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La situation épidémiologique
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AssociAtion de lA Zone industrielle

de MoghoghA - tAnger

-- a Z I t  --

OFFRE DE LOCATION
DE SALLES

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

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

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

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

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

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

tétouan, 125, allée principale, tanger.



2

Le Journal de Tanger  •  N° 4123 •  Samedi 12 Septembre 2020

ECONOMIE SANTÉ SPORT TANGER PRATIQUE JEUX DIVERSTOURISME ActuAlités

Si Casablanca est en sévère confinement depuis lundi 7 
septembre courant, tanger n’est pas mieux lotie, subsis-

tant dans un semi-confinement depuis de longues semaines.
au début du mois de juillet, la ville du Détroit a connu une ex-

plosion de contaminations au coronavirus, avec 427 cas en 24 
heures, ce qui a momentanément placé  la ville à la tête des ré-
gions les plus touchées par l’épidémie. 

Depuis, la terreur règne sur la cité.
On a expliqué, qu’en fait, la particularité de la situation épidé-

miologique à tanger est liée à la tranche d’âge des cas positifs 
qui serait supérieure à 65 ans. Il s’agit de personnes déjà por-
teuses d’autres comorbidités, notamment, le diabète, les mala-
dies cardiaques, l’hypertension, l’insuffisance rénale, etc. 

Ces explications sont peu convaincantes puisque, d’une part,  
ce même constat est valable pour toutes les villes du royaume 
et, d’autre part, la tranche d’âge la plus impactée par le virus est 
inférieure à 40 ans.

On avancera alors d’autres indicateurs  comme le non-respect 
des mesures préventives, et l’irrespect  les gestes barrières et le 
port du masque.

Là, il y a beaucoup de vrai, ce qui a justifié un tour de vis au-
près des citoyens, dans la rue. 

Cela n’a pas, pour autant, calmé les esprits et l’on continue à 
se demander ce qui entoure le flou qui sévit à Tanger.

Cette fois, ce sont les milieux industriels qui sont pointés du 
doigt ? On ferme alors des usines  accusées de ne pas respecter 
les mesures sanitaires et de sécurité pour éviter la contamina-
tion de leurs salariés par le Covid-19.

Pour les professionnels « le foyer de contamination peut certes  
émaner de certaines entreprise, comme il peut émaner des quar-
tiers aussi car, les salariés vivent ensemble puisqu’ils viennent 
d’autres villes et ont une vie sociale de proximité, expliquent-ils, 
estimant qu’il s’agit de responsabilité collective impliquant 
chaque citoyen, chaque famille, chaque employé et chaque entre-
prise. « Ce n’est pas une épidémie liée aux usines, le virus circule 
partout », affirme-t-on.

toujours est-il que le durcissement des restrictions sanitaires 
à tanger aurait impacté l’image de la ville qui a vu ses plages 
interdites d’accès, ce qui a terni son cachet de ville balnéaire par 
excellence.

Le durcissement apparaît à travers des chars de l’armée sta-
tionnés dans des points stratégiques ou circulant dans des ar-
tères de la ville ; à travers des routes barrées ; à travers l’inter-
diction de quitter ou enter à tanger sans autorisation ; à travers 
les régulières campagnes de sensibilisation des citoyens aux 
mesures sanitaires.

tout cela laisse apparaître que tanger endosse un statut par-
ticulier qui n’est ni celui d’un confinement franc, ni celui d’une 
ville ouverte. C’est un semi-confinement qui peut se convertir en 
plein confinement à la moindre alerte. 

tout dépend de la prise de conscience de la population de la 
ville, sachant que le Coronavirus est omniprésent sur nos têtes 
et qu’aucun moyen n’est encore disponible pour le chasser de 
notre atmosphère…

Tanger, quel statut 
face au Covid 19 ?
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Tests du Covid 19
Un premier laboratoire privé 

à Tanger… mais… !
Un premier laboratoire privé 

à Tanger, est enfin autorisé 
à effectuer des tests de dépis-
tage du nouveau coronavirus.

Il s’agit du laboratoire «Ryad 
tétouan» situé non loin du rond-
point de la Ligue arabe, à proxi-
mité de la station-service Shell et 
de la maison automobile Hyun-
dai.

L’octroi de licences aux labo-
ratoires du secteur privé a pour 
objectif de soulager la pression 
sur les laboratoires publics, char-
gés de la détection du Covid-19 
et de contribuer à l’accélération 
du rythme de détection du coro-
navirus dans la ville, en prêtant 
main forte au laboratoire du CHU 
de tanger et à l’institut Pasteur de 
la ville.

Un point noir, cependant, au 
niveau des prix des tests dont 
les prélèvements semblent pour-
tant relativement simples, mais 
qui sont, malgré tout,  facturés à 
700 Dh pour  le PCR  et 300 Dh 

pour le sérologique. Ce qui n’est, 
évidemment  pas à la portée de 
toutes les bourses. C’est un pari 
perdu d’avance !

ainsi, tant que ces tarifs de 
traitement de luxe  ne sont pas 
ramenés  à un niveau social 
abordable  et raisonnablement 
étudiés, nous doutons que ces 
laboratoires privés puissent être  
d’une grande contribution dans 

la lutte contre la pandémie. Peu 
de gens feront appel à leurs ser-
vices.

Si les responsables cherchent 
donc des résultats tangibles, au-
tant oublier le profit et l’appât du 
gain, car ni le moment ni l’occa-
sion ne s’y prêtent. 

L’heure  est plutôt à la mise 
en avant de sa fibre nationaliste 
dans une lutte humaniste. 

L’ouverture du Centre hospi-
talier Universitaire (CHU) de 

tanger, conçu, d’une part, pour 
le renforcement des services 
de santé actuellement très mo-
destes  dans  la région, et d’autre 
part,  pour compléter la formation 
dispensée par la nouvelle faculté 
de médecine et de pharmacie, 
déjà en fonction à tanger, ne sau-
rait tarder,  les travaux lancés en 
2015, étant en cours de finition et 
les  d’équipements étant à leur 
dernière phase.

En fait, il s’agirait  d’équipe-
ments de pointe, dont le proces-
sus d’acquisition et d’installation 
est assez compliqué. Les négo-
ciations avec les fournisseurs 
vont bon train, pour l’acquisition 
du matériel à des prix conve-
nables  et pour  une livraison  
dans des délais optimums.

« Une ouverture au cours de 
cette année serait un record et 
aucune date ne peut être avan-
cée pour le moment » estime-t-
on, ce qui exclue tout démarrage 
de l’hôpital  avant 2021.  

Le CHU de tanger  qui a néces-

sité un investissement de 2,33 
milliards de DH,  et qui sera d’une  
capacité de 770 lits, comportera 
un pôle «Mère-Enfant», un pôle 
Médico-chirurgical, un bloc opé-
ratoire avec 15 salles d’interven-
tions chirurgicales centrales et 
une salle de brûlés graves, des 
pôles d’excellence (urgences, 
trauma center), un laboratoire 
central, une unité de télémé-
decine, des services de forma-
tion, un centre de simulation, et 
d’autres dépendances adminis-
tratives et techniques.

Dans le même volet, le Conseil 
de la région de tanger-tétouan-al 
Hoceima a approuvé, lundi  7 
septembre,  une convention de 
partenariat entre la direction ré-
gionale de la Santé et l’agence de 
promotion et de développement 
du Nord (aPDN), dotée d’une 
enveloppe budgétaire de 100 mil-
lions de DH qui sera consacrée à 
l’amélioration de l’offre sanitaire 
dans le nord du royaume où l’on 
ressent un grand déficit sanitaire 
confirmé depuis l’apparition de 
la pandémie Covid 19.

Santé à Tanger
Le CHU en phase finale 
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En début de semaine, les Marocains se sont réveillés, lundi 7 septembre 2020, sur une subite décision de mise 
en quarantaine de la ville de Casablanca sévèrement frappée par une vaste propagation de la pandémie du 

Covid 19, ayant affiché, la veille, dimanche, au niveau national, un record de 2.234 cas notifiés en 24 heures, dont 42 % 
Casablanca. 

« Nous risquons d’être submergés par le virus. Dès lors, des mesures drastiques s’imposent, sinon la situation risque 
d’être incontrôlable dans les jours à venir », s’est écrié le ministre de la Santé, Ahmed Aït Taleb, au bord de l’affolement.

Cette situation dramatique corrobore les craintes 
du Professeur ahmed Rhassane El adib, spécialiste 
en anesthésie-réanimation au CHU Mohammed VI de 
Marrakech, qui suit de près l’évolution de la pandémie 
du nouveau Coronavirus au Maroc, et qui estime que 
la situation épidémiologique Covid 19 va s’aggraver si 
des mesures urgentes ne sont pas rapidement prises 
à l’échelle nationale.

Dans un article critique, au sens scientifique du 
terme, l’expert met en doute l’organisation actuelle de 
la lutte contre le Covid-19, dénonçant le retard dans 
le diagnostic et le traitement, appelant à augmenter le 
nombre de tests et à commencer le traitement sur la 
base d’examens cliniques, en attendant les résultats 
des tests, et estimant que toutes les données dispo-
nibles permettent de penser que les chiffres épidémio-
logiques ne reflètent pas la réalité.

«Depuis aïd al-adha célébré le 31 juillet dernier, 
nous vivons une deuxième phase épidémiologique, 
marquée par l‘augmentation du nombre de décès et 
de patients pris en charge en soins intensifs et en réa-
nimation, avec une très forte pression sur notre sys-
tème de santé », indique le Pr El adib, estimant que 
la situation épidémiologique actuelle, qui va évoluer et 
s’élargir, impose l’instauration, sur le plan na-
tional, de mesures accélérées  pour pouvoir 
éviter l’aggravation de la situation et l’aug-
mentation de la mortalité. 

« En dehors de la problématique de 
respect des mesures de prévention, 
il apparaît clairement que les procé-
dures de diagnostic, de traitement 
et de suivi des patients ne sont plus 
adaptées à la situation épidémiologique actuelle qui 
se heurte à des ressources humaines démotivées et 
de plus en plus malades, des circuits de diagnostic et 
de traitement inappropriés, une difficulté d’accès aux 
tests pour les patients symptomatiques avec retards 
des résultats, au non bénéfice des traitements de ré-
férence et au suivi des patients et des contacts, non 
optimisé » relève le spécialiste, estimant qu’il convient 
de « réagir en urgence en adoptant une stratégie inté-
grée de contrôle de cette deuxième phase de l’épidé-
mie, qui doit s’articuler autour de quatre axes fonda-
mentaux: la prévention, le diagnostic, le traitement et 
la gouvernance ».

Premièrement, il faut éviter la création de lieux de 
contagion au sein du système de santé, tout rassem-
blement dans les structures de soins (ex : établisse-
ments de soins de santé primaires, services des ur-
gences …) doit être évité à tout prix, en privilégiant la 
téléconsultation et la télémédecine, et en renforçant 
les centres d’appels notamment les SaMUs, en res-
sources humaines et en procédures claires avec des 
circuits tenant compte des spécificités régionales, 
conçoit l’expert.

Deuxièmement, en ce qui concerne le diagnostic, 
il faut augmenter la capacité en tests Rt-PCR avec 
une distribution territoriale en fonction de la situa-

tion épidémiologique permettant leur rationalisation, 
le diagnostic précoce des malades, et la rapidité des 
résultats.

 En effet, poursuit le Pr El adib, « des études scien-
tifiques récentes confirment que l’épidémie ne peut 
être contrôlée si les résultats des tests ne sont pas 
rendues en moins de 48 heures, chose qui n’est pas 
le cas actuellement un peu partout, pour plusieurs rai-
sons»

D’autre part, il faut avouer que les chiffres annon-
cés quotidiennement sont conditionnés par le nombre 
de tests effectués et donc ne reflètent pas la réalité 
de la situation épidémiologique, puisque énormément 
de patients n’ont pas accès aux tests ou évitent de se 
faire tester, les résultats traduisent une situation an-
térieure, et 30% des tests ont des résultats négatifs 
alors que la maladie est bien présente. Nous pou-
vons facilement poser le diagnostic cliniquement 
et avec le scanner, ce qui impose 
le changement urgent de la 
définition de la maladie. 

«Un exemple criard de l’urgence de l’actualisation 
de la définition est le nombre de patients sévères 
et critiques déclarés qui ne reflète aucunement le 
nombre réel puisque la majorité des patients hospita-
lisés dans les services de soins intensifs et réanima-
tion Covid sont hospitalisés sur des critères cliniques, 
voire scannographiques, avant la réalisation des tests 
ou même si les résultats sont négatifs » fait remarquer 
l’expert, soulignant que, pour augmenter le nombre de 
tests effectués quotidiennement, il faut les produire 
au niveau national, ouvrir de nouveaux laboratoires, 
renforcer les capacités des laboratoires fonctionnant 
actuellement à plein régime, par des ressources hu-
maines formées, engager le maximum de laboratoires 
privés avec des incitations et des financements dans 
le cadre de l’assurance maladie, et mise à disposition 
de certains laboratoires mobiles et mobilisables rapi-
dement dans les zones à forte épidémie ».

Il faut également créer des procédures et des méca-
nismes pour prioriser et accélérer les résultats des pa-
tients présentant des symptômes,  recommande le Pr 
El adib, estimant que les  tests devraient être rappro-
chés au besoin des citoyens et des zones et quartiers 
de clusters épidémiologiques, en créant des centres 
de proximité (même sous forme de tentes), en laissant 
les établissements de soins de santé primaires pour 

leurs fonctions de vaccination, et de suivi des femmes 
enceintes et des maladies chroniques.

«Concernant les tests sérologiques rapides, ils ne 
sont pas valables pour le diagnostic initial, car leur 
résultat est négatif si le patient est dans les premiers 
stades de la maladie, puisqu’ils ne se positivent que 
10 jours ou plus après l’infection, ils ne peuvent donc 
être utilisés que pour les patients qui consultent tar-
divement, comme les patients en réanimation par 
exemple, pour le diagnostic de rattrapage, dans le 
cadre des enquêtes épidémiologiques, ou dans le 
cadre du dépistage dans certaines professions telles 
que les professionnels de la santé, l’industrie, l’éduca-
tion, etc, explique l’expert, ajoutant que ces tests ont 
une faible sensibilité et risquent de négliger de vrais 

patients ou des personnes conta-
gieuses ; ils doivent donc être utilisés 
correctement dans leurs indications, 
selon des protocoles clairs et scienti-
fiquement validés. 

« Enfin, dans le cadre du diagnos-
tic, il est extrêmement important de 
mener des études épidémiologiques 
sur la prévalence et l’immunisation 
des citoyens à travers tout le territoire 
national », dira-t-il.

troisièmement, un traitement pré-
coce est le meilleur moyen de réduire 
la contagion, les cas graves et les dé-
cès. Rappelons-nous, lorsque notre 
système de santé a été efficace en juin, 
le taux de létalité était de 0,2 %, mais 
avec l’évolution actuelle de la situation 

épidémiologique et l’impossibilité pour le secteur pu-
blic de faire face seul à la situation, le taux de létalité 
a augmenté en flèche, souligne le Pr El Adib, estimant 
qu’à la lumière de l’évolution épidémiologique actuelle, 
il faut traiter immédiatement chaque personne présen-
tant des symptômes grippaux ou respiratoires, sans 
se focaliser sur les tests, mais malheureusement on 
remarque que beaucoup de patients perdent du temps 
en va-et-vient entre les différentes structures sans bé-
néficier en temps opportun des médicaments néces-
saires (selon le protocole national) ; elles tardent, voire 
ne réussissent pas à accéder aux tests, puis s’ils les 
réalisent, ils doivent encore  attendre les résultats qui 
tardent ou qui reviennent faussement négatifs. Entre-
temps, l’état des patients se détériore et ils atterrissent 
en réanimation avec le risque de mourir. 

« Donc pour pallier ces retards et réduire la morta-
lité, il est impératif d’instaurer rapidement des modali-
tés de traitement précoce qui ne peut en aucun réus-
sir sans implication des médecins de premier recours 
des 2 secteurs, public et privé, dans la prescription du  
traitement selon le protocole national adopté, sachant 
que cette prescription doit respecter les conditions de 
déclaration obligatoire de maladie, protocole de suivi, 
remboursement par l’assurance maladie, etc.

SUITE EN PAGE 4

Des mesures urgentes 
s’imposent à l’échelle nationale

Covid 19
La situation épidémiologique s'aggrave
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Rubrique   
Culturelle

MAUVAISES HERBES
de DIMA ABDALLAH

C’est un premier roman de Dima Abdallah, archéologue née 
au Liban, que Sabine Wespieser choisit de publier pour la ren-
trée littéraire 2020. L’autrice y fait se rencontrer les voix d’une 
fille et de son père, dans un dialogue passionné et désespéré, 
autour de l’exil et de la dislocation des liens familiaux.

Résumé : Dehors, le bruit des tirs s’intensifie. Rassemblés 
dans la cour de l’école, les élèves attendent en larmes l’arrivée 
de leurs parents. La jeune narratrice de ce saisissant premier 
chapitre ne pleure pas, elle se réjouit de retrouver avant l’heure 
« son géant ». La main accrochée à l’un de ses grands doigts, 
elle est certaine de traverser sans crainte le chaos.

Ne pas se plaindre, cacher sa peur, se taire, quitter à la hâte 
un appartement pour un autre tout aussi provisoire, l’enfant 
née à Beyrouth pendant la guerre civile s’y est tôt habituée.

Son père, dont la voix alterne avec la sienne, sait combien, 
dans cette ville détruite, son pouvoir n’a rien de démesuré. 
Même s’il essaie de donner le change avec ses blagues et des 
paradis de verdure tant bien que mal réinventés à chaque dé-
ménagement, cet intellectuel – qui a le tort de n’être d’aucune 
faction ni d’aucun parti – n’a à offrir que son angoisse, sa luci-
dité et son silence.

L’année des douze ans de sa fille, la famille s’exile sans lui 
à Paris. Collégienne brillante, jeune femme en rupture de ban, 
mère à son tour, elle non plus ne se sentira jamais d’aucun 
groupe, et continuera de se réfugier auprès des arbres, des 
fleurs et de ses chères adventices, ces mauvaises herbes 
qu’elle se garde bien d’arracher.

L’exil occupe une place importante dans ce récit, puisque 
la jeune fille y sera confrontée à l’âge de douze ans, forcée 
de quitter son Liban natal, pour émigrer en France. Mais c’est 
l’exil intérieur qui prend beaucoup plus de place, Dima abdal-
lah nous montre à quel point on peut se sentir étrangers aux 
autres, même dans un environnement familier. 

De sa bataille permanente avec la mémoire d’une enfance 
en ruine, l’auteure de ce beau premier roman rend un compte 
précis et bouleversant. Ici, la tendresse dit son nom dans une 
main que l’on serre ou dans un effluve de jasmin, comme au-
tant de petites victoires quotidiennes sur un corps colonisé 
par le passé.

Bonne lecture !

@ par Meryem Cherradi

Coronavirus

Ajustez convenablement 
votre masque de protection 

Préservez votre santé 

« aussi, la délivrance des mé-
dicaments du protocole national 
doit être possible à la fois dans le 
secteur public et dans les phar-
macies aux mêmes conditions 
citées ci-dessus » insiste le Pr 
El adib, recommandant l’impli-
cation accélérée des cliniques 
privées dans la prise en charge 
des patients Covid-19 (exemple 
de l’Espagne).

Le spécialiste met, d’autre 
part, le doigt sur  la problé-
matique des réanimations 
qui n’est aucunement 
liée au nombre de lits ou 
aux équipements, mais 
surtout aux ressources 
humaines compétentes 
dans ce domaine. 

« avec les 200 mé-
decins réanimateurs 
anesthésistes et mé-
dicaux du secteur pu-
blic, déjà mal répartis 
au niveau national, 
certaines régions vont avoir des 
difficultés insurmontables pour 
la prise en charge du Covid et 
du non Covid, dans les materni-
tés, urgences, chirurgies » fait-il 
remarquer, soulignant un autre 
point majeur pour la prise en 
charge, qui est celui du renforce-
ment des capacités des services 
d’aide médicale urgente SaMU, 
essentiellement en ressources 
humaines (déjà en manque de 
médecins spécialistes ou quali-
fiés en médecine d’urgence), à la 
fois pour la régulation des appels 
médicaux, pour les interventions 
rapides et pour le transport, avec 
une coordination et un partena-

La Méridionale s’apprête 
à lancer une ligne ré-

gulière « ropax » entre le port 
français de  Marseille et celui de  
tanger Med, dont l’ouverture est 
annoncée pour fin octobre/début 
novembre 2020, trois rotations 
par semaine.

«après études de marché, 
nous avons décidé de position-
ner le «Girolata» et le «Pelagos» 
sur une nouvelle ligne «ropax» 
entre Marseille et tanger avec 
une fréquence de trois rotations 
par semaine», a annoncé  Sta-
nislas Lemor, président-directeur 
général de Stef, la maison-mère 
de la compagnie.

C’est une option osée quand 
on sait que CMa CGM qui avait 
tenté l’aventure en octobre 2017, 
a dû suspendre son service trois 
mois plus tard, faute de trafic. La 
liaison, exclusivement réservée 
au fret, n’avait pas été suivie à 
l’époque par les transporteurs 
routiers.

Sans report du contrat d’af-
frètement du « Girolata » avec 

riat entre les secteurs public, pri-
vé et la protection civile ...

« Il faut également tenir 
compte de la préservation des 
professionnels de la santé, en 
assurant leur protection au maxi-
mum, s’en occuper rapidement 
et correctement s’ils contractent 
la maladie et les accompagner 
pour récupérer rapidement leur 
santé et leurs postes » recom-
mande le Pr El adib.

« En ce qui concerne le traite-
ment à domicile, il doit être sou-
mis à deux conditions de base: 
la première est de n’inclure que 
les cas qui ne présentent pas 
de symptômes ou se plaignent 
de symptômes mineurs et qui 
ne souffrent pas de maladies 
chroniques. La seconde est de 
s’assurer que le patient a la pos-
sibilité de s’isoler à domicile, car 
il n’est pas possible d’orienter 
un patient ou un porteur dans 
un domicile ou il ne peut pas 
être isolé. D’autre part, le trai-
tement à domicile suppose au-
tomatiquement qu’il existe une 
capacité à suivre les patients au 

GNV, ce service est annoncé 
pour fin octobre ou début no-
vembre. « Entre Marseille et tan-
ger, il n’existe pas de ligne ropax, 
explique-t-on, ajoutant : « C’est 
une alternative pertinente et sûre 
au trajet 100 % routier via algé-
siras pour les chargeurs et les 
transporteurs routiers au regard 
de la traversée de 36 heures et la 
fréquence élevée proposée. Nos 
études montrent qu’il existe un 
marché passagers, notamment  
pendant l’été, et fret à l’import 

moins par téléphone, ce qui est 
pratiquement difficile à réaliser 
vu la situation épidémiologique 
actuelle.

Quatrièmement, la bonne 
gouvernance reste la condition 
majeure pour contrôler l’épidé-
mie, à travers la mise en place 
urgente de comités régionaux 
de gestion médicale de la crise 

(task Force), impliquant 
tous les secteurs (mili-
taire, administration terri-
toriale, public et privé…), 
composés d’experts du 

terrain, et impliquant les 
ordres professionnels pour 

l’application et le contrôle.
Il faut également s’appuyer 

sur les recommandations et 
les protocoles scientifiques en 
contextualité dans notre pays, 
élaborés par les experts des so-
ciétés savantes nationales. 

« Je donne juste l’exemple de 
la polémique actuelle concer-
nant la rentrée scolaire, où la dé-
marche devait se baser d’abord 
sur un avis scientifique médi-
co-psycho-social (comme élabo-
ré par nos sociétés savantes na-
tionales des sciences médicales, 
de pédiatrie et de pédopsychia-
trie), et l’application par une 
adaptation territoriale, en fonc-
tion de la situation épidémique 
de chaque localité, en se basant 
sur des données épidémiolo-
giques fiables et implication des 
compétences pédagogiques et 
sanitaires de proximité, conclue 
le Professeur ahmed Rhassane 
El adib.

comme à l’export ». 
La ligne serait à l’équilibre 

dès 2021 avec un objectif de 
parts de marché sur les flux 
Grand Sud de la France-tanger 
de l’ordre de 5 % dans le fret et 
de 2 % dans le passager.

Confrontée à un manque de 
visibilité sur son marché corse 
historique, La Méridionale est à 
la recherche d’un second souffle. 
Cette diversification ouvre de 
nouvelles perspectives à la filiale 
maritime du groupe Stef.

Transport maritime

Nouvelle liaison 
entre Marseille et Tanger Med

SUITE DE LA PAGE 3

Covid 19 : La situation éxpidémiologique s'aggrave
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FAits DiVERs

 Hay Drissia

Mystérieuse disparition 
d’un jeune garçon

Sorti, lundi dernier, en milieu d’après-midi, du do-
micile parental situé au quartier Drissia à tanger, 

pour se rendre à la pharmacie la plus proche afin d’y 
acheter des médicaments, un jeune garçon, adnane 
Bouchouf (en photo), 10 ans, n’a plus donné signe de 
vie. Il aurait disparu dans des circonstances mysté-
rieuses. 

Les dernières images le concernant ont été filmées 
par une caméra de surveillance, le montrant proche 
d’un inconnu non reconnu par le père de l’enfant dis-
paru qui affirme avoir fait une déclaration à la police en 
donnant un signalement précis de l’enfant et de l’indivi-
du qui semblait le côtoyer dans la rue.

a ce jour, alors que des recherches sont lancées tous 
azimuts par la famille et par la police, la question reste 
posée : s’agirait-il d’un enlèvement ou d’une fugue.

Cette dernière hypothèse demeure toutefois dou-
teuse parce que, selon ses parents et son entourage, 
l’enfant n’avait apparemment aucune raison de fuguer.

Pour le cas probable où le jeune disparu serait croisé 
ou aperçu quelque part, il serait souhaitable de signaler 
d’urgence  le fait aux numéros de téléphone suivants : 
0662579424  /  0664484403  /  0665932181.

uuuuuu 

 La mosquée « Souriyne » 
fermée pour cause 

du Covid-19

La délégation régionale des affaires islamiques 
à tanger, a procédé, vendredi 4 septembre 

courant, à la fermeture de la mosquée “Souriyine” si-
tuée à Riad tétouan, place de la Ligue arabe, où des cas 
positifs de Covid 19 ont été recensés  parmi les fidèles 
qui se rendent régulièrement à ladite mosquée pour y 
accomplir leurs prières.

Les personnes reconnues malades ont été prises en 
charge par les services sanitaires.

La date de réouverture de ladite mosquée sera déter-
minée en fonction de l’évolution des mesures sanitaires 
énergiquement  mises en œuvre pour éviter que ce lieu 
de culte ne se transforme en foyer infectieux.

Tétouan 

Léger séisme dans 
la région 

Le Réseau national de surveillance et d’alerte 
sismique  a annoncé dans un bulletin d’alerte 

sismique, qu’une secousse, dont l’épicentre était  situé 
dans la commune de Sahtryine,  province de tétouan, 
s’est produite dimanche dernier à 12 h 56min 26 sec 
(GMt+1). 

La secousse d’une magnitude de 4.0 degrés sur 
l’échelle de Richter était d’une profondeur de 55 km, 
d’une latitude de 35.522°N et d’une longitude de 
5.447°W.

On n’a pas relevé de dégâts.

uuuuuu 

Un yacht en difficultés
 au large d’Al Hoceima

En fin d’après-midi de samedi 5 septembre 
courant, un yacht espagnol  s’est trouvé en 

difficultés au large d’Al Hoceima, après avoir,  quitté la 
Marina de la ville, apparemment sans l’autorisation né-
cessaire.

Une fois en pleine mer, le bateau aurait  commencé 
à prendre de l’eau et à être inondé pour des raisons qui 
restent à déterminer.

Les 8 personnes membres d’une même famille espa-
gnole qui se trouvaient  à bord ont été secourues  par la 
Gendarmerie royale marocaine.

Fort heureusement, aucune victime n’est à déplorer 
parmi les passagers, hormis des dégâts matériels sur 
le bateau.

uuuuuu 

Larache 

Viol sauvage d’une 
sexagénaire malade 

mentale 

Un individu trentenaire a forcé, samedi 5 sep-
tembre courant, le domicile situé dans un bi-

donville de Larache, occupé par une femme sexagénaire 
malade mentale, qu’il a sauvagement violée, avant de 
prendre la fuite.

Une fois informée, la police judiciaire de Larache s’est 
rendue sur le lieu du drame et fait évacuer la victime à 
l’hôpital où l’on a confirmé la version du viol.

L’enquête ouverte a vite conduit à l’identification et  
à l’arrestation du jeune violeur  déféré, mardi, devant le 
parquet près la Cour d’appel à tanger qui a ordonné la 
détention préventive du criminel à la prison locale de 
tanger, en attendant sa comparution devant le juge.

uuuuuu 

Trafic de drogue 
et vol de voitures 

La police judiciaire relevant de la préfecture de 
police de tanger, a démantelé, mardi, un ré-

seau constitué de trois individus spécialisés dans  le 
trafic de drogue et de psychotropes, ainsi que dans le 
vol de voitures de location.

Une descente de police effectuée au fief du réseau à 
tanja Balia, a donné lieu à la saisie de 25 lots de cocaïne 
détenus par l’un des trafiquants qui ont été placés en 
garde à vue pour les besoins de l’enquête et l’instruction 
du dossier judiciaire d’usage.

uuuuuu 

Démantèlement 
d’une cellule terroriste 

s’activant à Tanger 
et ailleurs

Dans les premières heures de jeudi 10 septembre, 
le Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ),  

a lancé un raid simultanément dans quatre villes du 
royaume, Témara, Skhirat, Tiflet et Tanger, pour le dé-
mantèlement d’une présumée cellule terroriste.

Pour l’heure, quatre personnes ont été interpelées, 
dont le chef présumé de cette cellule  arrêté à téma-
ra. Cet individu, âgé de 35 ans, a tenté de résister aux 
éléments des forces spéciales, qui ont été contraintes 
d’user de leurs armes de service pour le maîtriser. 

Lors d’une descente au domicile de l’intéressé, 
le BCIJ a procédé à la saisie de coutelas, haches, ju-
melles, gadgets électroniques, bonbonnes de gaz bu-
tane de différentes tailles, cagoules ainsi que plusieurs 
autres matériaux dont des ingrédients à la dangerosi-
té avérée dans la fabrication de bombes artisanales à 
même de faire un maximum de dégâts, ainsi que des 
produits chimiques et des clous qui seront soumis à 
une expertise pour confirmer que ces produits devaient 
servir à la fabrication d’engins explosifs qu’on suppose 
potentiellement dangereux. 

Faits divers

Ph : DR

Ph : DR
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En ma qualité de futur élu local (c’est pour 
bientôt, incha allah, je ne veux pas crier 

victoire trop tôt…dans la vie, rien n’est jamais ac-
quis d’avance!!!).

pour l’instant, il faut que j’évite de fréquenter, 
continuellement, cette clique dite : « grossiers dif-
famateurs ».

Il ne m’est plus possible d’avoir des relations 
amicales avec eux, comme autrefois; ils pourront 
facilement, sans qu’ils ne le sachent, me salir ma 
réputation et, en priorité, pourquoi pas, pour un 
oui ou pour un non, me trouver du jour au lende-
main, dans de sales draps!

De toutes les façons, je ne voudrais, en aucun 
cas, rompre, définitivement nos anciennes at-
taches avec mes ex-copains de route, sans les 
perdre de vue de très près. Il est logique et normal 
que tout peut arriver n’importe quand…c’est le 
hasard de la vie qui décide!

En tant que nouveau venu, comme simple dé-
butant dans cette sphère politique pleine de « ma-
chins », je suis parvenu à la conclusion suivante : 
il vaut mieux de ne pas se faire gratuitement des 
adversaires qui peuvent me nuire, et de se mon-
trer exagérément sympa avec eux!?! C’est pour 
cette raison que je tenterais, à tout prix, de contac-
ter, au moins une fois par mois, mes ex-potes, non 
pas de bon gré, mais surtout par une extrême 
n’nécessité ou pour une cause vitale et impérative 
(??!) à chacun de chercher ses propres intérêts.

La tâche ne s’annonce pas tellement aisée dans 
cette politique bidon d’ici-bas…Un défi, agité, à 
examiner au fur et à mesure!!!

Quand on a de la chance, comme la mienne, 
cela marche merveilleusement bien, principale-
ment, grâce aux stratégies assurées prodiguées 
par mon mentor, le sieur Sidi Flaneflani. 

Il faut se lever de très tôt pour bien connaitre ce 
personnage…

Celui-ci m’avait incité au monde des politicards 
au niveau régional. Il avait tout prévu (de la pre-
mière à la vingt-sixième lettre de l’alphabet!). Il 
faut dire qu’il en sait quelque chose ; sur le dé-
roulement des élections…dans cette métropole, 
un chemin étroit, tortueux et périlleux, qui va de 
la distribution des cartes électorales à celui des 
opérations de dépouillement après la fermeture 
des bureaux de vote, ou je ne sais quoi ailleurs !!!

J’adresse à Sidi Flane une pensée particulière…
Ce qui m’a le plus intrigué dans cette mission, 

c’est que tout s’est précipité…
a peine la compagne électorale amorcée et 

semblait  évoluer dans le bon sens, que  j’ai été 
surpris par l’engouement de « déserteurs » dont 
beaucoup ont affirmé s’être trompés après avoir 
changé, pêle-mêle, plusieurs pactes, alliances et 
surtout des partis politiques en permanence!?!  
désirant adhérer à Mon parti politique…Mon parti 
n’est constitué que de citoyens incorruptibles et  
a comme devise « un parti ou il est plutôt bon de 
nager à contre-courant de tous les autres partis 
confondus de cette ville, un parti responsable qui 
se rend disponible pour venir en aide…matérielle, 
assistance humanitaire, et enfin un parti qui ne 
s’engage que pour la bonne cause,  pour le bien 
commun  et pour le bien de chaque (je ne termine 
pas cette phrase…!!!).

Dans cette ville, durant chaque élection (législa-
tive, parlementaire ou autre…) la plupart des par-
tis politiques n’hésite pas à mentir sans aucune 
honte. Ils n’ont pas de quoi être fiers!!!(Houma!)

La recrudescence de leurs mensonges habi-
tuels, hante les esprits des citoyens qui craignent 
une ènième fois d’être trompés comme les fois 
antérieures…On finit par ne plus rien croire…

J’espère au moins qu’on acceptera le pro-
gramme de mon parti parlementaire…

« Hojala » comme on dit en espagno l Pero qui 
en sabe ?  

(a suivre) 
Signé : OM-ART

Rubrique

14ème partie

Profil d’un ancien 
Tangérien

ActuAlités

Il faut admettre que l’opération 
« Rentrée scolaire 2020-2021» 

est exceptionnellement dure et peu 
maîtrisable, faute de mesures pré-
cises et fermes dictées à terme, non 
pas par les académies régionales 
de l’éducation et de la formation 
(aREF), qui ne faisaient qu’appliquer 
des instructions «venant d’en haut» 
au fur et à mesure, mais plutôt en 
provenance des autorités centrales, 
le ministère de tutelle ayant jonglé 
pendant plusieurs semaines sur les 
prises de décisions, allant jusqu’à 
se décharger, en dernière minute, de 
certaines mesures embarrassantes, 
en rejetant la responsabilité sur 
les parents d’élèves, comme celle 
cruciale du choix du mode présen-
tiel ou à distance, semant ainsi la 
panique au sein des familles et un 
désordre indescriptible au sein des 
établissements scolaires, à la veille 
même de la rentrée. 

D’une manière générale, au niveau 
des aREF dont celle de tanger-té-
touan-al Hoceima, on semblait ne 
pas savoir sur quel pied danser, en 
l’absence d’instructions précises. a 
tanger, on annonçait que « l’acadé-
mie continuera à communiquer avec 
l’ensemble des parties concernées 
et l’opinion publique en fonction de 
ce qu’impose toute « nouveauté liée 
à cette question », souligne un com-
muniqué ». 

Ainsi, on avançait dans le flou 
total, d’où la naissance d’une 
confusion dans certaines écoles, 
chacune agissant selon un nombre 
imprévisible d’élèves à inscrire au 
présentiel. Plusieurs établissements 
scolaires restaient dans l’expecta-
tive devant l’inscription ou non des 
élèves. 

Pourtant, trois jours avant la ren-
trée, l’aREF de tanger, annonçait 
que la situation était maîtrisée et 
que toutes les dispositions étaient 
prises pour réussir la rentrée, alors 
que la plupart des parents ne sa-
vaient même pas que leurs enfants 
devaient aller à l’école pendant trois 
jours par semaine seulement, pour 
les besoins sanitaires, ce qui est 

La chambre des délits près le 
tribunal de première instance 

à alHoceïma a condamné, lundi, une 
bachelière à verser une amende de 5 
000 dirhams, pour tricherie avérée aux 
examens du baccalauréat.

Le tribunal a également décidé de 
confisquer définitivement le téléphone 
portable de l’élève.

Le parquet a poursuivi la fautive pour 
«tricherie aux examens du baccalau-
réat avec l’aide d’un non-candidat et 
de candidats pour répondre aux ques-
tions d’épreuves, à l’intérieur et à l’ex-
térieur du centre d’examen, en facilitant 
la circulation des réponses».

tout à fait logique eu égard aux exi-
gences sanitaires. Cette lacune est 
imputable à une insuffisance criarde 
de communication de la part du mi-
nistre de tutelle s’étant pourtant ac-
caparé, en personne, la tribune de la 
communication pendant plusieurs 
jours, sans toutefois dire l’essentiel .

D’ailleurs, cela est apparu dans 
notre précédente édition publiée 
deux jours, à peine, avant la rentrée, 
dans laquelle nous nous deman-
dions encore comment les classes 
allaient-elles être organisées pour 
contenir juste 50% de leur effectif 
habituel en élèves. 

Ce n’est que le jour même de 
la rentrée, lundi 7 septembre, que 
l’aREF de tanger-tétouan-al Ho-
ceima a annoncé qu’il a été décidé 
l’adoption de l’enseignement pré-
sentiel en alternance au niveau des 
établissements scolaires situés 
dans les zones urbaines et rurales 
relevant de la direction provinciale 
de l’Education nationale de tan-
ger-assilah, à l’exception d’ établis-
sements situés dans certains quar-
tiers de tanger, où l’enseignement à 
distance sera adopté.

On précise qu’en coordination 
avec la wilaya de la région de tan-
ger-tétouan-al Hoceima, il a été 
décidé d’adopter l’enseignement 
présentiel en alternance au sein des 
établissements scolaires privés et 
publics situés en zones urbaines et 

rurales, hormis les établissements 
scolaires situés dans les zones de 
Béni Makada, El Mers et Mghogha à 
tanger qui feront l’exception et ver-
ront ainsi l’adoption de l’enseigne-
ment à distance.

Les quartiers concernés par l’en-
seignement à distance au niveau 
de Béni Makada et El Mers sont Bir 
Chifa, achennad, Ben Dibane, lotis-
sement al khair, Sidi Driss, Béni Ou-
riaghel, El Mers, addoha-al Barka, 
Béni Said, Hararin, Zemmouri, Saa-
da, El Wahabi Zemmouri, al Warda, 
Jirrari, El Haddad, Bouhout, Dehar El 
kanfoud, Hawmat Soussi, al Hanae, 
al Ouama al Charkia et al Gharbia, 
al Majd, Zahraa, Rekaai, al Boughaz, 
Al Mowadafin, Moulay Slimane et 
Florencia.

S’agissant de la zone de Mgho-
gha, il a été décidé d’adopter l’ensei-
gnement à distance dans les établis-
sements scolaires qui se situent au 
niveau des quartiers Benkirane, ard 
Dawla, Mghogha kbira, Mghogha 
Sghira, Charf, al amal et le quartier 
Mghogha.

Maintenant qu’on voit plus clair 
après une zone d’ombre en matière 
d’organisation, il resterait certains 
points à tirer au clair, notamment 
entre les écoles privées et les pa-
rents d’élèves qui demandent une 
révision des conditions de scolarisa-
tion à mi-temps de leurs enfants, no-
tamment en matière de tarification.

Le ministre de l’Education s’est plusieurs fois accaparé 
la tribune de la communication, sans dire l’essentiel 

Rentrée scolaire 2020-2021  

On voit plus clair après 
l’improvisation et la confusion 

Al Hoceïma   

Condamnation d’une tricheuse
à l’examen  

Ph : DR
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Covid 19  

Profonde crise 
chez les bazaristes

Covid 19 
L’immobilier en pleine 

crise à Tanger  

Gare de Tanger-ville  

Des voyageurs verbalisés

ActuAlités

Le Site électronique «Ma-
rocains du monde» 

s’est intéressé, cette semaine, 
aux bazaristes marocains, no-
tamment ceux de tanger, dont il 
signale la détresse commerciale 
face à la pandémie du Corona-
virus qui a mis un frein à l’arri-
vée des touristes généralement 
friands des produits de l’artisa-
nat marocain.

« Criblés de dettes et faute 
de clients, les bazaristes sont 
menacés de faillite et voient se 
profiler à l’horizon, des jours 
sombres pour la profession », 
peut-on lire dans le site, ajoutant 
que « ces vendeurs d’articles 
artisanaux dont la clientèle est 
essentiellement composée de 
touristes étrangers ne savent 
plus où donner de la tête. Deux 
mois après le déconfinement, la 
reprise de leur activité est tou-
jours compromise. acculés par 
des dettes et faute de clients, ils 
sont nombreux à désespérer et 
prêts à rendre le tablier ».

Citant Mohamed Bekkouri 
alami, président de l’associa-
tion des bazaristes de tanger, 
«Marocains du monde» peint 
un tableau très peu reluisant de 
la situation  qui demeure incer-
taine et constitue une réelle me-
nace de faillite collective pour la 
profession.

«La plupart d’entre nous n’ont 
pas les moyens de payer leur 

Bank al Maghrib a livré ses tendances sur l’immobilier à tan-
ger, à travers l’Indice des prix des actifs immobiliers (IPaI).

Les résultats révèlent que la Ville du Détroit  n’est pas mieux lo-
tie que plusieurs autres cités marocaines qui traversent des jours 
difficiles en cette crise sanitaire due au Covid-19. 

En effet, selon les éléments de l’Indice de l’IPaI, les prix des ap-
partements ont baissé de −9,9% tandis que les transactions ont 
chuté de −37,7%. De même, les prix des maisons ont baissé de 
−12,3% alors que les transactions ont fortement chuté de −68,7% 
dans la ville de détroit.

Les mêmes tendances baissières s’observent au sujet des 
prix des terrains urbains (−5,1%), et des locaux commerciaux 
(−12,0%), alors que pendant ce temps, les transactions ont res-
pectivement baissé de manière drastique, de −41,7% et −55,5%.

Par contre, du côté des villas, on note une hausse considé-
rable des prix de 51,2%, tandis que les transactions affichent une 
baisse importante de −30,0%. Le même phénomène s’observe au 
sujet des bureaux où il est constaté une augmentation des prix de 
33,9%, alors que les transactions ont baissé de −22,2%.

telles sont d’après Bank al Maghrib, les tendances dans le sec-
teur de l’immobilier dans cette grande ville du nord où les cas 
d’infection au coronavirus sont en  hausse inconstante. 

Signalons que le Maroc s’est classé à la 52ème position dans 
l’Indice des prix immobiliers mondiaux, publié par knight Frank, 
spécialiste de l’Immobilier. Les prix de logements au Maroc ont 
accusé une baisse de 0,5 % entre le 2ème trimestre 2019 et le 2ème 
trimestre 2020 alors qu’au niveau du premier semestre de l’année 
en cours, la baisse a été évaluée à 0,4%. 

Dans la soirée de mardi, la 
police était postée en gare 

de tanger-ville pour accueillir 
les voyageurs des  trains tGV 
al Boraq en provenance de Ca-
sablanca, Rabat et kénitra ; et 
atlas venant de Fès et Meknès.

L’objectif était de s’assurer 
que les voyageurs débarquant à 
tanger étaient en règle avec les 
exigences sanitaires par rapport 
à la pandémie du Coronavirus.  

ainsi, des dizaines de pas-
sagers du train ont été refou-
lés après avoir été  soumis au 
paiement d’une amende de 300 
dirhams pour violation de l’état 
d’urgence sanitaire et défaut de 
présentation d’une autorisation 

après les cafés et les res-
taurants  assujettis aux 

tests de dépistage du Corona-
virus, les autorités de tanger ont 
entrepris une large campagne 
visant à faire effectuer des ana-
lyses laborantines et des tests 
de dépistage du nouveau coro-
navirus au sein des salons de 
coiffure qui ne plus désormais 
exercer leurs activités qu’après 

coiffure tangérois de mettre à 
disposition un document men-
tionnant certaines informations 
concernant leurs clients.

Par ailleurs, les autorités de 
tétouan ont entrepris la même 
campagne et nombreux sont 
des propriétaires de salons de 
coiffure qui ont déjà effectué les 
analyses et les tests prescrits.

lesdits tests et analyses, dans 
le but sanitaire de s’assurer que 
les clients n’encourent aucun 
risque de transmission du virus 
Covid-19.

a cet effet, une liste d’inscrip-
tion des noms des concernés 
a été établie afin d’effectuer les 
analyses et les tests de dépis-
tage. Il a été aussi demandé 
aux propriétaires des salons de 

loyer et les frais d’électricité de 
leurs locaux. Les professionnels 
ont choisi de ne pas ouvrir leurs 
magasins  devant cette situation, 
par manque de clients », déplore 
Mohamed Bekkouri Alami, affir-
mant : « beaucoup d’entre nous 
ont eu recours au crédit pour 
s’approvisionner en marchan-
dises pour l’hiver et pendant les 
préparatifs pour la reprise. Une 
grande partie des articles ache-
tés est presque entièrement en-
dommagée par l’humidité… ».

Dans  l’impasse, les bazaristes  
tentent de se faire entendre, en 
multipliant leurs demandes de 
soutien aux responsables. De 
l’avis de plusieurs profession-
nels,  la situation est de plus 
en plus  pénible pour ces com-
merçants saisonniers qui sont 
atteints de plein fouet  par la 

exceptionnelle de déplacement, 
délivrée par les autorités com-
pétentes.

Rappelons que les déplace-
ments depuis et vers tanger 

crise liée au Covid-19. Pire, le 
maintien prolongé  de tanger 
dans la Zone II du fait des nom-
breux cas  de contamination au 
Covid-19, rend davantage la si-
tuation difficile et ne permet pas 
aux clients nationaux potentiels 
d’accéder à la ville.

« autant le dire que l’avenir 
est incertain pour les bazaristes 
en général et ceux de la ville du 
détroit en particulier. Ceux-ci, 
ont besoin d’interlocuteurs par-
mi les représentants des dépar-
tements concernés et des insti-
tutions partenaires pour trouver 
une solution à leurs gros pro-
blèmes, insiste Bekkouri alami 
concluant :« nous aurons beau-
coup de mal à sortir de cette 
crise aigüe  et reprendre norma-
lement nos activités pendant la 
période post-pandémie ».

ainsi que sept  autres villes sont 
soumis à une autorisation de 
voyage  depuis fin juillet dernier, 
dans le cadre de la lutte contre 
la propagation du Covid 19.

Covid-19 : 

Tests obligatoires pour les salons 
de coiffure à Tanger 

C’est avec une pro-
fonde affliction et une 

immense consternation que 
nous avons accueilli la triste 
et chagrinante nouvelle du 
décès survenu le 4 septembre  
2020, à l’âge de 82 ans, de la 
très chère regrettée amina EL 
OUaFI., veuve de feu Miloud 
Doukkali.

La dépouille de la défunte 
a été inhumée, après salat al 
asr, au cimetière de Souani où 
elle a été convoyée au milieu 
d’un cortège funèbre relati-
vement réduit eu égard aux 
mesures sanitaires exigées,  se limitant ainsi  à  quelques 
proches qui ont tenu à l’accompagner à sa dernière demeure 
et à lui rendre un dernier hommage posthume.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos 
condoléances les plus attristées à ses  enfants Mohamed, 
Bachir, Wafae, abdellatif, Nadia, Youssef, touria et Mouna ; à 
ses sœurs Fatima, aïcha, Naïma et ses frères abdelilah et 
Mostapha ;  à l’ensemble des membres des familles El Oua-
fi, Doukkali, Benabbès, Hamdouch, Anjid Slaoui  et familles 
alliées ; ainsi qu’à tous les proches de la regrettée disparue 
qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très nom-
breuses et aimables personnes qui se sont associées à leur 
deuil et partagé leur douleur en se manifestant par leur pré-
sence effective, leurs prières, leurs appels et leurs messages 
d’affection, de soutien et de compassion, les priant de trou-
ver, ici, leurs sincères remerciements.

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

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

Amina EL OUAFI
rappelée à Dieu

Nécrologie
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L’ACTUALITE EN CONTINU
LES + VUS LES + COMMENTES DE RACHID MADANI

rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

PETRODOLLARS ARABES
Portrait

sportif

Le Camp Nou accueillera le 25 octobre le premier classique de la 
saison, le duel entre Barcelone et le Real Madrid, selon le tirage 
au sort du calendrier La Liga Santander organisé c au siège de la 

Fédération royale espagnole de football.
Il faudra attendre la septième journée  pour vivre la confrontation 

entre les deux géants du football espagnol. Le retour aura lieu le 11 avril, la 
trentième journée, au stade Santiago Bernabéu.

Le premier derby madrilène, l’affrontement entre l’Atlético de Madrid et 
le Real Madrid, arrivera la treizième journée, prévu le 13 décembre, lorsque 
les deux équipes se retrouveront au stade de l’équipe madrilène.

Le retour entre l’Argentin Diego Pablo Simeone et le Français Zinedine 
Zidane se jouera le 7 mars, au vingt-sixième jour, au stade métropolitain de 
Wanda.

Le derby sévillan entre Séville et Betis connaîtra son premier chapitre 
de la saison le 3 janvier à Benito Villamarín, tandis que le second se jouera 
au Ramón Sánchez Pizjuán le 14 mars.

Jusqu’au 30 décembre, date prévue pour la seizième journée, il faudra 
attendre pour vivre le duel entre l’Athletic Bilbao et la Real Sociedad qui se 
jouera au stade Sam Mamés, tandis que la Real Arena de San Sebastián 
accueillera le retour Le 4 avril.

Un autre moment fort de la saison viendra avec les affrontements entre 
Barcelone et l’Atlético de Madrid, qui seront mesurés le 22 novembre au 
Wanda Metropolitano et le 9 mai au Camp Nou.

Bien plus tôt, le 4 octobre, l’équipe du Barça accueillera Séville dans 
son stade, tandis que le retour du duel entre Catalans et Andalous se jouera 
le 28 février à Sánchez Pizjuán.

De leur côté, les affrontements entre le Real Madrid et Séville se joueront 
le 6 décembre sur le terrain de l’équipe andalouse et le 9 mai au stade de 
Madrid, à trois jours seulement de la conclusion du championnat.

Le Real Madrid, actuel champion du championnat, affrontera Valence 
le 8 novembre, lors du neuvième match, au stade Mestalla, et le 14 février, 
lors du vingt-troisième match, au Santiago Bernabéu. L’équipe valencienne 
affrontera Barcelone le 20 décembre au Camp Nou et le 2 mai à Mestalla.

Les six équipes qui ont dû jouer au cours du mois d’août auront leur 
première journée reportée. Ainsi, l’Atlético-Sevilla de la première journée se 
jouera le 12 janvier 2021. Le Real Madrid-Getafe qui devrait ouvrir la saison 
se déroulera entre février et mars 2021, comme Barcelone-Elche, qui  sera 
joué aux dates des compétitions européennes.

Les matches de la deuxième journée seront également reportés pour 
l’Atlético, Barcelone, Séville et Elche, qui ont terminé leur compétition bien 
plus tard que le Real Madrid et Getafe. Ainsi, le grand match Athletic-Barça 
prévu pour la deuxième journée devra attendre le 6 janvier 2021, Séville-
Elche se jouera en février-mars 2021, au même titre que Levante-Atlético. 
Et enfin, lors de la quatrième journée, Grenade-Osasuna sera reportée en 
raison du différend éliminatoire de la Ligue Europa et le match se jouera le 
12 janvier 2021.

Voici le programme de la 1ère journée :
Grenade-Bilbao vendredi 11 septembre à 19h.
Eibar-Celta samedi 12 septembre à 14 h.
Cadiz-Osasuna samedi 12 septembre à 19 h.
Valladolid-Real Sociedad dimanche 13 septembre à 14 h.
Villareal-Huesca dimanche 13 septembre à 17h30.
Valence-Levante dimanche 13 septembre à 20 h.
Alavès-Betis lundi 14 septembre à 20 h.
Barcelone-Elche reporté.
Atlético –Séville reporté.
Real Madrid-Getafe reporté.

Les clubs durcissent les règles pour le retour de la Ligue: si une équipe 
n’a pas 13 joueurs disponibles, elle perdra 3-0.Si des cas positifs coronavirus 
étaient signalés avant le début du match au cours des tests de dépistage, la 
rencontre serait reportée à une date ultérieure et les footballeurs  seraient 
mis à la quarantaine.

Tribune du Sport

Les Emirats Arabes Unis et le Qatar
Les pétrodollars ont servi Manchester City et 

le PSG pour conquérir respectivement la Premier 
et la Ligue 1. Mais ce qui n’a pas permis d’ob-
tenir tout cet argent du golfe Persique, c’est la 
grande obsession de ses propriétaires, la Ligue 
des champions. Pour cette raison, et après avoir 
rêvé de ce moment pendant plusieurs années, 
les deux clubs ont l’opportunité unique de faire 
signer Leo Messi. Un combat qui va au-delà de 
la rivalité entre deux équipes pour remporter le 
vainqueur des six Ballons d’Or, mais plutôt un 
combat entre deux des pays les plus riches: les 
Émirats arabes unis et le Qatar.

Les deux émirats, face à face et avec de 
grandes tensions politiques, mènent une course 
depuis des années pour être le premier des deux 
à atteindre la prestigieuse coupe d’Europe. Les 
deux clubs considèrent l’Argentin comme la der-
nière pièce de leurs projets, qui, bien qu’ils les 
aient nourris avec de l’argent du pétrole année 
après année (même en provoquant des sanctions 
de l’UEFA pour avoir ignoré le fair-play financier), 
ne les ont pas atteints.

Manchester City de l’émir Mansour Ibn 
Sultan

Manchester City bénéficie du soutien des 
Émirats arabes unis, son propriétaire étant le 
cheikh Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, 
vice-Premier ministre des Émirats arabes unis 
et membre de la famille royale d’Abou Dhabi. Il 
est l’homme le plus riche du football britannique, 
selon un article du magazine FourFourTwo, dans 
lequel on indique qu’il a une fortune de 15 000 
millions de livres. En outre, le cheikh est prési-
dent du fonds d’investissement des compagnies 

pétrolières IPIC et propriétaire du City Football 
Group. Une entreprise qui, en plus de posséder 
la ville, a également Melbourne City et New York 
City dans son portefeuille et des investisse-
ments à Yokohama, Montevideo City, Lommel SK, 
Mumbai City et Girona.

Mansour bin Zayed n’a épargné aucune dé-
pense depuis son débarquement à Manchester 
en 2008. Il a atteint 1 924 millions d’euros depuis 
sa première signature de star (Robinho, 43 M €) 
jusqu’aux dernières grosses demandes de Guar-
diola (Rodri, 70 M €, ou Mahrez , 68).

Le PSG de l’émir Tamin Ibn Hamad
Le PSG est l’autre grand club-état européen 

et celui qui a été le plus proche de Champions 
league , atteignant la dernière finale. Les Pari-
siens sont soutenus par le Qatar, mais malgré ce 
que tout le monde croit, Al Khelaïfi n’est que leur 
président. Le propriétaire du PSG est l’émir du 
Qatar, Tamin bin Hamad Al Thani, qui a racheté le 
club en 2011 via la firme QIA (Qatar Investment 
Authority), un fonds d’investissement souve-
rain, qui gère et investit les bénéfices générés 
par le pétrole.L’émir est passionné de football, 
c’est pourquoi il a promu le rachat du PSG et 
l’organisation de la Coupe du monde 2022. L’un 
des objectifs d’Al Thani est d’atteindre la Ligue 
des champions et de la gagner avant les Emi-
rats. Pour cela, le PSG a investi 1304 millions 
d’euros en signatures, payant même 222 millions 
pour Neymar, le transfert le plus cher de l’his-
toire, mais qui a été insuffisant pour gagner en 
Europe. C’est pourquoi ils veulent Leo, qui est 
devenu l’objet de désir des deux Emirats et pour 
qui ils tiennent le pouls.

LE CALENDRIER
DE LA LIGA D’ESPAGNE

MESSI ET LES
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CULTE
CHRÉTIEN

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

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

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

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

tAngER pRAtiquE

 

Jour

as
-S

ou
bh
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al
-Ic

ha
e

  Sam. 12 05:31 13:24 16:52 19:39 20:56 

 Dim. 13 05:32 13:24 16:51 19:37 20:54 

 Lun. 14 05:33 13:24 16:50 19:36 20:52

 Mar. 15 05:34 13: 23 16:49 19:34 20:51

 Mer. 16 05:35 13:23 16:48 19:33 20:49

 Jeu. 17 05:36 13:23 16:47 19:31 20:48

 Ven. 18  05:37 13:22 16:46 19:30 20:46

HORaIRES DES PRIÈRES
du 12 au 18 Septembre 2020

CULTE
MUSULMAN

HORAIRE DES
PHARMACIES PHARMACIE DE GARDE

JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORaIRE NORMaL 
JOURNaLIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00

HORaIRE DES PHaRMaCIES 
DE 24 H PENDaNt La SEMaINE

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

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

HORaIRE DE GaRDE 
PENDaNt La JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

BÉLIER : (21 MARS - 20 AvRIL)
Humeur :  Votre autorité n’est pas vraiment contestée mais vos proches ou 
vos subordonnés vous semblent fuyants, distraits ou négligents. 
Amour : Vous avez besoin d’être sans cesse materné même dans vos relations 
amoureuses, les personnes qui vous aiment ne le comprennent pas toujours.
Argent : Vous devez absolument saisir les opportunités et les occasions qui 
s’annoncent pour améliorer votre confort au quotidien.
Travail : Si en cette fin de semaine vous avez encore un peu d’énergie pour-
quoi ne pas en profiter pour organiser un petit séjour. 

TAUREAU : (21 AvRIL - 20 MAI)
Humeur : Plus spontané, vous suscitez l’envie de faire partie du cercle de 
vos proches amis.
Amour : En suivant le chemin que les astres vous dictent, vous croisez la 
passion et son lot d’émotions.
Argent : C’est le bon moment pour faire un tour dans les magasins en fa-
mille. Vous êtes de bonne humeur.
Travail : C’est le bon moment pour démarrer un projet d’envergure qui vous 
permettrait d’accéder à une situation professionnelle un peu plus plaisante. 

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur : Vous aurez à faire preuve de diplomatie dans toutes vos relations 
si vous ne voulez être la cause de mauvaise humeur, de chagrins enfantins 
ou de caprices répétés de la part de votre entourage.
Amour : On a parfois l’impression que vous nourrissez votre propre bonheur 
de celui des autres.
Argent : Il y a une mauvaise habitude à enrayer dans votre foyer afin de 
retrouver plus d’aisance matérielle.
Travail : C’est une excellente semaine pour une prospection immobilière, 
qu’il s’agisse de discuter en famille de votre chez-vous. 

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Humeur : Pour votre plus grand bonheur, votre vie relationnelle se teinte de 
nouvelles couleurs. Les joies familiales sont au rendez-vous.
Amour :  Votre partenaire tombe à pic pour s’allier à vos projets romantiques 
et ne plus vous quitter. On dirait bien que l’amour est plus fort que tout.
Argent : Votre souci du détail et votre recherche de l’excellence sont très 
appréciés par les conseillers bancaires à l’écoute de vos projets.
Travail : Vos projets sont en vedette et il y a fort à parier que votre dyna-
misme ne laisse personne indifférent. 

 LION : (24 JUILLET - 23 AOûT)
Humeur :  Avec les vibrations du moment, la communication est de mise au 
sein de votre cocon, auprès de votre famille et de votre tribu.
Amour : Les effets de la Lune opèrent une transformation plutôt positive en 
ce qui concerne vos amours.
Argent : C’est grâce à vos nouvelles idées et à vos réflexions pertinentes 
que votre compte en banque va pouvoir grossir.
Travail : Vous vous sentez tiraillé entre votre quête amoureuse, votre fa-
mille et votre travail ?.

vIERGE : (24 AOûT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : Grâce à votre « positive attitude », vous allez être plus ouvert et 
vous occuper davantage de vos proches.
Amour : Le vent tourne généreusement dans votre direction et vous incar-
ner à merveille la sensualité et la vivacité amoureuse. 
Argent : C’est une excellente journée pour faire ce qui vous plaît de votre 
temps et de votre argent.
Travail : Vous avez des projets ou des impondérables, vous n’entendez 
guère céder au chantage. 

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : L’heure est venue de vous libérer de vos blocages et de vous ouvrir 
au dialogue.
Amour : Dès que vous ne vous sentez pas suffisamment aimé vous remettez 
en doute les sentiments que l’on vous porte. 
Argent : Vous avez besoin de vous entourer de jolies choses et vous pour-
riez faire un peu trop d’achats en ce qui concerne le confort de votre foyer. 
Travail : Vous ne vous occupez de rien, votre partenaire a tout organisé 
pour que vous puissiez vous détendre et oublier vos petites préoccupations.

SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Sérénité et harmonie sont au rendez-vous. Cela vous permet d’évo-
luer à un rythme qui vous convient mieux et d’être plus détendu envers vos 
proches. 
Amour : Le courant passe à nouveau très bien et vous devriez en profiter 
pour sauter le pas et vous engager.
Travail : Vous jetez aux orties vos bonnes résolutions qui étaient, en réalité, 
une source de stress.
Argent : Plus que jamais, vous faites montre d’expertise et d’intuition pour 
la gestion de votre budget.

SAGITTAIRE : (23 NOvEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur : Restez attentif au comportement et à l’expression de chacun, ça 
vous renseignera mieux sur leur état d’esprit que n’importe quel discours.
Amour : Des craintes diffuses et obscures viennent nuancer votre compor-
tement.
Argent: En cette semaine, les questions d’argent seront moins fastidieuses 
que d’ordinaire, vos actions ne rencontrent pas d’obstacles.
Travail : Ne cherchez pas à polémiquer, à avoir raison, la mauvaise foi do-
mine et vous risquez de vous enliser. 

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOvEMBRE)
Humeur : Grâce votre sociabilité et à votre sens de l’écoute, vos rapports avec 
les autres vont être plus fluides et vous apporter de bénéfiques échanges.
Amour : Vous méditez sur une problématique familiale à dénouer ou une 
brûlante passion à découvrir (ou à redécouvrir !). 
Argent : Les flux financiers sont clairement favorisés, c’est le moment de 
vous lancer dans ce type d’opération.
Travail : Vos états d’âme ne vous perturbent pas. Vous avez décidé de 
mettre en oeuvre de grands changements, vous démarrez au quart de tour. 

vERSEAU : (21 JANvIER - 19 FEvRIER)
Humeur : Vous rencontrez des difficultés avec vos proches car les émotions 
sont exacerbées.
Amour : Attendez-vous à des surprises en relation avec votre foyer ou votre 
famille, vous pourriez à cette occasion avoir des dépenses imprévues.
Argent : L’horizon est clair, c’est très sereinement que vous avancez dans 
vos projets.
Travail : Cela fait déjà un moment que vous vous posez toute sorte de ques-
tions sur vos associations professionnelles et vos diverses collaborations. 

POISSON : (20 FEvRIER - 20 MARS)
Humeur : Fini le pessimisme et les questionnements inutiles ! vous aurez le 
sourire et votre bonne humeur sera communicative. 
Amour : Quand les problèmes de couple apparaissent, vous ne les occultez 
pas et vous cherchez plutôt des appuis pour venir à bout de vos ennuis.
Travail : Avec un ciel comme le vôtre, il serait ennuyeux de laisser vos émo-
tions submerger un plan de carrière audacieux et prometteur. 
Argent : Votre imagination séduit et vos talents de négociateur achèvent de 
rallier à vous les suffrages des plus tièdes. 

HOROSCOPE

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

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

TELEPHONES UTILES

• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO

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

Studio
Rachid
Dfouf

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

GSM : 06.61.15.47.64
taNGER

AbdelilahAbdelilah

Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

Semaine du 10 au 14
aout 2020
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• Mots fléchés N° 1238
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       H  X 

GRILLE CODEE N° 717
A chaque chiffre de la grille correspond une lettre, toujours la même.
Pour vous aider, nous avons déjà inscrit quelques lettres. Complétez 
la grille  en conséquence et trouvez le reste pour obtenir des mots 
croisés.

• Grille codée N° 716

Solutions du précédent numéro

MOTS FLECHES N° 1239

• Mots croisés N° 811

ECLOS

ANNEAUX

CAJOLER

FUTUR
GRENOUILLE

NOM
D’UNE PIPE

CARNAGE

POÈTES
MÉDIÉVAUX

EFFLEURÉS

OISEAU
DE MER

MER
BLANCHE

PETIT
FLACON

CAMIONS

ETRE

ESCARPÉ

SOLEIL

NATIONS
UNIES

VAISSEAU

CONSEILLÈ-
RE

COLLE

QUALITÉ

PORTER
AVEC

VIOLENCE

POUFFONS

CHEMIN

PAYS-BAS

SAULERAIE

VIEILLE
VILLE

MIT EN
LUMIÈRE

MONNAIE
D’EUROPE

RAISON-
NABLES

CHEVILLES

RESTITUE

CAVE

VILLE DE
BELGIQUE

ENCYCLO-
PÉDISTE

OISEAUX
COUREURS

INDIUM

ROULÉES BISON
PARFAITE

VOLUBILIS

NOTE

FICTIF

JACASSES

COURBE

METTRE EN
POUDRE

FLEUVE
DE RUSSIE

MILLE-
PATTES

PETIT
LOIR

POÈME

VOLATILE

CHIFFRE

VACANT

CHOISIS

VOYELLES

VOYELLES DESCENDUS

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

Horizontalement. — I. Couverture. - II. Orée. IE. Or. - III. Un. Nitrate. 
- IV. Ristourne. - V. Beur. EI. Ru. - VI. Articles - VII. Te. Ca. Revu. - VIII. Rusé. 
Vil. - IX. Roule. Tire. - X. Enterreas.
Verticalement. — 1. Courbature. - 2. Ornière. On. - 3. UE. Sut. Rut. - 4. 
Venticule. - 5. IO. Caser. - 6. Rituel. - 7. Terrier. Te. - 8. An. Sévir. - 9. Roter. 
Vira. - 10. Ere. Uvules.

CARGAISON

PLUS
MAUVAIS

PAREIL
CAJOLER

FUTUR
GRENOUILLE

VILLE
DE FRANCE

DANS

JOINTS

ROBE
INDIENNE

GENDARME
ROMAIN

CARTE
DU GLOBE

TARI

ALLER-
RETOUR

BŒUF
SAUVAGE

TUYAU
 DE FUMÉE

PAYS-
BAS

POULPES

PIEU

DÉMENT

ATROCE

PAYS
D’AFRIQUE

EPAIS

BRANCHÉ

VIEUX
CAMP

PEINTRE
FRANÇAIS

VILLE
DU TEXAS

PRÉNOM
DE

HÉMINGUAY

VILLE
DU

BRÉSIL

INTENTERAS

VOYELLES

SOMMES

VILLE
D’ALLEMA-

GNE

PETIT
GOLFE

MIS
À SEC

FAUVE

NIAIS

NAZI

MUSE

OURDIE

FIRMAMENT

CÉRIUM

DURER
EPREUVES

FAIT
LA MANQHE

DIVISION
SOCIALE

A PAYER

FILS
DE NOÉ

ECLOS

NOTE
AUROCHS

HOMME
QUI TOUCHE

GERMES
D’ŒUFS

CHEVAL
ENTIER

PETIT
ANNEAU

POUR
VOLER

INSULAIRE

PARFOIS
LOCAL

POÈME
DE

VIRGILE

NON
ALIGNÉS

ARTÈRES

Horizontalement.— I.  Producteur d’énergie. - II. Aigre. Poursuivit en 
justice.  -  III. Saint des Pyrénées. Astate. Infinitif.  -  IV. Facile à blesser.  -  V. 
Métamorphose.  Organisation ouvrière.  -  VI.  Nickel.  Crème.  -  VII.  Terre  
en mer.  Mesura  en  cubes.  -  VIII. Russe. Me rends.  -  IX.  Oiseau  marin.  
Ruisseau. - X. Personnel. Protester (se...).
Verticalement. —  1. Electricité corporelle. - 2. Brosse d’artilleur. - 3. 
Nickel. Défini. Solution. - 4. Brêche-dent. Annélide. - 5. Note. Un peu d’eau. 
Port de France. - 6. Halte. Font le tic. - 7. Aspira. Hausser. - 8. En les. Avalera. 
- 9. Pratique. - 10. Objet de l’économie. Au goût acide.

MOTS CROISÉS (grille N° 812)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• Grille codée N° 1021

• Mots croisés N° 1110

GRILLE CODEE N° 1022

• Mots fléchés N° 1541

MOTS CROISÉS (grille N° 1111) MOTS FLECHES N° 1542
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Lors de sa session extraordinaire de sep-
tembre courant, tenue lundi, le Conseil 

de la région tanger-tétouan-al Hoceima a 
approuvé une convention-cadre d’une durée 
de trois ans (2021-2023) portant sur un projet 
intégré de développement des préfectures et 
provinces de la région. 

Les projets validés portent essentiellement 
sur l’aménagement, la mise en place et le ren-
forcement des routes et pistes non classées; 
la généralisation de l’accès à l’eau potable 
et à l’électricité ; l’aménagement de terrains 
de proximité et de parcs, et l’assainissement 
liquide et routes dans certains centres com-
munaux. 

Le Conseil a également approuvé une an-
nexe de ladite convention consacrée au sec-
teur de la santé lui octroyant une enveloppe 
budgétaire de 100 millions DH devant être 
consacrée durant les années 2020 et 2021 à 
l’amélioration de l’offre sanitaire et la création 
de laboratoires «Covid-19» au niveau des hô-
pitaux provinciaux.

Vu l’importance de ces projets, l’agence 
pour la promotion et le développement écono-
mique et social des provinces du nord (aPDN), 
s’est substituée à l’agence régionale d’exécu-
tion des projets.

La Cité des Métiers et des Compétences 
de la région de tanger-tétouan-al 

Hoceima accueillera environ 3.250 stagiaires 
par an dans différentes filières de formation, et 
ce dès son démarrage prévu en 2022. Selon les 
données révélées lors d’une visite sur terrain 
du projet effectuée par la directrice générale 
de l’Office de la Formation Professionnelle et 
de la Promotion du travail (OFPPt), Loubna tri-
cha, le Wali de la région de tanger-tétouan-al 
Hoceima, Mohamed Mhidia, et la présidente 
de la région, Fatima El Hassani, la Cité des 
Métiers et des Compétences, dont les travaux 
de construction ont été lancés en août, s’étend 
sur une superficie de 12 hectares au sud de 
tanger.

DiVERs

Approbation 
d’un projet intégré 
de développement 

Région 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima  

La Cité des Métiers  
accueillera 3.250 

stagiaires 

COFIDET SARL
CONSEIL ET FINANCE DE DETROIT

AVENUE MOULAY ISMAIL RESIDENCE OUS-
SAMA N°9-TANGER

CAPITAL ELECTRONIQUE SARL
Modification Statutaires

Du procès-verbal de l’assemblée générale 
extraordinaire des associés de la société dite 
CAPITAL ELECTRONIQUE S.A.R.L, société à 
responsabilité limitée au capital de 500.000,00 
Dirhams; et dont le siège social est à Tanger, 29 
RDC RD MARIAM AV MLY YOUSSEF, Tenue le 
26/08/2020, ils ont été décidés ce qui suit :
- Approuver et accepter sans réserve les actes 
de cession, consentie par Mr. Ali HAMAMI des 
Sept Cent Cinquante (750) parts sociales et par 
Mr. IMAD MALAKI des Cinq Cent (500) parts 
sociales du capital social de la société  CAPI-
TAL ELECTRONIQUE SARL, en faveur de  MR. 
MUSSON RICHARD NEIL de nationalité an-
glaise, né le 14/07/1973, titulaire  de Passeport 
N°520125001.
- accepter la mise à jour des articles des statuts 
de la société.
Le dépôt légal a été effectué au secrétariat 
greffe du tribunal de commerce de Tanger, le 
11/09/2020 sous le numéro 4578.

-----------------------------------------------------
« FIPROF s.a.r.l »

Fiduciaire des Professionnels
Immeuble « FIPROF s.a.r.l »

 Fiduciaire des Professionnels 
Avenue Youssef Ibn Tachfine Imm. Ibn Tach-

fine 88 Etage 5 
N°2-Tanger

Tél. : 0539 94 50 61 Fax : 0539 94 50 44
E-mail : contact@fiprof.ma

AI WEB TECHNOLOGIES SARL
CAPITAL SOCIAL: 10.000, - DH

SIEGE SOCIAL: 183, Avenue Prince Héritier 
Centre

NREA, N°31 - Tanger
RC: 93127

IF: 31828957
Modification statutaire

Assemblée Générale Extraordinaire du 28 
Février 2020

Aux termes d’une délibération en date du 28 
Février 2020, l’ Assemblée Générale Extraordi-
naire, décide : 
Mr. Zakariae BENALLAL, détenteur de CIN-
QUANTE (50) parts sociales de CENT (100,- 
DH) dirhams, cède et transporte, sous toutes les 
garanties ordinaires et de droit,  CINQUANTE 
(50)  parts sociales à Mr. Louafi KOUERA. ---
ARTICLES 6 et 7 : CAPITAL ET PARTS SO-
CIALES  
Mr. Louafi KOUERA et Mr. Said HELMI de-
viennent les seuls associés de ladite société. Par 
conséquent l’article 6 et 7 des statuts ont modi-
fiés comme suit : 
ARTICLES 6 et 7 : CAPITAL ET PARTS SO-
CIALES : Le capital social est fixé à la somme 
de : DIX MILLE  (10.000,- DH) DIRHAMS, il est 
divisé en  CENT (100) parts sociales de CENT 
(100,- DH) DIRHAMS chacune toutes entière-
ment libérées ainsi le déclarant expressément 
les associés et attribuées: 
- Mr. Said HELMI... : 50 parts sociales
- Mr. Louafi KOUERA... : 50 parts sociales
Total  =   100 parts sociales
* Les associés ont constaté  que la société n’est 
plus  une  société à  responsabilité limitée ;les 
associés ont constaté  que la société reste  une  
société à  responsabilité limitée, Et confirment en 
tant que besoin, l’assemblée générale décide:
* Mr. Said HELMI, titulaire du C.I.N n° LC112776 
; continue de remplir les fonctions du gérant de 
ladite société pour une durée indéterminé
* De nommer  en qualité du cogérant de ladite 
société pour une durée indéterminé : 
- Mr. Louafi KOUERA, Marocain, né le 
01/05/1973, à Chechaouen, titulaire du C.I.N n° 
LC34090 et demeurant à Chechaouen:Lot Saad 
Alami Quartier Administratif.
Et par conséquent l’article 14 est modifié.
* la société est valablement engagé pour tous les 
actes et documents la concernant par une seule 
signature séparée de l’un des cogérant vis-à-vis 
de la banque la signature conjointe des cogé-
rants exige ladite société  
Et par conséquent l’article 16 est modifié.
Le dépôt légal a été effectué au greffe du tribu-
nal de Tanger, en date du 09/09/2020 sous le 
numéro 233647.
Pour extrait et mention.
Fiprof 

-----------------------------------------------------
« FIPROF s.a.r.l »

 Fiduciaire des Professionnels 
Avenue Youssef Ibn Tachfine Imm. Ibn Tach-

fine 88 Etage 5 
N°2-Tanger

Tél. : 0539 94 50 61 Fax : 0539 94 50 44
E-mail : contact@fiprof.ma
BELKKA DECO  S.A.R.L AU

AU CAPITAL SOCIAL : 10.000,- DH
SIEGE SOCIAL : 10,3éme Etage, Résidence 

Mèriem, Route
De Tétouan -TANGER-

RC : 95825
IF : 34402069

CHANGEMENT STATUTAIRE
Assemblée Générale Extraordinaire du 02 

Janvier 2020 
Aux termes d’une délibération en date du 02 Jan-
vier 2020, l’Assemblée Générale Extraordinaire 
a décidé : 
* Mr.Yacine EL BAKKALI, détenteur de CENT 
(100) parts sociales de CENT (100,-DH) di-
rhams, cède et transporte, sous toutes les ga-
ranties ordinaires et de droit CENT (100)  parts 
sociales à Mr. Younes BOULIF.  Par conséquent 
l’article 6 et 7 des statuts ont modifiés comme 
suit :  ARTICLES 6 et 7 : CAPITAL ET PARTS 
SOCIALES  

Le capital social est fixé à la somme de  DIX 
MILLES  (10.000,- DH) DIRHAMS, il est divisé 
en  CENT (100) parts sociales de CENT (100,- 
DH) DIRHAMS chacune, attribuées à l’associe 
unique  comme suit : 
- Mr. Younes BOULIF... : 100 Parts Sociales  
                          Total  =   100 parts sociales                                                          
*Les associés ont constaté  que la société reste 
une  société à  responsabilité limitée a associe 
unique ; et autant que besoin, L’associe unique 
décide : 
-* D’accepter la démission du gérant unique de 
ses fonctions : Mr.Yacine EL BAKKALI, titulaire 
de CIN N°GK 81670 et domicilié en Tanger : 
Complexe Hassani 3 Batouta 1 Rez de Chaussé 
n°2 -Gzenaya.; en lui donnant quitus entiers et 
définitifs durant sa gestion. 
- De nommer  en qualité du gérant unique de 
ladite société pour une durée indéterminé : Mr. 
Younes BOULIF, Marocain, né le 19/08/1981 
à Tanger, titulaire de la CIN N°K358579 et de-
meurant à Tanger : RUE BRISSIA 9 GHERSAT 
CHAT.
Et par conséquent l’article 13 est modifié.
* L’associe unique décide de déléguer les pou-
voirs de signatures : la société est valablement 
engagé pour tous les actes et documents la 
concernant par la seule  signature  du gérant 
unique. Et par conséquent l’article 16 des statuts 
est modifié.
Le dépôt légal a été effectué au greffe du tribu-
nal de Tanger, en date du 10/09/2020 Sous le 
numéro 233674

Pour extrait et mention.
FIPROF

-----------------------------------------------------
DISTRI NORD SARL

LIQUIDATION
Du procès verbal de la décision extraordinaire 
des associés de la société dite DISTRI NORD 
SARL, société à responsabilité limitée au capital 
de 100.000 Dirhams; la collectivité des associés 
de ladite société décident ce qui suit :
- Approuver  les comptes de liquidation tels qu’ils 
découlent de la situation comptable arrêtée à la 
date de ce jour, laquelle fait ressortir un résultat 
nul.  
- mettre  fin aux fonctions du liquidateur et lui 
donne quitus, entier, définitif et sans réserve de 
sa gestion.
- Les associés constatent en conséquence la 
liquidation de la société dite  DISTRI NORD  
SARL  à la date de ce jour avec toute consé-
quence de droit.
- La société se trouve en conséquence définiti-
vement dissoute à l’issue de la présente décision 
extraordinaire.
- Les associés fixes le lieu où seront conser-
vés les documents sociaux de la société à 
l’adresse suivante : COMPLEXE COMMERCIAL 
MARRAKECH N°23 RUE DE FES REZ DE 
CHAUSSEE TANGER
- La société demande la radiation définitive du 
registre de commerce.
Le dépôt légal a été effectué au secrétariat 
greffe du tribunal de commerce de Tanger, le 
10/07/2020 Sous le numéro 3127.

-----------------------------------------------------
HEZYEM SARL AU

Création d’une société à responsabilité limi-
tée à associé unique 

Aux termes d’un acte sous seing privé daté à 
Tanger le 12/08/2020, il a été établi  les statuts 
d’une société à responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques sont les sui-
vantes :
Dénomination : HEZYEM  SARL AU 
Objet social principal : La société a pour objet de 
réaliser au Maroc ou à l’étranger, directement ou 
par intermédiaires des tiers:
- Syndic immobilier.
- Sécurité, nettoyage, gardiennage.
- L’étude, l’obtention, l’achat, la cession 
l’échange, l’exploitation, la vente, la concession, 
de tous brevets, licences, procédures, et marque 
pour le compte exclusif de la société tant que au 
Maroc qu’à l’étranger.
Plus généralement, toutes opérations indus-
trielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, réalisées au Maroc ou à l’étranger, 
devant favoriser l’activité et le développement de 
la société. 
Siège social : AWAMA DOHA BARAKA 2 IM-
MEUBLE 36 GHE ETAGE 6 N°26  - TANGER
Durée : 99 années à compter du jour de son 
immatriculation au registre de commerce.
Capital social : Le capital social fixé à la somme 
de Cent Mille (100 000) Dirhams, est divisé en 
Mille (1000) parts sociales de Cent (100) Di-
rhams chacune ; toutes entièrement libérées et 
attribuées en proportion des apports respectifs, 
savoir :
Mr. TAGHZOUTI ABDELLATIF, Mille (1000) 
parts sociales
Gérance Est  désigné comme gérant unique de 
la société, pour une durée indéterminée, 
- Mr. TAGHZOUTI ABDELLATIF, Marocain titu-
laire de la CIN N°K397185, né le 13/08/1984, 
résidant à Tanger, TANJA BALIA RUE 75 N°2.
Année sociale : commence le premier janvier et 
se termine le 31 décembre de chaque année.  
Le dépôt légal a été effectué au secrétariat 
greffe du tribunal de commerce de Tanger le 
31/08/2020 Sous le numéro 4236  et du registre 
du commerce  N ° 107373.

-----------------------------------------------------
STE TRC BERRADA

Constitution d’une société 
Aux termes d’un acte sous seing privé en date 
du 01/07/2019 à TANGER  et y enregistré 
le10/07/2019. Il a été forme d’une société à 
responsabilité limitée d’associé unique .dont les 
caractéristique sont les suivants :
DENOMINATION : « « STE TRC BERRADA» »
ASSOCIE :
- Mme BERRADA LEILA né le31/08/1959  à 

Fès titulaire de la CIN N° : LA5331 domicilié à  
SOUANI  rue 10 N° 15 TANGER. 
OBJET SOCIAL : La société à pour objet , au 
Maroc :
  Transport de marchandises National
 Prestation de service
 Divers travaux 
Et plus généralement, toutes opérations finan-
cières, commerciales, industrielles, mobilières 
ou  immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement aux objets ci-dessus spécifiés ain-
si que tous les autres objets accessoires, simi-
laires ou connexes.  
SIEGE SOCIALE : le siège sociale et fixé à : N° 
BOUBANA  1 COMPLEX VERDE RESIDENCE 
AMIR IM.1 N° 57 TANGER
LE CAPITAL SOCIALE : Le capital social est ain-
si fixé à la somme de  10.000,00 Dhs (Dix  Mille 
Dirhams) est divisé en 100 (Cent) parts sociales 
de 100 dhs (cent dirhams) chacune la répartition 
des apports se présente comme suit: Mme  BER-
RADA  Leila :          10 000,00 dhs  soit  en Total 
:     100 parts .
EXERCICE SOCIAL : DU 1ER JANVIER AU 31 
DESEMBRE 
BENIFICE : 5% à la réserve légale, le solde est 
suivant décision de l’assemblé générale  soit dis-
tribué soit reporté soit mis en réserve.

-----------------------------------------------------
ALTERNATIVES Audit & Expertise-comptable

+ 212 5 39 32 13 69
3 Boulevard Assalam - 90 000 Tanger – Maroc

CONSTITUTION
TESTINIG SOLUTIONS MAROC

SARL (AU)
Société à Responsabilité Limitée à Associé 

Unique
Au capital de 2.100.000,00 dirhams

Siège social :
SIEGE SOCIAL : LOT N° 452 ZONE 

INDUSTRIELLE GZENAYA APPT N°3 ETG 1 
TANGER

Aux termes d’un acte S.S.P en date du 
01/06/2020, il a été établi les statuts d’une socié-
té à responsabilité limitée à associé unique dont 
les caractéristiques sont les suivantes :
1 – La soussignée :
Komax Holding AG, société de droit suisse, au 
capital de 383 448.20 Francs suisse, dont le 
siège social est situé à Dierikon, Suisse, imma-
triculée au registre du commerce et des sociétés 
de Dierikon, sous le numéro CHE-103.485.290 
représentée par Monsieur Matijas Meyer et Mon-
sieur Andreas Wolfisberg, dûment habilités aux 
fins des présentes,
Associé Unique de la société « TESTING SOLU-
TIONS MAROC », a institué les présents statuts.
2 - Objet :
La société a pour objet au Maroc comme à 
l’étranger :
-      La fabrication de systèmes de contrôle de la 
connectique automobile pour le câblage ;
- La fabrication, la distribution et la commer-
cialisation des composants et machines pour I 
‘industrie automobile et aéronautique ;
- La représentation de toutes firmes ou marques 
marocaines ou étrangère ; et
Et plus généralement, toutes les opérations se 
rattachant directement ou indirectement à l’objet 
social ou susceptible d’en favoriser la réalisation 
et le développement.
3- La dénomination de la société est :
La dénomination sociale est : « TESTING SOLU-
TIONS MAROC »
4 - Siege Social :
Le siège social est fixé à :
«  LOT N° 452 ZONE INDUSTRIELLE GZE-
NAYA APPT N°3 ETG 1 TANGER »
5 - Durée :
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-
dix-neuf années à compter de son immatricula-
tion au registre du commerce, sauf les cas de 
prorogation ou de dissolution anticipée prévus 
ci-après.
6 - Capital social :
Le capital social s’élevant à la somme de deux 
millions cent mille (2.100.000) Dirhams divisé en 
cent (100) parts sociales d’une valeur nominale 
de vingt-et-un mille (21.000) Dirhams chacune 
portant les numéros 1 à 100. Les parts sociales 
sont toutes entièrement libérées et attribuées à 
l’Associé Unique.  
STE KOMAX HOLDING AG ... : 100 PARTS  
Soit au total  =  100 PARTS
Le soussigné déclare expressément que les 
CENTS PARTS représentant son capital social 
lui appartient dans les proportions ci-dessus indi-
quées correspondant à ses droits respectifs et 
qu’elles sont toutes entièrement libérées
7 - Gérance : 
Est nommé gérant de la société et l’engage par 
sa signature conjointe pour une durée illimitée :
- M. MIGUEL PENEDOS CARDOSO PERES, 
titulaire du passeport Portugais N° P284840, de-
meurant à Alameda de barra lot E, 5 Esq, 2780-
181 OEIRAS Portugal.
Le gérant déclare accepter cette nomination 
en précisant qu’il n’existe de son chef aucune 
incompatibilité ou interdiction pouvant faire obs-
tacle à cette nomination.
Monsieur MIGUEL PENEDOS CARDOSO 
PERES exercera ses fonctions conformément 
aux dispositions statutaires et ne percevra au-
cune rémunération au titre de ses fonctions de 
gérant.
8 - Exercice social : 
L’exercice social commence le 01 Janvier et se 
termine le 31 Décembre de chaque année com-
mencera le jour de l’immatriculation de la société 
au registre de commerce et se terminera le 31 
Décembre suivant.
9- Le dépôt légal : 
Est effectué au tribunal de commerce de Tanger, 
sous le numéro de dépôt  233 753 en date du 
11/09/2020, et sous N° RC : 107 765.

Annonces Légales et Administratives
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البرنامج العام للدوري اإلسباني 
لكرة القدم للموسم الرياضي

2020
2021

الدورة 1  ذهاب )13 شتنبر 2020(
أالفيس / بيتيس 
أ.مدريد / إشبيلية
برشلونة / إلتشي

إيبار / سلطا
قاديس / أوصاصونة

غرناطة / أ.بلباو 
ريال مدريد / خيطافي
فالينسيا / ليفانطي

بلد الوليد / ريال صوصيداد
فيا الريال / ويسكا

الدورة 2  ذهاب )20 شتنبر 2020(
أ.بلباو / برشلونة

بيتيس / بلد الوليد
سلطا / فالينسيا

خيطافي / أوصاصونة
غرناطة / أالفيس 
ويسكا / قاديس

ليفانطي / أ.مدريد 
ريال صوصيداد / ريال مدريد

إشبيلية / إلتشي
فيا الريال / إيبار 

الدورة 3  ذهاب )27 شتنبر 2020(
أالفيس /  خيطافي
أ.مدريد / غرناطة

برشلونة / فيا الريال
بيتيس/ ريال مدريد

إيبار / أ.بلباو
قاديس / إشبيلية

أوصاصونة / ليفانطي
فالينسيا / ويسكا 
بلد الوليد / سلطا 

إلتشي / ريال صوصيداد 
الدورة 4  ذهاب )30 شتنبر 2020(

أ.بلباو / قاديس
سلطا / برشلونة

إيبار / إلتشي
خيطافي / بيتيس

غرناطة / أوصاصونة
ويسكا / أ.مدريد 

ريال مدريد / بلد الوليد
ريال صوصيداد /  فالينسيا

إشبيلية / ليفانطي
فيا الريال / أالفيس 

الدورة 5  ذهاب )04 أكتوبر 2020(
أالفيس / أ.بلباو

أ.مدريد / فيا الريال 
برشلونة / إشبيلية
قاديس / غرناطة

ليفانطي / ريال مدريد
أوصاصونة / سلطا

ريال صوصيداد / خيطافي
فالينسيا / بيتيس
بلد الوليد / إيبار
إلتشي/ ويسكا

الدورة 6  ذهاب )18 أكتوبر 2020(
أالفيس / إلتشي
أ.بلباو / ليفانطي

بيتيس / ريال صوصيداد
سلطا / أ.مدريد

إيبار / أوصاصونة
خيطافي / برشلونة
غرناطة / إشبيلية

ويسكا / بلد الوليد
ريال مدريد / قاديس
فيا الريال / فالينسيا 

الدورة 7  ذهاب )25 أكتوبر 2020(
أ.مدريد / بيتيس

برشلونة / ريال مدريد
خيطافي / غرناطة

قاديس / فيا الريال
ليفانطي / سلطا

أوصاصونة / أ.بلباو
ريال صوصيداد / ويسكا

إشبيلية / إيبار
بلد الوليد/ أالفيس
إلتشي/ فالينسيا

الدورة 8  ذهاب )01 نوفمبر 2020(
أالفيس / برشلونة
أ.بلباو / إشبيلية
بيتيس / إلتشي

سلطا / ريال صوصيداد
إيبار / قاديس

غرناطة / ليفانطي

أوصاصونة / أ.مدريد 
ريال مدريد / ويسكا
فالينسيا / خيطافي 
فيا الريال/ بلد الوليد

الدورة 9  ذهاب )08 نوفمبر 2020(
أ.مدريد / قاديس
برشلونة / بيتيس

خيطافي / فيا الريال
ويسكا / إيبار 

ليفانطي / أالفيس
ريال صوصيداد / غرناطة

إشبيلية / أوصاصونة 
فالينسيا / ريال مدريد 

بلد الوليد/ أ.بلباو
إلتشي / سلطا

الدورة 10  ذهاب )22 نوفمبر 2020(
أالفيس / فالينسيا 

أ.بلباو / بيتيس
أ.مدريد / برشلونة

إيبار / خيطافي
قاديس / ريال صوصيداد

غرناطة / بلد الوليد
ليفانطي / إلتشي

أوصاصونة /  ويسكا
إشبيلية / سلطا

فيا الريال / ريال مدريد 
الدورة 11  ذهاب )29 نوفمبر 2020(

برشلونة / أوصاصونة
بيتيس / إيبار 
سلطا / غرناطة

خيطافي / أ.بلباو 
ويسكا / إشبيلية 

ريال مدريد / أالفيس
ريال صوصيداد / فيا الريال

فالينسيا / أ.مدريد
بلد الوليد / ليفانطي

إلتشي / قاديس
الدورة 12  ذهاب )06 دجنبر 2020(

أالفيس / ريال صوصيداد
أ.بلباو /  سلطا

أ.مدريد / بلد الوليد
إيبار/ فالينسيا

قاديس / برشلونة
غرناطة / ويسكا

ليفانطي / خيطافي
أوصاصونة / بيتيس

إشبيلية / ريال مدريد
فيا الريال / إلتشي 

الدورة 13  ذهاب )13 دجنبر 2020(
برشلونة / ليفانطي
بيتيس / فيا الريال

سلطا / قاديس 
خيطافي / إشبيلية
ويسكا / أالفيس

ريال مدريد / أ.مدريد
ريال صوصيداد / إيبار

فالينسيا / أ.بلباو
بلد الوليد / أوصاصونة 

إلتشي / غرناطة 
الدورة 14  ذهاب )20 دجنبر 2020(

أ.بلباو / ويسكا
أ.مدريد / إلتشي

برشلونة / فالينسيا 
سلطا / أالفيس 

إيبار / ريال مدريد
قاديس / خيطافي
غرناطة / بيتيس 

ليفانطي / ريال صوصيداد 
أوصاصونة / / فيا الريال

إشبيلية / بلد الوليد
الدورة 15  ذهاب )23 دجنبر 2020(

أالفيس / إيبار
بيتيس /  قاديس
خيطافي / سلطا

ويسكا / ليفانطي
ريال مدريد / غرناطة

ريال صوصيداد / أ.مدريد 
فالينسيا /  إشبيلية

بلد الوليد / برشلونة 
فيا الريال / أ.بلباو
إلتشي/ أوصاصونة

الدورة 16  ذهاب )30 دجنبر 2020(
أ.بلباو / ريال صوصيداد

أ.مدريد /  خيطافي
برشلونة / إيبار
سلطا / ويسكا

قاديس / بلد الوليد
غرناطة / فالينسيا
ليفانطي / بيتيس

أوصاصونة / أالفيس 
إشبيلية / فيا الريال 
إلتشي / ريال مدريد

الدورة 17  ذهاب )03 يناير 2021(
أالفيس / أ.مدريد
أ.بلباو / إلتشي 

بيتيس / إشبيلية
إيبار/ غرناطة

خيطافي / بلد الوليد
ويسكا / برشلونة

ريال مدريد / سلطا
ريال صوصيداد / أوصاصونة

فالينسيا / قاديس
فيا الريال / ليفانطي 

الدورة 18  ذهاب )10 يناير 2021(
أ.مدريد / أ.بلباو 
سلطا / فيا الريال
قاديس / أالفيس 
غرناطة / برشلونة
ويسكا / بيتيس

م ليفانطي / إيبار
أوصاصونة / ريال مدريد

إشبيلية / ريال صوصيداد 
بلد الوليد / فالينسيا

إلتشي / خيطافي 
الدورة 19  ذهاب )20 يناير 2021(

أالفيس /  إشبيلية
برشلونة / ريال صوصيداد

بيتيس / سلطا
إيبار/ أ.مدريد

خيطافي / ويسكا
قاديس / ليفانطي

ريال مدريد/ أ.بلباو 
فالينسيا / أوصاصونة
بلد الوليد / إلتشي 
فيا الريال / غرناطة

الدورة 20  ذهاب )24 يناير 2021(
أالفيس / ريال مدريد

أ.بلباو / خيطافي
أ.مدريد/ فالينسيا

 سلطا / إيبار
ويسكا / فيا الريال

ليفانطي / بلد الوليد
أوصاصونة / غرناطة

ريال صوصيداد / بيتيس
إشبيلية / قاديس 
إلتشي /  برشلونة 

الدورة 21  ذهاب )31 يناير 2021(
برشلونة /  أ.بلباو

بيتيس / أوصاصونة
إيبار / إشبيلية

خيطافي / أالفيس
قاديس  / أ.مدريد

غرناطة / سلطا
ريال مدريد / ليفانطي

فالينسيا / إلتشي
بلد الوليد / ويسكا

فيا الريال / ريال صوصيداد 
الدورة 22  ذهاب )07 فبراير 2021(

أالفيس / بلد الوليد
أ.بلباو / فالينسيا
أ.مدريد / سلطا

بيتيس / برشلونة 
ويسكا /  ريال مدريد 

ليفانطي / غرناطة
أوصاصونة / إيبار

ريال صوصيداد / قاديس  
إشبيلية / خيطافي 
إلتشي/ فيا الريال 

الدورة 23  ذهاب )14 فبراير 2021(
برشلونة / أالفيس

سلطا / إلتشي
إيبار / بلد الوليد

خيطافي / ريال صوصيداد
قاديس  / أ.بلباو 
غرناطة / أ.مدريد

ليفانطي / أوصاصونة
ريال مدريد / فالينسيا

إشبيلية / ويسكا
فيا الريال /  بيتيس

الدورة 24  ذهاب )21 فبراير 2021(
أ.بلباو / فيا الريال
أ.مدريد / ليفانطي

برشلونة / قاديس  
بيتيس / خيطافي
ويسكا / غرناطة 

أوصاصونة / إشبيلية
ريال صوصيداد / أالفيس

فالينسيا / سلطا
بلد الوليد / ريال مدريد

إلتشي / إيبار
الدورة 25  ذهاب )28 فبراير 2021(

أالفيس / أوصاصونة
سلطا / بلد الوليد

إيبار / ويسكا
خيطافي / فالينسيا
قاديس /   بيتيس
غرناطة / إلتشي

ليفانطي / أ.بلباو
ريال مدريد / ريال صوصيداد

إشبيلية / برشلونة
فيا الريال / أ.مدريد

الدورة 26  ذهاب )07 مارس 2021(
أ.بلباو / غرناطة

أ.مدريد / ريال مدريد
بيتيس / أالفيس

قاديس / إيبار
ويسكا / سلطا

أوصاصونة / برشلونة
ريال صوصيداد / ليفانطي

فالينسيا / فيا الريال
بلد الوليد / خيطافي 

إلتشي / إشبيلية 
الدورة 27  ذهاب )14 مارس 2021(

أالفيس / قاديس
برشلونة / ويسكا

سلطا / أ.بلباو
إيبار / فيا الريال

خيطافي / أ.مدريد
غرناطة / ريال صوصيداد

ليفانطي / فالينسيا 
أوصاصونة / بلد الوليد 

ريال مدريد / إلتشي
إشبيلية / بيتيس 

الدورة 28  ذهاب )21 مارس 2021(
أ.بلباو / إيبار

أ.مدريد / أالفيس 
بيتيس / ليفانطي

سلطا / ريال مدريد 
خيطافي / إلتشي

ويسكا / أوصاصونة
ريال صوصيداد / برشلونة 

فالينسيا / غرناطة
بلد الوليد / إشبيلية
فيا الريال / قاديس

الدورة 29  ذهاب )04 ابريل 2021(
أالفيس /  سلطا

برشلونة / بلد الوليد
قاديس / فالينسيا 
غرناطة / فيا الريال
ليفانطي / ويسكا

أوصاصونة / خيطافي
ريال مدريد / إيبار

ريال صوصيداد / أ.بلباو 
إشبيلية / أ.مدريد
إلتشي / بيتيس

الدورة 30  ذهاب )11 ابريل 2021(
أ.بلباو / أالفيس
بيتيس / أ.مدريد
سلطا / إشبيلية
إيبار / ليفانطي

خيطافي / قاديس
ويسكا / إلتشي

ريال مدريد / برشلونة
فالينسيا / ريال صوصيداد 

بلد الوليد / غرناطة
فيا الريال / أوصاصونة 

الدورة 31  ذهاب )21 ابريل 2021(
أالفيس / فيا الريال

أ.مدريد / ويسكا
برشلونة / خيطافي

بيتيس / أ.بلباو
قاديس/ ريال مدريد

غرناطة / إيبار
ليفانطي / إشبيلية

أوصاصونة / فالينسيا 
ريال صوصيداد / سلطا 

إلتشي / بلد الوليد
الدورة 32  ذهاب )25 ابريل 2021(

أ.بلباو / أ.مدريد
سلطا /  أوصاصونة

إيبار / ريال صوصيداد
ويسكا / خيطافي 

ريال مدريد / بيتيس
إشبيلية / غرناطة
فالينسيا / أالفيس
بلد الوليد / قاديس

فيا الريال / برشلونة 
إلتشي / ليفانطي 

الدورة 33  ذهاب )28 ابريل 2021(
أالفيس / ويسكا

أ.بلباو / بلد الوليد
أ.مدريد / إيبار

برشلونة /  غرناطة
بيتيس / فالينسيا

خيطافي / ريال مدريد
قاديس / سلطا

ليفانطي / فيا الريال 
أوصاصونة / إلتشي

ريال صوصيداد / إشبيلية
الدورة 34  ذهاب )02 ماي 2021(

سلطا / ليفانطي
إيبار / أالفيس

غرناطة / قاديس
ويسكا / ريال صوصيداد
ريال مدريد / أوصاصونة

إشبيلية / أ.بلباو
فالينسيا / برشلونة
بلد الوليد / بيتيس

فيا الريال /  خيطافي
إلتشي/ أ.مدريد 

الدورة 35  ذهاب )09 ماي 2021(
أالفيس / ليفانطي
أ.بلباو / أوصاصونة
برشلونة / أ.مدريد 

بيتيس / غرناطة
خيطافي / إيبار

قاديس / ويسكا 
ريال مدريد / إشبيلية

ريال صوصيداد / إلتشي 
فالينسيا / بلد الوليد 

فيا الريال / سلطا
الدورة 36  ذهاب )12 ماي 2021(

أ.مدريد /  ريال صوصيداد
سلطا / خيطافي
إيبار / بيتيس

غرناطة / ريال مدريد
ويسكا / أ.بلباو

ليفانطي / برشلونة
أوصاصونة / قاديس
إشبيلية / فالينسيا

بلد الوليد / فيا الريال
إلتشي / أالفيس 

الدورة 37  ذهاب )16 ماي 2021(
أالفيس / غرناطة 

أ.بلباو / ريال مدريد
أ.مدريد / أوصاصونة

برشلونة / سلطا
بيتيس / ويسكا

خيطافي / ليفانطي
قاديس / إلتشي

ريال صوصيداد / بلد الوليد
فالينسيا / إيبار

فيا الريال / إشبيلية
الدورة 38  ذهاب )23 ماي 2021(

سلطا / بيتيس
إيبار / برشلونة 

غرناطة / خيطافي
ويسكا / فالينسيا
ليفانطي / قاديس

أوصاصونة / ريال صوصيداد
ريال مدريد / فيا الريال

إشبيلية / أالفيس
بلد الوليد / أ.مدريد 

إلتشي / أ.بلباو
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نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

ميسي يرفض الراحة
قائد  ميسي،  ليونيل  األرجنتيني  تواجد 
»خوان  الرياضية  المدينة  في  برشلونة، 
جامبر«، صباح أول أمس الخميس، من أجل 
خوض حصة تدريبية. ويأتي حضور ميسي 
للتدريبات، في الوقت الذي منح فيه رونالد 
كومان، المدير الفني، راحة للفريق. وبحسب 
صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن 
كليمينت  وبرفقته  لميسي  سمح  كومان 
وأنطوان  بوسكيتس،  وسيرجيو  لينجليت 
بداًل  تدريبية،  لحصة  بالخضوع  جريزمان، 
المجموعة.  لباقي  منحها  التي  الراحة  من 
كومان، السماح  رونالد  الهولندي  وقرر 
ميسي،  ليونيل  األرجنتيني  النجم  بعودة 
التدريبات  في  للمشاركة  الفريق،  قائد 
المقرر أن  الجماعية منذ يوم األربعاء. ومن 
يخوض برشلونة أولى مبارياته تحت قيادة 
كومان، اليوم السبت مع نادي ناستيك دي 
تاراجونا، وهي مباراة ودية ضمن استعدادات 

البلوجرانا للموسم الجديد.
جريزمان يرد بشأن مستقبله

رد المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان 
نجم برشلونة، على أنباء رحيله عن صفوف 
الصيفية  االنتقاالت  سوق  خالل  بلوجرانا، 
بأن  عدة  صحفية  تقارير  وأفادت  الحالية. 
العديد من  اهتمامات  دائرة  جريزمان دخل 
كبار أندية أوروبا، خاصًة بعد قرار األرجنتيني 
ليونيل ميسي بالبقاء ضمن صفوف البارسا. 
وقال جريزمان، لقناة »M6« الفرنسية، ردًا 
برشلونة؟(:  في  مستقبلك  )هل  سؤال  على 
عن  الناس  يتحدث  لماذا  أعرف  وال  »نعم، 
وجهات أخرى«. وأضاف نجم أتلتيكو مدريد 
السابق: »أنا سعيد في برشلونة، وأعلم أنني 
أملك ثقة النادي والمدرب، لذا أنا في وضع 
جيد«. و أتم: »الموسم الماضي كان صعبًا 
على الجميع، ونحن اآلن على استعداد للبدء 

من جديد«.
سواريز يرد على أنباء مغادرة 

برشلونة وتساؤل حول اتفاقية 
برشلونة مع ديباي

برشلونة،  نجم  سواريز،  لويس  علق 
الموسم  الخاصة بمستقبله في  على األنباء 
أكدت  التقارير،  من  العديد  وكانت  الجديد. 
برشلونة،  صفوف  عن  سيرحل  سواريز  أن 
الهولندي  المدرب  من  بطلب  الصيف،  هذا 
له  صورة  سواريز،  ونشر  كومان.  رونالد 
ضاحًكا من تدريبات برشلونة، على حسابه 
»عندما  عليها  وكتب  إنستجرام،  بشبكة 
صورة  )واضعًا  أنا:  كاذبة..  أخبار  نشر  يتم 
»موندو  صحيفة  وكانت  يضحك(.  وجه 
ديبورتيفو« قد زعمت يوم األربعاء الماضي، 
أن انتقال سواريز من برشلونة إلى صفوف 
خبر  وفي  وقت.  مسألة  مجرد  يوفنتوس، 
يوم  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف  آخر،  
األربعاء، حقيقة اتفاق برشلونة مع الهولندي 
ممفيس ديباي، نجم أولمبيك ليون. وكانت 
برشلونة  أن  ذكرت  قد  صحفية،  تقارير 
مع  الشخصية  الشروط  على  اتفاقه  أنهى 
مع  الصفقة  لسعر  التوصل  ويتبقى  ديباي، 
ليون. وأوردت صحيفة »موندو ديبورتيفو«، 
صحة  نفى  برشلونة،  داخل  مصدر  تصريح 
صحيحًا«.  ليس  »هذا  بقوله  األنباء،  هذه 
وأشارت الصحيفة إلى أن ليون يقدر ديباي 
الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل بنحو 
30 مليون يورو. يذكر أن الهولندي رونالد 
كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة، هو 
من طلب التعاقد مع مواطنه ديباي، لقيادة 

هجوم البارسا خالل الموسم المقبل.

ريال مدريد يتخلص من بيل
بخيار مكروه

أفادت »ديلي تيليجراف« اإلنجليزية أن 
أجل  من  الزمن  الريال  يسابق  مدريد  ريال 
بعدما  الصيف  بيل هذا  التخلص من العبه 
وبات  زيدان،  نهائيا من خطط مدربه  خرج 
 14 ويتقاضى  النادي  على  ماليا  عبئا  يمثل 
مليون يورو سنويا. وسيلجأ الريال لخيار لم 
يفضله من قبل من أجل التخلص منه، في 
برنابيو.  الخروج من  تعنته ووكيله في  ظل 
وبحسب الصحيفة، فإن الريال مستعد لدفع 
%50 من راتب بيل، من أجل تسهيل خروجه 
وانضم  اإلنجليزي.  الدوري  إلى  وعودته 
الجديد  للموسم  التحضير  مرحلة  إلى  بيل 
لم  أنه  من  الرغم  على  مدريد،  رفقة ريال 
يتدرب مع بقية المجموعة، ويعاني من آالم 
في الركبة، بعدما شارك مع منتخب بالده في 
مباراتين بدوري األمم األوروبية. وفي الصيف 
الماضي، كان قريبًا من االنتقال لجيانجسو 
استعداد  على  كان  الذي  الصيني  سونينج 
أن  إال  بالكامل،  الويلزي  النجم  راتب  لدفع 
الصفقة فشلت في النهاية بسبب رفض ريال 
إدارته  وتدرك  مجانًا،  سراحه  إطالق  مدريد 
أنهم لن يجدوا حاًل سوى تحمل جزء من عقد 
الالعب، من أجل تسهيل عودته إلى إنجلترا، 
وسيقترب هذا المبلغ من نصف راتبه. ويعتبر 
يونايتد وتوتنهام األكثر اهتمامًا بالحصول 

على خدماته.
خاميس إلى إيفرتون مجانا

ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة  كشفت 
عن مفاجأة بشأن رحيل الكولومبي خاميس 
رودريجيز، هذا الصيف، من ريال مدريد إلى 
خاميس  فإن  للصحيفة،  ووفًقا  إيفرتون. 
األخير،  يدفع  أن  دون  إيفرتون،  إلى  انتقل 
أن  إلى  وأشارت  بالصفقة.  للفوز  أموال  أي 
الصفقة  تكلفة  أن  زعمت  التقارير  بعض 
الناديين  بين  لكنها تمت  يورو،  مليون   25
مجانًا. وأوضحت أن األمر يعود لرغبة الريال 
الالعب  أن  كما  خدماته،  من  التخلص  في 
ريال مدريد  أن  وذكرت  النادي.  مغادرة  أراد 
اشترط الحصول على نسبة من بيع الالعب 
الحسابات  خارج  خاميس  وكان  مستقباًل. 
مدريد،  ريال  مدرب  زيدان  للفرنسي  الفنية 

خالل الموسم الماضي.
ريال مدريد يعّقد انتقال ريجيلون 

إلى مانشستر يونايتد
أن  إنجليزي  صحفي  تقرير  كشف 
ريال  مع  محادثاته  بدأ  يونايتد  مانشستر 
ريجيلون،  العبه  ضم  أجل  من  مدريد، 
جنيه  مليون   27 الفريق مقابل  أيسر  ظهير 
الماضي  الموسم  إسترليني، بعد أن أمضى 
على سبيل اإلعارة مع إشبيلية. إال أن الصفقة 
الذي  الريال  شروط  بسبب  تتم  أال  يمكن 
مليون   27 مقابل  رحيل الالعب  يمانع  ال 
الثالث  المركز  يحتل  لكنه  إسترليني،  جنيه 
ميندي  الثنائي  مركزه بعد  في  العبيه  بين 
ومارسيلو. ويرغب يونايتد في تدعيم مركز 
عدم  ظل  في  صفوفه،  في  اليسرى  الجبهة 
المدى  على  شاو  في لوك  سولسكاير  ثقة 
وافتقاد  المتكررة،  إصاباته  بسبب  الطويل 
الكافية.   للخبرة  ويليامز  براندون  الشاب 
صحيفة »إكسبريس« البريطانية،  وبحسب 
ليونايتد،  التنفيذي  المدير  وودوارد  إد  فإن 
غير راض على مطالبة الريال بتضمين بند 
ريجيلون إلتمام  الشراء في عقد  إعادة  خيار 
قادرًا  يكون  أن  الريال  ويشترط  الصفقة. 
السعر  بنفس  ريجيلون  ضم  إعادة  على 
هذا  برفض  يونايتد  يتمسك  بينما  تقريبًا، 
إلى  وصلت  المفاوضات  أن  ويبدو  الشرط 

طريق مسدود.

احتاد طنجة يعاين قبل مباراته باخريبكة و ينجح 
يف جتاوز احلرب النف�شية

مبارتني وديتني وديتان للمنتخب الوطني الأول 
يف اأكتوبر املقبل

ايام،  ثالثة  منذ  القطرية  اإلعالم  وسائل  عبر  إعالنه  بعد 
أحمد  الدولي  العبه  انتقال  متأخرا  طنجة  اتحاد  فريق  أكد 
بعقد  اإلعارة  سبيل  على  القطري  السيلية  فريق  الى  حمودان 
اإلعارة  تمديد  امكانية  مع  المقبل،  دجنبر  نهاية  إلى  يمتد 
لستة اشهر إضافية أو شراء عقده بشكل نهائي.  وأكد الفريق 
الطنجاوي تجديد عقد حمودان معه إلى غاية 30 يونيو 2022 
سينتهي  سينتهي  كان  بعدما  القطري،  للسيلية  االنتقال  قبل 
يوم 30 يونيو من العام المقبل. وكان أحمد حمودان المعروف 
له  احترافية  تجربة  أول  خاض  بالشاوني،  الكروي  الوسط  في 
الخور  الى  بعدها  وانتقل  السعودي،  الرائد  نادي  بقميص 
القطري على سبيل اإلعارة، ليحط الرحال بنادي السيلية الذي 

باشر تداريبه معه.

قبل  نفسية  لضغوط  القدم  لكرة  طنجة  اتحاد  تعرض 
مساء  الفوسفاط  بمركب  اخريبكة  أولمبيك  مضيفه  مواجهة 
البطولة  من   22 الدورة  مؤجل  لحساب  الماضي،  الثالثاء 

االحترافية للقسم الوطني األول.
وكانت المباراة تكتسي أهمية كبيرة نظرا لوضعية الفريقين 
الهبوط، سيما  تفادي  الصراع على  العام في ظل  الترتيب  بسلم 
مع   نقطة   18 برصيد   15 المركز  صاحب  طنجة  اتحاد  قبل  من 
برصيد   14 المركز  صاحب  اخريبكة  وأولمبيك  ناقصة،  مباريات 
وبعد  كاملة.  وبمباريات  نقط   6 ب  ضيفه  عن  ويبعد  نقطة   24
إلى  المباراة  بتأجيل  بالمطالبة  الخريبكي  الفريق  إدارة  ضغط 
بركان،  نهضة  ضد  المؤجلة  لمباراته  طنجة  اتحاد  إجراء  حين 
من  لمجموعة  المحلي  الفريق  لجأ  للتأجيل،  الجامعة  ورفض 
المدينة  سلطات  طرف  من  التأجيل  قرار  إشاعات  بإطالق  الحيل، 
بعد  إيجابية  حاالت  وجود  بداعي  المباراة  انطالق  قبل  ساعات 
فيروس  عن  بالكشف  الخاصة  للتحاليل  الفريق  مكونات  إخضاع 
كورونا، ضمنها المدرب عزيز كركاش، الذي فاجأ الجميع بظهوره 
داخل أرضية الملعب رغم إعالن إصابته واحتكاكه بالعبي فريقه 
بأمتعة  المكلف  فوجئ  المباراة. كما  انطالق  قبل  تعليمات  وقدم 
وظل  الموصدة  باألبواب  الملعب  إلى  وصوله  لدى  طنجة  اتحاد 

ينتظر خلف أسوار الملعب إلى حين وصول فريقه.
على حساب  البيضاء  الدار  مفاجئ من  بانتصار  وبعد عودته 
نتيجة  حسم  من  طنجة  اتحاد  تمكن  البيضاوي،  الرجاء  المتزعم 
سجله  بهدف  األولمبيك  حساب  على  اخريبكة  بقلب  مباراته 
البديل، الالعب السابق ألولمبيك اخريبكة، ابراهيم البزغودي في 
الدقيقة 79 ليرفع رصيده إلى 21 نقطة وقلص الفارق مع مضيفه 
إلى 3 نقط ليحيي آماله في البقاء بالقسم األول في انتظار إجراء 
مبارياته المؤجلة ضد نهضة بركان يوم غد األحد 13 شتنبر على 
الساعة العاشرة ليال بالملعب الكبير بطنجة لحساب مؤجل الدورة 
21، والجيش الملكي يوم األربعاء 16 شتنبر على الساعة الثامن 
مساء في مؤجل الدورة 23. بعدها سيرحل الفريق لمواجهة رجاء 
بني مالل صاحب المركز األخير، يوم األحد 20 شتنبر على الساعة 
 24 البلدي بوادي زم في مؤجل الدورة  السادسة مساء بالملعب 
قبل أن يختم مؤجالته باستقبال نهضة الزمامرة يوم ألربعاء 23 
الكبير بطنجة لحساب  بالملعب  الثامنة مساء  الساعة  شتنبر على 
إلنهاء  غضافية  مباريات  أربع  طنجة  اتحاد  وتنتظر   .25 الدورة 
الموسم. حيث يستقل حسنية أكادير، ويرحل إلى أسفي لمواجهة 
بالملعب  التطواني  المغرب  بعده  ويستقبل  المسفيوي،  القرش 

الكبير ثم يرحل في آخر دورة إلى وادي زم لمواجهة السريع.

احتاد طنجة يعلن جتديد عقد حمودان
واإعارته لل�شيلية القطري متاأخرًا

حقق فوزين هامني وي�شتقبل بركان غدا الأحد لتاأكيد �شحوته

كل  أمام  وديتين  مبارتين  المقبل  أكتوبر  شهر  خالل  األول  الوطني  المنتخب  يخوض 
أمام  األولى  المباراة  الوطنية  النخبة  وستجري  الديمقراطية.  والكونغو  السنغال  منتخبي  من 
منتخب  ضد  الثاني  اللقاء  يجرى  أن  على   2020 أكتوبر   9 الجمعة  يوم  السنغالي  المنتخب 
الكونغو الديمقراطية يوم الثالثاء 13 أكتوبر 2020 . و ستلعب  المباراتان على أرضية المجمع 

الرياضي األمير موالي عبد اهلل بمدينة الرباط بداية من الساعة السابعة مساء.
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تستمر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في 
التخبط بشأن مصير انتهاء البطولة الوطنية وما يحدث 
كل أسبوع من مهازل. عودة التأجيالت، كثرة الشكايات 
من طرف األندية جراء التحيز لفريق على حساب اآلخر 
في ظل انتشار وباء كورونا بين األندية.. هذه الجامعة 
حين قررت استئناف الموسم قدمت الضمانات كي تسير 
التي  الدولية  المعايير  ووفق  وجه  أحسن  على  األمور 
استأنفت بها دوريات أوربية بدأت بموعد محدد وانتهت 
في الموعد المحدد سلفا وهي اليوم بصدد التحضير 
منذ   أعلنت  جامعتنا  بينما  الجديد.  الموسم  النطالق 
23 يونيو 2020، استئناف الموسم بالمباريات المؤجلة 
 13 يوم  الموسم  إنهاء  اساس  على  يوليوز   24 يوم 
شتنبر 2020. معنى هذا كان من المفروض أن يسدل 
الستار على الموسم الكروي 2019 / 2020 غدا األحد. 
لنجد أنفسنا في انتظار إجراء مجموعة من المباريات 
المؤجلة خالل العشرة ايام المقبلة، ليتم بعدها إجراء 
الدورات األربعة المتبقية.. واهلل وحده يعلم ما سيحدث 
خالل هذه األيام، وهل ستلتزم الجامعة بهذه البرمجة 
ومتى سينتهي هذا الموسم الشائك والحافل بالمهازل. 
وكان بإمكان الجامعة أن تعلن موسما ابيضا والتحضير 
بشكل جيد للموسم الرياضي الجديد بنوع من الجدية 

والمسؤولية )وكفى المومنين شر القتال(. 

جامعتنا،  تخبط  حول  الحديث  نسوق  ونحن 
نتابع ونترقب التشويق في الموسم الجديد للبطولة 
اإلسبانية )الليغا( التي استأنفت منافساتها للموسم 
الماضي واختتم بشكل سليم وفق البرنامج المحدد له. 
2021 من جديد   /  2020 الجديد  الموسم  وسينطلق 
السبت.  اليوم  بالتحديد  له،  المحدد  البرنامج  ووفق 
لألسف ال نستغل قرب الجارة لنربط معهم اتفاقيات 
األقل  على  منهم  نتعلم  كي  الكرة  مجال  في  شراكة 
حددت  اإلسبانية  فالجامعة  البرامج.  في  االنضباط 
كما  النهاية،  موعد  وكذلك  البطولة  انطالق  موعد 
وفي  قارية  الرتباطات  المباريات  بعض  تأجيل  أعلنت 
الوقت نفسه حددت مواعيد لهذه المباريات المؤجلة.  
البطولة  من  األولى  الدورة  ستعرف  أكثر،  وللتوضيح 
إلتشي  اإلسبانية تأجيل ثالث مباريات، برشلونة ضد 
وريال مدريد ضد خيطافي على أساس برمجتها خالل 
شهر فبراير أو مارس من العام المقبل. ومباراة أتلتيكو 
مدريد ضد إشبيلية وبرمجتها يوم 12 يناير من العام 
المقبل. وبالنسبة للدورة الثانية سيتم تأجيل مباريات، 
أتلتيك بلباو ضد برشلونة وستجرى يوم 6 يناير 2021 
وليفانطي ضد أتلتيكو مدريد وستجرى ما بين فبراير 
ومارس 2021، وإشبيلية ضد إلتشي وستجرى ما بين 
فبراير ومارس 2021. كما تم اإلعالن عن احتمال تأجيل 
مباراة غرناطة ضد اوصاصونا برسم الدورة الرابعة إلى 
غاية 12 يناير 2021 في حالة خوض غرناطة إلقصائيات 
اليوروليغ. كما سيتم تأجيل مباريات الدورة 19 بالنسبة  
بلباو  أتلتيك  مدريد،  ريال  )برشلونة،  األربعة  لألندية 
الممتازة  الكاس  في  المشاركة  صوصيداد(،   ريال  و 
اإلسبانية التي ستجرى يومي 15 و 16 دجنبر 2020. 
باهلل عليكم، أين نحن من هؤالء؟. علينا أن نأخذ العبر 

و نتعلم كيف تنطلق الدوريات المحلية )عند الناس(.

ليونيل ميسيحوار السبت
املزيفيـن الأ�شخا�س  من  الكثري  “هناك 

وما حدث �شاعدين  يف  ك�شفهم” هكذا تنطلق 
الدوريات املحلية 

)عند النا�س(
كشف النجم األرجنتيني ليونيل 

ميسي قائد برشلونة في حوار 
خاص قامت به النسخة اإلسبانية 

من »جول.كوم« عن أسباب طلبه 
للرحيل عن صفوف الفريق في 

األسابيع الماضية.  و أوضح ميسي 
السبب الحقيقي لتراجعه عن ذلك 

القرار في الساعات األخيرة، وقراره 
للبقاء في النادي الكتالوني. إليكم 

الجزء األول من الحوار في انتظار 
نشر جزئه الثاني واألخير في العدد 

المقبل :

يتغير  لن  للنادي  حبي  لكن  سأرحل،  أو  سأبقى  كنت  إذا 
أبدًا«.

ما هو الشيء األكثر ألما لميسي طوال 20 
عامًا في برشلونة؟

في  عامًا   20 طوال  آلمه  ما  أكثر  عن  ميسي  تحدث 
برشلونة، وذلك بعد سؤال تم توجيهه مباشرًة لألرجنتيني.

سـواء  عنـه،  الحديـث  تم  ما  كل  بين  من 
األموال أو أصدقائك في الفريق ما هو الشيء 
األكثر ألمًا بالنسبة لك بعد مرور 20 عامًا في 

برشلونة؟
»كل شيء في الواقع، الحديث عن أصدقائي واألموال 
فأنا  مؤلمة،  كانت  قيلت  التي  األخرى  األمور  من  والعديد 
دومًا ما أضع النادي قبل أي شيء، وكانت لدي القدرة لترك 
برشلونة في مرات عديدة، وكل عام كان يمكنني الرحيل 
والحصول على المزيد من األموال لكنني كنت أختار البقاء 
في منزلي. أن أقرر أنه هناك ما هو أفضل كان ذلك صعبًا 
عن  والبحث  للتغيير  بالحاجة  شعرت  لكنني  لي،  بالنسبة 

أمورًا وأهداًفا جديدة«.

عامًا   20 عن  التخلي  أن  البد  النهاية  في 
في  عائلتك  وبقاء  كلها  حياتك  برشلونة،  في 
أليس  لك  بالنسبة  صعبًا  أمرًا  كان  المدينة 
برشلونة  في  مستمر  أنك  فهمنا  ألننا  كذلك، 

بالرغم من كل ذلك؟!
»بكل تأكيد لقد كان القرار صعبًا للغاية بالنسبة لي، 
هناك  وكان  ميونخ  بايرن  مباراة  نتيجة  بسبب  يكن  ولم 
أريد أن ينتهي  العوامل، لقد قلت دائمًا أنني  العديد من 

لماذا مر كل ذلك الوقت دون تتحدث؟ 
للغاية،  صعبة  كانت  لشبونة  في  الهزيمة  ألن  »أواًل 
علمنا أن بايرن ميونخ خصم أصعب بشكل واضح لكننا لم 
نعلم أن األمور ستنتهي بتلك الطريقة، لقد أظهرنا صورة 
فقيرة للغاية للنادي وللمدينة، ولم أكن أشعر بالرغبة في 
القيام بأي شيء، أردت أن يمر الوقت أواًل بعد ذلك أتحدث«.

لماذا أخبرت برشلونة أنك تريد الرحيل؟
قلت  الرحيل،  أريد  أنني  والرئيس  النادي  »أخبرت 
ذلك لهم طوال العام، ورأيت أن ذلك الوقت هو المناسب 
للرحيل، وأن النادي في حاجة للمزيد من الشباب وللتجديد، 
وأن وقتي في برشلونة قد انتهى، وشعرت باألسف ألنني 
أردت أن أنهي مسيرتي هنا، لقد كان العام الحالي صعبًا 
غرف  وداخل  والمباريات  التدريبات  في  وعانيت  للغاية 
المالبس، وجاء الوقت الذي أبحث فيه عن تحديات جديدة. 
وطلب الرحيل لم يظهر بسبب النتيجة أمام بايرن ميونخ 
في دوري األبطال، لقد كنت أفكر في ذلك القرار منذ فترة 
القرار  أتخذ  أن  لي  وقال  بذلك  الرئيس  وأخبرت  بعيدة، 

النهائي بنهاية الموسم، ولم يحافظ على كلمته معي«.

هل سبق لك أن شعرت بالوحدة؟
»ال، لم أشعر بالوحدة، لقد كان هناك دائمًا أحدهم 
القوة  ويمنحونني  يكفونني  األشخاص  هؤالء  بجواري، 
سمعتها  التي  األشياء  من  باأللم  شعرت  لكنني  الالزمة، 
سواء من األشخاص أو الصحافة أو من يتحدثون حول مدى 
التزامي مع برشلونة ويقولون أشياًء ال أعتقد أنني أستحقها، 
لكن كل ما حدث ساعدني على رؤية حقيقة البعض. عالم 
األشخاص  من  الكثير  وهناك  للغاية  صعب  القدم  كرة 
المزيفين وكل ما حدث ساعدني في كشفهم، األمر مؤلم 
بالنسبة لي أن يتم التشكيك في حبي لبرشلونة، ال يهم 

بي الحال هنا، وأنني أريد مشروع يحقق األلقاب لنستمر في 
كتابة أسطورة برشلونة«.

أنه لم يكن هناك أي مشروع في  وأضاف: »الحقيقة 
برشلونة منذ فترة طويلة، هناك بعض المراوغات والتغطية 
للثغرات، وكما قلت من قبل ما أبحث عنه هو الخير دائمًا 

لعائلتي وللنادي«.

أنك  عائلتك  أخبرت  عندما  حدث  الذي  ما 
ستغادر برشلونة؟

»عندما أخبرت زوجتي وأطفالي باألمر كان كل شيء 
درامًا للغاية والجميع بدأ في البكاء وأطفالي رفضوا فكرة 
ترك برشلونة وتغيير المدارس، لكنني نظرت بشكل أبعد 
األلقاب،  وأحقق  أفضل  مستويات  على  أنافس  أن  وأردت 
تحديدًا دوري أبطال أوروبا، وأعلم أنها بطولة صعبة لكن 
نسقط  وأال  ننافس  أن  علينا  األقل  على  أنافس.  أن  يجب 
مثلما حدث في روما وليفربول ولشبونة، كل ذلك جعلني 
كما  الرحيل  في  حر  أنني  أتصور  وكنت  القرار،  ذلك  اتخذ 
أخبرني الرئيس بنهاية كل موسم، واآلن يتعلقوا بحقيقة 
في  بينما  يونيو،  من  العاشر  قبل  بذلك  أخبرهم  لم  أنني 
ذلك التاريخ كنا ننافس من أجل الدوري اإلسباني في ظل 
هذا  كورونا.  فيروس  فيها  وضعنا  التي  العصيبة  الظروف 
هو السبب الذي سيجعلني أستمر في النادي، لقد أخبرني 
مليون   700 دفع  هو  لرحيلي  الوحيد  الطريق  أن  الرئيس 
يورو، وذلك األمر مستحيل، وكان هناك طريًقا آخر للرحيل 
عن طريق المحاكم، لكنني لن أقف أمام برشلونة أبدًا في 
ذلك الموقف، ألنني أحب ذلك النادي بعد كل ما منحوني 
إياه منذ وصولي. برشلونة منحني كل شيء، وأنا قدمت كل 
ما لدي من أجلهم، وبالتأكيد لم تعبر في رأسي حتى فكرة 

الوقوف أمام النادي في المحاكم«.
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Maitre Assia AKTAOU

NOTAIRE
األستاذة أسيـة أكتـــو

موثقـة
إعـالن عن وضـع أصـل تجـاري

في التسييـر الحـر
شتنبر  بثامن  مؤرخ  توثيقــي  عقد  بموجــب 
2020، قام  السيد الحبيب العريبي، الحامل للبطاقة 
الوطنية رقم A39058، بصفته مالك األصل التجاري 
السيارات،   وغسل  للبنزين  محطة  على  المشتمل 
رقم  تحت  بتطوان  اإلبتدائية  بالمحكمة  المسجل 
 ،83129150  : الضريبـــي  تعريـفه  رقـم   ،45762
الشركــة  لفــائــدة  الحــر  التسييــر  فـي  بوضعــه 
ش.م.م«  تـمـــودة  »سطــاسيــــون  المسمـــاة 
مســــجـــل   ،STATION TAMOUDA SARL
بالمحكمة اإلبتدائية بتطوان تحت رقم  27329، رقم 
تعريفها الضريبي : 45911389، ممثلة في شخص 
مسيرها السيد رشيد داود، الحامل للبطاقة الوطنية 
رقم L170856  وذلك ابتداءا من تاريخ فاتح غشت 

2020 وإلى غاية 31 غشت 2025.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

ملف عدد: 26/2012/67
إعالن عن بيع عقار

لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان  ش م.
ضد : السيد محمد العربي أعلياد والسيدة الهوارية 
الطهيري بصفتها كفيلة، عنوانهما : حي دار البيضاء 

زنقة 61 رقم 6 طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجــة أنه بتاريــخ : 2020/10/14 على 
البيوعات  بقاعـة  سيجـرى  مســـاء  الثالثـة  الساعة 
المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع  المحكمة  بهذه 
عدد 06/109242  العقاري  الرسم  ذي   )-14L002(
الكائن   أعاله  المذكورين  عليهما  للمنفذ  المملوك 
ببروكرام العرفان الطابق الثالث عمارة رقم 2 طريق 
الرباط طنجة، والعقار عبارة عن شقة مساحتها 56 

م 2.
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقــــار في مبلـغ 

173.600.00 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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد 26/2012/40 
إعالن عن بيع عقار

لفائدة: البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م.
ضد: السيد عبد الرحيم مقدميش، عنوانه
 زنقة ابن الغازي العثماني رقم 2 طنجة.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على  بتاريخ: 2020/10/14  أنه  بطنجــة  التجاريــة 
الساعة الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
 E10( المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع  المحكمة 
A15 GH15( ذي الرسم العقاري عدد 125326/06 
المملوك للمنفذ عليه المذكور أعاله الكائن بمجموعة 
العرفان، عمارة 10 الطابق الثالث طنجة، وهو عبارة 

عن شقة بالطابق الثالث مساحتها 57 م 2.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 
142.500 درهم.  وقد قدمت فيه زيادات من قبل 

بمبلغ 3.500.00 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     
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                      ـ 

المملكة المغربية 
وزارة العدل 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

ملف عدد: 26/2015/106 
إعالن عن بيع عقار

لفائدة: البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م.
ضد: السيد محمد البوعزاوي، عنوانه ب 5 زنقة 
المستشفى اإلسباني الطابق 8 الشقة 37 طنجة.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2020/10/14 على الساعة 
الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
ذي   )18C006( المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع 
الرسم العقاري عدد 06/125775 المملوك للمنفذ 
ابن عبد  الكائن بشارع فيصل  المذكور أعاله  عليه 
6 طنجة،  رقم  العمارة  من  السادس  الطابق  العزيز 

وهو عبارة عن شقة مساحتها 96 م 2 .
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقـــار في مبلــغ 

595.200.00 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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
إعالن عن بيع عقار  
ملف عدد 26/2011/77 

لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م.
ضد : السيد عبد العزيز الحفناوي، عنوانه بحي 

الجيراري 1 زنقة الشهيد عمر بن لحسن المكي رقم 
13 بني مكادة بطنجة. 

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجاريــة بطنجـة أنه بتاريــخ  2020/10/14 على 
الساعة الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )الحفناوي( 
ذي الرسم العقاري عدد G/16088 المملوك للمنفذ 
أعاله  المذكور  بعنوانه  الكائن  أعاله  المذكور  عليه 
كذلك، والعقار عبارة عن دار تتكون من طابق أرضي 

وطابق أول ونصف الطابق الثاني مساحته 99 م 2. 
حدد الثمن االفتتاحـي لبيـع العقـار في مبلـــغ 

1.500.000.00 درهم.  
ابتداء من  التنفيذ  مكتب  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 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
إعالن عن بيع عقار  
ملف عدد 26/2013/05 

لفائدة: البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م.
ضد: السيدة ربيعة الحناش، عنوانها الزموري، طريق 

الرباط، إقامة آدم د، الطابق 4 رقم 51 طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/10/14 : بتاريـخ  أنه  بطنجــة  التجارية 
الساعة الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )آدم د 51(  
ذي الرسم العقاري عدد 61/3306 المملوك للمنفذ 
المذكور  بعنوانها  الكائن  أعاله  المذكورة  عليها 
أعاله كذلك، والعقار عبارة عن شقة بالطابق الرابع 

مساحتها 79 م 2.
حدد الثمن االفتتاحي لبيـع العقـار في مبلــغ 
316.000  درهم، وقد قدمت فيه زيادات من قبل 

بمبلغ 5000 درهم.
ابتداء من  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 
تاريخ نشر هذا اإلعالن. يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 
بمكتب  االتصال  يمكن  اإليضاح  من  وللمزيد   .%3

التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
إعالن عن بيع عقار  
ملف عدد 26/2015/107 

لفائدة: البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م.
ضد: السيد محمد النجمي، عنوانه بحي مبروكة 

زنقة 10 رقم 28 طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/10/14 : بتاريـخ  أنه  بطنجـة  التجاريـة 
الساعة الثالثة مساء سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
)الهناء  المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  بيع  المحكمة 
68(  ذي الرسم العقاري عدد 06/134468 المملوك 
للمنفذ عليه المذكور أعاله الكائن بطريق الرباط، 
المحل المدعو حافة بن صافي الهناء 3 الطابق الثالث 
طنجة، وهو عبارة عن شقة بالطابق الثالث مساحتها 

67 م 2.
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقـــار في مبلــغ 

268.000 درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيـذ ابتـداء من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن. يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 
بمكتب  االتصال  يمكن  اإليضاح  من  وللمزيد   .%3

التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ  
ملف عدد: 26/2017/29
إعالن عن بيع عقار  

لفائدة: البنك الشعبي لطنجة تطوان، 
في شخص ممثله القانوني.

ضد: السيد محمد عمراوي، عنوانه الشقتين 
دوبليكس بالطابق األرضي والطابق األول، 

العمارة B6 جماعة البحراويين مغوغة، المنطقة 
الصناعية، طريق تطوان، والية طنجة.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
 2020/10/14  : بتاريـخ  أنـــه  بطنجـة  التجـاريــة 
على الساعة الثالثــة مساء سيجرى بقاعة البيوعات 
المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  بيـع  المحكمة  بهذه 
)أنس B6(  ذي الرســم العقـــاري عدد 61/11765 
المملوك للمدعى عليه المذكور أعاله والمتكونة من 
مساحتها   353 رقم  األولى  المفرزتين،  القسمتين 
35 سنتيار المشتملة على شقة دوبليكس بالطابق 
األرضي والثانية رقم A353 مساحتهــا 25 سنتيار 

والمشتملة على شقة دوبليكس بالطابق األول.
حدد الثمن االفتتاحي لبيــع العقـار في مبلـــغ 

210.000  درهم.
ابتداء من  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 
تاريخ نشر هذا اإلعالن. يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 
بمكتب  االتصال  يمكن  اإليضاح  من  وللمزيد   .%3

التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة اإلبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات و التنفيذات القضائية
بيــع عقــار 

ملف حجز تنفيذي عدد :6101/20-25  
بطلب من: السيد عبد السالم الطاهري 

ضد :السيدة خديجة الرفاس
الساعة  على   2020-10-27 الثالثاء  يوم  في 
العاشرة والنصف )10.30( صباحا بقاعة البيوعات رقم 
3 بالمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى البيع بالمزاد 

بطريقة  الواقع  للعقار  مزايـد  وآخـر  وألكبر  العلني 
الحضرية  الجماعة  مكادة  بني  اتجاه  في  العوامة 
 G/14007 عدد العقــاري  للرســم  الحامل  لطنجـة 
المسمى سكينة وهو عبارة عن قطعة أرضية مشيد 
فوقها بناية من سفلي وطابقين اثنين مساحته 110 

متر مربع.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ :1.804.000.00 

درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ 
النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.وستستمر 
اإلرساء  تاريخ  ابتداء من  أيام  المزايدة طيلة عشرة 

بزيادة السدس في القدر الراسي به المزاد. 
في  إضافية  معلومات  يريد  من  كل  وعلى 
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
يوسلهام بوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيــع عقــار  

ملف حجز تنفيذي عدد: 6201/20-912
بطلب من: السيدة فطمة السبوعي ومن معها

ضد : ورثة المرحوم عمر السبوعي
الساعة  على   2020-10-27 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة  صباحا   )10.30( والنصف  العاشرة 
بالمقر الرئيسي للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى 
البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار 
بطنجة بحي أرض الدولة بني مكادة الزنقة 50 رقم 
وهو   06/29322 عدد  العقاري  للرسم  الحامل   38
عبارة عن بناية تشمل على سفلي وطابقين مساحتها 

110 متر مربع.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 1.800.000.00 

درهم
تقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ 
النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد. وستستمر 
اإلرساء  تاريخ  ابتداء من  أيام  المزايدة طيلة عشرة 

بزيادة السدس في القدر الراسي به المزاد.
في  إضافيـة  معلومـات  يريـد  من  كـل  وعلى 
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر 
الٳلتزامات 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   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية
وزارة العدل  

المحكمة االبتدائية بطنجة
قسم التبليغ 

إعذار 2017/6708/3424
إشهار حكم قضائي طبقا للفصل 441

من ق م.م 
لدى  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
المحكمة  هذه  بأن  بطنجة  االبتدائية  المحكمة 
بتاريخ:2002/05/29  حكمها  أصدرت  االستئناف 

تحت عدد ... في الملف عدد: 5/1996/236. 
وورثة  السعيدي،  الحسن  محمد  ورثة  وبين: 
شمالن - والسيدة فاطمة العلمي البكوري، عنوانهم 

شارع الحسن الثاني رقم 99 طنجة. ومن معهم.
اآلتي نصه: علنيا حضوريا و انتهائيا - األول في 

الضم : بضم الملفين 5/90/259 و 5/91/204.
- ثانيا في الشكل: 1 - في الملف 5/90/259 
بعدم قبول االستئناف المقدم في مواجهة السيدة 
باقــي  اإلدريسي وبقبولـه في مواجهـة  تاليتماس 

المستانف عليهم.
- 2 في الملف 5/91/204 بقبول االستئناف.  

- 3 في الموضوع: بإلغاء الحكم المستانف جزئيا 
فيما قضى به الحكم على المدعى عليها تاليتماس 
قبول  بعدم  جديد  من  الحكم  وتصديا  اإلدريسي 
الدعوى في مواجهتها وبتأييد الحكم في باقي أجزائه 

اآلخرى وبتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة
ملف تنفيذ عدد : 25/2013/838

طالب التنفيذ : البنك المغربي للتجارة والصناعة 
ش م

منفذ عليه: شركة طريفة للفندقة ش م
إعالن عن بيع أصل تجاري بالمزاد العلني

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2020/10/15 على الساعة 
الثالثة زواال سيجرى بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
بيع بالمزاد العلني لألصل التجاري المملوك للشركة 
المنفذ عليها المذكورة أعاله المسمى طريفة أوطيل 
الكائن بكلم 17 واد اليان إقليم فحص أنجرة طنجة، 

المقيد بالسجل التجاري بطنجة تحت عدد 20533.
حدد الثمن االفتتاحي لبيع األصل التجاري في 

مبلغ 50.000.000.00 درهم.
ابتداء من  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 
تاريخ نشر هذا اإلعالن، ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 

  . % 10
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
قسم التنفيذ

)�سدق اهلل العظيم(

زارتنا بمقــر الجريدة المواطنــة صفيـة 
تعريفها  بطاقــة  رقم  القاسمــي،  البقالـي 
نشـــر  في  راغـــبــة   ،K83175 الوطنــــي 
شكايتها، المتعلقة برفع الضرر عن منزلها، 
الكائن بحي جنان قبطان بزنقة سيدي خليل 

رقم 8 طنجة.
الميـاه  الضرر في تسـرب  ويتجلى هذا 
جارها  منزل  حمام  من  منزلها  إلى  الملوثة 
األجنبي وما يتسبب فيه من روائح كريهة.

والغريب في األمر أن هذه المواطنة تعاني 
من هذا الضـرر، منـذ حوالي أربـع سنـوات، 
في  الشكايــات  من  العديـد  وجهـت  حيــث 
الموضوع إلى قــائـد الملحقـة اإلدارية وإلى 
أن  إال  الدائـرة،  رئيس  وإلى  المدينة  باشا 
مسنة وضعيفة  امرأة  ألنها  يتغير،  لم  شيئا 

ومواطنة  بل  أمرهــا،  على  ومغلوبة  الحال 
مواجهـــة  على  التقـــوى  مصنفـــة،  غيـــر 
أجنبي، ربما يحظــى بنفــوذ معين، حسـب 
لجريـــدة  تصريحهـا  في  المشتكيــة  قول 
أنه في وقـت سابـق قامت  طنجة، مضيفـة 
اآليلـة  المنـازل  كـل  بزيـارة  مختصــة  لجنة 
العتيــقـــة،  بالمدينــة  والكائنـة  للسقوط 
في  ومالكـهـــا  سكانهـا  مساعدة  أجل  من 
أشغال اإلصالح، إال هي فقــد تم استثناؤها 
لوحدها، دون أن تعرف سببا لذلك، رغم أنها 

متضــررة جدًا من روائح الصرف الصحي.
وتلتــمــس المشتكيـــة من الجـــهــة 
المختصة أن تنظرفي ملفها وبالتالي ترفــع 

الضررعنها. 
م. إمغران

مواطنة تلتم�س رفع ال�شرر 
عن منزلها باملدينة العتيقة

منذ حوالي أربع سنوات وهي تعاني... 

عن عمر يناهز 82 سنة، وبعد وعكة صحية خفيفة،
لبت  نداء ربها المشمولة بعفو اهلل المرحومة 

أمينـة الوافــي
حرم المرحوم ميلود الدكالي

يــوم الجمعـة 15 محــرم 1442 هـ 
الموافـق 4 شتنبر 2020 وشيـع جثمانها 
الطاهـر ودفـن بمقبــرة السوانـي بعــد 

صالة العصر.
بأحر  نتقدم  الجلل،  المصـاب  وبهذا 
التعازي إلى أبناء الفقيدة، محمد البشيـر، 
وفاء، عبد اللطيف، ناديـة، يوسف، ثريــا، 
ومنى، وإلى إخوة الفقيدة، فاطمة، عائشة، 
باإلضافة  ومصطفى،  اإلله،  عبد  نعيمة، 
إلى جميع أفراد عائالت، بنعباس الدكالي، 
الوافي، حمـدوش، أنجيـد السالوي وإلى 
جميع أقاربهم، )والذين يشكرون جميع 
السواني  أطلس  حـي  وسكـان  جيـران 
والمعنــوي  النفـســي  دعمـهـم  على 

الذي قدَّموه لهم في مصابهم الجلل( راجين لهم الصبر والسلوان،  وللفقيدة 
مع  جناته  فسيح  وأسكنها  رحمته  بواسع  اهلل  تغمدها  والغفران،  األجر  عظيم 

النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

)�سدق اهلل العظيم(

كما  قطيوط«  عين  »برياض  الكائنـة  العريقة  الشجرة  يسقط غصن هذه  أن  يوشك 
هو واضح في الصورة، إذ أصبح يشكـل خطرا على المارة و على العاملين بهذه الحديقــة 

العمومية.
السريـع  التدخل  الذي يستدعـي  األمـر  ما.  وازن شيئا  و  الغصن ضخم  فإن  ولإلشارة، 
والمستعجل للسلطات المختصة، قبل أن يتسبب في حادث مميت، جراء سقوطه، ال قدر اهلل.
رميساء

غ�شن يبحث عن �شحية...
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الجراد جند من جنود اهلل يسلطهم جل جالله على القوم الفاسقين والممتنعين عن 
أداء فريضة الزكاة..

الجراد حشرات طائرة تقطع مسافات طوال للوصول إلى هدفها..
الجراد قوة مدمرة تلتهم األخضر واليابس..

الجراد جيش عتيد ال يهاب وال يخاف، هو رسول من رب العالمين، يأتي كسحاب مظلم 
ينزل بكثافة على المزارع والحقول فيبيدها عن أخرها...، عدده الهائل ال يحصى وال يعد، ال 

يصده عن أمره إال اهلل..
أراضي  الزراعية، كما يسلطه على  الفاسقين فيلتهم محاصلهم  القوم  إلى  يبعثه اهلل 
اليتيم  أموال  وأكلوا  المسكين  طعام  عن  وحضوا  الدنيا  مفاتن  أغرتهم  ممن  الجاحدين 
وتخلوا عن ركن هام من أركان اإلسالم الخمسة، أال وهو الزكاة وفي ذلك عقاب وموعظة 

وعبرة لمن يعتبر..
ــــــــــــــ

يخرجون  وال  بالبخل  عرفوا  أكلها،  تؤتي  وفالحين  لمزارعين  خصبة  أرضا  أن  يحكى 
الزكاة، فنزل الجراد بأراضيهم بعدد جم غفير، والتهم ما بها من زرع وخضر وثمار أشجار، 
قضم كل ما في طريقه، فأصبحت الحقول والمزارع والبساتين عارية جرداء، وانشقت األرض 

الطيــار من شقوقها  النمــل  وبزغ 
األشجار  أغصــان  التهم  وفجاجها 
جئت  فلو  وجــذورهــا..  وجذوعها 
وسقيــت  ــاؤه،  م عــذب  بحر  بماء 
وأخرجت  أنبتــت  ما  األرض  هذه 
أن  األمر  في  والغريـب  براعمها.. 
والمزارع  الحقول  هذه  وسط  أرضا 
النمـل،  أو  ــجــراد  ال يدخلها  لــم 
استثناء  وأنكـروا  األهالي  فاغتاض 
حقل الحاج أحمد الذي لم يمسسه 
الجراد والنمل  بسوء، استنكروا هذا 
دعوى  إقامة  على  رأيهم  وأجمعوا 
ضد الحاج أحمد ألنه ربما استعمل 
مبيدا وأخفاه عنهم ولم يطلع أحدا 

على فحواه..

أرض الحاج أحمد

أرض الحاج أحمد بقيت خضراء 
وتدلت  ثمارها  نضجــت  خصبــة، 
العيـــن  تعشقهـــا  التي  قطوفها 
وحسدا  طعمهــا،  األلسن  وتستلذ 
أجمعوا  المتضررين،  األهالي  من 
الحاج  على  دعوى  رفع  على  أمرهم 

أحمد..
بأعوانه  القرية  قاضي  بعث 
وحرســه إلحضـار الحاج أحمد وهو 
واضطــراب  وخوف  ذعر  حالة  في 

ومناعة مما حل به..
على  االتهام  صك  القاضي  قرأ 

السيد أحمد قائال :
أناني أخفيت مبيد  أ/ إنك رجل 

الجراد عن جيرانك..
متعجرف  متكبر  رجل  أنت  ب/ 

وحداني تحب الخير لنفسك وال تشاركه غيرك..
ج/ تسببت في إتالف حقول جيرانك فأتاها الجراد..

د/ لم يمسس الجراد والنمل أرضك المعطاء..
وال  نار  وال  دخان  معه  ينفع  لم  آفال  ورجع  أرضك  حدود  عند  والنمل  الجراد  وقف  هـ/ 

مبيدات..
و/ ما ردك فيما سمعت؟ وما دفاعك عن نفسك؟

أتقي  أبا عن جد،  أنا فالح  الحكيم  القاضي  : سيدي  ثبات وحزم  أحمد بكل  الحاج  قال 
اهلل فيسرلي أمري، لم أبخل يوما على طالب زكاة، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، وهو 
الناس  النمل، دوائي كل  أو  للجراد  أي دواء مبيد  الخاسرين.. لم أستعمل  في األخرة من 

يعرفونه، لكنهم تخلوا عنه وامتنعوا عن أدائه..
قال القاضي : عجبا افصح واشرح بتفصيل ما تود قوله دفاعا عن نفسك!؟

قال الحاج أحمد: دوائي إخراح الزكاة في إبانها، وهي إحدى األركان الخمسة ومن أعمدة 
الدين اإلسالمي أيام الخليفة األول لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أبو بكر الصديق حارب 

الممتنعين عن أداء الزكاة، وقاومهم حتى أعطوا الزكاة، فالزكاة فريضة من اهلل تعالى، هي 
إطعام األصناف الثمانية المذكورdk في القرأن الكريم في ]سورة التوبة األية 60[.

وfالزكاة يستغني السائل والمحروم عن التسول وتترل الرحمة في القلوب
قال القاضي : ما عالقة الزكاة بالجراد والنمل ,m,n,kh؟

اهلل  أمر  وتناسوا  السبيل  ضلوا  من  على  يسلطهم  اهلل  جنود  هم   : أحمد  الحاج  قال 
وتقاعسوا عن أداء ما بذمتهم من مال شحا وبخال..

قال تعالى في محكم كتابه :
ُ اْلَغِنيُّ َواأَنُتُم اْلُفَقَراُء َواإِن  ْف�ِسِه َواهللَّ َا َيْبَخُل َعن نَّ »َفِمنُكم مَّن َيْبَخُل َوَمن َيْبَخْل َفاإِنَّ
اأَْمَثاَلُكم« صدق اهلل العظيم ]س محمد  ُكْم ُثمَّ َل َيُكوُنوا  َتَتَولَّْوا َي�ْسَتْبِدْل َقْوًما َغْيَ

.]39/38
هذا عقاب اهلل في الدنيا وفي اآلخرة..

قال تعالى :
ُهم ِبَعَذاٍب  ْ ِ َفَب�شرِّ َة َوَل ُينِفُقوَنَها ِف �َسِبيِل اهللَّ َهَب َواْلِف�سَّ »َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذَّ

اأَِليٍم« صدق اهلل العظيم ]س الثوبة اآلية 34[.
مانعو الزكاة يدخلون النار.

قال تعالى :
َن��اِر  ِف  َعَلْيَها  ُيْحَمى  »َي���ْوَم 
��َم َف��ُت��ْك��َوى ِب��َه��ا ِج��َب��اُه��ُه��ْم  َج��َه��نَّ
َوُج��ُن��وُب��ُه��ْم َوُظ���ُه���وُرُه���ْم  َه���َذا َما 
ن��ُف�����ِس��ُك��ْم َف���ُذوُق���وا َما  َك���َن���ْزُتْ ِلأَ
ُك���ن���ُت���ْم َت����ْك����ِن����ُزوَن« صــدق اهلل 

العظيم ]س الثوبة 35[.
سبحانه  اهلل  ــالم  ك مــن  ــذا  ه

وتعالى.
القرأن في قلبي  أجمع  اللهم   -

حفظا..
- وعلى لسان تالوة..
- وفي سلوكي خلقا..

والعمل  العلم  منه  وارزقني   -
يارب العالمين

القاضي : ألديك دليل أخر؟
اهلل  قال رسول اهلل صلى  نعم. 

عليه وسلم :
1 - داووا مرضاكم بالصدقة..

العباد  يصبح  يوم  من  ما   -  2
السماء  من  ينزالن  ملكان  إال  فيه 
فيقول أحدهما : اللهم اعط منفقا 

خلفا..
ويقول آخر : اللهم اعط ممسكا 

تلفا..
متفق عليه..

امرئ  كل   : السالم  عليه  وقـال 
بين  يقضي  حتى  صدقـة  ظل  في 
إن  أحمد:  السيد  قال  ثم  الناس. 
من  الــجــراد  هزمت  التي  الــزكــاة 
أي  هزم  على  قادرة  حقولي  دخول 
داء بإذن اهلل وعونه والرجوع إليه..

ثم خاطب القاضي الجموع : إنكم جماعة المصلين تتحملون وزر جاركم وعليكم إرضاءه 
وتوثيق المحبة معه عسى أن يشفع لكم عملكم وادعاءكم..

أنتم غافلون عن أمر اهلل..
عليكم،  اهلل  فرض  ما  وتسلمونهم  والمحتاجين  الفقراء  موضع  تتحسسوا  أن  عليكم 

وبذلك تعود لحقولكم ومزارعكم الخضرة والثمار، واهلل ال يضيع أحجر المحسنين..
ثم أضاف القاضي : علي الحكم بالقسط وبما أمر اهلل وعليكم طاعة أوامره وال تعصونه 
أمرا فيثبت أقدامكم ويصلح أعمالكم ويغفر لكم وهو القادر على إجالء الجراد والنمل من 

أراضيهم.. ويشفي المرضى من وباء كرونا توأم الجراد واهلل ولي التوفيق..
وخير دليل قاطع، وشاهدتم ذلك عندما أطلق الجند الجراد من األكياس طار في الفضاء 

ولم يدخل أرض الحاج أحمد، هيا انهضوا من مجلسي.
ظهر الفساد في البر والبحر بما يعمله الفاسقون، فبعث لهم اهلل »كورونا« ليرفع عنهم 
هذا البالء بالرجوع إلى اهلل.. فكرونا توأم الجراد »وال يخفى على اهلل شيء في األرض وال 

في السماء« صدق اهلل العظيم.
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

وتنسمها في اشتياق وأنشد :
لنسميها في قلب شاربها        روح الرجاء وراحة اليأس)154(

ثم تمزرها.... ثم عبها، ومد إلي فنجانه منشدا :
خذ فاسقني من قبل فوت األذان       من قهوة تنعش طلق البيان)155(

وتنهد وأضاف :
إيه.. وتوقد سبط الكالم وبسط اللسان!..

ومألت فنجانه، فارتشف رشفة صاخبة وقال :
ابن  كان  ولئن  وشأنه..  فذاك  لعمومه  مدفعا  قهوته  في  يجد  النواسي  كان  لئن 
كمدام  بشيء  تادوى  ليست  الرزايا  أن  بالزباد-  الخاثر  عليه  اختلط  -وقد  يرى  المعتر 

وقينة وحديث فهو وما نوى -ولئم كان أحدهم يقول فيها :
أربعة مذهبة      لكل هم وحزن

الماء والقهوة والبستان والوجه الحسن
فله ما قصد! أما أنا فإني أقول مع الشاعر العقيد مسعود سماحة :

لقد ظل من قال إن المـــدام    غذاء لقلب الفتى والبدن
فكم أبعدت مؤمنا عن سماه      وكم قربت مدمنا للكفن)156(

ونفض رأسه ذات اليمين وذات الشمال وقال :
ويدعوني هذا المقام إلى أن أردد أيضا مع الشيخ شمس الدين البكري ما نصح به 

من أشجته الهموم واعتلجت في صدره :
أقول لمن قد ضاق بالهم صدره         وأصبح من كثـــر الشاغل في فكـــر
عليك بشرب الصالحيــــــن فإنه         شراب طهور سامـي الذكر والــقــدر
فمطبوخ قشر البن قد شاع ذكره        عليك به تنجو من الهم في الصــدر

وخل ابن عبد الحق يفتي برأيـــه        وخذ من أبي إكرام« والحسن البكري)157(
فضحكت واستغرقت... وتمصص هو قهوته، وتأمل فنجانه وامتد به الفكر، فقلت 

له مداعبا:
أقارئ الفنجان أنت وال أدري؟!

فقال :
ذكرني هذا الفنجان بأخيه العاشق!

فتساءلت :
أخ عاشق؟!

قال :
في جلسة عائلية بمنزل إحدى سيدات آل معروف في البرازيل تواجد الشعراء المعالفة 
األربعة: شفيق وأخوه فوزي، وخالهما شاهين وميشال... فسقط فنجان القهوة من يد 
سيدة المنزل إلى األرض، فأرادت أال تنفلت هذه المناسبة سدى لشحد قرائح ضيوفها 
الشعراء، فأعلنت أنها تخصص جائزة -وهي ساعة ذهبية- لمن يقول أفضل أبيات في 

هذا ا لفنجان، فقال شاهين مرتجال:
ثمل الفنجــــان لما المســت     شفتــاه شفيتيهــا واستعــــر

فتلظت من لظـــــاه يدهـــا      وهو ال يدري بما يجني اعتذر

وضعته عنــد ذا من كفهــــا     يتلـوى قلقــــــا أنى استقــــر

وارتمى من وجده مستعطفا      قدميها وهو يبكي فانكســـر

ثم تاله ميشال )158( فقال :

عاش يهواها ولكـن     في هواها يتكتـــم

كلما أدنته منهــــــا     الصق الثغر وتمتم

دأبــــه التقبيــل ال ينفـــك حتى يتحطـــم

وجاء دور شفيق )159( فقال :

إن هوى الفنجان ال تعجب وقد      طفر الحزن على مبسمهــا

كل جــزء طــار من فنجانهــــا      كان ذكرى قبلى من فمها

فنظر فوزي)160( إلى الفنجان فإذا هو سليم لم ينكسر فقال معارضا الجميع:

ما هوى الفنجان مختارا، فلـو     خيـروه لم يفارق شفتيهـــا

هي ألقته وذا حظ الـــــــذي     يعتدي يوما يتقبيل عليهــا

ال، وال حطمه اليــأس فهــــا      هو يبكي شاكيا منها إليها

والذي أبقــاه حيــــا سالمــــا      أمل العــودة بومـا لديهــا

فحكم له بالجائزة وحقت له لبراعة معانيها ولطف االلتفاتة إلى عدم تحطم الفنجان 

عند سقوطه.. فلما رأى شاهين أن فوزي قد فاز بالساعة الثمينة علق على ذلك قائال :

يا ساعة، ما أنـــت أول ساعــــة        ضيعتها من ذكريات حياتي
ما دمت ضيعت السنين فما أنا      بمعاتب دهري على الساعات)161(

)يتبع(
ــــــــــــــــ

الهوامش :

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

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

)156( »مجمع الحكم«.. 141
)157( »النور السافر« 385، تصرف صاحبي في عجز البيت األخير وأصله وخذها بفتوة من أبي الحسن البكري! وأبو 

إكرام كنية صاحبي! وذال لم أتملك فاستغرقت في الضحك..
)158( ميشال معلوف )1889-1943( هاجر إلى ساو باولو أسس العصبة األندلسية التي ضمت خيرة شعراء العرب 

في البرازيل له مسرحية »سجين الظلم«.
)159( شفيق )1905-1977( آخر عميد العصبة األندلسية صاحب مطولة »عبقر« التي ترجمت إلى لغات أجنبية، 
المجاذيف«  الهدف منها، ومن دواوينه »األحالم« و»نداء  تبين  أفكارا واضحة  الرمزية  األساطير  وقد جعل من 

و»لكل زهرة عبير«.
)160( فوزي )1899-1930( مراسل كبريات الصحف كان سكرتير الجامعة السورية ومدير مدرسة المعلمين قبل 
هجرتها إلى البرازيل. كسب شهرة واسعة بقصيدة واحدة هي »على بساط الريح« وهي عبارة عن انطباعات من 
رحلة هوائية اخترق فيها عالم الفضاء والتقى بالطيور والنجوم واألرواح ونثر فيما بينها آراءه المتشائمة وترجمت 

القصيدة إلى عدة لغات شعرية، وله أيضا مطوالت شعرية.
)161( »أدب المهجر« عيسى الناعوري

الجزء األول  ـ  جلسة 3

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

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

احَلفيَظة حُتلُِّل الأَْحقاد
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

تو�لت �لحتف�لت مبن��سبة �لأعي�د لكن، مل ي�سمع �أحد بنب�أ عن عيد 
�لتعليمي  �لو�سع  ق�س�ي�  ملن�ق�سة  من��سبة  يكون  قد  �لتدري�س،  و  للتعليم 
�لعمومي  �لتعليم  به�  �أ�سيب  �لتي  �لنتك��س�ت  تو�يل  بعد  ل�سيم�  ب�ملغرب، 
لل�س�أن  �ملت�بعني  م� دفع  �لع�مل،  �أمم  �لأ�سفل بني  �لدرك  �إلى  رتبته  �نحد�ر  و 

�لرتبوي ب�لبلد �إلى و�سف �لتعليم ب�للون �لق�مت.
مف�رق�ت  نري  حتت  يرزح  �لرتبوي  �لو�قع  �أن  ر�سمي  تقرير  �عترب   لقد 
�لأمو�ل  لإنف�ق  رحب�  جم�ل  �لعمومية  �ملدر�سة  جتعل  مف�رق�ت  عمالقة، 
�لإنف�ق،  هذ�  مق�بل  ُيذكر  ط�ئٍل  دون  لكن  �لدولة،  خزينة  �إنه�ك  و  �لع�مة 
�سحر�َء  يف  �مل�ء  ِلِدلِء  �إْفر�غ  »عملية  كونه  يعدو  ل  �لإنف�ق،   �أن  مبعنى 

ق�حلٍة«.
�أبرز �ملف�رق�ت �لتي ر�سدته� �لتق�رير هي عدم �لو�سوح يف بر�مج �لرتبية 
تك�سف،  وهي  �ملدر�سية«،  »�لقيم  منظومة  يطبع  �لذي  �لن�سج�م  عدم  و 
�لرتبوي  و  �لتعليمي  �ل�س�أن  تدبري  ت�سود  �لتي  �لع�سو�ئية  مدى  �لو�قع،  يف 
�لوطني، و تقت�سي، بحكم �ملنطق ، مر�جعة �سـ�ملة تت�سم ب�لُعمق يف حتديد 
�ملر�مي و �لغ�ي�ت و �لتعقل �ل�سرت�تيجي يف ر�سم �لأهد�ف و توظيف �لو�س�ئل 

�ملالئمة لبلوغه�.
لعل كثري� ممن ع��سرو� مقرر�ٍت در��سيًة ت�سم  بر�جمه� موؤلف�ت �أحمد 
�لقدمية  �لدر��سية  ف�سولهم  �إلى  ب�لعودة  �لع�رم  �حلننٌي  يعرتيهم  بوكم�خ، 
و  غزير�ً  �حرت�مً�  �أوتو�  مون  معِلّ ُيلقيه�  لدرو�س  ُمكت�سب  ب�نتب�ه  �ل�ستم�ع  و 

�سطوة ل ُت�س�هى .
�إلى  ُمن��سبة   كل  يف  �حلنني  جتدد  يف  �ل�سر  عن  �لن��س  �أكرث  يت�س�ءل  ل 
�حلديٍث عن ق�س�ي� �لرتبية و �لتعليم. هل هو جمرد فعل »�أخرق« يرتبط 
ب�سلوك نف�سي معروف عن �لإن�س�ن �لع��سق للم��سي ؟ �أم �أنه تعبري �سلبي عن 

رف�س م� �آل �إليه �لتعليم و �نتهت �إليه بر�جمه �لع�سو�ئية؟
 تعبري، ي�ستند يف �أحك�مه  على عقد مق�رن�ت حمددة بني م��سي �لتعليم 
و ح��سره. مق�رن�ت تهم مو�سوع �لرب�مج �لدر��سية و �أ�س�ليب �لتدري�س،  كف�ءة 

املدر�سني و ان�سباط املتمدر�سني، و ال ُتْغِفُل اأخالقيات و قيم الرتبية.
لقد تو�رت عن �لأنظ�ر تلك �ل�سورة �مِلث�ل �لتي بنته� �لأجي�ل �ل�س�بقة 
عن  و  �ملعلم  عن  �حل�ملني  عيوُن  ر�سمته�  و  �لأدبية،  ُحرمته�  و  �ملدر�سة  عن 

مك�نته �لر�قية.
�نتم�ء�تهم  بكل  �لتالميذ،  ك�ن  د�ئمً�،  نر�ه  كم�  �جلميل  �مل��سي،  يف 
الطبقية و العرقية و الدينية، يجتمعون يف ان�سباط ع�سكري اأمام »�سابٍط 
�لتعلم  بقو�عد  �للتز�م  غري  هوؤلء  ميلك  ل  وب�لطبع،  معلم،  برتبة  �س�ٍم« 
�أو  �لأ�س��سية، قو�عد ل وجود يف ق�مو�سه� ملفرد�ت نظري �ملح�ب�ة و �ملج�ملة 

�لتمييز بد�فع م� ُيعرف درو�سً� ُخ�سو�سّيًة.
تغري�ت  �لالذعة،  لل�سخرية  مثري  ب�سكل  تغريت  �لأمور  �أن  يبدو  �لآن، 
ملظهر  منه  �لبهلو�ن  ل�سورة  �أقرب  �لتلميذ،  هند�م  �س�ر  �إذ  �سيء  كل  هّمت 
�لنده��س حني ي�س�هد و�حد� من هوؤلء يرتدي  تلميذ، ف�لو�حد يعرتيه 
�سرو�ل يك�سف �أجز�ء عري�سة من موؤخرته و �أطر�ف� من فخذيه و �س�قيه، بل 

قد ترى �أم�مك و�حد� ممن نظم فيهم �س�عر �س�خر:
   ل بـ�أ�س �إن دخـل �لـمـد�ر�س طـ�لـب

                                                بـ�سـيـجـ�رة �أو جــ�ءهــ� مـ�سـطــول
�لعلم  عن  �سيئ�  يعلم  ل  �أ�سحى  فقد  ب�لر�سول،  �سبه  �لذي  �ملعلم،  �أم� 
على  م�سطوٌل  فهو  تلقينه،  ي�ت  َفِنّ و  �لتعليم  عن  �سيئ�  يدري  ل  و  و�سروبه، 

�لدو�م و د�ئم �لغي�ب، حتى �إن �أحد �ل�س�خرين نـظم يف ح�ل �ملــعلم قـ�ئال :
  �إْن غـ�َب �َسـْهـر�ً ف�لِغـيـ�ُب َف�سيـَلـة 

ـوؤ�ُل َعـن �لِغيـ�ِب ُف�سـوًل                                              و َغـَد� �ل�سُّ
لقد ف�سد �لتعليم بهذ� �لبلد، وهو ف�س�ٌد ُينذر ب�أ�سد �ملخ�طر، ب�لنظر �إلى 
طبيعة �ملج�ل �لذي حلقه، لكن خم�طر هذ� �لف�س�د تت�س�عف �آث�ره �ملدمرة 
ب�لن�سبة للبن�ء �ملجتمعي مبكون�ته و �أرك�نه، �لقت�س�دية  �أو �لثق�فية و رمب� 

�ل�سي��سية ، وهذ� هو �لأخطر.
�ل�ستثم�ر  كلفة  و  بحجم  در�ية  و  بينة  على  هم  من  �لن��س  من  قلة  �إن 
م�س�عفته  �إلى  �جلميع  ي�سعى  ��ستثم�ر  �إنه  �لتعليم،  جم�ل  يف  �لعمومي 
بغية �سم�ن تعميم �لتدري�س على �جلميع، لكن �لرفع من حجم �ل�ستثم�ر 
و�سيلة،  جمرد  �مل�يل  ف�ل�ستثم�ر  �ملرجوة،  �لغ�ية  بلوغ  ب�ل�سرورة  يعني  ل 
ر��سدة،  و  ر�سيدة  �سي��سة  و�كبته�  �إذ�  �إل  نفع�  جتدي  ل  وحده�  �لو�سيلة  و 
�إلى  �لأقل  على  �لتعليمي،  �لنظ�م  كف�ءة  من  �لرفع  ت�ستهدف  �سي��سة 
عليه  ت�سرفه�  �لتي  �ل�سخمة  �لعتم�د�ت  تلك  يربر  جتعله  �لتي  �حلدود 
�لغ�ي�ت  يحقق  مل  �إذ�  �لإنف�ق  لهذ�  �لد�عي  فم�  �إل  و  �لعمومية،  �خلزينة 
�ملطلوبة؟ و هل يجوز  �سرف �لأمو�ل �لع�مة ب�لب�طل �لزهوق ملجرد تربير 
يحل  ل  ُمكِلف  لْغو  جمرد  هذ�  �ألي�س  �لتعليم،  مرفق  على  تنفق  �لدولة  �أن 

م�أزق �لرتبية؟

»مـــاأزق 
التـــــربية«

والمغربي  العربـي  الشعـر  وموقف  دور  هو  ما   •
تحديدا من المتغيرات التي عرفها الوطن العربي في 

العشرية األخيرة، الربيع العربي نموذجا؟ 
حتى  ينشر  ما  كل  لتتبع  منهجية  لي  ليست  أوال   ••
المرحلـة،  هذه  في  الشعـري  المنجــز  على  حكما  أصـدر 
مستويات.  لثالث  مكثف  ملتقى  الشعر  أن  أعتقد  لكنني 

ومستوى  للتعبير  كأداة  اللغة  مستوى  هناك 
فلسفـــة الوجــود ألن وراء كل شعـر هناك 

نفسها  عن  تعبـــر  ثاوية  وجود  فلسفة 
ثم  الوضــوح،  من  ذاك  أو  القـــدر  بهـذا 
أي  الجمال،  وهو  أال  ثالث  مستوى  هناك 

أو  الكتابة  لحظة  في  يمكن  كيف  أنه 
هذا  فينا  تحرك  أن  للشعر  االستماع 
التي  مستويــات  الثــالث  على  التفاعل 
إن  الناجح  الشعـر  بأن  أعتقـد  ذكرناها. 
أن  يمكنه  الذي  هو  التعبير،  هذا  صح 
أو  القارئ  أمام  المستويات  هذه  يكثف 

المستمع وفي نفس الوقــت يسمح 
باستشراف المستقبل ألنه كما 
أحــد فاإلنســان  ال يخفى على 
الذي  الوحيــد  الكـائـن  هو 
إال  يعيـــش  أن  يمكــنـــه  ال 
والنظر  المستقبل  باستشراف 
من  يستقبــل  فيما  ذاته  إلى 
األيام، ولذلك أعتقد بأن الشعر 
وهذا  الحضور  هذا  له  سيبقى 

وربما  الضــرورة،  وهـذه  الوزن 
يبقى الدور على الشعراء ألنهم هم من يملكون مفاتيح 
والمتذوق.  والمهتم  للمتتبع  أصواتهم  ليوصلوا  التعبير 
إن  شعرية  متون  من  أقرؤه  ما  حسب  أقول  أن  يبق 
هناك جيل جديد وأسماء بارزة ومجددة وهناك منجزات 
متفاعلة، ولهذا أعتقد أننا تجاوزنا مرحلة الخيبة ومرحلة 
الشعري  التعبير  من  جديدة  أنواع  إلى  والضياع  األلم 
سبر  أجل  من  ذواتنا  نحو  أكثر  والمتوجهة  المتفاعلة 
المستقبل،  نحو  الوقت  نفس  في  والمتوجهة  أغوارها 
أقول هذا بكل تحفظ ألنني لست مختصا بتتبع المجال 
الشعري، ولكنني مستمع وقارئ فقط، لهذا تبقى الكلمة 

األخيرة للنقاد.

والمضمون  الشعرية  باللغـة  يتعلـق  سؤالي   •
في  بمسمياتها  األشيـاء  تسميـة  على  أيضا  والجرأة 
يحد  بالمحافظة، فهل هذا  نصفه  أن  مجتمع يمكن 

من انتشار الشعر؟ 
أو  يتقلص  أن  يمكن  باألصل  الشعر  بأن  أعتقد   ••
الحاالت  جميع  في  ولكن  بحسب،  جمهوره  يتوسع  أن 
أقــول  لن  تبقـى  التي  الفنـون  من  هـو  الشعـر 
مثل  واسعا  ليس  جمهوره  ولكن  نخبوية، 
الشعـر  في  فقط  ليس  وهذا  نتصور  ما 
الواقــع،  هو  هذا  عالميـا  ولكـن  العربي 
كثـــر،  ومتذوقـون  متتبعـون  له  وإنما 
للمجتمع  بالنسبة  قسناهم  ما  إذا  لكننا 
من  هذا  محدودين،  يكونوا  أن  فيمكن 
جهة ومن جهة أخرى إذا كان الشعر كثيف 
على  يصعب  قد  ربما  التعبير  وكثيف  اللغة 
يتفاعل معه، رغم قيمته  أن  العادي  المتلقـي 
األدبية، هذا ال يناقش ولكن التأثير أو التفاعل 
التي  األبعاد  إلى  بالعودة  محدودا.  يكون 
ذكرتها سابقا وكيفية تصوري للكتابة 
الشعرية أستطيع أن أضيف لها بعدا 
أساسيا حينما يتحقق يكـون الشعـر 
انتشارا وأكثر قربا للمستمع  أكثــر 
والمتلقــي، إنـــــه بعـــد أو مسألة 
األندلسي  الشاعــر  يقــول  اإللقاء. 
كلمــة  لوركا«  كارسيا  »فديريكو 
لم تفـــارقـــنــي أبـدا حتـى اليـوم 
يلقى  عندما  يحيا  »الشعر  إن  وهي 
أما في الكتب فهو شعر بال روح« وأعتقد أنه يعني البعد 
التجسيدي للشاعر من خالل جسده هو ومن  المسرحي 
خالل إلقائه والشحنة التي يضعها في كل كلمة وفي كل 
تعبير وفي كل بيت شعري أنه يضيف له المعنى ويضيف 
الشعراء  العديد من  المتلقي. هناك  أثر وجداني عند  له 
الجيدين، لكن طريقة إلقائهم ال تسعفهم وهناك أيضا 
الشعراء  هؤالء  مستوى  في  يكونوا  ال  أن  يمكن  شعراء 
الجيدين، لكن طريقة إلقائهم تجعل أن يكون حضورهم 
أن  الضروري  من  لهذا  مهمة،  مسألة  فإذن هذه  أكبر،  
المسرحي إللقاء الشعر بالطرق  التعبير  يتم تعليم طرق 

التي يمكن أن تعطيه أثرا أكبر عند المتلقي.

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

هدفها التواصل مع الكتاب واألدباء ومشاركة تجاربهم األدبية. 
مع الضيف المناضل والشاعر :

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

حظي  طفل من طنجة بالتفاتة مولوية 
كريمة من صاحـــب الجاللــة الملك محمد 
السادس، إلجراء عملية جراحية على مستوى 
الماضية،  السنة  لها،  الفقري، خضع  العمود 
الخـــاص  القطــاع  في  اإلسبانيـــة  بالديار 
المملكة  مع  بتنسيق  ببرشلونة،   وتحديدا 
المغربية،  في انتظارأن يخضع لسلسلة من 
العمليات األخرى، حســب سنوات عمره إلى 
غاية بلوغه 15 سنة، علما أنه يبلغ حاليا ثالث 
الطفــل  هذا  أجل  ومن  العمر.  من  سنوات 
لوالديه  السماح  تم  طبيب،  إياد  المسمى 
بمرافقته، ليسهرا على متابعة عالجه بالقرب 
مفروشة  تكن  لم  الرحلة  هذه  أن  إال  منه، 
المعيشة،  ومصاريف  الغربة  حيث  بالورود، 
يتعرض  أن  قبل  وتنقل،  وأكل  سكن  من 
تخلي  بسبب  بعد،  فيما  لصدمة  الوالدان 
الدولة المغربية عن ملف الطفل في شخص 
قبل  المالية،  ووزارة  الصحة  وزارة  من  كل 
طويل.وعندما  بوقت  »كورونا«،  انتشاروباء 
إسبانيا،  منه  الذي تضررت  الوباء  انتشرهذا 
بشكل كبير، ضاعف من معاناة هذه األسرة 
الصغيرة،  كما عانى اإلسبان جميعهم.لكن 
اإلنسانية  وبفضل  الوالدين،  بفضل دعوات 
التي يمكن أن يستشعرها كل شخص لدى 
مراكزهــا  مستوى  على  اإلسبانيـــة،  الدولة 
لم  األخيرة  هذه  فإن  الصحية،  ومؤسساتها 
تتخل، رغم أجواء »كورونا« عن الطفل الذي 
بمدينــة  إلى مستشفى حكومـي  نقلــه  تم 
»مورسيـــا« من أجــل متابعة عالجــه، حيث 
سيسهر الطبيب المختــص »فران بييسي«  

Ferran Pellise  )انظر الصورة( الذي كان 
أجرى للطفل عمليتــه الجراحية األولى، على 
على  والمحـددة  له  الثــانيـة  العمليـة  إجراء 
نفس  أن  أي  اآلن،  من  أشهر  خمسة  بعــد 
الطبيب،  المنتمي للقطاع الخاص ببرشلونة، 
له  وسيجري  بمورسيا  الطفل  حالة  سيتابع 
عملية، كلما دعت الضرورة على مدى فترات.

وحســب مصدرنــا، فإن هــذا التعامــل 

اإلنساني، إزاء الطفل وفي ظل انتشار الوباء، 
أثلج صدر أفــراد أسرتــه وعائلتــه وجعلهم 
الغربــة،  ينسون شيئا ما متاعـب وعذابــات 
راجين أن تنتهي رحلتهم في ظروف طيبة، إذ 
يغتنمون هذه الفرصة، لتقديم شكرهم لكل 
من كانت له يد بيضاء على فلذة كبدهم من 

قريب أو من بعيد. 
م.إمغران  

رحلة عالجية لطفل من »بني مكادة« حظي بالتفاتة مولوية
بر�شلونة : اإلى  من طنجة 

الطفل برفقة والده والطبيب المعالج
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لم يعد خاف على أحد أن غالبية المدن المغربية تعرف انتشارا 
واسعا ومرعبا للجريمة!! انتشار الجريمة وما يترتب عنها من نتائج 
خطيرة للغاية نجــد لها جوابا يكاد يكون  واحدا وجاهزا على كل 
أن هذا  اثنان في  والمخدرات«.. اليختلف  والفقر  »البطالة  األلسنة 
انتشار  إلى  انتظار  غير  ومن  مباشر  بشكل  يؤدي  الخطير  الثالوث 
الظاهرة  نتوقف عند هذه  الجريمة واستفحالها على نطاق واسع!! 
على  منهم  والشباب  النــاس  حيــاة  تهـدد  لكونها  »المعضلة« 
الخصوص وتقض مضاجعهم آناء الليل وأطراف النهار..!! ذلك أن 
وقائع األفعال والممارسات اإلجرامية التي نتابع تفاصيلها عبر مختلف 
وسائل اإلعالم بلغت حدا اليطاق..!! وهي أفعال وسلوكات تستفزنا 
وتسائلنا، بل تضعنا بقوة الواقع أمام مسؤولياتنا كل من موقعه..!! 
في  الجرائم  ومسلسل  كبير  سجن  إلى  تحولت  المغربية  مدننا 
حلقات يومية التتوقف..! ومشاهد القتل الدموي يمثل أبشع وأسوأ 
اإلنسان..!!  إنسانية  يلغي  ما  اإلساءة  من  تحمل  التي  الوضعيات 
مع إشراقة شمس كل يوم تتناهى إلى أسماعنا أخبار وجرائم قتل 
دموي بشع.. أبطاله مخلوقات آدمية مصنفة اجتماعيا بحكم ظروفها 
االستثنائية ضمن فئة المهمشين والمضطربين نفسيا المنحرفين 
واالقصاء  والضياع  والفقر  القلق  يؤطرهم  واجتماعيا،  سلوكيا 
االجتماعي وصراع الينتهي مع الذات !! كلها أسباب ودوافع رئيسية 
تصنع من هؤالء المجرمين القتلة ال تأخذهم بالناس رأفة والرحمة.. 
تتحول حياتهم بفعل سلوكاتهم اإلجرامية إلى جحيم يمضي بهم 
حتى النهاية، واليعنيهم في شيء أن تتحول حياة اآلخرين إلى جروح 
ومآسي كبيرة تظل مفتوحة على كل االحتماالت !! فليس للجريمة 
في نهاية المطاف إال وجه واحد هو نتاج أسباب وظروف اجتماعية 
مضطربة حولتهم إلى أشخاص غير أسوياء يئنون تحت وطأة الفقر 
والبطالة والبؤس االجتماعي، وهي حاالت تغذيها حبوب الهلوسة 

والمخدرات بكل أنواعها..!

ماذا ننتظر من شباب ال يأنس في نفسه القـدرة على العطـاء 
واإلبداع والمواكبة واالنخراط اإليجابي في المجتمع، وهو الذي يئن 
تحت وطأة بطالة عمرت زمنا طويال بفعل سياسات حكومية لم تجد 
حال ألزمة تتسع دائرة استفحالها يوما عن يوم..! والبطالة كما نعلم 
جميعا هي أم المعضالت التي تدمر قدرات وأحالم الشباب وتعترض 
معها  الينفع  نفسية  آثارا  وتترك  بل  سلبيا،  عليهم  وتؤثر  حياتهم 
عالج، ثم تحيلهم، ال مناص من ذلك، إلى الهامش الذي يهيء لمناخ 

االنحراف الخلقي والجريمة واالضطرابات النفسية!   

الحكومية  القطاعات  واستراتيجيات  ومخططات  تصورات  أين 
المعنية..!؟

أين برامج المجالس والهيئات المنتخبة في الجهات واألقاليم..!؟

المعنيــة  المدنــي  المجتمع  ومنظمـات  جمعيات  تدخالت  أين 
وضعيات  في  توجد  التي  الشوارع  وأطفال  الشباب  وواقع  بقضايا 

صعبة وتعيش في طوابير التعرف االستقرار ؟

من يتحمل، إذن، مسؤولية ومآسي المجتمع وعدم شعور أفراده 
باألمن والسكينة..!؟ 

كيف السبيل إلى محاربة ظاهرة الجريمة أو التخفيف من حدتها 
على األقل ؟

نطرح األسئلة ونقارب الملفات قبل أن نلقي نظرة على السياسة 
األمنية وتفحص أحوالها وطبيعة ووسائل عملها وقدراتها ومكامن 

ضعفها - نسأل اهلل تعالى ان يلطف بنا   في سائر األحوال -

من صميم المجتمع

• إدريس كردود

بطالة ال�شباب والفقر 
واملخدرات ... مخاطر 

تهدد ا�شتقرار املجتمع..!!

تعرف مدينة طنجة تحوالت عميقة على 
الثقافي،  المجال  في  التحتية  البنيات  مستوى 
التي  األخيرة  التحسينات  الخصوص  وعلى 
عرفها المبنى التاريخي “رنشهاوسن” المصنف 
مما  للمدينة،  الالمادي  التراث  قائمة  ضمن 
يدعونا إلى استحضار مفهوم التشارك وإعطاء 
في  والتفكيــر  أساسية  مكانة  المحلي  البعد 
وعلل  أعطاب  تجاوز  وسائل  من  جعله  كيفية 

كثيرة أصابت فضاء “رنشهاوسن” التاريخي.
وتجـار  سكــان  جمعيـــــة  من  وإسهاما 
“رنشهاوسن” للتنمية البشرية في الرفع من 
الثقافة والمثقفين بالمنطقة من أجل  مكانة 
االرتقاء بها، باالعتماد أساسا على التحسيس 
ورواد  السكان  بين عموم  الحرة  القراءة  بدور 
المتواجــدة  والمطاعــم  والمقاهــي  ساحتها 
بفضاءها على وجه الخصوص، إرتأى المكتب 
إقامة  في  التفكيـر  ضرورة  للجمعية  المسير 

مشاريع ثقافية تدعم وتخدم هذا الهدف.
في  الثقافيــة  المشاريــع  هذه  وتتمثل 
بساحــات  الواقعــة  الفضاءات  من  اإلستفادة 
مفتوحـــــة  مكتبــة  بإقامـــة  “رنشهاوسن” 
ببوابة طراسة  الرواد  بشكل دائم في وجـــه 

“رنشهاوسن”.
لماذا هذه المشاريع الثقافية بفضاء 

“رنشهاوسن”؟
هناك أكثر من سبب يستدعي التفكير في 

إقامة مثل هذه المبادرات الثقافية منها:
1/ بشكل عام ، عزوف الناس عن القراءة 
المعلومات  ثورة  جعلت  حيث  الشباب،  خاصة 
العالم قرية صغيرة، وأسهمت في إبعاد الناس 
إلى  أدى  الهائل  التطور  أن  ذلك  الكتاب،  عن 
عنها  واالستعاضة  القراءة،  في  الرغبــة  قتــل 

بالمشاهدة الحسية والبصرية والصوتية.
2/ فضاء “رنشهاوســـن” تتوفـــر فيـــه 
الشروط المساعدة إلنجاح مثل هذه المبادرات 
الثقافية، منها اتساع الفضاء وكثرة المرتادين 
وتوفره على بنية تحتية مساعدة ذات األبعاد 
الكالسيكية  والمعمارية  والتاريخيــة  الرمزية 

والكولونيالية.
والمطالعــة  للقراءة  فضاءات  إحداث   /3
شأنـــه  من  “رنشهاوسن”  بفضاءات  الحرة 
المرتادين  عادات  في  كبيرا  فراغا  يمأل  أن 
والزائرين، حيث تطبعت المنطقة منذ أن كانت 
منها  بشبابنا،  تليق  ال  سيئة  بعادات  مهملة 
كثرة ارتياد المنطقة من طرف المشردين من 
ويتغوطون  يتبولون  والذين  األعمار،  مختلف 
التاريخـــي  للمبنى  المشتـــركـــة  باألجــزاء 
“رنشهاوسن”، فضال عن ملء هذا الفراغ بما 
ال يفيد وال يتناسب وطبيعة ووقار هذا المبنى 
وتاريخه كما يحدث بجوار المقاهي والمطاعم، 
العنـــف  وتبــادل  الصراخ  المكان  يعم  حيث 
يعد  ولم  المشردين.  تردد  وكثرة  والتسول 
والتأمل،  والسكينة  واالسترخاء  للهدوء  فضاء 
خاصة وأن المكان مصنف ضمن قائمة المآثر 

التاريخية والتراثية األساسية لمدينة طنجة.
والمطالعـة  للقـــراءة  فضاءات  توفير   /4
الحرة من شأنه أن يضفــي على المكان نوعا 
هوايـــة  بتعزيز  وذلك  والوقار،  اإلحترام  من 
الشباب  لدى  الحرة  والمطالعة  القراءة  متعة 

عامــة،  بصفة  والناشئة  واألطفال  واليافعين 
الستقبال  مرشحة  المنطقة  أن  إلى  باإلضافة 
عدد كبير من السياح لقربها من ميناء طنجة 

الترفيهي والمدينة العتيقة.
ما هي األنشطة الثقافية والفنيـــة 

واإلبداعية المقترحة بهذه الفضاءات؟:
1/ إحـــداث مكتبـــة ببوابـــة طراســـــة 
مكــان  هنــاك  يوجــد  حيث  “رنتشهاوسن”، 
والتجار،  السكان  من  أحد  أي  يستغله  ال  فارغ 
لمبنـــى  المشتركــة  األجزاء  ضمن  ويدخل 
كتـــب  لقـــراءة  وسيخصص  “رنشهاوسن”، 
كما  الطفل،  وأدب  والعالمي  العربــــي  األدب 
متعة  وتوفير  للجميع  القراءة  خدمة  سيقدم 
طريق  عن  سواء  قرب،  عن  الحرة  المطالعة 
تمكين الرواد والقراء من كتب المطالعة داخل 
طراسة “رنشهاوسن” أو إعارة الكتب للراغبين 

وتبادلها.
بجوار  الفضــاء  داخل  الثقافي  النادي   /2
الخضراء، وسيخصص  المسيرة  مقاهي ساحة 
هذا الفضاء بعد تأهيله بما يناسبه الستضافة 
الرحلة،  وأدب  المدينة  بتاريخ  تختص  مكتبة 
المتعلــق  والشفهـي  المكتوب  التراث  وتضم 
الطنجي  الرحالة  وشخصية  العتيقة  بالمدينة 
طنجة  عن  كتب  ما  وكل  بطوطة،  ابن  الكبير 
وعن هذه الشخصية الطنجية الكبيرة وغيرها، 
من  والزوار  روادها  المكتبة  هذه  وستمكن 
المدينة  تاريخ  في  والبحــث  الحرة  المطالعة 
شأن  من  أنه  كما  الرحلة،  وأدب  وشخصياتها 
إقامة هذه الفضاءات الثقافية أن يعزز المنتوج 
السياحي المحترم بالمنطقة في جانبه الثقافي 
كثيرا  يبعد  ال  الموقع  وأن  خصوصا  والفكري، 

المدينة  مدخل  وعن  الترفيهي  الميناء  عن 
العتيقة من جهة أسوار البرتغاليين ودار الدباغ 
القصبة  إلى  البارود  ودار  كونتينتال  وفندق 
وموقعي المقابر الفينيقية والرومانية ومرتفع 

مرشان.
الثقافيـــة  المرافـق  هذه  تعزيز  أن  كما 
وتقوية إشعاعها سيكون بتنفيذ برامج أنشطة 
في  ورشـــات  تشمل  فضاءاتها،  داخل  موازية 
لفائــدة  الجماعي  والتثقيف  القراءة  تقنيات 
تشكيلية  فنيــة  ومعــارض  والطلبة  التالميذ 
المفتــوح  والمســرح  الموسيقى  في  وعروضا 
إنتاجات  والحكي وقراءات شعرية وقراءات في 
المبدعين المحليين في مجال الفكر والثقافة 

والتراث المحلي وتاريخ المدينة وشخصياتها.
المهام والمسؤوليات:

المبــادرة  هــذه  بإنجاز  يتعلــق  وفيما 
األدوار  تقـاســم  فسيتم  وتتبعها،  وتنفيذها 
والمهام والمسؤوليات بين الشركاء الفاعلين، 
كال حسب اختصاصه ودوره، سواء تعلق األمر 
المندوبية  أو  الحضرية  الجماعة  أو  بالوالية 
مندوبية  أو  التراث  على  للمحافظة  الجهوية 
طنجة  ميناء  تسيير  شركة  أو  الثقافة  وزارة 
وجمعية  المدينة  طنجـة  ومقاطعـة  الترفيهي 
“رنشهاوسن”، وهيئة المهندسين المعماريين 
والجمعيات الشريكة، على أن يتم تحديد ذلك 
وإعداد  المبدئية  الموافقة  بعد  دقيق  بشكل 
جمعيـــة  على  وسيكـــون  األولية،  الدراسات 
مسؤولية  المشــروع،  صاحبــة  “رنشهاوسن” 
التدبير اليومي للفضاءين وتنسيـــق برامـــج 
الفضــاءات مع باقي  العام في هذه  التنشيط 

الشركاء.

م�شروع تنموي يتعلـق بالت�شجيـع على القراءة للجميـع بطنجـة 
مببادرة من جمعية �شكان وجتار “رن�شهاو�شن” للتنمية الب�شرية

تساءلت جريدة طنجة في وقـت سابـق عن السـر الكامن 
ــ  الرد، سريعـًا  فجاء  مالكـه،  هـو  ومن  الصحافـة  بيت  وراء 
خاص  ملك  هو  الصحافي«  »البيت  هذا  بأن  ــ  شفاهيًا  ولو 
للنقابة الوطنية للصحافة المغربيـة، األمر الذي استبشرنـا 
معه خيرًا، ألننا أصبحنا نعرف من هو المالك والمحاور لبيت 
في  الوطنية  النقابة  مجلس  سنكاتب  ذلك،  ومع  الصحافة 
الموضوع، للتأكد من صحة المعلومة أو من عدمها، السيما 
وأننا نتوفر على معلومات جد مهمة، سنتطرق إليها مباشرة، 

وبشكل رسمي مع النقـابة المعنية.
ولنا عودة في الموضوع.

ج.ط

?ت�شاوؤل حول بيت ال�شحافة 
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 2ـ ولد الجودان في »دار الماران« :
صديقتي في المرحلة األولى من الطفولة وفاء نشأت وترعـرعت بين 
حروفها،  ومخارج  لسانها  لكنة  على  أثر  مما  »متفرنسة«،  أسرة  أحضان 
وكان كالمها  كافا«.  »القاف/  غينا« وحرف  »الراء/  تنطق حرف  كانت  إذ 
بعض  وفي  وفرنسية.  عربية  ألفاظ  من  »عرنسية«،خليط  عن  عبارة 
األحيان كنت ال أستوعب قولها وال أفهم قصدها ،مما حفزها على تقمص 
دورالمعلمة لتعلمني ماليس لي به علم ،خاصة وأنها تكبرني سنا وأوسع 
مني معرفة،حيث اتخذت من ركن تحت سالليم العمارة فصال للتدريس، 
ـ بمعية  ومن جدار رمادي، يتوارى عن األنظار، سبورة، فشرعت تلقنني 
الفرنسية »من األلف  الهجاء  ـ حروف  الجيران  بنات  فتيات صغيرات من 
الرومانية ورسمها وحفظها من  الزاي«، كما علمتني تعداد األرقام  إلى 

واحد إلى عشرة.
وكانت تغمرني فرحة عارمة حين تردد وفاء على مسامعي أنشودة لم 

أحفظ منها سوى هذا الشطر اليتيم :
»فريروجاكو.. فريروجاكو.. دورمي فو..دورمي فو..«. وكنت بدوري 
بأعلى عقيرتي وبشكل متواصل مثلما تفعل  الشطر  بترديد هذا  أطرب 

أسطوانة مشروخة.
استمرت عالقتي ب »وفاء«كعالقة تلميذ بمربيته، كنت أكن لها بالغ 

االحترام، وكأنني أمتثل مقولة:
»من علمك حرفــًا صرت له عبدًا«؛ لكن دوام الحـال من المحــال، 
فإخالصي لوفاء قد تبخر في الفضاء وتحول إلى حنق وجفاء لما لمسته 
البسطاء ممن يعرضون  القرويين  بالباعة  فيها من كبرياء واستخفافها 

بضائعهم على سكان العمارة بسخاء.
على  يفــدون  والبيـض  والدجـاج  الحليــب  باعـة  مــن  عـدد  كان 
لديهم  بما  ويشهرون  يصيحون  وهم  كل صباح،  الماران«  »دار  عمـارة 

من خيرات، وبين الفينة واألخرى تسمع مناديا ينادي بصوت أجش:
» قراعي للبيع ـ نحاس بالي للبيع ـ ذهب بالي للبيع..«.

دون  الشقـق،  أبواب  عتبات  على  تدور  والشراء  البيع  ناعورة  كانت 
حسيب والرقيب والشك مريب في بائع غريب.

الريـق  وتحلب  إال  الحـر«  »هالعسل   : ينادي  مناديـًا  وكلمـا سمعـت 
ال  للعسل  فعشقي  ؛  وجداني  يدغدغ  لذيذ  بإحساس  وشعرت  فمي  في 
على  المدمنين  من  والدي  وكان  للحبيب.  الحبيب  يضاهيه سوى عشق 
تناول العسل حيث كان يقتني من النحالة أقراص شهد العسل ويعصرها، 
ثم يضع نصف الكمية من العسل المصفى في آنية بالمطبخ لالستهالك 
العائلي، والنصف اآلخر يضعه في قارورة زجاجية يحكم إغالقها وإخفاءها 
في دوالب غرفة النوم، حيث كان يتناول ملعقة منها لحظة خلوده للراحة 

في المساء، ناشدًا الصحة والهناء والشفاء من كل داء.
   احتقار »وفاء« ألناس بدويين طيبين يصعدون أدراج العمارة لترويج 
الصداقة  حبل  أقطع  جعلني  بالحالل،  أيديهم  كسبت  وما  منتوجاتهم 
الرابط بيننا بمقص االختفاء من محيط لهوها، حيث يطيب لها أن تمرح 

وتفرح باستعالئها على غيرها واالستبداد برأيها..
الساحـة  مــن  قصــي  ركـن  في  للعـب  مكانــا  اختـرت  وهكـذا 
الداخليـة للعمارة، وهو مكان لم تطـأه قدماها قط، وهناك تعرفت على 
ولد ظريف نظبف في مثلي سني إسمه عز الدين، كان يلعب ببالونة رفقة 
أخته الشقراء ذات األصول الشمالية، بينما كنت أتفرج عليهما التمست 
ود  الكتساب  فرحا  فطرت  اللعب،  في  مشاركتهما  الحسناء  الفتاة  مني 
التطواني  صديقــي  أصبـح  السعيدة  اللحظة  تلك  ومنذ  جدد..  أصدقاء 
عزالدين اليفارقني.. وكنا سويا نحاول استكشاف خبايا العمارة ومحيطها 

الخارجي..   
الطريق  قارعة  على  نلعب  عزالدين  ورفيقي  يوم  ذات  ظهيرة  كنت 
المقابلة لمدخل العمارة، وفجأة توقفت سيارة فارهة سوداء ذات نوافذ 
نظارات  يرتدي  شخص  خلفه  يجلس  سائق  يقودها  خضراء،  زجاجية 
كرة  وبيده  الباب  األخيـر  هذا  فتح  هنيهة  وبعد  سوداء،  وبذلة  شمسية 

بيضاء مزخرفة بنجوم حمراء وزرقاء، يغريني بأخذها، سائال إياي:
»ولد من أنت؟ أين هو والدك؟

فأجبته بكل ثقة: »أنا ولد الجودان.. والدي في القشلة«. ثم أردف 
قائال: »اركب معي فوالدك ينتظرك في القشلـة«.. وفي لحظة بين شك 

ويقين، سمعت صوتا أنثويا ينادي بصراخ هستيري عند مدخل العمارة:
على  بالكرة  الرجل  ألقى  البصر  لمح  وفي  الدين«.  عز  الدين..  »عز 
الرصيف وأطلقت السيارة عنانها للريح مخترقة الشارع المجاور لـ »مارشي 

كريو«. 
الغابرين  ولو لم تنقذ أخت عز الدين الموقف في دقيقة لكنت من 

في الحقيقة.   

يد
ط  ال

بخ

-محمد اإمغران

يد
ط  ال
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مذكـــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س
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بني »تهالك« احلكومة و �شغط املعار�شة

»دكاكيـن  أن  يبـدو  انتخابات  أفق  في 
باكــرا   أبوابهـا،  شــرعــت  السياسة«  سوق 
لــ »تصيد« الزبائن،  ممن ال زالوا يثقون في  
العمل السياسي، بمعناه النقي األصيل، تأكد، 
بالملموس،  أن االئتــالف الحكومــي  ليـــس 
على خير، وأن »التجاذبات« )المنفعية( صدت 
»األغلبية« عن التقيد باللقاءات الدورية التي 
التزموا بها، في إطار البرنامج الحكومي. وقد 
يجوز الظن بأنه بوجــود »حكومة كفاءات« 
كالتي يقودهــا دولة الرئيس العثماني،  فال 
حاجة للقاءات وال لمشاورات ..... »فقد قامت 

بربها األشياء«.)اإلمام البصيري( ! 
ولعل من سـوء  الطالـــع، أن  »تضرب« 
الحكومة »المعدلـة«، جائحــاتٌ،  في جائحة، 
من داخل ائتالفها  كما من معارضيها الذين 
يمارسون معارضة »مزاجيــة« سلبتهـا، كما 
أدائهـا  في  المواطن  ثقـة  الحكومـة  سلبت 

ومردوديتها. 
 إال أنه يوجد من يدعــي أنه في حــــال 
اقتناع االئتالف بأن »األمور على مايرام« فال 
داعي لاللتفات  إلى ميثــاق األغلبيـة  ) فبراير 

2018( الذي ينص على عقد اجتماعات هيئة 
رئاسة األغلبية بصفة دورية مرة كل شهرين، 
وبصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، 

بطلب من أحد مكونات األغلبية، 
أن  المغربـــي  للشأن  المتتبعون  ويرى 
وهو  جماعية،  مسؤولية  الحكومة  »فشل« 
يعود بالدرجة األولى  إلى فقدان الثقة داخلها، 
وسعي  مكوناتها إلى االستفادة من المغانم 

االنتخابية، بعيدا عن اهتمام الشعب. 
على مستوى المعارضة،  فهــذا حــــزب 
االستقالل يطلع، بداية األسبوع، ببيان ناري 
للجنتــه التنفيذيــة، يتهم فيـــه الحكــومـــة 
ب »االستقالة« من مسؤولياتها  واستسالمها 
لألمر الواقع،  في ظل تفاقم الوضعية البيئية 
واالستهتــار بالمواطنيـــن  الذي جسدتــــه 
القرارات األخيرة المتعلقة بالصحة والدخول 
المدرسي  كما عمقته بالغات  منتصـــف الليل  

التي استغرب لها المواطنون. 
التقدم  حزب  زعيــم  هاجم  جانبه،  من 
واالشتراكية، نبيل بنعبد اهلل الحكومة وانتقد 
»قرارات نصف الليل« التي طلعت بها والتي 

وصفها باالرتجالية. وطالب الحكومة بالتوقف 
عن »اإلجراءات المباغتة  والمفاجئة«  » فقــد 
التصـــرف الذي ال يراعــي  الناس هذا  ملت 
مشاعر المواطنيــن«. أمـــا حـــزب األصالــة 
والمعاصرة فمواقفه من الحكومـة ال تحتاج 
تصريحات  إلى  الرجوع  ويكفـي  تذكيـر،  إلى 
قادة هذا الحزب وإلى مساءلة نوابه  للوزراء 
لنعلم مقدار  معينة،  بالبرلمان  حول قضايا 
مختلف  في  الحكومة  ألداء  الحزب  هذا  تتبع 
المجاالت وخاصة فيما يخص مواجهة الجائحة 

وتدبير الدخول المدرسي. 
الحكــــومــي،  األداء  تخـــاذل  وبيــن 
الكبـرى، سـوف  المعارضة  ومحاصرة أحـزاب 
يتبلور وضع المسار الديمقراطي   في انتظار 
الوضع  ذاك  يحمل  وقد  المعلوم،  الموعد 
بالنسبة  مفاجآت  أصال  هي  ليست  مفاجآت 
للمتتبعين للشأن الحزبـي، آلنها قـد  تفـرخ 
المواقع ولكنها متطابقة  تحالفات متضاربة 
بلد  في  معتاد  أمر  وهذا  والمصالح،  الغايات 

االستثناء !. 
ع.ك 

�سيا�سة

محمد وطا�س

نبيل بنعبد اهلل نـزار بـركــة عبد اللطيف وهبـي
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�سل�سـلـة  جديـدة
12 �شبتمبـر  2020

 »تبلي�شات« الربع �شاعة الأخري« يف الوزارات البيجيدية 
يدعون  التي  الخلفية  رغم  البيجيدي،  وزراء 
يخرجوا  لم  واآلخرة،  الدنيــا  في  شعارهم  أنها 
عن  »الحكمة« الحزبية المعروفة، والتي تقول إن 
تعلق  إذا  خاصة  أولى«  المقربين  »في  المعروف 
الربع  في  »المقربين«  هؤالء  »تبليص«  بـ  األمر 
األخير من »الماتش« الغير مضمون النتائج، يوم 
يدعى الجميع إلى امتحان الصناديق، صيف العام 

القادم، أطال اهلل عمركم.  
مناضـال  »تصب«  الذي  الرميد  فبعـد  هكـذا، 
العامـة  الشــؤون  مديريـــة  رأس  على  بيجيديـــا 

بوزارته،  وبعد الجميلة المصلى التي سارعت إلى تعيين مفتش عام لوزارتها، من »طينتها« السياسية، 
والعزيز الذي »ربح« الدنيا واآلخرة الذي عين مديرا مركزيا لوزارته، من لونه السياسي،  ها هو اعمارة، 
العامر قلبه بحب فضيلة النزاهة والمساواة والعدل،  يسعى، بدوره، إلى تعيينات »ألوقت الضائع«  لشغر 
أربعة مناصب »مدراء مركزيين« بأجورمليونية وتعويضات و »بريمات« ال تقل مليونية عن األجور، ويتعلق 
والدراسات  الرصدية،  واألبحاث  والتوقعات  الرصد،  الطرقي،  وأنظمة  واالستغالل  األشغال  بمدراء  األمر 

والتطوير والبحث الطرقي.   
قد  مباراة  موضوع  تكون  سوف  التعيينات  فإن  هذه  الشأن،  بهذا  أخبار  من  يتداول  ما  صحّ  وإذا 
تكون،  كسابقاتها  في الحكومات االثنتين والثالثين التي  شهدها المغرب منذ استقالله، »على مقاس« 
األحبة الموالين،  في احترام تام لشعار »ديالنا في ديالنا« و »خيرنا يبقى في دارنا« ولتذهب إلى الجحيم 
كل المبادئ التي تدعو للنزاهة والمساواة والعدل في مغرب »إنا عكسنا«، والحمد هلل الذي ال يُحمد على 

مكروه سواه  !....   
   ooooo

»اطلع تاكل الكرمو�س......!  
 يبدو أن إدارتنا ال زالت شديدة التعلق بشعار 
»اطلع تاكل الكرموس، انزل، ليماك،  شكون قالها 
المطالبة  عن  أمزازي  وزارة  تراجعت  فقد  لك«. 
المدارس،  في  التالميذ  لتسجيل  االزدياد  بعقود 
بوجود  الجهات،  جميع  أخبار من  أن وصلتها  بعد 
المدنيــة  الحالة  بمكاتب  مهولة،  »اكتظاظات« 
الجائحة.  وهكذا  في  زمن  المحلية،  بالجماعات 
القطاعات،  من  غيرها  إلى  التعليم،  وزارة  تنضم 
فضاءات  وإغالق  بفتح  تأمر  التي  الداخلية،  خاصة 
عمومية في نفس المدينة، وعلى مسافة سويعات 

ما بين اإلغالق والفتح المبين.  
أو لم يكن يوجد بوزارة  التعليم، رجل رشيد واحد، ليقدر خطورة فرض عقود االزدياد لتسجيل التالميذ، 
والحال أن حالة مكاتب الحالة المدنية كما يعلم الجميع   في الحواضر كما بالبوادي  وأن هذه الحالة سوف 
بالمئات،  ليفتك  اللعين،  الفيروس  المكاتب، وبالتالي  تفتح »شهية«  بأبواب  اكتظاظ فظيع  تتسبب في 
بل باآلالف من أولياء التالميذ، ليطلع علينا من يريد أن يتفصّح  علينا وينعتنا، نحن »المواطنين« بعدم 
احترام فرائض التباعد الجسدي، والتوضؤ  بالماء المعقم، وإخفاء مالمحنا تحت كمامات الكالب، والصحيح 

»األقنعة« الواقية .  
وبعد أن وصل خبر االكتظاط إلى علم الوزارة »العالمة«، قررت، وقرارها حكيم ولو أنه جاء متأخرا،  على 
الحالة المدنية من عملية التسجيل،  وإعادة التسجيل،  لتظهر »بؤر« أخرى  في  إلغاء كنانيش  كل حال، 

أماكن أخرى، تنسب، دائما، إلى المواطنين....  
   ooooo

املجل�س الأعلى للرتبية والتعليم  والدخول املدر�شي الكوروين  
»واالطالع  المالحظة  شديدة  جهات  الحظت 
فقهاء  يقول  كما  األحوال«،  غالب  على  الكاشف 
التوثيق،   غياب المجلس األعلى للتربية والتعليم، 
المدرسي  الدخــول  حــول  الدائــر  النقاش  عن 
في  مشاركته  وعدم  الجائحة،  سنة  والجامعي  في 
أن  يبدو  والتي  القائمة،  للمشاكل  حلول  اقتراح 

الوزارة الوصية  ال تملك رؤية واضحة بشأنها.  
حقيقة إن المجلس يتوفر على كفاءات عالية 
من بين نخبة النخب، وأن ميزانية  هذه المؤسسة 
لتدبيره  ولتعويضات  رصدت  بالماليير  تقدر 

أعضائه ، البالغ عددهم حوالي المائــة،  وهي ميزانية  ضخمة ، ال تخضــع لرقابــة البرلمان، بل يتوالها 
رئيس الحكومة، وما كان على هذا المجلس أن يحشر أنفه في موضوع لم يطلب رأيه فيه، بعد أن كان  قد 
التعليم، بمفعول رجعي  2015 – 2030، وصاغ »خريطة  2017،  استراتيجية  إلصالح  وضع في  يوليوز 
طريق« من أجل إرساء »مدرسة جديدة«  بمواصفات جديدة،  »مثالية« قوامها »اإلنصاف وتكافؤ الفرص 

والجودة للجميع واالرتقاء بالفرد والمجتمع« إلى آخره.  
فهل حققت الدولة مشروع المدرسة الوطنية  بتلك المواصفات »المثالية«  التي عرضها المجلس 
األعلى للتربية والتعليم، أم إن آراء المجالس »الدستورية،  تدخل »ثالجات«  األمانة العامة، أو توضع في 
رفوف أرشيفات الوزارات المعنية، كما هو الشأن بالنسبة لمعظم تقارير حبيبنا ادريس جطو... الذي أعياه 
يريد اإلصغاء  البرلمان حيث يعرض »زبوره« على من  والجهوية  وبين  المركزية  اإلدارات  بين  الطواف 
إليه، ويرد على بعض االستفسارات،  وينتهي الكالم. ولوال تحرك وسائل اإلعالم للمطالبة بتفعيل قرارا 

المجلس األعلى للحسابات لظلت تقارير جطو مرجعا لالستئناس  ليس إال.  

ق�شية »�شباط ال�شّو«  اإّمـا واإّمـا !...   
قضية  من  انتقلت  الضوّ«  »ضبـاط  قضية 
التعيينــات  تدبير  طريقة  من  متذمر  عام  رأي 
بعد  سياسيــة،  أزمة  إلى  البرلمان،  مستوى  على 
المعارضة،  أحزاب  الخط،  قادة  على  دخــل  أن 
واألصالـــة  والتقدم  واالشتراكيـــة  االستقـالل، 
التعيينـــات  تلك  بإلغـــاء  مطالبين  والمعاصرة، 
التي وصفوها بالمشبوهـــة، والمغرضة والغيـــر 
إعالن  بعد  إال  مفاوضة  »ال  ورفعوا شعار  العادلة، 
حبيبنا  سعي  عن  الحديث  تم  أن  إلغائها«  بعد 
»الحبيب« إلى رأب الصدع، بعقد اجتماع مع رؤساء 

الفرق البرلمانية، خاصة وأن أحزاب المعارضة تهدد بالمطالبة بالتحكيم الملكي في قضية تلك التعيينات 
التي استفاد منها كليا، حزب االتحاد االشتراكي، إرضاء غير ممنون... !          

ويبدو أنه ال حل في األفق إال في حالتين: إما أن يتراجع الحبيب، ويكون بذلك قد »عبث« بقرارت 
المطرقة  الرافضين،  الزعماء  طمطمة  على  تنزل  أن  أو  بذلك،  صرح  أنه  يبدو  كما  هيئة  دستورية، 
: »كم من حاجة قضيناها  المعروف  المبدأ  المسألة وفق  رأسهم«  وتنتهي  المعلومة، فيدخلوا »سوق 

بتركها«....  
     ooooo

مربوك عليكم  التقاعد  
أن »ما  ، ظنا  المتخلى عنهم  البيجيدي  وزراء 
فيهم فايدة« أو المسرحين في إطار حركة تغيير 
»الخناشيش«، حصلوا على مكافأة »مباركة« من 
التي ال تفرق بين معفى و مسُرّح،  الدولة  طرف 
خزائـــن  ألن  عليه«  »مغضوب  و  مكــرم  وبين 
دومــا،  متشبثون،  رحيمة، وألننا  غفـــورة  الوطن 

بشعارنا  الخالد، »عفا اهلل عما سلف« !  
وهكذا حملت إلينا بعض الصحف، أن حبيبنا 
»التأشيــر«  إلى  بادر  فضله،  اهلل  شكر  العثماني 
»المنتهية  وحكومته  حزبه  وزراء  »تقاعد«  على 

ولرواتبهم  الوزراء،  وخروج  لدخول  المنظم  للقانون،  طبقا  به،  تقدموا  لملتمس  استجابة  صالحياتهم، 
وتعويضاتهم ساعة الدخول، ولتقاعدهم، ساعة الخروج.  

وسواٌء قضوا في الوزارة ثالثين سنة أو ثالثين دقيقة، أو حتى حين »ال يضربون فيها ضربة«، فإن 
اليوم، تحسبا  الذي صيغ على مقاس من يحكمون  القانون  بقوة  للجميع،  التقاعد  المريح حق مكتسب 

لخروجهم غدا.  
وفي هذا اإلطار العادل والنزيه، أشر دولة الرئيس على تقاعد الوزراء الذين شملهم  قرار »اإلبعاد«  في 
األولى،  تجربته  بداية  توفيرها  في  ينجح  لم  العثماني  أن  يبدو  التي  »الكفاءات«،  عن  البحث  إطار خطة 
ليتدارك  األمر في محاولته الثانية التي جاءت بوزراء »معجزات« وبإنجازات مثيرة لإلعجاب، ومنها  مجلس 
يمرون  والخزائن  معا،  األرض  أصحاب  بينما  األرض«،  »خزائنُ  وجهه  فتحت  في  الذي  الضو«  »ضبط 

بمحن قاسية،  وباء الجائحة وجائحة الفاقة والحاجة والضيقة والعسر !  
ومع ذلك، دافع العثماني دفاع الواثق بنفسه ومن أمره، عن التعيينات »المستفزة« ألصدقائه قبل 
رجل  الضو«،  ألنه  »ضباط  على  بها  أنعم  التي  المليونية،  والتعويضات  الخيالية  األجور  وعن  خصومه، 
إذا ألصحاب  النيرة. هنيئا  واختياراته  الكافي لسياساته  بالدعم  عليه  يبخل  والقانون ال  بالقانون،  ملتزم 
السعادة الوزراء السابقين بتقاعدهم الذي نرجو أن يكون مريحا و »قصيرا« قبل أن ينادى عليهم في مهام 

مثيلة أو بديلة، ألن المغرب ال يفرط  أبدا في »كفاءات«  أبنائه !!!.....  
ooooo

يا فقراء العامل...احتدوا !  
موازاة مع ارتفاع الدين الداخلي بالمغرب  إلى 
يوليوز  نهايـة  إلى  درهم  مليارات   603 يفوق  ما 
تقرير  كشـــف  الخزينة،  مديريـة  حسب  الماضي، 
مندوبية التخطيط  أن الفقــر سوف يطحــن فوق 
الجاريــة،  السنـة  خالل  إضافـي  شخص  المليون 
بسبب الجائحة  التي ضربت البالد والعباد  وأثرت 
االجتماعية  خاصـة  المجاالت،  مختلف  على  سلبا، 
منظمــة  عن  صادر  تقرير  وحسـب  واالقتصادية. 
برنامج  مع  بشراكة  إعداده  تم  المتحدة،   األمم 
االقتصاديــة  واللجنــة  اإلنمائي،  المتحدة  األمم 
إن  المتوقـــع  من  فإنه  الدولــي  والبنك  إلفريقيا، 

ترتفع نسبة الفقر بالمغرب إلى 27 بالمائة، هذه السنة، األمر الذي يهدد بالفقر حوالي 10 ماليين مواطن 
مغربي بسبب »ارتفاع اإلنفاق اإلجتماعي واالقتصادي المرتبط بكوفيد 19 وانخفاض اإليرادات الضريبية، 
جراء األزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا فإن أعداد المعرضين للوقوع في الفقر بالمغرب مرتفعة«.  
وهذا يعني أن صفوق الفقراء عندنا سوف تتعزز بمليون »وافد  جديد« هذه السنة،  حسب تقدير واسع 

الكرم  لبعض المنظمات الدولية المختصة. 
تعرضوا  الذين  أولئك  للمواطنين خاصة  العامة  الحياة  في  ذلك  بوادر  الصعب مالحظة  وليس من 
يبق  ولم  اآلفاق،  الخبز« وسدت في وجوههم كل  على »طرف  الحصول  إلى ضياع وسيلة  الحجر  بسبب 
للذين   بالنسبة   أو االنتحار، رجاال ونساء، وشبابا، كما يتضح ذلك  الممنهج،  أمامهم سوى »الكريساج« 

تقطعت بهم السبل،  وأصبحوا يفتقرون إلى أسباب الرزق، من أجل الحياة ! 
وال حول وال قوة إال باهلل. 

azizguennouni@hotmail.com
عزيز  گنوني

من دفاتري

ا �سلف« »عفا اهلل عمَّ
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على الرغم من االرتفاع الذي تعرفه بالدنا في أعداد وأرقام 
الحاالت المصابة بوباء »كورونا«، واألضرار الجسيمة التي لحقت 
الجميع جراء هذا الوضع، إال أنه الزالت هناك فئة تشك وتستهزئ 
إلى  شهرالعودة  شتنبر،  شهر  حل  ما  فسرعان  الوباء.  بهذا 
المدارس و العمل، وعاد معه االكتظاظ الذي باتت تعرفه مدينة 
طنجة على مدار السنة، فبعد أن شهدت المدينة انخفاضا ملحوظا 
مهددة  أصبحت  الصعداء،  وتنفست  المسجلة،  الحاالت  أرقام  في 

بكارثة وبائية جديدة.
وال يجادل اثنان في أن المواطنين قد استنزفت طاقاتهم إثر 
ضغوطات حالة الطوارئ، ففي الوقت الذي كان يفترض أن يقضوا 
إجازاتهم الصيفية رفقة عائالتهم وأبنائهم، كانوا »مسجونين«، 
مستوى  على  سواء  طنجة،  مدينة  شهدتها  التي  اإلغالقات  جراء 
أو على مستوى منتزهاتها و شوارعها، قبل أن يتمرد  شواطئها، 
هذا  وربما  أجله.   المعروف  الغير  »السجن«  هذا  على  السكان 
التي تشهدها المدينة. وربما  الكارثة  الرئيسي لهذه  هو السبب 
يكون السبب أيضا القصور األمني وضعف المراقبة، فبعد أن كانت 
مشددة،  حراسة  عليها  ومضروبا  األمن،  برجال  مطوقة  المدينة 
المدينة  من  فالتنقل  التهاون،  من  نوعا  تعيش  اليوم  أضحت 
حمل  يستوجب  يعد  لم  مثال،  الصغير«،  »القصر  أو  »المنار«  إلى 
كل  في  تعرف  المناطق  مما جعل هذه  للتنقل،  استثنائية  رخصة 
نهاية أسبوع، رواجا وإقباال عليها، وطبعا دون أي احترازات وقائية، 
هذه  تفعل  أن  يمكن  وكيف  »كمامات«...  و  آمان  مسافة  من 
إلى  المواطنين  تنقل  العمومية  النقل  وسيلة  بينما  االحترازات، 
هناك، دون أخذ الطاقة االستيعابية بعين االعتبار،وبهذا تكون قد 
الحكومة للتصدي  التي فرضتها  خالفت كل اإلجراءات والقوانين 
لهذا الفيروس.؟  فضال عن أن أغلب المقاهي و المطاعم ال تلتزم 
أيضا باالحترازات المطلوبة، األمر الذي يطرح سؤال: أين المراقبة 

وأين هي لجنة اليقظة؟ 

وإذا كان قد تم التخفيف من حالة الطوارئ الصحية، فلماذا 
»مرقالة«  كشارع  المدينة،  وأحياء  شوارع  من  الكثير  إغالق  يتم 
أنحاء  بينما تكون جل  المنتزهات مساءا فقط.  و »أشقار« وأيضا 
تغلق  المساجد  ولماذا الزالت  المدينة في حالة طبيعية، صباحا؟ 
اهلل  بيت  في  الوقائية  االحترازات  أن  حين  في  الجمعة  في صالة 
من  ذلك  وغير  أيضا؟  اليوم  هذا  في  تطبق  أن  بإمكانها  تعالى 
التساؤالت و التناقضات التي تطرح، لألسف، نفسها دون أن تلقى 

أي إجابات أو توضيحات بهذا الخصوص.
وفي نفس الصدد، البد من اإلشارة إلى أن اإلدارات المغربية 
أضحت تتعامل بدورها مع المواطن بنوع من التراخي في التعامل 
المدرسي،  الدخول  فمع  انتشاره.  من  الرغم  على  الوباء  مع 
وضرورة المصادقة على الوثائق المطلوبة وتسليمها إلى الجهات 
اإلدارات  من  العديد  تعرفه  الذي  واإلقبال  المعنية،  والمؤسسات 
األمر  خدماتها،  في  تتراخى  األخيرة  هذه  جعل  الفترة،  هذه  في 
الذي يتسبب في تعطيل وتأخير مصالح المواطنين، الذين يجبر 
بعضهم »على منح ورقة من فئة خاصة«، في حالة أرادوا اإلسراع 
في قضاء مصالحهم، على الرغم من أن تقديم الخدمات هو من 

واجب اإلدارة.
وآخرا، أصبح الوضع يحتاج إلى تدخل سريع وفوري، إليجاد حل 
السيطرة،  أن يخرج عن  الكبرى، قبل  لما تعيشه وتشهده طنجة 
على  و  بالخير.  تبشر  ال  األمور  ألن  البداية،  نقطة  إلى  ويعود 
المواطن أيضا أن يعي بخطورة وجدية الوضع المتعامل معه، وأن 
يالمس في خطاب جاللة الملك محمد السادس األخير، نوعا من 
الخوف والمسؤولية التي يعنى بها الجميع، إلى حين انتهاء هذا 
الوباء، فناقوس الخطر قد دق، وليتحمل كل منا مسؤولية أخطائه 

وتصرفاته.
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احتفاالت »يوم عاشوراء«، هذا العام، حملت العديد من مظاهر العنف الذي وإن 
كان متوقعا،  إال أنه فرض على البالد حالة من الهلع والخوف،  صعبت »السيطرة« 

عليها رغم استعمال الوسائل الكبرى.   
مدن تحولت إلى ساحات حرب تتحرك بداخلها جحافل من أطفـــال وشبــاب 
ويافعين في مواجهات مفتوحة مع القوات العمومية، صاحبها إطالق أنواع مختلفة 
من »المفرقعات« القوية االنفجار،  منها ما هو صناعة خارجية، ومنها »مبتكراتٌ 
في  تسبب  ما  ومرعبة،  انفجارات   فظيعة،  وإحداث  دوي  لالشتعال  محلية«  قابلة 
إزعاج كبير للسكان الذين ألحقتهم أضرار مادية ومعنوية بسبب تلك االنفجارات  كما 
تسببت في أضرار لرجال القوات العمومية في مواجهاتهم لـ »هجمات« شباب في 

حالة هيجان كبير.     
كثيرون من نسبوا هذه األحداث إلى غياب التربية داخل األسر،   أو إلى ترسخ 
ممارسات »دينية«، شيعية، أو »وثنية« أو حتى مجوسية،  لالحتفال بيوم عاشوراء. إال 
أن البعض من المتتبعين، وصلوا إلى استنتاجات اجتماعية ونفسية قد تفسر ظاهرة 
العنف التي تتفجر مرة كل عام،   ويكون، بشكل خاص،  يوم عاشوراء »ذريعة« وغطاء 

لها.     
ولعل من بين األجوبة على هذا الوضع، رأي أبداه  الراحل سيدي أحمد بولعيش، 
الذي كان  مديرا لثانوية ابن الخطيب العتيدة بطنجة، حين التحق ذات مساء بجمع 
مروعة،  اجتماعية  أوضاع  من  شاهد  مما  الوجه،  كظيم،  مسود  وهو  رفاقه  من 
بأحد  أحياء الصفيح  بالمدينة، حيث كان في مهمة تفقدية، وحيث شاهد العشرات 
من األطفال في عمر الزهور، يلعبون داخل سواقي الواد الحار التي تجري بين البراريك 
في الهواء الطلق، ذاك كان كل فضائهم للعب والرتع. إضافة إلى الفقر والحرمان 

الذين كانوا يعيشونه هم وأسرهم.  
فكيف ستكون نفسية هؤالء األطفال، بعد ثالثين سنة  من البؤس والحرمان 
المدينة، ويالحظون رخاءها وسعة  إلى  والفقر والكبت، حين يكبرون و »ينزلون« 
أهلها ويسرهم،  وكيف ستكون ردة فعلهم؟ وكيف أنهم سيتفاعلون  مع المارد الذي 
كبر بداخلهم، و »برمجهم« حقدا وكراهية وعنفا  ضدّ من تبدو عليه عالمات النعمة 
رغيد، ودراسة  تربية سليمة، عيش  لهم فرص  توفرت  بين مواطنيهم ممن  من 

قويمة،  وعمل متميز؟........    
العنف المشاهد في العديد من المدن المغربية ليس تعبيرا عن »احتفال«  تقليدي 
يحملهم  المنتفضون  وأصحابه،  الذين  »الوضع«  ضد  هو  »انتفاضة«  ما  بقدر 
مسؤولية أوضاعهم التعيسة،  وفقرهم وضياعهم. وبالتالي فإنهم يجدون »لذة« 
في  إزعاج »خصومهم« واالنتقام منهم، وعندما يقومون بأعمال تخريبية، فإنهم 
القوات  رجال  يواجهون  وحينما  ولتعاستهم.  وألهلهم  ألنفسهم  إنما  ينتقمون 
العمومية، بعنف ظاهر وإصرار على إيذائهم ، فإنهم يمارسون نوعا من عقاب الدولة، 
التي يعتقدون أنها تخلت عنهم وساندت المفسدين والكذابين والمتسلطين على 
السلطة والنفوذ  والثروة والمستغلين لخيرات البالد  تحت األرض وفوقها وما بينهما 

وفي أعماق  البحور والمحيطات ، لمصلحتهم وأهاليهم،  وقبائلهم أوال.  
هؤالء ال يُستمع إليهم، غالبا إال عبر الفلقة والتعنيف، وحينما شاهدت شريط 
ويرمي  األمـن،  ورجال  القائد  بحضور  فاضح  شابا،  بعنف  يصفع  لمخزني  فيديو 
شعبي  حي  في  السطافيط،  الهوائية،  داخل  ودراجته  مستفزّة،  هو  به  بهمجية 
التعامل مع شباب اليوم والقطع مع  كبير،   ازددت اقتناعا بضرورة  تغيير منهجية 
الممارسات السلطانية القديمة، فالمفاهيم تغيرت، وعوضتها أفكار حديثة ال يحتاج 
شاب اليوم إلى المرور بالجامعة ليعرفها ويقتنع بها  وينخرط في بلورتها والدفاع 

عنها.  
حقيقة أن من بين »المشاغبين« شباب من  الطبقات الميسورة ، بل والنافذة 
سادية  يظهرون  لذات  عن  يبحثون  ممن  الفشوش«  »أوالد  ولكنهم  أحيانا، 

بها  تفوقهم ويبرزون عبرها  مكانتهم االجتماعية المتميزة.  
الخالصة أن أطفال وشباب الفوضى كانوا  يبدون عبر شرائط الفيديو، سعداء 
بإضرام النار في المنشآت، ورشق األمنيين بالحجارة، وارتكاب أعمال عنف يعرفون 
أن القانون يجرمها، ومع ذلك كانوا يتصرفون بهيجان وجنون، خاصة وهم يعلمون 
طوال  البالد  تضرب  الني  الجائحة  لمواجهة  الدولة  تدابير  أقرتها  أنهم  يخرقون 
وعرضا، والتي قد تتسبب في كوارث جراء عدم احترامهم للقانون  وأنهم يعرضون 

أنفسهم لمخاطر جمة ولعقوبات جنائية ثقيلة ومستحقة،  بسبب ذلك.  
أظن أن كل محب لوطنه وراغب في توطيد أمنه واستقراره وازدهاره، مقتنع بأن 
المغرب بحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى حكومة  بوطنية 1955، وإلى  إدارة 
وطنية، وليست فقط مواطنة، تجعل من المواطنين  ،هدفا ألدائها، بالفعل، وليس 
بالشعارات ، بل وسببا لوجودها،  حكومة وإدارة تتصرفان  بحس وطني وإيمان راسخ 
بأن الشعب هو صاحب األرض وضامن المستقبل،  وأن التعامل مع الشباب يجب أن 

يأخذ بعدا  وطنيا، ألنه االستمرار...... وألنه األمل.

نريد حكومة بوطنية
وزراء 1955

•  رميساء بن راشد
هل اختفت “كورونا”!?

عادت ظاهرة الهجرة السرية من جديد 
المغرب  شمال  مابيــن  األخيرة،  اآلونة  في 
الملحوظ  التراجـــع  فبعد  إسبانيا.  وجنوب 
فيروس  فرضها  التي  المهادنة  شهور  في 
»كورونا« المستجـد منذ أواخر شهـر مارس 
ليرفع  التدريجي،  الحجر  رفـع  جـاء  الماضي، 
إثر  البلدان  تعرفه  كانت  الذي  الركود  معه 
هذا الفيروس. إذ كانت قد تراجعت محاولة 
األخيـــرة،  الفتــرة  في  المغرب  من  الهجرة 
بسبب تفشي الوباء في الدولتين، وهو األمر 
الذي كان قد أكده وزيرة الخارجية اإلسبانية 

»أرانشا غونزاليز اليا«.
هـــذه المأســاة التي باتت تعيشهــــا 
من  المغربي  الشباب  يوما  تمنع  لم  بالدنا، 
التي  الكارثية،  الظاهــرة  هــذه  من  الحد 
تزايد مستمر، ولم تعد تقتصر  أصبحت في 
هجرة  على  بل  فقط،  الشباب  هجرة  على 
النساء و األطفال أيضا، وهذا األمر راجع إلى 
البطالة و إلى األوضاع المزرية التي يعيشها 
الذي  الوطن  هذا  وطنهم،  في  المواطنون 
يفترض أن يكون »أما« لهم، وأن يوفر لهم 
كل متطلباتهم، وإن تعذر عليه ذلك، فكفيل 
الضرورية،  أبسط حقوقهم  يعطيهم  أن  به 
كتوفير فرص الشغل لهم مثال... فلو كانوا 

قد وجدوا حقوقهم في بلدهــم، ما كانـــوا 
للمخاطر  أنفسهم  ويعرضوا  يوما،  ليهاجروا 
في  يواجهونهــا  التي  المتـعـددة  والمآسي 
رحلتهم، الرحلــة التي يأملــــون منهـــا أن 
حياتهم  ظروف  لتحسين  فرصة  لهم  تكون 

ومستقبلهم.
مدينـــة  تشهـــد  الصدد،  نفس  وفي 
سبتـــة  مدينة  إلى  نزوحا  حاليا،  الفنيدق، 
المحتلة، عبر شاطئ المدينة ذاتها، هذا دون 
بمدينة  علقوا  الذين  المهاجرين  ننسى  أن 
العرائش، مؤخرا، ظنا منهم أنهم قد وصلوا 
إيهامهم  تم  أن  بعد  إسبانيا،  سواحل  إلى 
أن  وبعد  اإلسبانية،  البالد  إلى  بوصولهم 

ترحيلهم  قصد  باهظة،  مالية  مبالغ  قدموا 
إلى هناك.

هذه  وراء  عــدة  أسبابــا  فإن  ولإلشارة، 
االقتصادي  المستوى  على  سواء  الظاهرة، 
المعيشي، فضال عن هجرة  أو  االجتماعي  أو 
زمن  منذ  البالد،  منها  تعاني  التي  األدمغة 
الجهات  على  الضروري  من  أصبح  إذ  بعيد، 
حل  وإيجــاد  الوضع  مع  التعامل  المسؤولة 
جذوره  من  الهجــرة  ملــف  بمعالجة  سريع، 
البطالــة  الحد من  والتقليل منه، وذلك عبر 
الفقر  القضاء على  الشغل، مع  وتوفير فرص 

والتهميش.
ر.ب.ر.
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)تتمة ص1(
الجرائد  صفحات  على  المتداولة  األخبار 
الحــرب   هـذه  أن  إلى  تشير  المواقع،  وتقارير 
حين  الماضي،  مــارس  منــذ  بدأت  »الباردة« 
مجال  في  العلمي  بتدخل  الطالب  آيت  شعر 
الوصايــة  من  نوع  وممارســة  اختصاصاتــه 
عليه، السيما حين واجــه العلمــي قرار أيــت 
الطالب باستيراد ماليين الكمامات من الخارج 
باإلعالن  عن توصله التفاق مع بعض الشركات  
من أجل صناعة تلك الكمامات محليا. والتدخل 
في مجال توزيعها وعرضها للبيع بالمتاجر، بينما 
بالصيدليات  عرضها  يحبذ  الطالب  آيت  كان 

حفاظا على شروط السالمة. 
إلى جانب ذلك، اتهم آيت الطالب، قطاع 
الصناعة بتشكيل »بؤر وبائية« للجائحة،  وما 
انتشار سريـع للفيـروس  يترتب عن ذلك من 
اللعين.  ردّ العلمي لم يتأخر، حيــث  أعلن أن 
معدل اإلصابات بالمصانع،  لم يتجاوز )آنذاك( 
0,6 بالمائة،  وهو معدل أقل بكثير من المعدل 
مسؤولي  بعض  واتهم  بالمائة(.   3( الوطني 

وزارة الصحة بترويج أخبار مغلوطة ! 
 هذه األزمة كانت  بداية النطـالق أزمـــة 
أنه  المفـروض  الرجليــن  عالقـات  في  أخرى 
يجمعهما برنامج حكومي صادق عليه البرلمان 

ويشكل إطار العمل و التعامل داخل الحكومة. 
فبعد الكمامــات، التي  تبناها  العلمــــي 
وأشرف على صناعتها  وتصديرها عبر العالم، 
كإنجاز غير مسبوق للمغرب في عالم المنافسة 
المغاربــة  االقتصاد  على  طلع  وزير  الدولية، 
اعتباره  يمكـن  األهمية،  فائق  جديد،  باختراع 
قمة في المنجزات العلمية لبالدنا. يتعلق األمر 
أن  أعلن  التي  االصطناعي،  التنفس  بأجهزة 
الدفعة األولى منها، وهي في حدود 400 جهاز، 
ستوزع على مستشفيات المغرب لتعزز قدراتها 
على االستجابة الملحة  لحاجيات أسرة اإلنعاش 
لمرضى  المخصصة  المستشفيات  تلك  في 

الجائحة في حاالت حرجة. 
العجيــب،  باالختراع  اإلنتشاء  فترة  وتال 
الوطنية  وصلت،  األجهزة  فال  مقلق،  صمت 
وال األجنبية استقدمت، في حين حملت األخبار 
عن تزايد الوفيات بمختلف مستشفيات البالد، 
أن  صراخ  وال شك  األكسجين.  فقدان  بسبب 
ذلك الشاب الذي ظهر في فيديو وهو يصيح 
» أنا بحاجة إلى األوكسين...أنا أختنق«...وقيل 
إنه اختنق فعال، وانتقل إلى جوار ربه،  شهيد 

األوكسجين،  رحمه اهلل. 

التنفـس  أجهـــزة  موضـــوع  وشكـــــل 
االصطناعي مجاال أخر لمواصلة الحرب الباردة 
بعرقلة  االتهامات   تبادال  حيت  الوزيرين،  بين 
دخول تلك األجهزة للخدمة بالمستشفيات، حتى 
جاء من أخبرنا  بأن اإلختراع المغربي يجب أن 
يمرّ بصراط  االختبارات والتجارب،  وأن إجراءات 
إدارية لم تتخذ في وقتها لتسريع تلك العملية 

المعقدة. 
الجهات  أو  الجهة  عن  المعنيون  وتساءل 
التي لم تقم باإلجراءات الضرورية، في وقتها،  
وقد  الصحة.  وزارة  أم  الصناعة  وزارة  أهي 
تمرّ سنون طويلة قبل أن نظفر بمن يعطينا 
لم  السؤال.  وعاد  الموضوع.  في  جوابا  قاطعا 
لم تستورد الدولة أجهزة  أجنبية الصنع إلغاثة 
األجهزة  انتظار  في  حرج،  وضع  في  المرضى 
المغربية؟  أسئلة كثيرة  وضعتها منابر إعالمية 
على المسؤولين في الوزارتين،  دون ان تظفر 

برد. 
 حقيقة أن وزارة الصحة، تركت لحالها، في 
مواجهة مرضى الجائحة، دون أن تعزز الحكومة 
سرع  ما  والماليــة،  والتقنية  البشرية  مواردها 
استنزاف الموارد الذاتية للوزارة، وأدى إلى ارتفاع 
عدد اإلصابات  سواء بين العموم، أو في صفوف  
ما  المختبرات،  وخبراء  والممرضين   األطباء  
دفع أطر وزارة الصحة إلى النزول للشارع مرات 
للمطالبة  البـالد،  جهات  مختلف  وفي  عديدة 
العالج  ووسائل  لهم،  الكافية  الحماية  بتوفير 

لمرضاهم. 
وأثناء ذلك، وجهت أصابع االتهام إلى وزارة 
الصحة،  بسبب قفزها على مسطرة الصفقات 
العمومية  وتفويت صفقة  بقيمة 212 مليون 
المباشر،  لشركة  التفاوض  طريق  عن  درهم، 
يوجد مقرها بالرباط،  من أجل استيراد مليون 
وحدة من مصل سيرولوجي على وشك انتهاء 

 »19 »كوفيد  فيروس  عن  صالحيته،  للكشف 
مختبرات  بينما  للوحدة،  درهم   99,5 بثمن 
خصوصية أخرى اقتنت نفس المصل بكميات 
أقل، وبنصف هذا الثمن، حسب نائبة برلمانية 
باسم األصالة والمعاصرة، في استفسارها لوزير 

الصحة. 
أخرى،  مرة  الصراع  لحلبة  عــاد  العلمي 
نموذجـــا  ليقـــدم   الماضي،  غشت   27 يوم 
بالمغــرب،  وفـــق  صنــع  إنعـــاش   لسريـــر 
الدوليــة.  السالمــة  و  العالية  التقنية  معايير 
والعيادات  بالمستشفيات  المرضى  الستقبال 
الوطنية ، بسعر »بزنسـي« تنافســي. وأعلــن 
الوزير،  بالمناسبة،  أن المشروع يأتي في إطار 

التعاون بين القطاعين الخاص والعام.   
كما أعلن أن المغرب يمكنه تسويق هذا 
بعض  في  تنافسي،  وبسعر  المتطور  المنتوج 
مناطق العالم التي تشهد نقصا في هذا النوع 

من األسرة، خاصة بالقارة اإلفريقية. 
يفتك  الذي  الوباء  أنه في زمن  الخالصة، 
الوزراء  بعــضُ  مواطنينا،  من  العديد  بأرواح 
منشغلون بقضايا جانبية،  وحروب مواقع، على 
في  المكشــوف  بعض  على  تفاهتها،  تعــري 
على  »البزنسة«  دوائر  بعض  قدرة  يخص  ما 
دون  والصفقات،  »المارشيات«  إلى  الوصول 
تتطلبها  التي  بمسطرة   المناقصــــة  المرور 
تكافــؤ  مبدأ  يفرضها  و  والمكاشفـة  النزاهة 

الفرص. 
هذا بينما جل الوزراء منشغلون عنا وعن 
الجائحة،  بتدبير جائحة  أخرى، ال تقل خطورة 
ومغامرة  عن الفيروس المعلوم، أال وهي جائحة 

االنتخابات المقبلة. 
عزيز كنوني

  )تتمة ص1(
والمتتبع لمختلف المراحل التي قطعها 
مجلس جهة طنجة، تطـوان، الحسيمة،  في 
تدبير الشأن العام، يالحظ أن هذا المجلس 
تمثلت  فائقة،  بحيوية  البداية،  منذ  تميز، 
أوال، في فتح حوار مباشر ومتواصل مع أهالي 
مدن وقرى الجهة، ثــم  في إطالق مشاريع 
عجلة  تحريك  إلى  كليا  تهدف  متنوعة، 
واالجتماعية،  البشرية  االقتصادية  التنمية 
أو  »العـــفـــوي«  من  التعطـــل  بالرغــــم 
عنهـــا  أعلن  التي  للجهــويــة  »المقصود« 
بظهير 1971، ليتولى دستور دستور 1992 
 1996 عليهــا  وليتبناهـــا  دستور  التأكيد 
الجهوية  من  الجهـوية  مدلول  حول  الذي 
إلى  نظام جهويــــة  اإلدارية  واالقتصادية 
متقدمة  تكرس ال مركزية الدولــــة، إداريا 
وسياسيا. إال أن آليات التنفيذ تأخرت، ومعها 
العديد من  وسائل التدبير اإلداري والمالي 
الذي أعطى القانون حرية التصــرف فيهـــا 

بالكامل  للمجالس الجهوية.  
ومع ذلك، استطاعت جهة طنجة تطوان 
اقتصادية  مشاريـــع  تحــقق  أن  الحسيمة 
واجتماعية كثيرة على مستوى الجهة، خاصة 
حيويـــة  مجــاالت  وفي  القروي،  العالم  في 
للشرب،  الصالـــح  والماء  والصحة  كالتعليم 

وغيره 
خاص  برنامج  على  الجهة  أشرفت  كما 
بالشباب،  بغاية تحسين دخلهم وإدماجهم 
في الدينامية االقتصادية الوطنية  مع دعم 

أنشطتهــــا  المدني في  المجتمــع  جمعيات 
لفائدة الشباب. 

وتتبع  على  تنزيل  الجهـة  أشرفت  كما 
عدد من المشاريع الموكول تنفيذها للوكالة 
بقيمة    )2020-2018( فترة  في  الجهوية 
مليار و أربعمائة مليون درهم،  والتي تخص 
بالعالـم  مناطق  على  العزلـــة  فك  برنامج 
منـــارة  الحسيمة  مشاريـــع  وتنفيذ  القروي، 
التربيــة  قطــاع  دعــم  وبرنامج  المتوسط، 
والتكوين، وقطاع الصحة العمومية، من بين 

مشاريع أخرى.. 
وبموازاة ذلك، أبرمـت الجهة اتفاقيــات 
شراكة  عديـــدة مـع مؤسســات  عموميـــة 
وخاصة، لتنفيذ العديد من البرامج التنموية 
األساسية  البنيــات  دعــم  إلى  تهدف  التي 
عيش  ظروف  وتحسين  الجهة،  وقرى  لمدن 
مع جماعة  اتفاقية شراكة  منها  المواطنين، 
المائي،  اللوكــوس  حوض  ووكالة  تطوان 
للمنطقـــة  األساسيـة  البنيــات  دعم  بغاية 

تطويرهـــا   أجــل  من  بتطـــوان   الصناعية 
محوريـــة،  اقتصاديــة  منصة  فعال،  وجعلها 
لخلق المزيد من المشـاريــع االستثماريــــة 

بالمنطقة. 
الجهة،  مجلس  صادق  األسبوع،  وبداية 
برئاسة السيدة فاطمة الحساني المشهود لها 
دورة  إطـــار  في  والكفاءة،  والجدية  بالحيوية 
بين  إطـــار  اتفاقية  مشروع  على  استثنائية، 
الجهة،  وأقاليــم  وعمــاالت  والوالية،  الجهة، 
تخصّ إنجاز برنامج  مندمج لتنميـــة عماالت 
مشاريـع تنمويـة  إنجـاز  عبر  الجهة،  وأقاليم 
تهيئة  على  الجهة،  تتضمن  العمل  بأقاليم 
غيــــر  والمسالك  الطــرق  وتقــويــة  وإحداث 
للمــــاء  الولــوج  وتعمـــيـــم  المصنـــفـــة، 
الكهربة،  وتعميم  وتقوية  بالجهة،  الشروب 
والمنتزهات،  القرب  مالعب  وتهيئة  وإحداث 
وتأهيــل  المراكـــز  الجماعيـــة فيما يخـص 

التطهير السائل والطرق.
وسيعهد بتنفيذ هـــذه المشاريــع على 
2023(،   إلى  ـ   2021( مدى ثالث سنــوات، 
الوكالة الجهوية، فيمــا ستشـــرف الواليــــة 
اإلنجـــاز  عمليــة  على  واألقاليم،  والعماالت 

والتنسيق بين الشركاء.  
تلك شذرات من منجزات مجلس الجهة، 
تعطي فكرة سريعة  عن الحيوية التي تعالج 
بها قضايا التنمية بالجهة في تناسق وتعاون 
تفتح  كما  والوالية،  تامين  بين  المجلس 
نافذة  على آفــاق  مستقبــل الجهة التي لن 

تكون إال واعدة. 
 عزيز كنوني

فضاء األنثـى :

مع اقتراب موعد االنتخابات العامة المقبلـــة، تزايد الحديــث عن 
تمثيلية المرأة سواء بالبرلمان أو المجالس الجماعية أو، بصفة عامة، 

على مستوى مواقع اتخاذ القرار.  
معلومٌ أن هذا الحديث يزعج األوساط »المحافظة« في األحزاب 
وتخشى  بامتياز،  السياسة  ذكوري  حقل  أن  تزعم  التي  السياسية 
»المغامـرة« بمرشحـات  على لوائحهـا، لظنها أن النتائــج ليسـت 

مضمونة,  
الزعـم   جعـل  نسـاء األحـزاب في نوع من »المواجهــة«  هذا 
ضمنيـــا،  مع القيــادات، وهو ما دفــع إلى »الكوطة«  وإلى لوائــح 
نسائية ولوائح الشباب المختلطة، لينتقل تمثيل النساء بالبرلمان 
من   سيدتين اثنتين،  عام   1993 إلى 81 برلمانية في االنتخابات 
األخيرة،  )2016( من أصل 395 مقعدا بمجلس النواب،  60 منهن 
وصلن عبر الالئحة الوطنية و 9 عبر اللوائح المحلية و 12 عبر الئحة 

الشباب المشتركة )إناثا وذكورا(.  
ومعلوم أن دستور 2011 تبنى  الرفـع من مستـوى التمثيـــل 
النسائي إلى 60 مقعدا بدل 30 في االنتخابـات  السابقــة )2007( 
بعد أن تم إقرار نظــام »الكوطا«  سنة 2002 لضمــان حد أدنى 
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امرأة  للمؤسسة التشريعية.  
التي  المناصفة  المغربية لم تحقق، بعد، سقف  أن  المرأة  ولو 
أقرها الدستور،  وال حتى نسبة الثلث  التي كانت تطمح إليها خالل 
االنتخابات التشريعية األخيرة )2016(،  إال أن مسار نساء المغــرب 
النضالي من أجل الحق في الممارسة الديمقراطية الكاملة، مسيرة، 
المرتبطة  الضغوط  مشرفة، طموحة،  وواعدة،  بالرغم من بعض 
أصال،  بتراكمات ثقافية واجتماعية، الملتصقة  بصورة المرأة النمطية 
التي ال زالت تذكيها  عقلية ذكورية متهالكة، جامدة،  تتأسس  على 
تصورات خاطئة، مغلوطة، لقدرة المرأة على تحمل مسؤوليات نيابية 
على أعلى المستويات، وعلى مساهمتها في اتخاذ القرارات المصيرية، 
وتنطلق من الثقة في أن األداء السياسي للرجل أقوم وأقوى من أداء 

المرأة، وهو تصور خاطئ ال يحتاج إلى دليل.  
ومن المؤسف أن تواجه المرأة  هذا النوع من  الفتور واإلعراض 
معروفـــة،  صفوفهــا،   ألسبــاب  تناضل  في  التي  األحزاب  داخل 
منها  طغــي المحسوبيـــة  السياسيـــة  فيما يخص الترشيحــــات 
تعكس  بالضرورة  ال  األحزاب  والتي  بها  تتقـــدم  النسائية  التي 
الكفاءة العلميــة  والسياسيـة بقــدر  ما تنتصر  للوالءات  الحزبيــة  
والعائلية،  األمر الذي ينعكس سلبا على أداء المرأة داخل المجالس 

والهيئات التي تنجح في الحصول على عضويتها.  
ولعل وزير الداخلية كان على اطــالع تــام بهــذه الوضعيــة 
من  النسائية  القيادات  عن  وفدا  األسبوع،  بداية  حين  استقبل، 
الوافي  أشاد  عبد  الساحة،  حيث  على  الموجودة  التيارات  مختلف، 
العمل  المــرأة  في  بـــه  تضطلـــع  األساسي  الذي  لفتيت  بالدور 
السياسي،  مناضلــــة ومنتخبة ورائدة ، وذكر بالقرارات الهامة التي 
دور  تعزيز  أجل  الماضية،  من  القليلة  السنوات  خالل  اتخاذها  تم 
المرأة  في المشهد السياسي الوطني، والتي مكنت المرأة المغربية 
المجالس  أو  مستوى  البرلمان  على  وضعيتها  سواء  تحسين  من 
المحلية والجهوية.  ومع ذلك، يرى وزير الداخلية أن  تظافر الجهود 

كفيل بتحقيق المناصفة التي تخدم المرأة والمغرب ككل.  
السياسية مرتابة من  باألحزاب  النسائية  القيادات  أن  ومعلوم 
عودة الزعامات الوطنية في أحزابهن، إلى أسلوب توزيع »التزكيات« 
سيحرم  الذي  األمر  القديمة،  والوجوه  الموالين  على  االنتخابية 
هي  فهل   .2021 انتخابات  في  بأحقية  التباري  فرص  من  النساء 
ثورة نساء األحزاب السياسية على قيادات وزعامات هذه األحزاب؟ 
خاصة،  مبادرات  فتتخذ  األمر  بزمام  الداخلية  وزارة  ستأخذ  وهل 
لصالح فسح المجال أمام النساء لولوج البرلمان  والمجالس المحلية 
وفق  كفاءاتهن  العليا  القرارات  مواقع  إلى  والجهوية،  ووصولهن 

العلمية والفكرية وتجربتهم في تدبير الشأن المحلي والوطني؟!

-•  سميـة أمغـار

حرب املواقع بني اآيت الطالب وحفيظ العلمي
واتهام وزارة ال�شحة  بالقفز  على م�شطرة ال�شفقات العمومية 

املنا�شفُة 
الآن

جمل�ُس اجلهة:  قطاُر التنمية يف �شباق مع الزمن



َما ْيْحّكْ ْجَناْبْك ِغرْي ْظَفاْرْك
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يَها ْب�ْشَفاْرْك ْمَعة َغِطّ الّدْ
ْكَوى.. ْواْلَقْلْب ِزيْد ْكِويْه اإَِذا ّتْ

ي ْمْن َهاُدو ْك اآَرا�شِ ي َرا�شْ �شِ ْك ْتْ َحاْل ْقّدْ �شْ
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َكاْت ْذَياُبو.. و �شْ ي ْمْن ْغُرّ ْواْلْغ�ِشيْم اآَرا�شِ
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وسرورا، أشـرق بيـت الزوجيــن الكريميـن، عمـر ابن سعيــد وأميمة  بهجة  حياتهما  عليهما  مألت  أنثى  بمولود،  البقالي، 
 ،2020 29 غشت  والدي وسط أجواء من الفرح العائلي الغامر.أسميـاها “هبـة” التي رأت النور يوم السبت  إلى  التهاني  بأحر  نتقدم  السعيد،  الحدث  فيها وأن يحفظها من كل وبهذا  يبارك اهلل لهما  أن  راجين  مكروه ويشملها بعنايته وعينه التي ال تنام. “هبـة” 

تهنئة

يقول »المجذوب«:

بنيحيى اللطيف  • عبد 

محمد العمراني

مجرد توضيح

شيء ما يعتمل داخل مطبخ حزب العدالة والتنمية بطنجة، يوحي بقرب اندالع 
حرب األجنحة داخل هذا التنظيم، على بعد أشهر قليلة من موعد قيامة 2021.

العارفون بخبايا حزب المصباح يؤكدون أن درجة الغليان واالحتقان الداخلي 
بلغت مرحلة وضعا غير مسبوق، وأن االنفجار بات وشيكا، ومن مؤشراته الدالة 
اتخاذ الكتابة اإلقليمية لحزب المصباح بطنجة قرار تجميد وضعية سعيد أهروش، 
نائب رئيس مجلس مقاطعة السواني وعضو الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة 

والخدمات، داخل الحزب.
ولتفكيك خبايا هذا القرار البد من تسليط الضوء على المتغيرات التي عرفها 
الطريق  وقطع  الحكومة،  تشكيل  من  بنكيران  إعفاء  بعد  بطنجة  العدالة  حزب 
تيارين  بين  فرزا  أحدث  أن  تداعياته  الحزب، كان من  رأس  االستمرار على  عليه 
بني  مقاطعة  مجلس  رئيس  و  البرلماني  خيي  محمد  يقوده  األول  متصارعين، 
الثاني  التيار  فيما  داعميه،  أبرز  لبنكيران ومن  الكبار  الموالين  أحد  مكادة، وهو 
يقوده البشير العبدالوي عمدة المدينة، وأحد الرافضين التمديد لبنكيران، كما أن 
التيار األول يعارض بشكل يكاد يكون جذريا أسلوب تدبير العمدة لشؤون المدينة 

وطبيعة العالقة التي يجب أن تربط المجلس بوالية طنجة.
كما ال يحتاج المتتبع للشان الحزبي بطنجة إلى كثير عناء ليكتشف أن محمد 
خيي، والعتبارات وسياقات متعددة، بات هو الماسك بخيوط التنظيم داخل الحزب، 
والمتحكم في دواليب القرار داخله، بحيث يستحيل على أي جهاز تنظيمي بتراب 

إقليم طنجة أن يصدر أي قرار من دون ضوء أخضر يمنحه خيي. 
عليها  استندت  التي  الحيثيات  كانت  وأيا  المعطيات،  هاته  كل  وباستحضار 
الكتابة اإلقليمية لحزب المصباح لتجميد عضوية أهروش، فإن هذا القرار لم يكن 

ليصدر من دون تلقيها الضوء األخضر من محمد خيي.. 
وهنا يحق لنا أن نطرح السؤال التالي:

المصباح  حزب  داخل  األمر  يهمه  لمن  توجيهها  خيي  جناح  أراد  رسالة  أي 
بطنجة؟!..

قبل اإلجابة على هذا السؤال، البد من اإلشارة إلى أن سعيد أهروش التحق 
بحزب المصباح قبيل انتخابات 2015، وهو أحد الوجوه السياسية في تراب مقاطعة 
السواني، ويحظى بشعبية كبيرة في صفوف التجار، وخاصة بسوق كاسباراطا )أكبر 
الجهوية  بالغرفة  المملكة(، وهو ما جعله ينتخب عضوا  فضاء تجاري في شمال 

للتجارة والصناعة والخدمات.. 
فضال عن ذلك فإن أهروش يبقى أحد الركائز األساسية ألحمد الغرابي، رئيس 

مجلس مقاطعة السواني عن حزب المصباح. 
من  البد   ،2015 لسنة  الجماعية  لالنتخابات  التحضير  سياق  إلى  وبالعودة 
التذكير أن مسطرة اختيار المرشحين أفرزت أحمد الغرابي وكيال لالئحة مقاطعة 
السواني، متخطيا بذلك من يعتبرون أنفسهم أعمدة الحزب، وهو ما خلق حالة 
من الغضب داخل بين اإلخوان، بالنظر لكون الغرابي ظل ينظر إليه كوافد على 
الحزب، ولم يتدرج في تنظيماته الدعوية والحزبية، وأن قوته يستمدها من الدعم 
للحزب  الجهوي  الكاتب  العبدالوي،  البشير  له  يقدمه  الذي  والسياسي  المعنوي 

آنذاك.
هاته المعطيات تؤكد بما اليدع مجاال للشك، أن قرار تجميد وضعية سعيد 
مخطط  ضمن  يندرج  طرده،  قبل  أولى  كخطوة  البيجيدي،  حزب  داخل  أهروش 
جناح خيي الرامي لبسط سيطرته المطلقة داخل الحزب، وهو المخطط الذي لن 
يكتب له النجاح دون إضعاف جناح العمدة العبدالوي، وذلك بالتخلص من بعض 
التحكم  أجل  بني مكادة من  رئيس مقاطعة  لتيار  الجو  يخلو  له، حتى  الموالين 
ريع  الوحيد لالستفادة من  المدخل  باعتبارها  الحزب،  ترتيب قوائم مرشحي  في 
وتعويضات  المنتخبة، من سيارات  المجالس  توفرها  التي  المسؤولية  ومكاسب 

وهواتف وسفريات... 
وأن  الوباء عنها  لرفع  الضراعة  أكف  ترفع  أن  إال  عليها  ما  أما ساكنة طنجة 

يخلصها من قبضة اإلخوان واألخوات. 

هل اندلعت حرب الأجنحة 
داخل م�شباح طنجة ؟!

نحـن اليـوم في قلــب معــركـة قلـــة من 
الناس تعرف قيمتها الحقيقية، وقلة من الناس 
تعرف حجمها الحقيقي، وقلة من الناس تعرف 

تداعياتها  الحقيقية. 
اليوم، ويجب أن نقول هذا الكالم للناس 
لكي تعرف معنى المعركة الدائرة، هناك صراع 
حقيقي بين من يفضلون مصلحة المغرب على 
ماعداها وبين من يفضلون مصلحة جيوبهم، 

وحساباتهم البنكية. 
لسنـــا  أننا  كبير  حظ  لدينا  المغرب  في 
جميعا  فاسدين، ولسنا جميعا مفسدين، ولسنا 
جميعا عبدة مال، ولسنا جميعا أناسا نأتمر فقط 

بصوت الفلس ورنينه. 
هناك مغاربة تلقوا تعليمهم في المدارس 
العمومية، ارتقوا في مناصب مهنهم الوظيفية 
أن  األول  اإليمان  على  ظلوا  لكن  ارتقاء،  أيما 
المغرب أسدى لهم الخدمة التي التنسى، خدمة 
جعلهم  كله،  السن  فضل  لهم  وقدم  العمر، 
قادرين على التمييز بين الصالح وبين الطالح، 
وجعلهم أساسا قادرين على اختيار المغرب حين 

اللحظة الفصل. 
من بين هؤالء الرجال في المغرب اليوم 
رجل يسمى عبد اللطيف الحموشي. مسلح هو 
» المغرب  له  تقول  سامية  ملكية  بتعلميات 
أوال وبعدها وقبلها ووسط كل األشياء ال شيء 
يهم «، لذلك اختار خوض هاته المعركة األهم.

سمع من بين ما سمع أن هناك أناسا محميين، 
مظالت  لديهم  القوة.  يدعون  أو  أقوياء، 
عديدة يتبجحون بها وبقدرتها على صيانتهم 
مهما ارتكبوا.  قالوا له في الرسائل الواضحة 
والمضمرة كلها » لن تستطيع المساس بنا «. 

عليهم  يرد  لم  كتابة،  عليهم  يرد  لم 
بالقول، رد عليهم بالفعل. قال لهم هاته المرة 
الحرب  أن  قررت  » أنا  كله  المغرب  أنظار  أمام 
على فسادكم هي حرب مقدمة على ماعداها، 

ولتردوا علي بالطرق التي تتقونها كلها «. 
كانت المفاجأة صادمة، قاتلة لمن تعودوا 
لمن  واحدة.  هاتف  برنة  مشاكلهم  يحلوا  أن 
ألفوا أن يقولوا للمغاربة » اللي ماعندو سيدو 
عندو الاله «، لمن حاولوا على امتداد سنوات 
المساواة  بمنطق  المغاربة  يكفروا  أن  وعقود 
القائم بيننا جميعا، لمن أدخلوا في ذهني وفي 

ذهنك أنهم أفضل منا وإن لم يكونوا يمتلكون 
أدنى دليل على هاته األفضلية. 

إنسانا  وال  خارقا،  بطال  ليس  الحموشي 
ينتظر من الصحافـــة أن تمدحــه كل يــوم. 
الحموشي إبن هذا البلد، رضع حبه من الثدي 
به  يقوم  أن  يجب  دورا  عليه  بأن  آمن  و  الحر 
مادام في موقعه وفي مسؤوليته. آمن بوطنه، 
بملكه بشعبه، واستمع لتعليمات واضحة ال تقبل 
بصحة  يتالعبون  من  مع  تسامح  ال  جدال:  أي 

المغاربة، ال تالعب مع األوبئة والجراثيم .
لذلك أطلـق حملة أياديـه النظيفـة وهو 
يعرف أنها لن تترك كبيرا وال نافذا إال ومسته، 

لكنه لم يكترث.
لنقلها بكل صراحة الكون: هذا البلد يحتاج 
من أبنائه البررة دالئل خيرات و براهين انتماء 

وحجج غيرة على الوطن. 
اليمكن أن نستكين لذلك المنطق القديم، 
بخير  أن كل شيء  يقنعنا  الذي  البليد  العتيق، 
مادمت أنا بخير. هناك أصوات يجب أن تصلنا، 
وهناك شكاوى يجب أن تبلغ مسامعنا، وهناك 
معارك يجب أن نخوضها إذا كنا نؤمن بالمغرب 

أوال وبالمغرب آخرا. 

أطلق الرجل معركته وهو يعرف خطورتها، 
النزهاء في هذا  أن عدد  يعرف  بالمقابل  لكنه 
الوطن أكبر بكثير من عدد الغشاشين، من عدد 
والمتنفعين  األزمة  أثرياء  الفاسدين، من عدد 

من أغنياء الحرب هؤالء.
البسيط  للمغربي  نمــوذج  الرجل  هذا 
في  تميزه  بفضل  يترقى  الذي  الشعب  إبن 
مهنته، والذي يضع هذا التميز في خدمة هذا 
الوطن، وضد  الوطن، وفي خدمة ضعفاء هذا 
هذه  كل  في  الوطن  هذا  على  يتطاولون  من 

الميادين.
ألنها  تروقنا،  المعركــة  هاتـه  أن  نعترف 
تلبي جزءا كبيرا من مطالبنا، نحن الذين نؤمن 
القدر  أن  ونعرف  » تمغربيت «  وب  بالمغرب 
ليس قدرالتسليم للفاسدين منا أن يكونوا في 

مقدمة كل األشياء.
نعترف أننا نعرف خطورة المعركة على من 
المغرب  انتصار  من  متأكدون  لكننا  يخوضها، 
أن  تستحق  أنها  ومتأكدون  فيها،  والمغاربة 
تكون عنوان هاته الحرب التي يخوضها البلد 
ضد كورونا، وضد بقية أنواع األوبئة والجراثيم 
التي تهدد وطننا والتي تعتبر أنها أكبر منا وأن 
في ازدهارها انتكاسة للبالد، وأن في ضربها - 
-انتصارا  اليوم  ورجاله  الحموشي  يفعل  مثلما 
كل  من  خاليا  نريده  الذي  البلد  هذا  لصورة 

سوء…
أخيرا ولكي نتحدث بالوضوح الذي يميزنا 
عمن عدانا منذ القديم، في المعركة أو الحرب 
أن  يعتبر  صعب  رقم  من  البد  الفساد  ضد 
مصلحة الوطن أهم من كل األشياء األخرى، وأن 
تقديم الخدمة للبالد التي صنعتنا جميعا هي 
أرفع وأسمى وأفضل مايمكن أن نقوم به في 
دنيانا الفانية. قلة قليلة من المسؤولين تتميز 

بهاته الخصلة، وتؤمن بهذا االقتناع. 
القلة. هو رقم  الحموشي واحد من هاته 
الفساد،  محاربة  في  أصعب  ومعادلة  صعب، 
ولقد رفع سقف التحدي عاليا منتظرا المساندة، 
به…ونتخيل،  االلتحاق  الجميع  من  ومتوقعا 
الذي  بالمغرب  إيماننا  منطلق  من  نتوقع  بل 
نعتقنه أنه لن يكون وحيدا في هاته الحرب التي 

تستحق كل االنخراط.
*عن »أحداث. أنفو«

احلمو�شي : الرقم ال�شعب يف معركة محاربة الف�شاد 

قياديون بجرار طنجة : و�شعية احلزب باملدينة غري مطمئنة 
و نحتاج اإلى تنظيم قوي لدخول ال�شتحقاقات املقبلة

أنفو  قالت مصادر موثوقة لموقع طنجة 
)جريدة طنجة(، أن عددا من القياديين بحزب 
األصالة و المعاصرة بطنجة، غير راضين على 
وضعية الحزب بالمدينة، خاصة في ظل تفكك 

األجهزة التنظيمية على مستوى االقليم.
وأضافت ذات المصادر المقربة، أن عددا 
من هؤالء القياديين بدؤوا يفكرون جديا في 
النزول من الجرار خالل االستحقاقات المقبلة، 
الحزب  لمستقبل  واضحة  رؤية  غياب  في ظل 
التي  الشخصية  للصراعات  و كذلك  باإلقليم، 
طفت مؤخرا على السطــح بين مجموعـة من 

ركائزه االنتخابية.
و أكدت المصادر، أن ما يدعم هذا التوجه 
هو األنباء المتداولة مؤخرا حول مغادرة الرجل 
االنتخابـــات  في  مهندسـه  و   بالحزب  القوي 
أحمد اإلدريسي صــوب حـزب آخـر، يرجح أن 
اإلستقالل،  حزب  أو  الشعبية  الحركة  يكون 
إلى  وصل  عندما  وهبي  عليه  انقلـب  ما  بعد 
كرسي أمانة البام. الشيء الذي لم يتقبله عدد 
يشكلون  الذين  المناضلين، خاصة  كبير من 
ركائز الحزب في المؤسسات المنتخبة. بعدما 
علموا بسحب بساط االنتخابات من اإلدريسي 

اللطيـــف  عبــد  الجهــوي  األميــن  وتكليــف 
الغلبزوري و المستشـــار البرلمانــي العربـــي 
المحارشي بتدبيرها في إطار صفقة المصالحة 

التي تمت مؤخرا.
ويطالب عدد من القياديين على مستوى 
التي  الخطوة  بالتراجع عن هذه  مدينة طنجة 
ذوي  إلى  األمور  وإعــادة  وهبي،  عليها  اقدم 
من  بأنه  يرون  حيث  بالمدينــة،  االختصاص 
الصعب تحقيق نتائج قوية في غيـاب تدبيــر 
اإلدريسي لهذه االستحقاقات، لما هو معروف 
االنتخابي  والترسيم  التفاوض  ذكـاء  من  عنه 

الجيد.

نفــس  القيــاديين حسـب  ويرى هــؤالء 
المصادر، أن الحـزب بالشكــل الحالــي، و في 
موعد  على  المتبقيــة  القصيرة  المـــدة  ظل 
أي  تحقيق  يستطيع  لن  المقبلة  االستحقاقات 
اليوم قبل  األمر  يتدارك  لم  إذا  إيجابة،  نتيجة 
الغد، و يعد العدة بشكل يضمن مشاركة كل 

مناضليه و ركائزه االنتخابية.
جاهزية  مدى  حول  معلقا  السؤال  ليبقى 
حزب الجرار لترميـم صفوفـه و العودة بقــوة 
للمشهد السياســي بطنجــة بالتزامــن مــع 
االستحقاقات  المتبقية عن  القصيـــرة  المدة 

المقبلة؟

“هبة”
�ألف مربوك
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اأ�شحاب ال�شنائـع 
بـع..! ال�شَّ

المظاهـر  بعض  أمام  مشدوهـا  المرء  يقـف 
االحتماالت  كل  وتختلط  االنتهازيــة،  والمواقـف 
أو  العادية  حيـاتنــا  في  عندمــا نصادف  الممكنة، 
خفيــة  شيطانيــة  بمواصفات  كائنات  المهنية، 
إمكانيــات،  وال  مؤهــالت  بدون  تبيــن،  تكاد  ال 
فيه  لها  خبرة  ال  فيما  ودهاء،  بمكر  أنوفها  تحشر 
شأن  لها  يكون  أن  أجل  من  وتخطط  دراية،  وال 
المراوغة والخداع، بها تحقق  وجاه، بنهج أساليب 
ما يخامرها من آمال مادية عريضة ال تتوقف عند 
حد، وال تقتصر على مجال بعينه، بل تتعداه إلى كل 

المجاالت.
ابتلى اهلل نماذج مشوهة من بين هذه  وقد 
الكائنات النادرة، بما يجعلها حديث الناس في كل 
مجمع ومحفل، لِما تقترفه من انتهاكات أخالقية 
البهيمية  طبيعتها  ذكر  من  المرء  يخجل  مشينة، 
الرعناء، دون أن يحرك أحد من هذا الرهط األخرق 
الذي  المستور  ليفضح  قلمه،  الكتبة  من  الهجين 
يغطـي  من  بينهم  من  إن  بل  العلن،  في  انتهك 
في  طمعا  والمحاباة،  النفاق  بمبررات  الفضيحة 
مباركة قد يحظى بها من طرف الذي يمد أطرافه 
األخطبوطية في مجـاالت يصعـب عليهم االقتراب 

منها.
حظها  لها  شاء  حين  طنجة  لحال  أرثي  إنني 
النمــاذج  هــذه  بؤرة ألمثــال  تكــون  أن  العــاثـر 
بفضل  الزاهــر،  أن حققــت مجدها  بعد  الفاسدة، 
أبنائها البررة الغيورين، في مجاالت العلم واألدب 
والصحافة واإلعالم والفن، وإشعاعها الدولي الذي 
كونية  وتشكيلية  روائية  فضاء ألعمال  منها  جعل 
باهرة، إلى أن توافدت عليها هذه الزواحف الجائعة 
انتهاكا  فيها  لتعيث  والحلفاء،  الصبار  مداشر  من 
يا بن عدي(.. وال  )العاللي وعلى عينك  وفسادا ب 
نقول هذا من باب أي حس عنصري على اإلطالق، 
بل من منطلق الغيرة على هذه المدينة المتفتحة 
االستثنائية، التي ال تليق بها، وال بأية مدينة أخرى، 

مثل هذه الزواحف.
هــذه  لفضـح  األوان،  آن  قـد  تــرى  يـا  فهـل 
ما  ومحاسبتها،  الخطيــرة  األخطبوطية  الكائنات 
دمنا بصدد مواجهتنـا المصيرية مع وباء كورورنا؟، 
وكيف يمكن اقتــالع جذورها الفاسدة التي تناسلت 
الثقافة  جسم  طالت  حتى  مجـال،  من  أكثـــر  في 

واإلعالم؟.
وإدراك  الفهــم  اللبـيـــب  طبيـعـــة  مـن  إن 
المقصود باإلشارة، بينما يستعصي على من يسند 
الفساد استيعاب جوهر العبارة عن قصد أو المباالة، 
ما دام من طبيعة الفساد أن يكون سندا للفساد 

وقناعا له.
السائر »سبع صنايع  الشعبي  المثل  لقد صار 
والرزق ضايــع«، بدون داللة وال جـدوى لـدى بعض 
هذه الكائنات التي زحفت نافثة لهاثها االسترزاقي 
مجال  فجنـت من كل  مجاالت،  أكثر من سبع  إلى 
ما تطمح إليه من مردودية مادية، هي في نهاية 
المطاف من المال العام و أموال دافعي الضرائب، 
بينما الكفاءات الشابة المؤهلة تعيش بطالة قاتلة 

طاحنة.
ولنا عودة..

)البقية ص3(

)البقية ص3(

مخططاتـه   تنفيــذ  الجهـة،  مجلـس  يتابـع 
المجاليـة  الفوارق  تقليص  أجــل  من  التنموية 
بشريــة  بإمكانيــات  تزخـــر  التي  الجهة  داخل 
واقتصادية وسياحية وبيئية هائلـــة، ظلت، إلى 
عهد قريب، في معظمهــا، »خارج التغطية« من 
الوطنية، باستثناء  التنمويــة  حيــث المخططات 
لإلنعاش،  ملكيا  برنامجــا  شهدت  التي  طنجة، 
سنة 1964، بعد »الزلزال االقتصادي، )والوصف 
أصابها  الذي  اهلل(،  رحمه  الثاني  الحسن  للراحل 
إثر اإللغاء  المتسرع  لـ »العهد الملكي« الخاص  
الدولي  االقتصادي  النظـــام  إلغـاء  في  بالتدرج 
المحمديــة  ـ  الخامــس  )محــمد  المدينة  لهذه 
أقـل، مدينــــة  1958(. كما استفــادت، بدرجـة 
تطوان  بمحاولة »تحريك اقتصادي« »محتشم« 
تمثل في إنشاء منطقة صناعية تفتقد إلى أبسط 
الحيــاة  وخلــق مركبات سياحية يرجع  مقومات 
الراحل  وجرأة  حيويــة  إلى  إنشائهـا  في  الفضل 
وسلطات  منتخبي  وتعاون  العلوي،  أحمد  موالي 

المدينة والمنظمات األهلية.

جمل�ُس اجلهة:  قطـاُر التنميـة يف �شبـاق مـع الزمـن

حرب املواقع بني اآيت الطالب وحفيظ العلمي
واتهام وزارة ال�شحة  بالقفز  على م�شطرة 

ال�شفقات العمومية 

تصل، باستمرار إلى الرأي العام الوطني  أخبارٌ مقلقة عن وجود حرب مواقع، حقيقية، بين وزير الصحة آيت الطالب وزميله في  حكومة 
»الكفاءات« البيجيدية، حفيظ العلمي، الذي يتهمه وزير الصحة، ضمنيا بالتطاول على اختصاصاته، وذلك بحشر أنفه في صناعات  تخصّ 

قطاع الصحة العمومية بصورة انفرادية ودون تنسيق مع الوزارة الوصية على قطاع الصحة العمومية. 

العلميآيت الطالب حفيظ 


