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Fermeture des frontières
avec Sebta et Melilia,
une année après !

Causes, objectifs, pertes
et profits ?

Est-ce définitif ?
Lire en pages 5 et 6

Le Consul général de France,

Denis François
a pris ses fonctions à Tanger

Le nouveau Consul gÈnÈral
de France ‡ Tanger, Denis
FranÁois, nouvellement
affectÈ dans notre ville,
vient de prendre ses
fonctions en remplacement
de son prÈdÈcesseur
Thierry Vallat qui nous a
quittÈs aprËs trois annÈes
passÈes au mÍ me poste.
Lire en page 3
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Ouverture du nouveau
marché de gros des fruits
et légumes

du dernier séjour
Royal dans la région d’Al Hoceima, le wali de la
région faisait la navette entre les
villes de Tanger et Al Hoceima
où il supervisait les conditions
de séjour du Souverain.
Aujourd’hui, alors que Roi a
rejoint Rabat, le wali M’hidia est
retourné à son bureau à Tanger
où il a repris ses attributions
dont celles de continuer à veiller
à la stabilisation, voire au recul
de la pandémie du Covid 19.

Nous informons le public que le nouveau marché
de gros des fruits et légumes, sis route de
l’aéroport à Tanger, ouvrira ses portes ce

samedi 10 octobre 2020.

Nous y reviendrons plus détails dans notre
prochaine édition.

Offre d’emploi
Importante Entreprise dans
La Zone Industrielle de Tanger

Lettre ouverte au Roi

Cherche

au sujet de l’attribution de postes à

l’Université Abdelmalek Essaâdi

Comptable confirmé
* 3 ans d’expérience minimum

professeur universiLe
taire Abderrahmane
Seddiki, enseignant à la faculté

des Sciences juridiques, économiques et sociales à Tanger, candidat au poste vacant de doyen
à ladite faculté, vient d’adresser
une lettre ouverte au Roi Mohammed VI, dénonçant des irrégularités qu’il aurait relevées
dans la procédure d’attribution
de ce poste.
Le Pr Seddiki qui se dit
convaincu de ses capacités et
son mérite d’occuper la fonction
de doyen de cette faculté, affirme
que ce recours au Souverain intervient après qu’il ait frappé, en
vain, à toutes les portes des responsables concernés, depuis la
Primature, jusqu’à la présidence
de l’Université, en passant par le
ministère de tutelle pour dénoncer des faits irréguliers flagrants
dans le choix et la désignation
du futur doyen et revendiquer
«un droit légitime», selon lui.
Dans sa lettre ouverte au Roi
Mohammed VI, Abderrahmane
Seddiki retrace l’historique de
ses candidatures qui avait commencé en 2013, lorsqu’il avait
postulé pour La fonction de
Doyen de la faculté pluridisciplinaire de Tétouan, aujourd’hui
faculté de Droit.
« Alors que j’étais classé premier, parmi dix candidats, le ministère de tutelle avait annulé
ma candidature au profit d’un
concurrent « privilégié », écrit
l’intéressé qui poursuit son récit
dénonçant un même scénario
s’étant produit lorsqu’il avait ,
de nouveau postulé, en vain, à l

JEUX

Ecrire au journal qui transmettra

La société MEDITRANS S.A.R.L
Transitaire à Tanger

annonce, par la présente, que

Monsieur CHETOUANI Abdelhafid
titulaire de la CIN n° K109995

ne fait plus partie de son personnel
fonction de Doyen de la même faculté une fois reconvertie, malgré
qu’il devançait ses huit concurrents de 40 points et que la justice lui ait donné gain de cause.
Ensuite, après deux scénarios
identiques en 2017 et 2018, affirme le plaignant, il s’est présenté pour un cinquième concours
qu’il aurait emporté en 2019,
pour le poste de Doyen de la
faculté des Sciences juridiques,
économiques et sociales à Tanger, indûment attribué à un candidat concurrent classé à la troi-

sième place, dira-t-il.
Le professeur universitaire
Abderrahmane Seddiki adresse
une prière au Roi : « Majesté, que Dieu Vous garde, je
m’adresse aujourd’hui à Votre
Grandeur, étant convaincu de
Vos nobles principes de justice
et de votre souci de préserver à
la Nation sa prestigieuse réputation d’Etat de Droit. Puisse Dieu
vous préserver, en votre noble
qualité de Garant des droits
des innocents et des frustrés »,
conclue Seddiki.

Accident mortel
sur la route de Tanger-Med

et ce depuis le 17 septembre 2020.
En conséquence, nous déclinons toutes
responsabilités quant à d’éventuelles tractations
et signatures qu’aurait pu contracter

Monsieur CHETOUANI

au nom de notre société, et qui n’engageraient que lui-même.

Avis de perte
Mme Ikram MRABET
déclare avoir perdu dans des circonstances et lieu
indéterminés, le duplicata du :

Titre foncier N 76468 / 06
Prière à toute personne ayant retrouvé ce document
de bien vouloir le rapporter à la Conservation foncière.

n camion-citerne qui roulait sur la route menant au port
U
Tanger-Med, a subitement quitté la chaussée et fait une
chute dangereuse par-dessus un pont.
Le conducteur du poids-lourd qui aurait apparemment perdu
le contrôle du véhicule en s’engageant sur l’ouvrage d’art, n’a
pas tardé à succomber à ses blessures.
Le camion qui s’est renversé au pied de l’ouvrage, a pris feu
et subi des dégâts importants.
Des gendarmes et des éléments de la Protection civile se
sont rendus sur le lieu du sinistre pour procéder au constat
d’usage et faire évacuer la victime à la morgue.
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Recul de la propagation du Covid 19 à Tanger

Le wali de la région

Mohamed M’Hidia
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Le Consul général de France,

Denis François
a pris ses fonctions à Tanger

et ses hommes

A

lors que la pandémie s’accélère
continuellement
dans plusieurs pays du
monde et dans certaines
zones marocaines, la région de Tanger-Tétouan-Al
Hoceima qui a traversé une
période critique, revient de
loin en enregistrant, ces
dernières semaines, un
recul spectaculaire dans
le nombre de nouvelles
contaminations et de victimes du Covid 19.
Depuis que le ministre
de l’intérieur avait donné
de larges prérogatives aux
walis et gouverneurs pour
faire face à une situation
alarmante ayant nécessité
un prolongement de l’état
d’urgence, nous avions
constaté, à pied d’œuvre, le
wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed M’hidia à la tête de vaillantes équipes de la Santé,
de l’Intérieur, de la Sûreté
nationale, des Forces auxiliaires, des Forces armées
Royales, de la Protection
civile, constamment présents sur le terrain, luttant
avec acharnement contre
la propagation de la pandémie, dans une bataille pour

à pied d’œuvre

la vie, pour le respect des
règles de protection des
citoyens et pour la préservation de l’ordre public.
En ces moments cruciaux, il s’agissait d’actions
ayant un caractère anticipatif, préventif et de protection,
impliquant, entres autres,
des décisions tendant à
imposer le confinement
sanitaire consistant à restreindre la circulation des
personnes en les amenant
à ne pas quitter leurs domiciles, d’interdire leurs réunions et de fermer les endroits ouverts aux publics.
Le wali de la région Tanger- Tétouan - Al Hoceima,
Mohamed M’hidia qui est

habitué aux grandes tâches
délicates, s’est montré à la
hauteur de cette grande
responsabilité, face à ces
mesures impliquant un esprit ouvert pour convaincre
les citoyens à se préserver
eux-mêmes et préserver
les autres d’une contamination probable par le redoutable virus.
Le wali M’hidia a ainsi,
de nouveau, démontré, si
besoin était, ses capacités
de travail sur le terrain, que
ce soit dans la supervision
des grands chantiers réalisés dans le cadre du programme Tanger Métropole,
ou encore dans la récente
reprise des activités éco-

nomiques freinées, voire
stoppées par la pandémie
Covid 19.
Lors des réunions tenues
avec les professionnels de
différents secteurs, il a dispensé des recommandations et des conseils qui se
sont révélés constructifs.
Si, aujourd’hui, on a pu
éteindre l’alarme donnée
par les services sanitaires
faisant état de la région du
nord du royaume comme
l’un des premiers foyers
émetteurs de Covid 19 au
niveau national, et si on a
dépassé la grosse frayeur
qui a longtemps secoué la
population, c’est du côté
du Wali Mhidia et de ses
hommes qu’il faut chercher la réponse.
Aujourd’hui, grâce à ces
actions conjuguées, Tanger
et sa région ont réintégré le
classement des zones bien
loties en matière de gestion
de la pandémie du Covid 19.
Mais, si la situation épidémiologique à Tanger se stabilise, la vigilance est toujours de mise car le virus
est encore parmi nous, et
pour longtemps encore… !

Zouhaïr MEGOUR

consul honoraire de la RFA à Tanger

ous apprenons, avec
N
un réel plaisir, que
notre concitoyen Zouhaïr

Megour vient d’être officiellement conforté dans
ses fonctions de consul
honoraire de la République
fédérale d’Allemagne (RFA)
à Tanger.
La cérémonie inaugurale
du siège du consulat honoraire a été présidée, lundi
dernier, par l’ambassadeur
d’Allemagne à Rabat, en
présence de représentants
du corps consulaire accrédité à Tanger, et de plusieurs personnalités représentant l’intelligentsia et la
société civile tangéroises.
Dans une allocution
prononcée à l’occasion,
le diplomate allemand a
présenté à l’assistance, en
termes élogieux, le consul
honoraire, avant de louer
les excellentes relations
existant entre son pays et
le royaume du Maroc.
Ainsi, le nouveau consulat honoraire de la RFA à
Tanger, apparemment pas
comme les autres, s’assigne pour objectifs de
jouer un rôle actif en matière de traitement préli-

Ph : Hammouda

L’ambassadeur de la RFA à Rabat (à g), présentant le consul
honoraire de son pays à Tanger, Zouhaîr Meggour.
minaire des demandes de
visa, légalisation de divers
documents et certification
de photocopies, délivrance
de diverses attestations,
entre autres importantes
tâches qui nécessitaient,
auparavant, un déplacement à Rabat.
Lors d’une visite effectuée dans la matinée de
mardi au siège de notre
hebdomadaire,
Zouhaïr
Megour a exprimé sa ferme
volonté de fructifier les
relations de Tanger et sa
région avec différentes
régions actives en Alle-

magne à travers des jumelages ou des conventions
de partenariat bilatéral,
ainsi que des séminaires et
des salons professionnels
dans plusieurs domaines,
économique, social et
culturel.
« Je compte jouer le rôle
de catalyseur des relations
bilatérales entre les deux
pays afin d’assurer un
échange fructueux dans
les domaines culturels,
économiques et sociaux,
et ce, en collaboration
avec les institutions marocaines telles les Chambres

de commerce professionnelles, les Centres régionaux d’investissements,
les services culturels et la
Chambre de commerce allemande basée à Casablanca», dira le consul honoraire, concluant : «Je suis
conscient de l’importance
des relations bilatérales
entre mes deux pays qui
m’ont tant donné, le Maroc
où sont mes origines et l’Allemagne que je fréquente
énormément. Ma joie était
de courte durée, vu le poids
de la responsabilité. Je suis
un homme méticuleux qui
ne laisse rien au hasard et
je refuse de travailler dans
l’anarchie. Donc je savais,
dès le premier jour de ma
nomination, que ma tâche
ne serait pas facile. Je dois
fournir le maximum pour
être à la hauteur des attentes des usagers du nouveau consulat Tangérois, et
pour ne pas décevoir les
responsables qui m’ont honoré par cette responsabilité. Ma nomination est avant
tout un honneur pour moi,
surtout qu’elle est validée
par le Président allemand
en personne ».

nouveau Consul général de France à Tanger,
Le
Denis François, nouvellement affecté dans
notre ville, vient de prendre ses fonctions en rempla-

cement de son prédécesseur Thierry Vallat qui nous a
quittés après trois années passées au même poste.
La première attention du nouveau Consul général
était celle d’adresser un message amical à ses compatriotes et aux citoyens Marocains de la région, affirmant, entre autres bonnes intentions : « Vous pouvez
compter sur mon entier engagement afin que l’action
du Consulat général puisse répondre au plus près à
vos attentes; dans un esprit d’écoute et de dialogue ».
Nous référant à notre confrère «Tanger Expérience»,
nous reproduisons intégralement ci-dessous, le message du nouveau Consul général.
« Chers compatriotes, Chers amis marocains,
A l’heure où je prends mes fonctions de Consul
général à Tanger, je souhaite tout d’abord vous saluer
chacune et chacun chaleureusement.
Je suis très honoré de la mission qui m’est confiée
sous l’autorité de notre Ambassadrice au Maroc, Madame Hélène LE GAL. Cette mission, je l’aborde avec
enthousiasme et je salue l’arrivée de Madame Carole
GOSSEREZ, notre nouvelle consule-adjointe.
Je compte contribuer avec conviction à la dynamique de l’amitié franco-marocaine, une relation forte
et profonde, en favorisant nos échanges dans tous les
secteurs.
Je suis heureux de rejoindre une équipe très professionnelle et dévouée, avec laquelle je serai pleinement
investi au service de la communauté française de notre
circonscription ainsi que des Français de passage, en
poursuivant le dialogue confiant noué avec vos élus
consulaires.
La crise sanitaire liée à la pandémie de COVID 19
a constitué un défi majeur pour le Consulat général
comme pour l’ensemble de notre réseau diplomatique
et consulaire au Maroc. Elle a démontré à nouveau le
très haut degré d’engagement de ses équipes, et elle a
souligné l’importance de notre service public consulaire et ses missions d’accompagnement de nos ressortissants résidents et de passage.
Vous pouvez compter sur notre entier engagement
afin que l’action du Consulat général puisse répondre
au plus près à vos attentes, dans un esprit d’écoute
et de dialogue. Je travaillerai naturellement en étroite
coopération avec les différents acteurs qui valorisent
la présence française dans notre circonscription, en
particulier nos établissements d’enseignement français, nos instituts, la communauté d’affaires et les associations.
J’aurai ainsi à cœur de poursuivre l’action accomplie ces trois dernières années par M. Thierry VALLAT,
mon prédécesseur, à qui je rends hommage pour son
dévouement et son humanité. Je lui souhaite le meilleur dans ses futures fonctions.
J’espère avoir l’occasion prochainement de vous
rencontrer et d’échanger avec vous.
A très bientôt »
Denis FRANCOIS
Consul général
Pour notre part, nous tenons à féliciter le nouveau
Consul général de France, M. Denis François, et son
adjointe Mme Carole Gosserez, pour la confiance placée en eux par leur gouvernement, et leur exprimons
nos sincères vœux de pleine réussite dans leur noble
mission.
Abdelhak BAKHAT
Suite en page 4
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Biographie de

Denis François

Conseil national de l’ordre
des experts - comptables

L

TANGER PRATIQUE

Communiqué

’Ordre des Experts-Comptables a amorcé le positionnement régional de ses instances au niveau des régions,
à travers la mise en place des conseils régionaux dans trois
régions, à savoir Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknèsl’Oriental, et Souss-Massa.
Ces instances régionales viendront en complément des
deux Conseils Régionaux de Casablanca-Settat-Marrakech et
Rabat-Salé-Kenitra.

nouveau consul général
de France à Tanger

A

lors que notre article publié en pages 1 et 3 du présent numéro, sur l’arrivée du nouveau consul général de France à
Tanger, M. Denis François, était sous presse dans la matinée de
jeudi, la rédaction de notre journal a reçu, entre-temps, de nouveaux renseignements sur le diplomate français, notamment sa biographie que nous nous faisons
un devoir de publier ci-après, en complément du précédent article.
• Conseiller des Affaires étrangères, né le 29 Avril 1965, diplômé d’une maîtrise en droit public, est
entré au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères en 1992.
• 1992 – 1995 : Responsable de la zone Asie-Océanie au sein de l’Agence pour l’enseignement
français à l’étranger
• 1995 – 1997 : Rejoint la Direction des ressources humaine
• 1999 – 2001 : Rejoint la Direction générale de la coopération internationale et du développement
• 2001 – 2004 : Responsable des affaires sociales, adjoint au sous-directeur de la sécurité des
personnes
• 2004 – 2008 : Consul général adjoint à Montréal
• 2009 – 2013 : Secrétaire général de l’Assemblée des Français de l’étranger
• 2013 – 2016 : Chef du bureau des politiques statutaires et de gestion des ressources humaines
• 2016 – 2020 : Sous-directeur de la formation et des concours
• 15 septembre 2020 : nommé Consul général de France à Tanger.

Ph : DR

Salah Chakor

De gauche à droite : LAMARTI ASKIOU Khalid, SBAAI
Hana, AGOURRAM Nafeh, BERNOSSI Kouds, EL AZZOUZI
Azddin, LAHYANI Mohamed).
Ce positionnement régional est fondamental puisque le
rôle des Conseils Régionaux est de représenter l’Ordre des
Experts Comptables dans leurs régions afin d’y encadrer
l’exercice de la profession d’expert comptable et également
être les interlocuteurs des pouvoirs publics et des organisations professionnelles dans la région.
Ainsi, la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a accueilli le
vendredi 4 septembre dernier les élections de son Conseil
Régional, à l’issue desquelles, ont été élus : AGOURRAM
Nafeh, Président ; BERNOSSI Kouds, Vice-Présidente ; LAMARTI ASKIOU Khalid, Secrétaire Général ; EL AZZOUZI Azddin,Trésorier ; SBAAI Hana, Assesseur et LAHYANI Mohamed,
Assesseur.
Les experts-comptables sont tous conscients de l’importance fondamentale de ce maillage régional pour l’avenir de la
profession puisqu’il permet d’adopter une démarche globale
en corrélation avec la réalité quotidienne de l’exercice de la
profession et de promouvoir une évolution positive permanente du métier.
Le Conseil National mettra en place à cet effet l’ensemble
des pré-requis nécessaires au démarrage des conseils régionaux sur le plan financier et organisationnel afin qu’ils
puissent remplir pleinement leur rôle au sein de leurs régions.

plaide pour une

D

ans le cadre des causeries
spécifiques sur le patrimoine, organisées par la Fondation marocaine du Patrimoine,
l’expert en Tourisme, Salah Chakor, a soutenu, jeudi, un plaidoyer
pour la création d’une
« Académie marocaine de la
Gastronomie ».
Brossant un tableau plutôt inquiétant des risques d’altération
de l’authenticité et de la richesse
de la gastronomie marocaine,
l’émérite panéliste de cette rencontre, a particulièrement insisté
sur la nécessité de l’implication
des citoyens et des autorités
concernées dans le processus

Ajustez
convenablement votre masque
de protection
Le Journal de Tanger • N° 4127 • Samedi 10 Octobre 2020

de préservation de l’originalité
culinaire nationale. Il s’agit, selon lui, d’accorder une primauté
à la valorisation des ressources
gastronomiques du terroir et des

traditions qui les entourent, à travers la formation, l’éducation et
un marketing innovant.
L’animateur de la rencontre qui
s’est avérée à la fois intéressante
et profitable, a souligné, de manière holistique, l’importance de
la Gastronomie dans le développement du pays.
« La création d’une Académie
nationale de la Gastronomie
s’imposerait comme seul moyen
logique de sauvegarder ce patrimoine exceptionnellement enraciné dans la culture, les arts et les
traditions marocaines » conclura
l’expert Salah Chakor.
Sali B.O

Nécrologie

Dr Majda TLIGUI

Coronavirus

Préservez votre santé

Académie de la Gastronomie

rappelée à Dieu

C

’est avec une profonde affliction et une immense consternation
que nous avons accueilli la triste et chagrinante nouvelle du
décès survenu le 26 septembre 2020, après une très longue maladie
incurable, de la très chère regrettée Docteur Majda TLUIGUI.
La dépouille de la défunte a été inhumée, après salat Al Asr, au
cimetière de Sidi Amar où elle a été convoyée au milieu d’un cortège
funèbre relativement réduit eu égard aux mesures sanitaires exigées, se limitant ainsi à quelques
proches qui ont tenu à l’accompagner à sa dernière demeure et à lui rendre un dernier hommage
posthume.
En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées à
son père, le colonel Abdeslam Tligui, à sa mère Mme Amina ; à son époux Adil Dfouf , architecte
à Tétouan ; à l’ensemble des membres des familles Tligui, Dfouf et familles alliées ; ainsi qu’à tous
les proches de la regrettée disparue qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses et aimables personnes qui se sont associées à leur deuil et partagé leur douleur en se
manifestant par leur présence effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages d’affection,
de soutien et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs sincères remerciements.
Puisse Dieu le Tout Haut avoir la défunte en Sa Sainte miséricorde, l’accueillir en Son Vaste 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
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Fermeture des frontières avec Sebta et Melilia,
une année après !

Causes, objectifs, pertes et profits ?
Voilà

Est-ce définitif ?

maintenant une année, jour pour jour, que les deux
postes frontières donnant accès aux deux enclaves
occupées, Sebta et Mellilia, sont fermés sur décision du Maroc.
C’était, en effet, le 9 octobre 2019, que le royaume avait bouclé
le passage, dans les deux sens, des personnes et des marchandises à ces deux postes.
Depuis, une crise économique s’est installée progressivement
des deux côtés de ces deux frontières, aggravée par les retombées
de la pandémie du Coronavirus.
Le Royaume justifie sa décision de fermeture par un impératif
de lutte contre les activités tentaculaires de la contrebande et ses
conséquences désastreuses sur la production nationale et sur le
commerce formel dans tout le Maroc, et particulièrement dans les
régions du Nord et de l’Oriental.
Le maintien, pour l’heure, de cette situation, fait subir aux deux
enclaves occupées, mais aussi aux zones riveraines nationales
dont essentiellement celles de Fnideq et de Nador et leurs régions,
des retombées négatives, sachant que des milliers de transfrontaliers marocains qui travaillaient dans les enclaves espagnoles sont
mis au chômage. Privés de leur emploi, plus de 8 000 personnes
(serveurs, commerçants, femmes de ménage ou employés du tourisme) soit 3 600 à Sebta et 5 000 à Melilla, interpellent le gouvernement. Cela outre les centaines de femmes-mulets qui s’activaient,
à longueur d’années à faire transiter journellement vers le Maroc,
des milliers de tonnes de produits de contrebande continuellement

A

déversés par des bateaux dans les ports de Sebta et de Melilia,
en provenance notamment de Chine et autres pays de différents
horizons..
Du côté espagnol, les choses sont encore au point mort et les
deux enclaves semblent totalement paralysées, le président de Sebta, Juan Vivas, et son homologue, Eduardo de Castro de Melilia,
ont exposé les difficultés économiques que connaissent leurs deux
villes, indiquant qu’elles traversent une crise sans précédent.
Sebta et Melilia vivaient essentiellement des importants apports des très nombreux touristes Marocains contituant 88% de
la clientèle, mais aussi de la pesante activité de contrebande qui
transitait par les deux villes, au détriment des intérêts du Maroc.
« Les points de passage resteront fermés jusqu’à ce que le Maroc décide de les ouvrir », a déclaré Maria Jesus Monteiro, ministre
des Finances et porte-parole officielle du gouvernement de Madrid.
Du côté marocain, les autorités gouvernementales n’évoquent
nullement une réouverture des frontières et la consigne donnée
aux douaniers est de mettre un terme à la contrebande, fut-elle
«vivrière’’.
Les choses pourraient probablement être reconsidérées, mais
seulement à des conditions légales, profitables et avantageuses
pour les deux parties.
Toujours est-il que, maintenant, le Royaume s’attache à trouver
un palliatif à cette situation handicapante, en créant des activités
rentables et créatrices d’emploi dans le nord et le nord-est du pays.

vant de développer le sujet, résumons d’abord, espagnole et marocaine, dont près de 45 % de Musultrès brièvement, l’histoire des deux présides mans.
occupés.
Pour revenir au sujet du jour, soulignons que les resAprès la chute de l’Andalousie en 1246 et deux siècles trictions imposées par le gouvernement marocain et la
et de d’embargo contre le royaume d’Occitanie, Grenade fermeture constante des frontières depuis une année,
dernier rempart des Musulmans chute à son tour en causent d’énormes difficultés à ces deux enclaves qui
1492. S’en suit alors un appel du pape Alexandre IV à traversent une crise sans précédent, alors qu’elles rel’attention des Espagnols et des Portugais les incitant posaient sur leurs lauriers, fortes d’une contrebande
respectivement à rejoindre la côte méditerranéenne et ininterrompue vers le Maroc, qui représentait près de
la côte Atlantique du Maroc, et ce, concomitamment au 20 % de leur PIB.
vœu d’Isabelle la catholique de voir les espagnols gagner le nord du Maroc afin d’empêcher les Musulmans de regagner à nouveau
la péninsule ibérique.
L’arrivée du comte Pedro de Estopinan
à Melilia marque le point de départ de l’influence espagnole puisqu’il ouvre la voie à
l’armée espagnole pour envahir la ville en
1497. S’en suit la chute des villes marocaines
aux mains de l’Espagne et du Portugal. Ceuta tombe sous domination espagnole tandis
qu’Assilah, Larache, El Jadida et Essaouira
tombent sous celle des Portugais.
Durant les siècles qui suivirent, les Marocains réussirent à récupérer les villes en
question à l’exception de Sebta (Ceuta) et
Le poste-frontière désert à Bab Sebta
Melilia (Melilla). Les tentatives de libération
Il y a 5 mois encore, à quelques encablures de la
de Melilla et de Ceuta ont échoué.
Après la fin du protectorat français en 1956, le Maroc douane à Sebta, près de 200 hangars formant de lonréussit à faire quitter l’armée de Franco de ses villes du gues files s’étendant à perte de vue, constituaient un
Sud, et de Son Sahara grâce à la glorieuse Marche Verte haut lieu de produits détaxés proposant toutes sortes
pacifique en 1975. Mais Sebta et Melilia demeurèrent et de marchandises : tissus, linge de maison, couvertures,
vêtements, produits électroménagers, denrées alimendemeurent à ce jour occupées.
D’une superficie totale de 12.3 km²pour 80.000 ha- taires, pneus, cigarettes, alcool… Le tout vendu à des
bitants environ, Melilia est une ville située sur la côte prix défiant toute concurrence.
nord-est du Maroc qui est sous gouvernance espagnole
De ce lieu appelé « Al Madraba », des tonnes de mardepuis près de 500 ans.
chandises quittaient ainsi quotidiennement le préside
Sebta qui s’étale sur une superficie de 18,5 km, occupé, massivement à dos de femmes-mulets, en dicompte une population de 78.000 habitants, d’origines rection du territoire marocain où des dizaines de grands

taxis les attendaient pour les acheminer vers l’intérieur
du pays. Ces marchandises inondaient tout le nord du
Maroc, puis au-delà, au grand dam de l’économie de région et nationale. «Du commerce atypique’’, l’appellaient
pudiquement les habitants de Sebta. Plutôt de la contrebande pure et dure qui représente annuellement entre 6
et 8 milliards de dirhams, selon les estimations du directeur général de la douane marocaine Nabyl Lakhdar.
Mais, depuis la fermeture du poste frontière Tarajal en
octobre 2019, tout cela appartient au passé. Désormais,
les longs couloirs de la Madraba sont déserts
et les hangars, vidés de leurs occupants, sont
fermés pour la quasi-totalité.
«J’ai licencié mes employés en attendant
de fermer. Je ne vends quasiment plus rien,
ce n’est même pas 2 % de ce que je faisais
comme chiffre d’affaires. A quoi bon continuer à payer un loyer de plus de 1.000 euros
et les autres charges si je ne vends rien’’, se
désole un des patrons dont les produits textiles s’écoulaient en grande quantité, avant la
fermeture de Bab Sebta.
Les chefs des gouvernements de Sebta et
Melilia
ont beau appeler à une riposte vigouPh : DR
reuse contre ce blocus économique, le Maroc
ne cède pas et pense déjà à une reconversion
des circuits économiques dans le nord et
nord-est du Royaume, en mesure de créer des activités
rentables et créatrices d’emploi.
Ainsi, à Fnideq, par exemple, on a pensé à une alternative légale au trafic de contrebande en provenance de
Sebta. Il s’agit dune «zone d’activité économique» dont
les travaux de construction sont en cours à Fnideq pour
un coût global de 8,3 millions d’euros. Elle devrait être
prête dans quelques mois. Les produits importés y entreront en franchise de droits de douane, et ne seront
taxés qu’au moment de leur acheminement vers le marché local.
Suite en page 6
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viens d’apprendre, depuis peu, que je suis,
JSeloneenfin,
élu officiellement membre du parlement.
mes connaissances, j’ai été désigné, à

l’unanimité par le plus grand nombre de voix solennellement exprimées lors des dernières élections dans toute la région et ses environs.
Les réseaux sociaux n’ont pas loupé cette
occasion pour « me qualifier de nouvelle étoile
montante ; ils affirment que j’ai la haute main sur
un parti politique récemment crée, nommément
« Parti des Incorruptibles », et que je représente,
avec brio, cette formation politique où j’occupe ma
mission avec dévouement et professionnalisme ».
Conformément à cet éloge, je suis troublé par
ce bel hommage qui m’a véritablement frappé ; je
suis resté de marbre…j’ai mis presque une demijournée à me remettre, c’est plus fort que moi…
sur le coup, je suis submergé de demandes de
rendez-vous!!?!
Je vois déjà les portes du parlement qui me sont
largement ouvertes des deux battants. Ce grand
jour pour moi, me fait tellement de bien qu’un bonheur opportun a fait interruption dans ma vie, mon
existence a trouvé un précieux sésame.
Ceci dit, le travail que je dois accomplir reste
immense. Pour le moment, il est temps de commencer à me mettre en marche pour démarrer et
de passer à l’action…
Avant de franchir dignement les portes du parlement, je me sens un peu déréglé en apprenant des
choses étonnamment surprenantes au vu et au
su des témoignages dérangeants, à la fois accablants, irrespectueux et amoraux de certains « antagonistes – lambda, avec lesquels, je me prépare
au pire pour leur livrer une bataille sans merci !
Ce sont des râleurs très jaloux qui représentent,
en quelque sorte, de drôles d’adversaires, qui ne
ménagent pas d’effort pour vilipender constamment nos honorables parlementaires qui sont
des gens formidables, irréprochables dans tous
les aspects. Ces détracteurs, des névrosés, au
tempérament maladif, qui souffrent sûrement de
problèmes psychiques, ne se privent pas de traiter, avec des propos intolérables et déplaisants
envers nos élus (dont je fais partie!) qui sont des
personnes justes, honnêtes, loyaux, intègres et,
qui ont des rôles importants, en défendant les
intérêts des citoyens, dans un métier noble mais
parfois frustrant…Ces opposants farouches, des
hommes coléreux, qui portent en eux une forte
odeur de haine, à l’état pur, reprochent, avec leurs
comportements inadmissibles et ridicules, à nos
bien-aimés parlementaires leur soi-disant malversation tout au long de leur mandat…
Au centre de toute leur conversation, le sujet
principal, de ces rivaux enragés est celui de maudire et de mépriser nos chers parlementaires,
qu’ils accusent de menteurs, de corrupteurs et de
favoritisme, sans fondement !!!
Sans aller par quatre chemins, laissons de côté
ces minables terriens qui manquent d’éducation,
à l’esprit mal-en-point et qui, en plus, se font passer de bons et valeureux « justiciers-citoyens » ; je
saisis l’opportunité pour leur lancer le message social suivant : je contredis fermement vos critiques
dangereuses et condamnables que je balaie d’un
revers de la main. J’ajoute à ces marionnettes qu’il
vaut mieux pour eux de ne plus nager dans les eaux
troubles de la politique, et de montrer patte blanche
à nos parlementaires, sinon qu’ils aillent faire un petit tour ailleurs ou bien s’exiler quelque part.
Au lieu de critiquer avec leurs raisonnements
vaseux, qu’ils proposent concrètement des solutions aux questions sociales etc…C’est finalement la chose la plus logique!
Chacun a son mot à dire…Que toutes les âmes
crédules soient les bienvenues…
(A suivre)

Signé : OM-ART
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Fermeture des frontières
avec Sebta et Melilia,
une année après !

En

fait, il ne s’agira pas d’une
zone franche au sens
classique du terme, puisqu’elle n’accueillera pas des activités industrielles ou logistiques et n’exportera
pas des produits fabriqués sur site
avec une fiscalité avantageuse.
Il s’agira plutôt d’une zone d’activité économique, à vocation commerciale, pour laquelle les autorités
ont cherché un modèle pour qu’elle
constitue un espace «sous douane»,
c’est-à-dire en franchise de droits de
douane.
Concrètement, le projet consiste
à créer une zone commerciale de 23
ha, sur un foncier appartenant à la
société Tanger Med Spécial Agency
(TMSA), à proximité de Sebta. Elle
abritera les commerçants de Fnideq
mais aussi ceux Marocains de Sebta, tous impactés par la fermeture du
passage frontalier Tarajal.
La zone comportera des locaux
commerciaux sous douane sous
forme d’entrepôts comme ceux de
la Madraba à Sebta, une partie logistique hors douane et des locaux administratifs des services de douane,
avec des restaurants, cafés et parkings aux alentours de cette zone.
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Les commerces habituellement florissants d’Al Madraba,
à Sebta, ont baissé le rideau
Les commerçants pourront y introduire légalement des marchandises importées, notamment à travers le port Tanger Med, sans payer
de droits de douane.
Si ces marchandises sont réexportées, elles sortiront du pays toujours
sans payer de droits de douane. Mais
si elles sont destinées au marché local, elles seront soumises aux différents droits, contrôles et procédures
en vigueur, à leur sortie de la zone
A cette zone d’activité économique s’ajoutera un grand centre
commercial à M’diq, qui comprendra différentes marques.
Ces zones contribueront à absorber une partie des chômeurs qui dépendaient de la contrebande. Toutefois, un processus de requalification
est envisagé pour aider le reste des

chômeurs à lancer de petites entreprises ou faciliter leur insertion sur le
marché du travail. Cela peut être fait
dans le cadre de l’Initiative nationale
de développement humain (INDH)
ou d’un encouragement qui incitera
des entreprises à s’installer dans la
région. Ce travail est en cours.
Ce qui est positif, c’est que ça se
fait avec concertation et avec une volonté de toutes les parties de réduire
de manière significative cette contrebande, à défaut d’en venir à bout’’,
explique le Directeur général de la
douane marocaine.
Ce qui fermerait la porte à toute
alternative de réouverture des frontières avec Sebta et Mellilia. Sauf
peut-être à des conditions légales,
profitables et avantageuses pour les
deux parties… !

Lu pour vous dans

Comment faire la différence entre un rhume,
une grippe et le covid-19 ?

A

lors que le coronavirus continue de faire des victimes au Maroc et dans le monde, la
grippe ainsi que le rhume vont bientôt faire leur apparition en ce début d’automne.
Comment donc faire la différence entre ces trois maladies qui partagent plusieurs symptômes. Réponses :

Covid-19

tômes graves peuvent surgir tels
que des difficultés respiratoires,
Heureusement, la plupart des
des sensations d’oppression, des
personnes infectées par le nouveau
douleurs au niveau de la poitrine, la
coronavirus demeurent asymptoperte d’élocution ou de motricité.
matiques ou développent une forme
légère à modérée de la maladie et
Grippe saisonnière
guérissent souvent sans hospitaliLa grippe saisonnière présente
sation. Toutefois, une minorité non beaucoup de similitudes avec le
négligeable de personnes contami- covid-19. Les deux maladies se
nées développent plusieurs symp- manifestent notamment par des
tômes, dont les plus
fréquents sont la
fièvre, la toux sèche
et la fatigue, indique
l’Organisation mondiale de la Santé.
Des symptômes
moins fréquents
ont été relevés par
les médecins tels
que des courbatures, des maux de
gorge, la diarrhée,
la conjonctivite,
les maux de tête, la
perte de l’odorat et
du goût, ou encore des éruptions symptômes respiratoires. Mais
cutanée. En cas de retard dans la contrairement au covid-19, la période
détection de la maladie, des symp- d’incubation de la grippe saisonnière

est beaucoup plus courte avec souvent l’apparition brutale d’une forte
fièvre, de toux (généralement sèche),
de migraines, de douleurs musculaires et articulaires, de malaise général, de maux de gorge et d’écoulement nasal, indique l’OMS. Mais,
heureusement, la plupart des sujets
guérissent en une semaine sans avoir
besoin de traitement médical, assure
l’organisation.

Rhume

Le rhume partage
également des symptômes similaires à la
grippe
saisonnière
et au covid-19, tels
que le mal de gorge
et la fièvre, bien que
ce dernier symptôme
soit beaucoup plus
léger chez les patients
atteints d’un rhume.
Idem pour les maux
de tête, douleurs et
courbatures qui sont
également partagés par les sujets atteints d’un rhume mais dont l’intensité reste faible.
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Le BCIJ interpelle
quatre terroristes
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Intrigués, les agents de l’ordre ont vérifié l’identité
de l’homme et se sont enquis sur son lien avec l’enfant,
apprenant ainsi qu’ils n’avaient aucun lien de parenté.
L’homme a expliqué qu’ils faisaient seulement une promenade «amicale».
Pris de doutes quant à la nature de cette relation, les
agents des Forces auxiliaires ont conduit l’homme et
l’enfant au poste pour complément d’enquête au sujet
de la nature probable de cet homme soupçonné de pédophilie.
uuuuuu

Parc Donabo

Ph : DR
es services sécuritaires en fonction au poste
frontière du port Tanger-Med, ont procédé, dans
L
la soirée de mercredi, à la saisie de 11440 kg de chira,

Ph : DR

Le

Bureau central d’investigations judiciaires
(BCIJ) a démantelé, dans la matinée de lundi 5
octobre courant, au quartier d’ El Aouama à Tanger, une
cellule terroriste constituée de quatre individus âgés
entre 23 et 26 ans, affiliés à l’organisation “Daech”.

Le groupe d’intervention rapide a mené l’opération
dans quatre endroits différents, faisant simultanément
des irruptions à l’improviste, en tirant des balles de
sommation au moment de l’interpellation du suspect
principal et de trois membres de la cellule.

Décès d’un migrant
subsaharien découvert
dans la forêt

dissimulés dans une cargaison de produits agricoles
chargés à bord d’une semi-remorque de transport international par route (TIR), immatriculée au Maroc, qui s’apprêtait à embarquer pour le port espagnol d’Algésiras.
Le chauffeur du camion, un Marocain de 33 ans, a été
placé en garde à vue, pour les besoins de l’enquête et
suite de la procédure judiciaire.
uuuuuu

Zghanghen

Le faux toubib
et le mineur

Ph : DR
ors d’une une alerte au feu, donnée vendredi 2 ocL
tobre courant au parc Donabo situé dans la périphérie nord-ouest de Tanger, un groupe de 14 migrants

Les perquisitions qui ont suivi ont donné lieu à la saisie d’armes blanches, d’équipements, de supports électroniques et d’une vidéo documentant une allégeance
faite par le chef de cette cellule au soit-disant émir actuel
de l’organisation de “Daech”, s’engageant à obtempérer
aux ordres et orientations servant l’agenda de cette organisation terroriste. L’endroit de l’enregistrement de la
vidéo de cette “allégeance” a été identifié aux environs
du quartier de Beni Mekada à Tanger.

subsahariens a été repéré à l’intérieur de la forêt, dont
l’un qui se trouvait dans état d’inconscience, est décédé après son évacuation d’urgence à l’hôpital régional
Mohammed V.
Les 13 membres du groupe interpelés dans la forêt,
alors qu’ils tentaient de prendre la fuite, ont été placés en
garde à vue pour les besoins de l’enquête devant déterminer les circonstances de la mort de leur compagnon.

Les membres de ladite cellule qui ne sont pas parvenus à rejoindre les camps de “Daech” dans la région
du Sahel, comme ils comptaient le faire, ont opté d’adhérer localement à des projets terroristes imminents qui
visaient la déstabilisation de la sécurité et la stabilité du
Royaume.

Driouch

Cette opération confirme la poursuite des menaces
terroristes qui guettent la sûreté du Royaume et l’entêtement des extrémistes imprégnés de l’idéologie “takfiriste”, affiliés à l’organisation de Daech à exécuter les
opérations terroristes visant à porter une atteinte grave
à la sécurité des personnes et à l’ordre public, indique
le BCIJ, précisant que les mis en cause interpelés à Tanger ont été placés en garde à vue à la disposition de
l’enquête préliminaire, menée sous la supervision du
parquet compétent chargé des affaires du terrorisme, en
vue de dévoiler tous leurs plans et projets terroristes et
de déterminer toutes les ramifications et les liens éventuels de cette cellule terroriste.

Depuis l’étranger, une première réaction nous parvient de l’Arabie Saoudite qui se dit « très heureuse de
l’activité sérieuse et efficace utilisée par le Maroc pour
venir à bout des terroristes qui présagent de porter atteinte à la sécurité du Royaume ».

C’est le ministère saoudien des Affaires Etrangères
qui a salué « la capacité des Services de Sécurité Marocains qui ont réussi à avorter des complots terroristes
dangereux et imminents et à démanteler une cellule
terroriste à Tanger visant à déstabiliser la sécurité et la
stabilité du Royaume du Maroc » dira-t-il.

uuuuuu

es services de police du commissariat régional de
Zghanghen, relevant de la préfecture de police de
L
Nador, ont interpellé, jeudi, un individu pour son implica-

tion présumée dans une affaire de tentative de détournement d’un mineur via les réseaux sociaux, à des fins
pédophiles.
L’intéressé qui s’est fait passer pour un médecin, est
ainsi soupçonné d’usurpation d’une fonction régie par
la loi et de tentative d’attentat à la pudeur.
Le prévenu, âgé de 32ans, a été appréhendé suite à
une plainte déposée par la mère de l’enfant de 13 ans,
dans laquelle elle accuse le prévenu de se faire passer
pour un spécialiste en chirurgie plastique pour attirer
son fils, via les réseaux sociaux, aux fins d’attentat à la
pudeur, après avoir convaincu l’enfant de sa capacité de
lui faire subir une chirurgie reconstructive au niveau du
nez.
L’enquête ouverte n’a pas tardé à conduire à l’identification et à l’arrestation du suspect, aussitôt placé
en garde à vue pour l’instruction du dossier judiciaire
d’usage et présentation à la justice.

Ph : DR
a police judiciaire relevant de la préfecture de poL
lice de Nador a démantelé un réseau criminel actif
dans le trafic international de drogue et de psychotropes.

Ainsi, il a été procédé à l’interpellation de quatre individus pour leurs liens présumés avec ce réseau criminel.

uuuuuu

Interpellation
d’un présumé pédophile

De son côté, ’Organisation de la coopération islamique (OCI) a salué « la vigilance des services de sécurité marocains face à la menace du terrorisme, après
le démantèlement d’une cellule terroriste active dans la
ville de Tanger ».

Dans un communiqué publié lundi, l’OCI a réaffirmé son soutien au Maroc et à toutes les mesures que
le Royaume entreprend pour lutter contre l’extrémisme
et le terrorisme afin de préserver la paix, la stabilité du
Royaume et la sécurité de son territoire.

Démantèlement d’un
réseau de trafic de drogue

Ph : DR

ors d’une tournée de contrôle routinier à l’intéL
rieur d’une forêt de la périphérie tangéroise, des
éléments des Forces auxiliaires ont repéré un homme

adulte se promenant en compagnie d’un garçon d’une
douzaine d’années.

Cette opération qui a donné lieu à la saisie de 3729 kg
de haschich, sept voitures dont l’une portant des plaques
d’immatriculation étrangères, un fusil de chasse, 363
cartouches de 16 millimètres, deux couteaux de grande
taille, trois motocyclettes, ainsi que seize bouteilles de
gaz lacrymogène, s’est effectuée à Ben Taieb, aux environs de Driouch, à 90 Kilomètres de la ville de Nador.
Une enquête est ouverte, alors que les quatre présumés trafiquants sont placés en garde à vue.
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Al-Maghrib
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HORAIRES DES PRIÈRES
du 10 au 16 Octobre 2020
As-Soubh
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Pharmacie de garde

CULTE
MUSULMAN

Jour

TOURISME

Sam. 10

05:56 13:15 16:25 18:58 20:14

Dim. 11

05:56 13:15 16:24 18:57 20:12

Lun. 12

05:57 13:15 16:23 18:56 20:11

Mar. 13

05:58 13: 14 16:22 18:54 20:10

Mer. 14

05:59 13:14 16:21 18:53 20:09

Jeu. 15

06:00 13:14 16:20 18:52 20:07

Ven. 16

06:01 13:14 16:19 18:50 20:06

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

CULTE
JUDAÏQUE
Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - Tanger

Abdelilah
Abdelilah
Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

Tél : 06.62.87.22.56

E-mail : hamouda.press@gmail.com

Studio
Rachid
Dfouf
• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO
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

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

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END
Samedi 10 et Dimanche 11
Octobre 2020
PHARMACIE AL GHAZALI
Rue Haroun Rachid Souani N°73
Tél : 05.39.93.96.05		
PHARMACIE EL HEKMA
Rue Omar El Mokhtar N° 25 Drissia
Tél : 05.39.36.05.93		
PHARMACIE ASSALAMA	
Quartier Al Mers Bir Chifae
Tél : 05.39.38.94.98		
PHARMACIE MADCHAR AOUAMA
Madchar Aouma Charkia
Tél : 06.02.29.23.26
PHARMACIE NORAN
Complexe Abdalas Tanja Balia
Tél : 05.39.30.28.74		
PHARMACIE BOUKHALEF
Av. Mly Rachid Complexe. Al Irfan
Tél : 05.39.39.53.05			
PHARMACIE SALAHDDINE
Azib Haj Kadour Rés. Al BOUSTANE
Tél : 05.39.31.56.88		
PHARMACIE M’GHOGHA
M’ghogha Kbira Rte de Tétouan Km3
Tél : 05.39.36.30.94		
PHARMACIE BAYTI		
Complexe Al Hassani Bayti Sakan
05.39.31.11.64		
PHARMACIE ATAALLAH
Quartier Boubana Rahrah
Tél : 05.39.37.70.43		

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END
Samedi 10 et Dimanche 11
Octobre 2020
• SAMEDI
PHARMACIE AFILAL
Drissia 2 Belle Vue prés Jawhara
Tél : 05.39.95.60.87		
PHARMACIE ANNAJAT
Av. Mly Rachid Vers le Val Fleuri
Tél : 05.39.31.39.66
PHARMACIE AHLEN
Rue de l’Armée Royale Rés. Habiba
Tél : 05.39.31.13.00		
PHARMACIE CENTRALE
Avenue Pasteur N°48
Tél : 05.39.93.37.41
PHARMACIE BAHRAYEN	
Quartier Benkiran Achenad
Tél : 05.39.38.82.90		
PHARMACIE GHAILANE
Quartier Al Warda 2 N° 41 Bendiban
Tél : 05.39.31.59.59		
• DIMANCHE
PHARMACIE EL AOUMA
Av. Arabie Saoudite Beni Makada
Tél : 05.39.95.98.08		
PHARMACIE IBN ROCHD
Rue d’Anglettere Ain Ktiouet N°134
Tél : 05.39.39.18.55		
PHARMACIE AZHAR CHIFAE
Rte Madchar Aouama Quartier Fricha
Tél : 05.39.95.83.21		
PHARMACIE BRANES II	
Rue Ibno Abi Zaare Branes II
Tél : 05.39.31.63.44		
PHARMACIE SAADA	
Place des Arènes Rte de Tétouan
Tél : 05.39.36.36.00		
PHARMACIE AL FAJR
Av. Inara,prés Arrond° 11, Mesnana
Tél : 05.39.31.43.50		
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PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT
Semaine du 12 Au 16
Octobre 2020
Lundi 12 Octobre 2020
PHARMACIE IBN TOUFAIL
Lotissement ALKHAYR 1 Bir Chifa
Tél : 05.39.31.34.64		
PHARMACIE LES PALMIERS
Rue Al Antaki derriére le grande poste
Tél : 05.39.32.57.63		
PHARMACIE HAY GAMBOURIA	
Aouama rue Gambouria Rte Ain Dalia
Tél : 05.39.95.90.39
PHARMACIE AL IHSANE
Mesnana, début de la nouvelle
route devant la mosquée Al Rahma
Tél : 05.39.31.19.36		
PHARMACIE SABILA JMAA
Rue Malta N°1 sabila jmaa Marchan
Tél : 05.39.37.52.82		
PHARMACIE DE TANGER
Rte de tétouan Complexe Al Amal 3
Tél : 05.39.95.48.08
Mardi 13 Octobre 2020
PHARMACIE Sahat Al Oumam
Rue Ibn Toumart prés de la
préfecture de police
Tél : 05.39.34.33.91		
PHARMACIE EL MERS
Quartier El Mers Achenad Bir Chifae
Tél : 05.39.31.52.02		
PHARMACIE HAY BOUHOUT
Rue Abdelkhalek Toress, Bouhout
Tél : 05.39.95.00.87		
PHARMACIE SOPHIA
Rte RAHRAH prés Bain Mesnana
Tél : 06.91.64.07.95		
PHARMACIE WISSAL
Cplx. Al HASSANI Rés. Al Bait Atiq
Tél : 05.39.38.42.30		
PHARMACIE KHANDEQ EL WARD
KHANDEQ EL WARD AOUAMA
Tél : 05.31.07.93.50		
Mercredi 14 Octobre 2020
PHARMACHIE HAY BOUGHAZ
Rue Al Boughaz Rwida
Tél : 05.39.95.83.22		
PHARMACHIE DU GRAND STADE	
Route de Rabat en face de City Club
Tél : 05.39.38.57.50		
PH. BENNANI TARIK ACHAKAR
Aswak Assalam Route de Achakar
Tél : 05.39.93.92.18		
PHARMACHIE L’AMITIE
Al Irfan 3 Route de Rabat Porte
d’Andalus N°14 complexe N°1
Tél : 06.22.27.14.78
PHARMACHIE HAY MRABET II
Ronpoint bureau Doha quartier
Mrabet 2 Aouma
Tél : 05.39.35.69.67		
PHARMACHIE BEN AYAD
Mrah Tanja Balia prés palais des
fêtes Al Moutamed Ben Abad
Tél : 05.39.34.26.35		
Jeudi 15 Octobre 2020
PHARMACHIE BOUARRAQUIA
Avenue HASSAN II N°34
Tél : 05.39.37.58.85		
PHARMACHIE PALESTINE
Rue N°138, N°10A, Hay Benkirane
Tél : 05.39.94.38.38		
PHARMACHIE MOUNTASSIR
Lot Al Majd prés des taxis Aouama
Tél : 05.39.95.23.11		
PHARMACHIE AL FARAJ RAHRAH
Rahrah en face la foret Rahrah
Tél : 05.39.37.74.16		
PHARMACHIE EL BEKOURI
Lotissement Al Mers 2 Bir Chifae
Tél : 06.71.69.55.89		
PHARMACHIE TAJ-EDDINE
A côté de Doha Val Fleuri
Tél : 05.50.11.39.06		
Vendredi 16 Octobre 2020
PHARMACHIE SALIMA
Madchar Aouama, prés de Ard° N°19
Tél : 05.39.35.58.13		
PHARMACHIE PLACE DU MAROC
Av. Mly Abdelaziz Rés. Al Jawhara
Tél : 05.39.32.50.11		
PHARMACHIE EL HARRARINE	
Quartier El Harrarine N° 2874
Tél : 05.39.38.48.58		
PHARMACHIE BENDAHMANE
Quartier Haj Mokhtar Quartier Sedam
Tél : 05.39.31.81.52		
PHARMACHIE SOCCO ALTO
Socco Alto (Carrefour) rte de Rmilat
Tél : 05.39.94.77.08		
PHARMACHIE ZAHARA
Rue Zahara N°41 Rte de Aouma
Tél : 05.39.36.09.70

TANGER PRATIQUE

JEUX

DIVERS

TELEPHONES UTILES
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

HOROSCOPE
Bélier : (21 Mars - 20 Avril)
Humeur : La résolution d’un problème ardu est à votre portée. Votre réflexion va dans le bon sens.
Amour : Vous rassemblez vos forces pour pouvoir mener à bien vos projets
amoureux même si des petits retards risquent d’intervenir.
Argent : Dès que vous avez le sourire vos proches comprennent que c’est
parce qu’il n’y a pas de souci d’argent.
Travail : Les humeurs sont puissantes et changeantes, le foyer réclame
toute votre attention alors profitez-en pour renforcer vos liens familiaux.
Taureau : (21 Avril - 20 Mai)
Humeur : Vous serez beaucoup moins distrait et plus serein pour vous
concentrer sur vos diverses tâches et les mener à bien.
Amour : L’univers facilite en cette semaine vos sentiments les plus intimes,
rabiboche les cœurs fâchés, inspire la conciliation !
Argent : Pour éviter les situations financières inconfortables vous gardez le
contrôle sur vos dépenses.
Travail : Vous osez et sortez du rang avec entrain, ce qui devrait vous permettre d’avancer vos pions et peut-être de remporter de francs succès..
Gémeau : (21 Mai - 21 Juin)
Humeur : Vous voilà prêt à sortir de votre réserve et à vous ouvrir aux autres
en toute sérénité.
Amour : La vie vous met à l’épreuve et vous demande de démontrer que vos
idées sont bonnes, que vos convictions sont justes.
Travail : Un soupçon de diplomatie et votre charme à toute épreuve devraient vous assurer des lendemains qui chantent.
Argent : Votre souci du détail et votre recherche de l’excellence sont très
appréciés par les conseillers bancaires à l’écoute de vos projets.
Cancer : (21 Juin - 23 Juillet)
Humeur : Vous qui êtes d’habitude si affectif et si attentif à l’autre, vous
montrez des signes de faiblesse.
Amour : Vous serez inspiré, l’amour de l’autre vous dynamisera. Vos batteries se rechargent.
Argent : Des influences astrales bénéfiques vous permettent de repartir sur
des bases positives, ça fonctionnera plutôt bien.
Travail : Vous ne vous occupez de rien, votre partenaire a tout organisé
pour que vous puissiez vous détendre et oublier vos petites préoccupations.
Lion : (24 Juillet - 23 Août)
Humeur : A vous exprimer davantage, à adopter des changements qui
rééquilibreront certaines de vos relations et à tisser de nouveaux liens.
Amour : Il est temps pour vous de trouver un équilibre entre carrière et
sentiments.
Argent : Vous pouvez compter sur un effet positif des astres dans votre
signe. Nouveau souffle, renouveau, si les choses étaient difficiles.
Travail : En répartissant votre temps de travail sur les deux jours et en
évaluant bien ce qui peut être élagué, vous ne garderez que l’essentiel.
Vierge : (24 Août - 23 Septembre)
Humeur : Pour votre plus grand bonheur, votre vie relationnelle se teinte de
nouvelles couleurs..
Amour : Les astres vous invitent à le faire, à écouter vos envies et à laisser
parler votre cœur. Révélez vos ressentis sans retenue.
Argent : Restez ouvert à de nouvelles propositions, des portes s’ouvrent
pour davantage d’aisance financière, avec quelques efforts.
Travail : Vous engage à repousser vos limites et à explorer des univers que
vous auriez boudés avant par manque de confiance en vous..
Balance : (23 Septembre - 23 Octobre)
Humeur : Restez calme, vous éviterez ainsi des regrets, votre entourage compte
sur vous et sur le bon équilibre de vos relations, surveillez vos réactions.
Amour : Très absorbé par vos amours et vos autres affections, vous tentez
malgré tout de garder le cap car les couacs ne sont pas à exclure.
Argent : Tout ce qui concerne la communication, le commerce, les
échanges, vous seront également très positifs.
Travail : Cela fait déjà un moment que vous vous posez toute sorte de questions sur vos associations professionnelles et vos diverses collaborations.
SCORPION : (23 Septembre - 23 Octobre)
Humeur : Vous aurez les ressources nécessaires pour mener à bien vos
diverses tâches, pour mettre en avant vos compétences.
Amour : Vous êtes rayonnant d’amour et d’harmonie et c’est une excellente
journée pour déclarer vos sentiments.
Argent : Rien n’arrête votre enthousiasme, faites en sorte de ne pas dépasser
les limites du raisonnable particulièrement si vous devez signer un accord.
Travail : Vous jetez aux orties vos bonnes résolutions qui étaient, en réalité,
une source de stress.
Sagittaire : (23 Novembre - 21 Decembre)
Humeur : Vous allez vous sentir plus à l’aise en société. Vous serez content
de vous, vous irez au-devant des autres en toute confiance.
Amour : L’amour avec un grand A vous attend que vous soyez en couple ou pas.
En effet, les astres prévoient de grands changements positifs dans ce domaine.
Argent : Vous avez des obligations financières comme tout le monde sauf
que vous êtes quelqu’un de prévoyant qui se laisse très rarement surprendre
par une facture ou par des frais imprévus.
Travail : Vous agrémentez votre temps libre de loisirs que vous appréciez
particulièrement.
Capricorne : (21 octobre - 22 novembre)
Humeur : Le moment est venu de comprendre ce qui vous est essentiel et
de vous libérer de vos frustrations, regrets et autres boulets.
Amour : Si votre situation amoureuse mérite réflexion prenez le temps qu’il
vous faut pour y réfléchir.
Argent : Le courant passe avec vos proches mais ce sont les finances qui ne
sont a priori pas au rendez-vous.
Travail : Vous décidez de privilégier les moments en famille plutôt que rester
à la maison à ranger ou bien à traîner.
Verseau : (21 Janvier - 19 Fevrier)
Humeur : Vous êtes très enthousiaste et faites preuve d’une extrême délicatesse dans vos échanges.
Amour : La famille doit débouler à la maison ? Quelques amis ? Parfait !
Préparez un bon repas ou simplement une pâtisserie à partager.
Argent : Les nouvelles acquisitions parfois insolites que vous ferez vous
ouvrent à de nouvelles perspectives de vie.
Travail : En recherche d’emploi, c’est un temps plutôt positif avec des surprises intéressantes dans votre vie professionnelle.
Poisson : (20 Fevrier - 20 Mars)
Humeur : Fini le stress et les émotions qui vous mettent sans dessus dessous, vous serez plus calme et plus confiant.
Amour : Le vent tourne généreusement dans votre direction et vous incarner
à merveille la sensualité et la vivacité amoureuse.
Argent : Grâce à votre vivacité, vous pourriez réussir à convaincre votre hiérarchie qu’une augmentation de salaire serait la bienvenue ou votre banquier
de vous accorder un prêt intéressant.
Travail : Vous avez des projets ou des impondérables, vous n’entendez
guère céder au chantage. Le travail que vous avez ramené à la maison ne fait
pas l’unanimité ? Vous composez avec cette légère houle.

ECONOMIE
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Sport

SPORT

TANGER PRATIQUE

JEUX

DIVERS
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DIVERS11
JEuX JEUX DiVErs

10EcONOMiE
Jeux
ECONOMIE saNté
SANTÉ actualités
TOURISME taNgEr pratiquE
SPORT aNNONcEs
TANGER
PRATIQUE
spOrt
légalEs
MOTS CROISÉS
(grille(grille
N° 1113)N° 814)
MOTS FLECHES
N° 1544
MOTS
CROISÉS
MOTS
FLECHES
N° 1241
Horizontalement.— I. A propos. - II. Sur l’ivoire. Gaz inerte. - III.
Ruisseau. On se tue à les joindre... - IV. Croisée. Métal. - V. Début d’itinéraire.
Greffée. - VI. Solution. Bramer. - VII. Ration lacée. Assise. - VIII. Dans le vent.
Slougui. - IX. Déduit. Attache. - X. La plus grande unité. Cargaisons.
Verticalement. — 1. Parfaite qualité. - 2. Touchée. Œufs de pou. - 3.
Dieu brillant. Refus slave. Obtenu. - 4. Etat d’Asie. Article andalou. - 5. Très
petite terre. Véritable. - 6. Déchet azoté. Alerte. - 7. Obscurcir. - 8. Eclos.
Tiré. - 9. Cobalt. Point opposés. Réfléchi. - 10. Intervalle entre deux nervures de livre (2 mots).
1

2

3

4

5

6

7

8

9

JEUX
DE MOTS

JAMAIS
VIEUX

ENTICHÉ
CAJOLER
TRAVAIL
FUTUR
PÉNIBLE
GRENOUILLE

CÉTACÉ

VILLE DE
ROUMANIE

SCÈNE

CARGAISON

INTERJECTION

PLUS
MAUVAIS

VILLE
CÔTIÈRE
ENIGME

10

ENJAMBEMENT

PETIT
ARBRE

DEMOISELLE

CÈLE
NÉON

I

II

L’HOMME
DES
GROTTES

A MOI

INFORME

PROJECTILE

MEUBLES

III

DURABLE

ABRI
DE BÊTES
ABATTUS

FOND
DE TEINT

IV

V

CÂBLE
MARIN

MESURE
AGRAIRE

TABLEAU

OUVRIÈRE

ROUE

TABLE DE
TRAVAIL

VI

NOTE
OISEAUX
DE MER

METTRE
À SEC

VII

VIII

DESERT

OFFENSER

ATTENDUE

OISEAU
DE PROIE

VEDETTE
LETTRES
DE CRÉANCE

IX

X

LIÉ

ELIMAI

ISSUE

PUNAISE
D’EAU

VENTILE

RACONTER

AFFICHES
BRUIT
AIGU

Solutions du précédent numéro
Motscroisés
croisésN°N°813
1112
••Mots
Horizontalement. — I. Somnambule. - II. Ecouter. Or. - III. Matée.
Abus. - IV. Bru. Laser. - V. Listes. ADP. - VI. AN. Inter. - VII. Baronne. Me. - VIII.
Etai. Lev. - IX. Esta. Retenu. - X. Sultan. Eté.
erticalement. — 1. Semblables. - 2. Ocarina. Tu. - 3. Motus. Real. - 4.
Nue. Trot. - 5. Etelé. Nara. - 6. Me. Asinien. - 7. Bras. Ne. - 8. Beat. Lée. - 9.
Lourdement. - 10. Ers. Preuve.

Grillecodée
codéeN°N°718
1023
••Grille
D

1

A

11

P

V

2

T

12

U

3

13

B
C

4

14

5

L
N

15

6

E
O

16

S
G

7

8

I

17

M

18

R
F

SORTE
DE GRIVES

B

MIS
CAJOLER
EN PLIS
FUTUR
FLEUR
GRENOUILLE

P

AFFL.
DU RHÔNE
EN LES

I

M E R L E S
AVELINE
REINE
DE BEAUTÉ

N O I

M I
POSTÉRITÉ
NOTE

9

TOUCHÉ

INFINITIF
MILLEPATTES

R I

E M U
DISPOSÉS

GLORIFIÉE

PILLERAS
ARTICLE
HABITANTS

L A
RÉGIES

ENTAILLE
COUCHERS
DE SOLEIL

R A

E R

FAIT
DORMIR
DEBOUT

S E E

PINNIPÈDES

P

PAISIBLE

VILLE
D’ALLEMAGNE

N I

N

MÔLE
BIÈRE

E C
LIAISON

ONCLE
D’AMÉRIQUE

E

I N U R

K O
PETIT
POSTES

RÉPANDAIT

ENGIN
EXPLOSIF

CUIVRE
ECARTENT

C U

T E L E

S E R E

L O U E E

CHAMBRE
FROIDE

I

MUSA

M I N E

I

L
ORGANE
D’OISEAU

S A C C A G E R A

PETIT
LIT
BEAU
PARLEUR

R U

M A I

L

PRONOM

ENTIÈRE
RÉFLÉCHI

G E R E E S
PASSÉS
AU
CRIBLE

CHAR
BLINDÉ

PLUS
MAUVAIS

S E T T E

P R E T S

PROMENADE
PUBLIQUE

PARENTE

A

ECLOS

I

L

POUFFE
TROIS
FOIS

R

I

T O T A L
VOYELLES

S A S S E S

O E

FIT
LE MALIN

ERBIUM

E

R U S
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CRÈVERA
EPOQUE
SUITE

PRODUITES

GRILLE CODEE
N° 1024N° 719
GRILLE
CODEE
1

2

3

6

3

4

11

6

7

4

5

1

2

3

4

5

11

12

13

14

15

B

3

6

7

6

4

6

7

16

17

H

8

9

18

19

K

10
20

F

8

5

4

9

2

11

8

4

4

6

13

15

16

7

16

5

16

11

4

9

19

D E S C E N D A N C

D O
RAILLERIE

S S

CONTREPOISON

CARGAISON

MATIN

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.

Motsfléchés
fléchésN°N°1240
1543
•• Mots
VILLE
D’ESPAGNE

SANS
MOTIFS

LIEU
DE
RELÂCHE

J

E
T

E

6

17

4

6

8

E

9

10

6

3

1

6

11

12

4

6

4

11

4

8

5

6

9

18

11

16

4

2

14

16

8

18

11

2

3

2

6

7

16

1

10

4
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خبر األسبوع
الإثيوبية جيدي حتطم الرقم العاملي

البطولة االحرتافية :

احتاد طنجة يتنف�س ال�صعداء ويقبل هدية الرجاء
بنعلي :حتقيق الإنقاذ رد على امل�شككيـن
ضمن اتحاد طنجة لكرة القدم مقعده ضمن
أندية القسم األول من البطولة االحترافية رغم تعادله
في مباراة مملة أمام حسنية أكادير الذي خاض المباراة
بالعبين شباب ،إال أن الفريق الطنجاوي استفاد من
هدية الرجاء البيضاوي الفائز على أولمبيك اخريبكة
الذي رافق رجاء بني مالل إلى القسم الثاني.
فباستثناء فوزه بالديربي على المغرب التطواني،
عجز اتحاد طنجة عن تحقيق االنتصار داخل ملعبه منذ
استئناف البطولة واكتفى بالتعادل أمام ضيوفه ،نهضة
بركان و الجيش الملكي ونهضة الزمامرة وفي آخر
مباراة محلية له هذا الموسم أمام حسنية أكادير مساء
األربعاء الماضي بدون أهداف لحساب الدورة  ،29وما
قبل األخيرة من البطولة ليضمن رسميا بقاءه ضمن
أندية القسم األول.
وكان اتحاد طنجة من أبرز المرشحين للنزول،
لكنه خلق المفاجأة بعدما حقق نتائج مفاجئة بعد
استئناف البطولة ،سيما خارج ملعبه .حيث كانت نتائجه
أفضل .شكل الفوز على الرجاء بملعبه مفتاح االنطالق
اإليجابية للفريق وتبعه الفوز على أولمبيك اخريبكة
بميدانه ثم على رجاء بني مالل.
وسيخوض اتحاد طنجة آخر مباراة له هذا الموسم
يوم السبت أمام سريع وادي زم بدون ضغط ،بعدما
رفع رصيده الى  32نقطة في المركز الثالث عشر ،
مستغال هزيمة اولمبيك خريبكة امام المتصدر الرجاء
البيضاوي ،وتجمد رصيده عند  28نقطة.
وهنأ بيدرو بنعلــي مدرب اتحــاد طنجــة جمهور
الفريق على تفادي النزول ،وقال» أهنئ جمهور
اتحاد طنجة على ضمان الفريق البقاء بالقسم األول.
اليوم أحسست أن الملعب الكبير بطنجة كان مملوءا
عن آخره بقلوب هذه الجماهير» .ورد بنعلـي على
المشككين» البعض لم يثق في قدراتنا على تحقيق
إنجاز البقاء ،بعدما كان الفريق من أبرز المرشحين
للنزول .أشكر كل من وضع ثقته فينا من البداية .أبارك
لالعبين وللمكتب المسير والجمهور وجميع أطقم
الفريق على النجــاة» .وختم مدرب اتحاد طنجـــة»في،
الالعبون لم يقووا على رفع رؤوسهم بسبب اإلحباط.
اشتغلنا بجدية كجسد واحد ،كنا بمثابة أسرة .اليوم
من حق الالعبين أن يرفعوا رؤوسهم عاليا ،كانوا رجاال
واستحقوا بلوغ هدف اإلنقاذ».
يذكــر أن سلطــات مدينـة طنجـة منعت أرباب
المقاهي من عرض مباراة اتحاد طنجة أمام الحسنية،
وهو القرار الذي اتخذته في جميع المباريات المحلية
للفريق.

حطمت اإلثيوبية ليتيسنبت
جيدي ،الرقم العالمي لسباق 5
آالف متر للسيدات ،بفارق أكثر
من  4ثوان ،يوم األربعاء الماضي،
في فالنسيا ،بعدما سجلت 14
دقيقة و 6.62ثانية .واجتازت
جيدي ( 22عامًا) الرقم البالغ
 14دقيقة و 11.15ثانية ،والذي
كان مسجلاً لمواطنتها تيرونيش
ديبابا في أوسلو ع��ام .2008
ويستهدف األوغ��ن��دي جوشوا
تشيبتيجي ،تحطيم الرقم العالمي
لسباق  10آالف متر للرجال ،في
وقت الحق اليوم.

الدوري اإلسباني

نتائج الدورة :28
أولمبيك أسفي  /اتحاد طنجة0 – 0 :
الفتح الرباطي  /يوسفية برشيد0 – 1 :
سريع وادي زم  /د .الحسني الجديدي0 – 1 :
نهضة الزمامرة  /أولمبيك اخريبكة0 – 0 :
الرجاء البيضاوي  /نهضة بركان2 – 2 :
حسنية أكادير  /الوداد البيضاوي1 – 1 :
رجاء بني مالل  /الجيش الملكي3 – 0 :
المغرب التطواني  /مولودية وجدة0 – 4 :
نتائج الدورة :29
د .الحسني الجديدي  /الفتح الرباطي2 – 1 :
رجاء بني مالل  /يوسفية برشيد
الجيش الملكي  /نهضة الزمامرة2 – 5 :
اتحاد طنجة  /حسنية أكادير0 – 0 :
مولودية وجدة  /أولمبيك أسفي0 – 1 :
أولمبيك اخريبكة  /الرجاء البيضاوي2 – 1 :
نهضة بركان  /المغرب التطواني1 – 4 :
الوداد البيضاوي  /سريع وادي زم1 – 2 :
برنامج الدورة األخيرة:
اليوم السبت
المغرب التطواني  /أولمبيك اخريبكة
يوسفية برشيد  /د .الحسني الجديدي
سريع وادي زم  /اتحاد طنجة
نهضة الزمامرة  /رجاء بني مالل

بر�شلونة يتعرث �أمام �إ�شبيلية..
�أتلتيكو يوا�صل الرتنح
وبيتي�س ي�ستفيق �أمام فالن�سيا

غدا األحد
الرجاء البيضاوي  /الجيش الملكي
حسنية أكادير  /مولودية وجدة
أولمبيك أسفي  /نهضة بركان
الفتح الرباطي  /الوداد البيضاوي
الترتيب العام:
 - 01الرجاء البيضاوي 57 :نقطة
 - 02الوداد البيضاوي// 56 :
 - 03نهضة بركان // 54 :
 - 04الفتح الرباطي// 49 :
 - 05الجيش الملكي// 45 :
 – 06مولودية وجدة// 45 :
 - 07المغرب التطواني// 37 :
 - 08حسنية أكادير// 36 :
 - 09د .الحسني الجديدي// 35 :
 - 10نهضة الزمامرة// 33 :
 – 11سريع وادي زم// 33 :
 - 12أولمبيك أسفي// 33 :
 - 13يوسفية برشيد// 33 :
 - 14اتحاد طنجة// 32 :
 - 15أولمبيك اخريبكة// 28 :
 - 16رجاء بني مالل// 11 :

سقـط برشلونـة في فخ التعادل اإليجابي بهدف لمثلـه ،خــالل
مواجهة إشبيلية ،في إطار منافسات الجولة الخامسة من الليجا ،في
معقل البلوجرانا «كامب نو» .وسجل لبرشلونة فيليب كوتينيو في
الدقيقة  ،10بينما سجل إلشبيلية لوك دي يونج في الدقيقة  .8بهذا
التعادل ،رفع برشلونة رصيده إلى  7نقاط في المركز الخامس مناصفة
مع إشبيلية .واشتكى ألبا من إصابة عضلية ،ليُغادر أرض الملعب،
وقرر كومان الدفع بالوافد الجديد سيرجينيو دست بدال منه ،ليحظى
بأول ظهور رسمي له مع الفريق الكتالوني .وحقق ريال مدريد انتصارا
بنتيجة ( ،)2-0على ليفانتي .وسجل هدفي المباراة فينيسيوس جونيور
في الدقيقة  ،16وكريم بنزيما في الدقيقة  ،95إذ تلقى تمريرة في
العمق من رودريجو جويس لينفرد بالحارس أيتور فيرنانديز ويُسجل
أول هدف له هذا الموسم .وبهذا االنتصار ،رفع ريال مدريد رصيده إلى
 10نقاط في صدارة جدول ترتيب الليغا ،بينما تجمد رصيد ليفانتي
عند  3نقاط في المركز الثامن عشر .ورغم بدايته القوية في الليغا هذا
الموسم بفوزه الكاسح على غرناطة بسداسية نظيفة ،واصل أتلتيكو
مدريد مسلسل نتائجه السلبية بتعادل ثان على التوالي ،وهذه المرة
في عقر داره بدون أهداف أمام فياريال .وحافظت شباك الفريقين
على عذريتها على مدار شوطي المباراة ،التي أقيمت على ملعب واندا
ميتروبوليتانو .وتعد هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يفشل
فيها األتلتي في حصد النقاط الثالث ،والتسجيل أيضا ،بعد أن سقط في
فخ التعادل السلبي أمام الصاعد حديثا أويسكا في مفاجأة كبيرة .ورفع
الفريق المدريدي رصيده إلى  5نقاط ويحتل بها المركز الثاني عشر ،مع
تبقي مباراتين مؤجلتين أمام قاديس وليفانتي على الترتيب .من جانبه،
رفع فريق «الغواصات الصفراء» رصيده إلى  8نقاط ،جمعها من فوزين
وتعادلين وخسارة ،ليحتل المركز الرابع .وأوقف ريال بيتيس مسلسل
هزائمه في آخر جولتين بالليجا ،بتحقيق انتصار مهم خارج قواعده
أمام فالنسيا ،بهدفين نظيفين ،على ملعب المستايا .و سجل الفريق
األندلسي هدفا في كل شوط ،حيث افتتح له سرخيو كاناليس باب
التسجيل في الدقيقة ( ،)19ثم عمق الجناح الشاب كريستيان تيو الفارق
بهدف آخر في الدقيقة ( .)74وبهذه النتيجة يستفيق فريق المدرب
التشيلي المخضرم مانويل بيليجريني من الخسارتين المتتاليتين
أمام ريال مدريد ثم خيتافي على الترتيب ،ليستعيد طعم االنتصارات
بعد انطالقة قوية للموسم الجديد بفوزين متتاليين .ورفع الفوز رصيد
البيتيس إلى  9نقاط يقفز بها للمركز الثاني ،بينما سقط «الخفافيش»
في فخ الخسارة الثانية هذا الموسم ،مقابل انتصارين وتعادل ،ليتجمد
رصيد الفريق عند  7نقاط في المركز الثامن.
وسيحتجب ال��دوري اإلسباني هذا األسبوع لفسح المجال أمام
المنتخبات لخوض مباريات ودية استعدادا للمنافسات الرسمية المقبلة،
على أن يستأنف البطولة يوم  18من أكتوبر الحالي.

مي�سي ورونالدو وج ًها لوجه ..و�صدام ناري ينتظر الريال
ب�أبطال �أوروبا

وضعــت قرعــة دور المجموعات بدوري أبطــال
أوروبا ،والتي سحبت خالل األسبوع الماضي ،النجمين
ليونيل ميسي ،وكريستيانو رونالدو وجهًا لوجه في
مجموعة واحدة ،ضمت ك ًال من يوفنتوس ،وبرشلونة،
ودينامو كييف ،وفرنشفاروش .وأسفرت القرعة عن
مجموعة صعبة لريال مدريد بجوار إنتر ميالن ،وشاختار
دونيتسك ،وبوروسيا مونشنجالدباخ ،في الوقت الذي
حملت فيه صدامًا كبيرًا لبايرن ميونخ (حامل اللقب)
أمام أتلتيكـــو مدريد ،في المجموعـة األولى بجانـب
سالزبروج ،ولوكوموتيف موسكو .وفي مجموعة نارية
جاءت فرق باريس سان جيرمان ،ومانشستر يونايتد،
واليبزيج (مفاجأة النسخة الماضية) ،بجانب باشاك
شهير .وشهدت القرعة مجموعة صعبة أيضا لليفربول،
حيث ضمت إلى جانبه أجاكس وأتاالنتا وميتالند،
فيما جاءت بقية المجموعات متوازنة نوعا ما بدون أي
صدامات قوية على النحو اآلتي:
المجموعة األولى:
بايـــرن ميونــخ وأتلتيكــو مدريــد وسالزبورغ
ولوكوموتيف موسكو
المجموعة الثانية:
ريال مدريد وشاختار وإنتر ميالن وموشينغالدباخ
المجموعة الثالثة:
بورتو ومانشتتير سيتي وأوليمبياكوس ومارسليا
المجموعة الرابعة:
ليفربول وأجاكس واتالنتا وميتالند
المجموعة الخامسة:
إشبيلية وتشيلسي وكراسوندار ورين
المجموعة السادسة:

زينيت ودورتموند والتسيو وكلوب بروج
المجموعة السابعة:
يوفنتوس وبرشلونة ودينامو كييف وفرنشفاروش
المجموعة الثامنة:
باريس سان جيرمــان ومانشستيــر يونايتـد
واليبزيك وباشاك شهير
مواعيد المجموعات:
الجولــة األولى من دور المجموعات 20 :و21
أكتوبر
الجولة الثانية من دور المجموعات 27 :و28
أكتوبر

الجولة الثالثة من دور المجموعات 3 :و 4نوفمبر
الجولة الرابعــة من دور المجموعــات 24 :و25
نوفمبر
الجولة الخامسة من دور المجموعات 1 :و 2
ديسمبر
الجولـة السادسـة من دور المجموعات 8 :و 9
ديسمبر
إياب ثمن النهائي 9 :و 10و 16و 17مارس
ذهاب ربع النهائي 6 :و 7أبريل
إياب ربع النهائي 13 :و 14أبريل
ذهاب نصف النهائي 27 :و 28أبريل
إياب نصف النهائي 4 :و 5مايو
المباراة النهائية 29 :مايو

نتائج الدورة :5
بلد الوليد  /إيبار2 – 1 :
أ.مدريد  /فيا الريال0 – 0 :
إلتشي /ويسكا0 – 0 :
ريال صوصيداد  /خيطافي:
0–3
فالينسيا  /بيتيس2 – 0 :
أوصاصونة  /سلطا0 – 2 :
أالفيس  /أ.بلباو0 – 1 :
ليفانطي  /ريال مدريد2 – 0 :
قاديس  /غرناطة1 – 1 :
برشلونة  /إشبيلية1 – 1 :
برنامج الدورة 10 / 18 ( :6
)2020 /
أالفيس  /إلتشي
أ.بلباو  /ليفانطي
بيتيس  /ريال صوصيداد
سلطا  /أ.مدريد
إيبار  /أوصاصونة
خيطافي  /برشلونة
غرناطة  /إشبيلية
ويسكا  /بلد الوليد
ريال مدريد  /قاديس
فيا الريال  /فالينسيا

جريدة طنجـة

الترتيب العام
 - 1ريال مدريد 10 :نقطة
 - 2بيتيس// 9 :
 - 3ريال صوصيداد// 8 :
 - 4فيا الريال// 8 :
 - 5برشلونة//7 :
 - 6اشبيلية//7 :
 - 7خيطافي 7 :نقطة
 - 8فالينسيا// 7 :
 - 9قاديس//7 :
 - 10غرناطة//7 :
 - 11أوصاصونة// 6 :
 - 12أ.مدريد// 5 :
 - 13سلطا// 5 :
 - 14إيبار// 4 :
 - 15ويسكا// 4 :
 - 16إلتشي// 4 :
 - 17أالفيس// 4 :
 - 18ليفانتي// 3 :
 - 19أ.بلباو// 3 :
 - 20بلد الوليد// 2 :
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ـة

أعرب جوردي فاري ،ممثل حملة سحب
الثقة من مجلس إدارة برشلونة برئاسة
جوسيب ماريا بارتوميـــو ،عن سعادتــــه
بالوصول لعدد التوقيعات المطلوبة في
حملته .وأعلنت لجنة فرز التوقيعات بسحب
الثقة من مجلس بارتوميو ،الوصول إلى
 16521توقيعا صحيحا ،وهو العدد المطلوب
إلجراء استفتاء على اإلطاحة برئيس برشلونة
وإجراء انتخابات عاجلــة .وقال فـــاري في
تصريحات نقلتها صحيفــة «ماركا» « :تم
الوصول للعدد المطلوب من التوقيعات،
وأتوقع زيادته إلى نحو  20ألف توقيع ألن
األصوات الباطلة تمثل نحو  4.5%من العدد
اإلجمالي» .وأضاف« :نحن سعداء للغاية
ونأمل أن يستقيل مجلس اإلدارة قريبًا ،ولن
نضطر إلى مواجهة مشكلة الوصول إلى
استفتاء» .وأكد المرشح لخوض انتخابات
مجلس إدارة برشلونة ،أن وصول  20ألف
عضو للتوقيع على حملة سحب الثقة،
يعني أن المجلس الحالي مرفوض ،وعليه أال
ينتظر نتيجة االستفتاء .و بعد الوصول للعدد
المطلوب ،تنص اللوائح أن يتم إجراء استفتاء
على مستوى رسمي من أجل التصويت
على رحيل المجلس ،وهنا تواجه المعارضة
شرط الوصول إلى  % 66.6أي ثلثي أعضاء
النادي من أجــل خـروج بارتوميو .وختـم
فاري« :االستفتاء شيء محفوف بالمخاطر
في الوقت الحالي والظروف التي نمر بها
من انتشار كورونا ،ومكلف أيضًا بالنسبة
للنادي ،وآمل أن يتنازل المجلس الحالي
ويتقدم باالستقالة ويعلن إجراء االنتخابات».

برشلونة خيب أمل ديباي
في انتظار يناير

كشف جان ميشيل أوالس ،رئيس ليون،
عن حالة الهولندي ممفيس ديباي ،نجم
الفريق ،عقـب فشـل انتقالـه إلى برشلونـة
خالل الميركاتــو الصيفـي المنصرم .وظل
ديباي مرتبطا باالنتقال إلى برشلونة حتى
اللحظات األخيرة من الميركاتــو الصيفــي.
وقال أوالس ،في تصريحــات أبرزها موقـــع
 footmercatoالفرنسي« :منـذ البدايــة
كنت واضحًا مع ممفيس ،كما أنني التقيت
مع الرئيس بارتوميو في برشلونة مرتين،
وقال لي ال أعرف كيف يمكن حسم األمور».
وأضاف« :أعلم أن كومان منح ممفيس أمل
االنضمام إلى برشلونة ،وكان ديباي مستعدًا
لبذل الجهد من أجل إنهاء الصفقة بنجاح،
لكنه يشعر اليوم بخيبة أمل من برشلونة،
وليس من ليون» .وواصل« :ديباي سيفعل
أي شيء ليجد نفسه في برشلونة خالل شهر
يناير المقبل ،لكني لست صاحب القرار ،إنه
جونينيو ،الذي قرر كل شيء بشأن االنتقاالت
مع فينسينت بونسوت ورودي جارسيا».
وأتم« :لم أتخل عن فكرة تمديد عقد ديباي،
لكن ألنه يقول ال دائمًا ،يبدو األمر صعبًا».

تجهيز أموال لتحقيق حلم بيريز

في إطار تفعيل استراتيجية الجامعة للتكوين والعمل القاعدي
جهويا في مختلف مناطق المملكة ،عقد فوزي لقجع ،رئيس
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ،يوم الخميس فاتح أكتوبر،
بمعية أوشن روبرتس ،المدير التقني الوطني ،اجتماعا مع رؤساء
وأطر العصب الجهوية لكرة القدم وذلك بحضور مختلف أطر
ومديري أقسام اإلدارة التقنية الوطنية.
وأكد رئيس الجامعة في مستهل كلمته ،على وجوب االشتغال
في الميدان وطنيا و جهويا ،وعدم االكتفاء بعقد االجتماعات،
كون كرة القدم تلعب في الميدان وفي جميع جهات ومناطق
المملكة ،وفي الكثير من األحيان في ظروف تعتبر صعبة جدا،
تختلف كثيرا عن الظروف في مركب محمد السادس لكرة القدم.
كما دعا رئيس الجامعة إلى االشتغال بتواصل وعلى مستوى واحد،
دون حسابات شخصية وتراتبية بين األطر ،النتيجة وحدها تهم.
ودعا أيضا إلى وضع برامج محددة بأهداف واضحة ومسطرة في
الزمن لتقييم أفضل .من جهة أخرى ،أعلن أوشن روبرتس ،المدير
التقني الوطني عن إنطالق دورات تكوينية ولقاءات مع األطر

التقنية بالعصب الجهوية بمركب محمد السادس لكرة القدم،
وذلك لتبادل الخبرات باإلضافة إلى دورات تطبيقية للمترشحين
لنيل دبلوم التدريب  -ب .-كما ذكر المدير التقني الوطني
بمعية بعض من مديري أقسام اإلدارة التقنية باستراتيجية اإلدارة
التقنية وطنيا وجهويا ،ودعا إلى العمل على مشاركتها مع العصب
الجهوية وتحديد األهداف بطريقة تشاركية فيما يخص استغالل
مالعب القرب ،تكوين المدربين ،كرة القدم القاعدية ،كرة القدم
النسوية .وقدم المدير التقني الوطني ،للعصب الجهوية األطر
الوطنية (بادو الزاكي ،رشيد الطاوسي ،جمال لحرش ،فتحي جمال
والحسين عموتة) التي ستتكلف بالتنسيق مع العصب الجهوية،
للتواصل الدائم وتقييم العمل واألهداف المسطرة .باإلضافة إلى
األطر اإلدارية ومديري مختلف أقسام اإلدارة التقنية بما في ذلك
أقسام كرة القدم النسوية ،تكوين األطر ،كرة القدم القاعدية
وتكوين الالعبين .وفي األخير ،تم تحديد برنامج اجتماعات وبرامج
مستقبلية بين العصب الجهوية واإلدارة التقنية الوطنية.

توقيف الكعداوي لـ 4مباريات العتدائه
على العب من احتاد طنجة
قررت اللجنـــة المركزيــة للتأديــب ،توقيف أيوب
الكعداوي العب فريق أولمبيك أسفي لـ 4مباريات واحدة
منها موقوفة التنفيذ ،وتغريمه مبلغ  5000درهما ،بعد
طرده في المباراة التي جمعت فريقه باتحاد طنجة لحساب
الدورة  28من البطولة ،العتدائه على الالعـب أنـور جيد،
كما أوقفت األخير لمباراة واحدة نافـذة بعد طرده في
المباراة .وكان الالعبان اصطدما مع بعضهما عند نهاية
المواجهة .وفي نفس االجتماع قررت اللجنة تغريم فريق

حسنية أكادير مبلغ  2000درهما ،لحصول فريقه على 5
إنذارات خالل المباراة التي جمعته بفريق الوداد الرياضي.
وكانت اللجنة قررت توقيف محمد الشيبي ،العب
اتحاد طنجة لمباراتين واحدة منها موقوفة التنفيذ بعد
طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالمغرب التطواني
لحساب الدورة  .27وتغريـم اتحـــاد طنجة مبلغ 2000
درهما ،لحصــول الفريــق على  3إنذارات وطــرد خــالل
المباراة نفسها.

«الفار» يتعزز بتقنية خط حالة الت�سلل
االفرتا�ضي يف البطولة الوطنية

مليونا يورو وراء فشل ضم جارسيا

كشفت «ماركا»عن سبب فشل انتقال
إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي ،إلى
برشلونة ،خالل الميركاتو الصيفي .وظل
برشلونة يطارد جارسيا ،لكنه فشل في إبرام
الصفقة قبل غلق باب االنتقاالت ،مساء
اإلثنين .ووف ًقا للصحيفة  ،فإن برشلونة قدم
ظهر اإلثنين ،عرضًا بقيمة  10ماليين يورو
كمبلغ ثابت ،باإلضافة إلى متغيرات تبلغ 8
ماليين يورو .وأشارت إلى أن مانشستر سيتي
رفض العرض ،مما جعل بارتوميو رئيس
برشلونـة ،يتدخـل بنفسـه في المفاوضات.
وأوضحت أن مسؤولي سيتي ،أبلغوا بارتوميو
بضرورة زيادة العرض مليوني يورو ،األمر
الذي رفضته إدارة برشلونة ،التي قالت
إنها ستواصل المفاوضات لضم جارسيا في
يناير المقبل ،وإذا فشل سيحصل على توقيع
الالعب ويضمه مجانًا في الصيف المقبل.

جريدة طنجـة
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اكتمال األصوات الصحيحة إلقامة
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لقجع و �أو�شن يجتمعان مع الع�صب لتفعيل
ا�سرتاتيجية اجلامعة للتكوين والعمل القاعدي
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أفـادت صحيفـة «مونـدو ديبورتيفو»
بأن ريـال مدريد بدأ في تحسيـن أمـوره
المادية في الوقت الحالي ،تأهبًا للصفقة
التي يحلم بضمها فلورنتينو بيريز ،منذ
سنوات .ويتأهب الريال لضم مبابي من سان
جيرمان الصيف المقبل ،خاصة وأن عقده
في حديقة األمراء ينتهي في صيف ،2022
كما كشفت العديد من التقارير عن طلب
الالعب من إدارة ناديه السماح له بالرحيل
بنهاية هذا الموسم .وبحسب الصحيفة ،فإن
الريال استعاد خدمات ثالثة العبين معارين
هذا الصيــف وهم أنـدري لونين وألفــارو
أودريوزوال ومارتن أوديجارد ،مع ثقة زيدان
في أسينسيو ويوفيتش وهازارد .ولم يشارك
الريال في الميركاتو الصيفي ،واعتمد على
بيع بعض من نجومه لجني األموال ،مثل
خاميس الذي انتقل إلى إيفرتون ( 25مليون
يورو) ،وريجيلون إلى توتنهام ( 30مليون
يورو) ،وحكيمي إلى إنتر ميالن ( 40مليون
يورو) ورودريجيز إلى إشبيلية ( 13.5مليون
يورو) ،إضافة إلى التخلص من راتب بيل،
بإعارته إلى توتنهام .وأصر فلورنتينو على
اتباع سياسة التقشف هذا الصيف ،بتقليص
الرواتــب إلى حــد كبيــر ،وتجميــع أمــوال
الالعبين الراحلين ،لمحاولة ضم مبابي
الصيف المقبل .وأوضحت الصحيفة ،أنه منذ
أن فشل الريال في التعاقد مع مبابي من
موناكو قبل انضمامه لسان جيرمان أصبح
الفرنسي الهدف األول لفلورنتينو.

عائلة بنزيما نصحته بالرحيل

قال كريم بنزيما ،مهاجم ريال مدريد
في مقابلة مع شبكة (موفيستار )+مسجلة
من مدينة بالديبيبــاس الرياضيـة « :دور
المهاجم ال يقتصر على تسجيل األهداف
فقط ،هناك أشياء أخرى في كرة القدم
ال تفهمها الجماهير» .وأضاف« :يمكنني
تسجيل هدف ،لكن إذا ما توقفت عن
الركض ولم ألمس الكرة خالل  90دقيقة
فإن هذا يمثل مشكلة» .وعن انتقاله
لريال مدريد ،تابع« :أتذكر أنني كنت مع
أصدقائي .هادئا .اتصلت أسرتي ووكيل
أعمالي بي ليقول لي إنه يتعين أن أتوجه
إلى المنزل سريعا .يجب أن نتحدث .قلت
لهم إنني ليس لدي وقت ،وقالوا أنه يتعين
علي المجيء .فلورينتينو هنا .فتحت الباب
وشاهدته .لم أقل شيئا سوى مرحبا».وبشأن
أول عام في صفوف ريال مدريد ،قال« :لم
أكن على دراية باألمور ،وال ماذا يعني ريال
مدريد في البداية» .وتابع« :تنظر في غرفة
الالعبين وترى أفضل الالعبين الذين يمكن
أن يلعبوا في جميع األنحاء .كنت وحيدا .لم
أكن أتحدث اللغة اإلسبانية .كان األمر صعبا
للغاية .إن لم تشعر بوضع جيد خارج الملعب،
فإن الوضع بداخله يكون صعبا للغاية .هذا
ما حدث لي في أول عام» .وأوضح بنزيما أن
أصدقاءه وعائلته نصحوه بالرحيل ،قبل أن
يلتقي بيريز ،ويغير هذه الفكرة التي دارت
بالفعل في رأسه .وأتم« :وجدت فلورنتينو
أمامي ،أتذكر أنه قال لي أما زلت عند وعدك
لي ببذل كل مجهودك؟ فأجبت سريعًا نعم
نعم».

زيدان يخسر العبا جديدا

عززت تقنية مساعدة الحكم بالفيديو في البطولـــة
الوطنيــة بتقنيــة خـط حالــة التسلل االفتراضي .حيث
خضع  21حكما لـ VARومثلهم من الحكام المساعدين،
لتدريب خاص في هذا الشأن ،وذلك بتاطير من خبير دولي
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في هذا المجــال .و سيتــم االشتغـال بهذه التقنية ألول
مرة ببالدنا في أربع مباريات من الجولة 28من بطولة
الوطنية القسم الوطني األول ،على أن يتم تعميمها في
الدورات المقبلة.

خسر الفرنسي زيـــدان ،مــدرب ريــال
مدريد ،العبًا جديدًا في تدريبات الفريق
بسبب اإلصابة .وعانى الرياـل خـالل الفتـرة
الماضية بسبب إصابة وغياب أودريوزوال
وكارفاخال وماريانو دياز وهازارد وكروس
وميليتاو .ووف ًقا ل «ماركا» ،فإن أسينسيو
جناح الريال ،تغيب عن تدريبات الفريق
يوم األربعاء ،بسبب معاناته من التهاب في
البلعوم .وأشارت الصحيفة إلى أن اإلصابة
ال تهدد مشاركة أسينسيو في المباريات
المقبلة ،لكنه سيعود قريبًا للمشاركة في
التدريبات الجماعية .يذكر أن الريال يقبل
على خوض مباراة قوية ضد برشلونة يوم
 24أكتوبر الجاري ،ضمن منافسات الدوري
اإلسباني.
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دفوعات غريبة
لكركا�ش �أمام جلنة
الأخالقيات
وأنا أتصفح إحـدى األعــداد السابقــة
إلحدى الصحف الورقية الوطنية ،فاجأني
تصريح غريب لعزيز كركاش ،مدرب أولمبيك
اخريبكة بعد وقوفه أمام لجنة األخالقيات
على خلفية حدث غريب كان قد حصل في
مباراة فريقه أمام اتحاد طنجة لحساب
مؤجل الدورة  22من البطولة االحترافية
للقسم الوطني األول.
الفريق الخريبكي كان قد لجأ لمجموعة
من الحيل بتعريض اتحاد طنجة لضغوط
نفسية قبل المواجهة بمركب الفوسفاط،
وإطالق إشاعات قرار التأجيل من طرف
سلطات المدينة ساعات قبل انطالق المباراة
بداعي إصابات في صفوف الفريق بكورونا
بعد إخضاع مكونات الفريـق للتحاليل
الخاصة بالكشف عن الفيروس ،وضمنها
المدرب عزيز كركاش .لكن األخير كان قد
فاجأ الجميع بظهوره داخل أرضية الملعب
رغم إعالن إصابته واحتكاكه بالعبي فريقه
وقدم تعليمات قبل انطالق المباراة التي
كانت تكتسي أهمية كبيرة نظرا لوضعية
الفريقين بسلم الترتيب العام في ظل
الصراع على تفادي الهبوط و آلت نتيجتها
في النهاية لصالح اتحاد طنجة بهدف لصفر.
التصريــح الغريــب الذي نحن بصــدد
الحديث عنه ،جاء من مدرب اخريبكة ،عزيز
كركاش حين مثل أمام لجنة األخالقيات
بتهمة خرق البروتوكول الصحي ،الموضوع
من قبل الجامعة والجهات المختصة،
والذي يلزم المصابين بالحجر الصحي ،إلى
حين شفائهم من الفيروس ،تفاديا لنقل
العدوى إلى باقي المخالطين .وأكد كركاش
ألعضاء اللجنة نفسها ،أنه كان يدرك جيدا
عدم إصابته بالوباء ،وأن خطأ ما في نتيجة
التحليلة ،وارد ،وعادة ما يحدث ،خصوصا
أنه لم يكن يعاني أعراضا محددة ،مضيفا
أنه سارع إلى إجراء تحاليل مخبرية مضادة
بعد يومين فقط ،وجاءت سلبية ،ما يعني
أنه لم يكن مصابا أثناء وجوده بالملعب،
من أجل تقديم تشكيلة فريقه ،ليس إال.
وأضاف كركاش أنه ظل ملتزما بالحجر
الصحي رفقة الالعبين في الفندق ،طبقا
لإلجراءات المعمول بها من قبل الجامعة،
وبذلك لم يكن معزوال بمفرده ،قبل حضوره
إلى الملعب ،الذي غادره بمجرد ما طلب منه
ذلك.
هذا المبرر يضرب بمصداقية التحاليل
المخبرية التي تسهر عليها الجهات المعنية
وباألطر الصحية ..ألن المدرب قالها صراحة
وهو متأكد من نفسه أنه لم يكن مصابا،
وإال فما رأي الجهات المعنية؟؟..

حوار السبت
استضافت الصفحة الرسمية لفريق
إنتر ميالنو اإليطالي في فقرة أسئلة-
أجوبة على منصة تويتر،الدولي المغربي
أشرف حكيمي الذي حمل قميص الفريق
اإليطالي هذا الموسم .وأجاب حكيمي،
الالعب السابق لريال مدريد اإلسباني و
دورتموند األلماني عن جميع األسئلة التي
طرحت عليه وشملت جميع الجوانب ،من
انطالقته مع الريال مرورا بتجربته الناجحة
مع دورتموند حتى وصوله إلى رحاب
«اإلنتر».
أشرف حكيمي ،من مواليد  4نونبر
 1998بمدريد ،جنسيته :مغربية
وإسبانية .يلعب كمدافع جناح ،طوله:
 181سنتمترا ،تلقى تكوينه في ريال
مدريد .لعب  28مباراة دولية مع المنتخب
المغربي .حقق كإنجازات كأس ملك
إسبانيا ( ،)2017وكأس السوبر اإلسباني
( ،)2017وكأس العالم لألندية (،)2017
وعصبة أبطال أوربا ( )2018ثم السوبر
األلماني ( .)2019حكيمي أجاب بعفوية
عن أسئلة عديدة ومتنوعة تلقاها خالل
مروره وكانت كالتالي:
ما أسباب اختيار إنتر ميالن؟
فضلت اإلنتر ألنه فريق عظيم يمتلك مدربا كبيرا،
أظن أن ذلك يناسبني كثيرا ،فأنا مستعد تماما لخوض هذا
التحدي وأظن أن هذه الشراكة ستتم في أفضل الظروف،
عيننا على اللقب وسنحاول الفوز به.

ما رأيك حول المدرب كونطي؟
إنه مدرب عالمي ،لديه حس تنافسي وشغف كبير،
يمرره لالعبين وكذلك الجماهير ،هذا يجلعنا نقاتل حتى آخر
رمق ،إنه يمنحني الحماس الكافي وهذا ما أحتاجه.

هل يمكن اعتبارك الخليفــة المنتظــر
للبرازيلي مايكون؟
كان البرازيلي مايكون العبا عظيما ،ذو لياقة بدنية
هائلة ،أتمنى أن أسير على دربه وأن أصل لمستوياته في
يوم ما.

هل ترى أن مرورك األخيــر مع بوروسيا
دورتموند سيفيدك في تجربتك الجديدة مع
اإلنتر؟
بطبيعة الحال ،فأنا محظوظ ألنني خضت تجربة من
المستوى العالي مع دورتموند ،هذا يمنحك جرعة إضافية
من الثقة ،ويزيد من خبراتك ،أظن أن تجربتي األخيرة
ستفيدني في تطوير مستواي أكثر مع إنتر ميالن ،أنا مقتنع
بذلك.

ما هي أبعد نقطة وصلت لها خالل مشوارك
االحترافي؟
حصل ذلك عندما فزنا بعصبة األبطال األوروبية مع
ريال مدريد ،ثم إن تجربة لعب كأس العالم األخيرة مع
المنتخب المغربي استمتعت بها كثيرا.

من هو مثلك األعلى؟
إنه البرازيلي مارسيلـو ،لقد قلتها في مرات سابقــة،
أنا معجـب كثيرا بالخصال التي يتمتـع بها مارسيلو ،وأنا
محظوظ جدا لحصولي على فرصة التعرف عليه عن قرب.

أشرف حكيمـي
«محظوظ لأنني خ�ضت جتربة من امل�ستوى
العايل مع دورمتوند»

ما هو مركزك المفضل؟
أميل كثيرا لمركز الظهير ،لكنني مستعد للعب في أي
مركز يطلبه مني المدرب ،سوف أقدم كل ما عندي من أجل
الفريق.

ما هي الرياضات األخرى التي تتابعها؟
أنا ألعب «البادل تنس» مع األصدقاء ،وأحب أيضا
رياضة كرة السلة.

كيف شعرت وأنت تواجه إنتر ميالن سابقا؟
كانت تجربة مهمة ،الجماهير في ملعب سان سيرو
استثنائية ،األجواء رائعة للغاية ،أنا ال أستطيع االنتظار حتى
ألعب مجددا هناك.

هل أنت معجب بأحد العبي اإلنتر سابقا؟
إنه صامويل إيطو ،أعتبره قدوتي في كرة القدم ،إنه
أيقونة إفريقية خالصة .نحن نشترك في أمر معين أننا
انطلقنا من إفريقيا ،أنا معجب للغاية بقصة صامويل إيطو
الملهمة.

كيف ترى موقفك ضمن خطــة كونطي
المعروفة 3-5-2؟
أنا على ثقة بأنني سأندمج سريعا مع خطة المدرب،
لن أجد صعوبة في ذلك ،لقد عشت تجربة مماثلة في
دورتموند ،ال شك في أن زمالئي في الفريق هم سند
حقيقي في البدايات.

هل لديك معرفة بالعبي اإلنتر؟
أنا أعرفهم جميعا ،زانيتي والبقية ،ثم إنني كنت متابعا
للفريق خاصة عندما فاز بالثالثية ،لقد كان هذا الفريق
ملهما للغاية ،وبالتالي فأنا أعرف كل الالعبين العظماء
الذين مروا من هنا ،دييغو ميليتو،صامويل إيطو ،ويسلي
شنايدر وآخرون.

هل يوجد هنـاك العــب تعجبــك طريقه
أدائه؟

لقد قلت سابقا أنني معجب بأداء البرازيلي مارسيلو
زميلي السابق في ريال مدريد ،لقد تقفيت أثره وأنا معجب
به كثيرا.

هل لديك لقب معين ينادونك به؟

في ريال مدريد ،اعتدت أن تتم مناداتي بحاكيمي ،أظن
أن هذا هو اللقب المعروف به.

نود معرفة الفريق الذي كنت تشجعه في
طفولتك

أنتمي إلى مدريد ،طبيعي أن أشجع ريال مدريد ،لقد
تدرجت في كل الفئات الصغرى هناك.

ما هي أهدافك؟

أود مساعدة الفريق للفوز بلقب السكوديتو ،لقد مر
زمن طويل لم نفز به ،يجب محاولة ذلك اآلن ،هذا هدفي
األساسي ،ثم البصم على مشوار مميز أيضا في عصبة
األبطال األوروبية.

في رأيك ما هي أوجــه االختــالف بين
البوندسليغا و السيري أ؟

هناك تركيز أكثر على الجانب الطكتيكي في البطولة
اإليطالية ،هذا ما أخبروني به ،وأنا بدوري أود االستفادة
والتطور أكثر.

من هو الالعب األســرع أنــت أم ألفونسو
دايفيز؟

الحقيقة دايفيز يمتلك سرعة هائلة لكنني ال أعلم
األسرع منا ،إنه العب جيد جدا ،نحن اإلثنان نمتاز بعامل
السرعة.

كيف تنظر ل»ديربي ال مادونينا»؟

أتمنى تحقيق نتيجة الفوز ،هذا هدفنا الرئيس ،أود
االستمتاع بالمشاركة في مباراة من هذا الحجم وجعل
مناصري الفريق سعداء.

كيف شعرت عندما توصلت بخبر اهتمام
انتر ميالن بخدماتك؟

هل لديك رسالة خاصة لجماهير اإلنتر؟

لقد كنت سعيدا للغاية عندما علمت باهتمام انتر
ميالن بخدماتي ،إنها خطوة جيدة في مساري االحترافي ،أنا
مقتنع تماما أنني أقدمت على االختيار الصائب.

نعم بالطبع ،أود القول أن تواجدي هنا الغرض منه
تقديم اإلضافة ،ولدي الثقة كاملة في أننا سنقدم نتائج
جيدة في الموسم الجديد.
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كـراء التسييـر الحـر
السيد بناصـر والد علـي ،الجنسيـة مغربـي ،الساكن
بطنجة ،حي مبروكة زنقة الحسين بن علي رقم ،13
الحامل للبطاقة الوطنية تحت رقم  6178والسيد
الحجــوي محند ،الجنسيــة مغربي ،الساكن بطنجة،
حي بوغاز زنقة موالي طاهر رقم  ،17الحامل للبطاقة
الوطنية رقم  67590أعطوا التسيير الحر بتاريخ 01
أكتوبـر  ، 2020للسيد صدقـي محسن ،الجنسية
مغربي ،الساكن بطنجة ،شارع عمر ابن عبد العزيز
إقامـة عين زهـران طابق  2رقم  .22لالستغـالل
محـل مطعـم بيتــزا الواقــع بطنجـــة 18 ،زنقة
الموتق روداني المسجــل بالسجــل التجـاري رقم
 49294و.49296
التسيير المذكور أعـاله أخـذ فعاليــة بتاريخ
.2020/10/01
مستخلص مطابق لألصل
المـؤجـر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتبالتنفيذ
ملف عدد 2018/8516/342 :
إعالن عن بيع عقار
لفائدة  :البنك الشعبي لطنجة تطوان ش.م
ضد  :شركة بروكليب ش.م.م في شخص م.ق
مقرها االجتماعي بزاوية محج طانطان وزنقة لبنان
الطابق  6رقم  59إقامة لينا بطنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2020/11/04على الساعة
الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة
بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو «مالباطا  »34ذي
الرسم العقاري عدد  06/186573المملوك للمدعى
عليها المذكورة أعاله الكائن بطريق مالباطا طنجة،
وهو عبارة عن شقة بالطابق السادس مساحتها
63م.2
ح��دد الثمن االفتتاحي لبيع العقار ف��ي مبلغ
 504.000,00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.
يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة .٪3
وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب التنفيذ
بهذهالمحكمة.
عن رئيس كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتبالتنفيذ
ملف عدد 2018/8516/343 :
إعالن عن بيع عقار
لفائدة  :البنك الشعبي لطنجة تطوان ش.م
ضد  :شركة بروكليب ش.م.م في شخص م.ق
مقرها االجتماعي بزاوية محج طانطان وزنقة لبنان
الطابق  6رقم  59إقامة لينا بطنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2020/11/04على الساعة
الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة
بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو «مالباطا  »35ذي
الرسم العقاري عدد  06/186574المملوك للمدعى
عليها المذكورة أعاله الكائن بطريق مالباطا طنجة،
وهو عبارة عن شقة بالطابق السادس مساحتها
72م.2
ح��دد الثمن االفتتاحي لبيع العقار ف��ي مبلغ
 576.000,00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.
يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة .٪3
وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب التنفيذ
بهذهالمحكمة.
عن رئيس كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتبالتنفيذ
ملف عدد 2018/8516/344 :
إعالن عن بيع عقار
لفائدة  :البنك الشعبي لطنجة تطوان ش.م
ضد  :شركة بروكليب ش.م.م في شخص م.ق
مقرها االجتماعي بزاوية محج طانطان وزنقة لبنان
الطابق  6رقم  59إقامة لينا بطنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2020/11/04على الساعة
الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة
بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو «مالباطا  »36ذي
الرسم العقاري عدد  06/186575المملوك للمدعى
عليها المذكورة أعاله الكائن بطريق مالباطا طنجة،
وهو عبارة عن شقة بالطابق السادس مساحتها
88م.2
ح��دد الثمن االفتتاحي لبيع العقــــار في مبلغ
 704.000,00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.
يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة .٪3
وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب التنفيذ
بهذهالمحكمة.
عن رئيس كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتبالتنفيذ

جريدة طنجـة

ملف عدد 2018/8516/345 :
إعالن عن بيع عقار
لفائدة  :البنك الشعبي لطنجة تطوان ش.م
ضد  :شركة بروكليب ش.م.م في شخص م.ق
مقرها االجتماعي بزاوية محج طانطان وزنقة لبنان
الطابق  6رقم  59إقامة لينا بطنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2020/11/04على
الساعة الثالثة مســاء سيجــرى بقاعة البيوعات بهذه
المحكمــة بيــع بالمزاد العلنــي للعقـــار المدعو
«مالباطا  »37ذي الرسم العقاري عدد 06/186576
المملوك للمدعى عليها المذكورة أعاله الكائن
بطريق مالباطا طنجة ،وهو عبارة عن شقة بالطابق
السادس مساحتها 87م.2
حدد الثمن االفتتــــاحـــي لبيـع العقــار في مبلغ
 696.000,00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.
يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة .٪3
وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب التنفيذ
بهذهالمحكمة.
عن رئيس كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتبالتنفيذ
ملف عدد 2018/8516/346 :
إعالن عن بيع عقار
لفائدة  :البنك الشعبي لطنجة تطوان ش.م
ضد  :شركة بروكليب ش.م.م في شخص م.ق
مقرها االجتماعي بزاوية محج طانطان وزنقة لبنان
الطابق  6رقم  59إقامة لينا بطنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2020/11/04على الساعة
الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة
بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو «مالباطا  »38ذي
الرسم العقاري عدد  06/186577المملوك للمدعى
عليها المذكورة أعاله الكائن بطريق مالباطا طنجة،
وهو عبارة عن شقة بالطابق الخامس مساحتها
83م.2
حدد الثمن االفتتاحي لبيــــع العقــار في مبلــغ
 664.000,00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.
يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة .٪3
وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب التنفيذ
بهذهالمحكمة.
عن رئيس كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتبالتنفيذ
ملف عدد 2018/8516/357 :
إعالن عن بيع عقار
لفائدة  :البنك الشعبي لطنجة تطوان ش.م
ضد  :شركة بروكليب ش.م.م في شخص م.ق
مقرها االجتماعي بزاوية محج طانطان وزنقة لبنان
الطابق  6رقم  59إقامة لينا بطنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2020/11/04على الساعة
الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة
بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو «مالباطا  »49ذي
الرسم العقاري عدد  06/186588المملوك للمدعى
عليها المذكورة أعاله الكائن بطريق مالباطا طنجة،
وهو عبارة عن شقة بالطابق الثامن مساحتها 87م.2
ح��دد الثمن االفتتاحي لبيع العقار ف��ي مبلغ
 696.000,00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.
يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة .٪3
وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب التنفيذ
بهذهالمحكمة.
عن رئيس كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتبالتنفيذ
ملف عدد 2018/8516/358 :
إعالن عن بيع عقار
لفائدة  :البنك الشعبي لطنجة تطوان ش.م
ضد  :شركة بروكليب ش.م.م في شخص م.ق
مقرها االجتماعي بزاوية محج طانطان وزنقة لبنان
الطابق  6رقم  59إقامة لينا بطنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2020/11/04على
الساعة الثالثة مساء سيجــرى بقاعــــة البيوعات
بهذه المحكمة بيــع بالمــزاد العلنــي للعقـــار
المدعو «مالباطا  »50ذي الرسم العقــاري عدد
 06/186589المملوك للمدعى عليها المذكورة
أعاله الكائن بطريق مالباطا طنجة ،وهو عبارة عن
شقة بالطابق التاسع مساحتها 83م.2
ح��دد الثمن االفتتاحي لبيع العقار ف��ي مبلغ
 664.000,00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.
يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة .٪3
وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب التنفيذ
بهذهالمحكمة.
عن رئيس كتابة الضبط
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المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتبالتنفيذ
ملف عدد 2018/8516/363 :
إعالن عن بيع عقار
لفائدة  :البنك الشعبي لطنجة تطوان ش.م
ضد  :شركة بروكليب ش.م.م في شخص م.ق
مقرها االجتماعي بزاوية محج طانطان وزنقة لبنان
الطابق  6رقم  59إقامة لينا بطنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2020/11/04على الساعة
الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة
بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو «مالباطا  »55ذي
الرسم العقاري عدد  06/186594المملوك للمدعى
عليها المذكورة أعاله الكائن بطريق مالباطا طنجة،
وهو عبارة عن شقة بالطابق التاسع مساحتها 87م.2
ح��دد الثمن االفتتاحي لبيع العقار ف��ي مبلغ
 696.000,00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.
يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة .٪3
وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب التنفيذ
بهذهالمحكمة.
عن رئيس كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مقسمالتبليغ
ملف تبليغ رقم 2020/8401/597 :
نوع القضية  :تبليغ األحكام واألوامر والقرارات محلي
طالب التبليغ  :ناهي نورالدين ،عنه ذ /مصطفى
امفيتل محامي بطنجة
المبلغ إليه  :الملوكي عبد اهلل
إعالن عن صدور حكم غيابي بقيم طبقا لمقتضيات
الفصل  441من ق.م.م.
تصرح المحكمة في جلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا
بقيم.
في الشكل  :قبول الطلب.
في الموضوع  : 1الحكم على المدعى عليه بأدائه
لفائدة المدعي واجب الكراء عن الفترة الممتدة من
فاتح شهر يناير  2018إلى غاية متم شهر مارس
 2019بحسب سومة شهرية قدرها  1200درهم
مع تعويض عن المطل قدره  1000درهم ،وبشمول
الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة اإلكراه البدني في
األدنى وبتحميل المدعى عليه الصائر.
 - 2بتصحيح اإلشعار باإلفراغ المبلغ إلى المدعى
عليه بتاريخ  2019/06/11الحكم تبعا لذلك بإفراغه
هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري
المؤجر له الكائن بطنجة البالية تجزئة فاسينطا رقم
 80القطعة  308بطنجة ،بلغ القيم القضائي بتاريخ
.2020/10/08
نموذج رقم 50067
قسمالتبليغ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التصفية والتسوية القضائية
إشعار بقفل مسطرة التصفية القضائية
في مواجهة شركة نيطوورك ربورط
السجل التجاري رقم 21635
بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ  2020/10/01في
الملف عدد  2020/8319/63رقم الحكم 2020/66
قضت المحكمة التجارية بطنجة :
في الموضوع  :بقفل مسطرة التصفية القضائية
المفتوحة في مواجهة شركة نيطوورك ربورط
الكائنة :قطعة  26بلوك ب  4سي إي المنطقة الحرة
طنجة مع ما يترتب على ذلك قانونا.
عن رئيس كتابة الضبط
خديجةالنعيمي
منتدبةقضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيــععقـــار
ملف تنفيذي عدد 6201/20-824 :
بطلب من نزهة قريقش
ضد  :سعاد قريقش ومن معها
في يوم الثالثاء  2020-12-08على الساعة العاشرة
والنصف ( )10:30صباحا بقاعة البيوعات بالمقر
الرئيسي للمحكمة االبتدائية بطنجة ،سيجرى البيع
بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار :
الكائن بمدينة طنجة :
الواقع بشارع محمد الخامس طنجة ،وهو عبارة عن
شقة بالطابق الثامن ،مساحتها  175م ،2الحامل
للرسم العقاري عدد /21547ج.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 1.500.000,00 :
درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ النشر
إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.
وعلى كل من يريد معلومات إضافية في الموضوع
أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر االلتزامات
ومستندات اإلجراءات.
ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء مع زيادة
.٪3
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهامبوحيي
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني

المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيــــععقـــار
ملف تنفيذي عدد 6201/20-1534 :
بطلب من :محمد رضا حدوش
ضد  :محمد حدوش
في يــوم الثالثـــاء  2020-11-17على الساعة
العاشرة والنصف ( )10:30صباحا بقاعة البيوعات
بالمقر الرئيسي للمحكة االبتدائية بطنجة ،سيجرى
البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار
الكائن بمدينة طنجة :
الواقع بحي السعادة زقنة  18رقم  06بني مكادة
طنجة ،وهو عبارة عن بناية تشتمل على سفلي زائد
طابقين وغرفة بالسطح ،مساحتها  79م 2والحامل
للرسم العقاري عدد .61/51990
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ  950.000,00 :درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ النشر
إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.
وعلى كل من يريد معلومات إضافية في الموضوع
أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر االلتزامات
ومستندات اإلجراءات.
ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء مع زيادة
.٪3
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهامبوحيي
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
مكتبالتنفيذ
إعالن عن بيع عقار
ملف تنفيذي عدد 26/2013/80 :
لفائدة  :الشركة العامة المغربية لألبناك ينوب عنها
ذ /العربي الغرمول المحامي بالرباط
ضد  :السيد حميد خباش بن حمادي عنوانه حي
السالم رقم  1131سال.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2020/11/10على
الساعة الثالثة زواال ستجرى سمسرة عمومية بقاعة
البيوعات بهذه المحكمة لبيع بالمزاد العلني للعقار
المدعو «يسرى »7ذي الرسم العقاري عدد 61/8253
المملوك للمدعى عليه الكائن ببني مكادة طنجة.
وهو عبارة عن شقة مساحتها  89م 2تقع بالطابق
األول مع مشتمالتها من األجزاء المشتركة وأرض
العمارة الكائنة بالعنوان أعاله.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ  330.000,00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.
يمكن لكل شخص داخ��ل عشرة أي��ام من تاريخ
السمسرة أن يقدم عرضا عما رسا به المزاد ،بشرط
أن يكون العرض يفوق بمقدار السدس ثمن البيع
األصلي والمصاريف (الفصل  479ق.م.م).
ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة  3في المائة ومصاريف
التنفيذ بواسطة شيك مضمون.
وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب التنفيذ
لالطالع على دفتر التحمالت.
عن رئيس كتابة الضبط
عبد اللطيف فالح
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بطنجة
مكتبالتنفيذ
إعالن عن بيع عقار
ملف تنفيذي عدد 26/2012/179 :
لفائدة  :البنك الشعبي لطنجة تطوان ينوب عنه ذ/
أحمد أشهبار المحامي بطنجة.
ضد  :السيد عبد اإلله الخرماكي  21زنقة وادي
المخازن العرائش.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2020/11/10على
الساعة الثالثة زواال ستجرى سمسرة عمومية بقاعة
البيوعات بهذه المحكمة لبيع بالمزاد العلني للعقار
المدعو «هاجر» ذي الرسم العقاري عدد 36/15134
المملوك للمدعى عليه الكائن بالعرائش زنقة وادي
المخازن.
وهو عبارة عن قطعة أرضية مساحتها  78م 2بنيت
فوقها بناية تتكون من طابق أرضي وثالث طوابق
علوية.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 1.419.600,00
درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.
يمكن لكل شخص داخ��ل عشرة أي��ام من تاريخ
السمسرة أن يقدم عرضا عما رسا به المزاد ،بشرط
أن يكون العرض يفوق بمقدار السدس ثمن البيع
األصلي والمصاريف (الفصل  479ق.م.م).
ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة  3في المائة ومصاريف
التنفيذ بواسطة شيك مضمون.
وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب التنفيذ
لالطالع على دفتر التحمالت.
عن رئيس كتابة الضبط
عن رئيس كتابة الضبط
عبد اللطيف فالح
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة

المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة
قسمالتبليغ
2019/6705/3756
إشهار حكم اجتماعي
طبقا لمقتضيات الفصل  441من ق.م
األطراف  :أنيسة علوش ينوب عنها ذان /المرابط
والحمليلي المحاميان بهيئة طنجة بصفته مدعيا
ضد  :شركة «انطريماريس» ش.م.م في شخص
ممثلها القانوني الكائن مقرها  :المنطقة الصناعية
المجد تجزئة  810العوامة طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة بأن هذه المحكمة أصدرت حكمها
بتاريخ  2019/06/11تحت عدد  1393 :في الملف:
.2018/1501/627
اآلتي نصه  :ابتدائيا وغيابيا بقيم.
في الشكل  :قبول الدعوى.
ف��ي ال��م��وض��وع  :ب���أداء المدعى عليها شركة
انطريماريس ش.م.م في شخص ممثلها القانوني
بأدائها لفائدة الطرف المدعية أنيسة علوش
التعويضات التالية :
 عن أجل اإلخطار مبلغ  3120 :درهم. عن الفصل من العمل مبلغ  20880 :درهم. عن ضرر الفصل التعسفي مبلغ  47272,5 :درهم. عن العطلة السنوية مبلغ  900 :درهم. عن متخلف األجر مبلغ  21240 :درهم. عن منحة األقدمية مبلغ  24352,5 :درهم.وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل باستثناء التعويض
عن اإلخطار والفصل من العمل والضرر الناجم عن
الفصل التعسفي وبتحميل المدعى عليها المصاريف
وبرفض باقي الطلبات.
وعليه ،فإن هذا الحكم سيصبح نهائيا وقابال للتنفيذ
بعد مضي  30يوما من تاريخ تعليقه بلوحة اإلعالنات
القضائية وإشهاره طبقا للفصل  441من قانون
المسطرةالمدنية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتبالتنفيذ
إعالن عن بيع عقار
ملف عدد 2018/8516/151 :
لفائدة  :شركة وفا ايموبيلي تنوب عنها ذات/
بسمات والعراقي محاميتان
بالدار البيضاء
ضد  :السيد محمد بوغزو كفيلته السيدة زكية النجار
عنوانهما ببلدية مرتيل المحل المدعو كابونيكرو
«فدان الورد» بلوك  8تطوان.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2020/11/10على الساعة
الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة
بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو «كولين ب158-
» ذي الرسم العقاري عدد  19/41888المملوك
للمنفذ عليهما المذكورين أعاله ،وهو عبارة عن
شقة بالطابق الثالث من العمارة رقم  ،8مساحته 59
سنتيارا ،الكائن بإقليم تطوان كابونيكرو فدان الورد.
ح��دد الثمن االفتتاحي لبيع العقار ف��ي مبلغ
 180.000,00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.
ويمكن لكل شخص داخل أجل عشرة أيام من تاريخ
السمسرة أن يقدم عرضا عما رسا به المزاد ،بشرط
أن يكون العرض يفوق مقدار السدس من ثمن البيع
األصلي والمصاريف (الفصل  479ق.م.م).
ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة  3في المائة.
وللمزيد من المعلومات يمكن االتصال بمكتب
التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس كتابة الضبط
محمدبنسعيد
منتدب قضائي من الدرجة الثانية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكةالمغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة
مكتبالتنفيذ
ملف عدد 2019/8515/231 :
إعالن عن بيع عقار
لفائدة  :السيد محمد أغمير ينوب عنه ذ /محمد
الزكاري العمراني محام بالبيضاء.
ضد  :السيد األمين الهرون عنوانه حي السكنى
والتعميرتطوان.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بطنجة أنه بتاريخ  2020/11/10على الساعة
الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة
بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو «عين ملوك
أ27/ب» ذي الرسم العقاري عدد  19/6031المملوك
للمنفذ عليه المذكور أعاله ،وهو عبارة عن بناية
تتكون من مرآب بواجهتين وأربعة طوابق ،مساحته
 155سنتيارا ،الكائن بإقليم تطوان حي الطوابل.
ح��دد الثمن االفتتاحي لبيع العقار ف��ي مبلغ
 1.700.000,00درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.
ويمكن لكل شخص داخل أجل عشرة أيام من تاريخ
السمسرة أن يقدم عرضا بالزيادة عما رسا به المزاد،
بشرط أن يكون العرض يفوق مقدار السدس من
ثمن البيع األصلي والمصاريف (الفصل  479ق.م.م).
ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة  3في المائة.
وللمزيد من المعلومات يمكن االتصال بمكتب
التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس كتابة الضبط
محمدبنسعيد
منتدب قضائي من الدرجة الثانية
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ضيافةكاتب
فيفي ضيافة
كاتب
()2/2

تهدف سلسلة «في رحاب ضيافة كاتب» إلقاء الضوء على بعض الكتاب والمفكرين والباحثين والمبدعين في شتى
مجاالت العلوم والمعرفة ،إلبراز لمحات من حياتهم الشخصية والعلمية ،والتعريف بمؤلفاتهم وإصداراتهم التي تشهد بعمق
معرفتهم ،وموسوعية علمهم ،تتنوع هذه الشخصيات بين أكاديمية وعلمية وأدبية.
سلسلة تعريفية في قالب حواري لكال الجنسين تمد الجسور بين الكتاب والقراء ،وتطلعهم على مسار إنتاجهم وأهم
أعمالهم وآخر إصداراتهم.
ـ في بداية هذه الحلقة يسعدني أن أستضيفَ

الشيخ محمد الميموني

• أنت عملت في خدمة العلم والمعرفة ،باحثا وصحفيا
وخطيبا وكتبيا ،أين تجد نفسك أكثر؟

•• الحمد هلل جمعت بين األدب والذهب ،كنت عصاميا في
البحث فأنتجت ما يربو عن ثالثين كتابا ،وولجت مهنة الصحافة
من خالل نشري لمقاالت بجريدتي العلم واالتحاد االشتراكي
حسب الظروف ،ومارست الخطابة نيابة فقط ببعض المساجد
كالجامع الكبير ،وتاجرت في الكتب بحسب ما جرت به المقادير.
لكنْ أحبّ شيء إليّ هو مجالسة الكتب والتم ّلي بتقليب
صفحاتها بحثا وتنقيبا من أجل تحرير مسألة من المسائل.

• صدر لك عدد من الكتب نودّ التوقف مع أعمالك
العلمية ،وأن تقدم لنا نبذة مختصرة عن كل كتاب؟

•• صدرت لي سبعة كتب ،وهي:
صالة الفاتح بين المعتقد والمنتقد ،كتاب في 176
صفحة ،نشر على نفقتي بمطبعة سبارطيل سنة 1989م .كان
في األساس مداخلة في ندوة الطرق الصوفية ،دورة الطريقة
التجانيــة التي انعقــدت بمدينـة فــاس المحــروســـة أيـــام
 17 - 10ربيـع الثانــي عام 1406هـ الموافق أليــام 30-
 13دجنبر سنة 1985م .رمت فيه التعريف بتاريخ التصوف
عمومــا والتصـوف المغربي خصوصا ،والتصوف التجاني
على الوجه األخص ،مع بيان حقيقة صالة الفاتح وفضلها مع
رد الشبه المثارة حولها.
ـ اإلنارة بحكم الزيارة أو الغــارة على بعـض أهـــل الحارة
ببيان معنى الزيـارة ،وهــو فـــي  211صفـحــة ،نشــر على
نفقـتــي كـذلك بمطبعـة سبارطيــل سنــة 1989م .أعالج
فيـه مسألة زيارة األولياء والتع ّلم على أيديهم ،وما قيــل أو
كتــب عن هــذه الزيــارة سلبـــا وإيجابا ،إباحة ومنعا.
ـ تعريف األقران بأحكام سجود القرآن ،نشــر بدار الكتب
العلمية ببيروت سنـة 2002م ،في  271صفحـة .وهذا كتاب
لم أُسبق إليــه فيما أعلــم ،تنــاولــت فيــه أحكام سجـود
القـرآن عبـــر ثالثة أقسام:
القسم األول :تحدثت فيه عن السجود في المفصل وآخر
الحج ،حيث حشرت فيه ما استطعت من األحاديث وأقوال
العلماء المتعلقة بذلك.
القسم الثاني :تحدثت فيه عن حجج خصوم سجود
التالوة في المفصل وآخر الحج ،وأبطلتها حجة تلو األخرى
بالنقل والعقل.
القسم الثالث :خصصته للفوائد الفقهية التي تتعلق
بسجود التالوة ،لم تجتمع قبل في كتاب منذ عرف الناس قراءة
الكتاب.
وقد حَظِيَ هلل الحمد والمنّة بتقريظ كل من الشيخ
المحدّث أبي اليسر عبدالعزيز بن الصّدّيق ،والشيخ المحدث
عبداهلل بن عبدالقادر التليدي رحمهما اهلل.
ـ النصح األوفى ألهل الصدق والوفا بإثبات سنية وضع
اليمنى على اليسرى في هدي المصطفى صلى اهلل عليه وعلى
آله الحنفا ،نشر كذلك بدار الكتب العلمية ببيروت سنة 2002م.
في 334صفحة .وهو في الرّدّ وتفنيد شبه من انتصروا للسدل

حـي
الـمـر�س :

في الصالة ،وقد استوعبت فيه األحاديث واألقوال الواردة في
الباب ،مع ّ
حل اإلشكاالت المثارة.
وهو كذلـك حظـيَ هلل الحمد والمنّة بتقريـظ الشيـخ
المحدّث أبي اليسر عبدالعزيز بن الصدّيق رحمه اهلل.
حكم اإلسالم في تجارة ّ
ـ ْ
الذهب ،وما يجوز بيعه وما ال يجوز
في شرع اهلل ،وهي رسالة صغيرة نشرتهـا دار الكتـب العلمية
ببيروت سنة2002م .في  34صفحة .ومعها:
ـ صفع أقفية التياه والخشُب بإثبات سُنّية التحية واإلمام
يخطب ،في نحو  30صفحة.
ـ شرف العمل في اإلسالم وتكريم اليد العاملة ،نشرت
بمطبعة إفزارن بطنجة سنة 2005م .في  54صفحـة .وفي
األصل كانت محاضرة ألقيتها بمجمع الصناعة التقليدية سنة

إعداد  :عمر قربـاش

النصيحة لبني اإلنسانية ،فإنها إن طبعت ستكون في أربع
مجلدات .وهي موسوعـة بحق وحقيقـة ،حيـث ضمت بين
صفحاتها علوما شتى في مواضيع مختلفة ،تشمل التصوف،
والفقه ،والحديث ،والتاريخ .وهذه الموسوعة ّ
اطلع عليها الشيخ
العالمة عبداهلل التليدي رحمه اهلل ،وقرّظها.
ثمّ :فهارس فتح الباري مع البخاري ،هذا الكتاب الذي أخذ
مني وقتا ،وجرت لي معه فتوحات ،وكان بإشارة من الشيخ
عبداهلل بن الصديق(ت1993هـ) في مذاكرة معه ،بينــت له
المنهاج الذي سأسلكه في الفهرسة ،حيث يسهل على كل
طالب حديث في البخاري أو الفتح أن يحصل عليه في لحظة،
فاستحسن الفكرة ،وقال لي :بادر بادر .هذا عمل لم تُسبق
إليه.
وطريقته تقوم على جدول لتسجيل أطراف الحديث،
مبينا ذلك بذكر الرقم الترتيبي ،ورقم أحاديث البخاري،
ثم طرف الحديث ،والرمز له بالخاء إن كان في البخاري ،أو
بالفاء إن كان في الفتح ،ثم رقم الجزء والصفحة ،ثم الكتاب
والباب ،وحتى رقم السورة في كتاب التفسير ،ثم الراوي،
ومن القائل ،فإن كان الحديث نبويا بينته ،وإن كان قدسيا
بينته ،وإن كان أثرا للصحابة رمزت له ب «صحابي» ،أو من
قـول التابعيـن رمــزت له ب تابعـي ،وهو اآلن مهيّأٌ للطبع
في ست مجلدات ،يضم نحو مائـة ألف طـرف .وفـق اهلل
إلخراجه للوجود ،آمين.
وعنهما أقــول :إذا كنـت راضياً على شـيء من
راض كــل الرضـى على هذيـن الكتـابيــن
كتــبــي ،فإنـي ٍ
العظيميـن ،اللذين لو خـرجــا للوجود لكان نفعهما كبيرا
لألمة اإلسالمية عمومــا ،وأهـل الفقـه والحديث خصوصا.

• لك كتـاب في مهنــة الصياغة حدّثنا عنه؟

1982م ،ثم أعدتها بمركز حزب االستقالل مع بعض التصرف
سنة 1984م بمناسبة عيد العمال ،ونشرت جريدة العلم
ملخصها بعد أسبوعين من إلقائها.
ـ شرح سورة القدر ،نشرت بمطبعة إفزارن بطنجة سنة
2005م ،في  59صفحة .وفي األصل كانت مجالس للمحاضرة
مع اإلخوان خالل ليالي السابع والعشرين من رمضان بالزاوية
التجانية ببني مكادة ،تناولت فيها أغراض السورة ،وخصائصها،
وفضلها ،والفوائد المتعلقة بليلة القدر.
ـ أصدرت كتبا ضمن سلسلة النهضة والتجديد في
الطريقة التجانية.
• ما هو أهمّ كتاب صنّفته ،وكان أثيرا لديك؟
•• أهمّ كتبي وأكبرها حجما :الموسوعة اإلحسانية في

•• لي كتــاب عن حكــم اإلسالم في تجارة الذهب،
وما يجوز بيعه وما ال يجوز في شرع اهلل مؤصّال ذلك من
نصوص الحديث النبوي ،مع التنبيه على بعض الممارسـات
التي تصـدر من الصّاغــة وهي مخــالفــة للشريعة.
ولي مذكرة حول الصّناعة التقليدية ،لها قيمتها
التاريخية واالجتماعيـة ،معـزّزة بالصــور الناطقة ،والوثائق
وخطب المناسبات ،لو طبعت ستكون في مجلدين.

• في ختام هذه الجلسة الحوارية نطلب منك كلمة
انطالقا من خبرتـك في الكتابـة ،كيف ترى آفاقهــا
بالنسبة لألجيال الصاعدة؟
•• الكتابة موهبة ،واالشتغال بها يجعل اإلنسان يكتب وهو
نائم.

• نشكركم على سعة صدركم ،وحسن أخالقكم،
وعلى ما نثر خاطركم في هذه الفسحة الحوارية.
•• شكرا لكم  ..وبارك اهلل فيكم ،ووفقكم لكل خير.

(انتهى)

من يحمــــي �ضحايــــا الرتامــي
على ملــك الغيـــر ؟

تـوصلــت الجـريـدة بنسخـة من شكـايـة تقـدم بهـا المواطـن احميـدو الشاط ،موجهــة إلى السيد قائد الملحقــة اإلدارية 24
بطنجـة ،تخـص رفــع الضـرر ،عن قضية تتعلق بالترامـي على ملك الغير.
وحسب ماصرح به المشتكي للجريـدة ،فإن والده عبد السالم الشاط قـام ببيـع قطعة أرضية مساحتها  50مترا مربعا ،كائنة بحي
المرس أشناد قبل أن يلبي نداء ربه ،لـ (ع.أ) والذي باعها بدوره لـ (س.ب) ،ليتفاجأ الورثة بإقدام هذا األخير على البناء في الجهة المتبقية
لهم ،ال في الجهة المخصصة له ،ودون أي وثيقة قانونية تخولـه هذا الحق في البنــاء .وتجـدر اإلشـارة ـ يقول المشتكـي ـ إلى أن البقعتيـن
المعنيتيـن هما في األصل كانتـا بقعـة واحدة ،قبل أن يقوم الوالد ببيع نصفها.
وأضاف أنه فور معرفته بالخبـر قصد قائـد الحي المذكور وأعلمه باألمر ،ليقوم األخير بالحلول إلى عين المكان ،إال أنه عوض أن يمنـع
البنـاء على أرض الورثة ،قــام بهدم ما على الجهة األخرى والخاصة بالشاري ،مضيفا أنه قد طلب من القائـد منـع وتوقيف البناء ،لما تحمله
هذه األرض من نزاعات ،لكنه رفض ذلك ،نظرا لرخصة البناء المقدمة لـ (س.ب) ،وأوصـاه بالذهاب إلى الجماعة التي لم تعـره اهتمامـ ا،
بل وجهتـه إلى السيد القائد كي ينظر في األمر!
ويلتمس المشتكـي من السلطـات المختصة ،إصدار أوامرهـا لوقـف هذا الخـرق القانوني في أسرع وقت ،مع إعادة القطعة األرضية
إلى مالكيها.

جريدة طنجـة
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اجلزء األول

احلمد هلل الذي ع ّلمني
فتع ّلمت وع ّل ُ
مت

الحمد هلل رب العالمين ،الذي علمني فتعلمت وعلمتُ ما تعلمت ،إرضاء هلل ،فمنه
الجزاء واألجر والثواب.
القرآن الكريم جمع كل علوم الدنيا واآلخرة.
إذا أقسم الملك باهلل ،فال هوادة فيما أقسم.
قال تعالى :
ُ
للهَّ
للهَّ
ٌ
اء ُ
ُور َو ِ
ن ات ََّب َع ِر ْ�ض َوانَهُ
كتَاب ُّمب ٌ
كم ِّم َ
ن ا ِ ن ٌ
ِني َي ْهدِ ي ِب ِه ا َم ِ
« َق ْد َج َ
ن ُّ
الظ ُل َم ِ
ور ِب�إِ ْذ ِن ِه َو َي ْهدِ يهِ ْم �إِ َلى �صرِ َ ٍ
اط
ات �إِ َلى ال ُّن ِ
ال�س اَل ِم َو ُيخْ ِر ُج ُهم ِّم َ
ُ�س ُب َل َّ
ِيم» صدق اهلل العظيم [المائدة .]18
ُّم ْ�س َتق ٍ
نسب إلى الملك الحسن الثاني رحمه اهلل ،قولة مشهورة :
«اللهم اجعل عالقتي بأحبابي المواطنين بالورد تسقى وبالخير ترقى وبالوصل
تبقى وبالمحبة دوما ..اللهم اغفر لي وأعني وأعنهم فإني فيك أحبهم وأخدمهم».
قال تعالى :
للهَّ
اء ُ
ن ا ِ
كـم ِّم َ
« َق ْـد َج َ
كت ٌ
ُور َو ِ
ِني َي ْهدِ ي
َاب ُّمب ٌ
ن ٌ
ِب ِه اللهَّ ُ
م
ن ات ََّب َع ِر ْ�ض َوانَهُ
َ ِ
َو ُيخْ ِر ُج ُهـم
ال�س اَل ِم
ُ�س ُب َل
َّ
ُّ
الظ ُل َم ِ
ور
ن
ـات ِ�إ َلى ال ُّن ِ
ِّم َ
َ
َو َي ْهدِ يهِ ـ ـ ْـم �إِلى
ِب�إِ ْذ ِن ـ ـ ِه
�صرِ َ ٍ
ِيم» صــدق اهلل
اط ُّم ْ�س َتق ٍ
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 قسم الحسن الثانــينعم القول والبصيرة ،قال
باللفـظ « :قررنا أن كل طفل
بلـغ خمـــس سنوات يدخل
«المسيـــد» وقـــررنا أن كـل
طفل اجتاز سنتين بالمسيد
ُ
«الكتّاب» له األسبقية في
الدخول إلى المدرسة االبتدائية».
وأعرف مسبقا أن بعض الناس
طبقاتهـم عـــاليــة من الناحيـــة
االجتماعيــة وأبناءهــم يدرســون
بالمــــدارس األجنبـــيــة سُمّ
زعـــاف ،وتبشــيــر كـــل طفــل
لـــم يدخــل «الكتـــاب» لحفــظ
القــرآن كلـــه أو بعضه لن يدخل
المدرسة!!
وأقــــــســـم أن أوالده لــــن
يدخلـــوا المــدرســـة إال بعــــد
قضـاء سنيــن بالمسيــد مـــع
إخــــوانــهـــم المغــــاربــة ،وال
يدخلون مدارس البعثات بتاتاً.
قال تعالى :
ني بمِ َا �آتَاهُ ُم اللهَّ ُ
« َف ِر ِح َ
َّ
ين
ون بِالذِ َ
�ش َ
مِن َف ْ�ض ِل ِه َو َي ْ�ست َْب رِ ُ
مَ ْ
ن َخ ْلفِهِ ْم �أَ اَّل
ل َي ْل َحقُ وا بِهِ م ِّم ْ
اَ
ٌ
َ
هِ
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َخ ْوف َعل ْي ْم َول هُ ْم َي ْح َزن َ
بفضل المعلــم وأناتـــه يشرح للمتعلــم كتـــاب اهلل تعالى ،فهو نــور من ربـــه،
ويعلمهم دينهم الذي ارتضى اهلل لهم ولن يقبل اهلل غير اإلسالم دينا ،فبنعمة من اهلل
الحكيم هدانا إلى كتابه فيه نور وهداية وموعظة ونذير.
لقد أقسم الحبيب الساكن في قلوبنــــا ،الملك الحسن الثاني غفـــر اهلل له وأسكنه
جناته العليـا مع المؤمنيـــن والشهــداء واألنبيــاء والرسل ،وحسن أولئك رفيقا.
فقـــد أحبــه اهلل وعــززه وكرمه لحبه كالم اهلل تعالى.
تجلت عظمة اهلل وقدرته في هذا اإلنسان إلى فتح المساجد يذكر فيها اسم اهلل،
جل وعال ،ويقرأ فيها كتاب اهلل القرآن الحكيم ،ويعلم بها المعلم الناشئة علومه ويشحذ
ذاكرتهم بعلوم القرآن ،تنفعهم في أيامهم ومستقبلهم ،فالعقل السليم في الجسم
السليم ،والصحة تاج وهاج فوق رؤوس األصحاء ال يراه إال المرضى ،والجاهل يرى تاج
المتعلم واضحاً.
ومعلمة مسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء خير صدق وبرهان.

جريدة طنجـة

• عـدد  • 4127ال�سبـت � 10أكتـوبـر 2020

إعداد  :عبد الرحيم ابن جلون

ال يعرف قيمة المعلم وعمله إال من ضل السبيل ،قد يحتفل المعلم بعيده كل
سنة يوم فاتح أكتوبر ،فهنيئا للسادة المعلمين والمعلمات بعيدهم ،وأجرهم عند اهلل
عظيم.
فمن علمك علما تجهله ،أو علمك حرفا وكتابته ،فهو حبيبك ورائدك ،وله عليك
أجرا عظيما.
وكان اهلل سميعا عليما حكيما.
إذ بعث اهلل إنذارا داء «كورونا» وتفشى في األوساط ،فكان سببا في تعطيل
المدارس وصد األطفال عن التعليم عن قرب ،سيؤتي اهلل المعلمين والمعلمات أجرا
عظيما ،مبشرين ومنذرين تعاليم اهلل وأحكامه ،ويهدون الناشئة إلى طريق الصواب،
وطريق الجنة ،والبعد عن المعصيات الضارات توصلهم إلى النار وكان اهلل بالناس
عليما حكيما ،بفضله سيرفع عنا الوباء إن شاء اهلل ..وكفى باهلل وكيال.
لم يستكنف الفقهاء واألساتذة والعلماء من عبادة اهلل ليوفيهم أجورهم ،ويزيدهم
من فضله ،وفقهم اهلل وأيدهم بنصره على الجهـــال ،يبتغون فضـــال مـــن اهلل
ورضوانـــا ،يعلمــون الناشئــة
والناس بما علمهم اهلل ،ليتم
نعمته عليهم لعلهم يشكرون.
قال تعالى :
للهَّ
اء ُ
ُور
كم ِّم َ
نا ِن ٌ
« َق ْد َج َ
ِني ي ْهدِ ي ِب ِه اللهَّ ُ
كت ٌ
َو ِ
َاب ُّمب
ٌ
َ
َ
ْ
ال�س اَل ِم
ل
ب
�س
ن
ا
و
�ض
ر
ع
َّب
ت
ا
ن
َهُ
َ َ ِ َ
َم ِ
ُُ
َّ
ُ
َ
ُّ
ن الظل َم ِ
ات �إِلى
َو ُي ْخ ِر ُج ُهم ِّم َ
ور ِب�إِ ْذ ِن ِه َو َي ْهدِ يهِ ْم �إِ َلى
ال ُّن ِ
ٍ
ِيم» صــدق اهلل
ق
ت
�س
م
اط
َ
�صرِ َ
ُّ ْ ٍ
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بفضـــل المعلم وأنـــاتــه
يشرح للمتعلم كتاب اهلل
ونوره ،فالعلماء خلفــاء اهلل في
أرضــه بأقوالهــم وبمـــا في
صدورهـــم يرشدــون النــاس
ويعلمونهـــم دينهم الذي ارتضى
دين اإلسالم ،ولن يقبل اهلل غيـر
اإلسالم دينا ،فبنعمة من اهلل
هدانــا ،وبنوره استضأنا ويعفو عن
كثير ،ويدخل الصالحين الجنة من
أوسع أبوابها ،فرحين بما آتاهم اهلل
من فضله.
ولنأخــذ مثــاال صادقا وهو أحق
النــاس فعله ،بـما فعـل الحبيـــب
الغالي الملك الحسن الثانـي غفـــر
اهلل له وأسكنه جناته العليا ألنه
مؤمن صادق أبا عن جـد ،شرفــاء
من أسرة النبي سيدنا محمد عليه
أفضل السالم نور الهدى واليقين.
فــقـــــد أحــب اهلل تعـــالــى
الحسن الثـــانـي فــززه وكـــرمــه
ألنـــه محــب ويـقدس كــالم اهلل
به يبدأ خطابــه ،وبآياتـــه الحكيمة
ينهي خطابه.

دعـــاء

اللهم ارحم الحسن الثاني برحمتك الواسعة ،كافح وجاهد الجهاد األكبــر ،فبنى
السدود ليرتوي الناس والحيوان وسقي النبات والزرع والشجــر ،فحل بالبالد الخير
والبركة ونعم المغاربة من كنوز األرض ،وله أفضال ال تحصى لبلده وشعبه الذي نعم
باألمن واالستقرار واالطمئنان ،وأقر قراءة القرآن الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه
وليس كمثله شيء.
ندائي للمواطن المغربي أن يقتاد بأفعال الملك الحسن الراحل في اجتهاده وحبه
للخير صبط محمد الخامس رحمه اهلل تعالى ،الملك المفدى الودود ضحى بعرشه
وماله وأهله طلبا الستقالل بالده من ربق االستعمار الفرنسي واإلسباني ،ألهمه اهلل
العز ببلده ودينه ورفع شأن وطنه بين األمم.
ومثل الحسن الثاني بالده أحسن تمثيل ،وأبدع المسيرة الخضراء معجزة القرن
العشرين ،استرد الصحراء المغربية كاملة ،فله الفضل والرضا من اهلل تعالى ومن
المغاربة قاطبة.

(يتبع)
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

الجزء األول ـ جلسة 4

نواصل نشر حلقات بالتسلسل لكتاب «مع صاحبي» ..حوارات وأشتات في أفنان اآلداب والعلوم والحياة» لمؤلفه الكاتب
واألديب المختار محمد التمسماني .
وهو كتاب يشتمل على  16جزءا يتضمن جلسات كتبت بتاريخ  1996/7/01إلى آواخر  ،1998وكل جزء يحتوي على أربع
جلسات .وكان الكتاب موضوع دراسات الماستر لآلداب العربي المعاصر بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان.

ري حال َب ْي ِك َ
تنط ِحني!.
َخ ُ

أما صاحبي فيكد خدمة ألسرة التعليم ويشقى قضاء لحقوقها ...وفي كده راحة
نفسه ،وفي شقائه دعة ضميره ،وفيهما يثوب نشاطه ..هو ريحانة الراغب ،وكفاية
الطالب ،وكان لسان حاله يردد مع الرحالة ابن جبير الشاطبي :
()14
وبودي لو أقضي العمــــر في خدمة الطالب حتى في الكرى .
ومن طبعه أنه يتوارى عن شذرات الثناء فالتي يقتنصها غيره ممن «يحبون أن
يحمدوا بما لم يفعلوا «...ويتضايق هو منها وهي تتناثر عليه بجميل ذكره ،وحميد
فضله ،وصالح صنائعه ،ونباهة حنكته ...وإذا ما قرعت يوما سمعه ألسنة الشكر
والتنويه ،اضطرب خجال وتقيص حياء ..وهذه مأثرة تخلد له صفحات محاسنه ومكارمه
وقد تناقلتها جلة األساتذة الذين يميزون بين الغث والسمين ،وبين حر الخالل وخسيس
الطباع ،ويقدرون أعباء المنن التي ال دغل فيها ...وال تندخ وال تمزن ،ويعرفون لذوي
الفضل فضلهم!
أجل ...هو يقول « :أنا إنما أؤدي واجبي ...وما كنت ألتشاغل عنه وأتركه رهن
الظروف وحوادث ملحقاتها مادامت أنفاسي مطوقة بلجام المسؤولية ،»..مسؤولية
يتحملها على مضض وهي به ملتصقة أشد التصاق ،فهو عنها منفصل وبها متصل
في آن واحد! وتلك هي معضلته التي ترهقه إلى حد اإلنزاف ،إال أنه يتجلد أمام مكارهها
في غير شكوى ،ويتجرع مرارتها في غير تعبيس ،ويتكبد بليتها في غير غضب ،ويترفع
عن مدافن أحقادها في همة عالية ،ويتحاشى حزازاتها ومشاحناتها ألنه جبل من طينة
تعجف عن اإلساءات! وإخال يردد مع أبي الحسن الجرجاني ذلك األبي األنوف رحمه اهلل:
فإن لم يكن عند الزمان سوى الذي أضيق به ذرعا فعندي له الصبر(.)15
وسارني غير ما مرة أن نفسه -وهي في معترك هذه المعضلة الحالكة -نحن إلى
زمالء طوى معهم سنوات في عز العمل ،وجدية التناسق ،والتئام التوافق ،وألفة التواصل
خدمة للصالح العام ،وجلهم يرفلون اليوم في سكينة المعاش! وكأني به بناجي نفسه
وهو في طريقه جيئة وعودة إلى مقر اإلدارة -فيقول في أسى شرود اغتنم به صدرهفي تيارات عارمة :
()16
نفاضة زاد حل في سفرة السفر
وأكثر من فيها بقايــا كأنهــم
ويقول :
()17
كبيت حسان في ديوان سحنون
أصبت فيهم غريبا أظهرهـــم
ويقول :
ذهب الذين إذا رأوني مقبـــال هشوا وقالوا  :مرحبا بالمقبل
()18
وبقيت في خلف كأن حديثهم ولغ الكالب تهارشت في منهل
ويقول :
ذهب الذين أحبهــم سلفـــــا وبقيت كالمفقود في خلف
()19
من كـل مطــــوي على حنـــق متصنع يكفى وال يكفي
ويقول :
سحب المؤمل أنجم المتأمل
ذهب الذين صحبتهم فوجدتهم
()20
ال مجمل طبعا وال متجمل
وبيلت بعدهم بكـــــل مذمـــــم
ويقول :
وبقيت في خلف كجلد األجرب
هب الذين يعاش في أكنافهم
()21
ويعاب قائلهم وإن لم يشغب
يتحدثون مالمــــة وخيانــــــة
ذهب الذين يعيش مثلــــــــــــــــي بينهــــم ويمـــوت كـربــــه
()22
ن حاله واألسمـــــاع كذبــــة
وبقي الذــي تضنـــي العيــــو
ويقول :
ذهب الرجال المرتجى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر
()23
وبقيت في خلف يزين بعضهـم بعضا ليدفع معوز عن معوز
ويقول :
وكل صديـق عـراه الخلـــل
تغير إخــوان هــــذا الزمــــان

فقد داخلتهــم حــروف العلـل
فصـرت أطـالــع بــاب البـــدل

وكانــــــوا قديمــــا على صحــــة
قضيـــت التعجــــب من أمرهـــم
ويقول :
تجبر بعض الناس كبــرا ونخــوة وعم جميع النـاس منـه فســاد
()25
فما أسفا إن األفاضل قد مضــــوا فقام علينا األرذلـون فســـادوا
ويقول :
يمضي الخيار من األنام تهافتــــا يتساقطــون تساقـــط األوراق
()26
وشرارهم مثل الحجارة والحصـــى من كل حـادثــة عليهــــم واق
ويقول :
كم من أخ قد كنت أحسب شهده حتى بلوت المــر من أخالقـــه
()27
فالملك يحسب سكرا في لونــــه ومجسه ويحــول عند مذاقــــه
ويقول :
()28
وكنت من النـــاس في محـفـــــل فقد صرت في محفل من قرود
ويقول :
()29
وقد صار هذا النـاس إال أقلهــــم ذئابا على أجسادهـــن ثيــــاب
ويقول :
()30
أرى ثيابــا وفي أثنــائهــــا بقــــر بال قــرون وذا عيـب على البقـر
ويقول :
أال ذهـــب التـــكــــرم والوفــــاء وبادر رجالـه وبقــــى الغثـــــاء
وأسلمني الزمـــــان إلى أنـــــاس كأمثال الذئاب لهـــم عـــــواء
(31
صديق كلمـا استغنيـــت عنهـــم وأعـــــداء إذا نـــزل البــــــــالء )
()24

(يتبع)

ــــــــــــــــ
الهوامش :

(« )14نفح الطيب» ج488/2
وابن جبير هو أبو الحسين محمد بن أحمد ( )540-614ولد بلنسية وتوفي باإلسكندرية أدي شاعر ،أولع بالترحل والتنقل ،قام
بثالث رحالت إلى المشرق.
(« )15النثر الفني» زكي مبارك  -ج11/2
( )16ألبي الحسن اليوسي في «االتحاف الوجيز» محمد الدكالي 45 -
( )17البن رشيق في «مجالس االنبساط» محمد دنيه  -285-ويقول ابن النحوي في نفس المعنى :
ومن له أدب عار من الدين
أصبحت فيمن له دين بال أدب
كبيت حسان في ديوان سحنون
أصبحت فيهم غريب الشكل منفردا
وبيت سيدنا حسان بن ثابت رضي اهلل عنه الذي لم يذكر في «مدونة» سحنون من الشعر غيره وذلك في باب الجهاد وهو :
حريق بالبويرة مستطير
وهان على سراة بني لؤي
«الديوان» بشرح البرقوقي  -194-البويرة موضع ببني قريظة.
( )18للحارث بن الوليد في «بهشة المجالس» البن عبد البر -ج.2/800
( )19لألحوص في المصدر السابق
( )20لألرجاني في «العيت المجسم في شرح المية العجم» الصفدي  -ج.2/233
( )21للبيد في «البيان والتبيين» ج - 2/170و« -بهجة المجالس» ج- 2/797و« -زهر األكم» ج1/221
( )22لفتح اهلل بن النحاس في «نفحة الريحانة» ج  .2/520األمين المحبي.
( )23لعبد اهلل بن المبارك أو غيره في «بهجة »..ج- 2/801و« -معجم األدباء» ج- 12/38و« -حلية األولياء» ج 8/334و ...المحور
= القبيح السيرة.
( )24البن جبير في «نفح الطيب» ج- 2/491و« -الحلل السندسية» شكيب أرسالن ج.3/124
( )25للشيخ أبي زيد البعقيلي في «صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي ثعشر «اإلفراني  143 -والبعقيلي ()-1060
عبد الرحمان بن عمر ،برع في علم الهيئة ،وله أبحاث رائقة مع النجمين .له «قطف األنوار من روضة األزهار» وهو شرح كتاب
الجادي المسمى «روضة األزهار في علم وقت الليل والنهار» وكتب أخرى وشعر.
( )26ألبي عمر ا لشاكر في «المنتخب« »..القاضي أبي العباس الجرجاني  -170-و«سنابل الزمن» محمد قره علي .180-
( )27ألبي محمد عبد اهلل األصبحي في الحلل والسندسية«..ج» .2/258
(« )28زهر األكم».
( )29ألبي فراس الحمداني في «محاضرات »..اليوسي ج 1/350وقبله  :بمن يثق اإلنسان فيما ينويه ومن أين للحر الكريم
صِحابه؟ والبيتان من قصيدته التي قالها وهو في األسر بالقسطنطينية ومطلعها :
أما الجميل عندكن ثوابُ وال لمسيء عندكن متاب« شرح ديوان أبي فراس الحمداني» خليل الدويهي .45 -
( )30ألبي عثمان سعيد الخالدي في «قدماء ومعاصرون» سامي الدهان 46 -
(« )31محاضرات »..اليوسي ج.1/359
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الرواية المسافرة

الجزء

2

لقـاءات أدبية على تطبيـق «الواتساب» تجمع ثلـة من األدبـاء والمثقفيـن والقراء،
يقودها مجموعة من األساتذة والمهتمين بالحقل الثقافي على رأسهم خالد الخراز.
هدفها التواصل مع الكتاب واألدباء ومشاركة تجاربهم األدبية.
• محمد العودي
مع وزير الثقافة السابق :

محمد األشعري

• تنبــأ «بورخيـس» بموت الروايـة واستمرار
الشعر والقصة العتمادهما على صيغة الحكـي،
ما رأيكم في ذلـك؟
•• برأيي سواء ماتت الرواية والقصة أو لم تموتا تبعا لتنبؤ
الكتاب الكبير بورخيس فأنا أعتقد أن الشعر سيستمر دائما قوة
إبداعية استثنائية وليس في عالقــة ازدهار أو انحصار األجناس
األخرى ولكن في عالقته بنفسه ،فالشعـر هو نـوع من الحاجـة
الوجودية لعالقتـه باللغــة وباألشياء والحياة وبالناس ،ولذلك
فهو جنس أدبي فعال ولكنـه في اعتقادي أكبر من جنس أدبي
ألنه ربما الجنس الوحيد القادر على اختراق كل األجناس األخرى.
بالرغم مما يقوله بورخيس أعتقد بأن كثيرا من أعماله وهو كان
مخلصا للقصة مائة بالمائة ،الكثير من اعماله أعتبرها قصائد
شعرية ولذلك فعندما اسمــع بعض
الناس يصنفون العهــود إلى عهـد
شعري وعهد روائي ونحن في زمان
القصة أو الرواية ...أعتبر ذلك نوعا
كم الفذلكة اللغوية ال غير ألن ال
شيء سيمحو الشعر أبدا ،ال شيء
سيزيحه من المكانـة العميقة في
الوجدان اإلنساني ،سيستمر دائما
بغض النظر عن ازدهار أو انحصار
األجناس األخرى ،ومن المهـم أن
نحرص ثقافيا وتربويا على إعطاء
الشعر مكانـة أساسيـة في حياتنا
ليس فقــط من خالل المحفوظات
أو األناشيد ،بل إعطاء الشعر جرأة
على التعبير واالبتكار لغة وتعبيرات
وأنماط جديدة من الكتابة .نعتبر
ذلك شيئا جوهريا في حياة اإلنسان.
ما يخيفني فعال هو الحصـار الذي نضربه على كل اندفـاع شعري
في حياتنــا ،من المدرسـة إلى البيـت ،إلى الشارع ،إلى الحيـاة
المشتركة ،هذا شيء خطير يجــب أن نواجهـه باستمرار وأن
نحرص بغـض النظـر عن الجنس الذي نكتب فيه أو التعبير الفني
الذي نمارسه أن نحرص على إعطاء الشعر مكانة أساسية في
حياتنا.

• هل يمكن أن نعتبـر أن القصــة القصيرة
كانت طفرة السبعينات وأن الرواية هي طفــرة
وقتنا الحاضر؟
•• الطفرة التي عرفتها القصة القصيرة في نهاية السبعينات
وفترة الثمانينــات ترجـع باألسـاس إلى بروز عدد من األسمـاء
المتميزة في هذا النــوع من اإلبداع وأيضا إلى المنــاخ الثقافـي
العام والذي كانت تلعب فيه المالحق الثقافية كما ذكرت دورا
أساسيا في تنشيط الحياة الثقافية وربما لو لم تكن تلك الحيوية
في الصفحات الثقافية للجرائــد الوطنية آنـذاك التي كان وراءها
عدد من الكتاب المهمين كاألستاذ محمد برادة وأحمد المديني

oddimed@gmail.com

ومحمد زفزاف وادريس الخوري ومصطفى المساوي وآخرون ممن
كانوا فاعلين أساسيين في تنشيط الحياة الثقافية إبداعا ونقدا
وسجاال ثقافيا ...أنا أعتبر أن بعض األشياء األساسية التي أنجزت
في تلك الفترة في مجال القصة القصيرة كانت مرتبطة أيضا
بالمناخ السياسي ،أذكر مثال بعض العناوين مثل «حكاية الرأس
المقطوع» أو «الفاركونيت» لعبد الجبار السحيمي أو «األوتوروت»
لمصطفى المسناوي ،كل هذه القصص فيها ن َفس سياسي واضح
له عالقة باألجواء التي كنا نمر منها في تلك الفترة ،وأظن أن
السجال الذي كنا نعيشه أيضا في الجمعيات الثقافية عندما نلتئم
فيها في مهرجانات أو في لقاءات ثقافية حول القصة القصيرة
والشعر وما إلى ذلك كانت سجاالت مسائلـة حـول الدور الذي
يمكن أن يلعبه األدب في تلك الفترة السياسية الحرجة وكثيرون
كانوا مقتنعين بشكل واضح بأن االحتجاج والرفض والمقاومة من
مهام األدب أيضا وكانوا يمارسون
ذلك قـــوال وفعـــال إذا صح التعبير
وآخرون كانوا يدافعــون في تلك
الفتـرة عن ضرورة أخــذ مسافــة
معينة من الواقع على كثرة غليانه
واستفزازه والمسافـــة ليسـت هي
إدارة الظهر لألسئلة الحارقة التي
يحفل بها المجتمع ولكن المسافة
التي تسمح بأن نكتب ليس تحـت
ضغط المطالب التي يمكــن أن
نثقل بها كاهـل النص ولكن تحت
تأثير الهواجس اإلبداعية واألدبية
التي يمكن أن تحــرك النص من
الداخــل .لـــدي مـــالحظــة أيضــا
بخصوص طفــرة الروايــة .أسمــع
كثيرا هذه الكلمة ولكن منذ بدأت
أسمــع عن طفـرة الرواية لم أقرأ إال
نصوصا قليلة جدا عن ما يمكن أن
نسميه طفرة إبداعية .هنـــاك نـوع من التضخم الكمي ولكـن
النصــوص المثيـــرة لالهتمام والنصوص المخلخلة قليلة جدا،
على كثرة الجوائز المخصصة للروايــة وعلى كــثــرة المنتديات
الخاصة بالرواية ،فاألمر ليس إلى هذا الحد ،يجب أن نتفهم أن
تكون أداة الرواية مالئمة لهذا العصر ومالئمة لألوضاع التي نمر
منها ،والناس األدباء أو الكتاب أو المبتدئين يلجؤون إليها ألنهم
يعتبرون بأن تشكيل هذه العوالم ربما تعطيهم نوعا من الفسحة
أكبر مما قد يعطيها الواقع وإال فإنني أقرأ في بعض األحيان بعض
النصوص وأنت تعرف أن كبار النقاد ربطوا بين الرواية والمدينة،
لكن كثيرا ما أقرأ بعض الروايات ليس فيها ولو ظل لمدينة
فلذلك يجب أن نضع نوعا من النسبية في هذه المسألة ،بالمقابل
يمكن أن أقول بأنني قرأت في السنوات األخيرة بعض التجارب
الشعرية المثيـرة لالهتمـام وهذه من معضالتنـا الثقافيـة كوننـا
ال نتوفر اليوم على صحافة ثقافية حقيقيـة متابعة ومهتمة فإننا
نمر جنب الكثير من النصوص الجادة والهامة والجديدة دون أن
ننتبه إليها ودون أن نحتفي بها أو أن نتداولها أو أن نشجع على
قراءتها وهذه أيضا من معضالت الوضع الثقافي الحالي.

تنبيــــه واعتــــذار
نبهنا بعض قرائنا الفضالء إلى خلط
وقعنا فيه بخصوص مقالة نشرناها في عددنا
األسبوعي ليوم السبت  26شتنبر الماضي
بعنوان «أحمد رضا كديرة :قبضة يد من
حديد في قفاز من حرير» المقال مزين بصورة
المعني بالمقال.
موضوع الخلط أن صاحب المقال اشتبه
عليه ،كما يبدو ،أمر استوزار الراحل أحمد رضا
كديرة ،فكتب أنه عين وزيرا لألنباء في حكومة
الراحل أحمد بالفريج وبمراجعتنا لتاريخ
الحكومات المغربية منذ االستقالل ،تبين لنا
فعال ،أن استوزار أحمد رضا كديرة لم يكن
في حكومة الزعيم بالفريج ،بل في الحكومة
الثانية التي ترأسها كسابقتها الراحل مبارك
البكاي لهبيل ما بين  26كتوبر  1956و 16
أبريل  ،1958حيث حصل على حقيبة األخبار
والسياحة.
أما حكومة بالفريج ( 12ماي 3 – 1958
ديسمبــر  )1958فكانـــت تتــكــون من عبد
الرحيم بوعبيد ،وعبد الكريم بنجلون ،ومسعود
الشيكر ،وأحمد اليزيدي ،وعمر بنعبدالجليل،
ومحمد الدويري والبشيــر بلعبـاس ،وعبد
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ال�صحافـي النبـا�ش
من املـهـد �إلى املـعـا�ش

محمد وطا�ش

نشأت بين أحضان أسرتـي الصغيـرة بقشلة «جانكير» نشأة شبه عسكرية
أساسها االلتــزام باالحتــرام والحرص على االنضبــاط في السلــوك
والنظام والمواظبة على نظافة البدن والهندام واالمتثال ألوامر رائد
األسرة بشكل عام ..وهكــذا كانـت األمور تسيـر بالتمام وعلى أحسن
مايرام بفضل تربية حازمة تلقيتها وعمري لم يتجاوز الخمسة أعوام.
تلــك المبـــادئ العسكريـــة األساسيـة في االعتمـاد على النفـس
نهجتهـا رغم صرامتها بكل أمانـة فـي حياتـي اليوميـة قبل التحاقـي
بالمدرسة االبتدائية..
كانت مخيلتي الصغيرة آنذاك والزلت في «المسـيد» تتصور مدينة
الدارالبيضاء كغابة تعج بالوحوش الضارية والكالب الضالــة ..وذلك
تأويال لما اختزنتـه ذاكرتـي من أسمــاء أماكــن كـ «عين السبـع ـ عين
الذياب ـ سوق الكلب ـ سوق العجاج».
كانت هذه المسميات ألماكـــن أجهلها تثيــر في نفسـي الفــزع
والرعب ،ولم يهدأ روعي وتنزل السكينة على نفسي إال بعد زيارتها في
أوقات سانحة بمعية األهل واألقارب في زمن الحق ..حيث كانت أول
جولة لي خارج أسوارقشلة «جانكير» رفقة والدتي وإحدى جاراتها مع
بناتها بحديقة الحيوانات بـ «عين السبع» حيث شاهدنا اللبوءة واألسد
واألشبال وراء القضبان ومتعنا أبصارنا بمرآى ضباء وغزالن تنط وترتع
بأمان وشنفنا أسماعنا بزقزقة طيور وتغاريد عصافير مزركشة األلوان
واستهوتنا عن بعد زرافات بادية أعناقهـا للعيان وعلى مقربـة منها
حمر وحشية أثارت نقع الغبار بعين المكـان ..واستلقينـا من الضحك
لمشاهدة قردة تحاكي حركات اإلنسان مكشرة عن األسنان ..ومررنا
مرور الكرام على عدة أقفاـص أوت كل واحدة منها فصيلـة من
الحيوان ..ظلت هـذه الجولــة راسخة بكل تفاصيلهــا في الذاكرة
والوجدان ..ومانسيت قـط مـــا التهمتـه خالل هـذه الجولـة من فــول
سودانـي «البيـان» وما ازدردتــه من حلــوى «جبــان كول ؤبـان»..
وكـان والـدي يرافـقـنـي معـه ،بيـن الفينــة واألخـرى ،للتــفـريـج عـن

النـفـس ب «سيرك عمار» حيث تقــدم ألعاب سحرية و عروض ترفيهة
لبهلوانيين ورياضيين ومروضي حيوانات تحت خيمة كبيرة تبثت حولها
أرجوحات ومدارات ألعــاب بها دمى ملونة على شكـل أحصنة وعربات
يمتطيها األطفال ..وكان والدي يرافقـني معه لهـذا الفضاء الساحر
لينال هو اآلخر نصيبه من المتعة في إصابة األهداف ،رميا بالرصاص
الميت ،في ركن قصي ملحق بالسيــرك نصبـت به خيمـة مكشوفـة
يديرها شخص أمامه عدد من البنادق يناول الراغب في الرماية بندقية
منها ليجرب حظه في فرقعة الهدف مقابل بضع فرنكات ..فكلما تفـوق
الرامي في إصابة الهدف الذي هو عبارة عن خرطوشـة بارود فلينيـة
نال الهدية المعلقة فوقها وكان والدي البارع في «التير» المتمرس
بحمل السالح اليخطئ الهدف أبدا ،مما أثـار ـ حينها ـ فضول ودهشة
حشد غفير تابع هذا العرض المثير بإعجاب كبير..
أما المشــرف على «تدوير ناعــورة» هـذا المــورد المـدر للربـــح
الوفيـر فكان يكتم غيضه المريــر لكونـه لم يجن غير الخسارة من
فلوس قناص خطير اليخطئ الهدف ولو كان طائرا في الفضاء يطير..
وقبيل غروب الشمس بزمن يسير أعـود رفقة والدي إلى مقر سكنانـا
بقشلة جانكير ..وقد غمرني فرح منقطـع النظير بما قضيته من فرجة
برحاب «سيرك عمار» الكبير..

المالك فرح،ومحمد عواد ،إلى جانب كتاب
الدولة امحمد بوستة ،وعبد اهلل الشفشاوني
وأحمد بنكيران ،ومحمد المهدي بنعبد الجليل
وعبد الحفيظ القادري وادريس السالوي ،ولم
يكن بينهم ،بطبيعة الحال الراحل أحمد رضا
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كديرة الذي ال نتصور أنه يقبل بالعمل في
حكومة يشكلها حزب االستقالل ! .....
وبه وجــب االعتـــذار لقارئنـــا صاحب
التنبيه ،ولكافة قرائنا األعزاء عن هذا الخطأ
الغير مقصود.

و «عين الذياب» التي كنت أحسبها من الغاب اكتشفت ،فيما توالى
من األيام ،سحر شاطئها الجذاب في رحـالت استجمــام بمعيــة األهـل
والجيران واألحباب ..وكلما دنا الصيف من االقتراب إال واشتقت لرمال
شاطئ «عين الذياب» اشتياق الجائع لشواء «الكباب».
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الأمهات العازبات بني الواقع وامل�سكوت عنه
الحلقة الثانية
تساءلنـــا في الحلقــة الماضية عن أسبـــاب انتشــار ظاهــرة
األمهات العازبات ،بعدما عرضنا بعض الصور المرافقة والناتجة
عن الظاهرة،ومنها اختطاف األطفال،استغاللهم ،التغرير بهم
واغتصابهم ،باإلضافة إلى تزايد نسب اإلجرام ،والعنف بكل أنواعه
سواء في صفوف النساء أو الرجال.
األم العازبة هل هي نتيجة أم خيار؟للجواب على هذا السؤال البد
من تشخيص ميداني ،وقراءة سوسيولوجية للواقع .
انطالقا من الميدان فإن تقارير مراكز اإلستماع تؤكد أن أكثر
من  %70من األمهات العازبات تنحدرمن البوادي ومن هوامـش
المدن ،وتتـوزع  %30المتبقية بين األحياء العتيقة ،واألحياء المحدثة.
بالنسبة للمستــوى الدراسي وأســالك التمــدرس ،فإن ما
يقارب %50لم يلجــن المؤسسات التعليمية %25 ،لم يتجاوزن
المستوى اإلبتدائي %20 ،حصلن على البكالوريــا ،و % 5مستــوى
جامعي .
فيما يتعلق بالوضع األسري ،فأزيد من ./30من هؤالء األمهات
يعشن اليتم المزدوج (أم ،وأب) ،و  %25يتيمات أحد األبوين ،و%30
لهم أم وأب ،و  % 15يجهلن نسبهن.
أما بالنسبة للوضع اإلجتماعي العام % 25 ،من األمهات من
تعيش مع أسرتها % 35 ،تسكن مع صديقتها % 10،تقطن مع أحد
أفراد العائلة الكبيرة  % 15تعيش في وضعية الشارع  % 15من
تسكن مع غريب...
ويؤكد المؤشر الثقافي هشاشة قيمية،وجهال تربويا وعلميا
كبيرا.
والغــريــب أن مستـوى الهشــاشــة اإلقتصــاديـة ،ال تتعــدى
 % 30بصفة عامة.
إذن األم العازبة هل هي نتيجة أم خيار؟
تقول رحمة:
«أنا فتــاة عمـري  17سنة ،أعيــش في الباديـة ،حيـــث رأت
عيني النور ،وترعرعت مع أسرتي ،وسرحت الغنم والمعز مع أبي ،ومع
أمي،ثم مع أخي ...وعندما أصبح عمري التاسعة صرت أخرج بالقطيع
وحدي .وتمر األيام ،تلو أخرى،وبينما أجلس فوق غصن شجرة،
يقترب مني «السي علي» زوج «طامو» جارتنا ويكلمني عن المدرسة
ويسألني لماذا لم أذهب ألتعلم ..ويوما بعد يوم أجلس معه على
جذع الشجر  ،وفي كل مرة كان يقترب مني ويمسك بيدي وهو يحكي
لي حكايات جميلة ،وكان ساعتها مسلسل «الحب األبدي» يعجبني
كثيرا ولم يكن لدينا تلفاز ،فكان يدعوني لبيته لمشاهدته رفقة
زوجته وأبنائه ...وهكذا عندما نجلس معا في الحقل يقول لي ،سوف
نمثل اآلن حلقة البارحة ...ولألسف كنت أسايــره في كل شيء ولم
أعرف بأنني فقــدت شرفي ...وعندما كبرت ونضجت صاركل شباب
القرية يتحرشون بي وخصوصا أنهم علموا بما كان في صغري مع
« السي علي» ،وكنت جـد متألمة ،مما جعلني أنعزل في الغرفة وال
أخرج إال للضرورة ...وذات يوم ،في يوم األحد ،يوم السوق ،ألحت
والدتي علي لمرافقتها ومساعدتها في جمع الدجاج والبيض لبيعه...
هناك التقيت ب «السعيـد» أخذ رقــم هاتفي ...وبدأت عالقتنا عن
بعد  ..وجدت فيه األنيس ،المواسي،الحب ،وجدته يعوضني ويشرح
لي كيف أننـــي لســت مسؤولــة عن الماضي ألنني كنت صغيرة،
وأن ما اعتبرته شرفا ،هو أمر متجاوز ،واليوم كل الناس في «المدينة»
يعرفون ذلك ...تنفست الصعداء ،ويالسعادتي عندما أخبرني بأنه

يريد الزواج مني .وهنا كانت بداية خطئي ،أنني ثقت به ،فغادرت بيتي
متسللة ليال ولحقت به حيث كان ينتظرني ولم يتجاوز سني آنذاك
 15سنة ! عندما كنت أطلب منه أن يطرق باب والدي  ،يؤجل ذلك
لوقت الحق يكون وضعه المالي أحسن! ولألسف ثقت به وأحببته...
ولم يعش هذا الحب أكثر من أربعة أشهر! بحيث انتفخت رجالي،
وبطني،وبدأت أشعر بالغثيان ،فقال لي اذهبـي لمستوصف الحي
وهم يعطونك الدواء ،وهناك أخبروني أنني حامل ،وفي شهري الرابع!
لم أفهم شيئا ،ما معنى ذلك؟ فسرت أجري راكضة ،نحو «السعيد»،،
ألخبره ،ولكن لألسف ،بمجرد سماع كالمي،قال لي« :ماذا فعلت أيتها
المصيبة ،تنصبين علي ،ارجعي أدراجك ،ليس إبني ،ابحثي له عن
أب من أولئك القرويين أصحابك وخالنك ...أخرجي ..أخرجي ..وصار
يصرخ ويرمي علي بمالبسي ويدفعني خارج الغرفة ...نعم هذا ما
حدث ،أخذت بعض المالبس وصرت في الشارع بين باكية وضاحكة،
و مقهقهة ،ومرة واضعة يدي فوق بطني ...ال أعرف ماذا أفعل ،ومر
يومان وأنا أنام بالمحطة الطرقية ،إلى أن وقفت أمامي فتاة عرفت
فيما بعد أنها ضحية مثلي .رافقتها ،وعشت معها وفق برامجها ألنها
سترتني ! ويوم وضعت طفلي كانت معي بالمستشفى وتكلفت
بالطفل ،وعلمت فيما بعد أن كل آالمي ،وبطني الفارغ ودمي النازف،
ولبني السائل ،ضاع ،وحرم منه طفلي الذي حرمتني منه منقذتي
عندما تاجرت به ،بغية استعبادي واستخدامي بعدما ظنت أنني
أصبحت مدمنة مخدرات! ...اليوم عمري  18سنة بيولوجيا  ،و50
سنة واقعيا .أتمنى أن أرى عائلتي ،وأحضن أمي وأبي ،وإخوتي ،وأقبل
أقدامهم ،لكي يسامحوني.»...
كــم مـن رحمــة في بوادينــا؟ كـم مـن «السـي علـي» في
مراعينا؟ كم من « السعيد» في مدننا؟
هل أقول قتل البراءة،أم وأدها؟
أين حق رحمة ،ورحمات....حقها في التمدرس؟ حقها في العيش
الكريم؟ حقها في األمومة؟
كم من رحمة ،قتلت يا « السي علي»؟
كيف سمحت لنفسك باستغالل طفلة بريئة ؟ أين أنتم أصحاب
القرية؟ هل استمعتم بمشاهدة «السي علي» وهو يستغل البراءة؟
لماذا لذتم بالصمت؟
أليس في بيتك مالئكة صغار؟ أال تخاف عليهن من الذئاب
مثلك؟
الفراغ ،الوقت الضائع ،الهيكل المشلول ،أم التربة البور؟؟؟
كله يشكل وصمة عار في جبين المجتمع!
األم العازبة إشكالية ذات تمظهرات متعددة ،رحمة ليست إال
نموذجا من حالة القاصر تم هتك عرضها والتغرير بها واغتصابها،
ووأد جميع أحالمها...
(للعلم فقط ،قمنا بالوساطة مع أسرة رحمة ،وهي تعيش اليوم
في حضن أسرتها).
في الحلقـــة المقبلــة ســوف نتعــرف عن قــرب على واقــــع
آخر ،وظروف أخرى ،ودائما لإلجابة عن السؤال:
« األم العازبة نتيجة ،أم خيار ؟».

األستاذة وفاء بن عبد القادر

رئيسة جمعية كرامة لتنمية المرأة بطنجة
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لبت نداء ربها املشمولة بعفو اهلل املرحومة

الدكتـورة جمـدة طليكــي
بعد مرض عضال لم ينفع معه عالج

وذلك يوم السبت  26شتنبــر  ،2020وشيع جثمانـها الطاهر
ودفـن مبقبـرة سيـدي اعمـار ،بعـد صالة العصـر مبسجد محمد
اخلامس.
وبهذا املصاب اجللل ،تتقدم أسرة جريدة طنجة بأحر التعازي
إلى والدها الكولونيــل عبد السالم طليگي وأمها أمينـة طليگي،
وزوجها عــادل الدفـوف املهنـدس املعمـاري بتطـوان ،وكـذا إلى
جميـع أفـراد عائلتـي  :طليگي والدفـوف راجيـن لهــم الصبــر
والسلوان ،وللفقيـدة عظيم األجـر والغفران ،تغمدها اهلل بواسـع رحمته وأسكنها فسيح
جناته مع النبيئني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا.

من صميم المجتمع
جمعيات ومنظمات المجتمع المدني..

�أهداف  ..وتوجهات..
ومنافع ..وغياب الأدوار
الفعالة وامل�ؤثرة !!!

• إدريس كردود

نعود مجددا لموضوع جمعيات المجتمع المدني على اختالف مشاربها وتوجهاتها
وطبيعة أدوارها في المجتمع ،مع األخذ بعين االعتبار في إشارة مقتضبة األهداف
والضوابط التي ينص عليها القانون المنظم للجمعيات...والحديث مرة أخرى عن
جمعيات المجتمع المدني يدفعنا إلى التساؤل :هل الجمعيات على اختالف ميوالتها.
وأهدافها ،تقوم بالدور المنوط بها على مستوى التنشيط والتأطير والمساهمة في
التنمية والتغيير والتطوير دون االنحراف عن األهداف المنصوص عليها ضمن قانون
الحريات العامة ،انطالقا من التحديد القانوني لمفهوم الجمعية الذي يعني «التعاون
بين شخصين أو عدة أشخاص يقومون باستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير
توزيع األرباح»؟؟ ونعرض في سياق الموضوع لتوجهات ومقاصد بعض الجمعيات في
المجتمع!!..
من المؤكد أن خريطة المجتمع المدني ببالدنا أصبحت اليوم أكثر من أي وقت
مضى شاسعة األطراف ،تغطي بشكل واسع كل المواقع والفضاءات واألزمنة ،تتناسل
وتتوالد بوتيرة تصاعدية ال تستقر في تعددها على رقم عددي معين بين فترات الصبح
والظهيرة والمساء ..تنهار جمعيات وتولد أخرى..
لن نرحل بعيدا حتى نقيم الدليل على مانقول ..ففي مدينة طنجة وحدها ،كما
هو الشأن في باقي مدن المملكة ،مئات الجمعيات المحسوبة على المجتمع المدني
تأخذ صفة النشاط التطوعي في مجاالت الخدمة االجتماعية ،والرياضية ،والتربوية،
والبيئية ...فضال عن تعاونيات إنسانية تهدف أساسا إلى نشر وترسيخ أعمال الخير
واإلحسان ،هذه الجمعيات تستحق بإخالص كل التقدير والتنويه لما تبذله من جهود
دوؤبة ومبادرات مسوؤلة .لذلك فنحن نشد على أياديها ونشيد بروحها اإلنسانية
ومواقفها النبيلة لكون عملها تطبعه ثقافة التآزر والتكافل واإلحسان ،وبذلك فهي ترفع
عن بعض الناس من الفئات المحتاجة الضيق والحرج والمعاناة ..جمعيات من هذا القبيل
نعتبرها فاعلة ومنتجة ومبادرة انسجاما مع سياسة جاللة الملك المؤسس عمليا لفكرة
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قبل أزيد من عشر سنوات مضت ،في وقت أصبح فيه
التراجع الملحوظ للقطاعات الحكومية المعنية بسياسة التكافل والتضامن بعد إدراكها
للوضعية التي بدأت منذ سنوات تؤشر على أزمة بنيوية حقيقية تحتاج إلى المعالجة
واعتماد سياسات بديلة قبل أن تتحول الفئات المعوزة إلى طوابير لالنتظار والترقب،
ومازالت الوضعية على حالها تتسع دائرتها وتستفحل وستظل على هذا الحال إلى أن
يقضي اهلل أمرا كان مفعوال..
نعود إلى اإلشادة بالدور الذي تضطلع به الجمعيات اإلحسانية ،واإلحسان هنا
ينطوي على معان جامعة شاملة دون تحديد دقيق لطبيعة العمل الخيري واإلنساني ،إذ
الشك أن قيم التآزر والتضامن ورفع الضرر عن الناس هو سلوك والتزام أخالقي وديني
يعبر عن الوعي الحقيقي للفاعلين في هذا المجال ،مع تنويهنا وتقديرنا لبعض الجمعيات
العاملة بكثير من الجدية واإلخالص والتفاني في المجاالت المتعلقة بالتربية والتنشئة
االجتماعية والثقافة وأنشطة الشباب والطفولة والبيئة ،دون إغفال المجاالت المرتبطة
بالمرأة  -نشاطا وإعدادا وتكوينا  -غير أن هناك في الواجهة األخرى جمعيات تملك من
اإلمكانيات والوسائل والقدرات ما يؤهلها للقيام بدور فاعل ومحرك على أكثر من صعيد،
لكنها التفعل !!..فإذا لم تكن الجمعية فاعلة متحركة منتجة ،فهي المحالة مستهلكة
وجامدة ،وبين الفعل والجمود تتموقع جمعيات هي أقرب إلى الوصولية واالنتفاعية منها
إلى المبادرة والعطاء والمشاركة ،بصيغة من الصيغ نؤكد على أن األمر يستوجب تحديدا
مضبوطا لمسوؤلية الجمعيات (المحور الرئيسي لهذا الموضوع) ،فعلى من تقع مراقبة
الجمعيات ماديا وأدبيا!؟ أي ما لهذه الجمعيات وما عليها؟
دعوني أقول لكم أن داخل قطاع الشباب والرياضة توجد مصلحة مركزية تتابع
عن كثب أنشطة وإبداعات الشباب على مستوى الجهات واألقاليم وفي رفوف المكاتب
واألقسام بالمديريات اإلقليمية التابعة للوزارة على امتداد خريطة الوطن مئات بل
آالف الملفات لمختلف الجمعيات -ثقافية/تربوية /اجتماعية/بيئية/رياضية )...ومن بينها
جمعيات انتهت صالحياتها القانونية ،وبالرغم من ذلك فهي تمارس أنشطتها في غفلة
من الساهرين والمشرفين بهذا المجال ! وأعرف شخصيا ،بحكم ممارستي المهنية
السابقة داخل القطاع المذكور ،نموذجا أو نماذج من هذه الحاالت بما يؤكد نوعا من
اإلهمال والالمباالة ،وقد يكون إغفاال أو تغافال عن -حسن نية -لمسألة تتبع ملفات
الجمعيات من طرف الرؤساء اإلقليميين ألنشطة الشباب ،حيث تغيب عملية المراقبة
والتتبع المنتظم التي توؤل مسوؤليتها من طبيعة الحال إلى السلطات المختصة ،لكن
بالدرجة األولى إلى القطاع الوصي(أي وزارة الشباب والرياضة) باعتبارها قطاعا تقنيا
وسلطة حكومية من مسوؤلياتها تتبع الوضعيات القانونية للجمعيات وفروع حركات
الشباب ذات الصلة بالقطاع بشكل من األشكال ،وقد يحصل األمر في غفلة من المراقبة
الالزمة دونما إدراك من الجمعيات المعنية لآلثار والعواقب التي قد تنجم عن عملية
ممارسة أنشطة ما خارج الصالحيات القانونية ،أين دور السلطات والجهات المعنية من
المراقبة المسوؤلة لبعض جمعيات المجتمع المدني في الحالة التي ذكرت آنفا وهي
كثيرة؟؟ كما أن هناك جمعيات تستفيد من ميزانيات ومنح ودعم مالي يصل إليها
بنظام وانتظام من بعض جمعيات ومنظمات االتحاد األوروبي مقابل بلورة تصوراتها
ومشاريع برامجها إلى واقع عملي ميداني -هل تنفذ بالكامل فيما أن بعضها اآلخر يظل
حبرا على ورق؟؟ أم أن وراء األكمة ما وراءها؟؟ وبالتأكيد فعند الجمعيات المعنية وحدها
الخبر اليقين ،أو كما قال الشاعر قديما  « :وعند جهينة الخبر اليقين » ،ولعل النموذج
هذه المرة من مدينة طنجة -على مسوؤليتي  !!-ال أذيع سرا إذا قلت لكم بأن بعض
الجمعيات أصبح العمل لديها انتفاعيا محضا!..؟ يبحث فيه الناس على جمع وادخار
األموال بطريقة ذكية على حساب أهداف إنسانية واجتماعية تمس بمصداقية العمل
الجمعوي التطوعي!! غير انه البد من اإلشادة بجمعيات تعد على روؤس األصابع نعرف
حركيتها ومبادراتها والتزامها المسوؤل بغير قليل من الجهد والصبر والمعاناة والتحمل
وال تحصل مقابل كل هذا العنــاء على أبســط اإلعانات الممكنة لمواجهة صعوباتها
وإكراهاتها المادية ..تضحية وأعباء ومسوؤليات من أجل شيء اسمه «التطوع» !! ولعلها
«القاعدة من االستثناء» وحالة من الحاالت المعروضة للتأمل والنظر والتصحيح .
آخر الكالم  -الفوارق البنيوية التشمل الجهات والدوائر الترابية فحسب ،فالجمعيات
هي األخرى منها المحظوظة واألقل حظا ثم األسوا حظا ،أما التي ولدت وفي فمها مالعق
من ذهب فحدث والحرج وتلك حكاية أخرى..

جريدة طنجـة
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طنجة الكربى

مابني تهديد تلوث املياه واجلفاف
• رميساء بن راشد

اللفظ املفيد

« هذا هو
ال�س�ؤال ! »

-

محمد العطالتي

atlati.mohammed@gmail.com

عادة ما تقترن التحوالت الكبرى التي تطرأ على المجتمعات
البشرية بحوادث «انفرادية» قد تكون األقدار هيئتها لتكون
سببا مباشراً لهذه التحوالت ،السيما عندما تكون تلك المجتمعات
مؤهلة للتغيير بسبب تراكم عوامل متنوعة ،تاريخية في األساس،
و اجتماعية بدرجة موازية ،ما يُفسح المجال في النهاية لظهور
«نخب» فكرية تتولى مهمة التنظير و قيادة هذه التحوالت نحو
تحقيق أهداف و مرام من طبيعــة ما .و بهـذا تتحقــق للمجتمــع
ٍ
ديناميكيته الجدلية و تتأكد قابليته للتغيير و التفاعل مــــع الوقائع
المتالحقة و التأثير في إعـادة تدويرها بصورة تختلف كليا أو جزئيا
عن سابقاتها.
أصبح سكان مدينة البوغاز اليوم ،يعيشــون على تهديــد
تلوث مياه الشرب ألكثــر من مليون نسمة ،بسبب صب نفايات
خطيرة في سد  9أبريل ،المعروف ب سد «الحاشف» سابقا ،والذي
يعتبر السد المزود الرئيسي لمياه الشرب بالمدينة .وهو األمر
الذي خلق موجة عارمة من الغضب وسط الساكنة ،إذ عبروا على
استيائهم ،مطالبين السلطات المختصة بوضع حد لهذه الكارثة
البيئية ،التي باتت تشكل خطورة على صحة المواطنين.
ويعود السبب الرئيسي لهذا التهديد ،إلى وجـود معمــل
للسمك بمنطقـة دار الشـاوي ،والذي يطرح نفاياتـه الصلبــة
والسائلة بواد مؤدي للسد المذكور ،فعوض أن يتخلص المعمل
من نفاياته في مكان بعيد يتوفر على الشروط المطلوبة ،قام
بفتح قنوات تصب بشكل عشوائي ومباشرة في السد ،باإلضافة
إلى وجود مطرح عمومي قرب الوادي.
هذا وقـد طالبت رابطـة الدفــاع عن حقــوق المستهلكين
بطنجة ،التي تتابع بدورها هذا الملف ،بضرورة تدخل السلطات
في أقرب وقت ،للحد من هذا التلوث الكارثي ،الذي يهدد سالمة
وصحة المواطنين ،مضيفة أنه بالرغم من إشكاليات النظافة التي
تعاني منها «دار الشاوي» ،فهذا ال يعفي المجلس الجماعي من
إيجاد حلول لحل هذه اإلشكالية.
ولإلشارة ،فإن هذا السد يوجد على بعد  30كيلومتر جنوب
مدينة طنجة ،وتصل قدرته االستيعابية إلى  300مليون متر
مكعب .ويعتبر من أكبر السدود المزودة بالمياه للمدينة.

وعالقة بالموضوع ،فقد أتت هذه الكارثـة تزامنـا مع األزمــة
التي تهدد بدورها طنجة الكبرى ،بسبب جفاف سدود المنطقة،
مما سيجعلها تعيش أزمة مائية بالمدينة .ولتدارك الكارثة التي
أصبحت وشيكة ،كان قد استدعى محمد امهيدية ،والي جهة
طنجة تطوان الحسيمة ،المدير العام للمكتب الوطني للماء
والكهرباء ،ورؤساء أقاليم وعمال الجهة ،إلى اجتماع مستعجل،
إليجاد حل سريع ،بعد أن تراجع سد ابن بطوطة وسد 9أبريل،
تراجعا ملحوظا بنسب متفاوتة ،حيث قدم المكتب الوطني ،أرقاما
دالة تثبت وجود عجز في مخزون الماء بالسدود ،ويقدر بناقص
 % 16وطنيا ،وناقص  %6,7بالجهة ،ونتيجة إلى هذا دعا إلى
«بلورة حلول مستدامة عوض انتظار تساقط األمطار ،وذكر أن
العجز المسجل بسدي  9أبريل وابن بطوطة هو أعلى من المعدل
الجهوي».
وفي هذا الصدد ،كانت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
قد قالت« :أن المسؤولين يضربون األخماس واألسداس بسبب
التفكير في السيناريوهات المحتملة لتجاوز هذه األزمة ،والبحث
عن حلول بديلة لتحصين األمن المائي».
وللتذكير ،فإنـه قد سبق لمدينة طنجـة أن عاشـت أزمــة
متشابهة في منتصف التسعينات ،إذ كانت المدينة تتزود بالماء
عن طريق البواخر القادمة من الجرف األصفر ،وكان يتم توزيع
حصص الماء بالتناوب على المناطق السكنية .فهل سيتكرر نفس
السيناريو مجددا أم ستتدارك السلطات األمر قبل وقوع الكارثة؟

جماعة اكزناية تعقد دورتها العادية
ل�شهر �أكتوبر 2020

جريدة طنجـة

«مقتل» محسن ،أو استشهاده دون المساس بماله ،كان حادثا
وضْع و ِنظام
نتجت عنه وقائع اجتماعية طابعها األبرز االحتجاج ضد
ٍ
ٍ
قائميْن لم يَعُودا يروقان المجتمع ،لكن االحتجاج ،باعتباره «سلوكا
جماعيا» يعود لإلنسان منذ األزل ،حين يأتي دون سابق تخطيطٍ
ّ
مُتحكم في معالمه ،فإنه يفرز بالنتيجة ،وجهات نظر متباينة إزاء
ٍ
السؤال المنطقي المتعلق بمآل الفعل االجتماعي المسمى احتجاجاً،
هل يُؤخذ برأي ،يصفه أصحابه بالمعقول ،و يضع لنفسه تحقيقَ
ُ
يُؤخذ برأي مخالف ال يرى
المطالب االجتماعية سقفا معقوال؟ أم
ضرورة في وضع سقف ،من أية طبيعة كانت ،أمام حركة االحتجاج،
بل و رفع مطالب أكثر ُغ ُلوّاً ،مطالب تتراوح ِجدِّيتُها بين بلوغ حكم
ذاتي للريف المغربي و بلوغ درجة «االستقالل» الفعلي عن مركز
السلطة السياسية بالمغرب؟!
هكذا ،ظهــرت في ساحة الريــف ،بُعَيْدَ الحراك ،مقاربات
«تحليلية» متفاوتــة ،يتأثر فيها أصحابهــا بمواقعهــم العُمْريّة،
الحقوقية ،االجتماعية و أيضا الطبقية ،و لو كان ذلك بصورة أدنى
وضوحا.
نُضجها و قابليتها
تَفاوُتُ هذه المُقاربات ،من حيث درجة
ِ
لإلنْجاز على أرض الواقع ،ساهم ،بصورة طبيعية ،في بروز اختالفات
حادة بين هذه «النخب» الطامحة الستثمار الحراك و توجيهه
لخدمة أهدافها المتنوعة ،وهي أهداف تأسس جميعها على «نظرية
الصراع العمودي» ،أي الصراع ضد الحُكم و السلطة القائمة.
َ
«حَوَّل»
لكن األمور ستتغير بشكل الفت في اللحظة التي
فيها الصراع وجهته الرئيسية من العمودي إلى األفقي ،و انفلتت
تناقضات «النُّخب» الثانوية من عِقالها ،لتكرس الطابع االنقسامي
الذي تحدثت عنه الدراسات السوسيولوجية المتعلقة بالريف.
أخبرني «السي عبد الكريم» ،و أنا أحاوره في قضايا التاريخ
الريفي ،أن «ضابطا إسبانيا رفيعا» استدعى ،قبيل معاهدات إيكس
ليبانُ ،قواد وشيوخ القبائل الريفية لمقر إقامته بتطوان ،عاصمة
ما كان يسمى «المنطقة الخليفية» ،مُ ْقترحا إمكانية إقامة دولة
مستقلة بالشمال الريفي ،و كانت المفاجأة أن «قادة القبائل»
رفضوا المشروع ،استنادا لتحليل يُنكر وجود مقومات تسمح بقيام
دولة مستقلة ،و في مقدمتها غياب الموارد الكفيلة بضمان قيامها،
لكن القائد اإلسباني عدَّدَ ،أمام القياد الريفيين ،ما اعتبره ثروات
حقيقية للريف و من بينها الموارد السمكية و فواكه التين و اللوز،
و بينها أيضا نباتات مثل «ثيغزضنت» و « آري».

ت�صوير  :حمودة
جماعة اكزناية تعقد دورتها العادية عرفت الدورة العادية
لجماعـة اكزنـايـة لشهر أكتوبر  ،2020الدراســة والمصـادقــة
باإلجماع على مشروع الميزانية المالية برسـم عام  ،2021وعلى
برنامج الفائض المتبقي من السنة المالية  ،2020وتمرير النقط
المرتبطة بنزع ملكية العقار  TN :72619من أجل المنفعة العامة،
ثم مناقشة موضوع استخراج عقار هوارة والمرافق الحيوية التابعة
له من الرسم العقــاري لملك الدولـة ،باقـتراح شرائه من طـرف
جماعة اكزناية ،ثم تسليم العقارات الشاغرة والعقارات المخصصة
للمرافق الحيوية والطرقات والمناطق الخضراء للمنطقة الصناعية
من صندوق اإليداع والتدبير ،فدراسة المشاكل المرتبطة بقطاع
الماء والكهرباء والتطهيـر لشركة أمانديس ،وكذا توزيـع المنـح
لصالح الجمعيات.

قبل سنوات ،شهدت إحدى حواضــر الريــف األوسط شمالي
المغرب ،حادثة اكتست مدلوال دراميا عميقا ،فقد ُقتل شاب بسبب
ً
بضاعــة تعـود لـه و الشــروع في
احتجاجه على مصادرة السلطة
إتالفها من قبل أعوان.

وفي كلمــة له بالمناسبة طالب أحمد اإلدريسـي رئيس
جماعـة اكزناية ،األعضاء بالعمل الجيد ،وخدمة الساكنة المحلية،
مع التحلي بالصبر ،ودون االكتراث باألخطاء التي تكون غالبا من
أجل المصلحة العامة ،مؤكدا في الوقت ذاته تشبثه وعدم تفريطه
في اكزناية ،حتى ولو لم يترشح مستقبـال ،ولم يظفـر بمنصب
رئيس الجماعـة.
لإلشارة فقــد عرفــت الدورة ،مداخالت أعضـاء المجلــس،
تركــزت معظمـهــــا ،حول وجـوب العنــايــة بالمنطقــة ،عبــر
تهيئـــة الطرق ،واالهتمام بقطاع المــاء والكهربـاء ،والمؤسسات
التعليمية ،وغيرها من المرافق الحيويـة المتواجدة بتراب جماعة
اكزناية.
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كان الراحل «السي عبد الكريم» ،و هو أول ريفي حصل على
شهادة «البروفي» من المعهد الديني بالشاون عام  ،40رجل فقه
و تاريخ و سياسة ،و فضال عن ذلك ،كان أول من أقر التعددية
السياسية في بيته ،فتوجهاتـــه «االستقالليــة» ،لم تمنعه من
االعتراف لزوجته بالحق في مناصرة حزب آخر ،فقد انتمت السيدة،
برواية زوجها ،لحزب مناهض لــ «االستقالل» ،حزب عُ ِرف باسم»
الشورى و االستقالل».
هل نحن في حاجة حقيقية إلى «استقالل»؟ أم األجـدرُ بنــا
بلـوغ مرحلــة «الشــورى» الديموقراطيــة ،و البحث بعدهــا عن
مخرَجاتٍ جديدة قد تكــون بينها مسألة «االستقالل» ؟ هذا هو
السؤال.

من دفاتري
�سل�سـلـة جديـدة
� 10أكـتـوبــر 2020

�إن من �صنـع القانـون �صنـع احليلــة !
! Quien hizo la Ley, hizo la trampa

مخطئ من قال إن المغرب يمر بأزمة مالية
ٌ
«كورونية» وأن تدابير «تصحيحية» سوف تتخذ
اعتمادا على تقليص النفقات ،خاصة فيما يتصل
بأجور الموظفين البسطاء .العكس هو الصحيح !
ميزانية المغرب ،على عهد العثمانـي تشهد
«وفرة» في الموارد ،درجة أن الحكومة تعتزم
دفع أجور لموظفين معينين ،حتى قبل أن يحتلوا
كراسيهم ويشرعوا في «ضبط كهربانهم» !
الخبر تداولته بعض الصحف من «مصدر
برلماني» ،ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه ،يحمل بشرى الماليين لثالثة مناضلين»
محظوظين من حزبي حبيبنا المالكي «اإلشتراكي» ،و«حكيمنا» بنشماش« ،البامي» ،وخيبة أمل ألربعين
مليونا من «المفقوصين» الذين يقفون ،مشدوهين أمام قرار بدفع  43مليونا لكل واحد من «ضباط
الضو» المعينين من طرف رئيسي غرفتي البرلمان ،في سرية تامة ،إلى أن انفضح األمر ،وقامت القيامة !!!
«الصفايا» الثالثة سيتسلمون ،إن لم يكن ذلك قد حصل فعال ،فوق األربعة ماليين شهريا تحتسب
لهم من ساعة تعيينهم من طرف المالكي وبنشماش نهاية دجنبر  2019وليس ابتداء من نشر التعيين
«المفضوح» بالجريدة الرسمية 10( ،غشت  . )2020ولم تنجح احتجاجات النواب والمستشارين ،ال وال
العديد من المقاالت الصحافية الجادة والساخرة ،في ثني الرئيسين عن قراريهما .فقط ،المالكي قدم
اعتذارا بهذا الشأن إلى زمالئه بالمجلس ،ووعدهم بأن مثل هذه «األمور» لن تتكرر بالمستقبل.
وما كان عليه أن يعتذر ألحد .إنه اعتمد على القانون ،في منح موظفين الماليين ،حتى قبل أن
«يضربوا ضربة» في «ا ضبط الضو»  .إنه القانون ،ويقول مثل إسباني « :إن من صنع القانون صنع
الحيلة» !....
أولم يقل ملك فرنسا لويس السادس عشر حين اعترض البرلمان على قانونية اقتراحه بفتح
اقتراض عمومي لمواجهة عجز الميزانية( ،جلسة  19نوفمير « )1787إنه قانوني ....ألنني أنا الذي
أردته!!!......
ooooo

الرباح يغو�ص يف رمال العرائ�ش !
بالرغم من تلكؤ برلمان المالكي في إتمام
مهمة اللجنة البرلمانيـــة االستطالعيــة حول
استغالل مقالع الرمال البحرية ألسباب «حزبية»
كما قيل ،واستنادا على اعتراض خبراء الفالحــة
والصيد البحري ،على ترخيص عزيز الرباح ألحدى
الشركات المتخصصة في جرف رمال قاع البحر،
بالعرائش ،وبحر العرائش يعتبر «خزان سمك»
لتزويد بعض مدن الشمال ،ومنها طنجة ،وبعد
الضجة التي أثارها قرار الرباح ،الذي ال يحتاج المرء
إلى خبــرة حملــة جائــزة «نوبل» ليعلم أن تلك
العملية تشكل مخاطر كبرى على البيئة البحرية والثروة السمكية ،فقد أعلنت لجنة إقليمية تشكلت،
مؤخرا ،برئاسة عامل العرائش ،للنظر في ترخيص الوزير البيجيدي لعودة نشاط جرف رمال البحري
بسواحل هذا اإلقليم ،حيث أجمع أعضاؤها على رفض أي نشاط لجرف الرمال البحر بالعرائش نظرا لكلفته
البيئية وللدمار الذي ألحقه ،سابقا ،في الثروة السمكية .حيث اعتبرت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية
المستدامة ،في تقرير رسمي ،أن الترخيص لجرف رمال البحر خط أحمر  .ورغم ذلك ،تم تمرير مشروع
شركة معروفة بالمنطقة ،بمشاريع من هذا القبيل ،دون اعتبار الحاجة القصوى لتحصين قطاعي البيئة
والصيد حيث إن نشاط جرف رمال البحر في الماضي ألحق أضرارا جسيمة بالتوازنات البيئية والبحرية
تسببت في تدمير مواطن توالد وحضانة عدد كبير من األحياء البحرية وفي انقراض أو هجرة عدد كبير
من األسماك.
ومع ذلك ،ومع كل ذلك ،وقع الرباح ،بتاريخ  25غشت الماضي على شهادة الموافقة البيئية لمشروع
شركة متخصصة لفتح مقلع بحري الستخراج الرمال.
ooooo

وال مرت�شح !...
فتحت بلدية طنجــة باب الترشــح في وجه
الشركات لتتقدم بطلبــات العــروض لتدبيــر
قطــاع النظافـــة العموميــة .ويبـدو أن طلـب
العــروض لم يلــق اإلقبــال المتوقع ،من طرف
الشركات المختصة ،مغربيـــة وأجنبيـــة ،ألسباب
األزمة المالية التي سبقــت سمعــة المدينــة إلى
الشركات المحتمل مشاركتها في هذه المناقصة
المربحة ،ال شك في ذلك.
ومما صعب األمر ،ما عاشته الشركة الحالية «التدبير المفوض للنظافة» ،من أزمات ديون ناتجة عن
اقتطاعات مليونية من ميزانية الجماعة ،بسبب عدم احترام القانون في تخطيط وتنفيذ بعض المشاريع

5

عزيز گنوني

azizguennouni@hotmail.com

الحضرية خاصة تلك التي ترتبط بنزع الملكية ،حيث إن البلديات السابقة كانت تتصرف في أمالك الناس
«تصرف المالك في ملكه» كما يقول فقهاء التوثيق .ما استوجب لجوء المتضررين إلى القضاء الذي
أنصفهم ،وكان ذلك عدال ،على حساب ميزانية العبدالوي شهيد االقتطاعات المهددة بإفالس المدينة.
وكان واضحا أن ظروف التعامل بين البلدية وشركة التدبير المفوض ،لم تعد ،ومنذ مدة طويلة،
تمكن ال المجلس البلدي من فرض شروطه وال شركة النظافة من القيام بمسؤوليتها بوجه مرض،
حيث تدهورت األوضاع بالمدينة واألحياء المجاورة على حد سواء ،األمر الذي رفع من حدة احتجاجات
المواطنين ،وخلق متاعب للشركة إزاء مطالب عمالها بصرف األجور.
على أي ،الوضعية المالية للبلدية تحسنت بشكل واضح ،واألمل أن تتظافر جهود البلدية والرأي العام
المحلي عبر وسائل االتصال  ،من أجل الترويج للوضع الجديد ،حتى يتم اقناع الشركات الوطنية والدولية
بفوائد المشاركة في هذه الصفقة المربحة ،ما في ذلك من شك.
ويبقى األمل في أن نعود إلى العهد الزاهر «للتدبير المباشر» لقطاع النظافة ،حتى ال نضطر إلى
االرتباط بإرادة ومصالح الخارج.
ooooo

ال مكان يف مغرب العثماين ل�صندوق مكافحة ال�سرطان
أشهــر العثمانـــي «فيتـــو» «سوفيــــاتـــي»
صارم في وجه فـوق أربعين مواطنا ،طالبوا في
عريضة مستوفية لشروط «العرائض» ،بالرغم من
«اعتراض» وزير «كل شيء» ،بإحــداث صندوق
خاص لمكافحة السرطان.
وكالعادة ،تذرع «دولة الرئيس» بخطاب ملكي
ليبرر رفضه لهــذا الصنــدوق الذي لن يكــون
«أسود» ،كتلـك الصنــاديـق المليـــارديـــة التي
ال يصلهــا «أمـر» وال تلحقهـا مراقبـة ،بل صندوقا
«أبيض» فاقع لونه ،يكون عنوانا إلرادة األمــة،
في تسخير المال العام ،إلعادة األمل في الحياة لمن أفقدهم الدهر ،أو كاد ،كل أمل في الشفاء.
وحسب ما راج في لقاء العثماني مع وكيل العريضة ،فإن رئيس الحكومة تحجج بوجود «إكراهات»
قانونية دفعت وزارة المالية إلى رفض مطلب الصندوق  ،انطالقا من وجود «تمييز» لفائدة فئة دون
أخرى .
أو ال يعتبر إنشاء صندوق لفائدة مرضى الجائحة ،هو أيضا تمييزا لفئة من المرضى دون غيرهم.
موقف رئيس الحكومة هذا شكل خيبة أمل بالنسبة ألصحاب العريضة ومن ورائهـم آالف المصابيـن
الذين يعيشون معاناة قاسية ،وعسرا شديدا ومكابدة شاقة ،وكان كل أملهم أن يجدوا عند أعضاء
الحكومة حس المواطنة ،واإلنسانية ليفتحوا في وجوههم باب األمل ،بدل التعلل باجتهادات فقهية
سخيفة ،من باب «التمييز» بين المواطنين ،والحال أن المرض ،خاصة المرض الخبيث ،وقاكم اهلل شروره،
ال يعرف معنى للفوارق المجتمعية  ،وال للطبقية الفوقية ،إنه بالء يداهم كل الفئات ،ويطلب تضامن
وتعاضد الجميع للتخفيف من وطأته القاسية على المصابين،
وال حاجة إلى إثارة موضوع كيفية التصرف في «بيت مال المسلمين» بالشكل المستفزّ الذي نعلم،
ويعلم الخاص والعام.
فصبرا جميال !
ooooo

من الزيوت الفا�سدة �إلى اللحوم الفا�سدة
�ستون عاما من الف�ساد !
ذكرتنا حادثة سطات التي وضع دركها اليد،
مؤخرا ،على خمسة أطنــان من اللحوم الفاسدة،
كانــت موجـهـــة الستهــالك مواطنيــن مغاربـــة
في المدارس ومآوي الطلبة والسجون وعموم
المواطنين ،بكارثة الزيوت المسمومة التي تعود
لسنة  ،1959والتي ذهب ضحيتها عشرات اآلالف
من المواطنين ،بسبب استهالكم لزيوت مسمومة
وضع بعض «الفاسدين» يدهم عليها في القواعد
األمريكية بالمغرب بعد اتفاق إخالء تلك القواعد،
ليتم مزجهــا ب «ماركـــة» وطنيــة من الزيــوت،
وتسويقها في العديد من المناطق شماال وجنوبا ،شرقا وغربا ،لتحدث الكارثة ،موت وشلل وضياع أسر
بكاملها بسبب جشع بعض مواطنينا الذين فضلوا الربح السريع على صحة وسالمة إخوتهم في اهلل
والدين والوطن.
وكأن مسلسل الفساد ال يريد أن ينتهي ،فقد تم حجز شاحنة وسط مدينة سطات ،محملة بلحوم
فاسدة كانت موجهة الستهالك العموم ،وشاحنة ثانية كانت في طريقها نحو مؤسسات اإليواء واإلطعام
بالعديد من المدن المغربية .ليفوق مجموع كميات اللحوم الفاسدة خمسة أطنان كانت ،ال قدر اهلل،
ستدخل أمعاء العديد من مواطنينا بما يصاحب ذلك من دمار لصحتهم وتهديد لحياتهم واضطراب
ومحنة وفتنة في البلد .كميات اللحوم المحجوزة تم إتالفها عن آخرها ،في نفس اليوم ،وليس غريبا أن
تظهر «بؤر فساد» أخرى‘ في بلد دشن عهد االستقالل ،بكارثة الزيوت المسمومة !

جريدة طنجـة
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جمعية رنشهاوسن بشراكة مع جمعية عين قطيوط للقراءة والتربية تنظمان

مائدة م�ستديرة حول ق�ضايـا الطفولـة

الطفــل عند والدته يعتبر صفحة بيضــاء
يتطبع بطابع المجتمع الذي يعيش فيه ويتأثر
بكل ما ينفذ إلى وجدانه ومشاعره من مؤثرات
ثقافية تشكل منظومة القيم التي تتحكم في
سلوكه وتفكيره ومشاعره ،وأهمية أدب الطفل
تبرز في دور ثقافة الطفل في مسيرة التنمية
العامة للدولة ،باعتبار أن الطفل هو الثــروة
الحقيقية لألمــة بوسائلها لبلـــوغ النهوض
والرقي ،ولهذا يجب إعطاء الطفل أولوية في
المشروع الحضاري التنموي للدولة.
وهنا تأتي ضرورة العناية بكل ما يقدم
للطفل من ثقافــة بألوانهــا المختلفــة ،لما
للطفل من قيمــة كبيــرة في بناء ومستقبــل
األمة وصناعة الغد.
والباحثون في أدب وثقافة الطفل يهتمون
في إبراز دوره وأثره في تربية الطفل وتنمية
قدراته اإلبداعية من خالل عمليــة التفاعــل
واستثمار المواهب وتنميتها خالل نمو الطفل
وجدانيا ومعرفيا ومهاريا.
ولكي ينتشــر الوعي وتترســخ القناعــة
بأهمية أدب وثقافــة الطفل جــاءت جمعيـــة
رنشهاوسن بشراكة مع جمعية عين قطيوط
للقراءة والتربية باستدعاء آباء وأمهات وأبناء
وخبراء مختصين في قضايا الطفولة من أجل
توضيح العمل الثقافي الموجه للطفل.
وستسعى الجمعيتان مستقبال إلى العناية
بكل ما يقدم للطفل الطنجي من خالل ألوان
الثقافة وانماطهـــا المتعــددة في أشكالهــا

azizguennouni@hotmail.com

�سيــاحــة

العقد الفريد

المختلفة على شكل موائد مستديرة تعرض
فيها قضايا تهم الطفولة وميادين التربيـة
والثقافة في استقصاء علمي شامل يحيط بكل

ما يشكل ثقافة وأدب الطفـل ويرسمون من
خاللها بوضوح أبعاد المستقبل الذي سيكون
األطفال فيه صناعه.

�أحزاب �صغرية ت�ستجدي الدعم
من املال العام
• عبد العزيز الحليمي

بدون خجــل أو حيــاء تستحضر أحــزاب صغيــرة نفسها بمناسبة
االستحقاقات المقبلة ،ولم يكفيها ما استنزفتـه من مال الدولـة خـالل
الوالية االنتخابية السابقة طوال ست سنوات بدون مردودية تذكر ،إذ
منها من تفتقد الهيكلة وأخرى ال تواجد لها تنظيميا في األقاليم ،وثالثة
من استنفذ أمينها العام مدته القانونية بواليتين حسب قانون األحزاب
وما زال محتفظا بمنصبه كأمين عام ولم يعقد مؤتمر حزبه ألنه يفتقد
إلى القاعدة.
مبرر هذه األحزاب يكون السيد وزير الداخلية جمعهم مع األحزاب
الكبيرة ،وتحت العنوان أسفله قدموا عريضتهم:
من ممثلي األحزاب المشار إليها أسفله إلى السيد وزير الداخلية
المحترم
الموضوع :التعديالت المقترحة في شأن تمويل األحزاب الوطنية
من طرف الدولة .سالم تام بوجود موالنا اإلمام،
وبعد،
على إثر االجتماع الذي تفضلتم بتنظيمه يوم األربعاء  9شتنبر
 2020بمقر وزارتكم ،يشرفنا أن نؤكد لسيادتكم تشبثنا بتعديل نظام
تمويل األحزاب الوطنية من طرف الدولة طبقا للمقتضيات التالية:
 - 1توزيع المبلغ اإلضافي طبقا لتعليمات صاحب الجاللة نصره اهلل
بالتساوي بين األحزاب الوطنية.
 - 2إلغاء النظام المحددة للمبلغ المخصص لتمويل مصاريف تسيير
األحزاب ودعم كل حزب بمبلغ جزافي ومبلغ إضافي يحدد حسب األصوات
المحصل عليها من طرف كل حزب في انتخابات مجلس النواب.
 - 3دعم كل األحزاب المشاركة في االنتخابات بمبلغ جزافي متساوي
ومنحها دعم تكميلي حسب األصوات المحصل عليها من طرف كل حزب
مع حذف نظام التسبيق اإلضافي.
 - 4دعم مترشحي األحزاب حسب األصوات المحصل عليها مباشرة
من طرف الصندوق المخصص لالنتخابات بعد المصادقة على مصاريفهم
االنتخابية من طرف المجلس األعلى للحسابات.

جريدة طنجـة

�أوراق
مغربية

نرجو من سيادتكم األخذ بعين االعتبار النقط األربع المشار إليها
أعاله للقيام بالتعديالت القانونية الضرورية في هذا الشأن.
وتقبلوا ،السيد الوزير ،فائق عبارات التقدير واالحترام.
حزب القوات المواطنة.
 عبد الرحيم لحجوبي :حزب اإلصالح والتنمية.
 عبد الرحمن الكوهن :حزب الوسط االجتماعي.
:
 لحسن مديححزب النهضة والفضيلة.
:
 محمد خليديحزب الحرية والعدالة االجتماعية.
 ميلود الموساوي :حزب األمل.
:
 محمد بانيحزب المجتمع الديمقراطي.
:
 زهور الشقافيحزب الشورى واالستقالل.
:
 أحمد بلغازيحزب الديمقراطية الجدد.
:
 محمد ضريفحزب النهضة.
:
 سعيد الغنيويحزب البيئة والتنمية المستدامة.
:
 كريم هريتانحزب الديمقراطين الوطني.
:
 موسى السعديحزب اإلنصاف.
:
 شاكر أشهباريبدو أن محرر هذه العريضة من تلقين أمناء عامين لهذه التشكيالت
غلبت عليهم األنا الكبرى ،وتاهوا في خياالت وخرجوا من أحجامهم ،حيث
انتفخوا على بعضهم كمقدمة على االنتفاخ على وزير الداخلية.
إن هذه االشتراطات بتدرج األرقام تثبت إدانتهم ألنفسهم واضعين
أنفسهم في موقع الفيل من النملة اختلطت الموازين ،وانعدمت
المقاييس ،فعرضوا أنفسهم للسخرية وتم الحكم على هؤالء بأنهم خارج
التغطية ،اعترافا منهم من خالل منطقهم.
رحم اهلل من عرف حق قدره.
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فتح اهلل على الوزيرة فتاح العلوي بفتح مبين ،لتكتشف بمجهود شخصي،
أن إنعاش القطاع السياحي يرتكز أساسا على النقل الجوي وعلى خلق عروض
تنافسية الستقطاب السياح األجانب ( ،أما «المحليون» فتستقطبهم أمور
أخرى) ....ولهذه الغاية فقد تم وضع خطة محكمة لـ «تأهيل» القطاع
السياحي بمعنى إصالحه وتهيئته ليكون أهال للوثبة العظيمة التي
سيحققها «العقد-البرنامج»  ،2022-2020الذي تم عرضه على مختلف
الجهات الترابية للنهوض بالسياحة الوطنية ،بعد أن يفرجها اهلل ،ونقطع،
بأقل الخسائروبأكثر ما يمكن من اآلمال واألرجاء ،والتفاؤل أيضا ،منطقة
االضطرابات بسبب ضائقة الجائحة.
الوزيرة اهتدت أيضا إلى فتح ملف المقاوالت السياحية ،و«مناقشة»
اإلكراهات التي تواجهها والكيفية التي تمكن من تجاوزها ،ودراسة مسألة
«الدعم» هذه الكلمة السحرية التي ال زال العديدون من مختلف القطاعات
«المنتجة « في السابق ،يتشبثون بها ،ولكن األمر هنا يتعلق بالمهنيين
الغير مرتبطين بالعقد المذكور ،والذين يزاولون أنشطة مرتبطة بالسياحة،
بغاية مساعدتهم على تخطي هذه الظرفية الصعبة ،بعد ما يفوق سبعة
أشهر بالتمام والكمال ،من نزولهم إلى الشارع مطالبين بـ «التفاتة
عطف ومرحمة ومواساة»! ..
وزارة السياحة ،وبعد الدراسة المتأنية جدّا ،لمشاكل القطاع وقضايا
العاملين به ،قررت إطالق «العقد الفريد» للوزيرة ( ،وليس «العقد الفريد»
ألبي عمر شهاب الدين أحمد بن محمد عبد ربه المعروف باألندلسي) ،وضعت
فيه الخطوط الكبرى للنهوض بقطاع السياحة ،حتى يستعيد نشاطه ومكانته
بعد «األضرار» التي لحقته جراء الجائحة  ،وذلك عبر سياسة «محكمة» تعيد
للقطاع جاذبيته وإشعاعه في العالم ،وتغري السياح بالعودة إلى المغرب   .
ومعلوم أنه تم ،بداية شهر غشت الماضي ،أي بعد ستة أشهر من الجائحة،
إطالق عقد -برنامج لسنتين ،بين الحكومة والقطاع الخاص ،يتضمن تدابير
عامة لدعم قطاع السياحة خالل المرحلة الصعبة التي يجتازها بسبب أزمة
الجائحة العالمية وذلك عبر «تسريع» مرحلة استئناف النشاط السياحي،
وحماية العاملين بالقطاع من الضياع ،وتحفيز االستثمار وأمور أخرى تدخل
هي أيضا في باب «أدبيات» البيانات الحكومية   وعموميتها.
والغريب أن تتظلم الوزيرة من تراجح انتعاش النشاط السياحي
بسبب «تعطل» النقل الجوي ،الذي تعتبره «ركيزة أساسية إلنعاش
السياحة» ،وهي بالذات ،وزيرة النقل الجوي إلى جانب السياحة والصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي ،والغريب أيضا أنها استعملت سين التسويف
حين تحدثت عن مضمون العقد ـ البرنامج وعن القروض التفضيلية التي
«س» تمنح للمهنيين من أجل الحفاظ على مناصب الشغل وعلى تخصيص
حوالي  4,5ماليين دوالر من «الصندوق -الكعكة» لمواجهة الفايروس
اللعين ،وتغطية مخاطر الشركات العاملة بالقطاع ،وأمور أخرى.
ولم تغفل الوزير ُة السياحة الجهوية حين تحدثت عن التحفيزات
والتشجيعات التي «س» توفرها للقطاع ،حيث عبرت عن «استعدادها» لمواكبة
مهنيي هذا القطاع ودعمهم في مواجهة «التوجهات االنكماشية» في قطاع
السياحة نتيجة غلق الحدود الجوية وتقنين التنقل داخل البالد ،األمر الذي
أضر كثيرا بالسياحة الداخلية ،بالنسبة لعموم المغاربة ،باستثناء «الطبقات»
المحظوظة ،التي لم تكن تحتاج للوقوف ،لساعات  ،في «طابورات» عشوائية،
أمام مكاتب الباشوات من أجل الظفر بــ «الورقة» المعجزة !
بقي أن أذكر لكم أن هذا «العقد -الخالص» وقعته الوزيرة مع وزارة
االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة ووزارة الشغل وممثلين عن القطاع
الخاص :الكونفدرالية الوطنية للسياحة والتجمع المهني لألبناك.
لست أدري إن كنتُ محقا في اإليمان بأن مثل هذه العقود والبرامج
والمخططات والخطابات والتجمعات ال تحل مشكال وال تنهي معضلة ،إنها من
صنف «الشراكات» التي توقع هنا وهناك ،والتي تنتهي بالتوقيع عليها تحت
كاميرات التليفزيون ،وال يستفيد منها إال بعض من حرصوا على إقامتها
بغاية من الغايات التي ال يصعب إدراك أهدافها بحكم ما تردد حولها من
كالم على مواقع االتصال وصفحات الجرائد !
الحل كل الحل في فتح الحدود ،وترك المهنيين المحترفين الفاهمين
ألصول المهنة يتصرفون بمهنيتهم وخبرتهم ويوظفون لذلك عالقاتهم
الواسعة مع زمالئهم عبر العالم ،فهم القادرون على تحريك قطاع السياحة
الذي هـو مورد رزقهـم وسعـي معاشهــم وكسبهم ،ولن يستطيــع وزيـر
وال حكومة بكاملها أن تحل محلهم ،وتحقق ما هم قادرون على تحقيقه من
نتائج لصالحهم ولصالح بلدهم.
افتحوا الحدود ،فال سياحة بحدود مسدودة ،وأنفاس مخنوقة وأرزاق
مقطوعة !!!!.....
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وخلص هذا التقرير إلى تحديـد أكثـــر
من  % 91من تقديرات الميزانية التي وزعت
لتحقيق أهداف التنمية المجالية للجهة ،وعدد
من المخصصات المالية التي تهم العالم
القروي المتعلقة بفك العزلة والتزود بالماء
والكهرباء ،وغيرهــا من المشاريــع التي من
شأنها الحد من الفوارق المجالية ،والتي حظيت
باهتمام كبير في مشروع ميزانية  ،2021هذا
فضال عن االلتزامات المالية للجهة المرتبطة
بالمساهمات والتحويـــالت والعقــود ،حيـــث
وصلت إلى  % 86من تقديرات الميزانية.
وفي ما يخص جدول العمل ،فقد تضمن
النقط التالية:
• دراسة مشروع ميزانية السنة المالية
 ،2021والمصادقة عليها.
• الدراســة والمصادقــة على مشــــروع
اتفاقية شراكة من أجل إعداد وإنجاز
برنامج التأهيل والتمكين االقتصادي
للنساء والفتيات بجهة طنجة-تطوان-
الحسيمة -برنامج”جهات ناهضة”.
• الدراســـة والمصادقـــة على مشـــروع
اتفاقية شراكـة البرنامـــج الجهـــوي
لدعم المقاوالت الصغرى والمقاولين
الذاتييـــن بجهــــة طنجـة-تطــوان-
الحسيمة.
• الدراسة والمصادقــة على تجهــيــز
منطقة األنشطة االقتصاديـــة بقصر
ابجير.
• الدراسة والمصادقـــة على مشـــروع
اتفاقيــة شراكـة بين مجلـس الجهــة
ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال
والمديرية العامــة للجماعـات الترابيــة
والمجلس اإلقليمي للعرائــش حــول
تهيئة المنتزهات الحضرية بإقليـــم
العرائش.
• الدراسة والمصادقــة على مشـــروع
اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز مشروع
اقتناء العتاد المعلومياتي لفائدة
المؤسسات التعليمية في عمالة طنجة-
أصيلة.
• الدراسة والمصادقـــة على مشـــروع
اتفاقيــة شراكـة تتعلـــق بالمساهمة
في تمويل األشغال المرتبطة بتهيئة
السوق األسبوعـي بجماعــة سيــــدي
اليمني.

•
•

•

•

•

•

•
•
•

الدراسة والمصادقة على تهيئة السوق
األسبوعي لجماعة العوامرة.
الدراسة والمصادقـــة على مشـــروع
اتفاقية شراكــة بين مجلــس الجهـــة
ووالية الجهة وعمالـــة إقليــم وزان
وجماعة وزان ووكالــة تنميـة أقاليــم
الشمال،من أجل إنجاز منطقة األنشطة
الحرفية والصناعية بمدينة وزان.
الدراســة والمصادقـــة على مشـــروع
اتفاقية شراكة بين مجلس الجهـــة
ووالية الجهة وعمالة الفحص أنجرة
وجماعة البحراويين ووكالــة تنميــة
أقاليم الشمال ،من أجل إحداث منطقة
لألنشطة االقتصاديــة والصناعيـــة
والحرفية بإقليم الفحص أنجرة.
الدراســة والمصادقـــة على مشـــروع
اتفاقية شراكة بين مجلس الجهــــة
ووالية الجهة وعمالة المضيق الفنيدق
وجماعة مرتيل ،من أجل إنجاز الشطر
األول من الطريق الحضري رقم 2
المؤدي إلى الحــي الجامعــي بمدينة
مرتيل.
الدراسة والمصادقـــة على مشـــروع
اتفاقيـة شراكـة بين مجلـس الجهة
ووالية الجهة وعمالة إقليم شفشاون
وجماعة شفشاون ومديرية الشؤون
القــرويــــة والمديريـــة اإلقليميـــة
للفالحة،ومندوبية الصناعة التقليدية
ومديرية الشباب والرياضة ،ومندوبية
التعاون الوطني ،من أجل إنجاز البرنامج
التنموي للجماعـات السالليـة بإقليم
شفشاون.
الدراسة والمصادقة على مشروع ملحق
اتفاقية شراكة من أجل إنجاز مشاريع
التزويد بالماء الصالح للشرب في
إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية
واالجتماعية في العالم القروي.
الدراســة والمصادقـــة على مالءمــة
اتفاقية الشراكـــة المتعلقــــة بإحـداث
المنتزهات الطبيعية بوزان.
المصادقة على تحويل بعض اعتمادات
التجهيز.
المصادقة على إلغــاء بعض اعتمادات
التجهيز.
وقد صادق المجلس باإلجماع على جميع

هذه النقاط المدرجة في جدول األعمال ،والتي
تتضمن المشاريــع واالتفاقيــات المذكورة
سابقا.
وفي سيــاق مرتبـط بالموضوع ،قالت
فاطمة الحساني ،رئيسة مجلس جهة طنجة
تطوان الحسيمة ،أنه قد تمت برمجة مجموعة
من النقاط التي تخص األنشطة االقتصادية
للجهة في هذه االتفاقيات ،حرصا على مبدأ
العدالة المجالية ،والذي اعتبرته عنوانا لهذه
المرحلة ،وخصوصا فيما تبقى من هذا الزمن
االنتخابي.
وأضافت رئيسة المجلــس في معرض
تصريحها للجريدة ،أن «بالرغم من اإلكراهات
والضائقة التي تعرفها البالد حاليا ،بل وتعرفها
ميزانية جل دول العالم ،استطاع مجلس الجهة
أن يرشد هذه الميزانية ،بل واستطاع أن يبرمج
مشاريع وبرامج تنموية جهوية ،التي ستطال
مختلف مناطق جهة طنجة تطوان الحسيمة .
من جهتـــه ،أكـــد محمد بوهريز ،نائب
رئيسة مجلس الجهة ،على أهمية ودور هذه
االتفاقيات ،مشيرا إلى أنها قد عملــت على
تسليط الضوء ،واالهتمام بالخصوص ،على
«المقاوليــن الصغــار والمتوسطين والتجار،
الذين يعتبرون الشريحة األكثر تضررا من
الجائحة».
وبالرغم من أن جل المداخالت كانت
تصب في نفس مقررات اللجنة وتزكيتها ،إال
أنه كان لزينب السيمو ،عضو مجلس الجهة
رأي آخر ،إذ اتهمت المجلس بتهميش إقليم
العرائش وحرمانــه من المشاريـع التنموية
المحدثة ،مشيرة إلى أن المجلـس تجــاهـل
كافة مقترحاتها التي سبق أن تقدمت بها،
بل ولم يدرجها ضمن جدول أعمال الدورة،
وهو األمر الذي جعل رئيسة المجلس تطلب
منها االنسحاب ،حيث اعتبرت مداخلتها خارج
الموضوع ،وأن المشاريع قد شملـت جميــع
الجماعات ،سواء القروية أو الحضارية.
تجدر اإلشارة ،إلى أنه كان من المقرر
أن تشمل أشغال هذه الدورة ،انتخاب النائب
الثامن لرئيسة المجلس ،وكذا رؤساء ونواب
بعض اللجان الدائمة للمجلس ،إال أنه قد تم
تأجيل هذه النقاط إلى جلسة مقبلة ،لزيادة
عملية التشاور بين الفرقاء السياسيين.

رميساء

إعـــالن
سوق الجملة للخضر والفواكه الجديد
سيفتح أبوابه يومه السبت  10أكتوبر 2020

ثمرة «الدفلــة» تقتـل طفليـن في حـي المرس بمغوغـة وتدخـل
ستة آخرين لقاعة اإلنعاش
كارثة حقيقية عاشها مواطنونا سكان حي المرس بمغوغة ،وسكان
طنجة بوصف عام ،بعد انتشار خبر وفاة طفلين وتسمم ستة آخرين،
جراء أكل ثمرة نبتة معروفة ببوادي هذه المدينة ،لربما العتقادهم،
خطأ ،أنها نوع من «النخيل القزم» أو ما يسمي عربيا بكـف القــزم،
وعندنا بــ «الجمار» ،ولجهلهم أن الثمرة التي بين أيديهم ،هي لشجيرة
عالية السم «الدفلة» واسمها العلمي . Norirum Oleander
ولم يكن من الصعب على األطفال ،العثور على هذه الثمرة ،في
قطعة أرضية وسط الحي ،خاصـة بعد أن تمّ «قلب» التراب في إطار
ورش تهيئة ،لفائدة بعض المقاولين ،دون أن يتم تسييج األرض قبل
الشروع في الحفر ،وهو ما دعا أهل الضحايا إلى اعتبار هذا الورش سببا
رئيسيا في وفاة طفلين ودخول ستة أطفال آخرين لقاعة اإلنعاش.
وكان اهلل في عون أب الضحيتين الذي عاد مساء من عمله إلى بيته،
ليواجه بالخبر الفاجعة :ابنته الطفلة تحتضر ،ليتم حملها بواسطة
سيارة إسعاف إلى مستشفى محمد الخامس حيث فارقت الحياة .وفي
نفس الوقت أخبر الوالد بأن طفله أيضا يوجد في حالة احتضار ،ومع تأخر
اإلسعاف ،استعان بجار لنقل فلذة كبده إلى المستشفى حيث أدخل قاعة
اإلنعاش ليفارق الحياة بدوره ،بسبب حالة تسمم عالية .في حين تم
نقل ستة أطفال من نفس الحي إلى المستعجالت وهم في حالة خطيرة.
أولياء الضحايا ومعهم سكـان الحي يطالبـون بتحقيـق يحــدد
المسؤولية فيما حصل وفي قانونيــة أشغــال ورش التهيئة إن كان
مستوفيا للشروط المطلوبة ،ويرفضون مالحظة رجل سلطة بأنه
كان عليهم أن «يربوا أوالدهم» والحال أن أوالدهم ليس لهم فضاء
لممارسة طفولتهم سوى ساحة الحي المتربة ،وبين األزبال والقاذورات
التي «تؤثثها» وماشية األهالي والماء اآلسن الذي يغمرها ،وليس غريبا
عنهم وال على أهلهم أن يقتاتوا من «عطاءات» األرض ،ما يزعون وما
«تتبرع» به الطبيعة عليهم ،ومنها «الجمار» أو «كف القزم» والدوم،
والعشلوج ،وسليلي ،وحميطة ،وعاريسة ،وغيرها من ثمار برية كثيرة.
التي يقبل عليها األطفال ،ما داموا غير قادرين على الحصول على
الشوكوالطا البلجيكية ،والبيسكوي الفرنسي ،واألجبان البريطانية،
والعصائر اإليطالية ،وغيرها من «النعم» مما يوجد «بوفرة» في بيوت
و ثالجات «أهل النعمة والسعة» .ومع ذلك فهم «في عيشة راضية !».
وقد اختلط األمر أيضا على بعض اإلعالميين حين عنونوا تقاريرهم
بأن اكل «الجمار» تسبب في تسمم أطفال حي المرس «العشوائي»،
والحال أن التسمم كان بسبب أكلهم لثمرة من ثمار «الدفلة» أو الدفلى،
وهي شجيرة معروفة في الضفة الجنوبية للبحر األبيض المتوسط ،ذات
أزهار بيضاء ،أو وردية ،أو صفراء أو حمراء ،استعملت منذ قديم الزمان
في صناعة السموم ،ورغم خطورتها ،فإن بذورها وأوراقها تستخدم
حاضرا في صناعة بعض األدوية خاصة لتخفيف أعراض بعض الحاالت
المرضيّة،ومنها أمراض القلب والشرايين ومشاكل الجلد والربو والصرع
وبعض أنواع السرطان.
ولكنها تحتوي على درجة عالية من المواد السامة مثل :

cardiac glycosides saponins, ,digitoxigenin,
oleandrin, oleondroside, nerioside

وتوجد جميع هذه السموم في كافة أجزاء نبات الدفلى ،مما يجعل
كل أجزائه سامة بدرجة عالية ،وتناول أي جزء من نبات الدفلة قد يؤدي
إلى مرض خطير وربما قد يسبب الموت.
وحسب موقع «سطور.كوم» فإن استعمال هذه النبتة ضار وغير آمن
ألي شخص يتناولها عبر الفم حيث إن الدفلة تشكل خطورة كبيرة على
األطفال ،فقد يؤدي تناول ورقة منها إلى حالة تسمم قاتلة وكذا الشأن
بالنسبة للحوامل والمرضعات حيث إن تناول الدفلة عن طريق الفم
يمكن أن يسبب اإلجهاض أو يصيب الجنين بتشوهات خلقية حادة.
تعازينا الصادقة لوالدي وأهل الطفلين ضحيتي النبتة الخبيثة،
مع خالص الدعاء لهم بالصبر والثبات ،ومتمنياتنا بالشفاء لألطفال
الستة ضحايا الدفلة ،واألمل في أن يتم الكشف الكامل عن مسببات
هذه الكارثة التي كنا نتوقع أن يصدر بشأنها بيان إداري أو صحي،
ليطلع الرأي العام عن تفاصيلها  ،وعن اإلجراءات المتخذة بشأنها على
المستوى اإلداري والصحي ،في حين أننا ال نعلم إلى اليوم ،شيئا عن
مصير األطفال الستة الذين دخلوا قاعة اإلنعاش منذ ما يفوق األسبوع،
شافاهم اهلل.
وكان اهلل لنا ولهم.

جريدة طنجـة
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2
رد تو

�إرهـــابٌ يف طنجـــة

(تتمة ص)1
ولإلرهـاب أسبـــابـه كما هـــو الشـأن
بكل الظواهر «الدخيلة» منها ما هو خارجي،
وهي كثيرة متعددة األشكال واأللوان والمنابر
ُ
المنبعث من الداخل،
والعتبات واللسان ،ومنها
ويعتبر ردودَ فعل غاضبة للفئات التي ترى
أنها مقصيـة مستبعـدَة ،أو موضوعـة على
«الهامش»« ،كـاأليتام على موائد اللئام» !
وهؤالء ال يعدمـون ،غالبـا ،من يتقـرب
إليهم ،ويتعهدهــم ،ويغـذي أفـكـارهـم بمـا
يقنعهم بأن سعادتهـم «أخروية» وأن الدنيا
«متاع الغرور» !!..
فـال غـــرو أن نجــد السبــاقــيــن إلى
اعتنــاق هذا التفكيـر ،الفقـراء والـمعـوزون،
والمعـدومــون والعـاطلـون والمظـلــومـون
المقهـورون ،والمهمشـون ،والمضطهـدون
الحاقدون ،ممـن يـرون أن لهـم حقوقـا على
الوطن ،ال يتمتعـون بها .ويقفــون على مظاهر
الفساد حولهم ،وفي من يتولـون شؤونهـم،
بأمرهم ،ال بأمر رب العالمين..
ٌ
سائل :هذه أمور من الدنيا،
وقد يسأل
ليست وليــدة أمس ،بل إن الظلـم والفساد
سمتان ملتصقتان باإلنسان منذ األزل ،فكيف
تتحول إلى محرك مفجّر ،على هذه الدرجة من
الفظاعة والخطورة ؟ !..
السبـــبُ سبــبـــان  :األول ،ارتــــفــاع
«منسوب» الوعــي لـدى اإلنسـان المعاصر،
بحقوقه وحقوق اآلخرين ،وتخطيــه حاجــز
الخـوف أو «الدهشــة» ،والثانـي ،التطورُ
الهائل لوسائل االتصال الحديثة التي تخطت
كل حواجز البعد ،بل ألغتها بالمرة ،لتتمكن
الفكرة من أن تجوب العالم وأن تنتشر في ثوان
معدودة !.......
فال غرابة أن ينتشر فكر التشدد والتطرف
والتضليل ،بين بسطـاء النـاس ،ويحــدث مــا
نشهده بالمغرب منذ أحداث الدار البيضاء سنة
 ،2003من محاوالت يائسة ،للنيل من استقرار
البلد وسالمتــه ،وهي محاوالت باءت كلهــا

مج

بالفشل الذريع ،بفضل قوة وحزم ويقظة األمن
المغربي العتيد ،الذي نجح ،استباقيا ،في تدمير
كل الخاليا الضارة« ،نائمة» كانت أو «متحركة»،
في كل جهات ومناطق المغرب ،بدقة ومهارة
و«تكتيك» أبهر عتاة الفيالق األمنية والعسكرية
واالستخباراتية في كبريات دول العالم ،حيــث
يكون المغــرب ،دائما ،موضوع تنويه وإشادة
بإنجازاته العظيمة في مجال محاربة اإلرهاب
والقضاء على خالياه في المهد !..
ولم تكــن مغامــرة «األميـر» أبي حمزة
الشمالي ،األولى في طنجة /بل سبقتهـــا أحداث
مماثلــة فــي مضمونها وغاياتهــا ،شهدت
جميعها نفــس النهايـة  :الفشـل المخزي !
ولعل «األمير» لم يعتبر بحادثة بداية شهر
شتنبر الماضي ،حيث تم تنفيذ عمليات اقتحام
معاقــل مجموعـة إرهابيـة بصفــــة متزامنة،
في أربع مدن مغربيــة ،هي طنجـة وتيفيلت
وتمارة والصخيرات بجوار العاصمة الرباط،
األمر الذي اعتبر عمال بطوليا حيث إن التخطيط
اإلرهابي كان في مراحله النهائية للتنفيذ بغاية
زعزعة استقرار وأمن البالد.
من هو إذا« ،األمير» أبو حمزة الشمالي
الذي بايع داعش على «السمع والطاعة»؟ إنه
كان فتى عاديا يسكن مع والديه في منطقة
شبه مهمشة ،بالعوامة ،إلى أن بدأت تظهر
عليه «عالمات التشدد» حيث غير مالمح وجهه

ولباسه واختـار العزلـة .ولكنــه عدـل عن ذلك
بعد دخولــه السجن إثــر شجـار «مسلح» مع
جار ،والتحق بفرقة موسيقية تنشط في فن
«الدقة المراكشية» .إال أنه ،وكما يروي شقيقه،
وبعد زواجه من ثانية ،اتضح أن بعـض إخوتهـا
التحقوا بداعش في سوريـا والعـراق ،عاوده
الحنيـن إلى «داعشيته» ،لتتغير مالمحه كليا
ويتغير سلوكه داخل أسرته ،حيث بدأ يصرخ في
وجه أمه بأنها ليست مسلمة وأنه لن يمشي
في جنازتها ،ونعت أباه بالديوث ألنه رفض أن
«يقص الشارب ويعفو عن اللحية» وصار يهدد
الجميع بالقتل !
اآلن يـوجــد «األميـــر» في الظــل ،هـــو
وثالثة من «رفاقه» الجهاديين ،نرجو أن يكون
السجن طريقـا لنجاتــه بعـد أن يتدبر خطأه
ويراجع اقتناعاته ويتأكد بأن األفكار الدخيلة
ال مكان لها بالمغرب وأن الشعـب المغربـي
المسلم ،يرفض العبث بأمنه وأمانه وسالمته.،
كما نتمنى أن تجتمع كلمة قادة البالد ،حكاما
وأحزابا وسياسيين على «تجفيف منابع الفساد»
الذي يلحق بالبالد والعباد ،ويعملوا على إشاعة
مبادئ العدل واإلنصاف والحرية والمساواة بين
كافة المغاربة الذين لم يعودوا يخفـون عــدم
رضاهم على الطريقة التي تساس بها بلدهم..

عزيز كنوني

امل�صادقة على جميع النقط املتعلقة بالتعمري واملمتلكات

جريدة طنجـة

مطلب �شعبي ال يحتمل الت�أجيل
محمد العمراني

املجل�س احل�ضاري لطنجة يف دورته العادية

صادق المجلـس الحضاري لطنجــة يوم
األربعاء  07أكتوبر  ،2020بإجماع األعضاء
الحاضرين ،على جميع النقط التي يتضمنها
جدول أعماله ،بما في ذلك ،تحديد حدود
الطرق العامة مع نزع ملكية العقارات الالزمة
لذلك ،ومعاوضة الوعـاء العـقـاري الحبسـي
المخصص لبناء مركز تحويل النفايات المنزلية
والمشابهـة لها .كما صـادق المجلـس على
تحيين المقرر الجماعــي عـــدد 2018-178
بتاريخ  21ماي  2018المتعلق بنزع ملكية
جزء من الرسم العقاري  G-2432الكائن
بحي الرميالت قصد تضمينه القيمة المالية
المحددة من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم،
وعلى استخراج قطعتين أرضيتين من الملك
العام الجماعي إلى الملك الخــاص الجماعي
قصد تفويتهما للغيـر وفـق الثمن المحدد
من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم ،فضال عن
تسمية الشوارع واألزقة.
أشغال هذه الدورة افتتحت بكلمة للبشير
العبدالوي ،عمدة المدينــة ،حيــث دعــا إلى
إعادة تصنيف مدينة طنجة ضمن المناطق
اآلمنة ،نظرا لالنخفاض الملحوظ في الحاالت
المصابة بفيروس كورونا المستجد .كما أدان
الجرائم الشنيعة التي باتت تعيشها البالد ،من
اختطافات واغتصابات متعددة في حق األطفال
وهو األمر الذي نعته «باالنحطاط األخالقي»،
وحمل مسؤولية ما يقع لكل من المسؤولين
والمواطنين على حـد سـواء ،مطالـبا إياهـم
جميعا ،باتخاذ الحيطة والحذر.
كما شملت كلمة العمدة أيضا ،موضوع
بنايات «مارينا» ،والذي خلق جداال بين ساكنة
المدينة مؤخرا ،نتيجة لهيكلتها وبنائها الذي
أطلق عليه البعــض مصطلح «الصناديق»
و«السكن االقتصادي» ،معتبرين أن البنايات
ال عالقة لها بالمخطط الذي دشنه جاللة
الملك ،إال أن عمـدة المدينة قـال أن هـذه
البنايات هي نفسها التي عرضت على الملك،
موضحا أن هنالك لجنة تسهـر على متابعـة
ومراقبة جل التصاميم ،وبالتالي اليمكن أن
يتغير المخطط .مضيفا أن هذا االستثمار

ضيح

يخدم مصالح البالد برمتها ،ال مدينـة طنجـة
فقط ،مشيرا إلى أن «مشروع مارينا سيكون
من أجمل وأكبر المارينات في البالد».
كما عرفت هذه الدورة مداخالت مهمة،
ونقاشات عميقة ،بين مختلف أعضـاء الفرق
السياسية للمجلس الجماعي ،حيـث تطرقـت
إلى العديد من النقط الهامة ،وتخص ملفات
التعمير التي أصبحت تتطلب تنظيما وتدخال
سريعا ،نظرا للشكايات الكثيرة التي تنصب
نحو عدم تسليم رخص البناء ألصحابها ،إذ
طالب أحمــد بروحــو ،المسؤولين بالتدخل
السريع لكي اليبقى األمر «طابوها» ،كما جاء
على حد لسانه .كما أثير ملف الحافالت ،الذي
أصبح يشكل إشكاال وعائقا حقيقيا في وجه
الساكنة عامة ،وفي وجـه سكـان حي مسنانة
خاصة،كمــا أشـار إلى ذلك حســن البحري،
فالبرغم من أن المدينة أصبحت تعرف وفودا
وإقباال عليها ،وازدادت نسبة سكانها ،إال أن
الطاقة االستيعابية لحافالت طنجة الكبرى ال
تسد حاجيات المواطنين ،إذ ال يعقل لمدينة
بحجم طنجة ،أن تمتلك  180حافلة فقط،
وهو ما دفع «البحري» إلى المطالبة بالتكثيف
والزيادة في عدد الحافالت.
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ومن أهــم المداخــالت التي شهدتهـا
الدورة أيضا ،مداخلة سلطــت الضــوء على
مطرح النفايات الجديد ،والذي سيكون بتراب
جماعة المنزلة ،فعلى الرغم من تهيئته التي
أخذت وقتا طويال ،إال أن هذا المطرح قد عرف
انهيارين كبيرين في السنتين األخيرتين ،علما
أن هذا األمر لم يسبق أن عرف من قبل ،لطمر
الشركة المكلفة بتهييئه وتسترها عن األمر،
إضافة إلى أن المطرح يحتوي على مناطق غير
منسجمة ،مما سيضعه تحـت تهديد انهيار
آخر ،خاصة مع فترة تساقط األمطـار ،ألنـه
وكما وضح جمال الدين العبدالوي« ،في حالة
تسربت المياه داخل المطرح فإنها قد تشكل
خطورة كبيرة» مشيرا «إلى أنه من المتوقع
أن يعرف المطرح انهيارا آخر ،وفي مدة تتراوح
بين سنة أو سنتين ».
وتجدر اإلشــــارة ،إلى أن دورة أكتوبـــر
لمجلس جماعة طنجة ،قد قسمت إلى جلستين،
حيث ستنعقد الجلسة الثانية يوم  21أكتوبر
الجاري ،ومن المقرر أن تدور الجلسة القادمة،
حول الدراسة والمصادقة على ميزانية ،2021
مع إجراء تحويالت بميزانية سنة .2020

رميساء

المغرب في حاجة إلى زلزال حقيقـي يخسـف بكبـار المسؤولين ،إداريين كانوا
أو سياسيين ،الذين عاثوا في البالد فسادا ،هذا هو حال لسان المغاربة اليوم.
من يتابع النقاش الدائر على مواقع التواصل االجتماعي ،حيث حرية التعبير
تتجاوز كل الحواجز ،والنقاش ينفك من كل آليات الرقابة الذاتية ،يكشف كم أصبح
ربط المسؤولية بالمحاسبة مطلبا شعبيا ال يحتمل التأجيل..
ال يختلف اثنان على أن الفساد وصل مداه بمختلف اإلدارات والمؤسسات
العمومية والمنتخبة ،ولعل الخطب األخيرة للملك محمد السادس قد وضعت
تشخيصا صادما لألعطاب التي تغلغلت في أوصال اإلدارة المغربية..
وأمام هذا الواقع الصادم ،لم يعد المغاربة يقبلون بغير إخضـاع المتورطيـن
في الفساد للمساءلة القانونية..
لم يعد المغاربة يقبلون أن يتصرف مسؤول ما ،كيفما كان موقعه ،في المال
العام مثلما يتصرف في ضيعته الخاصة ،بدون حسيب وال رقيب ،وعندما تنفجر
فضائح فساده ،ويصبح عبئا ثقيال على اإلدارة وعلى الدولة ،يتم االكتفاء بإعفائه
من مهامه ،حتى بات المغاربة يعتبرون عقوبة اإلعفاء بمثابة تبييض لألموال التي
نهبها ،في تنزيل بشع لمبدأ عفا اهلل عما سلف!..
الشعب المغربي أصبحت له حساسية مفرطة تجاه الريـع والفساد واستغالل
النفوذ..
المغاربة نفذ صبرهم أمام سياسة الكيل بمكيالين ،و«باك صاحبي» ،وغياب
اإلرادة لدى الدولة في إعمال القانون على الجميع بمنطق المساواة..
الشعب المغربي بات رافضا لكل مظاهر الفشخرة واستعراض العضالت التي
يتباهى بها أبناء الذوات ،الذين يولدون وفي فمهم مالعق من ذهب،
المغاربة نفذ صبرهم تجاه نزوات هؤالء الذين فتحوا أعينهم على الثروات
واألطيان المتحصلة من ريع وفساد آبائهم ،والذين تمدرسوا في البعثات األجنبية،
وسافروا الستكمال دراستهم بالخارج ،وفور عودتهم يجدون المناصب تنتظرهم،
وقد تم تفصيلها على المقاس..
المغاربة يطالبون بمبدأ التكافؤ في التنافس على المناصب والمسؤوليات..
المغاربة ضاقوا ذرعا بمنظومة الريع والفساد التي اخترقت معظم إن لم نقل
كل األحزاب ،كل حسب أسلوبه وآلياته المعتمدة في االستفادة ،حيث يتم توزيع
المناصب والمسؤوليات على المحظوظين بمنطق الوالء للزعيم الحزبي..
لنتذكر جيدا الخطاب الملكي الذي وجه نقدا قاسيا لألحزاب السياسية التي
تتعامل مع المناصب بمنطق الوزيعة!..
هناك إجماع اليوم على أن صورة الدولة اهتزت كثيرا بسبب استفحال الفساد،
وغياب أي إرادة في محاسبة كل المتورطين في نهب المال العام..
يجب االعتراف بأن كل تأخر في ردع مظاهر الفساد يكلف الدولة غاليا من
مصداقية مؤسساتها تجاه الشعب..
المواطنون فقدوا ثقتهم في النخب السياسية ،بعدما تأكد لديهم خيانتها
للشعب عندما اختارت خدمة مصالحها ومصالح المقربين منها،
فعلى الرغم من االختالف الظاهر بينها على مستوى الخطاب ،إال أنها تتوحد
في الركوب على مطالب الجماهير للوصول إلى موقع القرار ،والتنكر بعد ذلك لكل
وعودها وشعاراتها ،بعد أن تكون قد ذاقت حالوة الريع ونعيم السلطة..
ولكم في تجارب الحكومات المتعاقبة الدليل القاطع ،رغم بعض االستثناءات
التي تؤكد القاعدة...
إن الوعي المتصاعد للشعب المغربي يجعل الدولة أمام خيارين إثنين ليس
لهما ثالث :
إما األخذ بزمام األمور ،والضرب بيد من حديد على كل الذين يعيثون فسادا،
وينهبون المال العام ،وعندما نقول الضرب بيد من حديد فليس له إال تفسير واحد:
تقديمهم للمحاكمة ،وإجبارهم على استرجاع ما تم نهبه من أموال وثروات ،بإعمال
مبدأ «من أين لك هذا؟» وربط المسؤولية بالمحاسبة..
وإما سنتجه نحو المجهول ،حيث يستحيل التكهن بالمصير الذي ينتظر البالد
والعباد..
فهل وصلت الرسالة؟..

يقول «المجذوب»:
َيا ْل َقارِ ي َما ْخ َف ْاه مْ ْ
وب ْف ْن َظ ُامو
ال ْج ُذ ْ
وف ْب َي ْاد ْق ّْ
ُ�ش ْ
ال�ش َما ْي ْت كِ ْ
يف َظ ُامو...
َ�سا ْت ْر ْب ْخ ْر َقة َبا ْل َية َذا ُتو ْو ْع َظ ُامو
ْو ْم َخ ِّبي ْع َلى ُك ّْل ْغ ِ�ش ْيم

المو:
ْ�ش َّلى ْم َع يِان ْف ْك ُ
ال حْ َ
ا�شي
الر ِ
ت ّْز ْم َيا ْل َغ ْاف ْل ْب َّ

ْو ْق َرا ْح ْذ ْر ْك َي مْ ْ
ور ْب ْق َرا ْي ُتو...
ال ْغ ُر ْ
ات ْب ْر ْك َلة ْل ْل َقارِ ي
ال ُّد ْن َيا ْع َط ْ

ا�شي...
ْو َفازْ ب َِها ا ِّللي َما ْق َر ِ

• عبد اللطيف بنيحيى
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الثمن  4 :دراهم

زَا ْي ْد ن ْ
ص
َاق ْ
عبد اللطيف بنيحيى

�إرها�صات و�ضعنا
الثقايف ال ّراهن
إن المتـأمـل فـي الوضـع الثقـافـي الراهـن
عندنا في المغرب ،ال شك سيصاب بالحسرة ،لِما
آل إليه من تسيب وخروقات وتجاوزات ،سواء من
طرف الوزارة الوصية على هذا القطاع ،أو من طرف
منظمة اتحاد كتاب المغرب ،التي رافقت مسيرتها
المعطوبة األخيرة فضائح يندى لها الجبين ،وكذا
العديد من الجمعيات الثقافية التي أصابها العقم،
فلم تعد قادرة على إبداع وتفعيل رهانات ثقافية
تواكب التحوالت المتسارعة التي يعرفها المجتمع
المغربي ،وتسهم في تعميق هويته الوطنية ،في
هذه المرحلة الحاسمة التي تتطلـب منـا تكتـال
جماعيا في سبيل تدبير معقلن ألفقنا المستقبلي.

ليس مستغربا أن يوجد «إرهاب» بطنجة ،بل المستغــربُ أن يستغربَ اإلنسان من وجوده هنا،
فلإلرهاب تربته وبيئته ومناخه الذي يساعد على نشأته ونموه ،ككل الكائنات ،إال أن اإلرهاب كائن
من تلك الكائنات التي ال تعيش وال تنمو إال في البيئات المرهبة ،المروعة والشريرة .وللمفارقة،
فإنه يلبس ،في معظم األحيان ،ثوب التدين ،ليملك شرعيـة الخطـاب والتأويـل والحكـم المنـزل
المنزه !.

(البقية ص)2

جهة طنجة ـ تطوان ـ احل�سيمة

ت�صادق على م�شروع امليزانية ل�سنة 2021
عقد مجلس جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة يوم اإلثنين ،دورته العادية
لشهر أكتوبر  ،2020بمقر الجهة ،بحضور محمد امهيدية ،والي جهة طنجة
تطوان الحسيمة ،وقد افتتحت أشغال هذه الدورة بقراءة سورة الفاتحة ترحما
على روح الفقيد محمد الرامي ،رئيس جامعة عبد المالك السعدي ،الذي لبى
نداء ربه بعد إصابته بفيروس «كورونا» قبل أيام معدودة.
ابتدأت الدورة بعرض تقرير إخباري حول أنشطة رئاسة المجلس خالل
الفترة الممتدة ما بين انعقاد الدورتين العاديتين للمجلس (يوليوز 2020
وأكتوبر  .)2020ولعل أبرز النقط التي شملـت التقريـر ،تجلت في تقويـة
المسالك والبنية الطرقية خاصة بالعالم القـروي ،ودعم قطـاع التكوين
المهني والبحث العلمي ،ودعم قطاع الصحـة ،والمجـال االجتماعي بتراب
الجهة ،وكذا إنعاش االقتصاد والشغل وجلب االستثمار للجهة ،مــع دعــم
المجال الثقافي والسياحي ...مع التطرق بتفصيل إلى ميزانية التسيير ،التي
وزعت مصاريفها على مجموعة من األنشطة ،ليصل مجموع تقديرها بسنة
 2021إلى 163 904 460.00درهم ،وكذا ميزانيـة التجهيـز التي وصـل
تقديرها إلى  531 095 540.00درهم.
(البقية ص)3

ت�صوير  :حمودة

ويكفي ،تأكيدا لهذا االنحدار المهول الذي
عرفه القطاع الثقافي ببالدنا ،تلك المهرجانات
والملتقيات والندوات المنظمة من طرف بعض
الجمعيات التي يترأسها من بينـه وبين الثقافة
والفن غير «الخير واإلحسان» ،ومع ذلك تنتصب
في الملصقـات ،بالحـروف العــريضــة ،نعـوت ال
يخجل هـؤالء «المتصنطحون» من إبـرازهـا «بال
حيا وبال حشمة» ،بأن المهرجان الشعـري عالمي،
والموسيقي تراثي كوني ،والنـدوات المنعقـدة
في الفنادق الفخمة تراهن على حقوق المرأة في
وضعية الهشاشة ،وصار كل عاجـز عن تركيــب
نصف جملـة كاتبا ومؤلفا ،يجمـع رهطـا من
سماسـرة الثقافـة ومتسوليهــا ،من أجل النفــخ
فيما أصدره من مذكرات أو سيرة ذاتيـة أو أشعار،
ال تسلم فيها جملة واحدة من أعطاب.
وما كان لهذا التردي أن يزيد انحدارا ،لوال
الدعــم المـادي الذي حظيــت به تلك الجهات
المعطوبة المنظمــة لما تسميـه مهرجانــات
أو ملتقيات أو أيامـا دراسية ،من طــرف الوزارة
الوصية على الشأن الثقافي أحيانا ،ومن طــرف
الجمــاعــات المحليــة وبعــض الجهــات التي
تراهـن على مكتسبات ذاتية من خالل دعمها
المغرض ،ولتجعــل من تلك المناسبات مطيــة
لتحقيق مطامحها وتلميع صورتها.
وما كان لحديثنــا بهذا الطعــم المـــر ،أن
يحفزنا على االعتراف بما آل إليه وضعنا الثقافي
البئيس ،لوال الضرورة الملحة التي تفرض علينا
استشراف أفق بديل لقطاعــات طالها الفساد
وسوء التدبير ،بعد الخــروج من هــذه المحنة
الوبائية الكورونية ،وإعادة بناء مجتمع متماسك
يراهــن أوال وأخيــرا على رد االعتبــار والثقـة
للمواطن المغربي المغلوب على أمـره ،بتوفيـــر
الحد األدنـى لمطالبـه األساسيــة المشروعــة،
والتي مـن بينهــا حقــه في تعليم بديل يعمق
هويته الوطنية ،وحقه في توفير اإلمكانيات التي
تطمئنه على صحته ،وحقــه أيضا في بناء صرح
ثقافة تكسبه الثقــة واالعتزاز بجذوره الحضارية،
ولتجعل منه بالتالي مواطنا قادرا على المساهمة
في ترسيخ أسس هذا البناء البديل.
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