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La Fédération marocaine des 
éditeurs de journaux (FMEJ) 
a élu, vendredi 2 juillet 2020 

à Casablanca, au cours de 
deux assemblées, générale 

et extraordinaire, son Conseil 
fédéral et son bureau exé-

cutif, ainsi que son nouveau 
président, Noureddine Miftah, 

directeur de l’hebdomadaire 
Al Ayam, élu à l’unanimité, 
pour un mandant de 3 ans, 

en remplacement de la 
présidente sortante, Bahia 

Amrani, en poste depuis le 22 
décembre 2018 et démission-

naire le 3 juillet courant, 

Le Roi Mohammed VI 
est arrivé, lundi, à Tanger  

Lire en page 3

Aussitôt après avoir 
présidé un Conseil 

des ministres à Rabat, 

Ph : DR

La FMEJ 
élit son président, son Conseil fédéral 

et son bureau exécutif
et appelle à des 

Assises nationales sur la presse et les médias 

Lire en page 5
Lire en page 4

Tourisme ‡ Tanger : 

Les guides 
dans la tourmente 

La région Tanger-Tétouan- Al Hoceima est l’une des destinations 
touristiques principales du Maroc frappées de plein fouet par 

la crise économique et par la fermeture des frontières imposées par 
la pandémie du Coronavirus

Ph : DR
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ActuAlités

Session ordinaire de juillet 2020 du
 Conseil régional Tanger-Tétouan-Al Hoceïma

Le Conseil de la ré-
gion de tanger 

- tétouan- al Hoceïma qui 
a tenu, lundi 6 juillet cou-
rant, en son siège à tan-
ger, sous la présidence de 
Fatima El Hassani, et en 
présence du wali Moha-
med M’hidia, sa session 
ordinaire du mois de juillet 
2020, la première depuis la 
survenue de la pandémie 
du nouveau Coronavirus, 
a adopté plusieurs pro-
jets de développement 
inscrits à l’ordre du jour, 
pour la promotion de la 
croissance économique 
et sociale, du tourisme ; de 
l’emploi et de la recherche 
scientifique.

ainsi, le Conseil a 
approuvé un projet de 
convention-cadre de coo-
pération en relation avec le 
programme intégré de dé-
veloppement économique 
et social de la province de 
tétouan et de la préfecture 
de M’diq-Fnideq, pour un 
budget de 400 millions de 
DH, mobilisé en partena-
riat avec l’agence pour la 
promotion et le dévelop-
pement du Nord (aPDN) 
et les ministères de l’Inté-
rieur et de l’Industrie, du 
commerce et de l’écono-
mie verte et numérique.

Ce programme porte 
sur la création d’une zone 
d’activités économiques à 
Fnideq, la mise en place 
d’un mécanisme de fi-
nancement incitatif visant 
à attirer des investisse-
ments à la zone d’activités 
économiques «tétouan 
Park», et la promotion 
d’initiatives économiques 
pour accompagner le tis-
su entrepreneurial et faci-
liter l’accès des femmes et 
des jeunes au marché du 
travail. Il vise en particulier 
à promouvoir l’investisse-
ment en vue de renforcer 

la création d’emplois et 
d’améliorer les conditions 
économiques et sociales 
de la population locale, no-
tamment les femmes et les 
jeunes, ainsi qu’à consa-
crer et développer les ac-
quis réalisés en matière 
d’intégration économique.

Le Conseil de la région a 
aussi adopté une conven-
tion spécifique de par-
tenariat relative à l’amé-
nagement d’une zone 
d’activités économiques à 
Fnideq, qui s’inscrit dans 
le cadre du programme 

de développement éco-
nomique de la préfecture 
de M’diq-Fnideq et de la 
province de tétouan, pour 
une enveloppe budgétaire 
de 200 millions de DH. 
Ce projet s’assigne pour 
objectif majeur d’insuffler 
une nouvelle dynamique 
économique dans le ter-
ritoire de la préfecture de 
M’diq-Fnideq et la pro-
vince de tétouan, à travers 
la création d’une plate-
forme pour l’accueil d’acti-
vités économiques à forte 
valeur ajoutée. 

Il permettra d’accom-

pagner le développement 
économique, social, ur-
banistique et touristique 
que connaît la préfecture 
de M’diq-Fnideq et la pro-
vince de tétouan, promou-
voir l’emploi et créer des 
opportunités d’entrepre-
neuriat pour la population 
locale, faire bénéficier la 
ville de Fnideq de l’écosys-
tème économique généré 
par les activités du port 
tanger-Med et améliorer 
l’attractivité de ces desti-
nations afin d’accueillir 
davantage d’investisse-
ments privés nationaux et 
internationaux.

Le Conseil régional a, 
par ailleurs, examiné et 
approuvé un projet de 
convention de coopéra-
tion pour la mise en œuvre 
du programme de réalisa-
tion des services publics 
à la vallée de Oued Martil 
à tétouan, pour un budget 
de 285 millions de DH, mo-
bilisé en partenariat avec 
les ministères de l’Inté-
rieur, des Habous et des 
affaires islamiques, de la 
Culture, de la Jeunesse et 
des Sports, et de l’Éduca-
tion nationale, de la For-
mation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scien-
tifique, l’APDN, le Conseil 
provincial et la commune 
urbaine de tétouan. 

Il s’agit de la création 
d’un centre culturel isla-
mique, une grande biblio-
thèque, un centre cultu-
rel, un musée, une salle 
couverte, un centre so-
cio-sportif de proximité, le 

nouveau siège de l’École 
nationale des sciences 
appliquées et d’un centre 
de compétences universi-
taires, ainsi que d’une gare 
routière. 

Le Conseil a enfin ap-
prouvé une convention de 
partenariat avec l’Univer-
sité abdelmalek Essaâdi, 
d’apporter une contribu-
tion de 5,12 millions de 
dirhams pour la création 
et l’équipement, à tanger, 
d’un laboratoire d’épidé-
miologie moléculaire, en 
mesure d’analyser des 
agents pathogènes, à tra-
vers la réalisation d’études 
génétiques, moléculaires 
et immunologiques de 
micro-organismes ou de 
certains de leurs compo-
sants.

Le laboratoire a éga-
lement pour objectif de 
développer les caractéris-
tiques biologiques et les 
outils de diagnostic molé-
culaire, obtenir des outils 
moléculaires innovants et 
utiles pour le diagnostic 
en épidémiologie, et de 
développer des modèles 
expérimentaux à des fins 
d’amélioration transitoire, 
avec le renforcement de 
molécules de diverses 
natures, de protéines et 
de substances biologique-
ment actives.

Ce laboratoire consti-
tuera le noyau d’un ob-
servatoire d’épidémiolo-
gie moléculaire, chargé 
de soutenir la recherche 
scientifique dans le do-
maine de la lutte contre les 
épidémies.

Nous vous invitons à assister à l’assemblée Générale 
Ordinaire de notre société, qui se tiendra dans les locaux 
de la Société aluminium du Maroc, sise à 6 avenue Med 
Jamal Eddora - aîn Sbaâ Casablanca, 

le Jeudi 23 Juillet 2020 à 16H30 
en vue de délibérer et de statuer sur l’ordre du jour suivant : 

ORDRE DU JOUR : 
1. Rapport de gestion sur l’activité de la société et sur les 
comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2019 ;
2. Rapport du Commissaire aux Comptes 
3. approbation des comptes arrêtés au 31/12/2019 ;
4. Quitus à la gérance ;
5. affectation des résultats ;
6. approbation des conventions relevant de l’article 64 
de la loi 5-96 ;
7. Gouvernance de société ;
8. Mandat du gérant ;
9. Signatures sociales ;
10. Renouvelement du mandat du commissaire aux 
comptes ;
11. Pouvoirs pour formalités légales ;
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos respectueuses 
salutations.

Abdelouahed El Alami
Gérant 

LOTINORD
Immobilier Tanger

Assemblée Générale Ordinaire 
du 23 Juillet 2020

CONVOCATION

Adoption de plusieurs projets
de développement 

Tanger Cake
Faites vos commandes pour 

fêtes, réceptions, anniversaires 

Mehdi 
n° 06.33.11.28.36 

 Livraison à domicile 

TANGER CAKE

Rue Kadi Ayad, Rés. 
Taouhid N° 25 Tanger

TANGER CAKE

Ph : DR

Dar Tanja vous accueille dans le respect de la charte sanitaire
7/7j de 10h à 23h

Envie de savourer un plat, des tapas ou tout simplement
une boisson dans un cadre d’exception.
Envie de pro�ter d’une journée piscine

ou d’une salle de sport privative. 

Dar Tanja  Maison d’hôtes/Guest house
Quartier du Golf, Boubana -Tanger – Maroc
Téléphone + 212 539 37 33 24
Site web : www.dartanja.com - Mail : contact@dartanja.com



3ECONOMIE SANTÉ SPORT TANGER PRATIQUE JEUX DIVERSTOURISME

Le Journal de Tanger  •  N° 4114 •  Samedi 11 Juillet 2020

ActuAlités

Cette visite royale augure de va-
cances estivales à M’diq, dans 
la province de tétouan, et d’une 

convalescence après la dernière opéra-
tion que le Souverain a subie, avec suc-
cès, le 14 juin dernier à la clinique du Pa-
lais royal à Rabat, mais annoncerait  aussi 
la célébration officielle probable de la Fête 
du trône  dans la région du Nord et parti-
culièrement à tétouan et tanger comme le 
veut la coutume de ces dernières années. 
Ce sera aussi le cas 
de l’aïd al adha dont 
la date coïncide, cette 
année,  avec celle de la 
Fête du trône.

La visite royale était  
déjà pressentie à travers 
des travaux préparatifs 
et une mobilisation de 
dispositifs sécuritaires 
dans la région.

Le jour même de 
son arrivée, en fin 
d’après-midi à tanger, 
sur son chemin vers 
tétouan, le Roi Moham-
med VI, accompagné 
de SaR le Prince Héri-
tier Moulay El Hassan, 
avait présidé, dans la 
journée de lundi,  un 
Conseil des ministres au Palais royal à 
Rabat  au cours duquel il a été procédé 
à l’examen des orientations générales 
du projet de loi de finances rectificative 
pour l’année 2020 et l’approbation de 
plusieurs projets de loi, d’un projet de 
décret et d’un ensemble d’accords inter-
nationaux.

Selon un communiqué du Palais royal, 
au début des travaux du Conseil, le Roi  a 
interrogé  le ministre de la Santé au sujet 
de l’évolution de la situation épidémiolo-
gique notamment après l’allègement des 
mesures de confinement sanitaire.

Le ministre  a affirmé, à ce sujet, que 
la situation épidémiologique est stable 
avec un degré de vigilance élevé et que 
la majorité des personnes touchées sont 
asymptomatiques. Il a précisé que malgré 
l’allègement du confinement sanitaire, le 
taux de létalité est resté bas et le nombre 
de cas critiques faible et que la hausse du 
nombre des personnes contaminées der-
nièrement s’explique essentiellement par 
l’élargissement du cercle des dépistages 
collectifs précoces, l’intensification des 
consultations et le suivi des personnes 
contacts. Le ministre a ajouté qu’une 
commission scientifique nationale suit 
l’évolution de cette épidémie et met en 
place les traitements et protocoles de 
soins nécessaires.

Par la suite, et conformément aux dis-
positions de l’article 49 de la Constitution, 
le ministre de l’Économie, des Finances et 
de la Réforme de l’administration a pré-
senté un exposé sur les orientations gé-
nérales de ce projet de loi, où il a évoqué 
les contextes, international et national, ca-
ractérisés essentiellement par les réper-
cussions de la pandémie du Covid-19 qui 
a imposé le recours au premier projet de 
loi de finances rectificative dans le cadre 
de la nouvelle loi organique des finances.

Dans ce cadre, il a été procédé à la 
présentation des piliers sur lesquels re-
posent les orientations générales du pro-
jet de loi de finances rectificative 2020, qui 
sont :

1 - accompagnement de la reprise pro-
gressive de l’activité économique ;

2 - Préservation de l’emploi ;

de la stratégie nationale d’inclusion finan-
cière, notamment à travers l’encourage-
ment et la généralisation du paiement par 
téléphone mobile.

A la fin de cette présentation, le mi-
nistre a évoqué les hypothèses du projet 
de la loi de Finances rectificative 2020, qui 
prévoit un recul de 5% du PIB et un déficit 
budgétaire de 7,5%.

Il a été souligné que toutes les orienta-
tions de ce projet visent essentiellement 

à surmonter rapidement les effets de la 
crise de la pandémie de Covid-19 aux ni-
veaux économique et social. »

Par la suite, le Roi, Chef Suprême et 
Chef d’État-Major Général des Forces 

3 - accélération de la mise en œuvre 
des réformes de l’administration;

Pilier I : Accompagnement de la reprise 
progressive de l’activité économique à tra-
vers :

• La mise en œuvre, dans le cadre de 
conventions sectorielles, de mesures te-
nant compte des spécificités de chaque 
secteur, en relation avec l’ampleur de 
l’impact subi suite à la crise et du temps 
nécessaire à la reprise de l’activité.

• L’allocation de fonds nécessaires 
pour couvrir les risques des prêts ga-
rantis au profit de tous les segments 
d’entreprises, y compris les entreprises 
publiques. Des Conditions avantageuses 
seront appliquées à travers un taux d’in-
térêt maximum ne dépassant pas 3,5%, 
et un délai de remboursement de 7 ans, 
avec deux ans de grâce et une garantie de 
l’État variant entre 80% et 90% et pouvant 
atteindre 95% pour les très petites entre-
prises.

• La promotion de l’investissement pu-
blic afin d’accélérer la redynamisation de 
l’économie nationale.

Pilier II : Préservation de l’emploi dans 
le secteur privé à travers :

• Allouer des ressources du Fonds 
spécial de gestion de la pandémie du Co-
ronavirus pour continuer, jusqu’à la fin de 
l’année, à accompagner sur les plans, so-
cial et économique, les secteurs qui feront 
face à des difficultés même après la levée 
du confinement.

• Activer l’accompagnement spéci-
fique des différents secteurs, dans un 
cadre contractuel, avec les acteurs écono-
miques concernés, en conditionnant l’ap-
pui à la reprise économique, à la préserva-
tion de plus de 80% des salariés déclarés 
à la Caisse nationale de Sécurité sociale 
(CNSS) et à la régularisation rapide de la 
situation des employés non déclarés.

Pilier III : Accélération de la mise en 
œuvre des réformes de l’administration. Il 
sera procédé dans ce cadre à :

• La mise en oeuvre des dispositions 
de la loi relative à la simplification des pro-
cédures et des formalités administratives, 
notamment celles relatives au respect des 
délais maximums pour répondre aux de-
mandes d’investissement ;

• L’accélération de la mise en oeuvre de 
la Charte des services publics;

• La consécration de la transparence 
et de l’efficacité dans les services ren-
dus aux citoyens et aux investisseurs, à 
travers l’appui à la transformation numé-
rique de l’administration et la généralisa-
tion des services numériques;

• L’accélération de la mise en oeuvre 

armées Royales (FaR), a approuvé  trois 
projets de loi et un projet de décret relatifs 
au domaine militaire.

Le premier projet de loi concerne la cy-
bersécurité; le deuxième projet est relatif 
aux matériels et équipements de défense 
et de sécurité, aux armes et aux muni-
tions; et le troisième projet amende la loi 
relative à l’armée de réserve des FaR. 

Le projet de décret porte sur la réorga-
nisation de l’École Royale de l’air.

Dans le cadre du ren-
forcement des relations 
bilatérales du Maroc et 
de la consolidation de 
sa place et sa présence 
continentale et interna-
tionale et du respect des 
engagements interna-
tionaux du Royaume, le 
Conseil des ministres a 
approuvé 11 accords in-
ternationaux, bilatéraux 
et multilatéraux dont 9 
supportés par des lois.

Conformément aux 
dispositions de l’ar-
ticle 49 de la Constitu-
tion et sur proposition 
du Chef du gouverne-
ment et à l’initiative du 
ministre des affaires 

étrangères, de la Coopération africaine 
et des Marocains résidant à l’étranger,  le 
Roi a nommé la Secrétaire générale du 
ministère et plusieurs ambassadeurs de 
Sa Majesté.

Le Roi Mohammed VI 
est arrivé, lundi, à Tanger  

Aussitôt après avoir présidé 
un Conseil des ministres à Rabat, 

Ph : DRPh : DR
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Rubrique   
Culturelle

L’art d’être heureux 
d’Arthur Schopenhauer

Les 50 règles pour être heureux, tirées de l’œuvre 
posthume inédite de Schopenhauer, sont très 

typiques de sa philosophie pessimiste : « N’aspire pas au 
plaisir, mais à l’absence de souffrance », «attends-toi au 
pire, et tu t’en trouveras bien quand le malheur arrivera ». 
Schopenhauer, le pessimiste, qui ne croit pas au bonheur, 
nous invite à la lucidité pour contrer au mieux l’ennui et 
les désagréments de la vie. On ne peut pas être heureux ! 
Certes, mais on peut éviter la souffrance, et c’est déjà beau-
coup. Un ouvrage superbe sur le bonheur, à contre-courant 
de nos idées actuelles.

L’auteur nous fait rapidement comprendre qu’il faut tout 
d’abord être apte au bonheur, le tempérament de l’individu 
étant primordial quant à ses chances de réussite dans sa 
quête du bonheur. Dans le cas contraire, tous nos efforts 
pour atteindre un peu de félicité seront vains. Il nous indique 
également que la santé est la plus précieuse des trésors et 
qu’une bonne humeur quotidienne aide aussi énormément.

Les grands ennemis du bonheur de l’homme sont au 
nombre de deux : la douleur et l’ennui. Or, la nature a éga-
lement doté la personnalité d’un remède pour se protéger 
contre chacune de ces deux forces hostiles : contre la dou-
leur (qui est bien plus souvent spirituelle que corporelle) la 
bonne humeur, et contre l’ennui l’esprit. Voici en vrac, cer-
taines idées intéressantes développées par l’auteur: -- Ne 
jamais songer à vouloir posséder plus de choses que l’on 
est capable, -- Prendre le temps de la réflexion avant d’ac-
complir une action.

-- toujours imaginer que ça pourrait être pire lorsque sur-
vient un désagrément ou un accident. 

-- Il ne faut point chercher à tout prix le plaisir et la jouis-
sance mais plutôt éviter de trop fortes souffrances comme 
le disait si bien aristote: « Le sage n’aspire pas au plaisir, 
mais à l’absence  de souffrance. » 

Je laisse le mot de la fin à Schopenhauer:
« Quiconque passe sa vie sans souffrances excessives,  

physiques ou psychiques a eu le sort le plus heureux qu’on 
pouvait trouver. »

Bonne Lecture !

@ par Meryem Cherradi

La région tanger-tétouan- 
al Hoceima est l’une des 

destinations touristiques princi-
pales du Maroc frappées de plein 
fouet par la crise économique et 
par la fermeture des frontières 
imposées par la pandémie du Co-
ronavirus 

Parmi les emplois actifs du 
secteur, il y a celui de guide de 
tourisme, complètement en dé-
tresse  depuis 6 mois.

a tanger, comme ailleurs, les 
guides de tourisme  vivent dans 
la tourmente, face à un  présent 
compromis et à un avenir incer-
tain. La reprise de leur activité 
est dépendante de la réouverture 
des frontières et de l’arrivée de 
touristes étrangers, sachant que 
les visiteurs nationaux n’ont, 
généralement pas, un penchant 
pour les visites touristiques  gui-
dées.

Or, pour l’instant, aucune dé-
cision n’étant prise au sujet du 
rétablissement  de l’accès de 
visiteurs étrangers au Maroc, 
les guides de tanger et de la ré-
gion du nord, comme ceux de 
toutes les zones touristiques 
du royaume, frôlent le désespoir 
quant à la reprise de leur activité.  

« avec le maintien de la ferme-
ture des frontières, nous n’avons 
aucune visibilité quant à la reprise 
de notre activité. Nous subis-
sons, comme les autres secteurs 

L’état d’urgence sanitaire est 
prorogé de 30 jours et res-

tera donc en vigueur au Maroc 
jusqu’au 10 août prochain, tel 
que décidé en conseil de gouver-
nement de jeudi dernier.

Il faut rappeler que l’état d’ur-
gence sanitaire, instauré au Maroc 
le 20 mars dernier, a été prolongé 
à plusieurs reprises, en fonction 
de  l’évolution de la situation épi-
démique.

Lors des différentes phases, les 
autorités publiques ont procédé à 
des réajustements en instaurant 
notamment un classement des 
provinces et villes du royaume en 
zones 1 et 2 et en instaurant des 
mesures d’allégement du confi-
nement dont la levée du couvre-
feu nocturne.

La compagnie aérienne ma-
rocaine Royal air Maroc 

(RaM) a programmé la reprise 
de ses vols internationaux à des-
tination de villes européennes 
à l’image de Paris, amsterdam, 
Barcelone, Frankfurt, Londres, 
Milan, Rome, Venise et Washing-
ton, entre autres. 

Concernant, par exemple, 
les vols directs au départ et à 
destination de tanger, la compa-
gnie a programmé quatre vols 
directs  par semaine, avec des 
avions 737-800, à destination et 
en provenance de l’aéroport de 
Paris-Orly, du 15 juillet au 31 août 
2020, cela outre plusieurs autres 
vols avec escale à Casablanca.   

de l’hôtellerie, de la restauration, 
etc,  les conséquences de cet 
arrêt survenu bien avant l’en-
trée en vigueur du confinement 
sanitaire. Nous sommes davan-
tage fragilisés dans un secteur 
peu organisé et encore moins 
structuré», affirme Abdelhamid 
Ben amar, secrétaire général ad-
joint de l’association régionale 
des guides touristiques (aRGt) 
de tanger qui estime que « les 
guides de tanger ne pourront pas 
se refaire une bonne santé finan-
cière de sitôt, tant le temps passe 
sans qu’ils ne puissent saisir 
les occasions comme celle, par 
exemple, de la « Semana Santa » 

L’une des dernières mesures 
en date porte sur la réouverture 
des mosquées, le 14 juillet pro-
chain, mais en excluant la prière 
du vendredi.

(Fêtes de Pâques) qui leur permet 
habituellement  d’accroître leur 
chiffre d’affaires ». 

« Pour ceux parmi nous qui 
ont eu l’opportunité de faires 
quelques économies, ils peuvent 
continuer à se débrouiller, à 
condition que la situation actuelle 
ne perdure pas, sinon, elle devien-
dra de plus en plus pénible. » dira 
Ben amar, préconisant : « Cette 
période très difficile que nous 
traversons nous a amenés à réflé-
chir à augmenter nos cotisations 
au sein de notre association pour 
pouvoir faire face à d’éventuelles 
crises qui pourraient survenir à 
l’avenir ».

Le royaume a également décidé 
de rouvrir, le 14 juillet, ses frontières 
maritimes et aériennes aux ressor-
tissants marocains et aux résidents 
étrangers (lire par ailleurs).

Notre invasion par le

prend de l’envol
La fin du confinement ne signifie
 pas fin du combat contre le virus 

Appuyons les efforts des autorités 
sanitaires et des forces de l’ordre 

Soyons vigilants !

Soyons disciplinés !

Tourisme ‡ Tanger : 

Les guides dans la tourmente 

Covid 19 : 
Le Maroc prolonge d’un mois supplémentaire 

l’état d’urgence sanitaire 

RÈouverture des frontiËres 

Reprise des vols internationaux 

Ph : DR
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La FMEJ 
élit son président, son Conseil fédéral 

et son bureau exécutif
et appelle à des 

Assises nationales sur la presse et les médias 
La Fédération marocaine des édi-

teurs de journaux (FMEJ) a élu, 
vendredi 2 juillet 2020 à Casablanca, au 
cours de deux assemblées, générale et 
extraordinaire, son Conseil fédéral et son 
bureau exécutif, ainsi que son nouveau 
président, Noureddine Miftah, directeur de 
l’hebdomadaire al ayam, élu à l’unanimi-
té, pour un mandant de 3 ans, en rempla-
cement de la présidente sortante, Bahia 
amrani, en poste depuis le 22 décembre 
2018 et démissionnaire le 3 juillet courant, 

Le nouveau président, membre fon-
dateur de la FMEJ dont il a été déjà pré-
sident pour deux mandats, et membre 
du Conseil national de la presse, aura la 
lourde tâche, avec le nouveau Conseil et 
le bureau exécutif, de mener le secteur à 
bon port en raison de la crise du Covid-19 
et ses conséquences aussi bien écono-
miques que sur les conditions de travail 
des entreprises de presse.

Un communiqué de l’assemblée géné-
rale extraordinaire indique que des amen-
dements ont été apportés aux statuts de la 
Fédération, notamment l’augmentation du 
nombre de membres du Conseil fédéral à 
37, la création de trois coordinations pour 
la presse régionale, électronique et sur pa-
pier, l’élection du président par le Congrès 
à la place du Conseil fédéral, ainsi que des 
amendements procéduraux portant sur les 
modalités de vote, les conditions d’adhésion 
et d’éligibilité aux organes décisionnels.

L’assemblée générale s’est exception-
nellement accordée sur la composition 
des organes de la Fédération, les accords 
de l’assemblée générale, à laquelle ont 
assisté 58 membres, dont 4 de la section 
régionale de la Fédération dans les pro-
vinces du sud ayant représenté 30 adhé-
rents, a donné lieu aux résultats suivants :

Membres du Conseil fédéral :
Mohammed abderrahmane Berrada (Ji-

hat News, fondateur de Sapress) ; Youssef 
Chmirou (Zamane) ; Mahtat Rakas (groupe 
al Bayane) ; abdellah amrani (La Vérité) ; 
Naïm kamal (Quid.ma) ; Mustapha Badri 
(almountakhab) ; Mohamed asli (Massae 
Média) ; Fatima Zahra kadiri (Le Desk) ; 
Rachid Sebbahi (kech24) ; ali achibane 
(al Haraka) ; Noureddine Miftah (al ayam 
- alayam24) ; Meriem Moukrim (Febrayer.
com) ; abdelhakim Badii (annahar al Ma-
ghribia - achtari) ; abdessalam azzouzi (al 
Mounaataf) ; abdelhak Bakhat (Le Journal 

de tanger - Chamal2000) ; 
Younes Meskine (akhbar al 
Yaoum - alyaoum24); Soubha 
Es-Siari (Ecoactu.ma) ; Said 
Raihani (al-Ousboue assaha-
fi) ; Hassan Aarab (Hadatcom.
com) ; Mohamed Chaouki 
(membre du CNP au nom de 
la FMEJ) ; Mohamed Ezzouak 
(Yabiladi.com) ; ahmed Najim 
(Goud.ma) ; Said Charrat (al 
alam Riyadi); Mohamed La-
gross (al3omk.com) ; Moha-
med ababou (afrique News 
- alassima24); abdellah Jed-
dad (président de la section 
régionale de la FMEJ dans les 
provinces du sud) ; taki allah 
aba Hazim (al Watan Média); 
Ibrahim Sarout (al-Intifada.
com) ; El Houssine Yazi (ago-
ra); khalid Rhamani (Maghrib 

al assala Wal Mouwatana) ; Braik abboudi 
(Haqaïq Jihawiya) ; aziza ahrich (telex-
presse.com) ; ahmed Sabbar (al Mounta-
da) ; Mohamed tafrout (Milafat tadla) ; ali 
Laili (awassim.ma) ; El Houssine Byadi 
(Chabab El arab); Hajiba Maelainin (al-
masdare Media).

Est issu du Conseil fédéral, 
le bureau exécutif suivant :

• Président : Noureddine Miftah ; 
• vice-président : Mahtat Rakas ; 
• Rapporteur général : abdelhakim Badii 
• Conseil de la présidence : Mohamed 
abderahmane Berrada ; Mohamed El as-
sili ; Mustapha Badri ; ali achiban ; abdel-
lah El amrani ; 
• Secrétaire général : Maria Moukrim ; 
• Vice-secrétaire général : Mohamed 
Lagross ; 
• Trésorière: Fatima Zahra kadiri ; 
• Vice trésorier: abdelhak Bakhat,
• Conseillers : Younes Masskine ; Said 
Raihani ; abdeslam El azzouzi ; Mohamed 
Ezzouak ; Rachid Sabbahi ; Mohamed 
Chaouki ;

Coordinations :
• Coordination presse écrite : 
bderrazak Bidar (al Massae) ; ahmed 
Sabbar (al Mountada) ; Mohamed Bou-
raoui (al Bayane) ; Saïd Charrat (al alam 
arryadi)

L’assemblée générale estime 
que le véritable capital de tout 
journalisme n’est point unique-
ment le soutien financier, mais 
plutôt la confiance de la société, 
et la crédibilité et l’indépendance 
de la presse. L’Assemblée affirme 
poursuivre son adhésion avec un 
esprit constructif dans l’ensemble 
des chantiers ouverts, relève-t-on 
de même source, ajoutant que la 
Fédération a constitué, depuis 20 
ans, une force représentative et 
de proposition tendant la main à 
tous les acteurs du secteur pour 
s’organiser et explorer un avenir, 
qui est marqué actuellement par 
l’incertitude.

L’assemblée générale de la 
FMEJ attend de l’élite des édi-
teurs d’être à la hauteur des dé-
fis afin de s’acquitter de son rôle 

d’information et de contrôle, et à assumer 
ses responsabilités sociales, afin qu’elle 
«fasse partie de la solution et non du pro-
blème».

Par ailleurs, l’assemblée générale consi-
dère que la priorité de l’action de ses appa-
reils décisionnels et exécutifs, aujourd’hui, 
est l’engagement avec ses partenaires 
pour trouver les mécanismes exécutifs de 
la nouvelle perception du soutien public à 
la presse, conjoncturel et permanent, et ce 
dans le strict respect de la loi et de l’équi-
té, la transparence et l’équilibre entre les 
grandes entreprises, les nécessités d’ha-
bilitation pour les petites entreprises et le 
soutien au pluralisme, en insistant sur la 
nécessité que le soutien à la distribution et 
aux imprimeries se reflète sur les journaux 
de manière contractuelle, tout en considé-
rant que la presse électronique est aussi 
un secteur «sinistré».

Le communiqué souligne également 
qu’étant donné que la Fédération a tou-
jours cru que le soutien public n’est pas 
une raison d’être, l’assemblée générale 
se considère engagée dans le plan natio-
nal pour le développement de la lecture 
de la presse qui a été lancé par le Conseil 
national de la presse, et en particulier l’ac-
tivation du fonds du développement de 
la lecture de la presse papier et électro-
nique, la raison d’être du secteur n’étant 
pas seulement la survie des entreprises, 
mais le maintien en vie de son influence 
et son rôle sociétal.

• Coordination presse électronique :
aziza ahrich (telexpresse.com) ; Sobhi 
Sayari (ecoactu.ma) ; Hassan arab (Ha-
dath.com) ; Houcine Yazi (agora)

• Coordination presse régionale :
Mohamed ababou (afrique News); 

abdellah Jeddad (Laayoune akhbar) et 
khalid Rhamni (Maghrib al assala Wal 
Mouwatana),

D’autre part, la FMEJ a appelé à orga-
niser, dans les plus brefs délais, des as-
sises nationales sur la presse et les mé-
dias, afin de convenir sur de nouveaux 
engagements conciliant, d’une manière 
novatrice, les dimensions économiques 
du secteur de la presse et ses rôles vitaux 
en tant que pilier de la démocratie.

Dans un communiqué sanctionnant 
les travaux de son assemblée générale 
extraordinaire, la FMEJ estime que la 
presse marocaine «fait face à l’une de ses 
pires crises», tant au niveau conjoncturel, 
avec les répercussions de la Covid-19, à 
l’échelle structurelle en raison des défail-
lances d’un modèle économique dépas-
sé, qu’au niveau professionnel et éthique, 
ou encore sur le plan organisationnel et 
représentatif.

La réflexion aujourd’hui à la révision de 
la vision générale du secteur ne sera pas 
réalisée par les slogans, mais par la capa-
cité à penser à des solutions sérieuses, 
réelles et globales avec efficacité et céléri-
té, précise la même source.

Noureddine Miftah, nouveau président de la FMEJ
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a partir du 15 juillet 2020 
à zéro heure, les fron-
tières marocaines se-

ront ouvertes pour trois catégo-
ries de personnes qui pourront 
entrer au Maroc ou quitter le ter-
ritoire marocain, dans les condi-
tions suivantes : 

1    Sortie du territoire 
national :

- Marocains résidents à l’étran-
ger pour rejoindre leur lieu de 
résidence.

- Marocains ayant une double 
nationalité.

- Etrangers se trouvant au Ma-
roc et résidents à l’étranger.

La sortie du territoire national 
se fera par voie aérienne ou ma-
ritime, au choix des intéressés.

L’identité des compagnies mari-
times ou aériennes pour la sortie 
du territoire national sera connue 
sous peu. 

2 Entrée au territoire 
national :

 - Les Marocains qui se trou-
vant à l’étranger, quel que soit 
leur statut : touristes bloqués, 
étudiants, marocains résidents à 
l’étranger, autres statuts…

- Les étrangers qui résident au 
Maroc et qui se trouvent actuelle-
ment à l’étranger, pour quelque 
raison que ce soit.

toutes les personnes, ainsi 
que leurs familles (dans le sens 
conjoint et enfants), qui se trouvent 
dans l’une de ces situations, 
peuvent rentrer au Maroc, par voie 
aérienne ou maritime à compter du 
mercredi 15 juillet à zéro heure.

Pour ce qui concerne la voie 
maritime, il n’y aura que deux 

ports de départ pour rentrer au 
Maroc : Sète (France) et Gênes 
(Italie), par ferries. On pourra ren-
trer avec ou sans voiture.

Pour ce qui est de la voie aé-
rienne, il s’agira, en principe de 
vols des “ compagnies natio-
nales ” : Royal air Maroc et air 
arabia qui programmeront autant 
de vols que nécessaire. Il faut 
donc se renseigner pour les ré-
servations et les lignes.

Il faut noter qu’il ne s’agira pas 
de vols réguliers mais de vols 
spéciaux, ce qui veut dire que 
ces opérations ne signifient pas 
le retour du trafic régulier.

A l’entrée, des tests 
Covid seront exigés:

toute personne entrant sur le 
territoire national devra être mu-
nie d’un test PCR et d’un test sé-
rologique. Ces deux tests seront 
exigés à l’embarquement des 
personnes voyageant par voie 
aérienne.

Les personnes qui choisiront 

la voie maritime auront le choix 
entre le fait de fournir les résul-
tats de leurs propres tests lors de 
l’embarquement ou de les réali-
ser à bord du bateau où des labo-
ratoires mobiles seront installés.

A l’arrivée, examen 
clinique :

a leur arrivée sur le territoire 
national, les voyageurs seront 
soumis à un examen clinique 
avec une prise de température 
et examen par un médecin. toute 
personne qui présentera des 
symptômes évoquant un risque 
de Covid-19 seront hébergées 
pendant 7 jours dans des struc-
tures appropriées.

Les autres voyageurs devront 
signer une déclaration sur l’hon-
neur pour un isolement volon-
taire à domicile et pour refaire un 
test PCR au bout de 7 jours qui 
devra s’avérer également négatif.

Les informations concernant 
l’examen clinique pourraient 
changer dans les prochains jours. 

A partir du 15 juillet 2020

Ouverture partielle des 
frontières dans les deux sens

a l’approche de l’aid al adha, le ministère de l’Intérieur et le 
ministère de l’agriculture, de la Pêche maritime, du Déve-

loppement rural et des Eaux et Forêts, ont imposé des mesures 
spéciales en vue de lutter contre la propagation du Covid-19.

Outre les mesures habituelles de suivi sanitaire des animaux et 
des conditions sanitaires et hygiéniques, un communiqué conjoint 
des deux ministères indique qu’il est nécessaire de respecter cer-
taines règles préventives additionnelles dans le contexte du Co-
vid- 19, telles que :

- la publication d’un guide des mesures sanitaires préventives à 
respecter le jour de l’aid, par les bouchers, ainsi que des mesures 
organisationnelles à appliquer dans les marchés à bestiaux desti-
nés à l’aid al adha;

- la mise en place de nouveaux souks temporaires pour la pé-
riode de aid al adha;

- le renforcement des mesures de contrôle pour le transport des 
animaux destinés à l’aid sur l’ensemble du territoire;

- l’extension des mesures sanitaires aux métiers liés à l’aid al 
adha, pour préserver les emplois.

Le ministère des Habous et 
des affaires islamiques 

a récemment  annoncé  qu’il a été 
décidé, après consultation des 
autorités sanitaires et administra-
tives, de rouvrir progressivement 
les mosquées sur l’ensemble du 
territoire national pour l’accom-
plissement des cinq prières à 
compter de la prière d’addohr du 

mercredi 23 Dou al kiada 1441, 
correspondant au 15 juillet 2020, 
en prenant en considération la 
situation épidémiologique locale 
et les conditions de contrôle sa-
nitaire qui seront gérées par des 
commissions locales à l’entrée 
des mosquées.

Par contre, les mosquées de-
meureront fermées pour la prière 

du vendredi jusqu’à une annonce 
ultérieure.

Le ministère de tutelle insiste  
rappelle la règle de la charia 
consistant à ne pas contaminer 
autrui et exige de chacun qui a 
les symptômes de la maladie 
d’éviter de se rendre à la mos-
quée. On insiste  également sur 
la nécessité pour les fidèles de 
respecter les mesures préven-
tives, en l’occurrence le port du 
masque,  le respect de la distan-
ciation de 1,5 m entre les per-
sonnes, éviter  les poignées de 
main, les accolades, la conges-
tion à l’entrée et  à la sortie,  les 
rassemblements dans la mos-
quée et les regroupements à l’ex-
térieur avant et après la prière. 

Le ministère souligne aussi la 
nécessité de se désinfecter les 
mains avec un gel disponible 
à l’entrée de la mosquée, de se 
faire  mesurer la température par 
une personne chargée de cette 
tâche, de veiller à utiliser un  ta-
pis de prière personnel et de 
garder fermées les dépendances 
sanitaires de la mosquée.

Sidi Flaneflani ne peut plus  supporter, n’aime plus entendre 
parler de ce monde infernal qu’il vit au quotidien, ni de 

cette situation néfaste telle qu’elle est, où l’horizon sombre ne 
s’éclaircit que très peu souvent,  ce qui est du aux futurs évène-
ments maussades qui pourront se proliférer postérieurement…

Il pense et il a raison de croire que viendra le temps nécessaire 
où de nombreuses personnes, comme lui, d’ici et d’ailleurs , se 
repentiront tôt ou tard de la vie citadine.

Ces derniers ne tarderont pas à lutter pour éliminer, au fur et 
à mesure, et mettre quasiment fin, au stress permanent qui les 
envahit en ville. 

Ils se sentiront mieux en respirant l’air pur de la campagne, qui 
est bon pour le moral et pourront ainsi se redonner un avantage 
inestimable à leur santé en s’oxygénant à pleins poumons, en s’y 
aérant hors chez soi de ce climat détérioré et ravageur…(au sens 
propre et au figuré).

En tant que tangérien, enfant du pays, citoyen du monde et 
faisant partie de l’Humanité, Sidi Flaneflani, très détendu, prouve, 
sans être un médium, que, plus on avance en âge, on voit de ce 
qui se passe dans « le monde d’après » (quoique, rien n’est écrit 
d’avance.) et voudrait, tout d’abord, être extrêmement claire et 
prudent dans ce contexte constructif, qui, plein de zèle, mais qui 
est, aussi à la fois un vrai sujet de crispation…

Selon cet homme fatigué et impotent, qui avait su, avec beau-
coup d’humilité, affronter les obstacles de la vie, que, les jours 
que Dieu fait, se suivent mais ne se ressemblent pas ; les temps 
qui courent à présent, l’ont à un tel point changé définitivement 
qu’ils lui donnent la nausée, le vertige…

Il lui arrive souvent de s’apercevoir lui-même comme un 
homme brisé, eu égard de la fragilité de l’existence humaine qu’il 
a menée et qu’il endure!

Sidi Flaneflani fait semblant de ne pas tenir compte qu’on est 
en train de vivre une nouvelle époque et ne veut point admettre 
que la sienne appartient au passé.

Il est incontestablement impossible de lui faire renaitre si facile-
ment ses souvenirs indélébiles, très forts qui sommeillent en lui.

La nostalgie est une affaire de mémoire ; les nombreuses an-
nées oubliées de sa vie lui reviennent sans arrêt, surtout dans 
des moments de solitude ou de déprime. Remonter dans le 
temps et retracer ses merveilleux souvenirs disparus, ne cessent 
de lui traverser l’esprit, son bon vieux temps ne le quitte jamais.

Inutile de lui faire rappeler la légende ainsi créée, qui dit, que 
cette ville mythique, au passé lumineux, jadis un havre de paix, 
était accueillante et chaleureuse, chargée d’histoire et d’im-
menses émotions dans ses moments de faste.

Petit coin du paradis terrestre qui fascine et ne laisse personne 
indifférent , cette ville était adorée… « Ya hasra a akhi » comme 
on dit dans le jargon arabo-tangérien. Nul besoin d’aller loin 
pour découvrir, par la suite, les réflexions de Sidi Flanflani, sur 
l’authenticité de l’urbanisation de la ville, où il a eu le malheur de 
naitre…d’être mis au monde

(a suivre) 
Signé : OM-ART

Rubrique

5ème partie

Profil d’un ancien 
Tangérien

Mesures spéciales
 pour l’Aïd Al Adha 

Covid 19

Réouverture conditionnée
des mosquées, le 15 juillet 2020

sauf pour la prière du Vendredi 

Ph : DR
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Nador 

Arrestation
de quatre présumés 
terroristes  
 

Le Bureau central des investigations judi-
ciaires (BCIJ) a procédé,mardi 7 juillet à 

Nador, à l’arrestation de quatre  présumés  membres 
d’une cellule terroriste s’activant à Nador.

Les quatre individus, dont le frère d’un com-
battant dans les rangs de «Daech», âgés entre 21 
et 26 ans,  tous partisans de l’organisation dite 
«Etat islamique»,  programmaient de mener des 
attaques terroristes  ciblant différents sites sen-
sibles dans le royaume.

L’enquête préliminaire a révélé que les mis en 
cause étaient en lien étroit avec les membres de 
la cellule terroriste portant des projets terroristes, 
qui avait  été démantelée, le 4 décembre der-
nier, dans le cadre d’une coopération sécuritaire 
conjointe entre les services sécuritaires maro-
cains et leurs homologues espagnols». 

Les mis en cause ont été placés en garde à vue 
pour approfondir l’enquête menée sous la super-
vision du parquet compétent, conclut le commu-
niqué. 

◆◆◆◆◆◆

Un gardien de nuit 
attaque une station-
service 

Une brigade de police-secours, relevant 
du district de Béni Makada à tanger 

est récemment intervenue dans l’interpellation 
d’un gardien de nuit en état d’ébriété, qui  mena-
çait le personnel d’une station-service avec une 
arme blanche.

Le mis en cause, ayant des antécédents judi-
ciaires pour vol qualifié, a opposé une résistance 
violente aux policiers contraignant l’un d’eux à dé-
gainer, par précaution, son arme de service, pour 
maîtriser l’individu qui a été placé en garde à vue 
pour enquête et instruction du dossier d’usage. 

◆◆◆◆◆◆

Guerre contre le 
«karkoubi» à Tétouan 

La police judiciaire relevant de la préfecture 
de police de tétouan, de concert avec la 

brigade anti-stupéfiants, a multiplié les assauts 
contre les réseaux de trafic de drogue dure et de 
psychotropes, opérant de nombreuses arresta-
tions et des saisies importantes dans la région, au 
titre de mandats d’arrêt contre des personnes sus-

pectées de trafic  de drogue à l’échelle nationale et 
de plusieurs têtes pensantes de ces réseaux.

ainsi, on a  pu appréhender un individu  de 33 
ans faisant l’objet d’un mandat d’arrêt et qui avait 
en sa possession 262 grammes d’héroïne pure une 
quantité de cocaïne, des téléphones mobiles, un vé-
hicule, et une importante somme d’argent.  Il était en 
compagnie d’une femme de 32 ans, soupçonnée de 
complicité et de relations illégales avec le concerné.

De son côté, la police judiciaire de Fnideq a 
interpellé trois personnes aux antécédents judi-
ciaires, opérant dans le trafic de psychotropes, qui 
détenaient 480 comprimés Rivotril, une importante 
somme d’argent, des bombes lacrymogènes, deux 
coutelas et des téléphones portables.

tous ces individus sont placés en garde à vue 
pour les besoins de l’enquête et l’instruction du 
dossier judiciaire. 

◆◆◆◆◆◆
Bénimakada

Saisie de 1,83 kg 
de cocaïne 

La police judiciaire relevant de la préfecture 
de police  de tanger, a procédé, récem-

ment, en coordination avec la Direction générale 
de la surveillance du territoire, à l’interpellation de 
trois individus, dont deux chauffeurs de camions 
de transport international (tIR), soupçonnés d’ap-
partenir  à un réseau s’activant dans le trafic inter-
national de drogues et de psychotropes.

Cette opération a été déclenchée lorsque les 
services sécuritaires en poste au port de tan-
ger-Med ont pris un chauffeur de camion tIR pro-
venant de l’Europe, avec à son bord deux passa-
gers, outre le chauffeur, qui étaient en  possession 
de 5.400 comprimés « Rivotril ». 

Les perquisitions menées au domicile de l’un 
des trois  suspects demeurant au quartier Bé-
nimakada à tanger, ont donné lieu à la saisie de 
1,83 kg de cocaïne, d’armes blanches, de cinq 
téléphones portables, d’une moto, d’une balance 
électronique et d’une somme de 45500 dirhams.

Les trois  mis en cause ont été placés en garde 
à vue pour les besoins de l’enquête et l’instruc-
tion du dossier judiciaire.

◆◆◆◆◆◆
Larache 

Il tue son cousin avec 
un fusil de chasse

a la suite d’un différend sur  l’irrigation de leurs 
champs de culture de cannabis situés au douar 
khandak abrane relevant de la commune rurale 
tazarout, dans la province de Larache, un cultiva-
teur de 28 ans a eu un échange de propos viru-
lents avec son cousin quinquagénaire. Le malen-
tendu a vite tourné en une véritable dispute avec 
empoignade et injures.

Ne se maîtrisant pas dans le feu de la bataille, 
le  jeune homme s’est dégagé des griffes de son 
adversaire  pour rentrer précipitamment chez lui, 
avant de revenir aussitôt avec un fusil de chasse. 

Ne se méfiant pas outre mesure, son rival a 
continué à lui tenir tête. Le jeune homme n’a donc 
pas hésité à l’abattre d’une balle dans la poitrine 
Le cousin quinquagénaire s’est ainsi affalé pour 
rendre l’âme quelques instants plus tard, baignant 
dans un flaque de sang.

Surpris par son geste mortel, le meurtrier a aus-
sitôt pris la fuite.

Une fois l’alerte donnée, des gendarmes se 
sont rendus sur le lieu du drame pour faire leur 
constat, saisir l’arme du crime, et faire évacuer le 
corps de la victime à la morgue de l’hôpital Lalla 
Meriem à Larache.

Ensuite, les recherches aussitôt lancées, n’ont 
pas tardé à aboutir à l’arrestation du meurtrier qui 
a été traduit en justice.

Sur les 422 stations balnéaires étudiées sur le littoral ma-
rocain, par la Fondation Mohammed VI pour la protection 

de l’Environnement, 370 ont une qualité conforme à la nouvelle 
norme marocaine (199.7.03 NM) qui fixe les valeurs guides et im-
pératives  des paramètres microbiologiques analyses,  à savoir  « 
coliformes fécaux » et « streptocoques fécaux ».

En revanche, 52 stations sont qualifiées de non conformes à 
cause de la pollution engendrée principalement par les rejets des 
eaux usées, la forte concentration des baigneurs, l’insuffisance 
des infrastructures d’hygiène ou encore les changements clima-
tiques.

Les stations non conformes situées dans la région tanger-té-
touan-al Hoceima, sont les suivantes :

- Préfecture de tanger-assilah : plages de Jbila III, Sidi kacem, 
et assilah port. (On remarquera que la plage communale de tan-
ger-ville a finalement disparu de la liste noire).

- Province de Fahs-anjra : plage ksar El Majaz (ksar Sghir) ; 
- Province de tétouan : plage azla ; 
- Province de M’diq-Fnideq : plage de Martil ; 
- Province d’al Hoceima : plages Calabonita, Quemado, Saba-

dilla et torres ;
- Province de Larache : la petite plage et Miami.

La Fondation du Forum d’assilah annonce une série d’ac-
tivités et culturelles à travers la ville, du 13 au 31 juillet 

courant, dont notamment un atelier de peintures murales avec la 
participation de  14 artistes répartis dans les ruelles de la ville, 
une exposition d’œuvres d’art  à la Galerie du Centre Hassan II 
des Rencontres Internationales, et une exposition d’œuvres des 
« Jeunes Peintres d’assilah » au Palais de la Culture.

A l’affiche aussi un atelier de la Peinture murale par les Enfants 
d’assilah, une exposition des travaux de “l’atelier des Enfants 
du 41ème Moussem, 2019”, l’installation d’une grande sculpture 
métallique réalisée par l’artiste marocaine Ikram kabbaj au rond-
point du Boulevard Mohammed VI, ainsi que l’accompagnement 
des membres de l’atelier d’Écriture qui vont réaliser le portrait 
des artistes participants à cette manifestation.

L’inauguration officielle de ces œuvres artistiques, y compris 
l’installation de la sculpture de l’artiste marocaine Ikram kabbaj, 
aura lieu en fin d’apès-midi  21 juillet courant .

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Plages non conformes 
à la baignade  

 Moussem d’Assilah

Le réveil annuel des 
Arts et de la Culture

La plage communale de Tanger-ville a finalement 
disparu de la liste noire !
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L’ACTUALITE EN CONTINU
LES + VUS LES + COMMENTES DE RACHID MADANI

rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Portrait

sportif

Tanger, la capitale d’été, le point de rencontre entre la Méditerranée 
et l’Atlantique, n’a pas cette année de plages disponibles. Pour la 
première fois, depuis sa fondation qui date  depuis des millénaires, 

il est interdit de profiter de ses eaux limpides et de son sable fin. Même 
l’entrée et la sortie de la ville sont contrôlées et exigent des autorisations 
spéciales délivrées par les autorités locales et sanitaires. A vrai dire, les 
tangérois sont isolés pour perte de circulation et de liberté. La cause est 
bien là :l’épidémie du covid 19.Tanger est classée à la zone 2,l’endroit où il 
existe le plus de danger.

Et son équipe de football, l’IRT ,où en est-elle à la veille de la reprise du 
championnat et à l’heure du début des entrainements. Des coronas positifs, 
il y en a et chaque découverte des nouvelles victimes, le staff médical 
refait les tests à l’effectif joueurs et à leurs membres accompagnateurs 
et encadreurs. Hier, c’était Abdellah Haimer le responsable du matériel 
sportif, aujourd’hui c’est le tour de deux de ses proches collaborateurs et 
du footballeur espoir passé à la première équipe avec une infection dans 
les vestiaires d’un club professionnel. Demain, personne ne devine à qui 
sera le tour. Total quatre positifs dans une pandémie qui donne beaucoup à 
réfléchir sur l’avenir du championnat marocain. Angoisse, peur, inquiétude , 
beaucoup de soucis ,il y a un peu de tout dans ce « monde fou » qui travaille 
à Ziaten sous les ordres de Pedro Benali qui ne sait  à quel saint se vouer. 
Quoiqu’il y ait un problème d’argent avec le non règlement des salaires, le 
capitaine Aarab et ses coéquipiers ne pensent qu’à leur santé. Comme il a 
été expliqué sur cette page la semaine dernière, le comité de l’IRT aurait dû 
envoyer toutes les composantes de l’équipe à la quarantaine dès l’apparition 
du premier cas Corona. Maintenant ,il y en a trois autres. Contactés à ce 
sujet, les responsables de la FRMF ont interdit à la formation tangéroise 
l’arrêt des entrainements avec le conseil traditionnel de la multiplication 
régulière des tests.

Ainsi pour préparer la reprise du championnat, Pedro Benali et ses 
poulains passeront tout leur temps de travail à faire le dépistage. Une 
autre question est à l’ordre du jour :Berkane, FAR , Zemamra, MAT, Agadir  
accepteront-ils d’effectuer leur déplacement à Tanger une ville avec 
beaucoup de risques d’infection ? Encore une fois, il est à rappeler que 
la reprise du championnat est une grande aventure qui pourrait avoir de 
nombreuses victimes. La responsabilité d’un éventuel « gouffre » ne sera pas 
celle des clubs mais celle d’une Fédération dépassée par les évènements . 
S’il n’y avait pas eu de rencontres reportées et si le litige Jadida-Raja avait 
été jugé, l’exemple de la France aurait été meilleur pour les clubs marocains: 
le titre au WAC, la relégation pour l’IRT et Beni-Mellal. Quant au Raja, le 
dauphin du leader, il a le droit de protester car s’il remportait ses rencontres 
en retard, il « attraperait » son voisin casablancais. Parallèlement à ce qui se 
passe à Tanger, le RAC de Mendonza a toujours trois infectés covid 19 en 
traitement dans un hôpital. Avec sept déclarés positifs dans les premiers 
entrainements, la situation du football marocain est déjà sur la sellette.

Tribune du Sport

Hammadi Hamidouche, l’ancien joueur du CODM, de 
l’équipe nationale marocaine de football et ex membre et 
cadre technique de la sélection, est à l’hôpital militaire 
de Rabat, où il va bientôt subir une opération chirurgi-
cale du cœur. Il s’agit d’un sportif  analyste qui a passé 
sa vie au service du sport pendant plus de soixante ans. 
Né le 8 septembre 1942, il est considéré comme l’un des 
symboles du football marocain et l’un des premiers pro-
fessionnels marocains en France. Il a également une ex-
périence distinguée dans le domaine de l’entraînement, 
notamment le leadership de l’équipe marocaine, accom-
pagné de l’entraîneur Mohamed Jebrane, pour occuper le 
troisième rang de la Coupe d’Afrique des Nations 1980.

Il est le fils de la région de Tadas à la périphérie de 
la ville de Khemisset. Ses débuts de footballeur avaient 
commencé avec le football des équipes de quartier avant 
d’opter pour  l’IZK.  

Professionnel en France
Il avait eu la chance  de partir un jour en France pour 

une visite familiale. Il devait recevoir la première offre 
d’un club amateur (Vendôme), pour disputer le premier 
match avec le groupe, mais son record de cinq buts et 
son brio,l’ont fait passer  au microscope de nombreux 
clubs, notamment le»Red Star», qui pratiquait en Ligue 
professionnelle française. Hammadi Hamidouche signait 
son premier contrat professionnel.Après trois saisons 
avec l’équipe «Red Star» ,il retourna au Maroc, pour si-
gner avec l’équipe meknassie du CODM qui lui avait valu 
le championnat de deuxième division en plus du titre 
de Coupe du Trône pour la saison 1966.A la suite d’une 
carrière de 13 ans , en tant que joueur et entraîneur, il 
obtenait le transfert aux FAR pour remporter le titre de 
champion du Maroc pendant deux saisons consécutives 
1968 et 1969.       

Equipe nationale
Hamidouche a brillé avec l’équipe nationale olym-

pique, et il était parmi les joueurs qui ont attiré l’attention 
du sélectionneur marocain .Lors de sa première appari-
tion avec l’équipe nationale, il a marqué deux buts pour 

étre choisi avec la grande équipe qui affrontait l’Espagne 
aux éliminatoires de la coupe du monde 1962. 

Hamidouche a choisi de rejoindre le monde de l’en-
traînement, et il a commencé comme entraîneur adjoint 
dans l’équipe du club meknassi en 1974 avant de devenir 
le premier entraîneur de 1976 jusqu’en 1988.Parmi les 
diplômes qui sont en sa possession :entraineur  de pre-
mière classe en 1973 à Rabat. Il a également passé des 
stages de formation au Maroc et à l’étranger obtenant 
plusieurs titres importants. Comme directeur technique,  
il a supervisé la formation de nombreux clubs nationaux 
et arabes. Une blessure l’avait empêché de jouer le mon-
dial de Mexico 70.Il en garde un souvenir très triste. « 
Je pense à tous les footballeurs qui ont raté une coupe 
du monde à cause d’une blessure ou d’un évincement 
de dernière minute. C’est cruel. Quand je pense à cette 
équipe nationale de 1970 qui était déjà très bonne et qui 
n’avait pas un avant centre type parmi les attaquants 
Ghandi,Houmane,Ghazouani,Faras, Bamous. Les jour-
nalistes, les dirigeants, les amateurs de la balle ronde lui 
souhaitent la réussite dans son intervention chirurgicale 
et prient Dieu pour lui donner une prompte guérison.
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VOICI LA LISTE 
DES CLUBS 

MAROCAINS QUI 
ONT EU L’HONNEUR 
DE PARTICIPER AU 

«MONDIALITO» QUE 
LA FIFA ORGANISE 

TOUS LES ANS.

SITUATION ALARMANTE A L’IRT: 
ENCORE 3 AUTRES POSITIFS 

CORONA

HAMMADI HAMIDOUCH
A L’HOPITAL MILITAIRE        
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CULTE
CHRÉTIEN

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

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

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

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

tAnger prAtique
 

Jour
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e

  Sam. 11 04:23 13:34 17:18 20:46 22:20 

 Dim. 12 04:24 13:34 17:18 20:45 22:19 

 Lun. 13 04:24 13:34 17:18 20:45 22:19 

 Mar. 14 04:25 13: 34 17:18 20:45 22:18 

 Mer. 15 04:26 13:34 17:18 20:44 22:17 

 Jeu. 16 04:28 13:34 17:18 20:44 22:16 

 Ven. 17  04:29 13:35 17:18 20:43 22:16

HORaIRES DES PRIÈRES
du 11 au 17 Juillet 2020

CULTE
MUSULMAN

HORAIRE DES
PHARMACIES

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Semaine du 13 au 17
Juillet 2020

Lundi 13 Juillet 2020 
Pharmacie Fadili
Hay Berouaka rue 10 n° 18 
Bendibane
Tél. : 05.39.31.44.66
Pharmacie Jamila
128 bis, Rue de Fés
Tél. : 05.39.94.96.76
Pharmacie Chorafae
Av. Moulay Rachid, Résidence Al 
Kheir Imm. G, 
Rte Aswak Assalam
Tél. : 05.39.31.11.34
Pharmacie Sania Malabata
Sania Tanja Balia derrière Moving
Tél.: 05.39.30.18.54

Mardi 14 Juillet 2020 
Pharmacie Tajeddine
Côté Doha Val Fleuri Ex «Fabriqua 
chkayar»
Tél.: 05.39.31.18.27
Pharmacie Laazifat
Boulevard Fatima Zohra n°77
Tél. : 05.39.95.67.58
Pharmacie Taferssiti
Hay Raid Lot 195 
en face école Banque Populaire
Tél.: 05.39.31.33.72
Pharmacie Homrani
Av. Med6 Complexe IRIS plage 
Bloc A1 n°45 en face Mac Donalds 
Malabata
Tél. : 05.39.30.10.51

Mercredi 15 Juillet 2020 
Pharmacie Mabrouki
16, Av. Moulay Ali Chérif Beni 
Makada allant souk Bendibane
Tél.: 05.39.95.88.78
Pharmacie Chifae
4 bis Boulevard Moulay Rachid 
prés Hôpital Mohamed 5
Tél. : 05.39.37.57.86
Pharmacie Al Ihssane
Mesnana début de nouvelle route 
et prés mosqué Al Rahma
Tél. : 05.39.31.19.36
Pharmacie Tarik Achakar
Rompoint Aswak Assalam 
Tarik Achakar
Tél. : 05.39.93.92.18

Jeudi 16 Juillet 2020
Pharmacie Provence
Av. Provence Ali Bay en face 
forces Auxilières
Tél. : 05.39.95.98.94
Pharmacie Imam Chadli
Bd Mly Rachid en face ISTA (Mes-
nana)
Tél.: 05.39.38.04.16
Pharmacie Achakkar
Route Achakkar, hay ahammar 
Tél. : 06.18.14.01.04
Pharmacie Boughlala
Fin cimetière Sidi Driss, Route de 
lotissement Annakhil
Tél. : 06.81.01.27.79 

Vendredi 17 Juillet 2020
Pharmacie Souani
43,Bd d’Anfa Souani 
Tél. : 05.39.93.98.68
Pharmacie Achenad
1ére rue à gauche après école 
Achenad et Arrond N°2 Rte Sidi 
Driss
Tél.: 05.39.31.63.03
Pharmacie Al Issrae
Hay Benkirane route de la ferraille 
Tél.: 05.39.95.93.55
Pharmacie Khandak Dir
Khandaq Dir prés dispensaire 
Tél. : 06.43.20.74.06

Pharmacie de garde

HORaIRE NORMaL 
JOURNaLIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00

HORaIRE DES PHaRMaCIES 
DE 24 H PENDaNt La SEMaINE

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

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

HORaIRE DE GaRDE 
PENDaNt La JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - tanger

Tél : 06.62.87.22.56
E-mail : hamouda.press@gmail.com

Studio
Rachid
Dfouf

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

GSM : 06.61.15.47.64
taNGER

AbdelilahAbdelilah

Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

Samedi 11 et dimanche 12 
Juillet 2020

•  SaMedi
Pharmacie Ibn Annafis
Rte de Rabat Kantara sghira 
quartier Mouadafine
Tél. : 05.39.95.81.25
Pharmacie Bni Touzine
Hay Bni Touzine pompage 
Harrazrine Km 7 lot 491
Tél. : 05.39.30.70.66       
Pharmacie Taissir
Rte de Tétouan Mghogha sghira 
prés usine novaco 2
Tél. : 05.39.95.95.70
Pharmacie Al Faraj
Cplx Al Irfane II Rte Boukhalef 
prés Aswak Assalam
Tél. : 05.39.39.28.44     

 •  diMancHe
Pharmacie Anoual
Av. Al Kodss route Aouama 
Tél. : 05.39.95.01.48 
Pharmacie La Wilaya
24, Av la Marche verte 
prés goute de lait
Tél.: 05.39.32.33.88
Pharmacie Safae
Douar Branes Kdima N°1 
Tél. : 05.39.31.00.27     
Pharmacie Wissal
Moujamaa Al Hassani 
Rés. Bait Atiq
Tél. : 05.39.38.42.30

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

Samedi 11 et dimanche 12 
Juillet 2020

Pharmacie Hay Ouarda
Avenue Moulay Ali Chérif Rési-
dence Wahda Souk Bendibane
Tél. : 05.39.31.67.24
Pharmacie Sanawbar
Rue Sanawbar lot Narjiss Braness 
Tél. : 06.56.41.17.87                      
Pharmacie Avenue Kowait
Quartier Haddad hay Bouhout 
rue 110 n°36 
Tél.: 05.39.36.48.96
Pharmacie Marche de Gros Aouama
Lot Amal II, rue Med Salim Bida, 
prés porte marché Aouama 
Tél. : 05.39.95.01.07
Pharmacie Riad Ahlen
Rte de Rabat, Hay Riad Ahlen
Tél. : 05.39.42.31.42
Pharmacie Imam Chatebi
Imm. arrière poste Mester khoch 
Tél.: 05.39.94.93.06
Pharmacie Sekka Aouama
Haoumat Sekka Mrabet Charkia 
Aouama
Tél. : 05.20.28.35.90

CABINET EL METNI DE COMPTABILITE ET 
DE GESTION

Adresse : Immeuble San Francisco, 3 Place 
de Navarre 2ème étage n° 9 – Tanger / Maroc
Téléphone : +212 05 39 93 21 54 / 93 51 71 – 

Télécopie +212 05 39 33 12 50
E : mail : cabifran@cabifran.com 

TRANSIT IN TIME S.A.R.L
R.C. N° 97705

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
1. Aux termes d’une décision en date du 
01/01/2020 la gérance de la société à respon-
sabilité limite dite « TRANSIT IN TIME » au 
capital de 30.000 dirhams, dont le siège social 
est à Tanger, 17 Bd. Mohamed V, résidence 
Bovapes-Building, 8éme étage, Bureaux n°46 
à 50, a décidé :
- Le transfert du siège social de la société à 17 
Bd. Mohamed V, résidence Bovapes-Building, 
7éme étage, bureau n°43 lequel était précédem-
ment fixe à Tanger, 17 Bd. Mohamed V, rési-
dence Bovapes-Building, 8éme étage, Bureaux 
n°46 à 50.
- La modification de l’article (5) des statuts.
2. Le dépôt légal a été effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de Tanger le 01/07/2020 
sous le numéro 232044. 

Pour extrait et mention
Le gérant

-----------------------------------------------------
BOULANGERIE LE CROQUANT SARL 

AU
Création 

CAPITAL SOCIAL : 100 000.-DH
SIEGE SOCIAL : 4, RESIDENCE JIHANE  AV  

CADI AYAD, RUE ABI LHASAN
 CHADELI,  MAGASIN N° :1  TANGER  

L’ASSOCIE UNIQUE :
1/ - Mr  MOHCINE M’FEREJ, marocaine, née à 
TANGER  le 13/11/1984, titulaire de la C.I.N. n° 
K390714 et domiciliée à Tanger : LOTS PINTO-
RISKA NR 14 TANGER.
A  établi ainsi qu’il suit les Statuts d’une Socié-
té à Responsabilité Limitée  à associée unique 
qu’ils se proposent de fonder.
- FORME : Il est formé par  le soussigné, proprié-
taires des parts ci-après créées et entre les pro-
priétaires de celles qui pourront l’être par la suite, 
une Société à Responsabilité Limitée a associe 
unique  qui est régie par les Lois en vigueur et 
notamment par le Dahir n° 1-97-49 du 13 Février 
1997 portant promulgation de la loi n° 5-96 et par 
les présents Statuts.
- DÉNOMINATION : La Société prend la déno-
mination de : BOULANGERIE LE CROQUANT 
S.A.R.L.AU
- OBJET : La société a pour objet :
- Boulangerie et pâtisserie.
- Traiteur, organisation des fêtes et événements
- Fabrication de biscuiterie en détail et en gros
- Café, salon de the, crémerie, glacier, petite 
restauration, vente d’objets et accessoires liés 
à l’activité.
- Fabricant des produits laiteries
- La fabrication et vente de pains, de viennoi-
series, de pâtisseries fraîches et de pâtes et 
pâtons sure lés
-  la fabrication de pâtisseries, chocolats et 
confiseries à vendre sur place, à emporter ou 
par correspondance, avec service de livraison 
possible partout dans le Maroc. 
- vente et distribution du pain et pâtisserie sur 
place et  partout dans le Maroc .
- Participation aux marchés publics
- L’exploitation, sous quelque forme que ce soit, 
de fonds de commerce de boulangerie pâtisse-
rie, l’achat et la vente sous toutes ses formes de 
produits alimentaires, et en générale de tous co-
mestibles, en vente sur place ou à emporter. La 
participation de la société, par tous moyens, di-
rectement ou indirectement, dans toutes opéra-
tions pouvant se rattacher à son objet par voie de 
création de sociétés nouvelles, d’apport, de sous-
cription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de 
fusion ou autrement, de création, d’acquisition, 
de location, de prise en location-gérance de tous 
fonds de commerce ou établissements ; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous 
procédés et brevets concernant ces activités. Et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe.
- SIEGE SOCIAL : Le siège de la Société est 
fixé à Tanger : 4, RESIDENCE JIHANE,  AV  
CADI AYAD, RUE ABI LHASAN CHADELI,  MA-
GASIN N° 1  TANGER.
- DUREE : La durée de la Société est fixée à 99 
années à compter du jour de son immatricula-
tion au registre du commerce, sauf dissolution 
anticipée ou prorogation.
- APPORTS : L’associé unique  suivant fait apports 
à la Société  d’une somme en numéraire, à savoir
- Mr  MOHCINE M’FEREJ : D’une somme en 
espèce : Cent milles dirhams
Ci  : 100.000,- DH
Soit un total égal au capital social de : 100.000,- 
DH Cent milles dirhams.
Ces sommes ont été intégralement versées à ce 
jour au compte social de la société «BOULANGE-
RIE LE CROQUANT S.A.R.L.AU», société à res-
ponsabilité limitée à associée unique.
- CAPITAL : Le capital social est fixé à la 
somme de Cent milles (100.000,-DH) Dirhams, 
divisé en MILLE  (1000) Parts Sociales de 
CENT  (100,- DH) Dirhams chacune, les quelles 
sont attribuées à :
1/ Mr  MOHCINE M’FEREJ: à concurrence 
MILLE  parts social : 1000 Parts Sociales
Soit au total  : 1000 Parts Sociales
- NOMINATION ET SIGNATURE : La société 
est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes 
physique, associé ou nom, nommés par l’associé 
unique, dans les statuts ou  par un acte postérieur, 
par décision de l’associé unique.
- Mr REDOUAN EL HASSANI, marocaine, née à 
MELLOUSSA FAHS ANJRA  en 1987, titulaire de 
la C.I.N. n° K451308 et domiciliée à Tanger : HAY 
BOUBANA HAOUMAT JBALA TANGER.
Est désignés comme gérant de la dite société 
pour une durée indéterminé.
La Société est valablement engagée sur tous 
les actes et documents la concernant par la 
signature de l’associe  unique de la société - 

Mr  MOHCINE M’FEREJ, titulaire de la C.I.N. 
n° K390714.

-----------------------------------------------------
EUROCARLUX

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CA-
PITAL SOCIAL DE CENT MILLE DIRHAMS 

 RC N° : 76807 - IF N° : 18800721- ICE
 N° : 001667427000081

Siege social: RUE MARRAKECH RES MAR-
RAKECH RDC N°8 ENTRÉE B TANGER 
PROCES-VERBAL DE LA DECISION DE 

L’ASSOCIE UNIQUE 
TRANSFERT DE SIEGE 

L’an Deux mille vingt  le 29 Mai, 
L’associé de la société à responsabilité limitée 
dénommée «EUROCARLUX» S.A.R.L.  Au capi-
tal de cent mille dirhams (100 000,00 DH) divisé 
en  1000 parts sociales de cent dirhams (100 
DH) chacune, et dont le siège est à TANGER, 
AV MARRAKECH RESIDENCE MARRAKECH, 
RDC N° 8 ENTRÉE B  -TANGER. Se sont réunis 
en Assemblée Générale Extraordinaire au siège 
social sur convocation qui leur à été faite  par 
la  Gérance en vue de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant : 
- Ouvrant la séance, le président  rappelle que 
l’assemblée est réunie conformément à la loi et 
aux statuts en vue de délibérer de statuer sur 
l’ordre du jour suivant :
- Transfert de siège social de la société  
-   Pouvoir en vue de  formalités.
Il dispose devant l’assemblée et met à disposi-
tion de ses membres :
-le rapport de la gérante
-le texte des résolutions proposées.
-nouveau contrat de bail.
La  lecture est ensuite  donnée du rapport de 
la gérance.
Enfin, il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le pré-
sident met aux voix les résolutions  suivantes 
figurant à l’ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION : TRANSFERT  DU 
SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE
A présent le nouveau siège social de la société 
«EUROCARLUX» Sarl AU sise à : TANGER, 4, 
RESIDENCE JIHANE,  AV CADI AYAD, RUE ABI 
LHASAN CHADELI, MAGASIN N° 2 TANGER. A 
compter de ce jour.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à 
l’unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION 
DES STATUTS
Les articles : 4 des statuts de la société  seront 
modifié 
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à 
l’unanimité
TROISIEME RESOLUTION: POUVOIRS
L’assemblée générale délègue tous pouvoirs 
au porteur d’une copie ou d’un extrait des pré-
sentes à l’effet d’accomplir toutes les formalités 
légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à 
l’unanimité
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance 
n’est levé après signature des présentes.

-----------------------------------------------------
HIDAYA CAR 

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CA-
PITAL SOCIAL DE CENT MILLE DIRHAMS 
 LOCATION DE VOITURES SANS CHAUF-

FEUR
Siege social: HAY ALMORABIT RUE 1 N° 17, 
BEN SLIMANE ROUTE RGAYAE  TANGER

RC N° : 74041, Patente n° : 50816046,
IF n° : 18733877 

PROCES-VERBAL DE LA DECISION DE 
L’ASSOCIEE UNIQUE 

CESSION DES PARTS SOCIALE 
L’an deux mille dix NEUF  
Le : 16 septembre   à dix heures,
L’Associés unique de la Société à Responsa-
bilité Limitée « HIDAYA  CAR   SARL-AU» au 
capital de 100.000 dirhams Mr. SAAD AFIA, 
présidente de  la séance réunis  à l’effet de dé-
libérer sur l’ordre du jour suivant :
- CESSION DES PARTS SOCIALES 
- POUVOIR EN VUE DE  FORMALITES.
Il dispose devant l’assemblée et met à disposi-
tion de ses membres :
- le rapport de la gérante
- le texte des résolutions proposées.
- la feuille de présence 
- nouveau contrat de bail.
La  lecture est ensuite  donnée du rapport de 
la gérance.
Enfin, il déclare la discussion ouverte.
 Personne ne demandant plus la parole, le pré-
sident met aux voix les résolutions  suivantes 
figurant à l’ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION : CESSION DES 
PARTS SOCIALES
L’Assemblée Générale approuve la cession des 
: CENT (100) parts sociales de MILLE  Dirhams 
(1000DH) chacune appartenant à  Mr. SAAD 
AFIA, à : Mr. MOSTAFA AFIA, titulaire de la 
CIN N° : K161483     au prix principal global 
et forfaitaire de CENT  MILLE DIRHAMS  (100 
000,00 DH)   
En conséquence de ce qui précède, les CENT  
parts sociales de MILLE  Dirhams chacune ap-
partenant aux associés UNIQUE  de la socié-
té HIDAYA  CAR   SARL-AU seront réparties 
comme suit : 
- Mr. MOSTAFA AFIA : 100 PARTS
TOTAL des apports égal au montant du capital 
social : 1 00 PARTS
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à 
l’unanimité
DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION  
CORRELATIVE DES STATUTS
L’article : 6 ET 7 des statuts de la société  sera 
modifié.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à 
l’unanimité
TROISIEME RESOLUTION : POUVOIRS 
L’assemblée générale délègue tous pouvoirs 
au porteur d’une copie ou d’un extrait des pré-
sentes à l’effet d’accomplir toutes les formalités 
légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à 
l’unanimité
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance 
n’est levé après signature des présentes.

Annonces Légales et Administratives
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لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  رئيس  لقجع،  فوزي  عقد 
تقنية  عبر  اجتماعا   ،2020 يوليوز   7 الثالثاء  يوم  القدم، 

من  كل  مع   )visioconférence( المرئية  المناظرة 
هواة  القدم  لكرة  الوطنية  والعصبة  الجهوية  العصب 
والعصبة  النسوية  القدم  لكرة  الوطنية  والعصبة 
الوطنية لكرة القدم المتنوعة. و ذكر لقجع باألشواط 
البطولة  فرق  تداريب  استئناف  بعد  قطعها  تم  التي 
أنها  إلى  وأشار  والثاني،  األول  بقسميها  االحترافية 

مكوناتها  جميع  انخراط  بعد  جيدة،  ظروف  في  تمر 
إلنجاحها.

أن  قبل  المعنية  األطراف  النقاش وتدخالت  باب  فتح  و 
بداية من  فئاتها  الفرق بجميع  تداريب  انطالق  االتفاق على  يتم 

العصبة  رئيس  برئاسة  جهوية  لجن  تكوين  و  المقبل.  األسبوع 
السلطات  مع  بتنسيق  والصحية  الرياضية  التدابير  على  للسهر 
خاصة  منحة  تخصيص  للفرق:  المالية  المصاحبة  و  المختصة. 

بالتواصل  بالمكلفين  خاصة  ارقام  وضع  و  الكروي.  النشاط  الستئناف 
الشأن.  هذا  في  االندية  متطلبات  لتسهيل  الجامعة  بموقع  العصب  داخل 

أجل  من  الجهود  تكاثف  إلى  الجميع  االجتماع،  نهاية  في  لقجع  فوزي  ودعا 
إنجاح هذه العملية خاصة وان المغرب مقبل على المشاركة في مجموعة من 

اللقاءات الرسمية القارية والدولية.
وفي موضوع آخر، نظمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم واإلدارة 
التقنية الوطنية، بتعاون مع االتحاد اإلفريقي لكرة القدم، 3 دورات تكوينية 
محمد  مركب  سيحتضنها  والتي  كاف،   A التدريب  رخصة  على  للحصول 
وستنطلق   ،2021-2020 موسم  طيلة  بالمعمورة،  القدم  لكرة  السادس 
بداية من شهر غشت المقبل. وحسب توجيهات االتحاد اإلفريقي لكرة القدم، 

أقصى.  كحد  مترشحا   25 مشاركة  سيشهد  التدريب  هذا  فإن 
يكون  أن  الترشيح،  وقبول  التسجيل  شروط  وتتضمن 
المترشح مغربيا أو مقيما بالمغرب لمدة خمس سنوات، 
وسنه يتجاوز 25 سنة. وأن يتوفر المترشح على رخصة 
اشتغل  قد  المترشح  يكون  أن  و  كاف.   B التدريب 
التدريب  سنتين متتاليتين بعد حصوله على رخصة 
التدريب B كاف. و أن يكون المترشح قد اشتغل ما 
مجموعه ثالثة مواسم خالل الخمس سنوات األخيرة 
الملكية  الجامعة  رخص  من  بنسخ  مصحوب  )الملف 
المغربية لكرة القدم(. و التوفر على سجل عدلي خال من 
أي عقوبة. كما يجب أن يضم ملف المترشح الوثائق التالية: 
ملء استمارة الترشيح لموسم 2021-2020. و صورة فوتوغرافية 
جواز  من  نسخة  أو  الوطنية  التعريف  بطاقة  من  نسخة  و  للمترشح. 
السفر. و نسخة من رخصة التدريب B كاف. ; أداء واجبات التكوين: 
25 ألف درهما )10 آالف درهما عند قبول ملف المترشح و15 ألف درهما 
النهائي(.  و شهادة طبية تؤكد أن  التوصل باستدعاء اجتياز االختبار  عند 
المترشح مؤهل بدنيا. و نسخ من رخص التدريب مسلمة من طرف الجامعة 

الملكية المغربية لكرة القدم أو شواهد العمل. 
وترسل  الملفات عبر الموقع التالي: www.dtn-formation.ma قبل 

أجل أقصاه 20 يوليوز2020، وكل ملف غير
أدلى  من  وكل  قبوله.  يتم  لن  المحددة  اآلجال  خارج  مرسل  أو  مكتمل 
بمعلومات خاطئة أو وثائق مزورة سيتم رفض ملفه وإلغاء مصاريف انخراطه 
 5 لمدة  الكروي  نشاطه  مزاولة  عن  وتوقيفه  قضائيا  متابعته  إمكانية  مع 

سنوات.

الدوري اإلسباني
بر�شلونة يب�شم على هبوط اإ�شبانيول 

و يواجه بلد الوليد
حقق برشلونة انتصارًا ثمينًا بهدف دون رد، على جاره إسبانيول، 
الليجا. وسجل هدف  الجولة 35 من  مساء األربعاء، في إطار منافسات 
يرفع  االنتصار  56. وبهذا  الدقيقة  لويس سواريز في  الوحيد  المباراة 
برشلونة رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما 
تجمد رصيد إسبانيول عند 24 نقطة في المركز األخير، ليتأكد هبوطه 

للدرجة الثانية.
ملعب  على  السبت،  اليوم  الوليد،  بلد  على  برشلونة ضيفا  يحل 
الليجا.  من   36 الجولة  منافسات  ضمن  زورييالفي«،  جوسي  »نيوفو 
ويواصل كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة اإلسباني، محاوالته 
للتوصل إلى الصيغة الصحيحة التي تسمح لمهاجميه الثالثة ليونيل 
ميسي، لويس سواريز، وأنطوان جريزمان بالتألق. وعاد الثالثي للتألق 
في الجولة قبل الماضية أمام فياريال، كما تعاونوا في تسجيل هدف الفوز 
أمام إسبانيول األربعاء، ليحتفظ البارسا في أمله بالحفاظ على لقب الليجا.

نجومه  إعداد  هو  لسيتين  بالنسبة  أهمية  األكثر  الشيء  ويكون 
ليكونوا جاهزين الستئناف مباريات دوري أبطال أوروبا في غشت حيث 

أنه األمل الواقعي لبرشلونة للتتويج بلقب هذا الموسم.
ويغيب أنسوماني فاتي عن مباراة بلد الوليد بعدما تعرض للطرد 
في المباراة التي فاز بها برشلونة إسبانيول )0-1(، وهي الخسارة التي 
جعلت إسبانيول يهبط لدوري الدرجة الثانية. وقال سيتين: »فاتي كان 
بائسا، تحدث معي. ذهب لقطع الكرة لم يكن محظوظا«. والهدف الذي 
سجله سواريز في هذه المباراة جعله ثالث أفضل هداف لبرشلونة في 
التاريخ برصيد 195 هدفا، بعد ميسي 630 هدفا وسيزار 232 هدفا. 
جميع  يناسب  الذي  التشكيل  عن  يبحث  سيتين  أن  سواريز  واعترف 
مهاجمي برشلونة. ولعب جريزمان إلى جانب سواريز، وخلفهما ميسي، 
في آخر مباراتين. وقال سواريز: »إن المدرب هو من يتخذ القرار. أراد 
)سيتين( أن يجد الصيغة، وهذه هي الصيغة التي يجربها حاليا«. وأضاف 
للتأقلم. في  أنها فترة صعبة  »إنه أول عام ألنطوان هنا، لذلك نعلم 
الجولة السابقة أمام فياريال كان بإمكاننا أن نستمتع باألداء الذكي الذي 

قدمه أنطوان جريزمان«. 
على  ضيفا   ،17 المركز  صاحب  إيبار،  يحل  الترتيب،  قاع  وفي 
إسبانيول، الذي هبط رسميا، بينما يستضيف ليجانيس، صاحب المركز 
19، فريق فالنسيا، ويلعب ريال مايوركا، صاحب المركز 18، مع أشبيلية.

نتائج الدورة 34:
أ.مدريد / مايوركا: 3 – 0 

سلطا / بيتيس: 1 – 1 
بلد الوليد / أالفيس: 1 – 0  

غرناطة / فالينسيا: 2 – 2 
أ.بلباو / ريال مدريد: 0 – 1 

إسبانيول / ليغانيس: 0 – 1  
أوصاصونة / خيطافي: 0 – 0 

فيا الريال/ برشلونة: 1 – 4 
ليفانطي / ريال صوصيداد: 1 – 1  

إشبيلية / إيبار: 1 – 0  
نتائج الدورة 35:

فالينسيا / بلد الوليد: 2 – 1  
سلطا / أ.مدريد: 1 – 1  

خيطافي / فيا الريال: 1 – 3 
بيتيس / أوصاصونة: 3 – 0 
برشلونة / إسبانيول: 1 – 0 

إيبار / ليغانيس  0 – 0
مايوركا / ليفانطي 2 – 0

أ.بلباو / إشبيلية  1 – 2
أمس الجمعة:

ريال صوصيداد / غرناطة 
ريال مدريد / أالفيس 

برنامج الدورة 36:
اليوم السبت:

أوصاصونة / سلطا )الساعة الرابعة 
مساء( 

بلد الوليـــد / برشلونـــة )الساعة 
السادسة والنصف مساء(

التاسعة  بيتيس)الساعة   / أ.مدريد 
ليال(

غدا األحد: 
الواحدة  )الساعة  إيبار   / إسبانيول 

ظهرا(
)الساعة  فالينسيـــا   / ليغانيس 

الرابعة مساء( 
)الــســاعــة  ــاو  ــب ــل أ.ب  / ليفانطي 

السادسة والنصف مساء(
إشبيلية / مايوركا )الساعة التاسعة 

ليال(
اإلثنين 13 يوليوز

)الساعــــة  خيطــافـي   / أالفيس 
السادسة والنصف مساء(

صوصيداد  ريال   / الريــال  فيـــا 
)الساعة السادسة والنصف مساء(

)الساعة  مدريــد  ريـــال   / غرناطة 
التاسعة ليال(

الترتيب العام
1 -  ريال مدريد: 77 نقطة 

2 -  برشلونة: 76 // 
3 -  أ.مدريد: 63 //  
4 -  إشبيلية: 63 // 

5 - فيا الريال: 57 // 
6 - خيطافي: 53 // 

7 -  ريال صوصيداد: 51 //
8 - فالينسيا: 50//
9 - أ.بلباو: 48 // 

10 -  غرناطة: 47 // 
11 - أوصاصونا: 45 //

12 - ليفانتي: 43 // 
13 - بيتيس:41 //

14 - بلد الوليد: 39 //
15 - إيبار : 36 // 

16 - سلطا : 36 // 
17 - أالفيس: 35 //
18 - مايوركا: 32 //

19 - ليغانيس: 28 //
20 - إسبانيول: 24/

ا�شتئناف الن�شاط الكروي  بالع�شب والهواة وكرة القدم الن�شوية 
وع�شبة كرة القدم املتنوعة

املغرب التطواين يدخل ترب�شا اإعداديا مغلقا
مبدينة تطوان  ملدة 10 اأيام

اأجاك�س طنجة يعلن عن افتتاح مدر�شة كرة القدم

خبر األسبوع

أعلن ريال بيتيس تعاقده مع المدرب التشيلي بيليجريني حتى 
حسابيا  الفريق  ضمان  بعد  التعاقد  إعالن  وجاء   .2023 يونيو   30
ويمتلك  أوساسونا.  على  تغلبه  عقب  اإلسباني،  الدوري  في  البقاء 
سبق  حيث  التدريبية  مسيرته  في  طويال  باعا  عاما(   66( بيليجريني 
له قيادة ريال مدريد )10-2009( ومانشستر سيتي )2013-2016( 
قبل أن يخلفه بيب جوارديوال. كما  درب أندية ريفر بليت، فياريال، 
آخر  هو  يونايتد  هام  وست  وكان  فورتشون.  تشاينا  وهيبي  ماالجا 

فريق يتولى بيليجريني مسؤوليته في موسم 2018-2019.

بيليجريني مدربا جديدا لبيتي�س

دورة تكوينية للحصول على رخصة التدريب A كاف

دخل المغرب أتلتيك تطوان منذ اإلثنين 6 يوليوز ، في تربص إعدادي مغلق بمدينة تطوان، سيستمر لمدة عشرة أيام، وذلك استعدادا لخوض ما تبقى 
من دورات البطولة االحترافية والمباريات المؤجلة برسم الموسم الرياضي 2020/2019. وكان الفريق التطواني، أنهى يوم السبت الماضي، المرحلة األولى 
من االستعدادات، والتي كانت مخصصة للتداريب الفردية، من أجل رفع منسوب اللياقة البدنية لالعبين، وبعد عشرة أيام من التداريب الفردية، و شرع منذ 
األحد 5 يوليوز، رسميا في تداريبه الجماعية. ولإلشارة فالمغرب التطواني يحتل حاليا المركز السادس في سلم ترتيب البطولة االحترافية إلى جانب نادي الرجاء 

الرياضي برصيد 28 نقطة، جمعها من 7 انتصارات و 7 تعادالت و 5 هزائم أي من مجموع 19 مباراة خاضها هذا الموسم.

يعلن نادي أجاكس طنجة لكرة القدم أن مدرسة كرة القدم التابعة للنادي قد شرعت في 
تسجيل الراغبين في االنخراط بها.  ومن أجل ذلك يرجى االتصال بمدير المدرسة السيد طه 
بنينو بمقر النادي بملعب ابن خلدون طيلة ايام االسبوع من الساعة العاشرة صباحا إلى السابعة 

مساء، أو االتصال به عبر الرقم الهاتفي التالي )0664408203(.
كما سيشرع النادي  ابتداء من يوم 15 يوليوز 2020 بملعب ابن خلدون، في إجراء اختبارات 

خاصة بالفئات العمرية التالية:
- فئة أقل من 15 سنة

- فئة أقل من 17 سنة 
- فئة أقل من 20 سنة
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بتسديد  الفريق  القدم العبي  لكرة  اتحاد طنجة  وعد مكتب 
العالقة قبل موعد عيد األضحى. كما  بعض المستحقات المادية 
تعهد بتخصيص منح استثنائية خالل مباريات البطولة لتحفيزهم 
البطولة  من  األول  بالقسم  بقائه  للفريق  تؤمن  نقط  جمع  على 
االحترافية. وجاءت وعود المكتب بعدما أضرب العبو الفريق عن 
التداريب وقاطعوا حصة التداريب ليوم الثالثاء احتجاجا على عدم 

بمستحقاتهم.  التوصل 
األسبوع  نهاية  صادمــا  خبرا  تلقى  اتحاد  الفريق  وكان 
حاالت  ثالث  إصابة  تأكيد  بعد  نوعه،  من  الثاني  وهو  الماضي، 
نتائج  اثبتتها  صفوفه  في  المستجد  كورونا  بفيروس  جديدة 
مستخدمي  و  أطر  و  العبو  لها  خضع  التي  المخبرية  التحاليل 
وسائق  الشبان،  العبي  أحد  إصابة  وأظهرت  طنجة،  اتحاد  فريق 
الفريق  أعلن  بالمقابل  باألمتعة.  المكلفين  وأحد  الفريق،  حافلة 
خبر شفاء عبد اهلل ناصر المستخدم المكلف بأمتعة الفريق الذي 
كان قد أصيب بالفيروس خالل االختبار األول، و غادر المستشفى 

الميداني بطنجة بعدما شفي بشكل تام من فيروس كورونا. 
بيدرو  أكد  حث  للبطولة.  تحضيراته  الفريق  ويواصل 
نسعى  »كووورة«  موقع  مع  دردشة  في  الفريق  مدرب  بنعلي 

بعدما  بها،  نمر  التي  الصعبة  الوضعية  لتجاوز  الالعبين  رفقة 
بعد  المستجد،  بفيروس كورونا  الفريق  أفراد  3 من  إصابة  تأكد 
مع  التعايش  .نحاول  سابق  وقت  في  باألمتعة  المكلف  إصابة 
الوضع الحالي ، و نسعى بكل قوة ألن نبدي عزيمة أكبر وإصرارا 
العبونا  بنعلي«  وأضاف  و  الصعبة«.  الفترة  هذه  تخطي  على 
طاله  الذي  والناشئ  األمتعة،  عن  المسؤول  مع  متضامنون 
التدريبات  نواصل  لكننا   ، عاجال  لهما شفاء  يتمنون  و  الفيروس، 
قدراتنا  وفي  باهلل  قوي  وتابع«إيماننا  الالزم«.  الحذر  توخي  مع 
على أن نعبر هذه المرحلة بسالم ، دوري دائما هو أن أظل قريبا 
إلى بداية  الالعبين كي يشعرون بوقوفي معهم حتي نصل  من 
و واصل«قلتها  الدوري، ونحن في أفضل حال ممكن«.  استئناف 
وهو  الواقع،  األمر  قبول  ينبغي  بأنه  اليوم،  وأكررها  السابق،  في 
الجميع«. ثم ختم«  الذي رحبنا به كما رحب به  الدوري  استئناف 
ينبغي اآلن أن نكون أحرص ما يكون على أن نتجنب المزيد من 
وقطاع  الكرة  جهاز  وتوصيات  مقتضيات  كافة  بالتزام  اإلصابات 
طبيعي  بشكل  التدريبات  في  االنتظام  وذاك  هذا  وبين  الصحة، 

وعادي«.

نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

فاتي أصغر العب يتعرض للطرد
 في الليغا

حقق أنسو فاتي مهاجم برشلونة، رقما 
سلبيًا خالل مواجهة فريقه أمام إسبانيول، 
مساء يوم األربعـاء، في إطار منافسات الجولة 
بدياًل  المباراة  فاتي  ودخل  الليجا.  من   35
أن  الثاني، قبل  الشوط  بداية  لسيميدو مع 
إسبانيول،  العب  كاليرو  على  بقوة  يتدخل 
البطاقة الصفراء في وجهه،  ليُشهر الحكم 
ثم يعود لتقنية الفيديو ويُشهر له البطاقة 
لشبكة  ووفقـــا   .51 الدقيقــة  في  الحمراء 
ثاني  بات  فاتي  فإن  لإلحصائيات،  »أوبتا« 
أصغر العب يتعرض للطرد في الليجا خالل 
القرن الحادي والعشرين، عقب مارك مونيسا 
العب برشلونة السابق. وتعرض فاتي للطرد 
وعمره 17 عاما و251 يوما، أما مونيسا نال 
البطاقة الحمراء في سن 17 عامًا و57 يوما. 

مانشستر سيتي يخضع لرغبة 
برشلونة

يوفنتوس،  نجم  مع  تعاقده  أتم  بعدما 
برشلونة سعيه  يواصل  بيانيتش،  ميراليم 
للموسم  استعدادا  الفريــق،  ثغـــرات  لسد 
المقبل، خاصة في ظل االرتباك الدفاعي الذي 
يعانيه الفريق الكتالوني، في الفترة األخيرة. 
وكشف تقرير صحفـي، أول أمس الخميس، 
من  برشلونة،  إلدارة  جديدة  تحركات  عن 
اإلصابات  الخلفي، في ظل  الخط  أجل دعم 
عمر  وتقدم  أومتيتــي،  لصامويل  المتكررة 
بيكيه. وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، 
ناشئه  استعادة  على  مصمم  برشلونة  فإن 
السابق إيريك جارسيا من مانشستر سيتي. 
خريجي  أحد  عامًا(   19( جارسيا  ويعتبر 
إلى  انتقل  قد  وكان  ماسيا«،  أكاديمية »ال 
 5 بعقد مدته   ،2017 عام  مانشستر سيتي 
سنوات. وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي 
التفاوض  لبدء  اضطروا  سيتي  مانشستر 
عقده  عام في  سيتبقى  ألنه  برشلونة،  مع 
ستتراجع  وبالتالي  المقبل،  الالعب الصيف 
قيمته المادية، كما يمكنه التوقيع مجانا ألي 
أن  الصحيفة  وأكدت  شتاء 2022.  في  ناد 
برشلونة أتم كل التفاصيل مع العبه السابق، 

في انتظار االتفاق بين الناديين.
ماتيو جندوزي يقترب من برشلونة

اليوم  إنجليزي،  صحفي  تقرير  كشف 
األربعاء، أن نجم آرسنال، دخل في مفاوضات 
صحيفـــة  وبحسب  برشلونة.  مع  متقدمة 
العب  خالف  فإن  البريطانية،  صن«  »ذا 
الوسط الفرنسي، ماتيو جندوزي، مع مدرب 
برايتون،  مباراة  عقب  أرتيتا  ميكيل  آرسنال 
في  للدخول  بيئة الالعـــب  من  أفراد  دفع 
وأشارت  برشلونة.  مع  متقدمة  مفاوضات 
استعداد  على  آرسنال  أن  إلى  الصحيفة 
تحديد  خالل  من  السوق،  ماتيو في  لطرح 
إسترليني  جنيه  مليون   36 من  يقرب  سعر 
وأكدت  أيضًا.  لكنه مستعد إلعارته  لبيعه، 
متقدمة  محادثات  في  جندوزي  ممثلي  أن 
الفرنسي  الالعب  اقتراب  مع  برشلونة،  مع 
الشهر  في  مستقبله  بشأن  قرار  اتخاذ  من 
المقبل. ويتدرب جندوزي بعيدًا عن الفريق 
أرتيتا  ميكيل  مدربه  مع  خالفه  بعد  األول 
الشهر الماضي، خالل مباراة برايتون، والتي 
ولم  موباي.  نيل  مع  شجار  في  فيها  تورط 
يدخل جندوزي منذ ذلك الحين في تشكيلة 
آرسنال، حيث خاض الفريق 5 مباريات دون 
هزيمة. واستفسر إنتر ميالن وأتلتيكو مدريد 
علما بوجود  لكنهما  جندوـزي،  موقف  عن 

محادثات الالعب وبرشلونة.

ريال مدريد ينسحب من سباق 
التعاقد مع فان دي بيك

أكد تقرير صحفي إنجليزي، انسحاب ريال 
بيك،  فان دي  التعاقد مع  مدريد من سباق 
االنتقاالت  فترة  خالل  أياكس،  وسط  نجم 
بينه من  اتفاًقا  عقد  الريال  وكان  الصيفية. 
ناحية وبين فان دي بيك وأياكس من ناحية 
أخرى على ضم الالعب هذا الصيف. وبحسب 
ريال  فإن  الهولندية،  »تيليجراف«  صحيفة 
يتمكن  لن  بأنه  بيك  دي  فان  أبلغ  مدريد 
من تنفيذ االتفاق الذي عُقد بين الطرفين، 
بسبب قرار من زيدان، الذي جمد الصفقة. 
الالعب  أخبر  الريال  أن  الصحيفة  وأوضحت 
لضم  حاجته  في ظل  آخر،  نادٍ  عن  بالبحث 
العبي وسط آخرين، من بينهم بوجبا. جدير 
بالذكر أن مانشستر يونايتد يعد أبرز األندية 

المهتمة بالتعاقد مع دي بيك هذا الصيف.
الريال يتراجع عن صفقة هاالند

بالتراجـــع  مدريد  قرار ريـــال  سيمثــل 
عن ضم أحد أبرز النجوم الصاعدين، فرصة 
الميركاتو  في  يونايتد  لمانشستر  كبيرة 
الصيفي، بحسب تقرير صحفــي فرنســـي. 
بوروسيا  زيدان، بمهاجم  إعجاب  فرغم 
أن  هاالند، إال  إيرلينج  الشاب،  دورتموند 
فيروس  أحدثها  التي  االقتصادية  األزمة 
إبرام  األولوية للبيع، وليس  جعلت  كورونا، 
le10s- موقع  وبحســب  كبرى.  »ففقات 

يونايتد  مانشستـــر  فإن  port« الفرنسي، 
يريد استغالل تراجع الميرينجي عن الصفقة، 
النرويجي.  الدولي  لضم  التقدم  أجل  من 
الرغبة  لديه  هاالند،  أن  إلى  الموقع  وأشار 
لموسم آخر،  دورتموند  مع  االستمرار  في 
حيث وصل في يناير الماضي، وخاض نصف 
مستويات  وقدم  ألمانيا،  في  فقط  موسم 
الحمر سيضغطون  الشياطين  لكن  مبهرة. 
بمشروعهم،  إقناعه  أجل  من  هاالند،  على 
التالي، حتى ال يزيد  وعدم االنتظار للصيف 
هاالند  وكان  ضمه.  على  عدد المنافسين 
قريبًا من يونايتد، في يناير الماضي، قبل أن 
يغير وجهته ويقرر االنضمام إلى دورتموند.

غموض حول سفر ريال مدريد 
إلنجلترا

كشفت صحيفة »ماركا« عن عدم حسم 
قراره  القدم »يويفا«  لكرة  األوروبي  االتحاد 
دور  إياب  مواجهات  الفرق  خوض  بشأن 
الـ16 من دوري األبطال على أرضها. وتتبقى 
مع  ميونخ  بايرن  مواجهات  الـ16  دور  من 
ومانشستر  نابولي،  مع  برشلونة  تشيلسي، 
سيتي مع ريال مدريد، ويوفنتوس مع ليون. 
الذهــاب في  لقــاء  ريال مدريد خسر  وكان 
ويطمح  لهدف،  بهدفين  »برنابيو«  معقله 
النهائي.  لربع  للعبور  العودة  للتعويض في 
جميع  أبقى  اليويفا  فإن   ، »ماركا«  وبحسب 
البدائل متاحة، قبل إقامة البطولة المُصغرة 
في لشبونة البرتغالية بداية من ربع النهائي. 
خارج  الذهاب  لعبت  التي  الفرق  وتضغط 
أرضها، من أجل خوض اإلياب على أرضها، 
بدون  ستقام  المباريات  أن  من  الرغم  على 
جماهير.  وأفادت »ماركا«، نقال عن مصادر 
لها إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن هذا 
ومن  مستبعد.  شيء  يوجد  ال  لكن  األمر، 
دوري  نهائي  لشبونة  تستضيف  أن  المقرر 
بينما  القادم،  غشت   23 في  أوروبا  أبطال 
نهائي الدوري األوروبي في كولونيا بألمانيا، 
وسيتم إجراء قرعة الدور ربع النهائي ونصف 
السويسرية  نيون  الجمعة في  النهائي يوم 

)أمس الجمعة(. 

مكتب اتاد طنجة يوقف اإ�شراب الالعبي
ظهور اإ�شابات جديدة بكورونا

لقجع يعقد �شل�شلة من الجتماعات مع الإدارة 
التقنية الوطنية

لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  رئيس  لقجع،  فوزي  عقد 
القدم، سلسلة من االجتماعات مع اإلدارة التقنية الوطنية لوضع 
رئيس  وطلب  القدم.  كرة  منظومة  لتطوير  العريضة  الخطوط 
االجتماعات،  هذه  خالل  القدم،  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة 
من اإلدارة التقنية الوطنية، برمجة التدريبات لمختلف المنتخبات 
القرار الذي اتخذه المكتب المديري للجامعة خالل  الوطنية، بعد 
الكروية  األنشطة  باستئناف  والقاضي  يونيو،   23 ليوم  اجتماعه 
االحترازية،  واإلجراءات  التدابير  جميع  باتخاذ  وذلك  ببالدنا، 
مشيرا إلى أن الهدف األساسي يبقى تحقيق نتائج إيجابية للكرة 

المغربية واالرتقاء بالممارسة الكروية ببالدنا.
الجامعة  بين  برنامج  لقجع، على ضرورة وضع عقد  أكد  كما 
لفترة  الوطنية  التقنية  واإلدارة  القدم  لكرة  المغربية  الملكية 
2020/2024، من خالل، تحديد المسؤوليات والمهام، واإلهتمام 
بالعمل القاعدي على الصعيدين المحلي والجهوي، ومواكبة كل 
هذا ببرامج تكوين وهيكلة قادرة على الرفع من المستوى التقني 

والبدني.
تكوين األطر التقنية:

- تكوين المدربين والمدربات

بتكنولوجيا  الكروية  بالمعدات  والعصب  األندية  تجهيز   -
جديدة لمساعدة األطر التقنية في مهامها.

كرة القدم النسوية:
- إعادة هيكلة منظومة كرة القدم النسوية

- إنشاء دوري وطني احترافي لكرة القدم النسوية
- االعتماد على برنامج رياضة ودراسة

- المواكبة المالية لتطوير كرة القدم النسوية
كرة القدم داخل القاعة:

17 سنة و23 سنة )ذكور  - تكوين منتخب وطني ألقل من 
وإناث(

- تطوير البطولة الوطنية بقسميها األول والثاني
الوطنية: المنتخبات 

لالستحقاقات  الوطنية  المنتخبات  استعدادات  من  الرفع   -
المقبلة

- دعم الالعبين والالعبات الشباب
األقسام  إلى  للتطرق  اإلجتماعات  سلسلة  مواصلة  وستتم 

األخرى باإلدارة التقنية الوطنية.
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الفتعال  مناسب  غير  التوقيت  ان  اعتقد 
المشاكل داخل بيت اتحاد طنجة لكرة القدم. 
ألن وضعية الفريق في الظرف الحالي تتطلب 
التالحم واالنسجــام وتشجيع الالعبين الذين 
يبقوا الورقة األولى المعول عليها كي يتخطى 
الفريق امتحان تفادي النزول بنجاح. وال مجال 
الضروري  من  ويبقى  الالعب  مع  للخطأ  هنا 
على المكتب المسير الوقوف إلى جانبه وتوفير 
األجواء المناسبة له سواء من الجانب النفسي أو 
المادي باألساس. وال يعقل أن نتعامل بجحود 
مع الالعبين ونحرمهم من حقوقهم المالية 
النفسي  وهم ملتزمون بالتداريب والتحضير 
استعدادا الستئناف إحدى اصعب المنافسات 

التي تصادف انتشار وباء كوفيد 19...
سمعنا أن الالعبون امتنعــوا عن التدريب 
في حصة الثالثـــاء احتجاجـــا على المستحقات 
ال  حمـــراء  خطـوط  وهــذه  العالقة.  المالية 
الالعب في  تجاوزها.. ألن مساس  مجال من 
مستحقاته تهدد مسار ومستقبل الفريق وهو 

علىى أبواب مرحلة دقيقة..
واجهته من خالل  التي  الضربات  يكفي 
اكتشاف إصابة فرد من الفريق، وهو المكلف 
هلل  والحمد  بالفيروس.  باإلصابة  باألمتعة، 
بالغابة  الميداني  المستشفى  األخيرغادر  أن 
الديبلوماسية بطنجة بعدما شفي بشكل تام 
من فيروس كورونا. وهو خبر مشجع، رغم تلقي 
الفريق ضربة ثانية من هذا النوع إثر ثبوت 
إصابة ثالثة أطراف أخرى من الفريق صمنهم 
العب ناشئ، نتمنى لهم جمياع الشفاء العاجل.

المكتب  إجتماع  أخبار عن  عموما، هناك 
مع الالعبين ووعد بتسوية الوضعية المالية 
وتمكينهم من مستحقاتهم قبل قدوم عيد 
األضحى.. نتمنى ذلك وال مجال للتهاون في 
هذه  مثل  حل  من  بد  وال  األمور،  هذه  مثل 
المشاكل. وكما نقول دائما. أن الفريق وهو 
أصبح  النزول،  من  االنعثاق  عن  حاليا  يبحث 
ملزما بتغيير جلده ويبدأ من الصفر من خالل 
طموحات  مستوى  في  نموذجي  فريق  بناء 
في  تؤدي  الطرق  وكل  مدينة طنجة،  وقيمة 
هذا االتجاه إن استحضرت حسن النية.. على 
أي ننتظر.. للحديث بقية وفي الوقت المناسب.

حسن العطايفحوار السبت
»ال�شحافة مثل الف�شاحة رغم تغيري مواقع احلروف«

اتاد طنجة... 
وتتوا�شل ال�شربات

شارك الزميل حسن العطافي رئيس 
تحرير » الصحراء المغربية« بمداخلة 

في قمة عبر تقنية »زووم« بعنوان 
»الصحفي الرياضي والمدرب بين 

التعامل والتكامل«، بمشاركة العديد 
من الخبراء والصحفيين عربا وأجانب، 

الذين ساهموا في إثراء المداخلة. 
وحظي موضوع المداخلة، باهتمام 

كبير من طرف المهتمين والمشتغلين 
والمنشغلين به، مع تفاعل جمهور 

عريض، بالنظر إلى أهمية وقيمة 
النقاط التي تضمنتها المداخلة. وعلى 
هذا األساس ننشر المداخلة في جزأين 

تعميما للفائدة. وفي ما يلي الجزء 
الصدق أو الكذب، وفي الصحافة يحتمل أيضا الوقوع أو عدم األول:

الوقوع، مثال قبل إيقاف األنشطة الرياضية تحدثنا عن مواعيد 
أنشطة رياضية والمواقع التي ستحتضنها و... لكن الوباء أدى 

إلى خلط األوراق وعدم حدوث ما جرى اإلخبار به.
مسألة  على  هنا  نركز  الكذب  أو  للصدق  وبالنسبة 
أساسية وهي أن الخبر مثله مثل الصوت يحتاج إلى مصدر 
من  مكون  أي  في  خلل  حدث  وإذا  ومتلقي  ناقل  ومحيط 

المكونات الثالثة ال تتم العملية.
لتقوم الصحافة بدورها في إيصال المعلومة الصحيحة 
والخبر اليقين، وتدين الوهم والخبر الزائف ال بد من سيادة 
ثقافة التواصل في المحيط الرياضي، وأن يعمل المدرب على 

دعم ذلك.
بين  الرياضي هو صلة وصل  الصحافي  إن  قلنا سلفا 
الفاعلين أقصد الالعبين أو األبطال الرياضيين والمدربين 
وبدرجة أقل المسؤولين أو اإلداريين، وهذه قناعة شخصية، 
إذ أفضل التركيز على الممارس أي الالعب والمدرب، ألنهما 

من أهل المهنة الحقيقيين، في زمن االحتراف.
الالعب الذي نتعامل معه اليوم قد يصبح غدا مدربا، 
والمدرب كان العبا، يعني ال مفر له من المجال الرياضي، في 
حين يمكن أن يتجه المسؤول أو اإلداري إلى وجهة أخرى، 
أو قد تكون الرياضة مطية، وهذا ال ينسحب على المغرب 
حيث  أوروبا  في  أقل  بنسبة  ولو  نجده  إذ  العربي  العالم  أو 

المشاكل اإلدارية أقل.
وهنا يمكن أن أسوق أمثلة من عالمنا العربي وليس 
المغربي فحسب، فالمصري شوقي غريب تعاملت معه حين 
كان العبا في غزل المحلة والمنتخب المصري خالل مشاركته 
سنة  وبعد   ،1988 سنة  لألمم  إفريقيا  كأس  نهائيات  في 
عدنان حمد لما كان مهاجما في صفوف الطيران العراقي 
وشارك معه في دورة مراكش للبطولة العربية للفرق أبطال 
الدوري، وسأكتفي بسرد هذين االسمين علما أني لو غامرت 

بسرد األسماء المغربية لتطلب األمر ساعات طوال.
وسيأتي معنا ذكر بعض األسماء الحقا. المؤسف حقا أنه 
في العالم العربي يتقاسم االهتمام مع رجال الميدان وأقصد 
بهم األبطال والمدربون المسؤولون أقصد مجلس اإلدارة، 
في حين نكاد ال نعرف أسماء مسؤولي أكبر الفرق األوربية 

ومن خططوا لصناعة مالحم منتخبات ورياضات أخرى.
الميدان  في  الفاعلة  العناصر  على  اإلعالم  ركز  إذا 
المدربين  ويشعر  للرياضة  كبيرة  خدمة  سيقدم  الرياضي 
باألمان ويمكنهم من التركيز على عملهم أكثر من االنشغال 
التخصصات  تتطلب في بعض  النتائج  اآلنية، ألن  بالنتائج 
سنوات من العمل مع البطل لقطف الثمار، ففي ألعاب القوى 
مثال يتطلب إعداد بطل في الرمي فضال عن توفره على البنية 

الجسمانية عدة سنوات، بخالف التخصصات األخرى.
وفي حال عدم تقديم األطر توضيحات بهذا الخصوص 
قد ينهي النقد مسار األبطال والمدربين ال لشيء سوى ألن 
التعامل بين الصحفيين واألطر لم ينبن على أساس تحقيق 

»مساكم اهلل بالخير يا وجوه الخير،،
والذي  هذا  بكم  لقائي  ألن  الخير،،  وجوه  أنتم  نعم 
للتحول في  للجميع ويشكل أرضية  أتمنى أن يكون مفيدا 
عالقة المدرب، والصحافي، في زمن ينزاح نحو االختالف عن 
الذي  مكتبي  وبين  بيني  العهد  جدد  بكم  لقائي  السابق.. 
ودعته منذ منتصف مارس الماضي، بسبب الطوارئ والحجر 
الصحيين اللذان أسسا لتجربة جديدة في مساري المهني 
وهي العمل عن بعد وإنجاز صحيفة »الصحراء المغربية« عن 
بعد وهو ما أسميته ضاقت بنا الجغرافيا فدخلنا التاريخ ألنها 

تجربة تاريخية.
بفضل اللقاء بكم وبفضل الساهرين على لقائنا هذا ها 
أنا أعود إلى مكتبي، أللتقي افتراضيا بكفاءات أتقاسم معها 
االنتماء إلى الوطن األم المغرب، وأخرى أتقاسم معها االنتماء 

إلى الوطن العربي الكبير.
نعم نحن في زمن مختلف جدا، وفي لقاء مختلف فلقاؤنا 
هذا يختزل المسافات ويتمرد على فارق التوقيت والتخصص، 
باختصار يتمرد على الكثير من األشياء حتى »كورونا« هذا 

الوباء الذي فرض نفسه على البشرية جمعاء.
بإذن اهلل سنتناول المحاور التي أخذتم علما بها انطالقا 
من تجارب خاصة، منها ما هو مستمد من مساري التعليمي، 
ومنها ما هو نابع من تجربتي المهنية التي انطلقت فيها 
صحافيا رياضيا عام 1985 تعلمت المهنة من رجال إعالم 
أدعو بالرحمة والمغفرة لمن رحلوا عنا وبطول العمر والصحة 
لمن مازالوا على قيد الحياة، وتحولت إلى رئيس تحرير منذ 

سنة 2002.
»الصحفي  هو  علمكم  في  كما  المحاضرة   موضوع 

الرياضي والمدرب بين التعامل والتكامل«.
في البداية ال بد من الحديث عن الصحافة ونحن نعبر 

في اتجاه الموضوع األساسي.
شخصيا كنت وسأظل أقول إن الصحافة مثل الفصاحة 
رغم تغيير مواقع الحروف فهي الظهور والبيان، وبعبارة أخرى 
سنؤدي  الصحافة  مجال  في  هذا  طبقنا  وإذا  الوضوح،  هي 
رسالتنا على نحو جيد، ألننا سنكون أكثر وضوحا، طالما أن 
مهمتنا مساعدة الفاعلين على إبالغ رسائلهم إلى المتلقي. 
وفي هذه الحالة يكون الصحافي الرياضي على وجه التحديد 

صلة وصل بين الفاعلين والجمهور.
األخبار  نقل  إذا  إال  رسالته  يؤدي  ال  الصحافي  إن 
والمستجدات وساعد الفاعل بطال رياضيا كان أم مدربا على 
التواصل مع الرأي العام، وتوضيح الكثير من األمور، ألنه بذلك 
يكون مثل الرواية التي يقول عنها دون كيشوت إنها تدين 

الوهم.
الصحافي ليس خصما وال حكما وال حتى جاسوسا، بل 
يحاول إيصال معلومات، وأخبار ومعطيات اعتمادا على مصادر 
يفترض أنها صادقة، فالخبر نوعان فهو في البالغة يحتمل 

التكامل وتمكين األخير من أدوات معرفية تسهم في البناء 
دون  لسان  على  قلنا  الذي  الوهم  هو  هذا  الهدم،  وليس 
كيشوت إن الرواية تدينه. وقد يوقف العطاء بانتهاء المسار 
الرياضي لجيل معين لهذا تحدث القطيعة بين األجيال وقد 
يكون الصحافي طرف فيها دون أن يعي ذلك. وقد يمتد النقد 
للمدرب والتشكيك في قدراته، واتهامه بالعجز عن تكوين 

أبطال آخرين واعتبار ما حققه من صنع الصدف.
التكامل الذي ننشده هو أن يسهم المدرب في تنمية 
معارف الصحفي، وهو أمر ممكن إذا خرجنا من مرحلة سؤال 
التي تتمثل في  الرياضة  إلى تحقيق أهداف  جواب وسعينا 

التعارف قبل التنافس. 
أهمية الصحافة الرياضيـــة وتأثيرهــا في الوسط 

الرياضي 
تختلف أهمية الصحافة الرياضية من بلد آلخر، ويعود 
ذلك إلى المكانة التي تحتلها الصحافة بشكل عام في ذلك 

البلد، ومكانة الرياضة أيضا.
من  البد  الئقة  مكانة  الرياضية  الصحافة  فلتكتسب 
وجود صحافة ووجود رياضة ووجود اهتمام جماهيري بهما 

معا.
من  باعتبارها  الوصل  صلة  عن  البداية  في  تحدثنا 
أن  والممكن  المهنة،  هذه  لممارسي  الموكولة  المهام 
تساهم إلى حد بعيد في االرتقاء إلى ما يشبه الشراكة وليس 
الشراكة بعينها، فأنا ال أحب الشعبوية التي جري التعامل بها 
مع اإلعالم والرأي العام خصوصا في حال النكسات والهزائم 
أن  العلم  مع  شركاء  باعتبارنا  مسؤولون  كلنا  الترديد  عبر 
مسؤولية الصحافي الرياضي والصحافة الرياضية تكمن في 
تسليط الضوء والمواكبة واالهتمام بالرياضيين والمدرب 

باعتبارهم عناصر فاعلة في المجتمع والرياضة.
وهنا نصل إلى مستوى آخر وهو إشاعة الثقافة الرياضية، 
وتغيير الفكر، هنا ينبغي أن يظهر التعامل لتحقيق التكامل، 
فالمدرب يشتغل مع البطل الرياضي في مختلف التخصصات 
ليعده لمرحلة معينة، والبطل الرياضي يجتهد ليكون في 
قمة عطائه وتحقيق أفضل النتائج، ألن تلك مهمته ومهنته 
أيضا، لكن في حال اإلخفاق يكون مصيره ليس النقد، وليس 
صافرات االستهجان، بل قد يصل األمر إلى محاوالت االعتداء 
الشهيرة  القصة  في  حدث  كما  القتل  الحاالت  بعض  وفي 
لالعب الكولومبي إسكوبار الذي قتل بعد عودته إلى بلده 
ألنه أحرز هدفا بالخطأ في مرمى المنتخب الكولومبي أمام 

الواليات المتحدة وأخرجه من منافسات مونديال 1994.
إلى  أننا لم نصل  العربي  العالم  من حسن حظنا في 
هذا الحد، ومن حسن حظ رياضيينا الممارسين للتخصصات 
األخرى ألن نصيبهم من االهتمام والنقد والهجوم يكون 

أقل.
اللزوم  في نظري الهجومات والشتائم التي تزيد عن 
يمكن أن تختفي أو تتراجع بفضل إشاعة ثقافة تغيير النظرة 
للرياضي، فهو لم يوجد لتسليتنا، وإشاعة الفرجة، بل يمارس 
نشاطا على المستوى العالي ألنها مهنته، فهو أول متحسر 
في حال اإلخفاق، وأول خاسر، ألن مداخيله ترتبط باإلنجازات.

إذا غيرنا نظرتنا للرياضي واعتبرناه فعال ومثله مثل أي 
مواطن يمارس مهام معينة يمكن أن نقضي على المبالغة 
في الهجوم عليه بسبب الهزيمة أو سوء األداء والوصول إلى 
درجة التحرش به في مسكنه، أو خالل التداريب المقبلة و...  
ألننا ال نفعل ذلك مع موظف في القطاع العام أخل بواجبه عن 

قصد أو عن غير قصد.
هنا يمكن أن تلعب الصحافة الرياضية دورا مهما ألن 
الدور ال ينبغي أن يقتصر على تقديم المواجهات والتغطيات، 
واإلعالن عن النتائج، فهذا أصبح متجاوزا في عصرنا الحالي، 

في ظل انتشار الفضائيات ووسائل التواصل االجتماعي.
كان  الماضي  القرن  وتسعينيات  ثمانينيات  ففي 
الحال يفرحون  وأنا منهم بطبيعة  الرياضيون  الصحافيون 
بالعثور على حوار صحيفة أو مجلة أجنبية مع محترف مغربي 
في الخارج، فيهبون لترجمته ونشرها وهم يشعرون بالفخر 

ألنه يأتي للقارئ بالجديد عن نجم هناك خلف البحار.
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اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات 
المــــهدي    العلـــــــوي

محـاسب     معتمـــد
13 شارع ولي العهد سيدي محمد الطابق الثاني 

تطوان
الهاتف: 962141 039 - 960200 039 

الفاكس: 960201 039
*************

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

 شركة ذو المسؤولية المحدودة رأسمالهـــا 
900.000.00 درهم

مقرها االجتماعي بتطوان
طريق واد لو كلم 5 

استمرار مهمة المسيرة 
بمقتضى قرار الجمع العام الغير العادي المنعقد 
بمقر الشركة في 2020/05/26 لشركة مارموليس 
درهم،   900.000.00 رأسمالها  ش.ذ.م.م.،  كريم 

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

المسيرة للشركـة لمـدة  •   استمرار لمهمـة 
سنتين.

•   تغييـــر البنـد 15 من القانون األساســــي 
للشركة.

تم اإليداع القانوني بمحكمة االبتدائية بتطوان 
بتاريخ 2020/06/23 تحت عدد 821.

بمثابة مقتطف و بيان
مسير الشركة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
محكمة االستئناف بطنجة 
المحكمة االبتدائية بطنجة
ملف رقم 2020/1101/13

موضوع ملف التبليغ رقم:2020/6504/121
إشهار حكم طبقا للفصل 441 من ق م م 

بين : السيد أحمد الجوامعي مغربي، راشد الساكن 
بزنقة أحمد شوقي رقم 18 أصيلة، ينوب عنه ذ/ عبد 

السالم التونسي المحامي بهيئة طنجة من جهة. 
وبين السيدة: بشرى بنت محمد بن محمد الذرية، 

الساكنة بزنقة بنقدور رقم 18 أصيلة
 من جهة أخرى.

االبتدائية بأصيلة  المحكمة  القيم لدى  يعلن 
المحكمة  رئيس  السيد  عن  الصادر  األمر  على  بناء 
عدد  ملف   2020/05/14 بتاريخ  بأصيلة  االبتدائية 
20/1109/185 أمر عدد 20/185 والقاضي بتعيينه 
قيما قضائيا على المطلوب ضدها السيدة بشرى بنت 
محمد بن محمد الذرية في الملف عدد 20/1101/13 
حكم عدد 20/12 الصادر بتاريخ 2020/02/18 عن 
المحكمة االبتدائية بأصيلة موضوع ملف األعذار عدد 

.2020/6504/121
نص الحكم 

باسم جاللة الملك
وطبقا للقانون

نصرح علنيا ابتدائيا وحضوريا:
بإرجاع  الذرية  بشرى  ضدها  المطلوب  نامر 
بالطابق  الكائن  المحل  إلى  والكهرباء  الماء  مادتي 
األول زنقة أحمد شوقي رقم 18 أصيلة تحت طائلة 
غرامة تهديدية قدرها 200 درهمـــا عن كل يـوم 
امتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر وبرفض 

الباقي
كما يعلن القيم أن الطرف المعني باألمر يبتدئ 

حقه في الطعن بعد انتهاء األجل القانوني للنشر.
علق بلوحة اإلعالنات بتاريخ: 2020/05/21.
إمضاء القيم هشام عميمي.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة اإلبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيع أصل تجاري  

ملف تنفيذي عدد: 6201/18-587
بطلب من: السيدة الزهرة بن حمويين

ضد : شركة ارموفيل.
الساعة  على   2020-09-15 الثالثاء  يوم  في 
العاشرة والنصف صباحا )10.30( بقاعة البيوعات رقم 
3 بالمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى البيع بالمزاد 

العلني وألكبر وآخر مزايد: 
1 -األصل التجاري المملوك لشركة ارموفيل، 
الواقع ب 16 زنقة األنطاكي طنجة بجميع عناصره 
المادية والمعنوية، الحامـــل للسجـــل التجــاري رقم: 

15889 والمتخصصة في النسيج. 
بثمن افتتاحي قدره 1.600.000.00 درهم.

وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ 
النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.

وعلى كل من يريـــد معلومــات إضافيـــة في 
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر 

االلتزامات ومستندات اإلجراءات. 
مضمون  بشيك  أو  نقدا  ناجزا  الثمن  ويؤدى 

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

مشرف على مكتب التنفيذ المدني   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل

المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية

بيــع عقـار  
ملف تنفيذي عدد: 1/96-2097

بطلب من: السيدة عائشة اجبار ومن معها
ضد : السيدة فاطمة الشافعي ومن معها

الساعة  على   2020-09-22 الثالثاء  يوم  في 

العاشرة والنصف )10.30( صباحا بقاعة البيوعات رقم 
3 بالمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى البيع بالمزاد 
العلني وألكبر وآخر مزايــد موسـر للعقـار : الكائن 
بمدينة طنجــة : - حي كاسطيا - زنقة 99 رقم 01، 
عبارة  وهو  العقاري عدد 06/6808،  للرسم  الحامل 
عن بناية تتكون من سفلي وطابق علوي مساحته 

90 مترا مربعا.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ  450.000.00 

درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ 

النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.
في  إضافية  معلومات  يريد  من  كل  وعلى 
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر 

االلتزامات ومستندات اإلجراءات. 
ويؤدى الثمن ناجزا أو بشيك مضمون األداء مع 

زيادة 3 % .
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهام  بوحيى
 منتدب قضائي من الدرجة األولى

مشرف على مكتب التنفيذ المدني 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل

المحكمة االبتدائية بطنجة
مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية

بيع عقار  
ملف تنفيذي عدد: 6201/19-3695

بطلب من: السيدة حبيبة العوفي ومن معها
ضد : السيدة نزهة فرحات ومن معها

الساعة  على   2020-09-15 الثالثاء  يوم  في 
العاشرة والنصف )10.30( صباحا بقاعة البيوعات رقم 
3 بالمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى البيع بالمزاد 

العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقارين:  
الدرادب زنقة مالطا رقم 10  الواقع بحي   - 1
طنجة الحامل للرسم العقاري عدد 06/51083 وهو 
عبارة عن سكنى مشيدة فوق بقعة أرضية مساحتها 

52 متر مربع.
2 - العقار الواقع بحي الدرادب زنقة مالطا رقم 
ثالثة  من  مكون  باطيو  عن  عبارة  وهو  طنجة   10

طوابق مساحته 140.70 متر مربع.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 550.000.00 

درهم لألول ومبلغ 750.000.00 درهم للثاني. 
تقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ 

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

نقدا أو بشيك مضمون األداء مع زيادة 3 %.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

بوسلهام بوحيى 
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
المملكة المغربية 

وزارة العدل والحريات  
المحكمة التجارية بطنجة 

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

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

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

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/08/05 بتاريخ   أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )رياض 3( 
ذي الرسم العقاري عدد 61/5345 المملوك للمنفذ 
طنجة  بمدينة  الكائن  أعاله  المذكورين  عليهما 
طريق الرباط،  والعقار عبارة عن شقة بالطابق األول  

مساحتها 96 م 2. 

مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 
480.000.00 درهم. 

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

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية  

وزارة العدل والحريات 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف تنفيذي عدد: 26/2015/129

إعالن عن بيع عقار  
لفائدة : التجاري وفابنك ش م.

ضد : شركة مجموعة مدارس الشعيري األندلسي، 
في شخص ممثلها القانوني بمقرها بطريق أشقار 

مركز كامبريدج انترناسيونال الشمس الزياتن 
بطنجة .

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/08/05 بتاريخ:  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )روزيطا( 
ذي الرسم العقاري عدد G/6134 المملوك للشركة 
بعنوانها  الكائن  أعاله  المذكورة  عليها  المنفذ 
المذكور أعاله كذلك. والعقار عبارة عن أرض مشيد 
فوقها بناية تتكون من فيال ومرآب ومرافق إضافة 
مدرسة  وتستغل  واأللعاب  االستراحة  ساحة  إلى 

للتعليم الخاص مساحتها 10 آر02 سنتيار.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 6.000.000.00 

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

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل  
المحكمة االبتدائية بطنجة

قسم التبليغ 
إعذار 2019/6703/5524

إشهار حكم قضائي طبقا لمقتضيات 
الفصل 441 من ق م.م 

لدى  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
المحكمة  هذه  بأن  بطنجة  االبتدائية  المحكمة 
أصدرت حكمها بتاريخ:2019/11/04 تحت عدد 951 

في الملف عدد 2019/1303/392.
شخص  في  ماشين،  اي  فونطي  شركة  بين: 
الرايس  االمين  ذ/  عنها  ينوب  القانوني  ممثلها 

المحامي بهيئة طنجة.
وبين: شركة سمطيطكس، في شخص ممثلها 
 A رقم   5 ط   65 المقاومة  شارع  مقرها  القانوني 

طنجة.
-اآلتي نصه: ابتدائيا وحضوريا. 

في الشكل : بقبول الدعوى. 
في  عليها.  المدعى  بأداء  الموضوع:  -في 
شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبالغ الكراء 
المتخدة بذمتها ابتداء من 2013/09/01 إلى غاية 
 1500 قدرها  شهرية  سومة  بحسب  التنفيذ  تاريخ 
درهم مع شمول بالنفاذ المعجل وبأدائها لها تعويضا 

عن التماطل قدره 5000 درهم وتحميلها الصائر. 
- وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وتبعا 
لذلك بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من 
الشقة الكائنة بشارع المقاومة 65 ط 5 رقم A طنجة.

وقابال  نهائيا  الحكم سيصبح  فإن هذا  وعليه 
للتنفيذ بعد مضي 30 يوما من تاريخ تعليقه بلوحة 
اإلعالنات القضائية وإشهاره طبقا للفصل 441  من 

قانون المسطرة المدنية. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

حالــة  تمديد  المغربيــة  الحكومة  قررت 
المقبل،  10 غشت  غاية  إلى  الصحية  الطوارئ 
في إطار تدابير مواجهة تفشي فيروس كورونا 

المستجد.
وصادق المجلس الحكومي خالل اجتماعه 
مدة  تمديد  على  الخميس،  اليوم  االسبوعي، 
بسائر  الصحية  الطوارئ  حالة  مفعول  سريان 

أرجاء التراب الوطني، لشهر إضافي آخر.
تمديد  سيتم  المرسوم  هذا  وبمقتضى 
مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر 
مساء  من  السادسة  من  الوطني  التراب  أرجاء 
السادسة  غاية  إلى  يوليوز   09 الخميس  اليوم 

من مساء 10 غشت المقبل، وذلك استنادا إلى 
مقتضيات المادة الثانية من المرسوم بقانون 
رقم 2.20.292، الصادر في 28 من رجب 1441، 

الموافق ل23 مارس 2020.
تطلبته  لما  اعتبارا  المرسوم  هذا  ويأتي 
ضرورة االستمرار في تطبيق التدابير واإلجراءات 
حالـــة  عن  اإلعــالن  منذ  المتخـــذة  الوقائية 
الطوارئ الصحية، وكذا لضمان فعالية ونجاعة 
جائحــة  النتشــار  التصدي  في  اإلجراءات  هذه 
المواطنات  عموم  صحة  على  والحفاظ  كورونا 

والمواطنين.

تقييم م�شتوى »امتحانات الباك« يثري 
تباينا يف مواقف �شغيلة التعليم

احلكومة متدد حالة الطوارئ 
ال�شحية باملغرب

اإلى غاية 10 غ�شت املقبل

مواقف متباينة طبعت عالقة شغيلة قطاع 
الباكالوريا  امتحانات  بأجواء  الوطنية  التربية 
االستثنائيــة  األوضاع  فأمام  الجارية؛  للسنة 
التي يعيشها البلد، وجد األساتذة كما التالميذ 
أنفسهم أمام أوضاع صحية صعبة شابت عملية 

الحراسة والتصحيح.
إلى حــدود  الحالية،  االمتحانــات  ومــرت 
اللحظة، دون تسجيل إصابات بفيروس كورونا 
باستثنـــاء  التالميــذ،  صفــوف  في  المستجد 
وفق  معها  التعامل  جرى  بفاس  معزولة  حالة 
نسبيــا  أراح  ما  وهو  الطبــي«،  »البروتوكول 
مختلف المتدخلين، مع مطالب بتدارك النقائص 

الحاصلة في بعض المؤسسات.
ويصر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية 
أن  على  العالي،  والتعليم  المهني  والتكوين 
وزارته حرصت على توفير جميع التدابير اآلمنة 
إلجراء االمتحان في أحسن الظروف، من قبيل 
الحرارة  قياس  وآليات  والنظافة  التعقيم  مواد 
جميع  لقائدة  الواقية،  واألقنعة  والكمامات 

المترشحين والمترشحات واألطر التربوية.
رد لاللتزام

للنقابة  العام  الكاتب  الراقي،  الغني  عبد 
الوطنية للتعليم )ك.د.ش(، سجل أن االنطباع 
يظل إيجابيا إلى حد الساعة، وذلك بالنظر إلى 
المتدخلين،  كل  يبذله  الذي  الكبير  المجهود 
مؤكدا أنه تم تجنب تحويل االمتحانات إلى بؤر 

تساهم في تفشي الوباء.
وأضاف الراقــي،  أن المشكوك في حملهم 
خاصة،  ظروف  في  االمتحان  اجتازوا  للفيروس 

مثمنا جهود األساتذة في هذه العملية الوطنية، 
لكن بالنسبة إليه، فالفرصة مناسبة لرد الدين.

وأوضح الفاعل النقابي أنه مقابل تضحيات 
التربية  وزارة  ذمة  على  والتزامهم،  األساتذة 
الوطنية ملفات عالقة منذ سنوات وجب حلها، 
وذلك لكون الشغيلة ال تستحق الشكر فقط، بل 
أيضا االستجابة لمطالبها المشروعة عرفانا بما 

تقدمه.
تقييم متفاوت

محمد كريم، نائب الكاتب العام للجامعة 
الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، قال إن 
يقتضي  الباكالوريا  اختبارات  مستوى  تقييم 
انتظار النتائج، قائال بخصوص بعض الشكاوى 
من صعوبة االختبارات: »كل سنة تحتج فئات 
يمكن  ال  انطباعات  لكنها  المضامين،  على 

التعيير وفقها«.
وأشار كريم،  إلى أنه يشرف على تصحيح 
مادة الفيزياء، مقرا بوجود نقط مرتفعة وأخرى 
على  القياس  يمكـــن  ال  »وبالتالي،  متدنية. 
القيام بدراسات  تصريحات معينة، وال بد من 

تحليلية للنتائج«.
وأكد المتحدث بخصوص توفير الحماية 
من الفيروس أن »األمر متفاوت من مركز إلى 
والبعض  بجدية  يشتغل  المراكز  بعض  آخر، 
أمور  تدبير  في  االرتجالية  عليه  تغلب  اآلخر 
المخالطين وأبناء المصابين، وفق ما توبع في 

مراكز مختلفة«.
عن  هسبريس

ذوي  من  الزاي  محمد  المواطن  بمقرالجريدة  زارنا 
سنة،  العمر48  من  البالغ  )مكفوف(،  الخاصة  االحتياجات 

االجتماعية  ظروفه  تفاقمت  بعدما  مساعدته،  أجل  من  ندائه  نشر  في  راغبا  متزوج، 
في  للبصـر،  فقدانه  مع  كبيرة،  وجد صعوبة  حيث  »كورونا«،  جائحة  بسبب  والمعيشية، 
إذ  )تلميذ(،  المريضة، وابنهما  المتكونة من زوجته  تدبير قوته وقوت أسرته الصغيـرة، 
دون  والوزارات،  الجهــات  من  مجموعـة  الموضوع  في  يراسـل  وهو  سنوات  عدة  منــذ 

فائدة.
األريحية،  وذوي  المحسنين  جميع  الضرير  المواطن  هذا  يناشد  المنبر،  هذا  وعبر 
لمد يد العون له وألفراد أسرتــه، راجيا منه تعالى أن يرزقهم بموفور الصحة في سائر 

أبدانهـم ويجازيهــم أحسن الجــزاء في الدنيا واآلخرة.
لالتصال : 0666738919

�شرخة �شرير...
يف زمن »كورونا« !

نداء إنساني
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• في خلق جديد

في ظّل ترّقب األب وباقي أفراد عائلته لمولودهم الجديد، 
من  حالة  والدتها  لحظة  اقتراب  حين  الحامل  األمّ  تعيش 

الخوف والقلق والتوتر..

سيدة البيت العتيق في شهرها التاسع وعلى وشك الوالدة 
ألول مرة.

ليوم  والوتر  والشفع  العشاء  صلت  متدينة  مسلمة  امرأة 
األحد 21 يونيو 1943.

وحمل  سماءها  العلجون  القمر  أنارت  مظلمة  ليلة  كانت 
الهواء عطر الياسمين والورود، لتنتعش النفوس ويحلو السمر 

خارج البيوت الضيقة.. إنها بداية صيف ساخن وحار بفاس.

من  نصيبا  لتأخذ  الخاص  سريرها  على  السيدة  تمددت 
الراحة من تعب البيت وما أكثره، لكنها فوجئت بمغص ينبعث 
من داخل بطنها، وأحست بتحركات تتوقف نارة ثم تعود بأشد 
التشنجات، وأحست بماء دافئ يخرج من قبلها.. أخطرت زوجها 

ليحضر على عجل بـ )الموّلدة( »لالمينة« والناس نيام.

فقد  إليه،  تتوسل  األم  صراخ  يسمع  ينام  ال  العلي  الرب 
أن  في  عونه  وترجــو  رحمتــه  تستغيث  المخاض..  أصابها 
يفك حملها على خير وسالم كي يرى ولدها نور الحياة بصحة 

وعافية..

واشتــد  صيحاتهــا،  وتقاربــت  توالــت 
ألم مخاضها.. دوت صيحاتها وتعالت.. عمت 
أرجاء البيت، وقـد فاــق سكانه من نومهـــم 
غرفتهــا  إلى  وهرولـوا  ففزعــوا  العميـــق، 
توسلها  الجيران  وسمع  خائفين،  مذعوريـــن 
الدعاه..  يجيب  قريب  وهو  العالمين  رب  من 
خف ألمها الحاد ثم اشتد من جديد وأصبحت 
في ضيق من أمرها، وظنت أن الموت يباغتها 

وهي تقول : 
»يا ربي.. يا ربي فرج كربي..«.. وهي تئن 
من أعماقها، ولكن كل هذه المشقات والتعب 
يخرج  مولود جديد  ازدياد  أمام  يهون  واأللم 

إلى فضاء الدنيا الفانية.. إنه ولدها البكر.
يكبـــر  بأنفاسها..  وتدفع  قوتها..  تجمع 
وقد  الجنين  برأس  لتدفع  ويضيق..  صدرها 

تدلى رأسه..
بادرت القابلـــة إلى شـــد رأســه بلطف. 
من  ليخرج  الزحم  تزيد  أن  األم  من  وطلبت 

ظلمات ثالث إلى نور الحياة..
مرت ساعة ولم تتوقف عقارب الساعة، ولم يهدأ روعها.. 
يزداد األلم حدة، رأت نجوم الليل كأنه نهار وهي في مخاض 

عسير لوالدتها األولى.

من  وحملته  المولدة  تلقفته،  الخارج  إلى  الصبي  اندفع 
رجليه وقلبت رأسه إلى عقبه وهو يصرخ..

ما أحب الخروج من بطن أمه الذي فيه دفء وحنان وعطف 
ومودة يتمدد ويتمطط كيف يشاء..!

ما رضي ببرودة جو الغرفة..

وما أحب الخروج إلى هذه الدنيا..

ولكن مشيئة اهلل أن يكون خلقا جديدا تقيأ ما ببطنه وأعاد 
الصراخ والعويل، يطلب صدر أمه المليح دي الرأفة والحنين..

معقمة  مطهرة  ناعمة  فوطة  في  المولود  المولدة  لفت 

بعطر، ثم قبلت وجهه وسلمته إلى أمه.. ضمته األم في حنو 
طعامه  أول  ليرشف  ثديها  إحدى  وسلمته  صدرها  إلى  ورأفة 

حليبا ساخنا منعشا..
فتحت المولدة باب الغرفة الذي كان موصدا.. تبشر األب 
المولود.. أسرع  بمولود ذكر وهو يترقب على مضض صنف 
في خطاه ووضع قبلة ناعمة على وجه زوجته حمدا هلل وسالما، 
وتسلم  وألماس  ذهب  من  كمشة  وسادتها  تحت  أخفى  ثم 
منها الوليد الجديد األول، وذكره بالشهادة في أذنه اليسرى 
وأول  اإلسالم،  دين  على  ويكبر  الشهادة  ليحفظ  قلبه  جهة 

نطقه الشهادة بأن اهلل الواحد الصمد لم يلد ولم يولد.
هرعت النساء الحاضرات إلى غرفة الست فرحا واستبشارا، 
والتعظيم  بالتكبير  الرجال  وهلل  ويرقصن،  يزغردن  وهن 
الدنيا  في  الحمد  وله  أكبر..  اهلل  أكبر..  »اهلل  العظيم  للخالق 

واآلخرة«..
تقاطرت الهدايا على المرأة النفيس، سلمت بعضها أجرة 

للمولدة أضعاف أجرها، وهي تقول :
»سبحان الذي خلقه ونفخ فيه الروح وجعله من أهل الدنيا 
وعدد  ومكسبه  رزقه،  وكتب  عمره  ومدّ  فأحياه  ميعاد  إلى 

ساعات حياته.
قال تعالى :

اهلل  صدق  َتْقِومٍي«  اأَْح�َسِن  ِف  اْلإِن�َساَن  َخَلْقَنا  »َلَقْد 
العظيم ]س التين 4[.

وقال تعالى :
ُكْرًها  ُه  اأُمُّ َحَمَلْتُه  اإِْح�َساًنا  ِبَوالَِدْيِه  اْلإِْن�َساَن  ْيَنا  »َوَو�سَّ
اإَِذا  َحتَّى  �َسْهًرا  َثَلُثوَن  اُلُه  َوِف�سَ َوَحْمُلُه  ُكْرًها  َعْتُه  َوَو�سَ
ُه َوَبَلَغ اأَْرَبِعنَي �َسَنًة َقاَل َربِّ اأَْوِزْعِني اأَْن اأَ�ْسُكَر  َبَلَغ اأَ�ُسدَّ
اِلًا  ِنْعَمَتَك الَِّتي اأَْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َوالَِديَّ َواأَْن اأَْعَمَل �سَ
يَِّتي  اإِنِّ ُتْبُت اإَِلْيَك َواإِنِّ  ِلْح ِل ِف ُذرِّ �سْ اُه َواأَ َتْر�سَ

�ْسِلِمنَي« صدق اهلل العظيم ]س االحقاف 15[. ِمَن امْلُ

• ساعة من نهار
يسار  إلى  يمينا  الدوران  عن  الساعة  عقارب  تنقطع  لم 
عكس الطواف بالكعبة المشرفة وهي تعد الثواني والدقائق 
على  ويحبو  يدب  الطفل  فأصبح  والشهور،  واأليام  والساعات 
غذائه  صانعة  أمه،  حضن  إلى  يصل  أن  أمال  ورجليه،  يده 

وضامنة راحته ورعايته.

قال تعالى :
�َسَنـــًة َقاَل َربِّ  اأَْرَبِعنَي  َوَبَلَغ  ُه  اأَ�ُســـــدَّ َبَلَغ  اإَِذا  »َحتَّى 
َوَعَلى  َعَليَّ  اأَْنَعْمَت  الَِّتي  ِنْعَمَتَك  �ْسُكَر  اأَ اأَْن  اأَْوِزْعِني 
يَِّتي   ِلْح ِل ِف ُذرِّ اُه َواأَ�سْ اِلًا َتْر�سَ َوالَِديَّ َواأَْن اأَْعَمَل �سَ
�ْسِلِمنَي« صدق اهلل العظيم  اإِنِّ ُتْبُت اإَِلْيَك َواإِنِّ ِمَن امْلُ

]س األحقانف 13[.

• حياتنا الدنيا
قال تعالى :

ْيَنا اْلإِن�َساَن ِبَواِلَدْيِه ُح�ْسًنا« ]العنكبوت 14[. »َوَو�سَّ
وقال تعالى :

»َما َخَلْقُت اْلِنَّ َواْلإِن�َس اإِلَّ ِلَيْعُبُدوِن« ]الدانيات 56[.
وقال تعالى :

 َ ْن ُيْطِعُموِن اإِنَّ اللَّ »َما اأُِريُد ِمْنُهْم ِمْن ِرْزٍق َوَما اأُِريُد اأَ
ِة امْلَِتنُي« صدق اهلل العظيم ]س الذاريات  اُق ُذو اْلُقوَّ زَّ ُهَو الرَّ

.]58/56
وقال تعالى :

ا ِبَوالَِدِتي َوَلْ َيْجَعْلِني َجبَّاًرا �َسِقيًّا« ]س مريم 32[. »َوَبرًّ
وقل جل ثناؤه :

َحاَها«. ًة اأَْو �سُ »َكاأَنَُّهْم َيْوَم َيَرْوَنَها َلْ َيْلَبُثوا اإِلَّ َع�ِسيَّ
وقال تعالى :

»اأُوَلِئَك الَِّذيَن َنَتَقبَُّل َعْنُهْم اأَْح�َسَن َما 
َحاِب  َعِمُلوا َوَنَتَجاَوُز َعن �َسيَِّئاِتِهْم ِف اأَ�سْ
ْدِق الَِّذي َكاُنوا ُيوَعُدوَن«  ِة َوْعَد ال�سِّ نَّ اْلَ

صدق اهلل العظيم ]س األحقاف 16[.
تتوسل  الوالدة  بألم  األم  تشعر  وعندما 
إلى اهلل سبحانه وتعالى أن يخفف عنها وعليها 
بكثرة الدعاء حتى يسهل والدتها، كما يمكن 
آية من  أن كل  القرآن حيث  آيات  إلى  اللجوء 
عليها  يجب  لذا  وشفاء،  عالج  هي  القرآن 
اإلكثار من قراءة القرآن وأيضًا قراءة األدعية 
المختلفة لتسهيل الوالدة وفتح الرحم، ويجب 
الوالدة  خالل  الدعاء  من  تكثر  أن  األم  على 
لها دعاء،  يرد  أن دعوتها مستجابة وال  حيث 
المرحلة  هذه  تتعدى  أن  على  قادر  ووحده 

بسهولة.
اللهمّ إني أسألك بأنّك أنت اّلذي ال إله 
إاّل أنت األحد الصّمد، اّلذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوًا أحد، أن تفرج عنّي ما بي يا 
فالق الحبّ والنوى، يا فالق اإلصالح، يا مخرج 
خلقًا  وأنشأته  لحمًا  العظام  يا من كسوت  الميت،  الحيّ من 
وسهّل  كربي،  عنّي  فرّج  الخالقين،  أحسن  اهلل  فتبارك  آخر، 
لي أمري، واجعله عبدًا صالحًا يؤدّي األمانة اّلتي أبتها الجبال، 
الشّيطان  من  بك  وأعذه  العالمين،  ربّ  يا  لي  عونًا  واجعله 
من  أخرجني  الحديد،  مليّن  ويا  الشديد،  مسهل  يا  الرّجيم. 
ال  وما  يطاق،  ما  أدفع  بك  الطريق،  أوسع  إلى  الضّيق  حلقة 
يطاق، وال حول وال قوّة إال باهلل العليّ العظيم اللهمّ أرنا من 
كرمك ورحمتك، وأخرج المولود سالمًا سليمًا عافيًا متعافيًا، ال 
شرّ فيه وال ضر، اللهمّ واجعله من عبادك الصّالحين، وجنّبه 
والمسلمين.  لإلسالم  وخيرًا  وذخرًا  نصرة  واجعله  الشيطان، 
يا حيّ يا قيوم، يا حيّ يا قيوم، يا حيّ يا قيوم، ال إله إاّل اهلل 
الحمد وهو على كّل شيٍء  الملك وله  له  له،  وحده ال شريك 
يا  يا حيّ  والمعبود،  الملك  بقدرة  المولود  أيّها  اخرج  قدير، 
قيّوم برحمتك أستغيث، يا أرحم الرّاحمين، يا أرحم الرّاحمين 
آله  الرّاحمين، وصّلى اهلل على سيّدنا محمّد وعلى  يا أرحم 

وصحبه وسّلم.

إعداد : عبد الرحيم ابن جلون 

�شاعــة مـن نهــــار
»فذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني «

سلسلة المجتهد
131

صدق اهلل العظيم
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مع الكاتب والأديب املختار محمد التم�شماين يف كتابه:

“مع صاحبي”

وأنشدت :
عالم يعيش المرء في الدهر خامال       أيفرح في الدنيا بيــم يعــده؟
يرى الضيم يغشاه فيلتــذ وقعــــه       كذي جرب يلتذ بالحـك جلده

عفاء على الدنيا إذا المرء لم يعش       بها بطال يحمي الحقيقة شده)41(
وأنشدت :

قالوا : السعادة في السكون وفي         الخمــــول وفـي الخمــــود
في العيـــش بيــــن األهــــل ال          يعيش المهاجر والطـريـــد
في لقمــــــة تأتـــي إليـــــك بغيـــــر ما جــــــهــــد جـهــــيــــد
في المشي خلف الركـــــــب فـي         دعـــة وفي خطـــو وئيــــد
في أن تقــــول كـمــــــــا يقـــــا         ل فــال اعتـــراض وال ردود
في أن تسيــــر مـــع القطــيـــــع         وأن تقــــــاد وال تقــــــود
فــــي أن تصــيـــــح لكـــــل وال         عاش عهدكـــم المجيــــد
في أن تعــيـــــش كمــــا يـــــرا          دوال تعيـــش كما تريـــد!
قلت : الحيـــــاة هــي التحـــــرك         ال السكون وال الهمــــــود
وهــي الشـــعــــــور باالنتصــــار        وال انتصـــــار بال جهــــود
وهي التلــــــــذذ بالمتـــاعـــــب         ال التـلــــــذذ بالرقــــــود
هـــي أن تذــــود عــــن الحيـــــا        ض وأي حــــر ال يـــــذوذ؟
هـــــــي أن تــحــــس بأن كـــــأ         س الذل من مـاء صديـــد
هــــي أن تعــــيـــــش خليـفــــة        في األرض شأنك أن تسود
هي أن تحـظ مصـيــر نفـــســـك        لكــــــل جبـــــار عنـــيــــد
وتقــول : ال، ونـعــــــم، إذا مــــا         شئـت في بصــــر حديــــد
هـــــذه الحيــــاة وشــأنهـــــــــا         من عهــد آدم والجــــدود
فــإذا ركـــنـــت إلى السكــــــون         فلذ بسكـــــان اللحــــــود

أفبعــــــــد ذاك تـــــظـــــــن أن        أخا الخمـول هو السعيــــد؟)42(
فانفجر صاحبي صائحا :

واهلل لقد سارت فينا سياسة الغرب بالعسف والمكيدة والتحايل حتى ألقتنا أجثاثا 
في بؤرة الخمول والسكينة والضعة، فتالشت همتنا، وانحط قدرنا واحتقر، وصغر خطرنا 
ونبذ، فصرنا ال نأمل في نهضة ترتقب، وال نتوق إلى غلبة تعتقب!.. واهلل إن نفوسنا 

لتفيض كراهية في هذا المستدمر المماذق، وتتلظى سخطا عليه، وتتوهج، و...
فسارعت قائاًل :

هي ليست كراهية بقدرما هي غضب... إننا، موالي الشريف، قوم ال نكره وإنما 
الذي  الحوار  إلى  والغضب يدعو  والتحارب...  التقاطع  إلى  الكره جنون يفضي  نغضب، 
الريب  حوائم  تتابها  ال  حتى  بالصريمة  العزيمة  يوصل  غضب  للحق...  إال  يتشيع  ال 
اليت  السادرة  العوائق  أجناب  يتيه في  الفكر حتى ال  الهوى.. غضب يحض  وخالبيس 

يصعب االنفكاك منها نزوعًا..
فقال :

حسنا.. ولكن إلى متى نبصر الشر، بل يداهمنا ،ال ننكره ونتحمل الضيم األسود 
متى  رلى  واالنكسار!  الذلة،  بين  تضيع  أمتنا  حرمة  وهذه  نقاومه،  وال  مرارته  ونتجرع 
تظل دماؤنا تستباح، وذمارنا ينتهك، وحمانا يدمر، وأنوفنا تخزم، وكرامتنا تعفر! إيه كل 

الحوادث نالتنا فجائعها! إيه أصبرا على مس الهوان ونحن عديد الحصى؟!)43(.
وأطرقت... فقلت :

سر واقعنا أننا، رضينا بالخمول يوم أن دسنا هبة الظلف، وفي الظلف عزة النفس 
ومناعتها!

وإذا بابنتي تناديني، فاستأذنت صاحبي ونهضت.. ولما رجعت استأنلف موضوع 
»القوالن« فذكرته بقصة ذاك الطالب البدوي الذي قضى سنوات في جامع القرويين، 
ولم يحصل من العلم إال نزرا.. ولما عاد إلى مسقط رأسه احتفل به قومه وعدوه مفخرة 
القرية وعالمها دون منازع... وعقدوا له بعد »زردة«)44( جفلى مجلسا لإلفتاء، فانهالت 

عليه األسئلة من كل صوب.. فتحير وخشي أن يفتضح أمره والعيون مستنفضة متفرسة 
واآلذان طاغية راعية، فاهتدى إلى حيلة تخلصه من مأزقه، فكان كلما صدمه سؤال ال 
يبدو له فيه وجه الصواب أجاب في رزانة العالم المتمكن النحرير : في المسألة قوالن! 
ويكتفي بهذا اإلطالق دون أن يبين وجهي االختالف فيه! فخاله هذا »الجواب السائر« 
أحد شياطين  بخلد  الظنون  وأضافت  إكبارا...  إال  به  يزدادوا  لم  الين  قومه  أعين  في 
الطلبة إذا فطن إلى أن »قشقشي«)45( القرية إما يتستر وراء »القوالن« إخفا لعجزه عن 
معرفة الجواب المنشود، فباغته سائاًل : أفي اهلل شك؟ فاندفع مجيبا وهو في أوج العز 
بين أغبياء قومه : في األمر قوالن!! فكان فيه حتفه.. فانحلت عقدة »القوالن« وسقطت 
منزلتــه »العلميــة« واستجهله القوم، فصار بينهــم ضحكة وهزأة واشتهر بـ »فقيه 

القوالن«!
وزضفت وصاحبي يتأملني في سكينة :

فرحته  من  الشاعر  سخر  الذي  ذاك  كغباوة  غباوة  القروي  فقيهنا  من  وهذه 
باستنتاجه البليد :

لو قيل : كم خمس وخمس الرتأى       يوما وليلته يعــــد ويحســـب
ويقول : معضلة عظيــــم أمرهـــا       ولئن فهمت فإن فهمي أعجب
حتى إذا خصــــرت أنامـــل كفــــه      عدا وكادت عينــــه تتصــــوب
أربي على نشز وقال : أال اسمعــوا         قد كدت من فرح أجن وأطرب

خمس وخمس ستــة أو سبعـــــة       »قــوالن« قالهما الخليل وثعلب)46(
قال :

هذه طريفة تبدي غرامك بتوبلة الحديث ولو كان موضوعه جد الجد! وأطرق 
فجأة وكأنه يجاهد الحزن في صمت وبعض لحظات التفت إلي وقال :

الجديد  الصهيوني  الصليبي  العدوان  هذا  من  القلوب  إن  شريف،  يا  واهلل 
لقد ذهلنا وضعفت  وقنوط!  يأس  لفي  النفوس  وإن  لمنكسرة  العزائم  وإن  لمكلومة، 
نحيزتنا، وظل فكرنا في واردات الباليا وملمات النكبات! إيه.. مهما تمادينا في التعقيب 
والتعليق على مسار األحداث وعلى التحاليل السياسية وأفانينها التي تصدر عن آليات 
فإن  المستدمر،  الجاشر  التحالف  هذا  نظر  وجهة  وتواكب  المتصهين  الغربي  اإلعالم 
ساحة الواقع تكشف لنا عن تزاحم األيادي العليا والسفلى معا على رقعة الشطرنج طوعا 
زوابع  السبيل وتهنا في  أضلننا  لقد  إيه...  لعبة كريهة دنية!  رغبة ورهبة في  وكرها، 

أخنقتنا وأركبتنا ظهران الشدائد... يا شريف نحن في شيق وخذالن و...
وسكت ثم رفع يديه ودعا :

امح  اللهم  وهمه...  االلتياع  كرب  ومن  وغمه،  الحزن  وهدة  من  انشلنا  اللهم 
عنا بعواطف رحمتك ولطائف قدرتك هذه الظلمة الكالحة، فإن وكلتها إلينا عجزنا وإن 

تركتها علينا تحيرنا... فاللهم كن لنا فيمام بيننا وبينك لنفور بعونك ونصرك...
وأمنا... ثم قلت :

لقد خلق اإلنسان من عجل.. ونفسه مولعة بحب العاجل! وال غرو إن نحن نريد 
دواء عاجال لمحننا وإحننا.. دواء يشفي غليل صدورنا وتندمل به جراح قلوبنا.. لكن أين 
هو منا يا ترى؟! أفنصبر ونهدأ ونرقد في الحفر وننتظر برءا قد يأتي ربما على مهل دون 

أن نقتحم هول المخاطر؟!

ــــــــــــــــ
الهوامش :

)41( »شرح ديوان البارودي« ح116-732/1
)42( ليوسف القرضاوي في »شعراء الدعوة« ج41/3

)43( هو من بيت للبارودي :
        أصبرا على مس الهوان وأنتم        عديد الحمى إني إلى اهلل راجع

)44( أي وليمة عامة
)45( يعني في المصطلح الدارجي : العالم المحصل الحافظ للمتون، وفي اللغة : قشقش اللحم في المقلى أو في القدر : يسمع له صوت، ولعل  

المراد من القشقشي أن صوته في العلم صوت مسموع يضفى إليه دون سواه.
)46( »أدب الفقهاء« عبد اهلل كنون - 223

)يتبع(

الجزء األول  ـ  جلسة 3

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

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

احَلفيَظة ُتلُِّل الأَْحقاد
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اإطاللـة على نافورات املدينة

الصورة الماثلة أمامكم هي لنافورة أوكما 
يقال بالمفهوم الطنجوي«خاصه السوق دبرا« 
باقي  بمعية  وبريقها،  جمالها  استعادت  التي 

النافورات،  في إطار برنامج تأهيل المدينة.
أكثــر  نشرنا،  كنا  الموضوع،  سياق  وفي 
من مرة، ما مفاده أن نافورات المدينة، بمجرد 
رمادها  إلى  تعود  قصيرة،  لفترات  تشغيلها، 
ال  النافورات  هذه  أن  ذكرنا  كما  جديد.!  من 
العابثين  أيـادي  من  وحمايتها  حراستها  تتم 
المنحرفين  بعض  عليها  يتجرأ  إذ  والمخربين، 
أو  مسابح  منها  يجعلون  الذين  والمتشردين 
المارة  أعين  أمام  الدوتشا«  مرافق خاصة ب:« 

وعدسات »كاميرات« السياح.
النافــورات  هذه  تبدوظروف  اليوم  لكن 
مغايرة، تماما،  عما كانت عليه من مظاهراإلهمال 
الصارخ، بعد أن أصبحت، حاليا،  مشغلة ومصانة 
رونقا  تضفي  حيث  اليوم،  طيلة  ومحروسة، 
وجماال على ساحة »9 أبريل« التاريخية، الدائبة 
الحركة، مما يساهم في إبراز منظررائع، بعين 
كانوا  والزوارالذين  المارة  يستحسنه  المكان، 
تغيبوا، لفترة طويلة،  عن »السوق دبرا«، وذلك 

ألسباب شخصية أوحياتية.
ولإلشارة، فإن وراء هذا العمل الذي أعطى 
نتائجه الطيبة يوجد المستخدم المسمى محمد 

سعيد، رب أسرة وجد كذلك في ريعان شبابه، 
والذي يتفانى في السهرعلى صيانة هذه النافورة 
ومتابعة مدى سالمة اشتغالها، بل ويحرسها من 
العابثين، لدرجة أنه يصطدم، أحيانا،  مع بعض 
منعدمي الضميرالذين يفتقدون لألخالق ولكل 
تدخله  بسبب  الجمالي،  بالحس  عالقة  له  ما 
لثنيهم عن بعض تصرفاتهم الطائشة، المسيئة 
والمؤذية للنافورة، حسب ما صرح به للجريدة، 
االحترافي  عمله  في  صابرومتفان  أنه  موضحا 
والمتميزفي صيانة النافورات وتشغيلها، بشكل 
جيد، سواء تعلق األمربنافورة »السوق دبرا« أو 
اقطيوط«  »عين  نافورة  أو  »البوليبار«  نافورة 
وغيرها، فهومستعدـ  يقولـ  في أي وقت للعطاء 

في هذا المجال الذي يتقنه ويحبه.
وآخرا، نشيرإلى أن مثل هذا الحماس الزائد 
المسمى  العامل  طـــرف  من  الواضح  والعطاء 
محمد سعيد في مجال تخصصه هو أمرمطلوب 
إلى  تتطلــع  مدينة  كل  لفائدة  فيه،  ومرغوب 
بنياتها  على مستوى  وجميلة  مزينة  تكون  أن 
التحتية وفضاءاتها العامة، وخاصة على مستوى 

»ديكورها المائي«...
محمد إمغران  

• هل يستطيع المثقف َلمّ الفشل الذي يقع فيه السياسي 
ورجل الدين؟

بأنه  المثقف  اعتقد  وإن  دوره،  واحد  لكل  بأنه  أعتقد  أنا   •  •
التقنوقراطي فقد  الدين أو حتى  أو رجل  ينبغي أن يزيح السياسي 
أخلف الوظيفة التي يجب أن يقوم بها. المجتمعات متشعبة وغنية. 
الخطورة ليس أن يوجد رجل سياسة والبد أن تكون هناك سياسة 
والبد أن يكون هناك رجل دين. السؤال المطروح هو كيف نفهم 
الرجل والمشكل مثلما كتبت في عدة  تُفهم وظيفة هذا  أو كيف 
قبل   من  وقع  الذي  وهو  حينما  هو  الصفة،  انتحال  هو  مناسبات 
في  به  المنوط  التقني  بالدور  يقوم  أن  عوض  الذي  التقنوقراط  

إطار اجتماعات معقدة تستلزم معرفة دقيقة أصبح 
الذي  هو  وهذا  يُنَّظر  ومثقفا  يقرر  سياسيا 

أسميته بانتحال الصفة واختالط األدوار 
ولهذا وجب وضع حدا لهذا التضارب. 

بأداة  يشتغــل  باألساس  المثقف 
وهي السؤال، ليس هناك جواب. 
يطرح السؤال ويشتغل من خالل 
رؤية نقدية. السياسي ال يشتغل 
رجــل  وكذلك  نقديـــة  برؤية 
المثقف  يجعل  ما  ولكن  الدين 

مثقفا أعتقد بأنه يجب أن نتحلى 
بالكثيــر من التواضع وأنـــه في 

الكثير من القضايا ال عيب بأن نعرف 
التي  بالتحديدات  نهتم  وأن  الغرب 

أعطاها فيما يخص الحرية، الديمقراطية، 
هو  ليس  المثقف  المثقف.  فيها  بما  الدولة... 

المنخرط،  ولكن هو  واسعة  بثقافة  المشبع  الشخص 
الملتزم والذي يشتغل باألفكار، وأظن بأن ما قدمه »جوليان بندا« 
المفكر الفرنسي في كتابه »فشل المثقفين« هو أن المثقف ينتصب 
أيديولوجية معينة  يُغَلب جانب  إذا كان  والحق،  العدل  إلى جانب 
العاطفة  ليس  العقل  اسمها  بأداة  ويشتغل  كمثقف  دوره  انتهى 
وليس األيديولوجية وليس العقيدة... وهذه في اعتقادي من األمور 
معروف  كتاب  بقراءتها  أنصح  التي  األمور  أن من  وأظن  األساسية 
دور  وأن  المثقف«  »مهمة  أسماه  ما  إلدوارد سعيد حول  ومشهور 

المثقف أن ينتصب وأن يكون نصيرا للحق.
• من بين أعمالك ما هي الرواية األقرب إلى قلبك والتي تعبر 
عما يخالجك من توجهات ورؤى إصالحية في الفكر العربي، ثم إن 

نية بكتابة واحدة  أو  بالفعل فهل هناك عزم  لم تكن موجودة 
بهذه المواصفات؟

أن يصدر  أو  يخرج  أن  بما يمكن  نتكهن  أن  •  ال نستطيع   •
منا. طبعا ال بد أن يكون هناك عمل دؤوب والمواظبة على الكتابة، 
وكما يقال تسعة أعشار من التعب وعُشر إلهام، فالبد إذن من عمل 
مواصل. من بين كل أعمالي تظل رواية  الحديث والشجن وكذلك 
لهما  واللذان  نفسي  إلى  األقربان  العمالن  هما  حمار  سيرة  رواية 
مكانة خاصة أيضا، ال أظن ذلك العتبارات ذاتية فقط ولكن حتى 
والشجن  الحديث  رواية  بذلك  تحديدا  أقصد  وجمالية،  موضوعية 
وأعتقد بأن القراء والنقاد يعتبرون أن هذا العمل له ميزة خاصة في 
يُقرأ مرة أخرى ألنه ُكتب  أعمالي األخرى وأتمنى أن  خضم 
تماما بعد سقوط حائط برلين ونحن نشهد اآلن 
إغالق هذا القوس، تُحيل هذه الفترة إلى ما 
قد أسميه يُتم فكري بالنسبة لجيل آمن 
كل  وانتهى  والقومية  باالشتراكية 
ذلك بين عشية وضحاها، ولم يجد 
هذا الجيل إال أن يحتمي بالهوية 
شخص  كما  الهوياتي  والخطاب 
في نهاية المطاف انهدم البناء 
أن  واضطـر  يسكنه  كان  الذي 
اآلن  أعتقد  عابرا.  بنــاء  يقيـم 
قد  بأنه  القوس  هذا  أغلق  وقد 
فإن  ولهذا  الفترة.  هذه  تُفهم 
مكانة  لها  وشجن  حديث  رواية 
ليس فقط في ذهني ولكن بالنسبة 
للسياق الذي كتبت فيه وحتى بالنسبة 
العزيز  الثاني  العمل  أما  الحالي.  للسياق 
أعتقد  قلبي فهو سيرة حمار وهو عمل  على 
بأن له ميزة رغم أنه عمل قصير نسبيا، لكنه مكثف 
من حيث القضايا التي يطرحها وأعتقد بأنني سعيت في هذا 
العمل بأن أعطى تصورا لألمازيغة، أن أمدها بخطاب في هذا العمل، 
ويزاوج هذا العمل بين القضايا الفكرية والقضايا الفلسفية مع الوفاء 
للسداء التاريخي العميق. أما عن عزم أو نية الكتابة فقد فرغت من 
كان  تقنية.  بعد ألسباب  يصدر  ولم  النشر  دار  إلى  به  بعث  كتابة 
من المفترض أن يكون جاهزا في فبراير، لكنه سيصدر قريبا وهو 
بنية  تحليل  المحورية هي  القضية  لكن  قرطبة،  ربيع  لرواية  تتمة 
االستبداد لتاريخ الثقافة العربية من خالل شخصية ابن عامِر وقد 
تلق  لم  وهي شخصية  العربي  لمكيافيلي  نموذجا  اإلسبان  اعتبره 
اهتماما يليق بها سوى بعض الشهادات االحتفائية هنا وهناك عن 

غير معِرفة عميقة. 

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

هدفها التواصل مع الكتاب واألدباء ومشاركة تجاربهم األدبية. 
الضيف األول المفكر حسن أوريد :

الجزءالرواية المسافرة
6

عقد الكراء التجاري ما بي القانون 
رقم 49.16 والقانون رقم 73.17

توصلت الجريدة بمقــال مطول،  تحـــت 
القانون  بين  ما  التجاري  الكراء  »عقد  عنوان 
إعداد  من   73.17 رقم  والقانون   49.16 رقم 
وياسيـــن  الكواش  أميــن  محمـــد  الطالبين 
القانون  الماسترـ  بسلك  الباحثين  اعليلوش، 
القانونية  العلـــوم  كلية  ـ  واألعمال  المدني 

واالقتصادية واالجتماعية بطنجة.
المقاولة  »أن  مقالهمـا  مقدمة  في  وجاء 
لإلرتقـــاء  عليه  يعول  أساسيا  محركا  أضحت 
الحديثة،  الدول  اقتصاديات  ونجاعة  بفعالية 
تحديد  في  ومشارك  كفاعل  دورها  عن  فضال 
القــرار  صناعــة  في  الكبرى  التوجهات  منحى 
عمل  وقــد  الدولي.  المجتمع  داخل  السياسي 
المشرع المغربي، بهجره لنظام اإلفالس، على 
وذلك  المقاولة،  صعوبات  مساطر  نظام  تبني 
تتماشى  عالجية  وأخرى  وقائية  مساطر  بإقرار 
المقاولة  منها  تمر  التي  الصعوبات  وطبيعة 
هذه  إلنقــاذ  ميكانيزمات،  على  ترتكز  والتي 
وبالتالي  إقبارها  بدل  االنهيار،  من  األخيرة 
اندثارها، إذ أن استقراراألوضاع االجتماعية لن 
يتأتى إال بالتنزيل المسؤول لمقتضيات هــذا 

النظام«.
رئيسيــة  إشكالية  حول  المقال  ويتمحور 
وهي« الكيفية التي نظم بها المشرع المغربي 
عقد الكراء التجاري ما بين القانون رقم 49.16 

الطالبان  تناول  »حيث   73.17 رقم  والقانون 
الباحثان بسلك الماستر هذا المقال بالتحليل 

من خالل محورين:
المحور األول : الفلسفة التشريعيــة في 

تنظيم مؤسسة عقد الكراء التجاري.
المحور الثاني: عقد الكراء التجاري ما بين 

التحديات االقتصادية والقصور التشريعي.
وفي ختام مقالهما، أشاد الطالبان، محمد 
بالتنظيم  اعليلوش  وياسيــن  الكواش  أمين 
لعقد  المغربي  المشرع  خصه  الذي  القانوني 
الكراء في إطار قانون 49.16 كمؤسسة قانونية 
لها وزنها وأهميتها في ميدان المال واألعمال، 
»مع اإلشـارة إلى أن التنظيم الفضفاض الذي 
طال عقد الكراء التجاري عقب مسطرة التسوية 
مراهنـة  المكري  لحقوق  فيه هضم  القضائية 
على مصالح المقاولــة، كهدف سعى المشرع 
بمقتضاه إلى تسهيل السبيل أمام هذه األخيرة، 
للصعوبات  تجاوزها  خالله  من  يروم  كنبراس 
إسعـافهـــا  بهدف  تعترضها،  التي  والعثــرات 
وإنقاذها لما في ذلك من إنقاذ لالقتصاد برمته 

وكذا الحفاظ على مناصب الشغل وغيرها ...«.
م. إ

• محمد العودي
  oddimed@gmail.com

اعليلوشمحمد أمين الكواش ياسين 

األربعاء  يوم  المغــرب(،  )رونو  أعلنت 
النصف  خالل  أغلقت،  المجموعة  أن  الفارًط، 
فــي   43 نسبـة  على   ،2020 سنة  من  األول 
المائــة من حصة السوق التراكمية، وهذا في 
 ،)MTM( سوق يضم جميع العالمات التجارية

والذي انخفض بنسبة 43،3 في المائة.
وأوضحــت المجمــــوعــة، فـــي بــالغ 
استثنائيا  أداء  حققت  األخيرة  هذه  أن  لها، 
بإجمالي  السنة  النصف األول من  في نهاية 
ظرف  في  تسليم  عملية  و689  ألف   19 بلغ 
استثنائي، مضيفا أن حصة السوق بلغت في 
يونيو 41،9 في المائة، مع العالمات التجارية 
 )Dacia( رونو بنسبة 12،8 في المائة، وداسيا
رائدة  تزال  ال  التي  المائة،  في   29،1 بنسبة 

ل)MTM( من حيث الحجم وحصة السوق.

المجموعـــة  أن  ذاته،  المصدر  وتابع 
الـسوق  في  كرائـــد  مكانتها  بذلك  عززت 
المغربية، وواصلت إنجازاتهــا بالظفـــر بسبع 
مراكز للـ » العشر األوائل « ألفضل المبيعات، 
 ،)Sandero( تتقدمهــم كل من سانديــرو 
ودوكـــر )Dokker(، ولوغان )Logan(، بينما 
متبوعة  الرابعة  المرتبة   )Clio( كليو  احتلت 
بلودجي )Lodgy( في المرتبة الخامسة، ثم 
عادت  فيما  السادسة،  في   )Duster( داستر 

.)Kangoo( المرتبة السابعة لكونغو
التجاريـــة  العــالمـــة  أن  وأضـــافــت 
عمليـــة   2812 بـ  قامــــت  التي  داسيـــا، 
عززت  الماضي،  يونيــو  تسليم خالل شهــر 
السيارات  سوق  في  رائدة  كمقاولة  مكانتها 
أخــرى  الستعمـــاالت  والموجهــة  الخاصة 

عمليــة  راكمــت  وبذلك  المنفعـــة(،  )ذات 
النصف  في  سيارة  و828  ألف   13 التسليــم 
 30،2 نسبتها  لتبلغ  السوق  حصة  من  األول 
في المائة، مشيرة إلى أن عالمــــة رونو جاءت 
السوق بتسليم  الثانية في هذا  المرتبة  في 
1234 سيارة خالل شهر يونيو الفائت،فضال 
سيارة   5861 مجموعه  ما  راكمت  أنها  عن 
من  األولى  الستة  األشهر  مدى  على  بيعت 
السنة، وبذلك بلغت حصتها في السوق 12،8 

في المائة.
المـصدر  ذلك، حســب  إلى  وباإلضافــة 
نفسه، فإن )رونو المغرب( قوت موقعها في 
أخرى  الستعماالت  الموجهة  السيارات  سوق 
)ذات المنفعة( بـ 1538 وحدة تم تسليمها، 

و25،9 في المائة من حصة السوق.

% 43 على  املغرب” ت�شتحوذ  “رونو 
من ح�شة �شوق ال�شيارات
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احتفاء باليوم العالمي لمهارات الشباب، الذي خصصت له األمم المتحدة 
يوما عالميا، هو اليوم الخامس عشر )15 يوليوز من كل سنة( لتسليط الضوء 
اإلبـــداع  المجـاالت ومياديـن  الشبابيـة في مختلـف  والقدرات  المهارات  على 
والمعرفة عبر أنحاء العالم واالحتفاء باليوم األممي يتيح لنا فرصة على هامش 
الحدث المذكور، للحديث عن الشباب الذي يضطلع بأدوار أساسية فاعلة في 
عن  واإلبداعية فضال  والفكرية  والسياسية  االجتماعية  الحياة  مجاالت  مختلف 

عطاءاته المتواصلة إبداعا وممارسة على أرض الواقع..
ونعود قليـال إلى الماضي، أي إلى البدايـات األولى الستقــالل المغـــرب، 
النهوض  األساسية، ووضع أسس  البنيات  إرساء  الذي بذل مجهودا جبارا في 
إلى  الهادفـــة  المبادرات  والتربوية، وشجــع  والثقافية  االقتصادية  بالمجاالت 
تنمية الفكر وترسيخ ثقافة الحوار والتواصل بين مختلف المكونات والشرائح 
الفئات  المجتمعية ضمنها شريحة واسعــة من الشباب حيث أعلى نسبة من 
العريضة للمجتمع كانت وما تزال تتمثل في عنصر الشباب، بما تختزن هذه 
الفئة من تراكمات معرفية وقدرات فكرية ميدانية أهلت العديد منهم لتحمل 
المسؤوليات وخوض معترك الحياة على واجهات متعددة.. والمغرب لم يدخر 
جهدا، شأنه في ذلك شأن الكثير من البلدان العربية وغير العربية في مجال 
أساسيـة وحركـة  الشباب كدعامة  بأهمية  الراسخ  بالشباب، إليمانه  االهتمام 
فاعلة ونشيطة، بما يمتلك من قدرات في العطاء ورسم التوجهات المستقبلية 

واإلسهام اإليجابي في العمليات التنموية الشاملة.. 
للمغرب  كان   - أسلفت  كما   - خلت  سنة  خمسين  ماقبل  إلى  وبالرجوع 
سبق الريادة في إحداث قطاع يضطلع في صدارة اهتماماته بأنشطة الشباب 
والطفولة، هذا الشباب الذي يعتبر ثروة مادية وعنصرا فاعال في رسم مالمح 
اآلمال  تحقيق  في  واالستمرارية  المسؤول  والعمل  بالعطاء  الواعد  المستقبل 
بالدنا  اهتمام  هو  المراحل،  هذه  كل  عبر  اإليجابي  الغد،  ألجيال  المشروعة 
والحماية  والتوجيه  والرعاية  التنشيط  أساليب  وتوظيف  الشباب  بقطاع 
التي  والتربوية  الشبابية  والقطاعات  للتنظيمات  المحكم  واإلعداد  والتنشئة 
تختلف طبيعيا في توجهاتها ومواقفها وأساليب عملها داخل فضاءات يتفاعل 
الفرد  بناء شخصية  في  يساهم  الذي  المنظم،  الجماعي  والعمل  اإلبداع  فيها 
التي  االختيارات  وتحدد  المستقبل  مالمح  ترسم  توجهات  ضمن  والجماعة 
ضعف  رغم  االحداث،  مواجهة  وفي  التجربة  محك  على  وأطفالنا  شبابنا  تضع 
عرف  بل  اليوم،  إلى  قائما  الوضع  ومازال  له  تخصص  كانت  التي  الميزانيات 
انفراج  هناك  يكن  ولم  األخيرة،  السنوات  في  خطيرا  تراجعا  المعني  القطاع 
»ميزانياتي« على هذا المستوى، إن صح التعبير، ولن يكتب له االنفرج حاضرا 
المواقع األمامية إلى جانب قطاعات حكومية  ومستقبال في أن يتطور ويحتل 
تبعد عنه بمسافات ضوئي.. وأنا واحد من أبناء الدار خبرت بتواضع كبير دروب 
وفي  الزمن  من  عقود  عبر  المهنية  ومساراته  الحيوي  الشبابي  المرفق  هذا 
ما  جيدا  أعي  فإني  األساس  هذا  وعلى   - الصعوبة  من  بكثير  اتسمت  ظروف 
أقول- ارتباطا بما سبق، هذا جزء من التصورات واألفكار التي تضمنتها برامج 
أي منذ استقالل بالدنا  امتداد فترات طويلة،  وسياسات حكومية سابقة على 
إلى اليوم ونحن هنا النعدم كل ماتحقق من منجزات على أرض الواقع، والننظر 
إلى الجزء الفارغ من الكأس، ولكن برؤية نقدية يمكن القول بأن الحكومات 
الطريق  والقدرات والكفاءات، أخطـأت  المستويات  الحديث عن  السابقة، دون 
في توجهاتهـا واختياراتهـا التي لم تكن مستجيبة آلمال وتطلعات المواطنين 
المغاربة في كثير من المجاالت. وإذا كان  مبدأ إطالق حرية العمل والمبادرة 
أساسيا  شرطا  والمساواة  العدالة  وإقرار  والجماعية،  الفردية  الحقوق  وضمان 
وتثبيـت  المرحلة،  ومتطلبات  ظروف  ومواكبة  التنمية  معركة  لربح  ومهما 
صـورة المجتمـع في أن يحتل مواطنوه وشبابه بصفة خاصة المواقع األمامية 
فإن  األفق!!  وانسداد  االجتماعية  والهشاشة  واإلحباط  اليأس  أن يصيبه  قبل 
هذا الشباب الذي نتحدث عنه بات يواجه اليوم معتركات محفوفة بكثير من 
الصعوبات والمخاطر، بل أصبح عرضة للضياع والؤهمال والتهميش واإلقصاء 
لم تمس شريحـة  فاألزمة  في وجهه!!  العمل  آفاق  انسداد  بسبب  االجتماعي 

الشباب فحسب، بل شرائـح واسعـة من المجتمع المغربي!!
للعمـــل  فرصا  الذين اليجــدون  العليا  الشواهــد  حاملــي  ماهــو مصير 
التي عمرت ردحا طويال  الوضعية  إلى معالجة هذه  السبيل  والتوظيف!؟ كيف 
من الزمن!؟ علما بأن السياسات العمومية للحكومات السابقة فشلت في إيجاد 
الحلول الناجعة لمعضلة بطالة الشباب من حاملي الشواهد العليا؟!! أال يعتبر 
هذا هدرا لطاقات شبابية وموارد بشرية تم استثمارها في العملية التعليمية 
لتصبح منتجة لكن بدون نتيجة طالما أن عملية تشغيلها أصبحت معطلة بل 
مجمدة !! هذه مسؤولية الحكومة في البحث عن الخيارات والبدائل والحلول 
العملية آلفة البطالة التي يعاني منها الشباب العاطل على اختالف مستوياتهم 
وأعمارهم.. والحديث في هذا المجال تفرضه ظروف المرحلة التي يتطلع فيها 
إطار  ضمن  ووعيا  مناعة  أكثر  مستقبل  وإلى  واإلصالح  التغيير   إلى  المغاربة 
يحدد مكانة الشباب في المجتمع.. ومهما حاولنا الخوض في عمق المشكلة 
إلى  وحين  وقت  كل  في  تتطلع  الشباب  من  طوابير  وطأتها  تحت  تئن  التي 
جوانب  بكل  نحيط  لن  والياتي،  يأتي  قد  الذي  واالنفراج  األمل  من  بصيص 

المعضلة مهما حاولنا جاهدين!! فما أضيق العيش لوال فسحة األمل..
مجمل القول / البطالة نزيف ينهك في صمت جهود التنمية في أبعادها 
الشاملة ونموذج ألسوأ اشكال التخلف واإلحباط والتدهور االجتماعي !! الشك 
األساسية  الثوابت  التغيير من  وارادته في  المجتمع  إنشغاالت وهموم  ان  في 
التي المحيد عنها. ويظل السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح - من يرسم مالمح 

مستقبل زاهر مريح وواعد بالعطاء يحقق للمغاربة آمالهم  وتطلعاتهم ؟؟

• إدريس كردود

لموظفـي  الوطنية  الجمعيـــة  نظمـــت 
الجماعات الترابية بالمغرب – فرع الدارالبيضاء، 
بتعاون مع مركز الدعم والتوجيه ندوة رقمية 
أية  الجديد،  التنموي  “النمــوذج  موضوع  في 
الترابيــة”، بمشاركة نخبـــة  مكانة للجماعات 
مثل  السياسيين،  والخبــراء  األخصائييـن  من 
عبداللطيف كمات )عميد كلية العلوم القانونية 
واإلقتصادية واإلجتماعية بالدارالبيضاء – عين 
)رئيس  عزيز خمريش  محمد  واألستاذ  الشق(، 
شعبة القانون العام بكلية الحقوق – سطات(، 
واألستاذ عمـــر المشــاوري )دكتور في العلوم 
القانونية، أستاذ زائر بكلية الحقوق – سطات(، 
واألستـاذة سلــوى الدمناتــي )نائبــــة رئيسة 
مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، باحثة في 
)خبير  شهبي  أحمد  واألستاذ  الدكتورة(،  سلك 
األستاذ  الندوة  تسيير  على  أشرف  و  محاسب(. 
أحمد لمفرك ) إطار بجماعة الدارالبيضاء، نائب 
أمين المال الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات 

الترابية بالمغرب(.
قالت  الندوة،  مداخلتها خالل  وفي سياق 
“سلوى الدمناتي” نائبــــة رئيسة مجلس جهة 
طنجةـ  تطوانـ  الحسيمة، ان النموذج التنموي 
الحالي ليس بفاشل كما يصرح البعض، بل اقول 
انه في سياقه وفي حينه كان ال بأس به، فعال 
بعد فترة االستقالل كان المغرب ينهج أسلوب 
ردة الفعل لظروف معينة وألحداث معينة، مثال 
دور  محاربــة  أجل  من  اإلسكان  مستوى  على 

الصفيح، نفس الشيء بالنسبة للقطاع الصناعي 
بدليل أن العديــد من الصناعــات والمناطـــق 
الصناعية هي وليـدة الصدفــة و… ثم بعـــد 
ذلك بدأنا في مرحلة التخطيط، إذ كانت هناك 
وسياسة  القطاعية  االستراتيجيات  من  العديد 
األوراش الكبرى التي أعطت الكثير من النتائج 
ال بأس بها لم تصل ربما إلى النتائج المتوخاة 
بعضها  تكمل  تكن  ولم  ترابيا  تنزل  لم  ألنها 

البعض.
بجزئه  اهتم  الحالي  النموذج  أن  وأضافت 
الجزء  الثروة واهمل  إنتاج  أي  االقتصادي  األول 
االجتماعي أي توزيعها، بحيث لم تتحقق أهدافه 
بالنسبة للساكنة أو من حيث إيصال الخدمات 
أجل  من  االجتماعيــة  المستويات  جميع  إلى 
توزيع متكافئ، ولكي يكون هناك مبدأ تكافئ 
أن تكون  لذا يجب  المجالية،  والعدالة  الفرص 
لنا الشجاعـة لتقييــم أوال المرحلـــة السابقة، 
وعلى جميع الفاعلين سواء الجماعات الترابية، 
الحضرية والقروية، والمصالح الالممركزة وأيضا 
نحدد  أن  نستطيع  حتى  المركز  مستوى  على 

مكمن الخلل.
وتابعت أن دستــور 2011 هـــو ترابـــي 
بامتياز على اعتبار أن 12فصال منه تتحدث عن 
الالمركزية أو العنوان األساســي للعديـــد من 
الفصول هو حول الجهوية أو الجماعات الترابية 
األخرى، كذلك القوانين التنظيمية الثالث هي 

جد متقدمة مقارنة مع القوانين السابقة، إلى 
جانب ميثاق الالتمركز اإلداري.

وبالتالي هــذا هــو اإلطار الذي يجب أن 
يحدد عمــل الجماعات الترابيـــة بحيث تكون 
مالئمة للسياسات العمومية الترابية، بمعنى أن 
جميع السياسات العمومية يجب أن تنبعث من 
العكس،  المركز وليس  إلى  الترابية  الجماعات 
بالمقابل يجب ان تمنح صالحيات اتخاذ القرارات 
بحيث  لالممركــزة،  للمصالـح  والفعلية  اآلنية 
نقرب مركز القرار إلى المجال المحلي، بالمقابل 
اتخاذ  على  قادرا  مركزا  هناك  يكون  أن  يجب 
القرار ليتولى استشراف إستراتيجية وطنية تبعا 

لما هو متوفر في الجهات.
وأكدت المتحدثة، أن موقع الجهة حسب 
بين  2011 هو جد مهم فهو وسطي  دستور 
حيث  ينجح  أن  يمكن  بحيث  والدولة  المحلي 

فشلت الدولة.
و لإلشارة فقرار تطبيق الجهوية بالمغرب 
كان ينظر إليه كحل لقضية الصحراء المغربية 
بينما اآلن فالجهوية لم تعد كذلك فقط، بل 
الجهوية أصبحت خيارا إستراتيجيا يجب تجاوز 

جميع المعيقات التي تأخر تنزيلها كما يجب.
و بالتالي وإلنجاح النموذج التنموي الجديد 
إجتماعيـة  استراتيجية  هنـاك  تكـون  أن  يجب 
أفقية، أي تهم جميع القطاعات ألن القطاعات 
اإلقتصاديـــة كلها تصـــب في ما هو تنميـــة 
اجتماعية التي يجب أن ينكب عليها هذا المولود 

الجديد.

�شلوى الدمناتي:
املغرب و  يف�شل  مل  احلايل  التنموي  “النموذج 
يف حاجة اإلى التنزيل الفعلي للجهوية ب�شرعة”

من وحي املنا�شبة
اليوم العاملي ملهارات ال�شباب 

الت�شغيل احللقة املفقودة 
يف ال�شيا�شات احلكومية 

بسم اهلل الرحمان الرحيم.. واهلل أكبر..
بقلوب خاشعة، ننعي وفاة أخينا عز الوطن ابن المجاهد أحمد معنينو، وهو 
من مواليد مدينة سال بتاريخ 1955/12/30م، درس المرحلة االبتدائية بمدرسة 
األميرة لالعائشة، واإلعدادي بثانوية النهضة بسال، ثم الثانوي بمدارس محمد 
الخامس بالرباط، وحصل على شهادة الباكلوريا بالقاهرة بمصر.. وبسبب اندالع 
طرابلس  إلى  برا  مصر  مغادرة  إلى  اضطر  1973م،  سنة  المجيدة  أكتوبر  حرب 
بجامعة  الجامعية  دراسته  تابع  حيث  إيطاليا،  إلى  انتقل  ومنها  الليبية،  الغرب 
العلوم السياسية، فأنجز سنة تخرجه منها أول بحث أكاديمي  بولونيا تخصص 
عن المسيرة الخضراء المظفرة باللغة اإليطالية، وبعدها التحق بوزارة الخارجية، 
واشتغل بالقنصليات المغربية في كل من ميالنو، بروكسيل، بييرن وروما، وتقلد 

خاللها مناصب متعددة، آخرها وزير مفوض بالخارجية.
الشريفة  والدته  رأس  مسقط  بطنجة  استقر  التقاعد،  على  حصوله  وبعد 
لالسعدية القادري، ومنفى والده الحاج أحمد معنينو، إلى أن وافاه األجل المحتوم 
يوم األحد 2020/06/28 على إثر أزمة قلبية ودفن بمقبرة المجاهدين بطنجة 

رحمة اهلل عليه.
لدن  من  محبوبا  للجميع،  صديقا  وشعبيا،  ونقيا  وفيا  ومساندة،  عطفا  األخ  نعم  كنت  فقد  الوطن،  عز  أخينا  اهلل  رحمك 

أصدقائك وخالنك من الكبار والصغار، وما أكثرهم، وطنيا حتى النخاع.
رحمك اهلل أخي عز الوطن، فقد كنت في الخلق قمرا، وفي الخُلق ِنسيمًا، وفي اإلحسان رائدا، وفي نصرة المظلوم زعيمًا، 

نحن معك بدعواتنا وصلواتنا عّلها تكون أنسًا لك في لحدك.
أجدد تعازي الحارة لزوجته السيدة الفاضلة فتيحة المتيوي، وأبنائه األعزاء حمزة واألمين وحفصة، وإلخوته محمد الصديق 
ونجم العرب وصالح الدين معنينو ولكل الذين آزرونا في هذا المصاب الجلل من األصهار واألصدقاء.. وال حول وال قوة إال باهلل. 

إنا هلل وإنا إليه راجعون«.
شقيق المرحوم 
د. عز المغرب معنينو

وفاة امل�شمول برحمة اهلل عزالوطن معنينو
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فرحة اللقاء
على  منقلبيـــن  التفتيش  زبانية  انصرف 
الخيبة  أعقابهم خاسئيــن وهم يجرون ذيول 
غير غانمين.. فهرعـت األم  الحتضـان شبلها 
العـدو  كيــان  زعزع  مفزعـا  صراخا  المنتفض 
طاهرا  بيتا  مدنسة  بأحذية  المقتحم  الغاشم 

تخيم فيه السكينة والفضيلة  .
ابنهــا  روع  من  الحـنــون  األم  هــدأت 
وأرضعته من ثديها.. وبعــد هنيهة من وقوع 
جارتهـن  لمباركـة  الجــارات  هرولت  الواقعـة 
لها  فقدمن  رقيقـة..  لطيفة  بعبارات  مهنئات 
هدايا رمزية عبارة عن قنينة عطـر »كولونيا« 
وعلبة شاي وقوالب سكــر أخرجنها لتوها من 
تحـت تالبيــب  مالحـــف أنيقــة عبقـــة بروائح 

بخور بها لصيقة.    
النساء الباعمرانيات يتسمن بالشجاعة والشهامة والكرم والقيام بالمعروف في أحلك 
الظروف.. اليتوانين في نصرة المظلوم ومواساة المهموم وتضميد جراح المكلوم. ولهن 
دور ريادي في المقاومة بما بذلنه من جهود في توفيرالمؤن واألغذية وتضميد الجرحى 

ونقل األخبار والذخيرة.
وتزكية لفرحة اللقاء أعدت الجدة قصعة كسكس شهية تداعت إليها أيادي مخضبة  

بحناء ذات رشوم على هيئة أهلة ونجوم  ..
سوية..  حصصا  بينهن  اللحم  قطع  ووزعن  وشهية..  بنهم  الكسكس  تالقمن  ولما 
شرعت جارة ذات أساور فضية في توزيع كؤوس شاي ذهبية استلذت رشفها شفاه التفتر 

عن االبتسامة البهية ...
باألكتــاف  والرقص  األهازيج  بترديــد  النفس  عن  للترويــح  سانحة  الفرصة  وكانت 
المرتعشة واألنوف الشامخة على إيقاع النقــر بكأسين على متن الصينية.. ولما شطحن 
»ركزن وردحن« حتى ارتخت أجسادهن واعترت الفرحة دواخلهن واعتلت الحمرة خدودهن 
وهممن باالنصراف إلى بيوتهن عمدت األم المرحة/ الفرحة إلى تضميخ مالحف جاراتها 
برشات  عطر الحلم الذهبي عربونا على المحبة ثم توادعن عناقا باألحضان وانسحبن وقد 

انشرحت صدورهن وابتهجت نفوسهن .  
شرارة االنتفاضة

قبل ميالدي بسنة اندلعت شرارة انتفاضة قبائل آيت باعمران بتاريخ )23نونبر1957( 
احتجاجا على قرار السلطات اإلسبانية تجنيس ساكنة المنطقة وتجييش فتيانها تحت السيادة 
اإلسبانية..ولقد كان من بين أوالئك الجنود المنخرطين طواعية في الجيش اإلسباني  عدد 
من الفتيان الباعمرانيين وشبان يتحدرون من المناطق الشمالية الجبلية والريفية تصاهر 

العديد منهم مع أسر باعمرانية فأنجبوا بنين وبنات.
كانت سيدي إفني منطقة إسبانية بها مقر الحاكم العام و قاعدة عسكرية استقطبت 
ثكنات بمختلف األلوية والتكتيكات.. من مشاة وخيالة ومظليين وجنود مدفعية ومدرعات 
وحرس مدني وقوة مسلحة بحرية.. فضال عن الفيلق الثالث من خريجي السجون المحكوم 
عليهم بالمؤبد واإلعدام من ذوي اللحى الكثة البشعة المسترسلة  التي يتقاضون عليها 

منحا شهرية إلثارة المزيد من الرعب في نفوس المدنيين وإرهابهم وكسر شوكتهم.
كان والدي الجندي اليافع الملقب بين رفاق دربه في الكفاح بـ »الباز« مقبال على مباهج 
الحياة مثل عدد من أقرانه وأترابه المجندين طواعية  في صفوف المشاة بالجيش اإلسباني 
رميا  الريادة في إصابة األهداف  تركيبه وحاز  و  السالح  تداريب في تفكيك  وتلقى مثلهم 
بالرصاص. ولعزة نفسه كان يلتمس األعذار ويتحين الفرص للتخلص من عقوبات جمع 

األزبال وتنظيف المرافق وحمل األثقال. . 
على خالف عدد من الجنود اليافعين كان اليسف دخانا واليكرع خمرا، لكنه كان يعشق 
ارتشاف كؤوس الشاي المشحرة مع عشرانه في أوكار الحسان المالح ، بعد اإلنتهاء من صقل 

السالح وخلود الضباط ألقداح الراح. 
   ورغم كونه كان اليحترم أوامر الضباط  وال يمسح لهم السباط.. إال أنه نال رضى رائد 

المشاة الذي كلفه بتوزيع الجرائد على بيوت »الخيفيات« بنظام وانضباط..
   فحزم لمهمته السباط ثم سار يوزع الصحف بحزم ونشاط.. وكانت تلك فرصة سانحة 

له لتعلم اللغة اإلسبانية قراءة وكتابة بما يتهجاه من حروف وقوفا عند فواصل ونقاط.
لكنه لماما ما كان يعود للثكنة بعد أداء مهمته ألنه أضحى مدلال معززا من لدن بعض 

الضباط، مما جر عليه نقمة رقباء أعداء اتهموه بعدم االنضباط فحوكم بسجن االحتياط.
لكن دوام الحال من المحال.. فلما بلغ السيل الزبى انتفض الجنـود البواسل األحرار 
من  تمكنوا  التحريراألبرار  جيش  قيادة  مع  بتنسيق  و  االستعمار  قواد  طاعة  عصا  وشقوا 
مدشر  كذا  في  وأضرار  خسائر  كبدوه  الذي  الجرار  اإلسباني  الجيش  مراكز  على  السيطرة 
ودوار.. وشددوا على المدينة الحصار..فوصف المستبد الغاصب حرب إفني المجيدة بالحرب 
المنسية تفاديا للعار والشنار.. بينما سجلها الباعمرانيون بالدم والنار في تاريخ األحرار.. فكان 

حليفهم االنتصار بعون  من الواحد القهار  .. 
)يتبع(
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)تتمة ص1(
وأوضح بالغ للوزارة، اليوم الثالثاء، أن المساجد ستظل مغلقة 
بالنسبة لصالة الجمعة إلى أن يعلن، في وقت الحق، عن التاريخ 

الذي ستفتح فيه ألداء هذه الصالة.
المناسبة،  بهذه  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  وأكدت 
العدوى  أذى  إلحاق  عدم  من  الشرعية  المصلحة  مراعاة  أن  على 
عدم  الوباء  بأعـــراض  يحس  شخص  كل  من  تقتضي  باآلخرين 

التوجه إلى المسجد.
وشددت الوزارة في بالغها على وجوب حرص المصلين في 
ومراعاة  الكمامات  وضع  والسيما  الوقاية،  إجراءات  على  المسجد 
التباعد في الصف بمسافة متر ونصف بين شخص وشخص إلى 

حيــن توفــر شـــرط تراص 
الصفوف.

الوزارة  أكـــدت  كمـــا 
التجمع  تجنب  ضرورة  على 
داخل المسجد، قبل الصالة 
وبعدها، وتجنـب المصافحة 
عنــــد  السيمـــا  واالزدحام، 
الخروج، مشددة على ضرورة 

تعقيم اليدين بمحلول )متوفر بباب المسجد(، وقياس الحرارة )من 
طرف شخص مكلف(، والحرص على استعمال السجادات الخاصة، 

واستمرار إغالق المرافق الصحية بالمساجد.

قررت السلطات المحلية بطنجة 
التي   ”19 “كوفيــد-  وحـــدة  إغالق 
كانت مخصصة الستقبــال الحــاالت 
البسيطة المصابة بالفيروس، وذلك 
تزايـد اإلصابــات في صفـــوف  بعد 
محمد  بمستشفــى  الصحية  األطــر 

بالمدينة. الخامس 
متطابقـــة،  مصادر  وبحســـب 
فإن القرار اتخــذ بعــد زيارة قامـت 
اإلدارة  مـن  تفتيشيتان  لجنتان  بها 
عن  وأخرى  الصحة،  لوزارة  المركزية 
بأمـر من محمــد  المحلية  السلطات 

مهيدية، والي جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، للوقوف على أسباب 
ظهور بؤرة مهنية في المؤسسة االستشفائية.

بتشـاور  المدينـة  والي  أصدره  القرار  هذا  أن  المصدر،  وأكد 
مع السلطات الصحية بعدما بلــغ عدد اإلصابــات في المستشفى 
17 طبيبـــا  على  موزعين  اللحظـــة،  إلى حدود  حالة   37 المذكور 
وكذا  اختصاصيين،  أطباء  و4  و12 ممرضا،  مقيما،  وطبيبا  داخليا، 

عاملي نظافة، ومكلف بنقل المرضى، وحارس أمن خاص.

محمد  مستشـفــــى  أن  وأوضـــح 
السادس بـــات هـو المستشفى الوحيد 
الذي سيتكفــل بمرضى  بمدينة طنجة 
فقــط  يتكفــل  كان  بعدـــما  كورونا، 
في  الموضوعـــة  الصعبـــة  بالحــاالت 

اإلنعاش.
محمد  مستشفــى  أن  إلى  وأشـــار 
الخامـس في األصــل لم يكــن مهيـــأ 
كوفيد،  مرضى  الستقبــال  جيد  بشكل 
المستشفى  إدارة  باتت  بعدمــا  خاصة 
بالزوار  االعتنـــاء  عـــن  المسؤولة  هي 
واألطر، إثـــر انتهـــاء مهمـة القـــوات 
يوجهن  بمضيفات  وعززته  وحددته  المسار  هيأت  التي  المسلحة 

المرضى والزوار بطريقة صحيحة ومضبوطة.
بالغ  قد حملت في  العمومية  للصحة  الوطنية  النقابة  وكانت 
سابق لها مسؤولية اإلصابات في صفوف األطر الصحية إلى تراخي 
بالضوابط  التقيد  وعدم  الوبائي،  الوضع  مع  التعامل  في  اإلدارة 
إلى  إضافة   ،19 كوفيد-  لمواجهة  الوطنية  الخطة  تفرضها  التي 

غياب شروط الحماية والسالمة المهنية.

اإغالق وحدة “كوفيد- 19” 
يف م�شت�شفى محمد اخلام�س بطنجة

مذكــــــرات
ال�شحايف النبــا�س

من املهـد اإلى املعـا�س
من  »هل  وتقول  وتبيد  تقتل  فكورونا  مايفيد  كوفيد  زمن  في  مابقي 
مزيد«.. التفرق بين الشيخ والوليـد وال بين الشقي والسعيـد.. وال بين أصحاب 

الغبـرة والفنيد وباعة خبز الحرشة والسميد.
اليميــز العفريـت األعـور كوفيـد بين أصحـاب الضمان والرميـد وال بين 

المكدسة ثرواتهم في خزائن مشفرة مصفحة بالفوالذ والحديد.
كوفيد أشد فتكا من الكوليرا وإيبوال و التيفوييد.

أمسيت أخشى في هذا الزمن الموبوء أن أصبح في خبر كان دون أن أترك 
ألصفيائي من الزمالء والخالن ذكرى تقر باألذهان.

الوجود  هذا  وعايشها  عاشها  ووقائع  وحوادث  تجارب  عصارة  ذي  فهاهي 
العدم منذ زمان وكان عليها شاهد عيان، بل ترسخت له في الوجدان.

ولوال  نشرها..  في  كثيرا  ترددت  التي  المذكرات  هذه  لكم  تروق  أن  أملي 
وسوسة من الشيطان كوفيد ما كنت ألطلب ود الكتابة بعد تطليقها في كتمان 

وبدون استئذان.
أيديكم فادخلوه  ذا مفتاح محراب صدري بين  األعزاء ها هو  القراء  معشر 
من  بالسابقين  ولقاء  ورضوان  فمغفرة  بارئها  إلى  الروح  أسلمت  وإذا  بأمان.. 

األحبة في فسيح الجنان بمشيئة الرحمان.

محمد وطا�س

2 وزارة الأوقاف تعلن عن موعد فتح 
امل�شاجد باملغرب وت�شتثني �شالة اجلمعة
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)تتمة ص3(
 وفي ما يلي نص البالغ الذي تاله الناطق 
الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق 
صاحب  “ترأس  المناسبة..  بهذه  المريني 
اهلل،  نصره  السادس،  محمد  الملك  الجاللة 
العهد  الملكي ولي  السمــو  محفوفا بصاحب 
يوليوز   6 اإلثنين  يوم  الحسن،  موالي  األمير 
مجلسا  بالرباط،  الملكي  بالقصر  م،   2020
العامة  التوجهات  للتداول في  وزاريا، خصص 
لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، 
والمصادقة على عدد من مشاريــع القوانيــن، 
االتفاقيات  من  ومجموعة  مرسوم،  ومشروع 
الدولية. وفي بداية أشغــال المجلــس، سأل 
الصحة  وزير  السيد  اهلل  نصره  الملك  جاللة 
بعد  خاصــة  الوبائيــة،  الوضعية  تطور  حول 

تخفيف إجراءات الحجر الصحي.
وقد أكد وزير الصحة أن الحالة الوبائية 
أغلب  وأن  مرتفعة،  يقظة  درجة  مع  مستقرة 
أنه  المصابين هم بدون أعراض. كما أوضح 
رغم تخفيف الحجر الصحي، فإن نسبة الوفيات 
قليل،  الحرجة  الحاالت  بقيت منخفضة، وعدد 
وأن ارتفاع عدد المصابين في الفترة األخيرة، 
الكشــف  دائـــرة  توسيع  إلى  باألساس  يرجع 
مكثفة،  بفحوصات  والقيام  المبكر،  الجماعي 
علمية  لجنة  أن  وأضاف  المخالطين.  وتتبع 
وطنية تواكب تطور هذا الوباء، وتقوم بإخراج 

وصفات وبروتوكوالت العالج الالزمة.
الفصـل  لمقتضيــات  وطبقا  ذلك،  وبعد 
االقتصاد  وزير  السيد  قـدم  الدستور،  49 من 
والمالية وإصالح اإلدارة عرضا حول التوجهات 
العامة لهذا المشروع، حيث تطرق لمعطيات 
أساسا  الناجمة  والوطني،  الدولي  السياقين 
اللجوء  عن جائحة كوفيد- 19، والتي فرضت 
إلى أول مشروع قانون مالية م ع د ل في ظل 
المالية.  لقانون  الجديــد  التنظيمي  القانون 
المرتكــزات  تقـــديــم  تم  اإلطار،  هذا  وفي 
الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة 
لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، 

وهي كالتالي:
1. مواكبة االستئناف التدريجي للنشاط 

االقتصادي؛
2. الحفاظ على مناصب الشغل؛

اإلدارية.  اإلصالحات  تنزيل  تسريع   .3
التدريجي  االستئناف  مواكبة   : األول  المحور 

للنشاط االقتصادي، من خالل :
• تنزيل تدابير تأخـــذ بعيــن االعتبـــار 
ارتباط  في  حدة،  على  قطاع  كل  خصوصيات 
بحجم الضرر الذي تكبده جراء األزمة، والفترة 
الالزمة الستعادة نشاطه. وسيتم ذلك في إطار 

اتفاقيات قطاعية ؛
لتغطيـــة  الالزمـــة  االعتمادات  رصد   •
مخاطر القروض المضمونة لفائدة كل أصناف 
العمومية.  المقاوالت  ذلك  في  بما  الشركات 
حيث سيتم تطبيق شروط تفضيلية من خالل 
سعر فائدة أقصى ال يتعدى %3,5، ومدة سداد 
تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين 
 80% بين  يتراوح  الدولة  طرف  من  وضمان 
للمقاوالت  بالنسبة   %  95 إلى  ويصل  و90%، 

الصغيرة جدا؛
• دعم االستثمار العمومي بما يمكن من 

تسريع استعادة االقتصاد الوطني لديناميته.
مناصب  على  الحفـاظ   : الثانــي  المحور 

الشغل في القطاع الخاص، من خالل :
الخاص  الصندوق  موارد  تخصيص   •
السنة  إلى غاية نهاية  بتدبير جائحة كورونا، 
االجتماعية  المواكبة  في  لالستمرار  الجارية، 
واالقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات 

حتى بعد رفع الحجر الصحي.
لمختلــــف  الخاصــة  المواكبة  تفعيل   •
الفاعلين  مع  تعاقدي،  إطار  في  القطاعات، 
االستفادة  ربط  مع  المعنيين،  االقتصاديين 
النشاط  الستئنـــاف  المخصص  الدعم  من 
االقتصادي، بالحفاظ على أكثر من %80 من 
الوطنـــي  الصندوق  في  المسجليـــن  األجراء 
السريعة  والتسوية  االجتماعي،  للضمان 

لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم.
المحور الثالث : تسريع تنزيل اإلصالحات 

اإلدارية. وسيتم الحرص في هذا اإلطار على :
المتعلق  القانون  مقتضيات  تفعيل   •
اإلدارية خاصة  المساطر واإلجراءات  بتبسيط 
فيما يتعلق باحترام اآلجال القصوى لرد اإلدارة 

على الطلبات المتعلقة باالستثمار ؛
• تسريع تنزيل ميثاق المرافق العمومية ؛

• تكريس الشفافية والفعالية في تقديم 
الخدمات للمواطنين والمستثمرين، من خالل 

دعم التحول الرقمي لإلدارة، وتعميم الخدمات 
الرقمية ؛

• تسريع تفعيـــل االستراتيجيـة الوطنية 
لإلدماج المالي، وخاصة عبر تشجيـع وتعميــم 

األداء بالهاتف النقال.
وفي ختـــام عرضـه، تطرق السيد الوزير 
المعدل  المالية  قانون  مشروع  فرضيات  إلى 
لسنة 2020، حيث من المتوقع أن يعرف الناتج 
الداخلي الخام، خالل سنة 2020، تراجعا بـ %5، 

كما سيصل عجز الميزانية إلى –  %7,5.
توجهات  جميع  أن  على  التأكيد  تم  وقد 
التجاوز  إلى  باألساس  تهدف  المشروع  هذا 
كوفيد  بجائحة  المرتبطة  األزمة  آلثار  السريع 

19 على المستويين االقتصادي واالجتماعي.
حفظه  الملك،  جاللــة  صــادق  ذلك،  إثر 
اهلل، القائد األعلى ورئيس أركان الحرب العامة 
للقوات المسلحة الملكية، خالل هذا المجلس 
ومشروع  قوانين  مشاريع  ثالثة  على  الوزاري، 

مرسوم، تهم المجال العسكري.
ويتعلق المشروع األول باألمن السيبراني 
إطار  إنشاء  إلى  ويهدف   ،)cybersécurité(
قانوني يسمح بتعزيز أمن أنظمة المعلومات 
الترابيــة،  والجماعـــات  الدولـــة،  إدارات  في 
وكل  العموميــة،  والمقــاوالت  والمؤسسات 
القانون  حكم  في  يدخل  آخر  اعتباري  شخص 
يضع  كما  االتصاالت.  شركات  وكذا  العام، 
أحكاما أمنية خاصة تطبق على البنيات التحتية 

ذات األهمية الحيوية.
أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بعتاد 
وتجهيزات الدفاع واألمن واألسلحة والذخيرة، 
والتجارة  التصنيع  أنشطة  تقنين  إلى  ويهدف 
هـــذه  وعبـور  ونقــل  والتصديــر  واالستيراد 
المعدات والتجهيزات، من خالل إحداث نظام 
ترخيص لممارسة هذه األنشطة، ونظام للتتبع 
ومراقبة الوثائق والتأكد على الفور من أصحاب 

الرخص والتفويضات في هذا المجال.
القانون  تعديل  الثالــث  المشروع  ويهم 
المتعلق بجيش الرديف في القــوات المسلحة 
في سلك ضباط  إدماج  إلى  ويهدف  الملكية، 
التي  والمقاوالت  المؤسسات  أطر  االحتياط، 
المنشآت  في  والتكوين  للتدريب  خضعت 

التابعة للقوات المسلحة الملكية.
تنظيم  بإعادة  المرسوم  ويتعلق مشروع 
المدرسة الملكية الجوية، ويهدف إلى تمكين 
االستفادة  من  الوطنية  الجوي  النقل  شركات 
الملكيـــة في مجال  القوات الجوية  من خبرة 
الجوية  المدارس  تمكين  خالل  من  الطيران، 
الجوية  الخطوط  طياري  تكوين  من  الملكية 
إطـــار  في  وذلك  الوطنية،  الطيران  لشركات 
وشركات  الوطني  الدفاع  إدارة  بين  تعاقدي 

النقل الجوي الوطنية.
وفي إطار توطيد عالقات المغرب الثنائية، 
والدولـــي،  القاري  وحضوره  مكانته  وتعزيز 
المجلس  صادق  الدولية،  بالتزاماته  والوفاء 
الوزاري على 11 اتفاقية دولية، ثنائية ومتعددة 

األطراف، تسعة منها مدعومة بقوانين.
على  الثنـــائيـــة  االتفاقيـــات  وتشمــل 
بين  لشراكة  المؤسس  االتفـــاق  الخصوص، 
المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا 
العظمى وإيرلندا الشمالية، والملحق باتفاقية 
الشراكة من أجل التعاون الثقافي والتنمية بين 
حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية 
بعض  مع  التعاون  تعزيز  وكذا  الفرنسية، 
الدول الشقيقة والصديقة في المجال التجاري 
والعلمــي  والتقني  والقضائــي  واالقتصادي 
والثقافي، إضافة إلى المجال العسكري والتقني.

األطراف،  متعـــددة  االتفاقيــات  وتهم 
المعاهدة المؤسسة لوكالة األدوية اإلفريقية، 

واالتفاق متعـــدد األطـــراف بين السلطـــات 
المختصة بشأن التبـــادل اآللــي للمعلومـات 

المتعلقة بالحسابات المالية.
الدستور،  من   49 الفصل  وطبقا ألحكام 
من  وبمبادرة  الحكومة،  رئيس  من  وباقتراح 
اإلفريقــي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير 
جاللــة  تفضل  بالخارج،  المقيمين  والمغاربة 
العامــة  الكاتبــة  بتعييــن  اهلل،  أعزه  الملك، 
للوزارة، ومجموعة من سفراء جاللته. ويتعلق 

األمر بكل من :
1. السيدة منية بوستــة، سفيرة، كاتبة 
والتعـــاون  الخارجيــة  الشـــؤون  لوزارة  عامة 

اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
إفريقيا

ناصري، سفير صاحب  الحسن  السيد   .2
الجاللة لدى جمهورية السنغال.

3. السيد ادريس اصباين، سفير صاحب 
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جاللة امللك يرتاأ�س جمل�شًا وزاريًا
ويعينّ جمموعة من ال�شفراء

 

المغربي على  الزمان  العقـــد من  لقد مضى حتى اآلن، قرابة 
أول دستــور اعتمد اللغة األمازيغية لغة رسمية، و من خالل هــذا 
االعتماد، حاولت اإلدارة المغربية االستجابة لمطالب قديمة أعلن 
عنها رواد الحركة الثقافية األمازيغية و المناضلون المدافعون عن 

هذه الثقافة باعتبارها أصال في المغرب، ال فرعا من فروعه.
و قد عكست االستجابة من طرف النظام السياسي المحلي لهذا 
مشروعيــة  المهتمين،  أغلب  بحسب  العريض،  الحقوقي  المطلب 
المطلب من جهة، و أحقيته بالتلبية اعتبارا لتأسيسه على منطلقات 
موضوعية و دراسات فعلية من جهة أخرى، ففي هذا األمر اعتراف 
واضح بواقع ثابت ال يحتاج لبرهان التفسير، وقد اعتقد هؤالء، سواء 
األمازيغي  اللسان  دسترة  فعل  أن  بسوئها،  أو  منهم  نية  بحسن 
الوفيرة للبلد، فاللغة، في كل األحوال،  الفائدة  سيجلب، ال محالة، 
أداة للتفكير و أداة لإلنتاج بمعنى من المعاني، و ال يمكن للفرد 
أو المجتمع، و الحالة هاته، أن يفكر بلغة و ينتج بأخرى و يتحقق له 

الفالح و النجاح، ففي ذلك خلل كبير و حاجز عريض.
المملكـة  بعد مرور حوالي عشر سنوات على تضمين دستـور 
إقرارا و اعترافا باألمازيغية كلغة رسمية للدولة إلى جانب العربية، 
وبعد صدور القانون التنظيمي رقم  16-26 المتعلق بتفعيل الطابع 
فإن  المنصرم،  العام  من  شتمبر  شهـر  في  لألمازيغيـة،  الرسمي 
الغاية من الترسيم الدستوري لم تجد بعد طريقها نحو التحقـق، 
ال بالحجم الكبير و ال بالنزر اليسير، و لبث موضوع الدسترة يراوح 
الدولة  عنها  أعلنت  التي  األهداف  من  بأي  يفي  يكاد  ال  و  مكانه 
جعل  بشكل  التنظيمية،  األدوات  و  القانونية  النصوص  خالل  من 
جرى  صابونية  فقاعة  مجرد  المثقفين،  معظم  رأي  بحسب  منه، 
إطالقها على سبيل التضليل و  شكال من أشكال مغازلة المشاعر 
و مالطفة  األحاسيس الجمعية تجاه الثقافة األصلية للبلد؛ و لعل 
هذا ما دفع مفكرا بحجم األستاذ أحمد عصيد للقول بأن األوان قد 
وهوياتي«  ثقافي  هو  ما  بكل  المستخّفة  العقليات  »لمحاربة  حان 
فهي، بحسب أحمــد عصيـد، عقليــات »تعيـد تكريـس سلوكيـات 
المخزن التقليدي في جميع الممارسات، إذ ال يتمّ التقيد بالقوانين 

والمساطر القانونية«.
خالله  من  تمارس  رئيسيا  جهازا  باعتبارها  اإلدارة،  أن  شك  ال 
مــع  منسجما  يكون  أن  يجب  العمومية،  سياساتها  تنفيذ  الدولة 
اللغـة  ترسيم  يحملها  التي  المختلفـة  لألبعاد  مستحضرا  و  ذاته 
غايـات هذا  و  قناعات تحتـرم مبـادئ  العمل وفق  األمازيغية وكذا 
الترسيم اإليجابية، فهي غايات نبيلة و ربحية في الوقت نفسه، ألن 
من شأن تنزيله تحقيق االعتبار للغة الرسمية الثانية، و تحسيس 
اإللمام  على  تحفيزه  و  الترسيم  هذا  بأهمية  العمومي  الموظف 
بلغة البلد الثانيـة، مــع ما ينتـــج من ذلك من تسهيل للتواصل 
يتحقــق،  ما  و  المرتفقيــن،  و  اإلدارة  بين  للمسافات  واختصار 
الحـــواجز   بالرضــــا عن  وتخلص من قيود  عبر ذلك، من شعور 
على  مساعد  عمل  المحصلة  في  وهذا  السخيفة،  البيروقراطية 
أو شقها األدبي،  المادي  انتعاش االستثمارات، ســــواء في شقها 
لكن الواقع خالف ذلك، فاألمازيغية، أصبحت لدى أساطين اإلدارة 
المغربية و كسالئهـا، رغم الدسترة و التنظيم، موضوع استهتار، 
إلى درجة تنقلب معها اآلية و يصبح معها الموظف العالم باللغتين 
من  مرتبة  و  شأنا  أقل  األمازيغية،  و  العربية   : للدولة  الرسميتين 
موظف ال يكاد يفقه في العربية حرفا و يجهل لسان األمازيغ جهال 

مطلقا. فكيف و الحالة هذه أن نرتقي بلغة األحرار ؟
لعل الجواب تضمنته المتون الكالسيكية الممجدة للغة الضاد، 
ولو كان ذلك دون أساس معرفي حقيقي، وهو تمجيد ضالٌّ جعل 

الشيرازي ينُظم في واحدة من أرجوزاته : 
َجُم ) !( ُرُم      ِقر�ءًة و �أَْن ِبِه ُيَتْ ِبغْيِ لْفِظ �لَعربي َتْ

atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

الأمــازيغيــة 
والإدارة..

اللفظ املفيد
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انعقد بالدار البيضاء اليوم الجمعة 3 يوليوز 2020 جمع عام غير عادي بكل المقاييس 
للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، حيث تواجه فيه الصحافة المغربية واحدة من أخطر 
أزماتها، سواء على المستوى الظرفي مع تداعيات أزمة كورونا أو على المستوى الهيكلي 
مع اجترار أعطاب نموذج اقتصادي يشارف على نهايته، أو على المستوى المهني واألخالقي 
الذي زاد تقهقره من هذه األزمة البنيوية، أو على المستوى التنظيمي والتمثيلي، حيث اختار 
مجموعة من الزمالء الناشرين من فيدراليتنا ومن خارجها تأسيس تنظيم جديد بالتزامن 
إلى 205 ماليين درهم للقطاع اإلعالمي  الحكومة عن تخصيص دعم يصل  مع إعالن 

للتخفيف عليه من آثار الجائحة.
إن الجمع العام إذ يتأسف على هذا التمزق في الجسم المهني، فإنه يؤمن بأن االختالف 
مشروع والتعددية اختيار للمملكة المغربية منذ فجر االستقالل، ولذلك، فإنه يعتبر كل 
التفاصيل والحواشي والخلفيات في هذا الموضوع الذي شغل الرأي العام المهني مجرد 
هوامش على متن أهم، وال تستوجب من الجميع إال الترفع من أجل حسن الترافع ليس على 
المكتسبات المالية للصحافة فقط وهي ضرورية، ولكن على القيم المهنية األصيلة ألنها 

هي الضمانة الوحيدة من أجل البقاء.
الرأسمال  أن  إلى  االنتباه  إلى  والجميع  أوال  نفسه  يدعو  للفيدرالية  العام  الجمع  إن 
الحقيقي ألي صحافة اليوم وغدًا ليس هو الدعم المالي فقط، ولكنه ثقة المجتمع في إعالمه 

وتنمية رصيد مصداقيته والعض بالنواجد على استقالليته..
إنه  بل  تصنيفات،  أو  اصطفافات  حرب  في  أبدًا  يدخل  لن  العام  الجمع  فإن  ولهذا 
سيواصل االنخراط بكل روح بناءة في جميع األوراش المفتوحة التي كانت الفيدرالية منذ 
20 عاما في قلبها، كقوة تمثيلية واقتراحية، تمد يدها لكل الفاعلين في القطاع من أجل 

رص الصفوف واستشراف المستقبل وسمته الكبرى اليوم هي الاليقين.
إن الجمع العام للفيدرالية المغربية لناشري الصحف يعتقد أن آالف الصحافيين ومئات 
المقاوالت اإلعالمية المهيكلة أو في طور التأهيل ال تنتظر منا اليوم تسجيل األهداف أو 
التباهي أو التناطح، بل إن المغرب ينتظر من هذه النخبة من الناشرين أن تكون في مستوى 
التحديات للقيام بدورها الرقابي واإلخباري، وتحمل مسؤوليتها االجتماعية حتى تكون جزءا 
من الحل ال جزءًا من المشكلة، ولن يتأتى ذلك إال بركوب حسن النية والتشبث بالمبادئ 
الفضلى لقطاع يمكن أن يتعايش مع أزمته االقتصادية برأس مرفوعة، وهو يبحث عن حلول 
االستدامة. ولكنه لن يصمد أبدًا إذا فرَّط في كرامة العاملين فيه وفي حرياته وفي خضوعه 

أوال وأخيرا للقراء الذين يستمد منهم مشروعيته.

أبدًا  تدع  لم  فهي  وبالتالي  ليست صنما،  الصحف  لناشري  المغربية  الفيدرالية  إن 
لعبادته وال تفهم أي دعوة لتكسيره. وإن الجمع العام بعد مناقشاته المستفيضة، يعتبر أن 
ما يجب تكسيره اليوم هو التسيب في القطاع واالنحدار األخالقي والعوائق في البيئة التي 
يشتغل فيها الصحافي، سواء كانت قانونية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تأهيلية، وفي ذلك 

فليتنافس المتنافسون.
إن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تعتقد أن التغيير في مناهج العمل وأساليبه 
وتصوراته هو من طبيعة األشياء، إال أنه في مثل ما نعيشه ليس للقطائع إال أن تعيدنا إلى 
الوراء مهما كانت المكاسب الظرفية، فالبناء على التراكم، والتغيير في إطار االستمرارية هو 
السبيل األنجع لمواجهة أهوال المراحل القادمة، وإذا كان االتفاق على هذا األساس فنحن 
مستعدون للعمل مع جميع الزمالء لما فيه مصلحة المجتمع التواق لصحافة في مستوى 

انتظاراته.
إن الجمع العام يعتبر أولويات عمل أجهزته التقريرية والتنفيذية اليوم هو االنخراط 
مع شركائه في إيجاد اآلليات التنفيذية للتصور الجديد للدعم العمومي للصحافة الظرفي 
والدائم، وذلك باالحترام الصارم للقانون ولإلنصاف والشفافية والموازنة بين المقاوالت 
الكبرى وضرورات التأهيل بالنسبة للمقاوالت الصغرى ودعم التعددية، مع التشديد على 
ضرورة أن ينعكس دعم التوزيع والمطابع على الصحف بشكل تعاقدي، واعتبار الصحافة 

اإللكترونية أيضا قطاعا منكوبا وترتيب النتائج العملية على ذلك.
وبما أن الفيدرالية آمنت دائما بأن الدعم العمومي ليس سبب وجود، فإن الجمع العام 
يعتبر نفسه منخرطا في الخطة الوطنية لتنمية قراءة الصحف التي أطلقها المجلس الوطني 
للصحافة، وخصوصا تفعيل صندوق تنمية قراءة الصحف الورقية وااللكترونية، فسبب وجود 
القطاع ليس هو أن تبقى المقاوالت على قيد الحياة فقط، ولكن أن يبقى تأثيرها ودورها 

المجتمعي باألساس على قيد الحياة.
وستواصل الفيدرالية العمل مع شريكها األساسي النقابة الوطنية للصحافة المغربية 
بناء على ما سطره آخر اجتماع لقيادتي الهيأتين التنفيذيتين في نهاية شهر ماي الماضي 
الصحافيين وتحسين أوضاعهم االجتماعية وحماية  الشغل وكرامة  بما يحفظ مناصب 

حريتهم واستقالليتهم التحريرية.
وإذا كان المسلسل الحالي لتأهيل الصحافة الوطنية قد انطلق من لقاء الصخيرات في 
2003 الذي انبثقت عنه تعاقدات 2005 بين الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة 
الوطنية للصحافة المغربية ووزارة االتصال، وتعديلها األساسي في 8مارس 2013 من خالل 
العقد البرنامج الموقع بين الوزارة والفيدرالية، قبل أن تصدر مدونة الصحافة، فإن أي تفكير 
اليوم في إعادة النظر في التصور العام لقطاعنا لن يتأتى بالشعارات ولكن بالقدرة على 
إبداع حلول جدية وواقعية وجامعة بفعالية وسرعة ألن األزمة المتعددة األبعاد لن تنتظرنا 
حتى نرأب تصدعاتنا، ولهذا يدعو الجمع العام إلى مناظرة وطنية حول الصحافة واالعالم 
ببالدنا في أقرب وقت ممكن للتوافق حول تعاقدات جديدة تمزج بشكل خالق بين األبعاد 

االقتصادية لقطاع الصحافة وأدواره الحيوية كرئة للديموقراطية.
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)Le desk( فاطمة الزهراء قادري -

)Kech24( رشيد الصباحي -
- علي أشيبان )الحركة(

- نور الدين مفتاح )األيام- األيام 24(
- مرية مكريم )فبراير(

- عبد الحكيم بديع )النهار المغربية -آش طاري(
- عبد السالم العزوزي )المنعطف(

)le journal de tanger- 2000 عبد الحق بخات )الشمال -
- يونس مسكين )أخبار اليوم -اليوم24(

)Eco.Actu( صبحى السياري -
- سعيد الريحاني )األسبوع الصحافي(

- حسن أعراب )حدث كوم(

- محمد شوقي )عضو المجلس الوطني للصحافة باسم الفيدرالية(
- محمد الزواق )يا بالدي(

-  سلمى علوي )ماروك تلغراف - الدار(
- سعيد الشراط )العالم الرياضي(

- محمد الغروس )العمق(
- محمد اعبابو )أفريك نيوز - العاصمة 24(

- عبد اهلل جداد ) رئيس فرع الفيدرالية بالصحراء(
- تقي اهلل أبا حزم )الوطن ميديا(

- ابراهيم السروت )االنتفاضة(
- الحسين يزي )أكورا(

- خالد الرحامني )مغرب األصالة والمواطنة(
- بريك العبودي )حقائق جهوية(

- عزيزة أهريش )تليكسبريس(
-أحمد الصبار )المنتدى(

- محمد تافروت )ملفات تادلة(
- علي ليلي )عواصم(

- الحسين بيادي )شباب العرب(
- حجيبة ماء العينين )المصدر ميديا(

بالغ اجلمع العام غري العادي للجمعية 
املغربية لنا�شري ال�شحف

الدار البيضاء في 3 يوليوز 2020

عقب التطورات التنظيمية في قطاع نشر الصحف ببالدنا، عقدت الجمعية العمومية للفيدرالية المغربية لناشري الصحف 
جمعان عامان استثنائي وعادي، يوم الجمعة 3 يوليوز 2020 بالدار البيضاء تم في األول إدخال تعديالت أولية على النظام 
األساسي للفيدرالية ومنها الرفع من عدد أعضاء المجلس الفيدرالي إلى 37 عضوا، وخلق ثالث تنسيقيات للجهويات والورقي 
واإللكتروني. وانتخاب الرئيس من طرف المؤتمر بدل المجلس الفيدرالي وتعديالت مسطرية تهم شكليات التصويت وشروط 

العضوية والترشيح لألجهزة المقررة مع تخويل هذا الجمع العام بشكل استثنائي التوافق حول تشكيلة أجهزة الفيدرالية.
وقد أسفرت توافقات الجمعية العمومية التي حضرها 58 عضوا ضمنهم 4 من فرع الفيدرالية للصحراء، الذين مثلوا 30 

منخرطا، عن النتائج التالية:

)rue20( عادل أربعي -
)media24(صفاء أقراو -

- مصطفى الفن )آذار(
- مرشد الدراجي )مراكش االخبارية(

- مصطفى أسعد )اآلن. ما(
-حسن ندير) إكسبريس تي في(

-عبد الواحد ماهر )كازا 24(

-خالد دامي ) أصوات نيوز(
- رشيد أوسي )صحراء نيوز(

- مصطفى غلمان )كيش بريس(

*  أعضاء المجلس الفيدرالي :

وقد انبثق عن المجلس الفيدرالي المكتب التنفيذي التالي:

وقد حضر الجمع العام للفيدرالية باإلضافة إلى الزمالء في األجهزة :
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اإجناز م�شاريع ا�شتثمارية
بقيمة 1،4 مليار درهم بجهة طنجة

جمل�س جهة طنجة ي�شادق على اتفاقيات 
تعاون يف جمالت التنمية والعلوم وال�شياحة

)تتمة ص1(
وتشرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، 
مشاريع  إنجاز  على  و2020   2018 بين  ما 
استثمارية تقدر قيمتها اإلجمالية بحوالي 1,4 
مليار درهم، وتهم أساسا برنامج فك العزلة عن 
مناطق العالم القروي ب 740,5 مليون درهم 
 217 ب  المتوسط  منارة  الحسيمة  وبرنامج 
مليون درهم، وكذلك برنامج دعم قطاع التربية 
والتكوين ب 224,4 مليون درهم وبرنامج دعم 
القطاع الصحي ب 79,2 مليون درهم، باإلضافة 

إلى برامج أخرى.
بالجهـــود  المجلس،  رئيســة  نوهــت  و 
المراقبة،  و  االشراف  لجنة  أعضاء  يبذلها  التي 
لتنفيذ  الجهوية  الوكالة  لعمل  ومواكبتهم 
المشاريع؛ مشيدة بالعمل الذي قام به المدير 
بهدف  وجيز؛  زمني  ظرف  في  للوكالة  الجديد 
الرفع من وتيـــرة المشاريــع التي يتم إنجازها 
تسريــع  إلى  باإلضافـــة  الراهن،  الوقت  في 
المتعلقة  العروض  طلبات  عن  اإلعالن  عملية 

بالمشاريع المبرمجة برسم سنة 2020.
والمواكبة  بالحضور  الحسانـــي  وأشادت 
الدائمتين لوالي الجهة لمختلف المجاالت التي 
منها  المرتبطة  ،والسيما  المجلس  عمل  تهم 

بمشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية التي 
ينفذها ، رغم انشغاالته العديدة والسيما ذات 

الصلة حاليا بتفشي جائحة كورونا .
من جهته، أشاد والي الجهة، بالدينامية 
الالفتة التي يشهدها تنزيل المشاريع والبرامج 
المشاريع.  لتنفيذ  الجهوية  الوكالة  قبل  من 
منوها بالعمل المتواصل والدؤوب الذي تقوم 

به اإلدارة الجديدة في هذا المجال.
ودعا الوالي مهيديـــة، إلى العمــل على 
من  التي  المسطرة  المشاريــع  تنزيل  تسريع 
شأنها أن تنعكس بشكل إيجابي على التنمية 
عمالتـــي  بمختلــف  واالجتماعية  االقتصادية 

وأقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة.
يشار إلى أن جدول أعمال الدورة؛ تضمن 
الدورة  محضر  على  المصادقة  شملت  محاور 
الجديـــدة  االستراتيجيــة  وتدارس  السابقة، 
لعمل الوكالة برسم سنة 2020؛ وتقدم إنجاز 
المشاريع المبرمجة خالل 2019؛ وكذا برنامج 
الى جانــب  2020؛  الوكالــة خالل سنة  عمل 
لسنة  المبرمة  والصفقــات  العروض  طلبات 
للوكالة  التعديلية  الميزانية  وعـرض  2020؛ 
النظام  إلى تعديل  برسم سنة 2020؛ اضافة 

الهيكلي للوكالة.

صادق مجلــس جهـة ـ طنجة ـ تطوان 
الحسيمة، خالل الدورة العادية لشهر يوليوز 
المنعقدة يوم اإلثنين الفـــارط بطنجـــة مع 
اتخاذ اإلجراءات الوقائية، على سلسلـــة من 
مشاريع اتفاقيات تعاون في مجاالت العلــوم 

والصحة والسياحة والتنمية االجتماعية.
في  شـــرع  الذي  الجهــة،  مجلس  وأقر 
التداول في نقط جدول األعمال بعد اكتمال 
شراكة  اتفاقية  مشروع  القانوني،  النصاب 
مع جامعة عبد المالك السعدي لدعم البحث 
العلمي في مجال محاربة األوبئة، من خالل 
علم  مختبر  تجهيز  و  إنشاء  في  المساهمة 
والصيدلة  الطب  بكلية  الجزيئي  األوبئة 
بطنجة بغالف مالي يصل إلى 5.12 مليون 

درهم.
على  والمصداقـــة  دراسة  تمـــت  كما 
مشروع اتفاقية إطار للشراكة بشأن البرنامج 
واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  المندمج 
الفنيدق   – المضيق  وعمالة  تطوان  إلقليم 
مليون درهم، ستتم   200 إلى  بقيمة تصل 
ووزارة  الداخلية  وزارة  مع  بتعاون  تعبئتها 
االقتصـــاد  واالستثمار  والتجارة  الصناعة 

األخضر والرقمي.
االقتصادية  التنمية  برنامج  إطار  وفي 
تطوان،  وإقليم  الفنيدق   – المضيق  لعمالة 
ثانية  شراكة  اتفاقيــة  الجهـة  مجلس  أقر 
االقتصادية  لألنشطـــة  منطقـــة  لتهيئة 
بالفنيدق بغالف مالي يصل إلى 280 مليون 
الوزارات  درهم بمساهمة من مجموعة من 
والمؤسسات، بينما تهم اتفاقية شراكة ثالثة 
تنفيذ برنامج إنجاز المرافق العمومية بسهل 

إلى  يصل  مالي  بغالف  بتطوان  مرتيل  واد 
200 مليون درهم.

المدرة  األنشطـــة  دعـم  مجال  وفي 
للدخل، قرر المجلس اعتماد اتفاقية شراكة 
بالجهة،  جدا  الصغيــرة  المقاوالت  لدعم 
قرية  إحداث  مشـــروع  تهم  ثانية  واتفاقية 
بإقليم  بيع  نقطة  وتأهيل  التقليدي  الصانع 
وتجهيز  تهيئة  في  والمساهمة  شفشاون، 
مكتبة متعددة التخصصات وفضاء للمشاركة 
والمساهمة في وحدة  بالعرائش،  المواطنة 
صناعية بمنطقة األنشطة االقتصادية آليت 

قمرة بإقليم الحسيمة.
كما وافق المجلس على مالءمة اتفاقية 
إطار للشراكة لتفعيل االستراتيجية الوطنية 
الجهة،  مستوى  على  المستدامة  للتنمية 
وعلى تعديل اتفاقية شراكة لتمويل و تنفيذ 
برامج تنمية االقتصاد االجتماعي و التضامني 

بالجهة.
تعديل  تما  السياحة،  قطاع  بخصوص 
العربية للطيران- اتفاقية شراكة مع شركة 

مطاري  بين  الجوي  الربط  لتعزيز  المغرب 
أكادير-المسيرة،  و  بطوطــة  ابن  طنجـــة 
تهيئة  أجل  من  الشراكة  اتفاقية  وتعديل 
دار  وتجهيز  وزان،  بإقليم  بودروة”  “بحيرة 
التنمية المستدامة بطنجة، ومشروع ترميم 
مصارعة  ساحة  التاريخيـة  المعلمة  وتأهيل 

الثيران بطنجة.
كما سيتم إحداث وتجهيــز مستـــودع 
غير  الطرق  وصيانة  وتحسين  لبناء  آليات 
المصنفة بالجهة، وتحويل بعض االعتمادات 

بميزانية الجهة.

ت�شوير : حمودة

)البقية ص5(

السمو  بصاحب  محفوفا  اهلل،  نصره  السادس،  محمد  الملك  الجاللـة  صاحب  ترأس 
الملكي ولي العهد األمير موالي الحسن، يوم اإلثنين الفارط بالقصر الملكي بالرباط، 
المعدل  المالية  العامة لمشروع قانون  التوجهات  للتداول في  مجلسا وزاريا، خصص 
لسنة 2020، والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين، ومشروع مرسوم، ومجموعة 

من االتفاقيات الدولية.

جاللة امللك يرتاأ�س جمل�شًا وزاريًا
ويعينّ جمموعة من ال�شفراء
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مالمح الضابط األجنبي المعني باالستخبار 
عن المغرب، والذي ورد في بالغ الحكومة، بدأت 
تنكشف الخيوط المؤدية له، سـواء من حيــث 
اإلشارات التي تضمنها البالغ بشكل ضمني، أو 
من خالل تجميع خيوط العديد من الوقائع التي 

يصعب تبريرها بالصدفة.
بالغ الحكومة، الذي ندد باستغالل منظمة 
العفو الدولية للصحفي-المتدرب، عمر الراضي، 
الذي يتابع من أجل المس بأمن الدولة بسبب 
عالقاته مع ضابط دولـة أجنبيــة، أوضـــح أن 
الضابط المعني له ارتباط بموضوع تسريبات 

سنة 2013.
وبناء على هذه اإلشارة يكون المخبر، الذي 
يتهم عمر الراضي بالتعامل معــه، هو ضابــط 
في جهاز إم أيMI6( 6(، وهو جهاز االستخبارات 
الخارجية للمملكة المتحدة، ويتعلق األمر تحديدا 
بضابط تم الكشف عن هويته سنة 2013 من 
قبل إدوارد سنودن مفجر وثائق ويكليكس، هذا 
المخبر البريطاني اشتغـــل في طهران )إيران( 
كما  )روسيا(،  وموسكــو  )أفغانستان(  وكابــول 
شغل منصب مستشار سياسي للمفوضية العليا 

البريطانية في أوتاوا بكندا.
القيادة  في  عضوا  كان  المذكور  المخبر 
يوغسالفيا  في  البريطانية  للقوات  العسكرية 
مجـــال  في  كبيــرة  خبــرة  ولديـــه  السابقة، 
االستخبارات، وحسب مختصين متابعين للملف، 
عن  أمنستــي  أوردتهــا  التي  المعطيات  فإن 
المغرب واستنفارها للحديث عن وجود اختراق 
الهاتف تعــود بنا لما ذكرتــه وثائـق سنودن، 
من كون المغرب تعرض لعملية تنصت كبيرة 
على الهواتف واإليميالت، من قبل هذه الجهة، 
بلعه  يمكن  ال  المبرمج  االستهداف  هذا  وأن 
بسهولة، سواء من حيث حجم االستثمار فيه أو 

المجازفة المرتبطة به.
جزء  عن  تكشف  قد  الجارية  التحقيقات 
الجهة االستخباراتية  كبير من استهداف هذه 
للمغرب، واستغالل شبابه عبر وسائل جهنمية 
تقودها لحصد معلومات ثمينة لحروبها القذرة.

االنفجار القوي، الذي عرفته قضية اتهام 
المغرب بالتنصت على صحافي متدرب، وظهور 
لجرائد  األولى  الصفحات  في  للموضوع  متواز 
كبرى في فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، طرح منذ 

البداية عالمات استفهام عن هذا األمر.
غياب دليل

بتقريرها  الدولية  العفـــو  منظمة  خروج 
الذي تضمن تفصيلة غريبة تتعلق بإجراء هذه 
بمواصفات  تقني  لبحث  الحقوقية  المنظمة 
بوليسية استخباراتيــة على جهــاز الصحفـــي 
الراضي، طرح عالمات استفهام  المتدرب عمر 
عريضة، وتحدث متابعون عن أن هذه المنظمة 
ذات المنشأ المشترك مع موطن الضابط المخبر 
في بالغ الحكومة المغربية ستواجه إحراجا كبيرا 
ضد  الموجهة  للتهم  إثباتها  عدم  حال  في 
لكل  المجال  وتفتح  القضية،  المغرب في هذه 

الفرضيات.
وكان وزير الشؤون الخارجيــة والتعــاون 
ناصر  بالخارج،  المقيمين  والمغاربة  اإلفريقي 
بوريطة، قال الخميس بالرباط إن عدم تقديم 
منظمة العفو الدولية ألدلة على االدعاءات التي 
تضمنها تقريرها األخير الصادر بتاريخ 22 يونيو 
2020، يجعل المغرب يتساءل حول خلفية هذا 

التقرير.
الصحفية  الندوة  خالل  بوريطة،  وأوضح 
الوطنيـــة  التربية  وزير  بمعيــة  عقدهــا  التي 
والبحث  العالي  والتعليم  المهنـي  والتكوين 
الحكومـــة،  باسم  الرسمي  الناطـق  العلمي، 
الحكومة،  مجلس  انعقاد  عقب  أمزازي،  سعيد 
أن المغرب طالب منظمة العفو الدولية بإعطاء 
هذه األدلة منذ خمسة أيام، دون أن تقدم هذه 
األخيرة أي جواب إلى حدود الساعة، مسجال أن 
المملكة ال يمكنها قبول االدعاءات الواردة في 

هذا التقرير بدون أدلة واضحة.
التي  الندوة  هذه  خالل  أضاف  بوريطة 
المكلف  الدولة  وزير  جانـــب  إلى  فيها  شارك 
البرلمــان،  مع  والعالقــات  اإلنسـان  بحقوق 
هذه  تتوفــر  لم  إذا  أنه  الرميـــد،  المصطفى 
عليها  فيجب  الضرورية،  األدلة  على  المنظمة 
أن تتحمل مسؤوليتها، وأن ال تستمر في هذه 
المقاربة التي تعتمد فقط على التشهير بدون 

تقديم حجج.
ترد  لم  »إذا  أنه  بالقول  استطرد  الوزير 
تقريرها،  حول  األدلة  المغرب  إعطاء  المنظمة 
ندوة  خالل  للعالم  تقدمها  أن  عليها  فيجب 
تدعيه  ما  إثبات  يمكن  أنه  مسجال  صحفية«، 
النقال  للهاتف  اختــراق  من  المنظمـــة  هذه 

لصحفي متدرب، بطريقة علمية وذلك باللجوء 
إلى المختبرات الخاصة.

يتوفر على  المغـــرب  أن  بوريطة  وسجل 
مؤسسات وطنية تشتغـل على هذا المجـــال، 
والتصدي  والرصد  اليقظـــة  والسيمــا مركــز 
العامة  للمديرية  التابع  المعلوماتية  للهجمات 
ألمن نظم المعلومــات، مشيــرا إلى أن هــذا 
موجهة  إشعارات  خمسة  وأصدر  سبق  المركز 
لجميع المواطنين المغاربة تنبههم إلى إمكانية 
استغالل هواتفهم الذكية، والسيما من خالل 

األنظمة التي تشير إليها المنظمة.
تحامل واستهداف

بوريطة، الذي ربط بين هذه الوقائع قال 
تعامل  إلى مسلسل  ينضاف  اآلن  يجري  ما  إن 
»غير احترافي« تنهجه منظمــة العفو الدولية 
استهداف  عبر  المغرب منذ سنوات، وذلك  مع 
تقارير  خالل  من  للمملكة  وممنهج  مستمر 

وبيانات تصدرها هذه المنظمة.
وزيادة في تفصيل المعطيات أشار بوريطة 
خالل  أصدرت  الدولية  العفو  منظمة  أن  إلى 
األشهر الستة األولى من السنة الجارية تسعة 
بيانات وتقارير تهم المغرب، فيما أصدرت منذ 
سنة 2016 ما مجموعه 72 وثيقة تهم المملكة، 
التي  واإلعالمية  الدولية  الحمالت  على  عالوة 

تستهدفها بها.
وجدد الوزير رفض المغرب للمنهجية التي 
تشتغل بها منظمة العفو الدولية فيما يتعلق 
ال  »ألنها  المغربي  الشأن  تهم  التي  بالقضايا 
تتفاعل أبدا مع السلطــات المغربيــة، وتكون 
مصادرها دائما مجهولة، عالوة على اللجوء إلى 

التشهير اإلعالمي قبل صدور أي تقرير«.
وأشار بوريطة إلى أن المغرب الحظ هذا 
أطلقتها  التي  الحملة  خالل   2014 سنة  األمر 
هذه المنظمة ضد التعذيب، كما يالحظها اليوم 
حيث يتم إصدار تقرير ال يتوفر على أي تفاعل 
مع الحكومة المغربية، ويتم نشر هذا التقرير في 
مجموعة من الوسائل اإلعالمية بهدف المس 

بسمعة البلد وصورته.
تعامل مجحف وغير منصف

من جهته، دعا وزير الدولة المكلف بحقوق 
المصطفى  البرلمان،  والعالقـــات مع  اإلنسان 
الرميد، بنفس المناسبة منظمة العفو الدولية 
مع  تعاملها  طريقــة  مراجعـــة  إلى  )أمنستي( 
األحكــام  إصدار  في  التسرع  وعدم  المغرب 
والبيانات والتقارير التي ال تستحضر المكاسب 
الوطنية في مجال حقوق اإلنسان، وذلك على 
خلفية تقرير المنظمة الصادر بتاريخ 22 يونيو 
2020، والذي تضمن اتهامات خطيرة ومغرضة 

ضد المملكة.
الصحفيـة  النــدوة  خــالل  الرميــد،  وقال 
المشتركة : »أتمنــى أن تقـــوم )أمنستي( إما 
بإعطاء الدليل، وفي هذه الحالة سيكون لزاما 
على المغرب أن يتفاعل بالطريقة المالئمة، أو 
أن يستنتج ذوو النيات الطيبة فيها، خاصة أن ما 
قامت به يعد تجاوزا في حق المغرب، وأن يكون 
هناك نوع من المراجعة التي تؤدي إلى التعامل 
معه بإنصاف، وعدم التسرع في إصدار األحكام 
والبيانات والتقارير التي ال تستحضر المكاسب 

الوطنية«.
وأبرز الرميد خالل هذه الندوة التي شارك 
فيها إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
ناصر  بالخارج،  المقيمين  والمغاربة  اإلفريقي 
ما  أن  تؤكد  المغربية  الحكومة  أن  بوريطة، 
تدعيــه هــذه المنظمــة، السيما في تقريرها 
األخير، »عديــم األسـاس، والمغـــرب اليوم ال 
يكتفي بنفيه، بل يواجه هذا االدعاء بالتحدي، 

ويطالب من يدعيه بأن يأتينا بالدليل«.
وأشار الرميد إلى أن رئيس الحكومة راسل 
األمين العام لمنظمة )أمنستي(، وجدد مرة أخرى 

مالمح مخطط ا�شتخباري قذر ي�شتهدف املغرب

ْجُذوْب ْمَع َهاُدو َواُلو َما ْبِقيْت َفاْهْم َياْلْ
اُلو الَلة ْمَوّ َناْك ْم�َساِوي ْف�ُسوْق الّدْ ْمْنُفوْخ ْلْ

ى ِفَّ ْوِفيْك لي َباْع ْو�ْشَ ْواِلّ
ُروْد ْحَواُلو.. ِعيِنيْه ْعَلى الّزْ

ْجُذوْب َهاُدو َهاااااااْكَذا ُهوَما َياْلْ
و ِعيْم ِفيُهوْم ْقَيا�سُ ْرْخْف ْعَلى الّزْ اإَِذا ّتْ

َواُلو..!! ْط �ْشْ َما ْيَباِل ْبْرُجوَلة اإَِذا َهّبْ

يقول »المجذوب«:

بنيحيى اللطيف  • عبد 

محمد العمراني

مجرد توضيح

اللقـاءات  األسبوع،  هـذا  منتصف  لفتيــت،  الوافي  عبد  الداخلية،  وزير  استأنف 
لالنتخابات  تحضيرا  بالبرلمــان،  الممثلة  السياسيـة  االحزاب  زعمـــاء  مع  التشاورية 
المقرر تنظيمها بحر السنة المقبلة، حيث بات مؤكدا إغالق الباب أمام دعوات تأجيل 

االستحقاقات االنتخابية التي تناسلت مع جائحة كورونا..
الواقع أن االنتخابات المزمع تنظيمها خالل السنة المقبلــة لن تكـون بأي حال 
من األحوال كسابقاتها، وذلك بالنظر للظروف االستثنائيـة والغيــر مسبــوقـة التي 
تعيشها بالدنا نتيجة تفشي وباء كورونا، وما خلفه وسيخلفه من تداعيات على جميع 

المستويات واألصعدة..
األقسى منذ  واجتماعية قد تكون  اقتصادية  أزمة  أن بالدنا مقبلة على  الثابت 

استقالل المملكة، األمر الذي يدفعنا لطرح السؤال التالي:
وجهويـة  ومحلية  تشريعية  انتخابات  لتنظيــم  ماسة  حاجة  في  نحن  فعال  هل 
ومهنية في ظل هاته الظروف، مع ما تتطلبه من اعتمادات مالية كبيرة جدا، كان من 

االفضل توظيفها في التخفيف من آثار هاته الجائحة؟!..
السياسية،  االحزاب  المنصرم مع زعماء  األربعاء  الداخلية يوم  اجتماع وزير  بعد 
وبالنظر لتصريحاته في اللقاء المذكور، يبدو أن الدولة المغربية انتصرت لألصوات 
المسار  على  التشويش  يتم  ال  حتي  االنتخابية  االستحقاقات  تأجيل  بعدم  المطالبة 
مواعيد  الحفـاظ على  يعتبر  فيــه، وهو طرح  رجعـة  خيارا ال  بات  الذي  الديمقراطي 
يعيش  ال  المغـرب  وأن  خاصة  بها،  المساس  يجب  ال  التي  الثوابت  من  االنتخابات 
ذلك،  من  العكس  على  بل  استثنائية،  خيارات  على  اإلقدام  تستوجب  قاهرة  ظروفا 
فتنظيم االستحقاقات االنتخابية في مواعيدها يزيد من تقوية مؤسسات البلد، ويزيد 

من ترسيخ الخيار الديمقراطي ببالدنا..
كذلك،  شرعيتها  لها  االنتخابات  تأجيل  بضرورة  تنادي  التي  االصوات  أن  علما 
لكونها تعتبر أن من مصلحة الوطن والمواطنين إعطاء االولوية لمواجهة تداعيات 
القرارات  التخــاذ  مؤهلـة  كفـاءات  تضم  مقلصـة،  حكومـة  يشترط  وهذا  الجائحة، 
عن  بعيدا  بالدنا،  على  تجثم  بدات  التي  الخانقة،  األزمة  لتجاوز  الضرورية  والتدابير 
حكومة سياسية تستهلك وقتها وجهودها في التطاحن بين مكوناتها، وتعتبر هاته 
األصوات أن خيار حكومة الكفاءات سيخدم الديمقراطية ببالدنا، النها ستقود المغرب 
واجتماعية  اقتصادية  االنتخابات في ظروف  تنظيم  أزمته، وحينها سيتم  تجاوز  نحو 

أفضل، بعيدا عن ضغوط تداعيات الجائحة..
اآلن وبعد أن بات قرار تنظيم االنتخابات في بحر السنة المقبلة أمرا محسوما، 

من حقنا أن نتساءل :
على  تزحف  التي  لالزمة  ناجعة  أجوبة  لتقديم  مؤهلة  السياسية  األحزاب  هل 
بالدنا، وهل قياداتها مستوعبة لحجم المخاطر التي تتهدد بالدنا، وهل ستعمد إلى 

ترشيح كفاءات ومرشحين مؤهلين لتحمل المسؤولية في هاته الظروف العصيبة؟!!
األحزاب  قيادات  وأن  بالخيــر،  يبشر  ال  الحال  واقــع  أن  قلنا  إذا  سرا  نفشي  لن 

منشغلة فقط بربح االنتخابات، واقتسام كعكة المناصب وريع االمتيازات..
كل  من  الرغم  علي  كبيرا،  إشكاال  تطرح  ال  الوطنية  االستحقاقات  كانت  وإذا 
لمناصب  المرشحيـــن  اختيـــار  أن  اعتبار  على  لألحـزاب،  توجه  قد  التي  االنتقادات 
وعديمي  الفاشلين  تسلل  من  تجعل  ضوابط  لعدة  يخضع  الحكومية  المسؤولية 
الكفاءة أمرًا محدودا ويمكن معالجته في أي لحظة، فإنه على النقيض من ذلك، نجد 
االنتخابية،  الكائنات  على  الرهان  في  لنهجها  وفية  الزالت  الحزبية  الهيئات  معظم 
ومحترفي االنتخابات كمرشحين مفضلين لها في االستحقاقات الجماعية والجهوية، 
أطر  وتكوين  تأهيل  في  االستثمار  جاهزين، عوض  إلى العبين  اللجوء  تفضل  حيث 
غير  هي  المدى،  متوسط  مخططا  يتطلب  وهذا  الكفـاءات،  على  واالنفتـاح  الحـزب 

متعودة عليه، وليس لها النفس التنظيمي لذلك..
ظل  في  تجري  كانت  السابقة  والجهوية  المحلية  االستحقاقات  كانت  إذا  لكن، 
2021 ستجـري في سيـاق جـد خاص،  في  المرتقبـة  االنتخابات  فإن  عادية،  ظروف 
والمفروض أن تفرز نخبا مؤهلة لتدبير جهات ومدن وقرى المملكة بعقيلة جديدة 
تقطع مع أساليب استغالل المناصب والكراسي لمراكمة الثروات، وتسمين االرصدة 
عبر  حكمهـــم  فيها  وأصدروا  العينـة،  هاتـه  مثل  جيدا  يعرفون  والمغاربة  البنكية، 

صناديق االقتراع في انتخابات 2015..
استعــدادا  تسخيناتهـا  بدأت  السياسية  األحــزاب  أن  تؤكد  المؤشــرات  كل 
المقاعد  الفوز بأكبر عدد من  المقبلة، وان كل اهتماماتها منصبة على  لالنتخابات 
يخول لها التفاوض من موقع قوة ألخذ نصيبها من كعكة المناصب والمسؤوليات، 
لتصور  امتالكها  تعكس  وتدابير  مقترحات  إعداد  اهتماماتها  عن  تماما  يغيب  فيما 
واضح حول ما يمكن أن تساهم به إلنعاش عجلة االقتصاد، والتخفيف من حدة األزمة 

االجتماعية التي ستشكل تهديدا جديا على السلم االجتماعي ببالدنا..
لكن الحقيقـة المـرة، هي أن جميــع األحـزاب السياسية بدون استثنــاء عاجـزة 
اليوم عن تقديم الحلول الناجعة لمساعدة بالدنا على الخروج من هاته األزمة الغير 

مسبوقة..
وهذا االستنتاج يدفعنا مرة ثانية لطرح السؤال التالي:

هل فعال نحن في حاجة لتنظيم االنتخابات خالل السنة المقبلة؟!!.

حديث عن قيامة 21!.

طلب الحجة على ادعاءاتها، معتبرا أن »األمر هنا 
ال يتعلق بتقييم واقع معين ومعطيات مجردة 
إزاء واقعة  الناس حولها، بل نحن اآلن  يختلف 

يمكن أن تثبت تقنيا ويمكن أن ال تثبت«.
المملكة  به  قامــت  أن »ما  الوزير  واعتبر 
المغربية اليوم هو نوع من التقدم المهم في 
التفاعل مع المؤسسات الحقوقية الدولية حتى 
ذاته  الوقت  في  مبرزا  لنصابها«،  األمور  تعود 
والدولية  الوطنية  المنظمات  كل  إلى  الحاجة 
لكي تكون شريكة للمغرب في مواكبة التطورات 
التي يعرفها »ولكن ليس باالدعاءات المجانية«.

موقف حازم
وكان مجلس الحكومــة قد تداول يـــوم 
الخميس الماضي التهم التي وجهتها منظمــة 
منها  طلبـت  حيــث  للمغرب،  الدولية  العفو 
السلطات تقديم الحجج واألدلة المفترضة، التي 
اعتمدتها في إصدار تقريرها المتحامل، يوم 22 
يونيو 2020، وما تضمنه من اتهامات خطيرة 
ومغرضة ضد المملكة المغربية، السيما فيما 
يتعلق بادعائها »أن صحفيا مغربيا كان ضحية 
المغربية،  السلطات  عملية تجسس من طرف 
متعــددة  لهجمـات  هاتفــه  تعرض  من خالل 

باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية«.
أن  الموضــوع  في  بـالغ حكومـي  وأكــد 
خلفيات  عليها  تخفـــى  ال  المغربية  »المملكة 
هذا التحامل الممنهج ضدها، وتعرف من يقف 
دائما وراء هذا التحريض المقصود وهم الذين 
ال يذخرون أي جهد لمحاولة اإلساءة لمكاسب 
ستتخــــذ  لذا،  والتنموية.  الحقوقيــة  الوطن 
للدفاع  تدابير  من  يلزم  ما  المغربية  المملكة 
عن أمنها القومي، وكذلك من أجل تنوير الرأي 
المغالطات  والدولي بشأن هذه  الوطني  العام 

المرفوضة«.
وأضاف البالغ أنه أمام تماطل المنظمة في 
تقديم الحجج التي تثبت اتهاماتها ما يعكس 
المغربية  المملكة  يسع  ال  وتورطها،  ارتباكها 
الحقيقي،  سياقه  في  التقرير  هذا  تضع  أن  إال 
المنهجـي  بالتحامـل  : من جهــة  والمتعلـــق 
والمتواصل منذ سنوات، ضد مصالح المغرب، 
وتبخيس ما حققه من تقدم ومكاسب مشهود 
بها عالميا، خاصة في مجال حقوق اإلنسان؛ وقد 
تجاوز هذا التحامل كل الحدود، من خالل سعي 
سياسي  فاعل  إلى  التحول  إلى  المنظمة  هذه 
داخل الساحة المغربية، تحركها في ذلك أطراف 
الوطنيـــة  المؤسســات  على  وحاقدة  معروفة 

المغربية.
ومن جهة أخرى، بمحاولة استغالل وضعية 
صحفي مغربي متدرب ادعت أمنستي أنه تعرض 
لعملية التجسس المذكورة. وهو نفس الصحفي 
شبهة  حول  قضائي  بحث  موضوع  المتدرب 
المس بسالمة الدولة، الرتباطه بضابط اتصال 
عن  المغربية  المملكة  تتحفظ  أجنبية،  لدولة 
الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف 
الذي  الضابط  وهو  الدولي.  المجتمع  وتقاليد 
كان موضوع تسريبات في يوليوز 2013 بهويته 
الكاملة، بعدما اشتغل تحت غطاء ديبلوماسي 

منذ 1979 في المناطق الساخنة عبر العالم.
وإن المملكة المغربية لتجدد رفضها جملة 
وتفصيال لتقارير منظمة العفو الدولية األخيرة، 
بالدفاع  لها  عالقة  ال  بأجندة  الرتباطها  وذلك 
عن حقوق اإلنسان كقيم كونية، ونخص بالذكر 
ويونيو   2019 أكتوبر  الصادرين في  تقريريها 
التاريخ  2020، والتي تتعمد معاكسـة مســـار 
وتوجهات المجتمع الدولي، التي ما فتئت تشيد 
مختلف  في  المغرب  ومبادرات  جهود  وتقدر 

المجاالت، وخصوصا الحقوقية منها.

• عبد الكبير اخشيشن/ أحداث.أنفو
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حيال.. اأ�شاأُلك الرَّ

)البقية ص3(

اإجناز م�شاريع ا�شتثمارية
بقيمة 1،4 مليار درهم بجهة طنجة

وزارة الأوقاف تعلن
عن موعد فتح امل�شاجد باملغرب 

وت�شتثني �شالة اجلمعة

)البقية ص6(

صادقت لجنة اإلشـراف والمراقبـة للوكالــة الجهوية لتنفيـذ المشاريع، يوم 
أعمـال  في جدول  المدرجــة  المشاريع  من  جملة  على  الحالي،  يوليوز   3 الجمعة 

دورتها العادية لشهر يونيو 2020 .
وحسب بالغ  للجهة،توصل موقع جريدة طنجة بنسخة منه، فقد شهدت أشغال االجتماع 
الذي انعقد برئاسة فاطمة الحساني؛ رئيسة مجلس جهة طنجةـ  تطوانـ  الحسيمة و بحضور 
محمد مهيدية والي الجهة، تقديم عرض من طرف فؤاد بنعقا، مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ 
المشاريع، حول أهم االستثمارات والمشاريع التي قامت الوكالة بانجازها وتلك التي قيد االنجاز 

واالخرى التي توجد قيد البرمجة.

أنه تقرر، بعد استشارة السلطات  أعلنت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
الصحية واإلدارية، إعادة فتح المساجد، تدريجيا، في مجموع التراب الوطني ألداء 
الجاري،  يوليوز   15 األربعاء  ابتداء من صالة ظهر يوم  الخمس، وذلك  الصلوات 
مع مراعاة الحالة الوبائية المحلية وشروط المراقبة الصحية التي ستدبرها لجان 

محلية بأبواب المساجد.

التي  الحربائيــة  أساليبــك  كل  بحـــق 
السبل  أقصر  ابتكار  في  وتتفنــن  تتقنهــا 
ومآربـــك،  غاياتــك  إلى  للوصول  وأيسرها 
سرك  في  اقترفتها  التي  الفضائح  كل  وبحق 
المجالس  في  الداني  حديث  فصارت  العلني، 
من  أكثر  يحمل  الذي  قفاك  وبحق  والنوادي، 
جعل  الذي  الطاووسي  وغرورك  ووجه،  رأس 
منك كائنا يختال كما الغراب حين تجرأ على 
الصفات  كل  وبحق  الحمام،  مشية  محاكاة 
الذاكرون  ذكرها  كلما  صارت  التي  المنبوذة 
لسانك  إليك،وبحق  واألصابع  العيون  أشارت 
البذيء، وقاموسك )القادوسي( الذي ال يتقن 
بالغته ســواك، وبحق طابــور اللقطاء الذين 
كل  فتـرى  بالزلفــى،  محيطك  من  يقتربون 
طامع في ودك يزحف إلى وعودك العرقوبية 

متسوال ذليال.. أسألك الرحيال.
اللعينة  الكورونية  الجرثومة  هذه  بحق 
التي استعصـــى عليها التســـرب إلى رئتيك 
فاختــــارت  بهمــا،  لتستقــر  المعطوبتيــن 
االستقرار في رئــات األبرياء األصفياء والفتك 
هامة  ترصع  كانت  التي  األشجـار  وبحق  بها، 
دغدغـــت  كلما  انتشــاء  وتتراقص  المدينة، 
معاول  فاجتثتهـــا  الصبـــا..  ريــح  خصرها 
االستئصال لتنتصب عمـــاراتــك اإلسمنتيــة 
التي تناطح السحاب، وبحق صراخك الموسمي 
المخططات  وجلسات  العلنية،  التجمعات  في 
اهلل  قال  بما  وتطعيمها  السرية،  الشيطانية 
والرسول، وبحق الكرم المصلحي الذي يفوق 
الحد، وتوزيع الخيرات على العباد بال عد، حتى 
يتحقق المبتغى والمراد، وبحق ضميرك الذي 
مثخنا  مثلك  فصار  يحاسبك،  وال  يراقبك  ال 

بالمذلة.. مريضا عليال.. أسألك الرحيال.
وباال  صارت  التي  الدودية  زائدتك  بحق 
عليك،ورمزا لصوالتك الدونجوانيـــة تتباهى 
وتتناطــح  تتعـارك  التي  التيـــوس  كما  بها 
مدة   انتهت  منبوذة  بعنزة  الفوز  سبيل  في 
وكرك،وقلة  وفرك  مكرك  وبحــق  صالحيتها، 
ومروءتك في عقر وكــرك، وبحق من يتذلل 
لك، ويمجد طلعتك بال )هيت لك(، وبحق ما 
سرقت وما سلبت من مستحقات المظلومين 
والمطلقــات،  والمعطوبيــن  والمظلومــات، 
وتواطؤاتك  االنتهازي،  تياسرك  لك  يشفع 
قليال.. تخجل  عساك  شيطانك..  مع  المكرية 

أسألك الرحيال.
بحق سلطتــك المؤقتــة التي وظفتهــا 
انتهى  حين  فصــرت  واالبتــزاز،  الكسب  في 
بعــد  استيقظ  ضميـر  لتأنيب  عرضة  أوانها 
اليقظة  في  النارية  بسياطه  سبات،وحاصرك 
لعنات  والترحال  الحل  في  تشيعك  والمنام، 
وجهـــك  مالمح  إلى  اآلن  تنظر  كيف  األنام، 
وكيف  ماضيك؟،  مـرآة  صفحة  على  المجذور 
ستلقى غدا وجه ربك وأنــت في إقامــة هـذه 
أسألك  وبيال..  وباال  نفسك  على  كنت  الدار 

الرحيال.

جاللة امللك محمد ال�شاد�س يحل بتطوان 
لق�شاء عطلته ال�شيفية

حل الملك محمد السادس، يوم اإلثنين 6 يوليوز الجاري بمطار ابن بطوطة الدولي 
بمدينة طنجة قادما من العاصمة الرباط، حيث غادر مباشرة إلى مدينة تطوان.

الملك لمدن الشمال عادة سنوية، حيث يفضل جاللته أن يقضي  وأضحت زيارة 
أياما من عطلته الصيفية بشواطئ تطوان والحسيمة، التي يمارس بهما هوايته 

المفضلة “الجيت سكي”، رفقة أفراد من أسرته وبعض المقربين.


