrière 
Kasr Al Diafa 
Tél. : 05.39.30.23.82   

Vendredi 14 aout 2020
Pharmacie du grand stade
Rte de rabat entre marjane 
et le ronpoint du gd satde 
Tél.: 05.39.38.57.50
Pharmacie Nouvelle
Hay Al Hassania rue 4 n° 2 
Bendibane
Tél.: 05.39.31.31.96   
Pharmacie Al Kawacim
Rte Rahrah cplx Abdalas N°7 
Kawacim, bloc2
Tél. : 05.39.38.11.32 
Pharmacie Bouarraquia
Av. Hassan II n°34
Tél.: 05.39.37.58.85

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

Samedi 08 et dimanche 09 
aout 2020

•  SaMedi
Pharmacie Al Bayrouni
Route reliant Marjane à Mesnana
Tél. : 05.39.38.12.28 
Pharmacie Avenue Kowait
Quartier Haddad hay Bouhout 
rue 110 n°36 
Tél.: 05.39.36.48.96
Pharmacie Ben Taeib
Av. Mly Abdelhafid (Ex Atlas) 
N°24 B
Tél.: 05.39.93.60.15
Pharmacie El Yamouni
Tanja Balia Hay Chat n°3 Haoumat 
Layl au dessous de l’ard. n°9
Tél. : 06.64.02.60.41

 •  diMancHe

Pharmacie Narjis
Rte de Rabat stopaprés central 
litiére Branes 
Tél. : 05.39.31.57.69
Pharmacie Imam Nafie
Lotissement Belkhairi rue n° 12 
Béni Makada (Jamaa Al Arbain) 
Tél. : 05.39.36.03.65      
Pharmacie Université
Rue Boukhalef N° 50
Tél. : 05.39.39.34.25
Pharmacie Anegay
8; rue Semmarine Souk Eddakhle
Tél. : 05.39.93.11.62

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

Samedi 08 et dimanche 09 
aout 2020

Pharmacie Mesnana
Route de l’aviation, hay mesnana 
en face arrondissement n°11
Tél. : 05.39.31.34.30
Pharmacie Inas
30, Av. Ibn Abi Zare Branes I 
prés café TIHAD
Tél. : 05.39.31.06.17
Grande Pharmacie Rif
17, Av Moulay Ali Chérif Beni 
Makada prés cinéma Tarek
Tél.: 05.39.36.37.31
Pharmacie Route El Aouama
Route Aouama, Bd Al qods, 
au dessus station essence Total 
Tél. : 05.39.36.15.59
Pharmacie Achakkar
Route Achakkar, hay ahammar 
Tél. : 06.18.14.01.04
Grande Pharmacie Zeroual
67-69; Rue de Fés
Tél. : 05.39.94.35.37
Pharmacie Mediterrannee
66; av plage walidia Tanja Balia
Tél. : 05.39.94.50.46

BÉLIER : (21 MARS - 20 AvRIL)
Humeur :  Votre action va gagner en impact car vous êtes résolu pour mettre 
en route ce que vous devez faire.
amour : Vous vous adaptez au jour le jour et vous vous sentez en phase 
avec votre rythme de vie.
argent : Vous êtes conscient de ce qui s’insinue dans vos pensées et triez 
l’information pertinente pour réussir ce que vous vous êtes donné à vivre.
Travail : Votre personnalité nerveuse trouve, de grandes énergies à mobili-
ser. Heureusement, vous les canalisez dans le bon sens. 

TAUREAU : (21 AvRIL - 20 MAI)
Humeur : Le climat est propice à la solidarité, la bienveillance et la compassion, 
mettez une sourdine à votre individualisme qui ne rencontrera aucun écho.
amour : Si ces derniers temps quelques négligences vous ont fait perdre du 
temps, vous pourrez toujours vous rattraper. Vos amours se portent bien.
argent : C’est intelligemment que vous gérez vos finances, vous êtes ca-
pable de flairer les occasions favorables autour de vous.
Travail : Si vous recherchez du travail, vous avez beaucoup de mal à chan-
ger vos mauvaises habitudes quand il s’agit de chercher du travail. 

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur : C’est au calme que vous êtes le plus efficace, vous avancez avec 
méthode et stratégie en réglant des détails.
amour : Vous atteignez un niveau plus spirituel et plus tendre dans vos 
relations intimes.
argent : Vous y voyez plus clair et vous comprenez enfin la différence entre 
les chimères et un projet réaliste.
Travail : Il faut donc rester ouvert et à l’écoute de ce qui se passe autour 
de vous. 

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Humeur : Votre soif de vivre revient en force chasser vos vieilles nostalgies. 
Vous retrouvez le sourire et une bonne dose d’optimisme pour aller de l’avant.
amour : L’amour traverse votre quotidien. Tout va bien, pour les couples 
comme pour les célibataires tout roule comme sur des roulettes.
argent : Sur le pan financier, soyez réceptif et étudiez toutes les possibilités 
qui s’offrent à vous, le Destin vous sourit largement. 
Travail : Vous avez de grandes capacités à réagir de manière rapide, mais 
vous pourriez vous sentir quelque peu envahi par des demandes excessives. 

 LION : (24 JUILLET - 23 AOûT)
Humeur : Si ça plaît tant mieux sinon tant pis vous ne changerez rien. Pas 
de doute les autres seront conquis par votre humour parfois un peu décalé.
amour : Le reste du monde ne compte plus, vous êtes embarqué dans des 
rêves plus sensuels que réalistes, focalisé sur une seule personne.
argent : Vous pourriez faire montre d’un certain flair en matière financière 
et concevoir habilement un projet ambitieux. 
Travail : Le rythme de votre activité est rapide, vous accumulez les succès 
et vous obtiendrez des réponses très attendues.

vIERGE : (24 AOûT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : Le climat très émotionnel qui règne fait la joie des vendeurs car la 
clientèle a moins d’esprit critique que d’habitude.
amour : Les petits bonheurs simples vous conviennent. Dorénavant, c’est 
cette formule que vous favorisez, il y a du changement !
argent : Une proposition intéressante va vous donner l’occasion de mettre 
un peu de beurre dans les épinards.
Travail : Les astres vous facilitent la vie et facilitent vos démarches pro-
fessionnelles. 

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Apprenez à surfer sur la vague de vos intuitions pour prendre de 
bonnes décisions. Écoutez votre coeur plutôt que votre tête...
amour : Vous essaierez par tous les moyens de faire plaisir aux autres, c’est 
votre côté Saint-Bernard ! Vous ne pouvez pas vous en empêcher. 
argent : Vous commencez à avoir des facilités à comprendre les freins que 
vous connaissez, pour les dépasser ensuite. 
Travail :  Vous aimez votre travail et vous aimez votre entreprise. Vous avez 
le sentiment d’être à votre place au sein de votre équipe.

SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Il y a de nouveaux contacts à prendre, de belles rencontres à faire 
et des malentendus à dissiper grâce à votre sens de l’écoute.
amour : Un caractère affirmé et un besoin de vivre pleinement sa vie sont 
souvent signe de forte personnalité.
argent : Votre entourage perçoit la réalité des choses derrière la façade, il 
faudra donc proposer des services dignes de ce nom pour maintenir des 
revenus acceptables.
Travail : Une nette amélioration s’installe, votre situation professionnelle 
change et évolue avec en prime des occasions de gagner plus d’argent.

SAGITTAIRE : (23 NOvEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur : Vous parvenez à vivre des moments harmonieuses et épanouis-
sante dans bien des domaines.
amour : Rien d’insoluble, vous aurez tendance à douter des autres et surtout 
de vous-même. Sans confiance, point d’histoire d’amour possible. 
argent : Il règne une ambiance qui vous permettra d’avancer enfin rapide-
ment sur des questions financières. 
Travail : Vous vous montrez créatif et vous profitez de votre imagination 
pour sortir de la routine et lancer de nouvelles idées. 

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOvEMBRE)
Humeur : Vous pouvez reporter certains rendez-vous sans scrupule, tout le 
monde est un peu distrait et personne ne va se formaliser. 
amour : Si vous êtes préoccupé par des petits soucis d’ordre professionnel 
et que tout cela accapare vos pensées.
argent : Ne vous étonnez pas si vous rayonnez : l’équilibre de votre budget 
y est pour beaucoup et vous apporte confiance.
Travail : Si vous êtes artiste, enseignant ou si vous travaillez dans la finance, 
vous êtes très inspiré et cherchez à renouveler vos méthodes.. 

vERSEAU : (21 JANvIER - 19 FEvRIER)
Humeur : Vous pensez volontiers à vous spécialiser davantage. Des idées 
viennent spontanément à votre esprit. Vos objectifs sont en train d’évoluer. 
amour : Votre vie est faite de plaisirs. Cette semaine est une sorte d’apo-
théose car vous êtes résolu à ne plus faire semblant d’exister.
argent : Vous identifiez ce que vous voulez devenir et ce que vous voulez 
gagner comme gain en intégrant ces données à votre agenda.
Travail : Vous n’êtes pas spécialement dans une forme olympique mais vous avez 
encore de la ressource pour faire valoir vos atouts dans un milieu professionnel. 

POISSON : (20 FEvRIER - 20 MARS)
Humeur : Vous avez du mal à vous éveiller et cette fatigue nerveuse risque 
d’émailler votre journée d’incidents mineurs mais exaspérants.
amour : Si la situation est favorable aux nouveaux échanges, elle favorise 
également les rapprochements.
argent : Des remises en question seront possibles aujourd’hui, pour corri-
ger le tir par rapport à des erreurs commises dans votre secteur financier. 
Travail : Si l’atmosphère au bureau devient pesante on ne pourrait que vous 
conseiller de prendre un peu de distance, mais si vous préférez finir de tra-
vailler sur vos projets ce sera difficile de vous libérer. 

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
E-mail : hamouda.press@gmail.com

Studio
Rachid
Dfouf

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

GSM : 06.61.15.47.64
taNGER

AbdelilahAbdelilah

Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger
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 C H A U F E B S O N
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• Mots fléchés N° 1236
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GRILLE CODEE N° 715
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° 714

Solutions du précédent numéro

MOTS FLECHES N° 1237

• Mots croisés N° 809

MOTS CROISÉS (grille N° 810)

CAJOLER

FUTUR
GRENOUILLE

BOUT
DE TEMPS

SOUPLESSE
REMUÉE

ELAN
DU CANADA

ENTRÉ
EN ACTION

PEU
À PEU

PETIT
COMMERÇANT

CI

ASIATIQUE

FLEUVE
D’ASIE

CHIFFRE

AVANT
MÉLO

PARENTES
TREILLAGE

RAYON
DE LUMIÈRE

PRÉNOM
DE FONDA

ETATS
D’AMÉRIQUE

COUTUMES

MATIN

ROULÉ

ENCHÂSSE

ECHOS

PRISE
DE

LAIT

BEAIU
PARLEUR

LE
LAPIDÉ

FLEUVE
DE SIBÉRIE

DÉLICATS

DÉVIDOIR

GREFFÉE

OBJET
DE DÉSIR

VENTILÉ

NOTE

OBTENU

ARTICLE

SALÉS

CUIVRE

EVALUA

PARTICIPE

NÉGATIION

LAC

SANS
ÉNERGIE

RAISON-
NABLE

VASE

JAUNISSE

CRUSTACÉ

UNIS

ARRÊT DE 
CIRCULATION

INDIEN

DANS

LIAISON
COUTUMES

MAUVAIS
ŒIL

FILS 
DE NOÉ

PÉPIN

NÉON

PRODUITE

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

Horizontalement. — I. Photogènes. - II. Ionisa. Are. - III. RR. Relater. 
- IV. Atre. ONU. - V. Tia. AP. Rio. - VI. Accusation. - VII. OO. Aies. - VIII. Allumet-
tes. - IX. Nées. Eus. - X. Essartasse.
Verticalement. — 1. Pirata. Ane. - 2. Horticules. - 3. On. Racoles. - 4. 
Tire. USA. - 5. Ose. Asam. - 6. Galopaient. - 7. An. Tet. - 8. Naturistes. - 9. Ere. 
IO. Eus. - 10. Sermonasse.

Horizontalement.— I.  Salaires. - II. Meunerie. - III. Autorisé. Homme 
de couleur. - IV. Bout d’olive. Club en mauvaise passe. Terme de tennis. - V. 
Postérieure. - VI. Brames. Errer. - VII. Sans mélange. Règle. En souvenir. - 
VIII. Rayon X. Flairé. - IX. La poste peut l’être. - X. Qui va comme un gant. 
Espace de récréation.
Verticalement. —  1. Rougis. - 2. D’une douceur hypocrite. - 3. 
Organisation mondiale. Après bis. Tapait sur les Pharaons. - 4. Morcelées. 
Monnaie jaune. - 5. Vieille note. Deux par terre. Examen. - 6. Travestirent 
la vérité. - 7. Priode. Fin de rodéo. Va avec tic. - 8. Sot. Divinité marine. - 9. 
Arbres. Entre amis. - 10. Oiseau rapace.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HOMME
D’ETAT

VOYELLES

CAJOLER

FUTUR
GRENOUILLE

AFRECTÉS

ILION

HÔTEL
DE VILLE

VICTIME
DE DALILA

JOUR

POURSUITE
POLICIÈRE

RIANTS

PRÊTRE
TIBÉTAIN

DÈS

ARTICLE

NOTE

LOUE
UN

BATEAU

SODIUM

LANGUE

DAME
DE FER

PAREILLE

GOUPIL

POSÉ

CAPITALE

MOUCHE

CROYANCE

FORTE
TÊTE

POUR

FIXÉE

ENCAUS-
TIQUAI

POÈME
PASTORAL

AMIRAL
ANGLAIS

ISSUE

SERFS
SPARTIATES

TIMORÉ

TORPEUR

GRAVURES

EXPLOSIF

COMPAGNIE
AÉRIENNE

BONNES

OS
DÉCHARNÉS

DIAPRÉS

VOYELLES

ILE DE
FRANCE

PEINTRE
ITALIEN

NAZI

RAVAGE D’UN
AUXILIAIRE

SALLE
D’OFFICIERS

CAHE

VIEILLE
CHOSE

RIVIIÈRE
D’ASIE

NOMBRE

POSSÉDER

MÈCHE
REBELLE

RÉFLÉCHI

SANS
PAROLE

LEVANT

ANIMAL
SANS

MEMBRES

• Grille codée N° 1019

• Mots croisés N° 1108

GRILLE CODEE N° 1020

• Mots fléchés N° 1539

MOTS CROISÉS (grille N° 1109) MOTS FLECHES N° 1540



من  فريقهم  بحرمان  رداد  داكي  الحكم  البيضاوي  الرجاء  أنصار  اتهم 
العودة بانتصار من تطوان مساء األربعاء في مباراة مؤجلة عن الدورة 19 بين 
بتطوان  الرمل  سانية  ملعب  احتضنها  البيضاوي  والرجاء  التطواني  المغرب 
وصفوا  الرجاء  أنصار  لكن  أهداف.  بدون  بالتعادل  وانتهت  األربعاء  مساء 
تحكيم الرداد الذي قاد المباراة بمساعدة هشام خويا علي وأيت جالل إدريس، 
بالسيء والمتحيز بسبب احتسابه العديد من األخطاء ضد الرجاء وإلغاء هدف 
الالعب الوردي بحجة التسلل في آخر أنفاس المباراة. وعاشت المباراة أجواء 
غير عادية حتى قبل انطالقتها بعدما كانت مرشحة للتأجيل نتيجة  ما أكده 

المستجد  كورونا  فيروس  عن  للكشف  المخبرية  التحاليل  كون  للنادي  بالغ 
“كوفيد 19” التي خضعت لها جميع مكونات نادي المغرب أتلتيك تطوان من 
العبين وأطر تقنية وطبية وإدارية وإعالمية ومستخدمين وفقا للدليل الصحي 
الخاص بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم اإلثنين 3 غشت 2020، 
كشفت عن وجود حالتين إيجابيتين في صفوف الالعبين. وأن إدارة النادي 
قبل  بالموضوع  إلخطارها  القدم،  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  راسلت 
في  في  موعدها  في  المباراة  بإجراء  تشبثت  الجامعة  لكن  الرجاء،  مواجهة 

ظل إعالن عن قرار سلطات المدينة كذلك بإمكانية إلغاء إجراء المباراة.

الملحق الرياضي814
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في إطار الهيكلة الجديدة لتطوير منظومة 
من  مجموعة  اجتياز  وبعد  الوطنية  القدم  كرة 
 48 الوطنية  التقنية  اإلدارة  عينت  االختبارات 
بالعصب  الوطنية  األطر  من  تقنيا  مسؤوال 

الجهوية ويتعلق األمر بكل من :
عصبة الشمال:

– السيد عمر الرايس : تكوين المدربين.
أداء  :تطوير  الداودي  حكيم  السيد   –

الالعبين.
القدم  كرة  بنصديق:  حكيم  السيد   –

.GRASSROOTS القاعدية
القدم  كرة   : بنطالب  محمد  السيد   –

النسوية.
عصبة الدار البيضاء الكبرى:

• السيد صالح موطيب : تكوين المدربين.

• السيد خالد بالغة: تطوير أداء الالعبين .
• السيد يوسف أنيس: كرة القدم القاعدية 

.GRASSROOTS
• السيد أنس جودار : كرة القدم النسوية.

•عصبة مكناس تافياللت:
• السيد عبد الحي الميني: تكوين المدربين.

• السيد عماد المعروفي: تطوير أداء الالعبين.
.GRASSROOTS السيد محمد أبو علي: كرة القدم القاعدية •

السيدة فدوى شرنان: كرة القدم النسوية.
 عصبة الوسط الشمالي:

• السيد محمد دخوش : تكوين المدربين.
• السيد مولود مذكر: تطوير أداء الالعبين .

.GRASSROOTS السيد محمد سكراني: كرة القدم القاعدية •
• السيد علي حميدات: كرة القدم النسوية.

 عصبة تادال:
• السيد مصطفى عيزان : تكوين المدربين.

• السيد محمد إجاي :تطوير أداء الالعبين.
.GRASSROOTS السيد موالي هاشم الغرف: كرة القدم القاعدية •

• السيد عزيز طومزين : كرة القدم النسوية
عصبة عبدة دكالة:

• السيد رضوان جمال الدين : تكوين المدربين.
• السيد كريم جالل: تطوير أداء الالعبين

.GRASSROOTS السيد محمد العنصري: كرة القدم القاعدية •
• السيدة زينب الباروري: كرة القدم النسوية.

 عصبة سوس:
تكوين   : فردادي  أحمـــد  السيـــد   •

المدربين.
أداء  تطوير  كداني:  امبارك  السيد   •

الالعبين.
القدم  كرة  عزام:  رشيـــد  السيد   •

.GRASSROOTS القاعدية
كرة  الفرج:  أبو  الواحد  عبد  السيد   •

القدم النسوية
عصبة الجنوب:

• السيد عبد الرزاق العمراني : تكوين 
المدربين.

أداء  الدين بنيس: تطوير  السيد عز   •
الالعبين

القدم  كرة  تاوتي:  محجوب  السيد   •
.GRASSROOTS القاعدية

• السيدة نادية الجاليدي : كرة القدم 
النسوية.

 عصبة الغرب:
• السيد خالد موحد : تكوين المدربين.

• السيد حسن مومن: تطوير أداء الالعبين .
.GRASSROOTS السيد لحسن الحويدك: كرة القدم القاعدية •

• السيد كريم مسيطة : كرة القدم النسوية.
عصبة الشرق:

• السيد مصطفى الراضي: تكوين المدربين.
• السيد عبد الناصر الخيالي: تطوير أداء الالعبين.

.GRASSROOTS السيد رشيد نكروز: كرة القدم القاعدية •
• السيد إبراهيم الورطاسي : كرة القدم النسوية.

 عصبة كلميم واد نون:
• السيد مامي السماللي: تكوين المدربين.

• السيد عبد اهلل أسنام: تطوير أداء الالعبين.
.GRASSROOTS السيد محمد الداحي: كرة القدم القاعدية •

• السيد عبد الرحيم حيسون: كرة القدم النسوية.
عصبة الصحراء:

• السيد مامي السماللي: تكوين المدربين.
• السيد العروسي الروكاع: تطوير أداء الالعبين.

.GRASSROOTS السيد لمحير سيدي علوات: كرة القدم القاعدية •
• السيد سعيد الجماني: كرة القدم النسوية.

أخبار الليغا
أتلتيكو مدريد ينهي مسلسل خاميس

اهتمام  حقيقة  مدريد،  أتلتيكو  رئيس  سيريزو  كشف 
رودريجيز العب وسط  خاميس  الكولومبي  مع  بالتعاقد  ناديه 
تصريحاته  خالل  سيريزو  وقــال  الصيف.  هذا  مدريد،  ريــال 
ممتاز  فريق  لدينا  الصيفي؟  ماركا »الميركاتو  إلذاعة راديو 
إلى شيء  أن هناك حاجة  المدرب،  اعتبر  إذا  وشاب، ومع ذلك 
الموسم  كان  »لقد  وأضاف  نريده«.  ما  إحضار  سنحاول  ما، 
الممكن  من  كان  أنه  هلل  الحمد  المادية،  الناحية  من  صعبًا 
لعب ما تبقى من مباريات الليجا، كنا سنقع في كارثة حال عدم 
استكمال الموسم«. وعن التعاقد مع خاميس رودريجيز، أجاب 
أنه ضمن  أعتقد  إذا كان سيأتي، ال  »ليس لدي أي فكرة عما 
الميرنجي،  مدرب  إقناع  في  فشل  خاميس  أن  يذكر  خططنا«. 
زيدان، ليخرج تمامًا من حساباته، ويقترب من الرحيل بشكل 

نهائي هذا الصيف.
إشبيلية يرفض التسهيالت لضم راكيتيتش

مستجدات  ــر  آخ عــن  إســبــانــي،  صحفي  تقرير  كشف 
المرشح  برشلونة،  العب  راكيتيتش،  الكرواتي  مستقبل النجم 
اسم  وارتبط  الصيف.  إشبيلية هذا  السابق  ناديه  إلى  للعودة 
الميركاتو  في  برشلونة  عن  بالرحيل  عامًا(   32( راكيتيتش 
الموسم  بنهاية  ينتهي  عقده  وأن  خاصة  الجاري،  الصيفي 
عرض  لتقديم  البارسا  مسؤولي  لدى  نية  توجد  وال  المقبل، 
جديد له. ووفًقا إلذاعة »كادينا كوبي« اإلسبانية، فإن إشبيلية 
يريد بالفعل ضم راكيتيتش، لكنه غير مستعد لتحمل تكاليف 
عن  للتخلي  مستعد  برشلونة  أن  سابقة  تقارير  وذكرت  نقله. 
أن  أكدت  اإلذاعــة  لكن  يورو،  ماليين   10 مقابل  راكيتيتش 
سنوي  راتب  تحمل  مع  المبلغ  هذا  لدفع  مستعد  غير  إشبيلية 
يصل إلى 8.5 مليون يورو. وأشارت إلى أن إشبيلية يرغب في 
ومن  سنوات،  لـ3  يمتد  وبعقد  مجانًا،  الكرواتي  النجم  ضم 
أكد  أن  بانيجا. وسبق  إيفر  األرجنتيني  دور  يتولى  أن  المتوقع 
راكيتيتش أنه يحلم بالعودة إلى إشبيلية، قائاًل: »العودة إلى 
هذا الفريق ستكون حلمًا كبيرًا، حيث ال يزال لدي القوة للعب 

ثالثة أو أربعة مواسم على أعلى مستوى«.
فيران توريس يودع فالنسيا برسالة 

أعلن مانشستر سيتي بشكل رسمي ضم اإلسباني  فيران 
مليون   37 وبقيمة  سنوات،   5 لمدة  فالنسيا   جناح   ، توريس 
فيديو  توريس  نشر  الصفقة،  اعالن  وعقب  إسترليني.  جنية 
حسابه  عبر  الفني،  والجهاز  وزمالئه  فالنسيا  جماهير  لوداع 
بتويتر، مؤكدًا أن فالنسيا هي أرضه ومنزله. وكتب:« فالنسيا 
ولما  العظيم  للنادي  كثيرًا  مدين  وأنا  ومنزلي،  موطني  هو 
الفني  والجهاز  النادي  إليه، شكرا لموظفي  حققته وما وصلت 
وللجمهور  الصغر،  منذ  معهم  تواجدت  الذي  الزمالء  ولجميع 
أيضًا لدعمه وتشجيعه وحبه خالل هذه السنوات، شكرًا لكم«. 
الوداعية، قائاًل: »هنا كنت سعيدًا،  واستكمل توريس رسالته 
ولكن منذ أن وصلت للفريق األول وتحديدًا في األشهر األخيرة 
اتخاذ  قررت  لهذا  كليًا،  االستمتاع  من  منعتني  كثيرة  ظروف 

طريق آخر«.
كوبو يعرقل مفاوضات فياريال 

اليابانية  الجوهرة  لضم  اإلسبانية  األندية  تتصارع 
، ومن بينهم غرناطة وسيلتا  ريال مدريد  ، مهاجم  تاكيفوسا 
فيجو وأوساسونا وفياريال، ولكن يبدو أن  الغواصات الصفراء 
المطالب  االثنين.  مثلما كشفنا مساء  األقرب لضم كوبو  هي 
المصير  تحديد  في  يرغبون  جعلتهم  وكوبو  للريال  المادية 
خالل األسبوع الحالي، وحدد المرينجي قيمة إعارة العبيه بمبلغ 
يتراوح بين 2 إلى 3 مليون يورو باإلضافة إلى راتب الالعب، مما 
يعني أنه القيمة اإلجمالية ستصل ألكثر من 5 مليون يورو، مما 
جعل فياريال يفكر في هذه الصفقة. اهتمام الغواصات بضم 
كوبو في هذا الوقت أوقف المفاوضات لضم العب مدريدي آخر، 
هو أوسكار رودريجيز إلى ملعب »ال سراميكا«، لهذا سيضطر 
فياريال التخاذ قرار االستثمار في إعارة الياباني أو الحصول على 
خدمات رودريجيز كأولوية، الالعب الذي يحظى بإشادة اإلدارة 

ومدربه أوناي إيمري.
ماتشين مدربا فنيا أللفيس

تعيين  عن  األربعاء،  أالفيس،يوم  نادي ديبورتيفو  أعلن 
بابلو ماتشين مدرب إشبيلية وإسبانيول السابق، لقيادة الفريق 
خلفا لخوان رامون لوبيز مونييز. وتولى مونييز قيادة أالفيس 
في أواخر موسم 2020-2019 وقاده للمركز الـ16 رغم تحقيق 
عاما(،   45( ماتشين  وعُين  مباريات.   4 في  وحيدة  مرة  الفوز 
مدربا لكينغداو هوانجهاي الصيني في يوليو، لكنه لم يتمكن 
كورونا  بفيروس  أقاربه  أحد  إصابة  بعد  للصين  السفر  من 
نومانسيا  بنادي  ارتباطه  اإلسباني  المدرب  وأنهى  المستجد. 
وقاده   ،2014 في  إلى جيرونا  االنضمام  قبل  الثانية،  بالدرجة 
3 سنوات. وكانت تجربة ماتشين  للتأهل لدوري األضواء بعد 
األخيرة مع إسبانيول وأقيل في ديسمبر، عندما كان قابعا في 

المركز األخير بالدوري.

جدل حتكيمي واإ�شاعات 
التاأجيل رافق�ا مباراة 

املغرب التط�اين والرجاء

تعيني امل�ش�ؤولني التقنيني بالع�شب اجله�ية �شمنهم 
ع�شبة ال�شمال

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

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

التالية:
-  فئة أقل من 15 سنة   -   فئة أقل من 17 سنة    -  فئة أقل من 20 سنة
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الثالثاء 22 شتنبر 2020:
بيراميدز )مصر( – هورويا )غينيا(  بمركب محمد الخامس، الدار البيضاء

نهضة بركان )المغرب( – حسنية أكادير )المغرب( بملعب موالي عبد اهلل، الرباط

نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

ديمبيلي وأراخو يقتربان 
من مباراة نابولي

خاض فريق برشلونة، صباح الخميس، 
لمواجهة  األخير،  قبل  التحضيري  مرانه 
»كامب  ملعـب  على  السبت  اليوم  نابولي 
نهائي  ثمن  إياب  منافسات  إطــار  في  نو«، 
صحيفـــة  وبحسب  أوروبا.  أبطــــال  دوري 
الثنائي  »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن 
عثمان ديمبلي ورونالد أراوخو تعافى بشكل 
في  طبيعي  بشكل  الالعبان  وشارك  كامل، 
عن  ديمبلي  وغاب  كامال.  الجماعي  المران 
خضوعه  من  تقريبًا  أشهر  لـ6  المشاركة 
لعملية جراحية، كما تعرض أراوخو لإلصابة 
خالل مشاركته مع فريق الشباب في المباراة 
الثانية.   الدرجة  دوري  إلى  للترقية  الفاصلة 
وأشارت الصحيفـــة، إلى أنه من المتوقــــع 
الطبــي،  التصريح  على  الثنائي  يحصل  أن 
يذكر  للمباراة.  البارسا  قائمـة  في  ليكون 
اإلصابة،  من  تعافا  ولينجليت  جريزمان  أن 
الوحيد  الغائب  هو  أومتيتي  سيكون  لذلك 
ال  الذي  برايثوايت  باستثناء  الفريق،  عن 
دوري  في  الفريق  مع  المشاركة  يستطيع 
األبطال. ويحل نابولي ضيًفا على برشلونة، 
الـ16  دور  إياب  في  السبت،  اليوم  مساء 
لدوري أبطال أوروبا، علمًا بأن لقاء الذهاب 
وبحسب   .)1-1( اإليجابي  بالتعادل  انتهى 
صحيفة »سبورت« الكتالونية، فقد تم تعيين 
لقاء  إلدارة  شاكير  كونيت  التركي  الحكم 
برشلونة ضد نابولي. وأشارت الصحيفة إلى 
أن برشلونة يملك ذكريات سيئة مع شاكير، 
خسرها  التي  الشهيرة  المباراة  أدار  حيث 
ملعب  على   4-0 ليفربول  أمام  برشلونة 
أنفيلد في 7 مايو 2019، وودع وقتها دوري 

األبطال من الدور نصف النهائي. 
عرض صيني لرافينيا

كشــف تقريــر صحفـــي إسبانــي عن 
تلقي العب برشلونة عرضًا صينيًا لمغادرة 
الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل  نو،  كامب 
الحالية. وبحســــب صحيفـــة »سبــــورت« 
شينهوا  شنغهـاي  نادي  فإن  الكتالونية، 
يورو  16 مليون  لدفـــع  الصينــي مستعــد 
ألكانتارا،  رافينيا  ضم  مقابل  لبرشلونة، 
إقناعه باللعب  في  المشكلة  تبقى  ولكن 
إلى  االنتقال  في  رافينيا  ويأمل  الصين.  في 
يحظى  حيث  الممتاز،  اإلنجليزي  الدوري 
باهتمام وولفرهامبتون وإيفرتون، في الوقت 
الذي يقترب فيه شقيقه تياجو ألكانتارا، نجم 
بايرن ميونخ، من االنتقال لليفربول. وسبق 
لرافينيا أن جدد تعاقده مع برشلونة الموسم 
يرحل  أن  قبل   ،2021 صيف  حتى  الماضي 
معارًا إلى سيلتا فيجو. ويرفض رافينيا فكرة 
الموسم  بعد  فيجو،  سيلتا  في  االستمرار 
من  وهروبه  الفريق،  عاشه  الذي  الصعب 

الهبوط بفارق نقطة وحيدة.
سيتي يمهد طريق برشلونة

 نحو صفقة دفاعية
كشفت»موندو ديبورتيفو«عن إمكانية 
مانشستر  مدافع  جارسيا  إيريك  انضمام 
االنتقاالت  فترة  خالل  برشلونة  إلى  سيتي 
الصيفية الحالية. ويستهدف برشلونة تدعيم 
دفاعه باستعادة مدافعه السابق، والذي رحل 
عن أكاديمية »ال ماسيا«، وانضم إلى سيتي، 
وبحسب    .2022 صيف  حتى  يمتد  بعقد 
بأن  شعور  لديه  برشلونة  فإن  الصحيفة، 
إيريك جارسيا يريد العودة من جديد، إال أن 
وسعه  في  ما  كل  سيفعل  سيتي  مانشستر 
لالحتفاظ بالمدافع الشاب، ولكن في النهاية 
الذي  الالعب،  إرادة  على  يعتمد  شيء  كل 
يملك القرار بشأن مستقبله. ويعتبر جارسيا 
جوارديوال  بثقة  تحظى  التي  العناصر  من 
بالموسم  الفرصة  منحه  وينوي  سيتي،  في 
الفريق األول  المقبل، بعدما بدأ يشارك مع 
وفًقا  أنه  وأوضحت  المنقضي.  الموسم  في 
لوكيل جارسيا، فإن الالعب لديه رغبة كبيرة 
أخرى،  مرة  برشلونة  قميص  ارتداء  في 
ترك  أن سيتي  إلى  ذاته  الوقت  في  مشيرة 

لالعب حرية القرار

خاميس يشعل صراعا 
ين سان جيرمان واليونايتد

منافس  ظهور  عن  كشفت«ماركا« 
جديد لمانشستر يونايتد العب ريال مدريد، 
الكولومبي خاميس رودريجيز في الميركاتو 
أقرب  خاميس،  ويعد  الجاري.  الصيفي 
خصوصا  الصيف،  هذا  الريال  عن  الراحلين 
نهاية  على  فقط  وحيد  موسم  تبقي  مع 
زيدان.  مدربه  وخروجه من حسابات  عقده، 
وبحسب الصحيفة، فقد انضم باريس سان 
جيرمان، إلى السباق من أجل الحصول على 
إلى  وأشارت  الصيف.  هذا  خاميس  خدمات 
أن البرتغالي خورخي مينديز، وكيل خاميس، 
جيرمان،  سان  على  موكله  خدمات  عرض 
الصفقة.  بإتمام  فرنسي  ترحيب  وهناك 
وأوضحت »يعتقد البرازيلي ليوناردو، المدير 
الرياضي للباريسيين، أن خاميس يمكن أن 
يقدم التعزيزات الهجومية للفريق، بعد رحيل 
وأكدت  موتينج«.  وشوبو  كافاني  إدينسون 
يشترط الحصول  مدريد  أن ريال  »ماركا« 
خاميس،  بيع  مقابل  يورو،  مليون   35 على 
على الرغم من عرض مانشستر يونايتد 25 
مليونا فقط، وهناك اعتقاد بأن باريس على 

استعداد لتلبية مطالب.
بيريز يفتح أبواب ريال مدريد 
لكاسياس الذي قرر االعتزال 

فتح رئيس ريال مدريد، الباب أمام عودة 
إعالن  بعد  كاسياس،  إيكر  للحارس  وشيكة 
اعتزاله، مؤكدا أنه من »كبار الرموز للنادي 
وأنه سيكون بيته دائما«. جاء رد فعل بيريز 
نشرها  برسالة  كاسياس  اعتزال  نبأ  على 
النادي، أكد فيها أنه »من الرموز الكبار لريال 
اليوم  فخورين  كمدريديين  نحن  مدريد. 
بأحد قادتنا التاريخيين«. وقال: »قائد أيضا 
كاسياس  إيكر  اليوم  اإلسباني.  للمنتخب 
يودع الحياة االحترافية كالعب، بعدما ساهم 
جاء  لقد  مدريد.  ريال  أسطورة  تعظيم  في 
من  التاسعة  في  وهو  كالعب  نادينا  إلى 
جماهير  لكل  رمزا  وصار  هنا  وشب  عمره، 
قيم  يمثل  »إيكر  أن  وأضاف:  القدم«.  كرة 
وحبا  عشقا  األكثر  النادي  هذا  مدريد.  ريال 
مثل  العبين  بسبب  كذلك  وهو  العالم،  في 
المدريديين  قلوب  أسر  لقد  إيكر كاسياس. 
وعمله  بالتزامه  المنافسين  احترام  وكذلك 
هنا  أن  يعرف  »إيكر  أن  وأكد  وتواضعه«. 
وأعلن  كذلك«.  دائما  وسيكون  منزله 
إيكر كاسياس  المخضرم  اإلسباني  الحارس 
الثالثاء اعتزاله كرة القدم نهائيا، بعد أكثر 
عقب  المالعب  عن  االبتعاد  من  عام  من 
2019. وجاء  مايو   قلبية في  بأزمة  إصابته 
إعالن الحارس السابق التاريخي لريال مدريد 
بلقب  احتفل  الذي  اإلسباني،  وللمنتخب 
البرتغالي مع بورتو، آخر فريق لعب  الدوري 
االجتماعي.  التواصل  عبر شبكات  لصفوفه، 
مع  مشواره  كاسياس  ينهي  الشكل  وبهذا 
كرة القدم وهو في عمر 39 عاما، وبأفضل 

شكل بإحراز لقب ثان للدوري مع بورتو. 
مفاجأة كبرى في ميركاتو 

ريال مدريد
كشف برنامج »الشيرنجيتو«عن مفاجأة 
بشأن خطة الميركاتو الصيفي لريال مدريد. 
وتوج الريال بالدوري اإلسباني، في الموسم 
المنقضي، وسط اضطرابات اقتصادية كبرى 
للبرنامج،  ووفًقا  كورونا.  فيروس  بسبب 
عدد  بيع  في  الصيف  هذا  يفكر  الريال  فإن 
ينوي  وال  األموال،  لكسب  فقط  العبيه  من 
التعاقد مع أي صفقة جديدة وسبق أن صرح 
ريال  أن  النادي،  رئيس  بيريز،  فلورنتينو 
الصيف  كبرى،  صفقة  أي  يبرم  لن  مدريد 
الجاري. يذكر أن الفرنسي زين الدين زيدان، 
التخلص من  ريال مدريد، يرغب في  مدرب 
أكثر من العب في فريقه مثل الويلزي جاريث 

بيل والكولومبي خاميس رودريجيز. 

 CAF برنامج ن�شف نهائي ت�تال
كاأ�س الك�نفيدرالية

ت�قيع عقد اأهداف للنه��س
بكرة القدم الن�ش�ية

أول  صباح  القدم  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  وقعت 
الوطنية  العصبة  أهداف مع كل من  اتفاقية عقد  الخميس  أمس 
لكرة القدم النسوية والعصب الجهوية واإلدارة التقنية الوطنية، 
من  كل  االتفاقية  هذه  ووقع  النسوية.  القدم  بكرة  للنهوض 
و  لقجع،  فوزي  القدم  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  رئيس 
ومدير  إال،  خديجة  النسوية  القدم  لكرة  الوطنية  العصبة  رئيسة 
والسادة   ، أوشن  واين  روبرتس  السيد  الوطنية  التقنية  اإلدارة 

رؤساء العصب الجهوية. 
بالمجهودات  لقجع،  أشاد  المناسبة،  بهذه  له  كلمة  وفي 
لتطوير  المغربية  الكروية  الفعاليات  كل  بذلتها  التي  الجبارة 
الحرص  الجامعة تحرص كل  أن  إلى  النسوية، مشيرا  القدم  كرة 
على الرفع من قيمة هذا النوع الكروي وذلك بإعداد إستراتيجية 
ورش  في  الفعلي  االنخراط  إلى  باألساس  تهدف  تشاركية  عمل 
الرقي بكرة القدم النسوية الوطنية. وفي السياق ذاته، أوضحت 
خديجة إال، رئيسة العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية، إن هذه 
بتوسيع  بالمغرب،  اللعبة  تطوير  إلى  باألساس  تهدف  االتفاقية 
قاعدة الممارسة وإعادة هيكلة الفرق، قبل أن تقدم شكرها باسم 
القدم  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  رئيس  إلى  الفرق  جميع 
على اهتمامه بهذا النوع الكروي. من جانبه، أكد روبرتس واين 
الفعلي في  االنخراط  الوطني على ضرورة  التقني  المدير  أوشن، 
اإلتحاد  رؤية كل من  الذي يعطي دفعة متوازية مع  الورش  هذا 
داعيا  القدم،  لكرة  اإلفريقية  والكونفدرالية  القدم  لكرة  الدولي 
المغربية  للفتاة  للسماح  المالئمة  الظروف  توفير  إلى  الجميع 
لكرة  الغرب  عصبة  رئيس  دومو  حكيم  اللعبة.  هذه  بممارسة 
القدم، القى أيضا كلمة باسم رؤساء العصب الجهوية، حيث أبرز 
كرة  وتطوير  تنمية  في  المؤسسة  هذه  تلعبه  الذي  الكبير  الدور 
القدم  بكرة  الدفع  في  الجامعة  رئيس  بمجهودات  منوها  القدم 
الجميع  من  لقجع  فوزي  طالب  االخير  وفي  األمام.  إلى  النسوية 
التعاون والتآزر من أجل إنجاح هذا الورش مستغال الفرصة ايضا 

الوطنية  بالعصبة  عامة  مديرة  بكوش  وفاء  تعيين  عن  باإلعالن 
لكرة القدم النسوية قبل االنتقال إلى توقيع هذه االتفاقية التي 

تتمحور على:
الشق الرياضي:

- إطالق بطولة احترافية بقسميها األول والثاني بداية من 
الموسم الكروي المقبل.

وبطوالت  سنة   17 من  اقل  لفئة  وطنية  بطولة  تأسيس   -
جهوية للفئات الصغرى.

الشق المالي:
كرة  ألندية  المخصصة  السنوية  المنحة  قيمة  من  الرفع   -
القدم النسوية )120 مليون سنتيم ألندية القسم الوطني األول 

و80
التزام  الثاني( شريطة  الوطني  القسم  مليون سنتيم ألندية 

األندية التام ببنود االتفاقية.
الجهوية  للعصب  سنتيم  ماليين   10 مبلغ  تخصيص   -
للنهوض بكرة القدم النسوية شريطة التزامها ببنود االتفاقية.

اإلدارة  طرف  من  وماليا  إداريا  األندية  تدبير  مواكبة   -
المغربية  الملكية  للجامعة  المالية  والمديرية  الوطنية  التقنية 

لكرة القدم.
الشق التقني:

90 ألف  - الرفع من عدد ممارسات كرة القدم النسوية إلى 
العبة في أفق سنة 2024.

- تكوين 1000 إطار تقني خاص بأندية كرة القدم النسوية.
بالبطولة  النسوية  القدم  لكرة  العام  المستوى  تطوير   -
العصب  وبطولة  والثاني  األول  بقسميها  االحترافية  الوطنية 

الجهوية وبطولة فئة الشابات.

لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل وكرمه المرحوم

محمد احلن�دي
المعروف ب »زويتن« حكم وإداري سابق بعصبة الشمال لكرة القدم 

الطنجاوية  القدم  كرة  في خدمة  حياته  المرحوم  وكرس  المرض.  مع  معاناته  بعد 
في  اجتماعيا  المرحوم  وعانا  القدم.  لكرة  الشمال  بعصبة  إداري  وحكم  رياضي  كفاعل 
غياب أية التفاتة من المسؤولين بمدينة طنجة رغم أنه كان معيال ألسرة تعاني الفقر 
والهشاشة. بالمناسبة نتمنى من فعاليات المدينة أن تلتفت ألسرة الفقيد التي تحتاج 

إلى الدعم الذي تستحقه جراء الخدمات التي أسداها رب األسرة المتوفي.
أسرة  أفراد  إلى جميع  المواساة  التعازي وأصدق  بأحر  نتقدم  الجلل  المصاب  ولهذا 

الفقيد، راجين من العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه الصبر الجميل.

)�صدق اهلل العظيم(

ِ َواإِنَّا اإَِلْيِه َراِجُعوَن  يَبٌة َقاُلوا اإِنَّا هلِلَّ اَبْتُهْم ُم�صِ اِبِريَن الَِّذيَن اإَِذا اأَ�صَ ِ ال�صَّ { َوَب�شرِّ
ْهَتُدوَن  } وَلِئَك ُهُم اْلُ َلَواٌت ِمْن َربرِِّهْم َوَرْحَمٌة َواأُ اأُوَلِئَك َعَلْيِهْم �صَ
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القدم، يوم  اتحاد طنجـة لكرة  أعلن 
األربعاء، عن إيقاف تداريبه اليت يخوضها 
البطولـــة  التحضير الستئنــاف  إطار  في 
الوطنية لكـــرة القـــدم، وذلك بسبـــب 

فيروس كورونا المستجد.
من  مقــرب  مصــدر  لى  واستنــادا 
الفريق، فإن قـــرار عــدم خوض التداريب 
فيروس  أعـــراض  ظهـور  بسبـــب  كان 
كورونا على عدد من الالعبين والتقنيين، 
ولمنع تفشي فيروس كورونا في أوساط 
مدرب  أن  أعلن  كما  والطاقم،  الالعبين 
بعض  بدوره  شعر  بنعلي  بيدرو  الفريق، 
األعراض، في انتظــار إجــراء التحالـيـــل 
الصحي  للبروتوكول  تطبيقا  المخبرية 
األوســــاط  في  الجائحـــة  تفشـي  لمنع 

الكروية.
بهذا تستمر معانـــاة اتحــاد طنجــة 
انتشـــــار  صادف  غريب  موسم  ظل  في 
وباء كوفيد 19 الذي قهـر العالم، وخلق 
المغربية  الملكية  الجامعة  لذا  ارتباكا 
لكرة القدم التي تأخرت في إعالن قرارها 
ضمنها  الرسمية،  المنافسات  استئناف 
وعرفا  والثاني.  األول  القسميــن  بطولة 
بدورهما انطالقة مرتبكــة بعد توقيــف 
القنيطري  والنادي  اتمــارة  وداد  مبــاراة 
من   23 الـ  الجولــة  منافسات  لحساب 
بطولة الدرجة الثانية، في الدقيقـــة 16 
متقدما  التماري  الفريــق  و  بدايتها  من 
بهدف دون مقابل، بعد تدخل السلطات 
المحلية بتمارة نتيجة تأكد إصابة العبين 
من  بالفيروس  القنيطري  الفريق  من 
خالل التحاليل المخبرية التي يخضع لها 
المباريات  انطالق  قبل  الالعبين  جميع 
تطبيقا للبروتوكول الصحي لمنع تفشي 
فيما  الكرويــة.  األوســـاط  في  الجائحة 
القدم  لكرة  االحترافيـة  العصبة  قررت 
إعادة برمجة الوقت المتبقـي من هــذه 
سبق  الذي  االرتباك  ظل  وفي  المباراة. 
والتي  والرجاء  التطواني  المغرب  مباراة 
كانت بدورها مهددة بالتأجيل بعد ثبوت 
التطواني..  المغرب  من  العبين  إصابة 
وفي ظل كل هذه المشاكل التي صادفت 
تواصل  المنافسات  استئناف  انطالق 
واهلل  البطولة  إلتمام  تعنتها  الجامعة 
على  المقبلة.  األيام  لنا  تخفيه  بما  أعلم 

أي سننتظر.

رضـوان جيـد ل »كووورة«حوار السبت

»حاول�ا ا�شتهدايف لكن �شرباتهم زادتني ق�ة«
ارتباك يف احتاد 
طنجة من جديد

وضع االتحاد الدولي لكرة 
القدم »فيفا«، اسم الحكم الدولي 

المغربي رضوان جيد، ضمن 
القائمة النهائية التي تضم 

األسماء المرشحة لقيادة مباريات 
مونديال قطر 2022، بعد العديد 

من الدورات التدريبية التي 
اجتازها بنجاح في كل من جنوب 

أفريقيا واإلمارات. موقع »كووورة« 
أجرى حوارا مع رضوان جيد، 

للوقوف على بعض التفاصيل 
المهمة.. وإلى نص الحوار:

الظروف التي واكبتها. وبعدها قدت مباراة الزمالك والترجي 
في ربع نهائي دوري األبطال، وهو ديربي عربي مشحون، 
والحمد هلل توفقت بشهادة المراقبين ولجان الكاف، لذلك 
اعتقد  كما  تضرني  ولم  موقعي  من  عززت  مباريات  هي 

البعض.

 ما الذي تقصده بالجملة األخيرة؟
أقصد فئة حاقدة سامحها اهلل حاولت استهدافي، قصد 
النيل مني والتأثير على قبل هذه المباريات، بالترويج للباطل 
والكذب في منصات التواصل، وأحمد اهلل على إنصافه لي، 
ومن توقعوا سقوطي صدموا لجودة القرارات، التي رفعت 

أسهمي أكثر.

كيف ترى االنشغال بمثل هذه الضغوطات 
وتأثيرها عليك؟

هذه فاتورة المهنة وينبغي تحملها، ورثت المهنة عن 
بمصداقيته  واشتهر  مميزا  دوليا  حكما  كان  الذي  والدي، 
وصرامته، وأنا أواصل أداء نفس الرسالة كما حملني إياها، 
بقاعدة  وأعمل  اهتماما،  أوليها  وال  للضغوطات  أكثرت  وال 
فقد  ضربي  حاولوا  ومن  تنبح«،  والكالب  تسير  »القافلة 

زادوني قوة، وهذا ما ينبغي عليهم معرفته.

فترة  بعد  الدوري  ألداء حكام  تقييمك  ما 
التوقف وتقنية الفيديو؟

صدقني وال أرمي حكامنا المغاربة بالورود وال جهازي 
الحكام  وساعدوا  رائدا،  عمال  أنجزوا  فقد  والكرة،  التحكيم 

في البداية.. مـــاذا يمثل لك تردد اسمك 
لقيـــادة  المرشحــة  الرسميـة  القائمة  ضمن 

مونديال قطر؟
وما  اسمى،  هذا  الصدر، ألن  تثلج  مسألة  تأكيد  بكل 
مونديال  في  التواجد  وسيظل  له،  وأخطط  لبلوغه  أسعى 
التحكيمي،  مساري  في  األقوى  والرهان  الكبير  الحلم  قطر 
وما تزال هناك العديد من المحطات قبل اإلعالن الرسمي، 
وآمل أن أحافظ على النسق الذي أقود به حاليا المباريات 

كي أظفر بهذا الشرف.

القائمة بها 6 حكــام أفارقة سيتم اختيار 
4 منهم.. كيف ترى حظوظك؟

أجهزة  هناك  الحظوظ،  لتقييم  المخول  أنا  لست 
ومسؤولين لهم هذا األمر، وما يهمني كما قلت هو الثبات 
على نفس المستوى، الذي أهلني لبلوغ هذه المحطة، بل 
وتطويره لألفضل وثقتي في اهلل كبيرة، وتسبق ثقتي في 

النفس وفي إمكانياتي كي أبلغ هذا الحلم.

في  للتواجـــد  مغربيـــان  حكمان  سبقك 
أنك  تعتقد  هل  للساحة،  كحكام  المونديال 

ستكون الثالث؟
المغربية  الصافرة  سيكافئ  هذا  ألن  أتمناه،  ما  هذا 
تضحياتي  تحديدا  وسيكافئ  بالكفاءة،  لها  المشهود 
أفارقة  السابقة. وهناك حكام  المواسم  بذلتها خالل  التي 
الجزائري غربال  بينهم صديقي  السباق من  متميزون في 
والمصري أمين عمر ونداال من الكونغو والسنغالي ماخيطي 
ندياي واإلثيوبي تيسيما، لذلك الصراع سيحتدم والحسم 
من اختصاص أصحابه. والتواجد في المونديال بعد األسماء 
بين  لمشواري  متميزة  خاتمة  لي  سيمثل  ذكرتها  التي 

مالعب الكرة وسأقاتل لبلوغه.

في  خوضتها  التي  المباريات  خدمتك  هل 
دوري األبطال؟

أكيد وهذا يشرفني ويشعرني بالفخر، فقد تقلدت مهمة 
قيادة مباريات حاسمة وفاصلة، لتحديد خروج المغلوب مثل 
مباراة أم درمان بالسودان بين الهالل واألهلي، والعالم تابع 

الجائحة بدعم مالي  المغاربة بشكل واضح، ال سيما فترة 
المغربي  التحكيم  عليهم.  إيجابي  تأثير  له  كان  ومعنوي 
بألف خير، وما حدث بالليجا من جدل ارتبط بالفار لو كان 
بالمغرب لقامت القيامة، لقد تابعنا جدل تتويج ريال مدريد 
وكثرة االنتقادات الموجهة لحكام الفيديو، لكن في نهاية 
إسبانيا  في  التحكيم  وجهاز  اإلسبانية  الرابطة  المطاف 

دعموا الحكام ودافعوا عن التقنية.

كيف تـــرى هــذه التقنيـــة في الدوري 
المغربي؟

التقييم يكون بعد نهاية الموسم ال في منتصفه، ومع 
ذلك تقنية الفيديو لن تنهي كافة المشاكل واالنتقادات، بل 
سيقلص منها  ويخفف من حدتها، وينبغي أن تزول نظرية 

المؤامرة من تفكير البعض.

في النهاية.. أنت حكم مناصر لريال مدريد 
العشق  هذا  عن  التعبير  في  حرجا  تجد  وال 

أليس كذلك؟
مباراة  قدت  لقد  المعقول،  حدود  في  ولكن  صحيح 
هذا  من  كامل  بتجرد  المغرب،  في  الرجاء  أمام  برشلونة 
سبق  مدريد  لريال  وعشقي  محترف،  حكم  ألني  العشق 
وبناتي  ناد.  مجرد  من  أكثر  فهو  التحكيم،  لمهنة  عشقي 
وأسرتي الصغيرة ورثت عشق هذا النادي العمالق، والتفاعل 
للود  تفسد  ال  التي  القفشات  حدود  في  يظل  نتائجه  مع 
قضية مع أنصار البرسا بطبيعة الحال، لكن الملكي يظل 

هو سيد الكرة األوروبية.
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اإعالنات قان�نية واإدارية - اإعالنات قان�نية 
المملكة المغربية 

وزارة العدل والحريات  
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ 
ملف عدد :26/2012/180
إعالن عن بيع عقار   

لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م.
ضد : السيد محمد بن مسعود والسيدة سميرة 

العمراني، عنوانهما طريق الرباط تجزئة رياض أهال 
القطعة 39 الطابق األول - طنجة. 

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/09/23 بتاريخ   أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )رياض 3( 
ذي الرسم العقاري عدد 61/5345 المملوك للمنفذ 
طنجة  بمدينة  الكائن  أعاله  المذكورين  عليهما 
طريق الرباط، والعقار عبارة عن شقة بالطابق األول  

مساحتها 96 م 2. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

480.000.00 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 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ 
ملف عدد :2017/8516/289  

إعالن عن بيع عقار
لفائدة: شركة وفا إيموبيليي ش م.

ضد: السيد ربيع احسيسن، مجموعة إقامة الراحة، 
المجمع السكني رقم 04 عمارة رقم 019 الطابق 

الرابع رقم 20 جزناية طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2020/09/23 على الساعة 
الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
ذي   )20L019( المدعو  للعقار  العلني   بالمزاد  بيع 
الرسم العقاري عدد 06/150750 المملوك للمطلوب 
أعاله والكائن بطنجة اجزناية، وهو عبارة عن شقة 

بالطابق الرابع، مساحتها 45 سنتيار. 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

225.000.00 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

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

ملف عدد: 2019/8516/214
إعالن عن بيع عقار   

لفائدة: شركة صوفاك، في شخص ممثلها القانوني.
ضد: السيد أكدي العياشي، عنوانه تجزئة البنك 

الشعبي زنقة 81 رقم 5 طريق سيدي ادريس طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2020/09/23 على الساعة 
الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )الرياض 294( ذي 
للمنفذ  المملوك   06/67098 عدد  العقاري  الرسم 
عليه المذكور أعاله الكائن بطنجة طريق الرباط، وهو 
عبارة عن أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابقين 

علويين ومرفق بالسطح مساحته 98 سنتيار 
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

1.543.500.00 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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تنفيذ عدد : 25/2011/899

طالب التنفيذ : البنك الشعبي لطنجة تطوان
منفذ عليه : السيدة مونية احاللوش

إعالن عن بيع أصل تجاري بالمزاد العلني 
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2020/09/17 على الساعة 
بهذه  البيوعات  بقاعة  سيجرى  الزوال  بعد  الثالثة 
المحكمة بيع بالمزاد العلني لألصل التجاري المملوك 
اعزيبو  بحي  الكائن  أعاله،  المذكورة  عليها  للمنفذ 
زنقة 25 رقم 3 طنجة، والمسجل بالمحكمة التجارية 

بطنجة تحت عدد :67050. 
حدد الثمن االفتتاحي لبيع األصل التجاري في 

مبلغ 20.000.00 درهم. 
ابتداء من  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 
تاريخ نشر هذا اإلعالن، ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 

10 في المائة. 
وللمزيد من المعلومات يمكن االتصال بمكتب 

التنفيذ بهذه المحكمة 
عن رئيس كتابة الضبط

أطلق مؤخرا بالمغرب تطبيق رقمي على الهواتف النقالة يمكن من 
التعرض  باحتمال  واإلشعار  المستجد،  كورونا  بفيروس  اإلصابات  تتبع 
للعدوى, وذلك للمساعدة على تعزيز نظام التتبع النشط لمخالطي الحاالت 

المؤكدة إصابتها.
ويعتبر االستعمال طوعيا، إذ يتيح تطبيق » وقايتنا « إشعار مستعمليه 
في حالة ما إذا كانوا على تقارب جسدي وثيق لمدة معينة مع مستعمل آخر 
تم تأكيد إصابته بمرض كوفيد- 19 في غضون 21 يوما بعد المخالطة. 
التخصصات  متعددة  فرق  المغربي من طرف  التطبيق  هذا  تطوير  وتم 
تنتمي لوزارة الصحة ووزارة الداخلية، بتعاون مع الوكالة الوطنية لتقنين 
لمقاوالت  تطوعية  بمساهمة  وكذا  الرقمية،  التنمية  ووكالة  االتصاالت 

وشركات مغربية خبيرة في مجاالتها.
 Bluetooth بتبادل إشارات البلوتوث wiqaytna.ma يقوم تطبيق
مع هواتف المستعملين اآلخرين المتواجدين بالقرب من المستعملين. 
وعند كل اتصال، يتم تسجيل رمز وحيد عشوائي، ثم اإلحتفاظ بالمعطيات 
الناتجة عن تبادل اإلشارات على مستوى الهواتف، وبهذه الطريقة، يتم 
بالقرب من شخص مصاب  لمدة معينة  التواجد سابقا  اإلخبار في حالة 

بالفيروس خالل 24 ساعة، ويتم اإلشعار بمخالطة شخص مصاب.
بالنسبة لمزايا هذا التطبيق، فقد أشارت وزارة الصحة إلى أنه وسيلة 
جماعاتية للحماية المتبادلة من أجل مصلحة المواطنين والوطن، حيث 
للفيروس،  الحصول على إشعار في حالة تعرضه  المستعمل في  يساعد 
العدوى  نقل  أيضا  ويتجنب  السريع،  التكفل  بفضل  المضاعفات  ليتجنب 
لآلخرين. وبالنسبة للمنظومة الصحية، فهذا التطبيق حسب وزارة الصحة 

إصابتهم  المؤكدة  األشخاص  مخالطي  على  التعرف  تسهيل  في  فعال 
بالفيروس، مما يتيح االستفادة بشكل سريع وفعال من اختبارات الفحص. 
أما في ما يتعلق بمصلحة الوطن، فإن التطبيق يعمل على تقليص انتشار 
الفيروس بشكل عام، وبالتالي تقليص معدل اإلماتة، مما يسهل عملية 

اتخاذ القرارات الواضحة لتحسين إجراءات االستجابة. 
وبالنسبة لمستوى تبني هذا التطبيــق في المغرب منذ انطالقـــه 
واإلقبال عليه فهو يعد أحد أفضل المستويات المسجلة عالميا، بالنظرإلى 
التطبيقات المماثلة المبنية على التطوع، وهي نتيجة تعزى إلى المساهمة 

المواطنة، والطوعية لمجموعة من األطراف الفاعلة.
وكانت وزارة الصحة قــد أشــارت إلى أن تطبيـــق »وقايتنا« يحترم 
خصوصية المعطيات الشخصية، وأوضحت أن معالجة المعطيات مرخص 
له من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي 
 open( المصدر  مفتوحة  للتطبيق  المصدرية  الشفرة   « وأن   ،CNDP
source (، وزادت أن التطبيق يستعمل تقنية بلوتوث )Bluetooth ( فقط، 

وبذلك اليمكن التعرف على تحركات مستعمليه.
ويندرج إطالق هذا التطبيق ضمن حملة وطنية واسعة للتحسيس 
تحت شعار » بوقايتنا... نبقاو على بال« وذلك بهدف تشجيع المواطنين 
إنتشار جائحــة فيروس كورونا  للحد من  الوقائيـــة  تبني  على مواصلة 
 google Play( » المستجد، وتثبيته متاح على » غوغل بالي« و »آب سطور

.) & Ap store
للتطبيقات الهاتفية، وعلى الموقع اإللكتروني :

WWW.WIQAYTNA.MA 

تطبيق فعال للحماية من فريو�س 
“ك�رونا” امل�شتجد

اأخبـــــــــــــــــار
سلطات طنجة تستعين بالجيش

مدينـة  إلى  دبابـات  بعـدة  مدججا  المغربــي  الجيـش  نزل 
طنجـة، أول أمس الخميس، وتوزع عبر مجموعة من أحياء المدينة،  

قصد ضبط الحركة في الشوارع.
ويأتي هذا النـزول في إطار التدابير االحترازية التي اتخذتها 
الجهــات المختصــة، بغيــة التصــدي لتفشـــي فيــروس كورونا  

المستجد.
p p p p

السلطات المحلية تغلق األحياء الموبوءة
قامـــت السلطـــات األمنيــة بطنجة، يــوم الخميس، بإغـــالق 
مجموعـة من األحيــاء الموبـــوءة بالمدينـة، مــع منـع الدخــول 
والخروج منها إال برخصة استثنائيـــة، وذلك قصد التخفيـــف من 
انتشار »فيروس كورونا« المستجد. ومن بين األحياء التي شملها 
القرار: ) العوامة- المغوغة- مسنانة- حي بنكيران- وبعض األحياء 

من منطقة »دشار بن ديبان«(.
p p p p

عودة الدراسة في فاتح شتنبر المقبل
أصدرت وزارة التربيـة الوطنية و التكوين المهنـــي والتعليم 
العالي والبحث العلمي، يوم الخميس ، بالغا صحفيا يتعلق بصدور 

المقرر الوزاري الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2021-2020 .
وحسب البالغ، فإن الموسم الدراسي المقبل سينطلق يــوم 
الثالثاء فاتح شتنبر، تحت شعار »من أجل مدرسة متجددة ومنصفة 
ومواطنة ودامجة«،  مع األخذ بعين االعتبار الظروف التي تمر بها 
تستجيب  ومعايير  شروط  ووفق  »كورونا«،  أزمة  ظل  في  بالدنا 
إلجراءات الوقاية الصحية المقررة من طرف السلطات  المختصة.

• رميساء 

الأ�شبـ�ع
الوطنيـــة  التربيــة  وزارة  أعلنـــت 
العالي  والتعليم  المهنــي  والتكويــن 
والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، 
السنـــة  برسم  الدراســة  انطلــاق  عن 
الدراسية 2020 – 2021، بشكل فعلي 
يوم اإلثنين 07 شتنبر المقبل بالنسبة 
ألطفال التعليم األولي وللسلك االبتدائي 
والثانـــوي  اإلعدادي  الثانوي  والسلك 
التأهيلي وبأقسام تحضير شهادة التقني 
العالي، ويوم 05 أكتوبر القاذم بالنسبة 

ألقسام التربية غير النظامية.
 وأوضحت الوزارة، في بالغ لها، أن 
الثالثاء  الدراسي سينطلق يوم  الموسم 

01 شتنبر المقبل تحت شعار “من أجل مدرسة متجددة ومنصفة ومواطنة 
التربوية  اليوم أطر وموظفو اإلدارة  ودامجة “، حيث سيلتحق في نفس 
وهيئات التفتيش واألطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية وهيئة 
التوجيه والتخطيط التربوي وهيئة التدبير التربوي واإلداري واألطر اإلدارية 
المشتركة، فيما سيلتحق أطر هيئة التدريس بجميع درجاتهم، بعملهم يوم 

األربعاء 02 شتنبر 2020.
 وقد أصدرت الوزارة المقرر الوزاري الخاص بتنظيم السنة الدراسية 
والعمليات  المحطات  مختلف  تحديد  إلى  يهدف  والذي   2021 –  2020

واألنشطة المبرمجة برسم بالسنة الدراسية المقبلة مع مواعد إنجازها.
 ولفتت الوزارة إلى أن الفترة الممتدة من يوم 01 إلى 05 شتنبر 2020 
ستخصص لتوفير شروط ضمان انطالق الدراسة بالمؤسسات التعليمية، 
وكذا إلتمام مختلف العمليات التقنية المرتبطة بالدخول المدرسي بإشراف 

من اإلدارة التربوية وبمشاركة هيئة التدريس.
 كما تقرر تخصيص الحصص الدراسية األولى، خالل الفترة الممتدة 
ما بين 7 شتنبر و3 أكتوبر 2020 لتشخيص المكتسبات الدراسية قبل 
والتثبيت، باستحضار حصيلة  المراجعة  البدء في تقديم دروس أنشطة 
تعلمات التالميذ خالل فترة الحجر الصحي برسم السنة الدراسية -2020

البرنامج الدراسي ابتداء من  2019، في حين سيتم الشروع في تفعيل 
اإلثنين 05 أكتوبر المقبل، بانطالق الحصص الدراسية مع االستمرار في 
الدعم  برمجة حصص  التعثرات وذلك مع  المستلزمات ومعالجة  تقويم 
التشخيصي  التقويم  عملية  كشفت  الذين  المتعلمين  لفائدة  التربوي 
أنهم في حاجة إلى إعادة بناء تعلمات المستويات األدنى بهدف تمكينهم 

المرتبطة  الجديدة  التعلمات  بناء  من 
بالمستويات األعلى.

 وحرصا على تعزيز الروابط بين 
المؤسسات التعليمية ومحيطها ودعم 
أساسيا  شريكا  باعتبارهـــا  األسر  دور 
للمدرسة، وتفعيال لمقتضيات القانون 
اإلطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة 
التربية والتكوين والبحث العلمي في 
لقاءات  تنظيم  تقرر  فقد  المجال،  هذا 
المتعلمات  وأولياء  وآباء  أمهات  بين 
في  مرتين  واألساتــذة  والمتعلمين 
السنة على األقل، وذلك خالل األسبوع 
منتصف  وبعد  أكتوبر  شهر  من  األول 

السنة الدراسية.
واستحضارا للظرفية الخاصة التي يأتي فيها هذا المقرر، تقول الوزارة، 
الناجمة عن جائحة فيروس كورونا )كوفيد19 (، فإن مقتضياته تروم تنظيم 
السنة الدراسية المقبلة في وضعها الطبيعي، مع إدراج بعض المستجدات 
المرتبطة بآلية التعليم عن بعد، التي تم اعتمادها إبان الموسم الدراسي 
أجل  من  المتخذة  والوقائية  االحترازية  التدابير  إطار  في   ،2020-2019
التصدي النتشار وباء كورونا، على أساس أن يتم تعديل وتكييف عملية 
المقرر، عند االقتضاء، ووفق ما تتطلبه الضرورة،  تفعيل مقتضيات هذا 
وذلك في ضوء معطيات تطور الحالة الوبائية بالمملكة، بما يكفل تأمين 
بجميع  والمتمدرسين  المتمدرسات  لكافة  البيداغوجية  االستمرارية 
المستويات الدراسية، في ظروف تضمن سالمة المجتمع المدرسي، ووفق 
طرف  من  المقررة  الصحية  الوقاية  إلجراءات  تستجيب  ومعايير  شروط 

السلطات المختصة.
 كما تضمن المقرر الوزاري الئحة العطل المقررة بالتعليم االبتدائي 
التقني  شهادة  تحضير  وبأقسام  التأهيلي  والثانوي  االعدادي  والثانوي 
أسابيع   7 إلى   6 من  أساس  على  التناوب  مبدأ  اعتماد  تم  العالي، حيث 
مخصصة للدراسة يليها أسبوع للعطلة، وذلك بغية ضمان تدرج أمثل بين 

فترات التعلمات.
المقرر  هذا  مقتضيات  على  االطالع  يمكن  أنه  إلى  البالغ   وخلص 
مختلف  تواريخ  وكذا  واالمتحانات  المستمرة  المراقبة  وتواريخ  الوزاري 
www.men.( للوزارة  اإللكترونية  البوابة  خالل  من  التربوية  المحطات 

.) gov.ma

وزارة الرتبية والتعليم تعلن عن م�عد الدخ�ل 
املدر�شي للم��شم املقبل

بعد وفاة والدته وأخته التي كانت تعتني به خرج محمد  
البراق سوسان المصاب بمرض نفسي من منزل أسرته ليلة 

عيد األضحى ولم يعد إليه.
فالرجاء، ممن صادفه أو يعلم عن مكان تواجده أن يتصل 

بالرقم التالي :
0617801662

واهلل ال يضيع أجر المحسنين

بحث عن متغيب
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)�صدق اهلل العظيم(

نجاة  دخلت  الصهر،  بمتجر  وأنا  سبت  يوم  مساء  وذات 
بالتينية  الماس  خاتما من  لها  ذراعها خطيبا يشتري  يتأبط 
اإليطار )معدن أبيض غالي الثمن، تاج الخاتم الماسة ثمانية األبعاد 
بالد  شمال  )انتوبرن(  مدينة  ببلجيك  صنعت  )بوبيلية(  نوع  من 

بلجيكا..
فاختارت  وأبهاها..  الخواتم  أجود  اختيار  في  صهري  ساعدها 
في  )البنْصر(.. ساوم خطيبها صهري  أصبعها  قياس  على  إحداها 

الثمن وحدده له.
لما تطلعت إلى الفتاة، خالجني شعور كونها الفتاة )نجاة( لم 
أمر السعر، راجيا من صهري تخفيض  أتمالك نفسي وتدخلت في 
الثمن بحجة أنهما مقبالن على حياة زوجية، أعدت النظر إلى وجه 
سبابتها  فوضعت  كثب،  عن  وعرفتني  معرفتها  من  تيقنت  الفتاة 
على فمها توهمني بالسكوت وعدم البوح بمعرفتي لها سابقا، ألن 
خطيبها شديد الغيرة عليها حقود على من يجاملها له غيرة شديدة 

يغار حتى من ظلها..!!
خاتم   : قالت  عرفتني  أنها  تشعرني  لكي  الخاتم،  قاست  ولما 
وقت  حديثنا  في  حاضرة  كانت  عبارة  الجمال،  يحب  واهلل  جميل، 
االستراحة، أومأت برأسي أني تحققت من وجودها، خبأت وجهي خلف 

ظهر صهري، وأنا مُمتن برؤيتها..
أخرج الخطيب محفظة نقود، ووضع بعضها على مكتب المتجر 
وقال لصهري : لقد اتفقنا على ثمن جديد بفضل تدخل هذا الشاب 

فحسم الثمن في...
هذه دفعة أولى وسأسلمك الباقي خالل األسبوع المقبل.. كتب 

له صهري وصال بالمبلغ ودوّن 
الباقي، خرج الخطيب وخطيبته 
رضاهـــا  عدم  ولمحــت  معا، 
قيد  على  أني  إشعارا  وتنهدت 
الحياة ولم أتمكن من وجودها 
كانت  تعاهدنا،  كما  وخطبتها 
إلي،  موجهة  إشــارة  آخر  هذه 
ولما  جليا،  ذلك  الحظ صهري 
بالخطاب  إلــي  توجه  ابتعدا، 
وقال : أشم رائحة سر خفي وراء 
غبطتك لما حضرت هذه الفتاة، 
وقد لمحت في وجهك ابتسامة 
االبتسامة  وبادلتك  مشرقة 

دون أن يشعر بها الخطيب..
أصدق القول :

بتفصيـل  له  حكيـت   -
أيام  معهــا  قصتـي  ممــل 
بها  تربطني  كانت  الدراسة، 
البعد  كل  بعيد  متينة  صداقة 

عن كل شبهة، من ذلك قواعدنا على مواصلة التعلم وإن شاء القدر 
تعالى أن يجمعنا في بيت الزوجية، لكن تغير الحال من حال إلى حال، 
ومع مرور األيام تبدلت أنماط الحياة ففي كل يوم شأن، فمن أحسن 

إلى حسنى وأما أرذل العواقب وإلى أذلها..
قال تعالى :

وا  بُّ »َوَع�َصى اأَن َتْكَرُهوا �َصْيًئا َوُهَو َخرْيٌ لَُّكْم َوَع�َصى اأَن ُتِ
ُ َيْعَلُم َواأَنُتْم َل َتْعَلُموَن« صدق اهلل العظيم  �َصْيًئا َوُهَو �َشٌّ لَُّكْم َواهللَّ

]س البقرة 114[.
فاقتنع صهري بما شاهد، فذكرته بيوم زواجي شهر ربيع األول 
سنة 1977/1976 زواجي من بنت بكر فاقت جماال وحسنا، انتقتها 
والدتي وأختي من بنات الحي، وعليه أن يصنع لزوجتي أجمل وأروع 

وأبدع خاتم زواج »الماس بالتيني«.
قال ذاك مناي وهديتي، أمهلني أسابيع أصممها وآخذ مقياس 

أصبع زوجتك..
مرت ثالثة أسابيع، حضر خطيب »نجاة« في غيض، يرجو من 
بالتيني النفصاله  )الماس  الخاتم  ثمن  تسبيق  إرجاع  السيد عالل 
وفك خطوبته ألسباب واهية ابتدعتها »نجاة«، فقال له صهرك هذا 
حقك في إرجاع نقودك، خيرا فعلت إن شاء اهلل، فما أقدمت عليه هو 

من علم اهلل تعالى.
بعد ثالثة أيام، حضرت »نجاة« إلى متجر صهري، وطلبت منه 
تسبيق  أرجع  البخيل  السابق  أن خطيبها  علمت  وقد  الخاتم،  شراء 
خاتم  ألنه  الفتيات،  من  أقرانها  أمام  بوجودها  لتتباهى  الخاتم، 

»الماس« بالتيني قل وجوده في السوق.

قال لها صهري: سرك محفوظ في قاع البئر، لن يطلع عليه أحد 
سوى اهلل، البد أن في جعبتك حقيقة منيعة«.

قالت :
»يوم جئت متجرك الحظت وجود السيد )عبدو( صديق الطفولة، 
فعادت بي الذكريات وقد فرقت بيننا األقدار اإللهية، وقد جمعتنا بعد 
البخل،  أشد  وبخيل  ثري  أنه  علمت  بخطيبي  ارتبطت  ولما  سنين، 
ويعبد المال عبادة أزلية، ومن شدة بخله عمد إلى أن تعطيه مهلة 

عسى أن أدفع أنا من حاجياتي بقية ثمن الخاتم ألماس بالتيني.
عليه  يكون  ما  بعد  على  نظرت  نفسي،  على  أبخل  ال  ولكني 
منه  خطوبتي  فأنهيت  المتعجرف،  األحنت  البخيل  بهذا   ارتباطي 

وجئتك إلى شيئين اثنين :
1( أوال: أشترى الخاتم ويعز على فقدانها.

2( ثانيا : أرجو أن تبلغ أزكى سالمي إلى السيد )عبدو( وأرجو من 
اهلل ومنك خير وسيط بيني وبين صديق الطفولة الحية السي )عبدو( 
ليتذكر العهد وإني لم أخنه، وإنما هي لعبة ساقها اهلل في طريقنا 
لنلتقي من جديد، وعسى أن يكون لقاؤنا خيرا وإن شرا فاهلل تعالى 

يجنبنا ذلك، فإلى أجله وأعزه ومنايا أحلم به في منامي ويقظتي.
قال لها : بكل صدق ونزاهة.

الدخول  أهبة  على  وهو  تدخلي،  في  مريدا  شيطانا  أكون  قد 
بزوجته التي اختارتها له والدته وأخته أنعم اهلل عليهم بالسعادة.

قالت : أبلغه تحياتي وسالمي وبالسعادة واليمن فأنا سأكون 
زوجته الثالثة.

بدار المقامة إن شاء اهلل تعالى 
تعجـب من قولهـــا، أيمكـــن أن 

يحدث هذا؟
قالت :

بدنياه  ــى  األول بزوجته  سيرزق 
الفانية.. وينعم عليه اهلل تعالى بإحدى 
اهلل  بحــول  وأكون  الجنـــة..  حوريات 

زوجته الثالثَة!
قال :

عقلي،  سلبت  داهية  من  يالك 
إنك مبهرة، فاتنة لبقة الكالم، متفائلة 
بنبراتك الهادفة، العالية القصد، بهية 
تمتلكين  الــذاكــرة،  ثاقبة  المالمح، 
نار  تشعل  ــادا  وق نيرا  وعقال  موهبة 
وتذكره  توقظه  النعسان  في  الحب 
صدق  فأنت  العهد،  وحفظ  بالعرفان 

قول اهلل تعالى فيك.
قال تعالى :

»إن العهد كان مسؤوال« صدق اهلل العظيم ]اإلسراء 344[.
فيك نظرة نعيم..

اهلل يجيبلك ولد الناس..
قالت: عهدي بالسيد )عبدو( الزال ماثال، ولن أتخلى عن عهدي 
ولي نفس أبية ومجاري شاد عكر، لن أسلم لمن هواني ولكن لمن 

أهواه.
وذرة  قلبي  مهجة  هو  عقلي،  سبا  ومناي  وهيامي  عشقي  هو 

فؤادي هو حبي السيد )عبدو(.
قال لها :

سأكون نذال إذا لم أبلغه تبوتك على العهد، وتفضلي الخاتم 
مقابل حفظك العهد، هو هدية من مني ومن السيد )عبدو( امتنعت 
في  ووضعته  وقبلته  الخاتم  عالل  السيد  إلحاح  ولكن  األمر،  أول 

أصبعها، إنه خاتم الماس البالتيني.
قال تعالى :

�َصاِء  اْلَباأْ اِبِريَن ِف  َوال�صَّ َعاَهُدوا   اإَِذا  ِبَعْهِدِهْم  ��وُف��وَن  »َواْلُ
ُهُم  َواأُوَلِئَك  َدُقوا   الَِّذيَن �صَ اأُوَلِئَك  اْلَباأْ�ِض   َوِحنَي  اِء  َّ َوال�شَّ

ُقوَن« صدق اهلل العظيم ]البقرة 176[. تَّ اْلُ

)انتهى(

إعداد : عبد الرحيم ابن جلون 

خاَت الـَمـا�ْس الُي�ِبيْل
»ذكريات ل تن�سى «
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وذلك يوم السبت فاتح غشــت 2020 
شيـــع جثمانهــا الطاهر، بشكــل رمــزي، 
نظــرا للتدابيــر االحتــرازيــة يوم اإلثنين 
ودفن  الجائحـة،  فرضتهـا  التي  غشــت   3

بمقبرة المجاهدين، بعد صالة الظهر.
أسـرة  تتقـدم  الجلل،  المصاب  وبهذا 
جريدة طنجة بأحر التعازي إلى زوج الفقيدة 
أبنائهمــا  وإلى  السالســي  محمد  السيد 
رضوان، خليل، محمد، وياسيــن وكذا إلى 
أمينــة، ومصطفى،  توريـة،  الفقيدة،  إخوة 
باإلضافــة إلى جميـــع أفــراد عائالتهـــم 
الصبر  لهم  راجية  وأصهارهم،  وأقاربهم 

رحمته  بواسع  اهلل  تغمدها  والغفران،  األجــر  عظيــم  وللفقيدة  والسلوان 
النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين،  وأسكنها فسيـــح جناتــه مـع 

وحسن أولئك رفيقا.

بعد مرض لم ينفع معه عالج، لبت نداء ربها المشمولة 
بعفو اهلل، المرحومة

احلاجة ارحيم� �شف�ان

وذلك يوم اإلثنين 3 غشــت 2020، وشيع 
جثمانه الطاهر ودفن في اليوم نفسـه بمقبــرة 

المجاهدين، بعد صالة العصر.
الجلل، تتقدم أسرة جريدة  وبهذا المصاب 
السيدة  الفقيد  أرملــة  إلى  التعازي  بأحر  طنجة 
وزوجتـــه  أسامة  ابنهمــا  وإلى  بنعلــي  شفيقة 
باإلضافة  الفقيد،  أحفاد  جميع  إلى  وكذا  نجوى 
إلى إخــونه، عبد اهلل، يونس، يوسف، المختــــار، 
ارحيمـو،  حسن،  محمــد،  إدريس،  القــادر،  عبد 
عن  فضال  فاطمة،  مريم،  رفيعـــة،  حبيبــة، 

صهرالفقيد، الحاج عبد اهلل أباخا وجميع أفراد عائلتــه، راجية لهم الصبر والسلوان 
مع  جناته  فسيح  وأسكنه  رحمته  بواسع  اهلل  تغمده  األجروالغفران،  وللفقيدعظيم 

النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

وذلك يوم اإلثنيــن 3 غشت 2020  وشيـــع 
جثمانه الطاهر، بشكـــل رمـــزي، نظــرا للتدابير 
بمقبرة  ودفن  الجائحة،  فرضتها  التي  االحترازية 

المجاهدين.
وبهذا المصــاب الجلل، تتقــدم أسرة جريدة 
طنجـــة بأحــر التعازي إلى أرملة الفقيد جويليـــا 

احميدو،  الفقيــد،  إخــوة  وإلى  وسلوى  سناء،  لمياء،  حنان،  بناتهما  وإلى  بوحمدي 
أغريب،  بوغانم،  بوحمدي،  الحنودي،  عائالت،  أفراد  جميع  وإلى  راضية  ميمونة، 
والسلوان  الصبر  لهم  راجية   ، وأصهارهم  أقاربهم  جميع  إلى  باإلضافة  وعفيد، 
وللفقيد عظيم األجر والغفران، تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع 

النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

بعد مرض عضال، وعن عمر يناهز 67 سنة، لبى نداء ربه 
المشمول بعفو اهلل المرحوم

العربي الهجام

ًة َفاْدُخِلي ِف  َيّ َيًة َمْر�صِ ِك َرا�صِ ُة اْرِجِعي اإَِلى َرِبّ ْطَمِئَنّ ْف�ُض اْلُ ُتَها الَنّ { َيا اأََيّ
ِتي   } )�صدق اهلل العظيم(ِعَباِدي َواْدُخِلي َجَنّ

عن عمر يناهز79 سنة، لبى نداء ربه 
المشمول بعفو اهلل، المرحوم

محمد احلن�دي

ُل اْلَغْيَث َوَيْعَلُم َما ِف اْلأَْرَحاِم  اَعِة َوُيَنزرِّ َ ِعْنَدُه ِعْلُم ال�صَّ {اإِنَّ اهللَّ
ۖ َوَما َتْدِري َنْف�ٌض َماَذا َتْك�ِصُب َغًداۖ  َوَما َتْدِري َنْف�ٌض ِباأَيرِّ 

َ َعِليٌم َخِبرٌي   } اأَْر�ٍض َتُوُت اإِنَّ اهللَّ
)�صدق اهلل العظيم(
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

وتمزر صاحبي شايه، وقال وعلى محياه نصف ابتسامة :
ما ظنك ببيت عنكبوتي يقاوم حياة صاخبة عاتية ال يستقيم أمرها إال لألقوياء..!

فقلت :
حقا :

األقوياء بكل أرض قد قضوا       أن ال تراعى للضعيف حقوق
والعدوان،  البغي  قلت عن  كما  تتجافى،  اإلسالم  كعادلة  عادلة  يد  في  القوة  لكن 

وتطارد حياة العبث والصغار التي تذبل ما أنبته محامد األخالق..
وتوقف عن السرد وقال :

لو أعرتني الكتاب ألقرأ المقالة على مهل وأترسل فيها على مكث، فالرافعي -وهدك 
من كاتب رحمه اهلل، أحني له رأسي دائما إجالال ألدبه الخصب وتقديرا لعلمه الوارف - 

ال يدرك مدى غور معانيه إال بالقراءة المتأنية الهادئة..
وطوى الكتاب، ووضعه بجانبه وابتسم ثم قال :

»دباغ  ما شربت من  وكفاني  اشتقتهـا،  فقــد  قهوة،  فنجـان  يعد  بأن  تفضلت  لو 
األمعاء«)78(

فابتسمت وقلت :
حبا وكرامة...

ثم داعبته قائال :
أوقد لحقتك عدوى »القوالن«؟!

فقال وقد حك جبهته :
لتناقضه هو موقــف  »القوالن« موقف غريب  اللحظــة عن ذكـرك  نقر في ذهني 
مما  األقوال،  تضارب  على  تقوم  الروافض  الشيعة  عند  مسطرة  قاعدة  عليه  تأسست 
من مسألة عندهم إال ولها غالبا مخالف... هي »كالقوالن« حق وبهتان، صواب وخطأ، 

توثيق وتضعيف.. مدح وذم.. وعلى شاكلة »القوالن« تستند تقيتهم!
فقلت :

دردشة  اهلل  شاء  إن  لهم  نخصص  فسوف  مذهبهم،  وأصول  الروافض  من  دعنا 
الحقة كما اتفقنا...

فحرك رأسه ثم كرر رغبته في شرب القهوة فمازحته منشدا :
والشاي يجلي في الكؤوس كأنما         منه نذيـــر سالفــة صهبــاء
هــــو درة بيضــــاء لما خــــدرت        برزت إأليـك عتيقـــة حمــراء
ال كابنـــة البـن التـي تشتاقهــــا       وتهيم فيهـا عــدوة ومســاء

شتان بين سوادهـــــا وضيائــــه       ضل الذي بدجى يقيس ذكـاء)79(
فتهافت وأنشد :

وأنـا العميـــد بقهــــوة بنــيـــــة         لطفت فأهدرت رونقا وبهاء
ماء الحياة بشربهــا تهـــدي لنـــا         والشاي أهدى حرقة وظمـاء)80(

وتبسم في لطف، وأدركت مراده فهززت برأسي، فأضاف :
ما عابها لـون الســــواد ألنهـــــا          كالخال زاد محاسنا ورواء)81(

فقلت له :
سماعك، لو سمحت إلى هذه المقارنة جاءت بها قريحة الشاعر الشيخ عبد الحسين 

صادق المخزومي أحد كبار شعراء جبل عامل بين الشاي والقهوة مدحا وذما، يقول :
هاج الغرام مشائخــا أدبـــــاء         صبـوا وكـــل للتصيــب فـاء
من بعدما هجم القتير ببــازه         فأطار أغربة الصبــا عنـقـــاء
عادوا لحانات الهوى فتعاقـروا         أقدامهــا عاديـــة صهبـــاء
ذا يحتسي حضريها القاني وذا         يترشف البدويــة السمـــراء
فالقـوم عذريــون إال أنهـــــم         ال عزة عشقــــوا وال عفـــراء
ذا عاشق شايا وهذا قهــــــوة         ال أغيدا حسنــــا وال غيـــداء

ما كاسه تلك الدهاق به ســوى       جلوى سماء تستقبل ذكــــاء
للعين روضا، للعيون رياضـــة         لألنف طيبا، للهـــاة حــــالء
الشاي ليس سوى رعاف سماور         من أنفه المزكوم صب دماء
حمراء آونة، وصفـــــــرا آنــــة         أخبت بها صفراء أو حمـــراء
البن فاكهــــــة متــــاع للورى         خضراء ضيفا تجتبى وشتـاء
والخال لوال أنه هو نقطـــــــة          من مسكها ما عبق األرجـاء
أمما تدين بحبها لم يستطــع          قلم الحساب لعدها إحصـاء
حمقاء ذات طبيعـــــة ناريــــة         غضبا تفور فتقذف األمعـاء
أي الجمال رأى بها الصابي بها          أمــرارة أو ضـــاءة إحــــالء

هذى الصفات مثالبا ومخالبـــا          تليت عليك مدائحا وهجـاء)82(
واهتز صاحبي طربا وقال :

علي بحفظ هذه الطريفة األدبية فهي لي حجة ذات حدين!
فقلت له :

وهذه طريقة أخرى عاملية تستحق أن تختزن في حافظتك زادها اهلل قوة ومتانة.. 
لقد كان الشيخ العالمة األديب القاضي محمد رضا شريبا للقهوة عاشقا لها، فاتفق أن 
زاره في مكتبه بالمحكمة الشاعر موسى الزين شرارة الذي كان ينقم على التخلف ويثور 
على  الظلم واالضطهاد... وبعد أن شربا القهوة وتحدثا طلب القاضي من الشاعر أن 
مداعبا  فقال  وشربها،  بالقهوة  مغرم  غير  شرارة  وكان  فسيهجوه!  وإال  القهوة  يمدح 

)83(:
يكلفني امــتـداح البن شيـــخ          لها وهـــب الحساســـة والفـؤاد
ويقسم وهـو ذاك الحـــر إمـا           هجاني إن لها سقــت انتقــــادا
سيرهف للهجـــاء يـراع فــــذ           يبذ السمهـــريــــات الصعـــادا
فقلت له : إذن امأل وأطــــري            على رغمــي الحـرارة والســـوادا
تعالى الشعر إن الشعــر فــن           لغير الحســن لن يسلس قيــادا
بحثت فلم أجد في البن حسنا           إذا غنـــى القريـــض بـه أجـــادا
عجيب من أديب أريحـــــــــي           كشيخي كيـف يمحضهـــا الوداد
وما يهواه منها لســـت أدري            أيهوى السقم أم يهوى السهـادا
إذا حرقت تريك البق عينـــــا            وقبل الحرق تحسبهــــــــا قرادا
وإما صبها الساقي بكـــــأس           حسبت الكأس ملئت سمــــــــادا

دع السوداء واشرب بنت كـرم            معتقـــــة وعــت في الدن عـــادا
تراني حين أشربهــا مليكــــا           زسير كيفمـــام شئـــت العبــــاد
فأسلوا المزعجات وكل خطـب           بدنيانـــا وقــد أسلـــوا المعــادا
وأمعن في جنوبي ال أبـالـــي            وال أخشـــى مالمـــــا وانتقــــادا
وأذهل ال أرى قومــي عبيـــدا           يسامــــون األذى واالضطهــــادا
كــآالت برغـــم الحـــر منــــا            يحركهــــــا الدخيــــل كما أرادا
أنابوا عنهم بهمــا ونحـــــوا            أصــــائل عن غبــــاء والجيـــادا

وساروا كالســوام وراء قـــوم            بدينـــــــــار يبيعـــون البـــالد)84(

ــــــــــــــــ
الهوامش :

)78( أي الشاي.
)79( »مطارحات شعرية في جبل عامل« حسن محمد نورالدين - 1119

)80( أصل البيت هكذا :
مامء الحياة بشربها أهدت لنا         والشاي يهدي حرقة وبالء

وال تخفى لباقة األدب والتوقيت الزمني في تصرف صاحبي في هذا البيت.
)81( »مطارحات« 120.

)82( المصدر السابق.
)83( كان ذلك سنة 1931 على عهد االستعمار الفرنسي للبنان

)84( »موسوعة األدب الضاحك - طرائف العاملين« ج59/7 على مروه.

)يتبع(

الجزء األول  ـ  جلسة 3

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

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

احَلفيَظة حُتلُِّل الأَْحقاد
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التي  المخازن،  وادي  لمعركة  الرابعة،  المائة  بعد  واألربعون  الثانية  الذكرى  األسبوع،  هذا   حّلت 
انتصر فيها المغرب بقيادة السعدي المنصور الذهبي،  على قوات الغزو االستعماري البرتغالي ليسجل 
البرتغاليون أن معركة وادي المخازن)4 غشت 1578(، تعتبر »كارثة« في تاريخهم  كما سجل األسبان  أن 
معركة أنوال )21 يوليوز 1921( بقيادة أمير الريف محمد عبد الكريم الخطابي، هي أيضا »كارثة«  في 
تاريخهم السياسي والعسكري. وكلتا المعركتين، وإن تباعدتا في الزمان والمكان، حققتا للمغرب انتصارا 

مدويا دفاعا عن هويته واستقالله.    
لمدينة سبتة  البرتغال  احتالل  بعد  للمغرب  وسياسية  انتكاسة عسكرية  أيضا،  شهر غشت، سجل 
)1415(  التي انطلق البرتغال منها الحتالل الساحل المغربي متوسطه وأطلسه، لتؤول سبته، فيما بعد، 
إلى إسبانيا التي ضمتها  إلى ترابها  سنة 1850 ، وتحتل  إسبانيا، إضافة إلى مدينتي سبتة ومليلية، 
أرخبيل جزرالحسيمة، المكون من ثالث جزر: جزيرة األرض وجزيرة البحر وجزيرة النكور كما تحتل ومنذ 
إيزابيل  الملكة  وجزيرة  فرانسيسكو  الملك  وجزيرة  المؤتمر،  جزيرة  وهي  الجعفرية،  1848،    الجزر 
الثانية، وتحتل أيضا جزيرة البرهان منذ 1540 وهي اليوم قاعدة عسكرية، وجزيرة ليلى، وكلها أراض 

تابعة اليوم للجيش اإلسباني.

معركة الكرامة
1578، اإلمبراطورية البرتغالية التي بسطت نفوذها على  واجه المغرب في الرابع من غشت سنة 
دول ومناطق شاسعة في إفريقيا وآسيا وأميركا الالتينية وعدد من جزر البحار والمحيطات، ولكن الجيش 
اإلسباني المدعم من إسبانيا والفاتيكان ، خاصة، لم تصمد إال أربع ساعات أمام الجيش المغربي بقيادة 

السلطان عبد المالك السعدي وأخيه أحمد الذي أصبح فيما بعد، السلطان أحمد المنصور الذهبي
ومعلوم أن معركة وادي المخازن، انطلقت بسبب خالف عائلي على عرش الشرفاء السعديين، بين 
محمد المتوكل الذي تولى العرش بعد وفاة والده الغالب باهلل، وعميه عبد الماك وأحمد اللذين اعتبرا 
ورثة  بين  من  سنا  األكبر  حق  من  الملك  تجعل  التي  عن  التقاليد  فضال  للعرش،  مؤهال  يكن  لم  أنه 
العرش. وهكذا عزم المتوكل على الفتك بعميه، وجاب مناطق سوس بحثا عن مغامرين يناصرونه في 
معركته ضد عميه عبد المالك الذي بويع سلطانا على المغرب، وأحمد الذي تولى الخالفة على فاس. 
ولكنه سرعان ما خسر المغامرة ليقرر محمد المتوكل  »االتكال« على »دوم سيباستيان«، ملك البرتغال، 

ليساعده على استرجاع الملك.
هرب المتوكل إلى طنجة ثم إلى سبتة التي كانت توجد تحت االحتالل البرتغالي منذ سنة 1415 
ليستنجد بملك البرتغال، مقابل تخّليه على كل الشواطئ المغربية لفائدة اإلمبراطورية البرتغالية في 

حال استعادته لعرش المغرب.
واستعدادا لغزو المغرب، رفض ملك اسبانيا فيليب الثاني الدخول في الحرب مباشرة، مفضال »الحرب 
بالوكالة« ألنه كان دوما يطمع في عرش البرتغال. وهكذا أمدّ، فيليب الثاني ابن أخته دوم سيبايتيان، 
بعدد كبير من البواخر العسكرية وبما يفوق 20 ألفا من المحاربين باإلضافة إلى حشد البرتغال لما يفوق   
15 ألف محارب  ومئات المراكب العسكرية البرتغالية، إذ ال يجب أن ننسى أن البرتغال كان أيامها قوة 

بحرية عظمى في العالم.
لقد أريد لهذه المعركة أن تكون حربا صليبية حقيقية،  بعد أن دعمتها الكنيسة الكاثوليكية بحوالي 
المدافع،  إلى جانب  اإلمدادات  الخيل ومجموعة كبيرة من  خمسة آالف محارب وبألف وخمسمائة من 
الهائلة من الجنود والعتاد التي وضعتها كل من إيطاليا وألمانيا وإسبانيا  ودول أخرى،  في مواجهته 
الجنود  بواسطتها  آالف  نقل  ألف مركب عسكري  يفوق  ما  على  البرتغال  للمغرب. وهكذا تحصل ملك 
وأطنانا من المؤونة والعتاد لتنطلق الحرب الصليبية البرتغالية على المغربـ يوم 24 يونيه 1578، من 

مدينة لشبونة‘  في اتجاه طنجة حيث التقى ملك البرتغال بحليفه المتوكل.
وأثنــاء ذلك، بعـث موالي عبد المالـك الذي كان داهيــة في الخطط الحربيــة، برسائــل إلى دوم 

التحصن  عن  يثنيه  أن  يريد  كان  أنه  والحال  الحرب،  يتهيّب  بأنه  االنطباع  لديه  ليترك  سيباستيان، 
بسواحل أصيلة حيث يوجد الدعم اللوجستيكي االستراتيجي. وحتى يقضي على تردد الملك البرتغالي 
دوم  إلى  برسالة مستفزة  المالك  عبد  موالي  بعث  المغرب،  اختاره  الذي  المعركة  موقع  إلى  به  ويدفع 
سيباستيان، قال له فيها: » لقد قطعتُ ست عشرة مرحلة للمجيء للقائك، فهال قطعت أنت مرحلة واحدة 

لمالقاتي، إن فعلت، فأنت نصرانيّ شجاع وإن لم تفعل، فأنت كلبٌ بن كلب«
وسرعان ما أمر ملك البرتغال بالتحرك في اتجاه القصر الكبير، وعند اجتيازه الجسر المقام على واد 
المخازن، قامت كتيبة من الجيش المغربي بنسف الجسر حتى ال يبقى أيُّ حظ للجيوش البرتغالية في 
النجاة. وأثناء ذلك، نصب موالي عبد الملك القيادة العامة لجيشه، بوادي المخازن، وبالتحديد بجماعة 

السواكن.
وعند صباح يوم اإلثنين 4 غشت 1578، تغلب السلطان على المرض الذي ألمّ به، وهو في طريقه 
الحرب  بدأت  حيث  النصر،  حتى  القتال  على  المجاهدين  يحرض  وخرج  الكبير،  القصر  إلى  مراكش  من 
بالتراشق بالمدفعية قبل أن يطوق الجيش المغربي مؤخرة الجيش البرتغالي ويحيط به من الجانبين، 
لتنخرط باقي فيالق الجيش المغربي في التوغل داخل مقدمة ووسط الجيش البرتغالي حيث قتل من 
المحاربين البرتغاليين اآلالف وأسر اآلالف، وانتهت المعركة أربع ساعات فقط، من بدايتها بهالك ملك 
البرتغال والعديد من النبالء ورجال البالط مات جلهم في ساحة الوغى وبعضهم غرقا في واد المخازن 

حين حاولوا الفرار بعد أن تأكدت الهزيمة..
وتوفى موالي عبد المالك السعدي متأثرا بالمرض وبالجهد الذي بذله إلى آخر دقيقة من المعركة، 
وقد وضع سبابته على فمه في إشارة منه أن يكتموا أمر وفاته حتى يتم النصر.وهو ما كان، حيث كانت 
األوامر تخرج من خيمة السلطان إلى الجند وكأنّ السلطان حي يرزق. ولم يكن مطلعا على الوضع إال 

حاجبُه وأخوه موالي أحمد الذي بويع في فاس وأصبح يحمل اسم المنصور الذهبي.
وكان من نتائج هذه الحرب التي كانت ترمي إلى تنصير المغاربة لمنعهم من العودة إلى الجزيرة 
اإليبيرية، أن خسر البرتغال   مَلكه  ومُلكه وسيادته ودخل  تحت سيادة العرش اإلسباني ولمدة فاقت 

93 سنة.
سلم  أن  بعد   ،1578 سنة  بسبتة  »اطرينيطاريس«  بكنيسة  نُظم  الذي  التأبيني  القداس  ورغم 
المغرب لحاكم هذه المدينة جثة دوم سيباستيان، والقداس المقام في دير »الجيرونيموس« بلشبونة 
سنة 1582، فإن عامّة الشعب كانت تعتقد أن الملك دوم سيباستيان لم يمت، وأنه سيعود ذات يوم 
موت  تنفي  »السيباستيانية«التي  أسطورة  نشأت  هنا  ومن  اإلسباني،  االحتالل  من  وبلده  ليحرر شعبه 
الملك، وتعتقد أنه »مرفوع« كالمسيح وسيعود، كالمهدي المنتظر« ، ليعيد لشعبه مجده وهيبته بين 

بلدان العالم.
البرتغالي  على أنها »كارثة القصرالكبير« تماما  التاريخ  وقد ظلت معركة وادي المخازن في كتب 
كما يصف اإلسبان معركة أنوال على أنها »كارثة أنوال«بعد أن سحق مجاهدو األمير محمد عبد الكريم 
الخطابي،جيشي »التحالف المقدّس« اإلسباني الفرنسي الذي حشد في ساحة المعركة،أزيد من 25 ألف 
الريف في حدود  1500  الرتب ومعدات عسكرية متطورة، بينما كان عدد مجاهدي  جندي من مختلف 

مجاهد.
األوروبية  اإلمبراطوريات  داخل  واسعا  المخازن صدى  وادي  المغرب في معركة  وكما كان النتصار 
التي لم تكن تتوقع أن ينجو المغرب من قبضتها بتلك السهولة، كان لمعركة أنوال المجيدة، وقعها 
االنعتاق من ربقة االستعمار  إلى  التي كانت شعوبه تتوق  العربي واإلسالمي  العالم، خاصة  الكبير في 
والعبودية. انتصار األمير محمد عبد الكريم الخطابي في معركة أنوال المجيدة تردد صداه في مختلف 
عواصم العالم،  كما عكسته الصحافة العالمية على أن حرب الريف كانت  إيذانا بثورة شعوب العالم ضد 

اإلستعمار.

عزيز كنوني

الذكرى 442 ملعركـة وادي املخازن
حرٌب  �شليبيٌة �شّد املغرب
مبباركة  بابا الفاتيكـان

ُل اْلَغْيَث َوَيْعَلُم َما ِف اْلأَْرَحاِمۖ  َوَما  اَعِة َوُيَنزرِّ َ ِعْنَدُه ِعْلُم ال�صَّ {اإِنَّ اهللَّ
 َ َتْدِري َنْف�ٌض َماَذا َتْك�ِصُب َغًداۖ  َوَما َتْدِري َنْف�ٌض ِباأَيرِّ اأَْر�ٍض َتُوُت اإِنَّ اهللَّ

َعِليٌم َخِبرٌي  »�صورة لقمان  «}
)�صدق اهلل العظيم(

القعـدة  ذو   11 لـ  الموافق   ،2020 غشت  فاتح  يوم  وذلك 
1441، نتيجة معاناته مع مرض مفاجئ ألم به.

ولهذا المصاب الجلل، نتقدم بأحر التعازي إلى جميع أفراد 
أسرة الفقيـد، وعلى رأسها حرمــه، وإلى جميـع أفــراد عائالت، 

الشيباني، والقزيني، واألندلوسـي وأوالد حموش، راجين من اهلل العلي القدير أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جنانه، وأن يرزق ذويه الصبر الجميل. 

هــــذا  ألمّ  وقد   ،2020 6 غشت  الخميس  يوم  وذلك 
المصاب الجلل كافة أهله وذويه ونزل قدره المحتوم فاجعة 
يسع  وال  بطنجة  للزوارق  الملكي  النادي  أعضاء  على  كبرى 
رئيس النادي وأعضاء مكتبه الذي كان المرحوم عضوا فيه 
إال أن يتضرعوا جميعا إلى الحق سبحانه على فقدانه داعين 
العلي القدير بأن يسكنــه فسيح جناته ويرحمـه برحمتــه 

الواسعة.

عن سن تناهز 53 سنة، انتقل إلى عفو اهلل، المرحوم

م�شطفى ال�شيباين انتقل إلى عفو اهلل المشمول برحمته تعالى المرحوم

مساعد صيدلي بمدينة طنجةع�شام العاقــل

ًة َفاْدُخِلي  َيّ َيًة َمْر�صِ ِك َرا�صِ ُة اْرِجِعي اإَِلى َرِبّ ْطَمِئَنّ ْف�ُض اْلُ ُتَها الَنّ { َيا اأََيّ
ِتي   } )�صدق اهلل العظيم(ِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجَنّ
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من  جانب  على  يعتبر  على موضوع  اليوم  عدد  في  الضوء  نسلط 
األهمية، يتعلق األمر بقانون دخل حيز التنفيذ الكلي بتاريخ 12 مارس 
البالد في غياب  الحجر الصحي على كافة  2020 -أي مع بداية فرض 
التي  الجائحة  اإلجراء بسبب ظروف  لهذا  العام  الرأي  واهتمامات  تتبع 

فرض فيها فيروس كورونا اللعين سيطرته عنوة على الجميع-.
من المؤكد أن الحق في الحصول على المعلومة أو المعلومات إجراء 
قانوني ينص عليه الدستور المغربي في الفصل السابع والعشرون )27(، 
الحصول  في  الحق  ومواطنة  مواطن  »لكل  مايلي:  بالحرف  منه  ونقرأ 
العمومية  العمومية وشبه  اإلدارة  الموجودة في حوزة  المعلومة  على 
العامة«..  المرافق  بمهام  المكلفة  والهيئات  المنتخبة  والمؤسسات 
انتهى منطوق الفصل -أسباب التنزيل مرتبطة أساسا بمشروع قانون 
تقدمت به الحكومـة في وقــت سابق وأطلقت بشأنــه عنوانــا عريضا 
الحكومة  أي  منها،  المعلومات« سعيا  على  الحصول  في  »الحق  اسمه 
إلى تحديث اإلدارة العمومية وتمكين المواطنين من حق الولوج إلى 
المعلومات- يبدو لي شخصيا أن حق الولوج إلى المعلومة قانون غير 
واضح المعالم !! بل هو مصطلح يكتنفه الكثير من الغموض والضباب!! 
أعطيكم مثاال ثم تخيلوا معي كيف السبيل إلى ذلك -مكافحة الفساد 
يتم الولوج إليه عبر بوابة اإلدارة أو اإلدارات العمومية الملزمة قانونا 
كما جاء في الدستور بتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات 
في سياق ممارسة حقهم عمال بمبدأ الشفافية وترسيخ ثقافة الحكامة 
هــذه  والحالة  يزودك  أو  يطلعـــك  أو  يمكنك  من   - طيب   - الجيدة 
الحكومية  القطاعات  وأكثر  ما؟!  نازلة  في  عنها  المبحوث  بالمعلومات 
المحتكرة للمعلومة هي أم الوزارات !! هذا واقع والواقع اليرتفع - فمن 
سابع المستحيالت أن تعثر داخل اإلدارات العمومية، باعتبارها مصادر 
رسمية، على معلومة أو معلومات تفيدك أو تعتمدها مصدرا ودليال في 
ما تنوي أو تعتزم القيام به من أعمال اليمكن من طبيعة الحال تحديد 
كنت  إذا  الصحفي،  بالنشر  يتعلق  واحدا  مثاال  منها  نأخذ  طبيعتها.. 
القيام  تستطيع  لن  أنك  والبديهي  المؤكد  من  صحفيا  عمال  تمارس 
بذلك إذا لم تكن تتوفر على المعلومة ! من أين ستأتي بها؟!وهناك 
على  الصحفي  وغير  الصحفي  فيها  يتوقف  التي  األمثلة  عشرات 
إلى ذلك -والشيء بالشيء يذكر، لماذا فرض  له  المعلومة، والسبيل 
أسماء  نشر  في عدم  المتعمد  والتأخر  المفهوم  غير  الصمت  نوع من 
السنوات  في   - جيدا  األمر  تتذكرون  كنتم  إذا   - السلطة  رجال  بعض 
األخيرة، والذين سجلت في حقهم تجاوزات واختالالت مع التقصير في 
أداء المهام المنوطة بهم نتيجة سوء التدبير!؟  رغم إصدار تعليمات 
ملكية لرئيس الحكومة التخاذ التدابير الالزمة بهذا الخصوص..!؟ لماذا 
أغفلت وزارة الداخلية، بل لجأت بشكل متعمد إلى إغالق باب البحث عن 
المعلومة في وجه الصحفيين الذين سعوا جاهدين إلى االطالع على 
الئحة المبعدين من رجال السلطة في وقت سابق..!؟ لكن في مقابل 
هذا، البد من اإلشارة إلى أن الحصول على المعلومات ال تشمل جميع 
المجاالت واليمكن في هذه الحالة الحصول على المعلومات المتعلقة 
بجرائم الرشوة واالختالس واستغالل النفوذ وسرية مداوالت المجلس 
الوزاري ومجلس الحكومة إال بإذن من السلطات اإلدارية هذا ما يؤكده 

بالحرف قانون حق الحصول على المعلومة...
بالرغم من كل ماقد يقال عن إيجابيات وسلبيات القانون المذكور، 
فإن المسؤولين في الدوائر العليا للسلطة وفي مراكز القرار لم يقتنعوا 
إليها  الوصول  حق  من  المواطنيين  وتمكين  المعلومة  بأهمية  بعد 
-هذا نموذج من بين عشرات النماذج واألمثلة التي التجعل المغاربة 
مطمئنين إلى مايجري من أمور تفتقد الوضوح والشفافية!! الشك في 
والمساطر  القانون  بمقتضيات  االلتزام  وعدم  والالمباالة  التسيب  أن 
والالمسؤوليــة  والعبث  المصداقية  عن  واالبتعاد  اتباعهــا  الواجب 
والتضارب في األقوال والتصريحات وخلط األوراق وعدم االنخراط في 
بل  عادية«،  غير  مرضية  لسلوكات  »حاالت  هي  العام،  التخليق  أجواء 
هو خلل جيني في )الحمض النووي!!( الخاص بالمرفق العمومي الذي 
فيه  لم تكن  زمن  االستقالل في  مابعد  إليه نحن جيل  باالنتماء  نعتز 
تطبع  التي  الحدة  بهذه  سائدة  والتجاوزات  والعبث  االختالل  مظاهر 
اإلدارة العمومية اليوم بالرغم من أن السياسات العمومية للحكومات 
المتعاقبة توارثت هذا الخلل الذي عمر سنوات طويلة دون حدوث أو 
»األمراض  كبير  حد  إلى  يشبه  بما  الواقع  أرض  على  تغييرات  إحداث 
الجينية السائدة« طالما أن العقليات التي يدبر بها الشأن العام داخل 
على  وإقليميا وجهويا التساعد  مركزيا  الحكومية  والقطاعات  اإلدارات 

التطور والتقدم والتحديث.

 Red Eléctrica Española   أفــادت  شركـة الكهـرباء  اإلسبـانيـة
عـبـر بيـــان صحافي،  أنها كشفــت عن تسرب للسوائــل القابلة للتحلل في 
كابل احتياطي من الخط البحري الرابط  إسبانيا بالمغرب،  مشيرة إلى أن 

هذا الحادث ال يؤثر على خدمة الكابل.  
الشريـــك  مــع  الراهن،  الوقـــت  في  اإلسبانية،  الشركة  وتعمل 
على  للشرب،  الصالح  والماء  للكهرباء  الوطني  المكتـــب  المغربــي، 
تسريع  عبر  الخلل  تدارك  أجل  الدقة،  من  بكامل  الخلل  تحديد  موقع 
العمليات اإلدارية والتقنية الالزمة لتنقل سفينة إلى المنطقة التي توجد 

على بعد  حوالي خمسة كيلومترات من الساحل المغربي.

وحســب بياناـــت صحــافيــة إسبانيـــة، فإن  الربـــط الكهربائـــي 
بين المغرب وإسبانيا يتكون من خطين بقوة 400 كيلو فولت، وقد تم 
تشغيلهما في سنتي 1997 و 2006 ومن سبعة كابالت باإلضافة إلى خّط 

احتياطي.
التلقائي  النظام  تشغيل  تم  الخلل،  اكتشاف  لحظة  أنه  تأكد  وقد 
الحتواء التسرب، األمر الذي قلل من ضغط السوائل إلى الحد األدني. كما 
تأكد أن السوائـــل العازلة قابلة للتحلل البيولوجي وغير ضارة بالصحة 

البحرية وفق دراسة أجرتها جامعة قاديس.

ت�شرب جديد ل�ش�ائل الكابل الكهربائي البحري
بني اإ�شبانيــا واملغرب

من صميم المجتمع

• إدريس كردود

حق ال�ل�ج اإلى 
املعل�مة بني ال�شفافية 

والتكتم.. !!

في زيارة ود ومجاملة وفد نقيب الشرفاء العلميين عبد الهادي بركة 
ووفد عن الجمعية العلمية العروسية للعمل االجتماعي والثقافي إلى مقر 
رئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة من أجل تدارس نقط العمل المشتركة 
بين الطرفين فيما يتعلق بمركز المولى عبد السالم ابن مشيش المعلمة 
الزوار  من  الماليين  سنويا  إليه  يتوافد  الذي  المبارك  والمزار  الروحية 
العالم بإفريقيا  والمحبين وأتباع المشيشية الشاذلية من مختلف قارات 

وآسيا وأروبا وأمريكا.
كما تم خالل هذا اللقاء تدارس النقط المتعلقة بالمهرجان الدولي 
لفروسية ماطا الذي يقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة والمهابة 
دورته  السنة  هذه  بلغ  والذي  وأيده،  اهلل  نصره  السادس  محمد  الملك 
العاشرة، ويتم تنظيمه كل سنة بمدشر زنييد جماعة أربعاء عياشة دائرة 
تطوان  طنجة  جهة  العرائش  إقليم  مشيش  بن  السالم  عبد  المولى 
الحسيمة، المهرجان الدولي لفروسية ماطا يندرج ضمن التراث الالمادي 
الذي تزخر به المملكة المغربية وهو مهيأ لاللتحاق بقائمة التراث العالمي 

اليونسكو.
السيد  استقبال  في  كانت  الحساني  فاطمة  السيدة  الجهة  رئيسة 
الزيارة  بهذه  الكبيرة  سعادتها  عن  وعبرت  له  المرافق  والوفد  النقيب 
وباستعدادها الكامل لتدارس نقط العمل المشتركة بين الجانبين من 
فيها  تم  زيارة  العالمي،  اإلشعاع  ذو  الروحي  المركز  بهذا  النهوض  أجل 
التطرف إلى المشاريع والمنجزات التي بإمكانها أن تكون محط تعاون بين 
الطرفين، وترقى إلى المستوى المطلوب في تهيئة المركز والحفاظ على 

دوره اإلشعاعي في شتى المجاالت روحيا وثقافيا وسياحيا.
وقد عبر األستاذ عبد الهادي بركة عن تأثره الكبير بحفاوة االستقبال 
من طرف رئيسة المجلس وأشاد عاليا بشراكة التعاون التي يمكن تحقيقها 
من خالل هذه الزيارة التي تم فيها تسطير العديد من النقط التي يمكن 
العمل عليها وإنجاحها بشراكة بين نقابة الشرفاء العلميين ومؤسسة جهة 

طنجة تطوان الحسيمة.
وقد أكدت السيدة فاطمة الحساني خالل هذه الزيارة أن مكانة هذا 
المقام لها دور كبير في تشجيع السياحة الروحية بالمنطقة، معربة عن 
قناعتها بأهمية العمل على إيالء المزيد من العناية بهذا المقام الديني، 

الذي يشكل جزء من الرأسمال الالمادي الجدير بالتثمين.

مضيفة في ذات السياق أن مجلس الجهة يولي اهتماما كبيرا للجانب 
الثقافي والروحي، كمجال يتقاطع مع اختصاصاته الذاتية. مبرزة أن ضريح 
القطب الرباني موالي عبد السالم بن مشيش، يحظى بمكانة روحية وثيقة 

في وجدان ساكنة الجهة والشعب المغربي ككل.
بدوره عبر نقيب الشرفاء العلميين عبد الهادي بركة عن فرحه الكبير 
النفتاح رئيسة مجلس الجهة على شتى الفعاليات المدنية بتراب الجهة، 
الفعل  إلى تشجيع  الرامية  المبادرات  المجلس في مختلف  انخراط  وكذا 

الثقافي ذو الصلة بالجانب الروحي والتراثي.
وأكد السيد النقيب أن اللقاء المثمر مع رئيسة مجلس جهة طنجة 
األهداف  ذات  المشاريع  بلورة  لبحث  مناسبة  شكل  الحسيمة،  تطوان 

المشتركة بين مؤسسة الجهة ونقابة الشرفاء العلميين.
وأضاف نقيب الشرفاء العلميين المعين بظهير ملكي شريف وممثل 
األشراف العلميين والوصي األول عن الحرم المشيشي أن جميع التظاهرات 
الروحية التي تقام هناك والمشاريع المبرمجة في أراضي الحرم المشيشي 
ال يمكنها أن تنجز إال بأخذ إذن وموافقة من السيد النقيب كما تدل على 
ذلك الوثائق والمستندات المسطرة في مثل هذه الحاالت، علما أن للحرم 

المشيشي قدسية يمتاز بها عن باقي المرافق األخرى.
اهتمام  الكبير وشكر  االجتماع  نبيل بركة بهذا  السيد  أشاد  بدوره 
المجلس بتثمين الموروث الثقافي. مبرزا أن ضريح موالي عبد السالم بن 
مشيش، يعرف زيارة اآلالف من مريدي الطريقة المشيشية الشاذلية التي 

يتبعها ما يزيد عن 100 مليون شخص عبر العالم.
واعتبر ممثل الجمعية العلمية العروسية للعمل االجتماعي والثقافي، 
للتعاون  آفاقا  الجهة، سيفتح  رئيسة مجلس  مع  والتميز  الهام  اللقاء  أن 
المشترك بين الجانبين من أجل تحقيق األهداف المنشودة في هذا الجانب.

عبد  العلميين  الشرفاء  نقيب  توشيح  المناسبة  هذه  تم خالل  وقد 
الهادي بركة بدرع من طرف رئيسة الجهة السيدة فاطمة الحساني، توشيح 
النقيب  السيد  تلقاه  والذي  والمحبة،  التقدير  لكبير  رمزية  داللة  يحمل 
بكثير من الحفاوة والتأثر الشديد، شاكرا للسيدة الرئيسة هذا التشريف 
ومتمنيا في ذات الوقت تعزيز هذه الشراكة الرامية إلى النهـوض بمركـز 
المولى عبد السالم ابن مشيش الواقع بإقليم العرائش جهة طنجة تطوان 

الحسيمة.

نقيب ال�شرفاء العلميني عبد الهادي بركة ووفد عن 
اجلمعية العلمية العرو�شية يزور رئي�شة جمل�س جهة طنجة 

تط�ان احل�شيمة لتدار�س العمل امل�شرتك بني الطرفني 
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حينما كان والدي بمعية رفاقه يزحفون على بطونهم في ساحة 
الوغى، تتقدمهم بنادقهم المترصدة فوهاتها القتناص العدو، كنت 
آنذاك قد  انتقلت من مرحلة الحبو إلى مرحلة المشي، حيث علمتني 
والدتي كيف أخطو خطواتي األولى بين يديها الكريمتين على إيقاع 

أهزوجة »دادوش«.
زعيق  في  اإلنذار  حالة طوارئ.. وصفارات  في  إفني  مدينة  كانت 
هدهدتي  إلى  والدتي  فتضطر  ويؤرقني  يفزعني  كان  مما  ونعيق.. 

والتخفيف من روعي ومحاولة تنويمي بأنشودة »نيني يا مومو«.
ولست وحدي من كان يضطرب نومه واليغمض له جفن، في مثل 
كبارهم  وذكورهم،  إناثهم  كلهم،  القوم  بل  المرعبة،  الظروف  هذه 
وصغارهم، قد جفاهم النوم من هول الحرب  وزعيق صفارات اإلنذار..

مدفعية  من  بقصف  نيــام،  وهم  العدو،  يباغتهم  أن  يخشون  كانوا 
بوارجه الحربية الراسية كاألعالم بساحل البحر.

المقاومين  والوهاد بين  الشعاب  المعارك على أشدها في  كانت 
األبطال وجنود االحتالل الذين تكبدوا خسائر في األرواح والعتاد، مما 
أجج غضب زبانية االستعمار فهددوا أسر المقاومين بالسجن واعتقلوا 
العديد من ذويهم، ونصبوا مقصلة لترهيبهم بفصل رؤوسهم عن 

أجسادهم..  
ما كانت ذاكرتي لضيــق سعتهــا ـ وأنا في المهد ـ لتسعفني في 
تسجيل وحفظ كل ما كان يدور حولي من وقائع وفواجع حرب طاحنة 
تدور رحاها في ضواحي مسقط رأسي،  لكن حاستي السمعية اليقظة 
كانت تلتقط  اإلشارات الصوتية وتفك شفراتها وفق برنامج تعليمي 
مبسط ذي قاموس جامع مانع لعدد من األلفاظ البدائية التواصلية 
التي يستوعبها كل رضيع من أقراني تربى بين أحضان أسرة مغربية 

تقليدية.

 فكل ما هو جميل ومفرح تختزلــه لفظــة »مومو«.. وللتخويف 
»خوخو« و»بوعو«..

التعبيـر عن  أو  النـار »فوفو«..وللتهديـد بالضرب  وللتحذيـر من 
األلم »ديدي«.. ولألمر بالجلوس »تيتي«.. ولتطييب النوم »نيني«.. 
ولطلب األكل »شيشي«.. ولقضاء حاجة طبيعية »خيخي«.. ولإلغراء 

بتناول حلوى أوتجرع دواء »قاقو«.. ولنفي وجود شيء ما »باح«..
هذه جملة من المنطوقات المؤسسة لتعليم تربوي أولي،تلقيتها 
البلد  هذا  أبناء  من  عريضة  شريحة  مثل  إدراكا،  واستوعبتها  سماعا 
األمين ـ في مرحلتي الحبو وتعلم المشي ـ في الزمن الذي كانت فيه 

األم مدرسة.
ببالـــغ  ثحيطني  الشريفـة  الوزانية  األصول  ذات  والدتي  كانت 
الرعاية والحنان.. وكان زوج جدتي شعيب الريفي المنخرط في صفوف 
البحرية اإلسبانية يحفني بسابغ العناية والكرم، حيث كان يوفـر لي 
ما يسد شبعي ويقوي بنيتي من مسحوق  حليب  مجفف.. ودقيق  ذرة  
محمص.. وقطوف موز على الجدار معلق.. ناهيك عن ماكان يقتنيه 
»رياقات«  و  وحفاظات  نظافة  ومواد  رفيعة..  قطنية  مالبس  من  لي 
الكناري..  مواد مستوردة من جزر  وكلها  بديعة..  أشكال  ذات  ولعب 
وحوانيـت  متاجــر  جل  في  مناسبة  بأثمنـة  منها  مماثلـة  أنواع  تباع 

المدينة..
البحبوحة من العيش لم تغير من فطرتي كطفل مشاكس  تلك 
وكانت  حواسه..  جميع  مسخرا  أشياء  من  حوله  ما  اكتشاف  يحاول 
والدتي ـ قيد حياتها رحمها اهلل ـ  تحكي لي عن شغبي الطفولي في 
مرحلة الحبو، حيث كنت ال أترك ركنا في البيت إال ونبشت فيه، وكنت 
ال أكف عن بعثرة المالبس والوسائد والعبث بكل ما تقع عليه يدي 

من أوراق.           
)يتبع(
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مذكــــــرات
ال�شحايف النبــا�س

من املهـد اإلى املعـا�س
محمد وطا�س
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• تطغى األيديولوجيا على كتاباتك، أال يؤثر هذا على العمل 
األدبي خصوصا إن كان في صنف الرواية؟ 

لكن  كتاباتي،  في  األيديولوجية  حضور  حول  معك  أتفق   •  •
بطريقة فنية إبداعية بعيدة عن التلقين المباشر واإلسفاف. سبق أن 
طرح علي نفس السؤال في حفل توقيع روايتي بتطوان سنة2014 
له وأكرر  أيدولوجي. قلت  روايتي تنحو منحى  بأن  السائل  احتج  إذ 
الرواية  وإثارة  وأمتي  لقضايا وطني  وفائي  كان  إذا  بأنه  اآلن  ذلك 
النساء  واغتصاب  السامة  بالقنابل  الشمال  لقضية قصف منطقتي 

واستغاللهن يعتبر أيديولوجيا فأنا يشرفني ذلك.
- القــارئ لكتـابـــاتـــك وأعـمـــالك يجـــد أنــك 

تتطرقيــن إلى المواضيــع االجتماعيــة والسياسيــة 
والمواقف الوطنيــة، هـل ترين أن كتاباتـك تنـــدرج 

ضمـن األدب الملتزم؟ 
..االلتـــزام مصطلـــح  فضفاض نشـــأ في األدب 

االشتراكي إبان االتحـــاد السوفيتــي والمعسكر 
إن   - التزامــات  االلتزام  لي  بالنسبة  الشرقي. 

صح التعبير - يشمل الجانب الفني الجمالي 
شكال ومضمونا ويتناول الحياة واإلنسان 

الخير  لقيم  وينتصر  المهمة  والقضايا 
والحق والحب والعدل والجمال...

هــــــــو  مــــــــا   •
األدبي  مشـــروعـــك 

الحلم؟
• • مشروعي األدبـي الحلم هـو أن يزيح اهلل عنــا هذا الوباء 

ويلطف بنا. قد أكتب عن هذه التجربة إن أطال اهلل عمري.
منطلـق  دقيـق،  خيط  ينظمه  متفرد  أدبي  صوت  هناك   •  •
مشكاة وجدة، األمرانـي،  الرباوي، ارتبطت به وشائج من مختلف 
بين سعاد  ربط  األدبية،  المشارب  مختلف  ثم  المغربية،  المناطق 
هرماس  وزبيدة  الهراس  الســالم  وعبد  األشهب  وأحمد  الناصر 
البلد السعيد. ما رأيك في هذه  الكثر بهذا  وغيرهم من األدباء 

الوشائج األدبية؟
• • مجلة المشكاة كانت مدرسة أدبية معطاءة، راكمت تجارب 
داخل  من  كثيرة  أقالما  صفحاتها  على  وجمعت  الزمن  من  عقود 

بينهم  من  كنت  أنني  أعتز  شباب.  بأدباء  وعرفت  وخارجه  المغرب 
حين شاركت في مسابقة للقصة القصيرة سنة2004 عن مجموعتي 
بين هذه  القائمة  للوشائج  بالنسبة  مرتين.  تؤذيني  ال  القصصية 
األعالم فاألستاذ السي عبد السالم الهراس قيدوم األدب األندلسي 
الذين  األفاضل  األساتذة  لهؤالء  أستاذا  بدوره  كان  المغرب  في 
وهي  الناصر  أساتذة ألستاذتي سعاد  كانوا  أيضا  وهؤالء  ذكرتهم 
المغرب وشرقه وجنوبه  بين شمال  وشائج طيبة جمعت 
ولقد أسهمت هذه الوشائج في إثراء الساحة األدبية. 
• ما تقييمك للنقد السردي بالمغرب؟ أعني 
نسبة متابعة األعمال االبداعية، رصانة االشتغال 

والتعريف باألعمال... 
• • بالنسبة للنقد السردي لألسف الشديد 
أن  السردي كما  لإلبداع  الهائل  الكم  يساير  ال 

الكثير من األعمال يظل مغمورا.
يكتب  ما  تتتابعيــن  هل   -
بالمغــرب  المعاصرة  الرواية  في 
مرشيـد  فاتحة  كتابــات  مثــل 
ومحمــد  مستظـرف  ومليكــة 
زفـزاف ومحمد شكـــري ثــم 
كيف تريــن المشهد األدبـي 
بالمــغـــرب  المـعـاصــر 

عمــومــا ؟
قـرأت  نعــم   •  •
في  اهلل  رحمه  فيها محمد شكري  نشأ  التي  األمكنة  وأعرف  لهــم 
طنجة. تعاطفت معه حول ظروف نشأته، كما تعاطفت مع المرحومة 
مليكة مستظرف وظروف مرضها في ترانت سيس، لكنني لألسف 
والمجالت  الجرائد  في بعض  نشرته  ما  إال  لفاتحة مرشيد  أقرأ  لم 
منذ زمن بعيد، لكنني أنوي أن أقرأ لها إن شاء اهلل. أؤمن باالنفتاح 
على كل التجارب لتقاسم ما هو إنساني حتى وإن كنت ال أتفق مع 
هذه األخيرة. أما المشهد األدبي المعاصر بالمغرب فهو من حيث 
الكم ضعيف بالمقارنة مع ما ينشر في دول أخرى وقد ال تخفى عنكم 
أسباب ذلك، إضافة إلى ضعف مسايرة النقد لهذه األعمال للتعريف 

بها ودراستها ونقدها.

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

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

الجزءالرواية المسافرة
3

• محمد العودي
  oddimed@gmail.com
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ الفيد

)تتمة ص1( 
بعض المظاهر الكارثية لتردي الحركة 
خاص،  بشكل  تتجلى  بطنجة،  السياحية 
وتسريـــح  الفنادق،  من  عدد  إغــالق  في 
العمال،  وتوقـف نهائـي  لنشـــاط  وكـاالت 
والمرافقـــيـــن  والمرشديـــن  األسفـــار 
السياحيين،  وجمـود األنشطة االقتصادية 

المواكبة للسياحة وغيرها.
هذا الوضع الكارثي للسياحة الوطنية 
بطنجة كان موضوعَ ندوة جهوية ، نهاية 
شيء  أيّ  عن  تتمخض  لم  الماضي،  ماي 
وآثارها  األزمة  ، سوى رصد مالمح  إيجابي 
االجتماعية واالقتصادية على هذا اللقطاع 
الحيوي الذي يشغل حوالي مليون شخص 
وطنيا،  عائداته،  مباشرة،  وتفوق  بصفة 

خمسة وسبعين مليار درهم، سنويا.
هـذه  مثــل  في  العــادة  هي  وكمــا 
المناسبات، تم “تأثيث” المداخالت  بالحديث 
عن وضع “استراتيجية” لمواجهة الجائحة، 
تشمل محاور صيغت بطريقة إنشائية ليس 
الداخلية  السياحة  إلى  الحديث  لينتقل  إال، 

لدعم  عامة”  “عالقــات  حملة  إطالق  وإلى 
“عالمــة جهـة الشمــال”.... التــــي، أصـال، 
التحتاج إلى أي شكل من أشكال الدعم، على 

المستوى الوطني.
والحاُل أن رهاَن السياحة الداخلية رهاٌن 
غير قابل “للحياة”، بسبب التدابير اإلحترازية 
التي تفرضُ منع التنقل برّا وبحرا وجوّا، 
بين بعض المدن، خاصة السياحية منها ، 
بل وتفرض أحيانا إغالقا داخل أحياء بعض 
المدن، كما هو الشأن بطنجة، أقدم مدن 
وجذبا  شهرة  وأكثرها  السياحية  المغربية 

للسياحة العالمية.
وطبيعيّ أن استثنـاء طنجـة ومدينـة 
أخرى  من تدابير التخفيف وفرضَ شروط 
استثنائية”  على المدينتين  المعنيتين عبر 
بالغ رسمي للحكومة، وما صاحب ذلك من 
تهويل على مستوى اإلعالم، أمورٌ ال تشجع 
على السياحة، داخلية كانت أو خارجية،  كما 
أنها ال توحي باألمن واإلطمئنان لمن يريد 
أن يزور طنجة. ونظن أن الحكومة  ينبغي 
أن تُدبر أمرَ، الجائحة، بكثير من الحيطة 

والحكمة، للحفاظ على رأسمال “الثقة” في 
السياحة المغربية التي ال أمَل في تحريكها 
والبحرية  الجوية  الحدود”  خارج  “فتح 
االحترازية  التدابير  فرض  والبرية  مع 
المعمول بها في مختلف المطارات والموانئ 
والحدود العالمية، واألوروبية  بشكل خاص.

حدوده  أغلـق  المغـرب  أن  ومعلومٌ 
الخارجية ،  منتصف مارس الماضي، كإجراء 
استباقي  أمـام تفشي الوباء بشكل مقلق، 
الذي  األوروبي  االتحاد  بلدان  بعض  في 
يعتبر المزود الرئيسي للسياحة المغربية. 
ويُجمــع المختصــون على  أن ال أمل في 
العام،  خارج  هذا  الوطنية،  السياحة  إنقاذ 
فتح الحدود مع اإلتحاد األوروبي الذي  كان 
سبّاقا إلى وضع المغرب على الئحة البلدان 
بولوج  لرعاياها  المسموح  عشر،  الخمسة 
أراضيه والذي ينتظر قرار المغرب بالتعامل 
بالمثـــل، وفـــق  بروتوكوالت اإلتفاقيـــة 

الدبلوماسية الدولية  )فيينا 1961(.
عزيز كنوني 

ال�شياحة ال�طنية و�ش�ؤال الأزمة والإنقاذ
ال�شياحة الداخلية رهان غري واعد

مناقشاتهم  في  يتفادون  الناس  كان معظم  األيام  في سابق 
الزعماء  ومواقف  وبتحليالتها  بالسياسة  تتعلق  أمور  عن  الحديث 
الضرورة،  عنــد  بذلك،  القيــام  وكان  السياسيين،  والمعارضين 
أما  والبوليـــس،  السلطــة  أعوان  أعين  من  خلسة  إال  يتم  ال 
»التنسيقيات«  و  »اللجان«  »المكاتب«و  و  »الجمعيات«  تأسيس 
إن  حتى  الجنـون،  ضروب  من  ضربا  كـان  فقـد  و»المنتديات« 
ال »إمدياش« تطلب حشد عدد كبير من  تأسيس  منظمة مثل 
المثقفين واألساتذة والسياسيين والحقوقيين، ال تتوفر »الجمعيات 

المعاصرة« مجتمعة على واحد بالمائة منهم.
في هذا العصر، أصبح المغرب »معاصرا« بعد أن تحرر أبناؤه 
من معصرة القمع والرقابة، وهكذا شهد البلد تحوالت عديدة، من 
قديمة/جديدة  مصطلحات  استخدام  في  واسع  انتشار  مظاهرها 

من طراز : المجتمع المدني.
الواقع أن هذا »المجتمع« الموصوف بكونه »مدنيا« ال عسكريا، 
ال يُعرف له أصل أو نسب، لكن »تعاُظمَ« شأنه في المحافل جعله 

هدفًا وغايًة للجميع.
المجتمع  المغربي »الممنـــوح« انساق وراء »بدعة«  الدستور 
بل  بجديد،  يأت  لم  األمــر  واقـع  في  لكنه  ركبه،  وساير  المدني 
فعلماء  للجمعيات،  المستفحل  العددي  الواقع  ليكرس  فقط  أتى 
»المستقبليات« المغاربة علموا أبناءهم »سحر« الجمعيات، وأكدوا 
لهم، تأكيدا »نافيا للجهالة«، أن »المستقبل الحقيقي« هو حتما 
عريضا  مسرحا  البلد  أضحى  وهكذا  الشبحية.  الكائنات  هذه  مع 
آلالف »الجمعيات« مكونة بذلك مجتمعا مدنيا »مصابا بالبدانة« 

ال بالتمدن، وبالسمنة ال بالمدنية.
»البدانة« التي لحقت بالمجتمع »المدني« كانت لها بالمقابل 
من  تحول  بعضهم  »المدنيين«،  القادة  بعض  على  إيجابية  آثار 
فقير معدم الحال إلى غني موسر، واتخذ لنفسه العمل »الجمعوي« 

سبيال من سبل »التنمية الذاتية المستدامة«.
اإلعالم،  تحرير  بعد  انتقل،  المدني  المجتمع  حال  أصاب  ما 
ليصيب »اإلذاعة«، هكذا وبين عشية و »أثيرها« ُفتِحت منصات 
بأقاويـــل  الناس  آذان  »قاصفة«  برامجها  نيـــران  لتفتح  إذاعية، 
وأحاديث ما أنزل اهلل بها من سلطان، منغصة بالهم بأحاديث قوم 

في استوديوهاتهم يعمهون. 
أغلب »اإلذاعات« فتحت فوهاتها، حتى ال نقول مؤخراتها، في 
اتجاه األثير بإمكانيات بشرية بالغة التواضع، حتى إن الجديد الذي 
انتظره الناس من هذا التحرير اإلعالمي لم يظهر له أثر وال أثير، 
البضاعة  بيع  لتعيد  الشقيات  أخواتها  من  تنقل  المحطة  وباتت 

الفاسدة عينها.
بكثرة  لينعم  الشكاوى،  لتلقي  برنامج  تخلو كل محطة من  ال 
مكانة  علو  على  »الدامغ«  الدليل  بيده  المقدم  ويجد  االتصاالت 
عن  الناتجة  المعرفــة  لكن  الجمهــور.  عند  متابعٌ  وأنه  برنامجه 
االتصال  عادة  الناس  من  عدد  احتــراف  أثبتت  والمعاينة  الرصد 
فمع  األثيــر«  عبر  صوتهم  إلسمــاع  »فقط  اإلذاعية  بالمحطات 
الصحــة  أمــور  عن  يسأل  المتصلين  من  الواحــد  تجد  الصباح 
له  علم  ال  مسائل  في  رأيه  إلبداء  ينتقل  الظهر  في  و  والتغذية، 
بعناوينها، وفي المساء، ال يتوانى عن اقتحام المسابقات بإجابات 
الليل  عتمة  في  أما  حولها،  المتبارى  األسئلة  عن  سخافة  تقل  ال 
شكاويه  الجمهور  ليُسمعَ  ذاته  المتصل  حال  فينقلب  المتأخر 
»المنحولة«. وهكذا أصبحت برامج المحطات الخاصة ال تخلو أبدا 
من برامج »خصوصية« اختصت باستقبال »الشكاوي« المزعومة 

و» المظالم« المصنوعة.
الغبية،  ينثرون شكاويهم  وهم  اإلذاعية،  بالبرامج  المتصلون 
يبدون في غاية السعادة لمجرد أن صوتهم سيُبَثُّ عبر اإلذاعة، 
بل منهم من يتحدث عبر الهاتف و »يستمع لنفسه« عبر الراديو، 
وهم  أوقاتهم   أزهى  في  فيبدون  »الشكايات«  برامج  مقدمو  أما 

يمارسون »سلطة تلقي الشكايات«  ليبتـوا فيها دون مداولة .
»المسلسل  عهد  بعد  المغرب  لحق  الذي  التواصل  عصر  إنه 
المادية،  الكلفة  التواصل من  تحرير  »التحرير«،  واإلجماع«، عصر 

لكن دون تحرير الجماهير من قيود الجهالة.

»ُقي�ُد اجَلهاَلة«

الكاتب والإعالمي املغربي محمد اأديب ال�شالوي
يرحـل اإلى دار البقـاء

توفي، يوم األربعاء 5 يوليوز 2020 بمدينة طنجـــة، الكاتب واإلعالمـي المغربي محمد 
أديب السالوي، عن سن يناهز 81 عاما، بعد معاناة مع المرض، وذلك كما علم لدى عائلته.

وتابع الراحل محمد أديب السالوي، وهو من مواليد مدينة فاس سنة 1939، دراسته 
بجامعة القرويين، وشارك في عدة تداريب في مجال اإلعالم والصحافة بعدد من البلدان.

وعمل بعدة صحـف مغربيـة، منها جريدة )طنجة( وجريدة  )األنباء(، وجريدة )العلم(، 
مجلة  في  للتحرير  ومستشارا  ومنسقا  بالرباط،  للتعريب  الدائم  بالمكتب  ثقافيا  وملحقا 
العربية  المملكة  إلى  ينتقل  أن  قبل  العربية،  اللغة  مجمع  عن  الصادر  العربي،  اللسان 

السعودية ليشرف على إصدار مجلة القوات الجوية الملكية بالرياض.
وصدر للراحل العديد من الكتب والدراسات في المسرح والفنون التشكيلية والشعر 
واألدب والسياسة والمجتمع، منها “التشكيل المغربي بين التراث والمعاصرة” و”المسرح 
المغربي .. البداية واالمتداد” و”التشكيل المغربي .. البحث عن الذات”، “أية جهوية لمغرب 
القرن الواحد والعشرين”، “مائة عام من اإلبداع التشكيلي بالمغرب”، “المسرح المغربي.. 
“المشهد  اإلبداعي”،  البوح   .. المغربية  التقليدية  والحرف  “الفنون  التأسيس”،  جدلية 

التشكيلي بالمغرب .. البحث عن مدرسة بصرية حداثية”.
وقد حاز الراحل محمد أديب السالوي على عدة جوائز أبرزها الميدالية الذهبية على أبحاثه في الفن التشكيلي المغربي حصل 
عليها من البينالي العالمي للفنون التشكيلية بالقاهرة سنة 1983، والدرع الثقافي لجمهورية مصر العربية عن مجموع أعماله 

سنة 2012.
وتم تكريم الراحل بمدينة فاس سنة 2010، وبمدينة الرباط سنة 2019 من طرف االتحاد المغربي لمهن الدراما.

)و.م.ع(



تعيش ساكنة مدينة طنجة حالة من االنزعاج واالضطراب، 
بسبب القرارات المفاجئة التي عرفتها المدينة بصفة خاصة، إذ 
قامت الجهات المسؤولة باتخاذ مجموعة من القرارات قصد الحد 
والتخفيف من انتشار فيروس كورونا المستجد. ومن بين هذه 
القرارات: )إغالق المنتزهات-إغالق المقاهي على الساعة العاشرة 
االستمرار  مع  والشوارع...(  األحياء  من  مجموعة  إغالق  مساء- 
في قرار إغالق الشواطئ إلى أجل غير مسمى، وكذا قرار إغالق 
إلى  وإليها، وكأن هذه األخيرة قد عادت  المدينة  الذهاب من 
الحجر الصحي مجددا، لكن دون أي إشعار مسبق. األمر الذي خلف 
استنكارا لدى الساكنة التي اعتبرت أن هذه القرارات التي بدت 
لها عشوائية وعبثية، لم تراع ظروفها وأحوالها. إذ كيف يعقل أن 
يتم فتح مجموعة من المسابح في حين يتم إغالق الشواطئ؟! 
هل لذلك عالقة بالمستثمرين وأصحاب المشاريع الكبرى؟ أم أن 
السباحة ليست من حق المواطن العادي؟وهل الفيروس حسب 

رأي السلطات ينتقل فقط في الشواطئ ال المسابح ؟
وفي هذا اإلطار، وجهت الساكنة نداء للسلطات بالمدينة 
من أجل السماح لها بالولوج إلى الشواطئ، مع وضع التدابير 
االحترازية المناسبة، إال أن السلطات المختصة لم تعر لندائها 

أي اهتمام.
بدأ يتدهور في  الذي  الصحي  الوضـع  إلى  باإلضافـة  هذا 
المصابة  بالحاالت  فقط  المستشفيات  اهتمام  جراء  المدينة، 
ال  إذ  المواطن.  وصحة  بل  األخـرى،  األمراض  وإهمال  بالوباء، 
للوباء،  انتشارا مخيفا  اثنان في أن مدينة طنجة تعرف  يجادل 
ارتباكا وتيها من طرف  الوقت، يواجه وضعها  لكن في نفس 
السلطات. وهذا ليس إال جزءا بسيطا من معاناة مواطني المدينة 
مع هذا الوباء، حيث يطرحون مجموعة من التساؤالت منها: هل 

هذه  كل  في  تتخبط  لكي  الفيروس  لهذا  منبع  هي  »طنجة« 
المتاهات  واإلشكاالت؟.

في  مهوال  ارتفاعا  مؤخرا،  المدينة،  عرفـت  هذا،  أكثر من 
المفوض  أمانديس  من طرف شركـة  والكهرباء،  الماء  فواتير 
أثار ضجة في صفوف  الذي  األمر  القطاع، وهو  بتدبيرهذا  لها 
المواطنين. هذا االرتفاع ليس األول من نوعه، بل إن الشركة 
المذكورة قامت قبل ما يقارب خمس سنوات من اآلن، بفرض 
فواتير خيالية على ساكنة المدينة، مما جعل المواطنين يخرجون 
في وقفات ومسيرات احتجاجية ضد الشركة، واليوم يتكرر نفس 

السيناريو.
وحسب تصريح لـ )م.ر( فإن فاتورة الماء والكهرباء لشهر 
يوليوز، قد وصل مبلغها إلى 10.000 درهم، والغريب في األمر 
حسب قوله أن المنزل المعني بهذه الفاتورة معد للكراء كما أنه 
كان خاليا من ساكنيه ألشهر عدة. في حين قال )م.ب( أنه بدوره 
الشهر  إلى 3000 درهم، خالل  إذ وصلت  الفاتورة،  صعق من 

المنصرم.
تزامنا مع تفشي فيروس  االرتفاع جاء  ولإلشارة، فإن هذا 
يعاني  إذ  المواطنين،  على  السلبي  وتأثيره  المستجد،  كورونا 
الكثير منهم من حيث المستوى االقتصادي والمعيشي، خالل 
هذه الفترة، لتأتي بعد كل هذا »أمانديس« وتفيض الكأس، 
وخاصة بعد أن قامت بقطع الماء عن مجموعة من األحياء في 

يوم عيد األضحى المبارك.
قدموا  كانوا  المواطنين  من  مجموعة  أن  بالذكر،  وجدير 

شكايات بسبب هذا االرتفاع، إال أنهم لم يلقوا أي حل لهم.
إذًا إلى متى ستبقى هذه الشركة تستغل جيوب المواطنين 

وضعفهم  وهشاشتهم؟؟؟
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تدابري احرتازية جديدة واأماندي�س 
تتجاهل الأزمة القت�شادية للم�اطن

•  رميساء بن راشد
•  سميـة أمغار -

فضاء األنثـى :

على  تطغى  زالت  ال  المتخّلفين  بعض  أن  »ذكورية«  يبدو 
بواجب  ليجازفوا  المرأة،  من  وسلوكهم  وموقفهـــم  تفكيرهم 
احترام القانون  الذي يفرض احترامَ كرامة المرأة ويحذر اإلشارة 

إليها بما يُعتبر إهانة لها وتبخيسا لدورها في المجتمع.
مناسبـُة هـذه المقدمـــة،  برنامــجٌ  إذاعـيٌ، حواري،  إلذاعة 
خاصة، »ميد راديو«  أثيرت فيه قضيُة المرأة المطلقة، حيث فاه 
األعلى  المجلس  اعتبرها  المحلل«،  بعبارات  »مع  برنامج  مقدّم 
»نمطيـــة  لصورة  وتكريسا  للمرأة«  البصري، »وصما  للسمعي 
دونية تمييزية« ، تالحقها دوما في المجتمعات المتخلفة،  وتحط 
ّمن القيمة اإلنسانية للمرأة بوصف عام، حين تربُط بين حالتها 

العائلية،  وسلوكها األخالقي.
وليست هذه المرة األولى التى تعرّض فيها نفسُ البرنامج 
سلبية،  صورة  لها  رسم  نـاب،  المرأة  بكالم  إلى  اإلذاعة  بنفس 
البرنامج  إلى توقيف  البصري  للسمعي  األعلى  المجلس  ما دفــع 
األهلية  المنظمات  إحدى  من  تدخّل  على  بناء  أسبوعين،  لمدة 

الحقوقية.
لفظا  المرأة،  إيذاء  على  وإصرارُه  البرنامج  هذا  صاحب  حالُة 
ومعنى، عبر كالم مفتوح على العموم في أكثر من بلد، أمرٌ يثير 
الشفقة ويدل على أن  العود اإلرادي  للموضوع  قد يكون مرضيا. 
فهل استنفذ صاحــبُ البرنامج كل المواضيــع التي تستدعـــي 
المـــرأة  قضيــة  عند  جديــد،  من  »تدخل« »المُحلل« ليتوقف، 
»المطلقة« هذه المرّة ، ويوجه »إرشادات« لوالدة شاب يستعد 
للسمعــي  األعلى  المجلس  اعتبرها  مطلقــة،  إمـرأة  من  للزواج 
مخالفـة  وبالتالي  للمرأة،  اإلنسانية  القيمة  من  حاطة  البصري 
باإلحترام  المتصل  األخالقي  الجانب  السيمـا  المجلس،  لقوانين 

الواجب  لكرامة المرأة.
ظالمة،  سلبية  العربية،  نظرٌة  المجتمعات  نظرة  إن  حقيقة 
بسبب تخّلفها الثقافي والفكري، حيث تعتبر »فريسة سهلة« وأقّل 
الشكـوك،  بل  حولها  وعّفتها، تحوم  عن شرفها  للدفاع  حصانة 
أنانيـة،  مخطئـة،  امرأٌة  المجتمعــات،  بعض  في  »المطلقة«  إن 
المتضـــررة  األولى  هي  المرأة  أن  إلى  اإلنتباه  دون  »فاشلة«، 
من الطالق، بسبب ما يخّلفه ذلك من آثار  نفسية  واجتماعية ، 
الظلم  الصبرعلى  إلى  الحاالت  من  العديد  في  الزوجة،  يدفع  ما 
واإلساءة التي يتعرضن لها من طرف بعض األزواج ممن نُزعت 
من قلوبهم »المودُة والرحمة«، وذلك حفاظا على سالمة العش 
تبعات  وتحمل  اإلنسحاب  يفضلن  بعضهــن  أن  على  واألطفال. 

ذلك.
العربيــة  المجتمعــات  نظــرة  عام،  بوصف  يخصّ،  هذا  ما 
التقليدية إلى المرأة »المطّلقة« في حين أن نظرة اإلسالم إلى 
الحقــوق  كامل  لها  ضمن  حيث  منصفة،  نظرٌة  المطلقة  المرأة 

الشرعية والمجتمعية، وأحاطها بالرعاية الضرورية.
المرأة ال يجبُ أن يعتبـــر فشــال في حيــاتهـــا  إن طـــالق 
حقــوقـــهــا  من  شيئــا  اليغيـــر  الطـــالق  أن  الزوجيـــة، كما 
وال  كرامتهـا،  من  وال  إنسانيتها،  من  ينتقــص  المجتمعيــة وال 
المرأة  حـق  في  ظالم  تصرُف  كل  فإن  وبالتالي  أنوثتهــا.  من 
أن  يعلــم  والكــل  اإلســـالم.  مخالفـا لتعاليم  المطلقة، يعتبر 
يتزوج  لم  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  محمد  سيدنا  األكرم،  الرسول 

بكرا إال عائشة، رضي اهلل عنها وعن سائر أمّهات المؤمنين.
إن طالق المرأة ال ينبغي أن يُعتبــر فشال في  حياتهــا، كما 
دون  الطالق  كاملة  مسؤولية  الزوجـة  تحميل  على  أن  اإلصرار 
حين  خاصــة  المرأة،  على  التجني  من  الكثير  فيه  أمرٌ  الزوج، 
»يتطـــوع« اإلعـــالم، عن قصد أو بدونه، إلى إسعـاف أصحـاب 
الحـــال  هي  كمـــا  للمطلـــقــة،  الدونيـة  المسيئــة  النظــــرة 
13 يونيه الماضي التي  بالنسبــة  لـ »محلل ميد راديو« وحلقة 
البرنامج  ضدّ  واتخذ  البصري  للسمعـي  األعلى  المجلس  أدانها 
بالغ  موضوع  كانت  زجرية  واإلذاعة  برُمتها  تدابير  وصاحبه 

رسمي.

»ما أكرمهن إال كريم، وما أهانهنّ إال لئيم«  

املطلقات

سيلفا  سانتوس  أوغوستو  السنيور  أعلن 
بالده  إن  الخارجية  البرتغالية  الشؤون  وزير   ،
جديدة  اتفاقية  شأن  في  المغرب،  مع  تتباحث 

حول الهجرة القانونية لليد العاملة.
ومعلومٌ أن شبكات  الهجرة السرية، وأمام 
صعوبة التحرك عبر البوغاز، بدأت تحول اتجاهها 
نحو البرتغال  حيث تم تسجيــل وصول عــدد 
البشر، منذ شهر ديسمبر  من مراكب تهريب 
الماضي،  إلى شواطــئ منطقة “الغرب”  بجنوب 

البرتغال،  السياحية بامتياز.
وحسب بعض الصحـــف البرتغاليــة، فقد 
تكفلت  شرطــة األجانـــب والحــدود بإرجـــاع 

“المهاجرين السريين” المغاربة إلى بلدهم.
وقــد تــم تشديــد الحراسة على الحدود 
الجنوبية للبرتغال، حيـــث تم اعتراض مركبة 
دي  “إيليا  جزيرة  في  مهاجرا   21 متنها  وعلى 
فارول” التابعة لمدينة “فارو” المتوأمة مع طنجة، 

منذ 1985.
وقد تعدد رصد مركبات تحمل مهاجرين 
سريين مغاربة، حيث تم إيقاف 11 مهاجرا سريا 
على متن مركبة خشبية ، لميناء “أولياهو” وهو 
الميناء الرئيسي للتعامل مع المغرب  في نطــاق 
اتفاق الصيــد المغربي األوروبي، وقد صرحـوا 

لسلطات الميناء أنهم جميعا وفدوا من مدينة 
الجديدة وال يحملون وثائق إثبات الهوية.

وتــم إيقــاف مجموعـــة  من السرييــــن 
المغاربــة  بشاطئ جبــل “غــوردو”  كانوا على 
بعض  اكتشفهم  أن  بعد  مركبة خشبية  متن 
الصيادين البرتغاليين. وصرحوا بأنهم قضوا ما 
بين خمسة وستة أيام بالبحر بدون إنارة وبزاد 

قليل.
وحســب الصحافــة البرتغالية فقد  وُجه 

األجانــب  شرطـة  طرف  من  الموقوفين  كافة 
والحدود إلى المستشفيات قبل أن تتم دراسة 

إعادتهم إلى بلدهم.
ويبدو أن ما أصبح يعتبر “حملــة” للهجرة 
السلطــات  يقلــق  بــات  المغرب  إلى  السرية 
البرتغالية وهو مل دفــع الحكومة، حسب وزير 
مع  مباحثات  مباشرة  إلى  البرتغالي  الخارجية 
المغرب بشأن اتفاقية جديدة للهجرة القانونية.

ع ك   

مباحثات برتغالية مغربية ح�ل و�شع اتفاقية 
جديدة تخ�ّس هجرة  اليد العامل
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منع يخ�ت مارينا طنجة باي من ال�ل�ج
اإلى ف�شاء  ال�شاطئ

)تتمة ص1(
يتعلق األمر بالخروج المتكرر لعدد من اليخوت 
وقيـــام  المدينـة  شاطئ  إلى  المارينا  دائرة  من 
أصحابها  باإلبحار والتجول والسباحة أمام الشريط 
الساحلي، في عملية اعتبـرت استفزازيــة بالنسبــة 
للسكان المحذور عليهـم الولوج  إلى الشاطئ في 
الوضع  تطلبها  التي  الصحية  الوقاية  تدابير  إطار 

الوبائي  بالمدينة.
للمسؤولين  صارمة  تعليمات  أعطيت  وهكذا 
على المارينا بمنع خروج اليخوت إلى فضاء الشاطئ 
الذين  للمواطنين  استفــزازي  عمل  بأيّ  والقيام 
إلى  الولوج  من  حرمانهــم  بصعوبــة،  يتحملون، 
البحر، في عز الصيف، ويتفهمون الغاية من التدابير 
المتخذة والتي تهدف بالدرجة األولى  توفير الحماية 

الكاملة لهم وألسرهم من الوباء .

 

اأوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

لم يعد لقائل ما يقول فيما جرت به المقادير والظروف، بعد سلسلة »الفواجع« 
التي ألمت بمواطنينا جرّاء قرار عشوائي اتخذته الحكومة وأدّى إلى الكارثة التي 
تعلمون. دمٌ مغربي سال، وأرواحٌ أزهقت، وأطفال يُتموا، ونساء ترملن، بسبب ذلك 

البالغ المشؤوم الذي فجّر الكارثة.
المؤلمُ في القضية، أن وزيرا في الحكومة أثار الموضوع بكل برودة، واعتبر  الحالة 
عادية، بل دون »المعدل« »الرسمي« لحوادث السير، مقارنة مع السنة الماضية، دون 
أن يترحم على ضحايا قرار اإلغالق المشؤوم أو أن يلتمس الشفاء للمصابين. كما 

تقتضي بذلك األصول، عند أهل األصول... تعلمون عمن أتحدث.
واألفظع من ذلك، بيان حزب العدالة والتنمية، المنشور على موقع هذا الحزب 
الشرعية  للفريضة  »الخاطئ«  بالتأويل  المغاربــة  فيه  اتهم  يوليوز(   27 )اإلثنين 
و»خضوعه لسطوة العادات والتقاليد«، هذه التي لو لم  تستمرّ، وتم الحفاظ عليها، 

لما كان المغرب اليومَ، دولة وكيانا ونظاما.
أحيانا،  وتناقضاتها،  الحكومة  قرارات  ارتباك  للقفزعلى  مكشوفة  محاولة  وفي 
أو بقرارات أصعب، كما جــاء على لسان  الحجر الصحي،  إلى  وتهديداتها  بالعودة 
العثماني الذي أكد أنه يتحمل مسؤولية قرار اإلغالق المفاجئ، وهدّد باتخاذ قرارات 
أصعب قد تصل إلى العودة للمربع األول، بينما  األسلمُ أن تترك األمور في يد الوالة 

العارفين بحقيقة أوضاع السكان ومطالبهم ورغباتهم.
الواقعُ أن ال أحدَ يعترضُ على التدابير االحترازية، سواٌء على المستوى الوطني 
واعـون  غالبيتهم  في  المغاربة  الفايروس.  تفشـي  من  المزيد  الجهوي،  لوقف  أو 
بخطورة الوضع، ومتفهمون. وجلهم يتتبعون أخبار الجائحة عبر العالم، ويتداولون آراء 
الخبراء ورجال  العلم والسياسة، في الموضوع، ويهتمون بالصراعات بين من ينفي 
ومن يُسّلم،  ولكن ما يحزّ في نفوس المواطنين، أن يدفع بعضهم  ثمن تدبير 

مرتبك،  ووضع  ناتـج عن أوُْكن كالمفارخ، يرتع فيها الفايروس ويتقوى ليفترس .
طنجة التي أصبح اسمها مرادفا لمدينة »يوهان« الصينية، التي انطلق منها 
الفايروس ليغزوَ العالم، لم تكن لتشهدَ مثل هذا الوضع المحرج، لوال  وجود عشرات 
اآلالف من العمال الوافدين عليها من مختلف جهات البالد، للعمل في مصانعها التي 
يبدو أن أصحابها  لم يَحرصوا، بصفة كاملة، على توفير الشروط االحترازية الضرورية، 
كما هي الحال بالنسبة للمراقبة  الصحية واألمنية للوضع بهذه المصانع، األمر الذي 
أجّج  ارتفاعَ اإلصابات عن طريق االختــالط، محليا، ووطنيا بسبب انتقال العمال 
المهاجرين إلى أوكارهم وعودتهم إلى عملهم دون حرص على خلو أبدانهم من 

الفايروس اللعين.
حقيقة إنه ال يمكن رفعُ المسؤولية على بعض سكان المدينة، الستخفافهم 
بتدابير الوقاية التي دُعوا إليها،  ال من حيث وضع األقنعة بشكل سليم، وال من حيث 
المقاهي والمنتزهـات واألسواق،  أو تفادي االكتظاظ في  الجسدي،  التباعد  احترام 
جانب  تدخال صارما من  ويتطلبُ  تطّلب،  الذي  األمـرُ  الحجـر،  تخفيف  بعد  خاصة 
السلطات العمومية، وفقَ القانون ، وليس عن طريق العنف اللفظي أو الجسدي الذي 

نقلت مواقعُ التواصل االجتماعي بعض صوره ومشاهده.
على أن أهل طنجة متذمرون من استمرار منعهم من البحر، وهو كما يعلـم 
الجميعُ، وطنٌ ثان لهم، ومنفذهم الوحيد إلى فسحة المتعة والسعادة والطمأنينة، 
والحياة. ويتساءل البعــضُ منهم هل البحـر أشـد »استقطابا« للفايروس اللعين، 
من أسواق الحولي التي تمّ الترخيصُ لها بالرغم من خطورتها بسبب التجمهر 
العشوائي  واالكتظاظ الذي ال يمكن تطويقه أو حصرُه. ونفسُ الوضع ينطبق على 
المقابر التي حُرموا من زيارتها ترحّما على من رحلوا من أهلهم وأقاربهم، وهو أمرٌ 

جلٌل بالنسبة إليهم.
هذا الوضع ناتجٌ، ال شك، عن تعدّد المتدخلين في تدبير المرحلة، وتناقضاتهم، 
وتداخل قراراتهم، ما ترتب عنهُ  االرتباكُ الحاصل على مستوى استيعاب المواطنين 
تُرك  فلو  الكورونيــة.  الجائحـة  مواجهة  في  الحكومية  التدابير  ألهمية  وخطورة 
األمر للوالة، خاصة والي جهة طنجة، تطوان، الحسيمة، لجاءت التدخالت التدبيرية 
للجائحة مستجيبة لرغبات وتطلعات المواطنين في طنجة، وفي كل مدن وأقاليم 
الجهة، اعتبارا لقرب السيد مهيدية من المواطنين، ومالمسته اليومية لقضايا الجهة، 
بوصف  المدني  والمجتمـع  األهلية،  والمنظمات  المنتخب  مع  المستمرّ  وتواصله 
عام،  وحرصه  الشديد على تأطير ومراقبة تنفيذ المشاريع التي تقرر إقامتها بمختلف 

مناطق الوالية.
زحف  قبل  للجائحة،  تدبيره  في  لإلعجاب  مثيرا  تميزا  حّقق  المغرب  إن  حقيقة 
الفايروس على جّل مناطق العالم الذي اعتبرت دول عديدة من »العالم األول« أن تجربة 
المغرب جديرة بالدراسة واالستفادة منها. بدليل أن االتحاد األوروبي وضع المغرب 
على الالئحة األولى للدول الخمس عشرة، التي يمكن لرعاياها زيارة دول االتحاد. إال 
أن االرتباك الظاهر في تدبير الحكومة لألشواط المتتالية، والضجّة اإلعالمية التي 
واكبته، وطنيا،  انتقصت من »رأسمال الثقة« الخارجية في المغرب، حيث شاعت في 
اوروبا، خاصة، أخبار »مهولة« عن تفشي الجائحة في شتى مناطق البالد، وما صاحب 
ذلك من ارتفاع أعداد اإلصابات وحاالت الوفيات  والحاُل أن الوضع في المغرب، ليس 
على هذه الحالة من الخطورة. وأعداد  المتعافين، من كل األعمار، في ارتفاع مطمئن. 
الباقية، ليسترجع  الصحة والسالمة  المغرب األشواط  واألمل كبير في أن يختصر 

والعافية.

ل�  ُوكل الأمر  ل�لة اجلهات
اجلائحة ما  اجلائحة 

الذكر  به  حفـظ  مبا  جاللتـه  يحفـظ  اأن  القديـر  العلي  اإىل  مبتهاًل 

املبني، وي�سدد خطاه ويقر عينه ب�ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد الأمري 

لالخديجة،  اجلليلة  الأمرية  امللكي  ال�سمو  وب�ساحبة  احل�سن  مولي 

واأن ي�سد اأزره ب�سنوه ال�سعيد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري مولي ر�سيد 

وبكافة اأفراد الأ�رشة امللكية ال�رشيفة، اإنه �سميع جميب.

نصره اهلل وأيده

يتقدم بطل الأبطال العداء الطنجوي

محمد الصروخ  المعروف بـ »العياشي«
باأ�سمى عبارات التهاين  اإىل مقام

صاحب الجاللة الملك محمد السادس

مبنا�سبة الذكرى الواحدة والع�رشين لعيد العر�ش املجيد

 ..)Hôtel Cecil( فندق �شي�شيل
من َنْزل لالأر�شتقراطية اإلى خرائب واأطالل

إسبانيا  )شارع  السادس  محمد  شارع  في 
سابقا( كان يقوم فندق فخم، هو فندق سيسيل 
)Hôtel Cecil(. انتهت وظائفه عمليا مع بداية 
الثالثة. وقد تهدم هيكله بشكل شبه  األلفية 
كامل. وفي سنة 2018م تم اإلعالن عن مشروع 
تجديد بناء الفندق، وثمة في المكان لوحة تعلن 

عن ذلك، لكن لم يُنجز لحد اآلن أي شيء.  
في   )Hôtel Cecil( فندق سيسيل  افتتح 
أواخر فبراير من سنة 1899م، وتولى تسييره 
 John( منذ ذلك التاريخ السيد جون ساكوني
Sacone( وهو إنجليــزي من جبل طــارق من 

أصل إيطالي.

وعلى امتداد عقود طويلة استقبــل هذا 
العائالت  أبنــاء  من  متنوعـة  تشكيلة  الفندق 
الملكية األوربية، وأسمـاء مرموقــة من األسـر 
األرستقراطية، والقادة العسكريين، والرسامين 
والُكتّاب، واألثرياء والمشاهير. ويكفي االطالع 
على »سجـل نزالئـه« الذي تحتفـظ به مكتبـة 
في طنجة ليتبين مدى األهمية التي كانت لهذا 

الفندق في السياحة العالمية.  
لقد كان أحد الفنادق الراقية بأفريقيا، وصار 
المتميزة.  والخدمات  بالفخامة  مقرونا  اسمه 
به في جرائد  الخاص  اإلشهاري  اإلعالن  وكان 
الفترة  إلى  19م  القرن  أواخر  من  بدءا  طنجة 
على  التأكيد  فيه  يرد   )1956-1899( الدولية 

يقع  األولى،  الدرجـة  من  عصــري  »فنـدق  أنه 
طنجة  مدينة  وسط  في  البحر،  شاطئ  على 
على  رائعــة  بإطالالت  يتمتع  وهو  الجديدة، 
غرفه  المجاورة.  والبادية  طارق  جبل  مضيق 
الترتيبات  أحدث  مع  التهوية  وجيدة  واسعة 
الصحية. وبه أجنحة تتوفر على غرف مع حمام 
وجناح  واسعة،  طعام  وقاعة  ومرحاض.  خاص 
البليارد. ضوء كهربائي  للرسم والقراءة ولعب 
متوفر طوال الوقت. إضافة إلى حمامات في كل 
طابق، وشرفات كبيرة، ومتجر، وملعب تنس في 
الحديقة. ويقدم خدمات الحافلة وجميع البواخر 

المترددة على طنجة«.
* د. رشيد العفاقي



4118 • ال�شبـت  08 غـ�شـت  2020  جريدة طنجة • عـدد 

2

هــل، حقـــا، أنتجـــت أمريكـــا فيـــروس 
»كوفيد- 19« المستجد في مختبراتها من أجل 
سيطرة مرتقبة على العالم؟ كيف انقلب السحر 
األمريكيين،  المواطنين  وأصاب  الساحر،  على 
مستنجدة  للعالم  بعدها  أمريكا  يدها  لتمد 

كغيرها؟
محمد  الكاتب  يحاول  وأخرى  تساؤالت 
أديب السالوي، في آخر مقاالته التي أرسلها عبر 
البريد اإللكتروني إلى هسبريس قبل رحيله عن 
عالمنا بساعــات، أن يجد لهــا جوابـا، وأن يصل 
- خصوصا - إلى جواب سؤال: هل تصل أمريكا 

إلى لقاح يحكم العالم؟
وهذا نص المقال:

العالم  التي يخوضها  في خضم المعركة 
مع جائحة »كورونا«، تعمل المختبرات العلمية 
بالواليات المتحدة األمريكية بجهد جهيد من 
إليقاف  فقط  ليس  المعركة،  هذه  كسب  أجل 
رئيسها  بذلك  »كورونا« عند حدها كما صرح 
لقاح  إنتاج  إلى  لوصولها  أيضا  ولكن  ترامب؛ 
أمريكا  أمام  ويفتح  كورونا،  دابر  على  يقضي 

الطريق مجددا لتحكم العالم بقيمها وإرادتها.

األمريكية  الواليات  أنتجت  البداية،  في 
المتحدة فيروس كورونا )covid 19( من أجل 
تحقيق أهداف جيوسياسية بعيدة المدى، كما 
جاء على لسان العديد من الخبراء المختصين 
مقدمتها  في  أهداف  األمريكية/  الواليات  في 
محاصرة التقدم الصناعي واالقتصادي المتنامي 
من  والحد  اإليراني  المجتمع  وتأزيم  بالصين 
ردود أفعال قواته العسكرية ضد أمريكا وربيبتها 
إسرائيل، وإيذاء االتحـــاد األوروبـي بتفكيـــك 
االقتصاد  منافسة  إلى  يسعــى  الذي  اقتصاده 

األمريكي في العولمة وقيمها الفلسفية.
وحسب شهادات خبراء السياسة األمريكية، 

رسمت المختبرات لفيروس »كورونا« قبل نشرها 
طريق عملها في فضاءات الصين وأوروبا، لتقوم 
على مبدأين: أن ال تؤذي الطفولة، وأن تهجم 
الفئة  باعتبارها  السن،  فئة كبار  بشراسة على 
األكثر خبرة واألكثر كراهية ألمريكا ولسياستها 

وقيادتها للعالم الحديث.
طبعا، لم تتوقع أمريكا أن فيروسها الذي 
صنع بمختبراتها سيصيبها هي األخرى بعنف 
وشراسة، وسيضرب بقوة اقتصادها، وسيغتال 
بعنف فئة واسعة من مسنيها، وسيجعلها تمد 
األطباء  إغاثة  تطلب  العالم  إلى  مكرهة  يدها 
والعلماء المختصين، من أجل إنقاذها، ومن أجل 

إنتاج لقاح كامل ضد »كورونا« في مختبراتها.
األسئلة التي يطرحها الخبراء اليوم: ماذا 
ماذا  اللقاح؟  هذا  إنتاج  إلى  أمريكا  توصلت  لو 
ستجني من ورائه؟ ما هي األهداف المرسومة 
تحقيقها  على  األمريكية  اإلدارة  ستعمل  التي 

بإنتاجه؟
اللقاح  هذا  إنتاج  تم  إذا  الخبراء،  يتوقع 

قبل وفاته بقليل .. ال�شالوي:
ك�رونا؟” بلقاح  العامل  اأمريكا  حتكم  “هل 

َرانيِ َتاْلْف
ي... نْي َرا�سيِ ينيِي ْوبيِ بيِ

ي َتاَرة ْنْرْفْد َهميِّ
ي... ا�سيِ ْوَتاَرة ْنْطْحُنو ْب�ْضَ

يْه َتاَرة َما ْنَباليِ بيِ
ي... ُبو ْمُروَرة ْفَكا�سيِ َتاَرة ْن�ْضْ

ْوْبَناْدْم َغاْفْل
َما ْقَرا ْفُلوُحو ْمْكَتاُبو

َحاْل ْقْبُلو ْو�سْ
ْغَياْن ْوَتاُبو... ة ْرْكُعو ْللّطْ َدّ ْفُيوْم ال�ّسْ

ي ْحَزاُمو.. يَنا َراخيِ يْم فيِ عيِ َما َداْم الّزْ

يقول »المجذوب«:

بنيحيى اللطيف  • عبد 

بفضله  أمريكا  وخرجت  األمريكية  بالمختبرات 
األولى  المشاهد  ستبرز  كورونا،  جائحة  من 

للنظام العالمي الجديد على الشكل التالي:
األمريكية  المتحدة  الواليات  ستصبح  1ـ 
هي المتحكمة في الصناعة الكيميائية بالعالم 

الجديد.
2ـ ستصبح هي من يبيع براءات اختراعها 
إلى البلدان الصديقة، وهي من سيضع البلدان 
العدوة أمام انسداد دوائي يهدف إلى إحراجها 

واستنزافها.
3ـ ستجعل هذا اللقاح في المرحلة الراهنة 
العالمي الجديد،  المفتاح األساسي للنظام  هو 
األوروبي،  االتحاد  خرائطه  من  سيخفي  الذي 
وإيران  الصين  أصوات  إسكات  على  وسيعمل 

وكوريا الشمالية وفنزويال.
4ـ ستعيد روسيا إلى الخلف وتقطع عليها 
طريق البناء الذاتي الذي تحلم به مند تفكيك 

االتحاد السوفياتي.
تعمل  التي  وحدها  أمريكا  ليست  طبعا، 
اليوم من أجل الوصول إلى إنتاج لقاح يقضي 
على فيروس كورونا)covid -19( إلنقاذ البشرية 
من جائحته. في أوروبا وآسيا، اليوم العديد من 
المختبرات العلمية تعمل ليل نهار للوصول إلى 
اللقاح المطلوب؛ من ضمنها المختبرات الصينية 
بالسبق  إشارات  اآلن  لها حتى  التي  واأللمانية 
إلى  المجال، وجميعها تسعى  العلمي في هذا 
ألنها  التحقيق،  خارج  األمريكية  األهداف  وضع 
أصبحت متنافية مع قيم الديمقراطية اإلنسانية 
التي تطبع فلسفة الحضارة الحديثة، والتي ترى 
بوضوح السالم العالمي بعين مخالفة للنظرة 

األمريكية. 
أفال تنظرون...؟

محمد أديب السالوي
عن هسبريس

محمد العمراني

مجرد توضيح

الخطاب  أن  ببالدنا  الوطني  للشأن  والمتتبعون  المراقبون  أجمع 
على  العرش،  عيد  بمناسبة  السادس  محمد  الملك  ألقاه  الذي  الملكي 

اعتباره بمثابة خريطة طريق متكاملة لمغرب ما بعد كورونا..
التي  المدمــرة  التداعيــات  لتجاوز  األساسية  المداخل  حدد  الملك 

خلفتها جائحة كورونا، ويمكن تلخيصها في ثالثة محاور رئيسية:
التغطية  تعميم  بقرار  األمر  يتعلق  اجتماعي،  بعد  ذو  األول  المحور 
االجتماعية لعموم الشعب المغربي في غضون الخمس سنوات المقبلة، 
على أن يتم الشروع في تنزيل هذا القرار االستراتيجي ابتداء من السنة 

المقبلة. 
ما من شك في أن قرار تعميم التغطية االجتماعية يؤكد وعي الملك 
كشفت  التي  الجائحة،  آلثار  التصدي  في  المجتمعي  التضامن  بأهمية 
حجم الخصاص المهول على مستوى التوفر على نظام متكامل للحماية 
أن  عليها  يجب  الدولة  وأن  الصحية،  التغطية  رأسها  وعلى  االجتماعية، 

تكون الضامن والراعي لصحة المواطنين.. 
في  الملك  أعلن  حيث  االقتصادي،  بالجانب  ويتعلق  الثاني،  المحور 
10 في  أي ما يعادل  120 مليار درهم،  التاريخي عن تخصيص  خطابه 
عبر  الوطني،  االقتصاد  وإنماء  لدعم  الخـام،  الداخلي  الناتج  من  المائة 
خلق صندوق سيادي يتم تمويله بشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، 
المكاتب  من  العشرات  استمرارية  جدوى  في  النظـر  إعادة  ضرورة  مع 
الوطنية والمؤسسات العمومية، التي تستنزف ميزانيات ضخمة سنويا، 
دون أن يكون لها العائد المنتظر، وهذا القرار الثوري ستكون له والشك 
دور  للدولـة  سيعود  حيث  الوطني،  االقتصاد  على  إيجابية  انعكاســات 
محوري في تحريك عجلة االقتصاد الوطني، والدفـع به نحو تجاوز اآلثار 

المدمرة للجائحة.. 
البشري  العنصر  وتأهيل  اإلدارة  بإصالح  فيتعلق  الثالث  المحور  أما 
لتعزيز قدرات المؤسسات واإلدارة على مواجهة تداعيات تفشي فيروس 
نخب  فرز  السياسية  األحزاب  على  يفرض  التحدي  وهذا  ـ19.  كوفيك 
نحو  ببالدنا  الدفع  مسؤولية  لتحمل  مؤهلة  عال  تكوين  ذات  وكفاءات 

تجاوز مخلفات هاته المحنة الغير مسبوقة.. 
المغرب  التي ستضع  الطريق  نجاعة خريطة  اثنان حول  يختلف  لن 

على سكة آمنة لتجاوز تداعيات الجائحة..
لكن،

الخطاب  بدقة  مضامينها  فصل  التي  الطريق  خريطة  كانت  إذا 
الملكي، فإن نجاحها يبقى رهينا بحسن تنزيلها، وهنا سنطرح السؤال 

التالي:
القــــرارات  لتنزيــل  مؤهلـة  العثماني  الدين  سعد  حكومـــة  هل 

االستراتيجية الكبرى التي تضمنها خطاب الملك؟
قادرة  الحالية  بقياداتها  أغلبية ومعارضة،  السياسية،  األحزاب  وهل 

على فرز نخب وكفاءات مؤهلة للنهوض بهذا التحدي؟!
العثماني وال قادة  الدين  القول بأن حكومة سعد  من الصعب جدا 
األحزاب السياسية سينجحون في هذا الرهان.. لكن ما علينا إال االنتظار 

لنرى ماذا هم فاعلون. 

بعد خطاب العر�س.. النخب 
احلزبية اأمام املحك!..

ذهب  الذي   19 ـ  كوفيد  فيروس  بين  المشؤوم،   19 رقم  يربط  والعجيبة،أن  الغريبة  المصادفات  بين  من 
بأرواح الناس عبر مناكب األرض وما يزال، وبين المؤتر الوطني19 التحاد كتاب المغرب الذي )انعقد( في مدينة 
طنجة يومي 22و23 يونيو 2018، بالمركز الثقافي أحمد بوكماخ، فكان الرقم بمثابة نذير شؤم سيجعل من هذه 

المدينة واحدة من البؤر التي اكتسحها هذا الوباء اللعين بسخاء فاق كل التوقعات والتخمينات واالحتماالت.
سنة  الوطني18  المؤتمر  انعقاد  منذ  سجلت  أن  العتيدة،  الثقافية  المغرب  كتاب  اتحاد  لمنظمة  يسبق  ولم 
2012، وانتخاب مكتبها التنفيذي، أن عرفت سيال مخجال من الفضائح األخالقية التي يندى لها الجبين، كما هو 
الشأن بالنسبة لهذه الفترة التي توثق في سجل االتحاد بمداد العار، بشهادة بعض من يتحمل مسؤولية تدبير 

الشأن الثقافي لهذه المنظمة في مكتبها المركزي.
وما كان لهذه المنظمة الثقافية العتيدة، أن يصيبها ما أصابها من عقم وشلل،وما تناسل من داخلها من 
فضائح أخالقية،لوال تسرب تلك السوسة التي كلما تمكنت من جسم إال وأحدثت فيه نخرا وطحنا وتخريبا،وتلك 

فرصة متاحة طبيعية تتناسل فيها مثل هذه الحشرات المدمرة الخبيثة في كل زمن رديء.
وال شك أن جسما ثقافيا مسؤوال لهذه المنظمة الثقافية العتيدة،سيطلع علينا متين البنية،مكتمل األعضاء،بعد 
تفعيل البديل الثقافي الذي تراهن عليه اللجنة التحضيرية التي تمخض عنها المؤتمر المهزلة19 بطنجة، ليعيدنا 
إلى أمجاد هذا االتحاد منذ تأسيسه سنة 1960، ورئاسته التي تعاقب عليها كتاب ومفكرون أفذاذ بحس وطني 

مسؤول: محمد عزيز الحبابي،عبد الكريم غالب،محمد برادة، محمد األشعري..الخ.
ع.ب

��َشة اإلى احتاد كتاب املغرب عندما ت�شربت ال�شُّ

لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل وكرمه المرحوم

اإدري�س بناين
وذلك يوم األحد 2 غشت 2020، وشيع جثمانه الطاهر ودفن بمقبرة المجاهدين.

الراحل تقلد ـ قيد حياته ـ عدة مناصب في سلك التعليم، آخرها منصب مفتش عام، 
بوزارة التربية الوطنية، بعد أن عمل نائبا للوزارة ذاتها، بكل من مدن، طنجة، تطوان، 

الرباط، سال، وجدة، الناضور، وفجيج.
وبهذا المصاب الجلل، تتقدم أسرة جريدة طنجة بأحر التعازي إلى أرملة الفقيد السيدة 

فتيحة وإلى أبنائهما، سعاد، محمد، سلوى، ولمياء وكذا إلى جميع أفراد عائلة الفقيد، راجية لهم الصبر والسلوان 
النبيئين والصديقين والشهداء  وللفقيد عظيم األجروالغفران، تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع 

والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

)�صدق اهلل العظيم(

ِ َواإِنَّا اإَِلْيِه َراِجُعوَن اأُوَلِئَك  يَبٌة َقاُلوا اإِنَّا هلِلَّ اَبْتُهْم ُم�صِ اِبِريَن الَِّذيَن اإَِذا اأَ�صَ ِ ال�صَّ { َوَب�شرِّ
ْهَتُدوَن  } َلَواٌت ِمْن َربرِِّهْم َوَرْحَمٌة َواأُوَلِئَك ُهُم اْلُ َعَلْيِهْم �صَ
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َزاْيْد َناْقْصال�شياحة ال�طنية و�ش�ؤال الأزمة والإنقاذ
عبد اللطيف بنيحيى

ِحَكْت..” �شَ ًة  اأَُمّ “يا 
الوبــاء  لهــذا  المهــول  االستفحــال  أمـام 
الكوروني الغامـض، الذي صار يقض المضاجع، 
ويعمق المواجع، وتوزعت مواقف الناس في شأنه 
عظمى  لكارثة  ومتوقـع  مستخف،  متشكك  بين 
ستعصف ال محالة باألخضر واليابس، وأمام هذا 
السيل الذي ال يتوقف من التفسيرات والتحاليل 
التواصل  ومواقـع  اإلعـالم  وسائـل  مختلف  عبر 
األمـر أصبـح جديا، وال مجال فيه  الرقمي.. فإن 
ارتفـاع  إلى  بالنظـر  االستخفـاف،  أو  للسخرية 
أعداد المصابين، رغم اإلجراءات المتضاربة من 
تارة،  بالمخاطر  للتحسيــس  المسؤولين،  طرف 
واالحتراز  النظافـة  شـروط  بمراعـاة  والمطالبة 
الذي ترخص  والحيطــة والحذر، في نفس اآلن 
فيه لألماكن الذي يتجمع فيها »عباد اهلل« دون 
كمامات أو بها، مثل المقاهي والمطاعم والحانات 

والمحالت التجارية واألسواق.
ولعل المتتبع الحصيف لمختلــف اإلجراءات 
مـن  للحــد  المسؤوليـن،  المتخــذة من طــرف 
انتشار الوباء واستفحاله، يجـد نفسه أمام جملة 
هذه  تفـرغ  التي  والمتناقضات،  المفارقـات  من 
اإلجراءات من صرامتها ومن جدواها وفعاليتها، 
العقوبـات   لتنزيل  بالنسبــة  الشــأن  هو  كما 
المباشرة على الذين ال يلتزمون بشروط الوقاية 
التمـاس  أو  تسامح  أو  تهــاون  دون  واالحتراز، 

لألعذار.
إلى كل  ينظــر  المواطــن  ما جعل  وهـــذا 
اإلجــراءات التي توظــف فيها وسائـــل اإلعالم، 
الشعبية،  األحياء  بعض  عبـر  الصـوت  ومكبرات 
يلتزمون  ال  الذين  دام  ما  والمباالة،  باستخفاف 
بها ال تطالهم عقوبات زجرية وال هم يحزنون.

لظهور  األولى  البدايــات  منـذ  جعلنــا  ما  وهذا 
الوباء عندنا، ننادي بإلحاح في هذا العمود، إلى 
ضرورة اتخـاذ أقصى مراتـب الصرامـة، في حــق 
وشعـب  أمة  بمصيـر  والمتهاونين  المستخفين 
بالنتائج  نتوصل  بعدما صرنا  األوان،  فوات  قبل 
الكارثية لهذا الوباء الكاسـح الذي حصد مئـات 
اآلالف من األرواح حينها في الصيـن و مختلــف 

دول أوروبا وأمريكا.
الشعوب  تستيقظ  كيف  التاريخ،  علمنا  لقد 
التي تصيبهــا كـوارث األوبئــة أو الحــروب من 
الموت الدمار، لتبني مصيرها ومستقبلها، لتعانق 
الحياة من جديد بتفاؤل وعشق وابتهاج، بسواعد 
وعرق أبنائها الذين ينخرطون في عملية البنـاء 

بحس وطني جماعي عميق.
وكم كنا نتمنى أن ينطبق األمر علينا، ونحن 
بأرواحنـا،  المتربص  الكاسـح  الوباء  هـذا  نواجه 
لها  ينـدى  جرائم  الرتكـاب  فرصة  اعتبـاره  بدل 
الجبين في واضحة النهار، وما كان أحد منا يتوقع 
ارتكابها، لهولها وفظاعتها، كما حدث بالنسبة 
للهجوم الهمجي الجماعـي على الخرفـان، لتأدية 
شعيـرة عيـد األضحـى من طــرف »المسلمين« 

الملتزمين بالفرائض والسنن المؤكدة..
المآســي ضمـن  حكيــم  يا  تصنفنــا  فهل 
أرض  في  وأنـت  قلـت  حين  تعنيهم  كنـت  من 
اإلخشيدي.. »يا أمة ضحكت..«؟ ولكنه على كل 

حال ضحك كالبكاء..!
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لوحظ أن بعض الصحف 
اإلليكترونية ومواقع التواصل 
فـــي  االجتماعـــي  تتســرّع 
توزيـع أخبار عن تفشــي وباء 
كورونا يتضح فيما بعد، أنها 
والدقة   الموضوعية  تنقصها 
ملفقـة،  كاذبة  أخبـار  إنها  أو 
ولكــن انتشارهــا الســريـــع 
المواطنين  لدى  بلبلة  يحدث 
ويزيــــد من معاناتهــم، بل 
وقد تصل هــذه األخبــار حدّ 
إحداث مشاكل  اجتماعية، قد 

تتطلب مواجهة إدارية وقضائية صارمة.
الصحـــف  بأصحــاب  تهيـــب  المحليــة  السلطـــات  فــــإن  وبالتــــالــي 
والمسؤولية في نشــــر  المواطنـــة  يتحلــوا بروح  أن  اإلليكترونية،  والمدونين 
واستقرار  وطمأنينتهم  المواطنين  لسالمــة  خدمة  بالجائحة،  المتصلة  األخبار 
األوضاع،  الذي من شأنه أن يُعجّل بالرفع الكلي للتدابير االحترازية التي أملتها 

حالة تفشي الجائحة.

في إطـار منظومـة اليقظـة والرصد الوبائـي، وبتعليمات صارمـة من والي 
الجهة،  عقد اجتمـاع استعجالـي، مساء الثالثاء الماضي، بمقر طنجة مارينا باي 
الدولية، برئاسة باشا المدينة وحضور كافة المتدخلين، مدنيا وإداريا وأمنيا، في 
عملية  الحماية الصحيـة ضد الجائحــة، من أجل  تدارس ظاهـرة مثيرة أحدثـت 

ردود فعل غاضبة لدى عامة السكان.

حتذيٌر من الأخبار الزائفة
ح�ل تط�ر ال�باء

منع يخ�ت مارينا طنجة باي
من ال�ل�ج اإلى ف�شاء ال�شاطـئ

ر الزائفة
األخبا

يضعُ  الجهة،  وحواضر  بمدن  وكذا  خاص،  بشكل  بطنجة،  السنة، والسياحة  هذه  الوطنية،  للسياحة  الخطير  التردي 
أكثر من سؤال على الجهات الرسمية المعنية، اعتبارا ألهمية هذا القطاع الحيوي وتأثيره الكبير على مستوى التشغيل، 

والحركة االقتصادية و الناتج الداخلي الخام.

معركة وادي المخازن  
)4 غشت 1578(

معركة أنوال
  )17 يوليوز 1921(

من أجل الكرامة انتصر فيهما المغرب على جيوش 
الغزاة البرتغاليين واإلسبان

تاريخيتان  معركتان 
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