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La Russie a développé le Premier 
vaccin contre le Coronavirus 

Dans nos précédentes éditions, nous avions 
prédit à deux reprises,  que l’espoir de la 
découverte d’un vaccin contre le nouveau 

Coronavirus nous venait de Moscou. 
Aujourd’hui, alors que les recherches se pour-

suivent assidûment dans quelque 140 laboratoires 
à travers le monde, le président de Russie, Vladimir 
Poutine, nous annonce que son pays vient de déve-
lopper effectivement « le premier vaccin contre le 
Covid 19 ».

« Ce matin, pour la première fois au monde, un 
vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregis-
tré”, a dit Vladimir Poutine, ajoutant : “Je sais qu’il 
est assez efficace et qu’il donne une immunité du-
rable » a-t-il  affirmé lors d’une visioconférence, le 
11 août courant, précisant qu’une de ses filles s’était 
fait inoculer le nouveau  vaccin. 

« Elle a participé à l’expérience », a-t-il indiqué, af-
firmant qu’elle avait eu un peu de température, « et c’est 
tout». 

La Russie assurera la production prochaine de milliers 
de doses de ce  vaccin qui sera mis en circulation le 1er 

janvier 2021, et plusieurs millions dès le début de l’année 
prochaine.

La Russie travaille depuis des mois, comme de nom-
breux autres pays dans le monde, sur plusieurs projets de 
vaccins contre le Covid-19 et l’OMS a toujours plaidé pour 
le respect des protocoles et réglementations en vigueur. 

Les incertitudes
de la rentrée scolaire

2020-2021
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L’Enseignement à l’heure
du Covid 19

Lire en page 3
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ActuAlités

après l’ouverture, vendredi 
7 août courant,  d’une nou-
velle unité de réanimation 

médicale comptant 27 lits, à  l’hô-
pital Duc de tovar, portant ainsi la 
capacité d’accueil dans les services 
de réanimation et de soins inten-
sifs des cas critiques d’infection au 
Covid-19,  à 73 lits, localement (lire 
détails en page 4), il a été procédé, 
jeudi, dernier à l’inauguration d’ une 
nouvelle unité médicale de prise en 
charge des cas modérés et graves 
du Covid-19, à l’hôpital Mohammed 
VI.

Cette unité, qui a été érigée et 
équipée en moins d’une semaine, 
et qui est supervisée par une équipe 
de personnel médical et paramédi-
cal  du Centre hospitalier universi-
taire (CHU) de tanger, compte 48 lits 
installés dans des box  individuels 
équipés d’appareils d’assistance 
respiratoire et de moniteurs des 
signes vitaux dédiés aux patients 

dont l’état de santé nécessite l’admi-
nistration immédiate d’oxygène.

En plus, elle dispose d’un en-
semble d’appareils permettant 
de surveiller les patients et de les 
prendre en charge dans les meil-
leures conditions.

La capacité d’accueil de cette uni-
té permettra aux autorités sanitaires 
de prendre en charge les patients  
de contamination récente du  Co-
vid-19 qui s’adressent aux hôpitaux 
de la ville, souffrant de maladies 
chroniques et les personnes âgées 
dont l’état de santé requiert des 
soins intensifs.

Cette unité permettra de faire  libé-
rer les lits des unités de réanimation 
au profit des patients dont l’état de 
santé nécessite des services inten-
sifs,  et  contribuera ainsi à alléger 
la pression sur  ces unités  dont la 
capacité atteint 73 lits depuis la se-
maine dernière. 

ainsi, les cas qui nécessitent une 
surveillance médicale seront pris en 
charge au niveau de cette nouvelle 
unité de l’hôpital Mohammed VI, tan-
dis que les cas graves et critiques 
sont transférés aux unités de réani-
mation.

Rappelons que lors de sa visite de 
la semaine dernière,  à la nouvelle 
unité de l’hôpital Duc de tovar, le wali 
de la région de tanger-tétouan-al 
Hoceima, Mohamed Mhidia, qui était 
accompagné de la directrice régio-
nale et de plusieurs responsables 
du secteur de la Santé, avait saisi 
l’occasion pour  rendre un vibrant 
hommage aux efforts consentis par 
les personnels médical, paramédical 
et de service de la Santé, tous corps 
confondus, public, privé et militaire 
pour  les efforts continuellement 
déployés et les sacrifices consentis  
dans leur lutte continuelle contre la 
pandémie.

Selon le bulletin épidémiologique du ministère 
de la Santé du 6 août courant, il apparaît que 
les quatre régions du Maroc, tanger-tétouan-al 

Hoceima, Fès-Meknès, Marrakech-Safi et Casablan-
ca-Settat  totalisent 80% des cas du Covid confirmés 
sur le territoire national.

Entre le 15 juin dernier et le 02 août courant, alors 
que les tests sont intensifiés,  le nombre de cas pris en 
charge en services de réanimation et soins intensifs 
est passé de 11 à 88.

a partir de la semaine du 15 au 21 juin dernier,  
soit immédiatement après le début de l’allègement 
des mesures de confinement, l’activité épidémique 
a été particulièrement importante pour ces régions : 
le nombre de cas cumulés est multiplié par 4 à tan-
ger-tétouan-al Hoceima , par 3,6 à Fès-Meknès, par 2 
à Marrakech-Safi et Casablanca-Settat.

ainsi, au 02 août courant, on recensait 6.720 cas ac-
tifs, soit une prévalence de 18,7 cas p. 100.000.

«C’est le niveau le plus haut jamais atteint depuis le 
début de l’épidémie», indique  le ministère, précisant 
que trois régions dépassaient la moyenne nationale, 
avec à leur tête tanger-tétouan-al Hoceima, suivie de  
Fès-Meknès et Casablanca-Settat.

Les formes graves (sévères à critiques) ont, paral-
lèlement au nombre de cas, connu une augmentation 
importante.

Entre le 15 juin et le 02 août, le nombre de cas pris 
en charge en services de réanimation et soins inten-
sifs est passé de 11 à 88.

La proportion des cas graves parmi les cas actifs 
n’a cependant pas dépassé, au niveau national, 2% 
(1.9% au 23/07; 1.2% au 02/08).

Même à l’échelon régional, ce chiffre n’a été dépas-
sé que pour les régions enregistrant de faibles effec-
tifs de cas actifs.

Par ailleurs, entre le 02 mars et le 02 août, un total de 
1.295.194 tests diagnostiques a été réalisé, soit 36.026 
tests par million d’habitants (contre 17.974 tests par 
million d’habitants le 28/06/2020), en raison de l’inten-
sification du dépistage de masse, notamment en mi-
lieux professionnels.

ainsi, le nombre de tests hebdomadaires a atteint 
148.021 tests, soit une moyenne quotidienne dépas-
sant les 21.000 tests (contre 15.977 pour la semaine 
du 22-28/06/2020).

Le taux de positivité, à 1,97 %, a très peu été affecté 
depuis mi-juin.

Cependant, le taux de positivité hebdomadaire a 
connu une augmentation régulière et importante, pas-
sant de 1,1% pour la semaine du 13 au 19 juillet, à 3,6% 
pour la semaine du 27 juillet au 02 août.

Coronavirus
Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

en tête des 4 régions  
les plus sinistrées

du royaume

Covid-19 

Après la nouvelle unité de réanimation 
de l’hôpital Duc de Tovar

Inauguration d’une unité 
de prise en charge

à l’hôpital Mohammed VI
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ActuAlités

L’année scolaire 2019-
2020 est à peine bouclée 
que des interrogations 
planent déjà sur la pro-

chaine rentrée et ses  scénarios 
possibles, compte tenu de la si-
tuation actuelle que connaît le 
royaume comme partout dans le 
monde, pour cause de propaga-
tion du nouveau Coronavirus.

Si chaque année, à l’approche 
de la nouvelle rentrée, les inquié-
tudes se focalisent sur  l’amélio-
ration des conditions d’apprentis-
sage, la réforme pédagogique et le 
contenu des cours,  cette année, à 
trois semaines de la rentrée fixée 
au 7 septembre prochain,  l’accent 
est mis sur l’éventuelle poursuite 
de l’enseignement à distance. 

En fait, trois scénarios sont  
à l’étude et aucune décision à 
même d’assurer la continuité pé-
dagogique n’est encore prise. 

C’est ce qui ressort d’un com-
muniqué du  ministère de l’Édu-
cation nationale, de la Formation 
professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche 
scientifique qui  tente de clarifier 
les choses en affirmant qu’au-
cune décision catégorique n’est 
encore prise sur le modèle péda-
gogique qui sera adopté, c’est à 
dire soit l’enseignement présen-

On apprend, avec un réel plaisir, que Don alfonso 
Manuel Portabales Vázquez, nommé Consul général 
d’Espagne à tanger, en remplacement de Don Pa-

blo Zaldivar  Miquelarena, a rejoint son nouveau  poste dans 
notre ville, au début de ce mois d’août.

En cette heureuse occasion, nous présentons nos cha-
leureuses félicitations à Don alfonso Manuel Portabales Váz-
quez, pour la nouvelle confiance placée en lui par son gou-
vernement, lui souhaitons la bienvenue parmi nous à tanger  
et lui exprimons nos sincères vœux de pleine réussite dans 
sa nouvelle et noble mission.

Brillant diplomate ayant longtemps exercé dans différents 
pays de l’amérique latine, Don alfonso Manuel Portabales 
Vázquez  n’est pas  étranger au Maroc puisqu’il a été, il y a une 
quinzaine d’années,  conseiller-ministre près de l’ambassade 
espagnole à Rabat, du temps où l’actuel ministre de l’agri-
culture et de la Pêche, Don  Luis Planas, était ambassadeur 
d’Espagne  au Maroc.

Né le 1er  janvier 1954 – Vigo (Pontevedra), le nouveau 
Consul espagnol à tanger  est diplômé en Droit. Il  est marié 
et père de deux enfants.

Parmi ses fonctions antérieures, ce grand diplomate  a occupé les postes sui-
vants:

• 2015. Ambassadeur d’Espagne en République du Guatemala et au Belize.

• 2014. Membre consultatif au Cabinet du Secrétaire 
d’État à la coopération internationale et à la région ibé-
ro-américaine.

• 2010. Consul général d’Espagne à Jérusalem.
• 2006. Deuxième siège à l’ambassade d’Espagne à 

Rabat.
• 2002. Ambassadeur d’Espagne au Nigéria et en Ré-

publique du Bénin.
• 1999. Directeur général adjoint pour la coopération 

avec le Mexique, l’amérique centrale et les Caraïbes.
• 1996. Directeur général adjoint pour la coopération 

avec les pays d’amérique du Sud (aECI).
• 1991. Conseiller à l’ambassade d’Espagne à Buenos 

aires.
• 1990. Chef du Cabinet technique Secrétaire général 

des Communautés européennes.
• 1986. Secrétaire à l’ambassade d’Espagne à Oslo.
• 1983. Consul adjoint à La Havane.
• 1981. Secrétaire à l’ambassade d’Angola.

Durant sa longue carrière de diplomate, Don alfonso Manuel Portabales Vázquez 
a reçu plusieurs  décorations espagnoles et étrangères.                                                                                   

Mohamed
ABOUABDILLAH

tiel, à distance ou en alternance  
qui pourraient être révisées ou 
adaptées compte tenu de la si-
tuation épidémiologique dans le 
royaume. D’autant que la rentrée 
devrait coïncider  avec le pic de la 
crise sanitaire. 

tout cela n’est pas fait pour 
rassurer  les parents pour qui  
la question est simple : va-t-on 
retourner, quoique progressive-
ment, à la normale, ou  maintien-
dra-t-on  les cours à distance? 

Mais la plupart des familles 
averties sont persuadées que la 

à distance a contribué à l’amélio-
ration et à la reconstruction de 
l’image collective de l’école et de 
l’enseignant, outre la création de 
canaux de communication directe 
entre la société, l’école et les en-
seignants. 

amzazi a annoncé que le mi-
nistère est en cours d’élaboration 
du bilan global de cette opération, 
en se basant sur les conclusions 
d’un processus d’évaluation ef-
fectué par l’inspection générale 
des affaires pédagogiques et sur 
les résultats d’un sondage d’opi-

situation épidémiologique semble 
favoriser la poursuite des cours à 
distance, ce qui augmente leur 
angoisse.

Pourtant, le ministère de l’Edu-
cation nationale ne cache  pas son 
satisfecit concernant l’enseigne-
ment à distance. au parlement, il 
y a quatre semaines, le ministre 
de l’Éducation nationale, de la for-
mation professionnelle, de l’en-
seignement supérieur et de la re-
cherche scientifique, porte-parole 
du gouvernement, Said amzazi, 
avait déclaré que l’enseignement 

nion auquel ont participé 100.000 
personnes.

Les résultats de ce sondage 
et du bilan global annoncé pen-
cheront sans doute dans la prise 
de décision concernant le modèle 
pédagogique  à adopter.

Mais les problèmes de la ren-
tée ne se limitent pas là. Il y a aus-
si celui de l’enseignement privé 
où un bras de fer oppose les éta-
blissements scolaires à l’Union 
des parents d’élèves qui  appelle 
le gouvernement à adopter une 
méthode participative, face à 
un sentiment de frustration des 
foyers dont les dépenses d’édu-
cation pèsent énormément dans 
le budget des ménages, sabré par 
la crise du Covid-19.

au-delà de l’aspect pé-
cuniaire, l’Union soulève d’autres 
problématiques de fond liées 
à la méthode d’apprentissage 
adoptée suite à la fermeture des 
écoles, à savoir l’enseignement 
à distance. Pour les parents 
d’élèves, le manque d’encadre-
ment de l’Etat prête à discussion. 
Car, non seulement la méthode 
montre ses limites, mais elle né-
cessite, en plus, un encadrement 
beaucoup plus strict de l’Etat.

Bienvenue à
Don  Alfonso Manuel  Portabales Vázquez, 

Nouveau Consul général d’Espagne à Tanger

L’Enseignement à l’heure du Covid 19

Les incertitudes de la rentrée scolaire 
2020-2021 
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Rubrique   
Culturelle

Combien veux-tu 
m’épouser ?

de Saphia AZZEDDINE

Résumé : Une île privée des Seychelles. tatiana, « bécasse 
sentimentale », rencontre Philip, un garçon bien de sa personne ; 
ils sont beaux, elle est riche, ils s›aiment et décident de se marier. 
Leur histoire a tout du conte de fées, oui... mais celui-ci est écrit 
par Saphia azzeddine, experte en démolitions.

Des plages de sable fin aux coulisses du mariage, de Los An-
geles à Paris, et de la meilleure copine à la femme de ménage, 
chaque personnage prend la parole, comme un chœur de pleu-
reuses, et décrit ce couple en chemin vers l›autel. 

Sur la scène mondaine, les acteurs de cet univers d›ul-
tra-riches et d›égoïstes liftés s›affrontent et s›esquivent dans 
une satire sociale aussi drôle que cruelle.

L’auteur  s’amuse à créer un livre qui expose nos envies folles. 
On sent qu’elle s’amuse, tout en restant fidèle à elle-même, en 
critiquant subtilement tout ce qui ne lui plaît pas. On est en-
gloutis dans ce monde qu’elle trace à merveille, cet univers de 
richesse et de bling-bling, dès les premières pages.

Beaucoup d›humour dans le style de Saphia azzedine mais 
surtout une belle observation de notre société. Dans ce roman 
comme son titre l›indique il est beaucoup question d›argent, 
mais aussi de sentiments et de rapports entre les classes so-
ciales.

Bonne lecture !

@ par Meryem Cherradi

Dans le souci d’éviter la propagation du virus parmi les 
commerçants et les clients, les autorités locales ont 

procédé, dimanche, à la fermeture, pour deux semaines,  
du marché de proximité de Hay Benkirane (arrondissement 
Mghogha), l’un des quartiers les plus touchés par le Co-
vid-19. 

Cette décision a été prise après que des commerçants 
aient été testés positifs au coronavirus.

Fermeture provisoire 
du marché de proximité 

Dans l’objectif d’optimi-
ser la capacité litière 
dédiée au traitement 

des cas critiques d’infection au 
Covid-19, une nouvelle unité de 
réanimation médicale comptant 
27 lits, a été ouverte, vendredi 
7 août courant, à  l’hôpital Duc 
de tovar à tanger, venant ainsi 
augmenter la capacité d’accueil 
dans les services de réanima-
tion et de soins intensifs à 73 lits, 
localement.

Cette unité est équipée de 
matériel médical et bio-technolo-

gique moderne devant permettre 
de surveiller régulièrement  la 
respiration, le cœur et les fonc-
tions vitales des patients, no-
tamment ceux dans un état cri-
tique, en particulier les groupes 
vulnérables tels que les per-
sonnes âgées de plus de 65 ans 
et celles atteintes de maladies 
chroniques.

La nouvelle unité est super-
visée par des cadres médicaux 
des secteurs public, privé et mi-
litaire.

 La nouvelle unité a été visi-

tée par le wali de la région de 
tanger-tétouan-al Hoceima, Mo-
hamed Mhidia, qui était accom-
pagné de la directrice régionale 
et de plusieurs responsables du 
secteur de la Santé,

C’était l’occasion de rendre 
un vibrant hommage aux ef-
forts consentis par les person-
nels médical, paramédical et de 
service de la Santé, tous corps 
confondus, pour  les efforts 
continuellement déployés et les 
sacrifices consentis  dans leur 
lutte continuelle contre la pan-
démie.

Une nouvelle unité
de réanimation médicale  à Tanger 

Beyrouth, tes cloches ont cessé de sonner
Les minarets de tes mosquées se sont effondrés
Le feu a brûlé par ce désastre jour d’été
Où le drame sombre à ton cœur a résonné
Beyrouth, où sont tes jardins rustiques
tes boutiques et tes ruelles romantiques
Deux répliques d’un coup de foudre tragique
Ont engendré le plus grand malheur à tes publics
Beyrouth, te voilà martyre comme une mère héroïque
Tombée sous l’effet du hasard maléfique
Sous tes ruines et tes vestiges historiques
Se sont ensevelis chagrins et âmes angéliques
Beyrouth, parce que, aujourd’hui tu es meurtrie
Que le monde se ronge tellement de tant de soucis
a la vue des milliers de beyrouthins rougis de sang et sans-logis
alors qu’hier le Liban entier était voué à l’oubli
Beyrouth, ô nouveau spectacle de douleurs
tu resteras de tout temps splendide dans nos cœurs
L’étoile du Proche-et-Moyen-Orient et même d’ailleurs
Quand l’univers t’aimera dans la joie et à travers tes pleurs
Beyrouth, au-delà des murmures de lamentations
Des cris de colère et de désolation, il faut lever le front
Et que toutes confessions s’affirment en une seule nation
Pour le sacrement de l’amour et du pardon 
Beyrouth, aujourd’hui dans la tristesse et le silence
tu as ouvert ton grand livre de condoléances
Qui, au fond de désirs et de belles espérances
Fermera à jamais l’abîme de toutes tes souffrances 

                                                                       Résa Hassan
                                                                                Bordeaux-France

Be
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Hay Benkirane
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FAits DiVERs

Bénimakada 

Un policier tire sur un criminel 
multirécidiviste 

 

Intervenant, dimanche dernier,  dans une violente 
confrontation d’un individu avec deux autres belligé-
rants au quartier El Haddad, un inspecteur de police 
exerçant au sein de la brigade judiciaire du district de 
Béni Makada, relevant de la préfecture de police de 
tanger, a été contraint de faire usage de son arme de 
service pour maîtriser un individu qui mettait en péril 
la sécurité de citoyens et d’éléments de la police en 
menaçant de les attaquer à l’arme blanche. 

Le criminel, 41 ans, aux multiples antécédents ju-
diciaires,  a été maîtrisé après avoir été superficielle-
ment touché  par une balle à l’un de ses membres in-
férieurs. Il avait en sa possession des armes blanches 
de grand calibre.

Le mis en cause a été évacué au service des ur-
gences pour recevoir les soins nécessaires sous sur-
veillance policière.

uuuuu 

Panique sur un navire 
à destination de Tanger

 

Les passagers d’un navire en provenance de 
Gênes, en Italie, à destination du port tanger 

Med,  ont été pris de panique, dimanche dernier, en 
apprenant  qu’un voyageur à bord, non identifié, était 
atteint du Coronavirus.

La confusion qui a  régné  après cette alerte a 
contraint  le personnel de bord à soumettre l’en-
semble des passagers à un test de dépistage du 
Covid-19, ce qui a effectivement abouti à l’identifica-
tion du patient concerné qui a été mis en isolement 
jusqu’à l’arrivée au port de tanger Med.

En attendant, le navire a été soumis à une vaste 
opération de désinfection. 

À l’arrivée,  le passager déclaré positif au Covid 
19 a été pris en charge par les services sanitaires du 
port tanger Med qui l’ont  placé en quarantaine et fait 
subir aux autres voyageurs le protocole de contrôle 
conventionnel. 

uuuuu 

Saisie de 4,6 tonnes de 
haschich  
en provenance de Tanger 

 

Les services sécuritaires en fonction au port es-
pagnol d’algésiras ont procédé, samedi dernier, 

à la saisie de 4,6 tonnes de haschich  réparti en  130 
paquets camouflés dans le double fond d’une re-
morque tractée par un camion tIR en provenance du 
port tanger Med. 

Dans un communiqué, la police espagnole  an-
nonce que cette saisie a été réalisée au port d’algé-
siras dans le cadre de l’opération dénommée «Miner-
va203» dirigée par la police nationale et coordonnée 
par l’agence européenne Frontex.

uuuuu 

Trois balles pour 
stopper un véhicule en fuite 

 

Deux individus ont contraint un policier à faire 
usage de son arme de service  pour immobili-

ser leur véhicule en fuite.

L’incident s’est produit dans la soirée de vendre-
di 7 août courant, lorsque deux individus roulant à 
bord d’une voiture légère au niveau du rond-point 
de Ghandouri, sur la route de ksar Seghir, ont, pour 
des raisons inconnues, exhibé  dangereusement un 
sabre pour menacer, depuis la fenêtre de leur véhi-
cule,  un autre automobiliste arrêté dans un barrage 
de contrôle de la circulation et du respect des règles  
sanitaires.

Devant ce geste criminel, un policier se trouvant 
sur les lieux a braqué les malfaiteurs, puis tiré un 
coup de sommation en l’air avec son arme de service 
pour les inciter à s’arrêter. 

Mais, au contraire, leur voiture a pris de la vitesse, 
dans une fuite en avant.

Le policier a eu la présence d’esprit de faire deux 
fois usage de son arme à feu en visant les pneus ar-
rière du véhicule.

Ceci a eu pour effet de stopper net la voiture en 
fuite dont les deux occupants ont été cueillis plus 
loin, par la police , et placés en garde à vue pour les 
besoins de l’enquête et l’instruction du dossier juri-
dique d’usage.

apparemment cette affaire aurait un lien avec une 
transaction monétaire illicite entre les trois individus.

uuuuu  

Nador 

Un jeune passe en justice
pour coups
et blessures graves

 

Luttant entre la vie et la mort, un quinquagénaire 
se trouve, depuis le jour de l’aïd al adha, dans 

un état comateux, au service des soins intensifs à 
l’hôpital al Hassani, à Nador, après avoir été violem-
ment poignardé par un jeune de 20 ans.

L’agresseur qui est placé en détention préventive 

depuis lundi dernier après avoir été recherché et arrê-
té par la police, risque une grosse peine, notamment 
en cas de décès de la victime.

Cette triste histoire a eu pour cause un malentendu 
entre les deux rivaux qui grillaient des têtes de mou-
tons pour le compte des habitants de leur quartier.

apparemment, ils auraient eu un différend sur 
la  répartition des tâches, ce qui a mis hors de lui 
le jeune homme qui a vite perdu le contrôle de ses 
gestes, se saisissant d’un gros couteau pour asséner 
à son rival trois coups violents avant de prendre la 
fuite.

uuuuu 

7 ans de prison pour 
un pédophile 

 

La chambre criminelle près la Cour d’appel  de 
Nador a rendu, récemment, son verdict contre 

un pédophile en le condamnant à sept ans de prison 
ferme assortie de vingt mille dirhams de dommages 
et intérêts,  pour avoir abusé sexuellement d’un gar-
çon mineur.

Le mis en cause qui a nié devant la Cour les 
charges retenues contre lui, avait pourtant reconnu 
au cours de l’enquête policière, qu’il avait  réussi à 
convaincre  l’enfant de l’accompagner chez lui. 

La victime ne se  doutait pas qu’il se  retrouverait 
face à un monstre qui a sauvagement abusé de lui, 
pour le menacer ensuite  de meurtre afin de le dissua-
der de révéler « leur » secret à quiconque. 

Toutefois, l’enfant a fini par se confier à sa mère 
qui l’a accompagné chez la police pour porter plainte. 
Ce qui a conduit le bourreau devant la justice 

uuuuu

Ouled Lahcen 

Découverte des cadavres
de deux frères 

 

Des éléments de la police judiciaires relevant du 
district de la sûreté de Nador ont découvert, 

dans la matinée de mardi, deux cadavres en décom-
position avancée de deux personnes décédées dans 
des circonstances mystérieuses.

Ce sont des odeurs nauséabondes provenant de 
cette demeure qui ont éveillé des soupçons chez  les 
voisins  qui ont alerté la police.

Les premiers éléments de l’enquête a révélé qu’il 
s’agissait de deux frères  connus dans le quartier 
Ouled Lahcen. 

Les deux cadavres ont été évacués à la morgue de 
l’hôpital Al Hassani, à Nador, pour être autopsiés afin 
de déterminer les causes de leur mort.

Une enquête approfondie est ouverte.
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D’après une certaine culture populaire 
tangérienne, une de ces cultures étranges, 
qui n’est pas donnée au premier venu et 
qui, en plus, n’a pas de prix, dit en résumé, 
que « cette ville est séduisante de toute 
éternité, où on adore bon y vivre, se repo-
ser et retrouver sa santé ».

avant toute chose, cette ville n’appartient 
pas forcément à la population locale seu-
lement, qui se compose d’habitants d’une 
stagnation inouïe, qui ne veulent jamais 
quitter cette ville pour rien au monde et 
qui n’osent guère se déplacer hors du péri-
mètre urbain. En somme, cette cité est obli-
gatoirement accessible, en permanence à 
tout un chacun venu d’un des cinq conti-
nents.

Sans être critique à l’égard d’autrui, 
chaque espèce humaine a effectivement sa 
place…

Il y a environ sept décennies, qui aurait 
pu imaginer voir un jour cette ville aussi 
pleine à craquer de personnes de toutes 
catégories sociales ; elle continue d’attirer, 
régulièrement un grand nombre de gens 
qui augmente en flèche!

Revenons  maintenant au sieur sidi 
Flaneflani ;  malgré son mental  d’acier, il 
ne souhaite, en aucun cas se remémorer 
l’excellente coexistence ainsi que son rap-
prochement des personnes de diverses 
nationalités, qui vivaient une situation de 
précarité après avoir fui leur pays durant la 
seconde guerre mondiale, pour venir s’ins-
taller ici, et jouir harmonieusement d’une 
cohabitation parfaite et fraternelle avec les 
« autochtones » qui étaient disponibles par 
nature à tous les visiteurs, en les accueil-
lants à bras ouverts…et leur offrir une meil-
leure vie.

On finit par se questionner, en ces temps 
présents, pour quelle raison, donc, sidi 
Flane rejette-t-il de vive voix,  et parfois  à 
demi-mot murmuré à l’oreille, ces relations 
privées et privilégiées qu’il entretenait, ja-
dis, avec ces pauvres fugitifs, qui étaient 
loin des fracas de cette guerre sanglante 
qui les effrayait  de temps à autre.  

Sidi Flane ne désire  point plonger dans 
le lointain passé, qu’il refuse d’évoquer 
quelquefois avec ses potes. 

Un doute  peut paraitre…un grand point 
d’interrogation existe suscitant une incom-
préhension ?!? Laquelle ? Nul ne peut y 
répondre…On peut cependant avancer 
: il n’y a pas de quoi avoir honte à vouloir 
renier ou plutôt, cacher le vrai passé de 
ses actes…D’ailleurs, inutile de rappeler à  
combien le nombre de « lécheurs de bot-
tés concernés s’élève-t-il dans cette ville 
???...Parmi eux, il y a ceux qui s’enorgueil-
lissent bien au contraire, en toutes circons-
tances de leur amitié bien calculée avec 
ces fuyards occidentaux, leurs consorts 
devenus futurs colonisateurs!! Et en  tête 
de liste, l’indiscret et répugnant nabot ha-
bitué à foutre son gros nez quelque part, un 
méprisable loustic, amant de son obéissant 
laquais, l’homosexuel, le dénommé Derha 
khalil Ould Rhimo Ou Rahma !!!  

Il y a des tas de choses à raconter (très 
bientôt) sur cet incorrigible couple « aux 
désirs impurs »!!!

         (a suivre) 

Signé : OM-ART

Rubrique Revue de presse 

10ème partie

Profil d’un ancien 
Tangérien

ActuAlités

A
près plusieurs mois de 
paralysie économique, for-
tement ressentie au niveau 

de Tanger en raison du coronavirus, 
la reprise des activités n’est pas 
sans difficultés.

Les franchises et centres com-
merciaux ont dû mettre en place une 
batterie de mesures pour assurer 
la reprise, tout en veillant à ne pas 
mettre en péril la santé des citoyens.

Reda Lhoumadi, directeur exécutif 
d’un centre commercial à Tanger, 
en parle dans l’entretien ci-après  
accordé à notre consœur « La 
Quotidienne ».

Entretien
- Question : Comment décrivez-vous 

l’activité économique à Tanger, à l’ère 
du post-confinement ?

Réponse : La ville de tanger peine 
encore, après le déconfinement, à 
retrouver sa situation économique 
fluorescente. Le secteur industriel, 
qui emploie des milliers de per-
sonnes, arrive tant bien que mal à 
dépasser 50% de sa productivité 
normale, tout en prenant en consi-
dération une augmentation consi-
dérable des charges liées au respect 
des normes de distanciation au 
sein des unités industrielles. L’im-
mobilier connaît un arrêt quasi-total 
de ses activités, notamment au ni-
veau des opérations de vente et de 
livraison des biens déjà réservés. 
Une grande partie des réservations 
est faite par des MRE ‘Marocains 
résidents à l’étranger) ou des Maro-
cains résidant dans d’autres villes 
du royaume.toutes ces réservations 
ont été soit reportées, soit annulées, 
ce qui a engendré un effondrement 
du chiffre d’affaires des promoteurs.

Les secteurs du tourisme, du 
Commerce, de la Distribution et des 
Services, connaissent à leur tour de 
grandes pertes en chiffres d’affaires.

Malgré cette situation qui met la 
ville de tanger parmi les plus impac-
tées au Maroc, les opérateurs éco-
nomiques résistent en restant opti-
mistes et attendent une éventuelle 
reprise.

 - Quelles mesures prenez-vous ré-
gulièrement pour faire respecter les 
normes sanitaires aux citoyens ?

 avant la réouverture de notre 
(centre commercial), nous avions 
réalisé une étude rigoureuse pour 
identifier l’ensemble des risques liés 
au  Covid-19 à l’intérieur et à l’entou-
rage du centre. Il fallait tout d’abord 
limiter le nombre de personnes à l’in-
térieur avec  un ratio d’une personne 
par 16 m2 dans la zone commune et 
d’une personne par 6 m2 à l’intérieur 
des magasins. Ce ratio reste nette-
ment supérieur aux ratios européens 
(une personne par 10m2 en zone 
commune et une personne par 4 m2 
à l’intérieur des magasins).

La vérification du port du masque 
(nous distribuons des masques à 
l’entrée pour les personnes n’en 
portant pas), la prise de température, 
la désinfection des mains et pieds 
du staff et des visiteurs sont obliga-
toires  à l’entrée.  

Deux fois par semaine, l’ensemble 
de l’enceinte du (centre) est désin-
fecté, y compris les parkings et aires 
de stockage. Le nombre des agents 
de nettoyage a été doublé afin de 
permettre une désinfection perma-
nente des escalateurs, des ascen-
seurs et des toilettes.

Un autre contrôle rigoureux est 
effectué au niveau des espaces de 
restauration et cafés pour vérifier le 
respect des normes d’hygiène, mais 
aussi le respect des normes de dis-
tanciation.

Un message sonore est diffusé en 

permanence pour rappeler aux visi-
teurs l’importance du respect de ces 
normes.

- Les dernières décisions prises par 
les autorités pour faire face à la pro-
pagation fulgurante du coronavirus, 
ont-elles impacté le flux des visiteurs 
de votre  centre commercial ? 

Si oui, quels en sont les ressentis? 
Effectivement, l’annulation de la 

saison estivale a nettement influen-
cé le trafic des mois de juillet et août, 
qui sont normalement les meilleurs 
mois de l’année. Ce qui a impacté 
par ricochet la situation des retailers 
présents à tanger en général.

Nous avons la chance d’avoir une 
communauté qui a continué à venir 
au centre et qui a compensé une par-
tie des pertes.

Il faut signaler qu’avant la réou-
verture de notre centre, nous avons 
annulé les loyers de l’ensemble des 
locataires pour les mois d’avril, mai 
et juin, car un grand nombre d’entre 
eux était incapable de rouvrir ses 
magasins à cause de sa situation fi-
nancière sinistrée.

C’est ce qui a permis d’assurer un 
taux de réouverture à 100% et d’allé-
ger les pertes des retailers.

Pour les propriétaires des (centres 
commerciaux)  à tanger, la situation 
reste difficile et critique, mais nous 
restons optimistes et continuerons 
à innover pour sécuriser les chiffres 
d’affaires de nos locataires et trouver 
des substituts à la saison estivale 
annulée.

La situation économique
à Tanger est l’une des plus impactées 

au Maroc

Reprise avant-terme des  activités
industrielles à Tanger

Lu pour vous  dans
Propos recueillis par
S. kassir 

Dans l’objectif d’endiguer la propagation de la pandémie du Coronavirus dans les milieux industriels, 
les professionnels du secteur avaient convenu, le 27 juillet dernier, avec l’accord des autorités locales, 

de la fermeture pendant deux semaines,  des unités de production à tanger, du 29 juillet au 12 août courant. 
a l’occasion, on avait précisé que cette mesure ne constituait pas une obligation, mais une opportunité de 

profiter des fériés de la Fête du Trône et de  l’Aîd Al Adha, pour  mettre de l’ordre dans les usines et procéder 
à leur désinfection et à leur réaménagement en fonction des nouvelles exigences sanitaires. 

Néanmoins, après une fermeture de 12 jours, les unités industrielles ont rouvert leurs portes le 10 août  au 
lieu du 12, soit deux jours avant le délai imparti.   

La décision de reprendre l’activité dans ces zones  fait suite aux instructions du wali de la région tan-
ger-tétouan-al Hoceima, Mohamed Mhidia, dans le souci de préserver les emplois et de faire redémarrer la 
dynamique économique régionale, tout en respectant les formules de protection sanitaires.
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Cap Spartel

Saisie de drogue et 
arrestation de trois 

trafiquants 

Aïda Village

Braquage dans
un magasin et vol 

de 200 000 dh

Un garde-côte de la Marine royale en patrouille au 
large  du Cap Spartel à tanger, a arraisonné, sa-

medi, à bord d’une embarcation, 35 ballots de résine de 
cannabis pesant 1200 kilogrammes, et interpellé trois 
trafiquants de drogue.

La cargaison de stupéfiants, l’embarcation et le ma-
tériel de bord  ont été remis à la Gendarmerie royale de 
tanger qui a placé les trois suspects en garde à vue 
pour pour les besoins de l’enquête et l’instruction du 
dossier juridique d’usage. 

Un individu a été interpellé lundi dernier,  quelques 
heures après avoir braqué un commerce dans le 

complexe résidentiel aida Village à tanger.
Âgé de 21 ans, le malfaiteur a réussi à s’introduire 

dans le magasin aux premières heures de la matinée. 
Il aurait volé quelque 200 000 dirhams dont 60 000 di-
rhams en cartes de recharge téléphonique.

Filmé par des caméras de surveillance, le  braqueur a 
été  identifié par la police  qui l’a  appréhendé, quelques 
heures plus tard, dans un spa de la ville.

Le butin a pu être récupéré et le mis en cause  a été 
placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête et 
l’instruction du dossier juridique d’usage.

DiVERs

C’est avec une profonde affliction et une immense 
consternation que nous avons accueilli la triste et cha-
grinante nouvelle du décès survenu  le 12 août 2020, 

à l’âge de 90 ans, après une longue maladie, du très cher re-
gretté Hassan GHaZOULI.

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

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées à  l’en-
semble des membres de la famille Ghazouli , à ceux de la famille ayassine :  Sadiq, abdelmajid et 
abdellatif ; à abderrahman M’rini,  et aux  familles alliées ; ainsi qu’à tous les proches du regretté dis-
paru qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses et aimables personnes qui 
se sont associées à leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant par leur présence effective, 
leurs prières, leurs appels et leurs messages d›affection, de soutien et de compassion, les priant de 
trouver, ici, leurs sincères remerciements.

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

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

C’est avec une profonde affliction et une immense conster-
nation que nous avons accueilli la triste et chagrinante 
nouvelle du décès survenu  le 10 août 2020, du très cher 

regretté  abdelkader EL kHaJDI EL BakIOUI, cadre à la retraite de 
la Raid / amendis.

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

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées à sa 
veuve Mme anissa Yacoubi ; à ses enfants Mohamed, Siraj, Mounir, Faïçal et Fatiha ; à l’ensemble des 
membres de la famille  El khajdi El Bakioui et familles alliées ; ainsi qu’à tous les proches du regretté 
disparu qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses et aimables personnes 
qui se sont associées à leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant par leur présence effec-
tive, leurs prières, leurs appels et leurs messages d›affection, de soutien et de compassion, les priant 
de trouver, ici, leurs sincères remerciements.

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

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

Nécrologie

Nécrologie

Hassan GHAZOULI
rappelé à Dieu 

Abdelkader
EL KHAJDI EL BAKIOUI

rappelé à Dieu 

Coronavirus

Le port du masque
est-il obligatoire  au 

volant d’une voiture ? 
La flambée  du nombre de cas de contaminations au Covid-19 a contraint le gouvernement à 

renforcer les mesures de prévention. C’est dans cette optique que le Conseil de gouvernement, 
réuni le jeudi 6 août, a décidé d’instaurer une amende de 300 dirhams pour les citoyens qui ne 
portent pas de masque de protection dans l’espace public. Cette amende est à payer sur place afin 
d’éviter un procès. 

Néanmoins, parmi les questions qui se posent encore, il y a celle concernant les automobilistes 
qui se demandent si l’intérieur d’une voiture est considéré comme un espace public et s’ils sont  
tenus de mettre  leur masque alors qu’ils sont seuls  à l’intérieur de leur véhicule 

ainsi, cette question  persiste sur les limites d’application du nouveau dispositif, notamment 
qu’il semblerait que des citoyens auraient été verbalisés pour non-port du masque de protection 
au volant, et amenés à payer les 300 dirhams d’amende pour éviter une comparution devant le  
tribunal. 
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• FILMS VIDÉO

CULTE
CHRÉTIEN

CULTE
JUDAÏQUE

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - Tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

23, KISSARIAT AL AHRAM
Avenue Prince Héritier - Tanger

Tél.: 06.62.87.22.56 
- 05.50.00.57.47

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

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. Andrews  Churchs
Eglise Anglicane
Rue d’Angleterre
Culte en anglais
Sunday : 11.00 a.m

Culte Protestant
34, Rue Hassan Ibn Ouez-
zane
Tél. : 05.39.94.08.80
Pasteur Père Simeón Sta-
chera
GSM : 06.64.88.92.84
Tanger

 Sam. 15 05.2 13.33 17.11 20.17 21.10

 Dim.  16 05.03 13.33 17.11 20.16 21.39

 Lun.  17 05.04 13.32 17.10 20.14 21.37

 Mar.  18 05.6 13.32 17.10 20.13 21.36  

 Mer.  19   05.07 13.32 17.09 20.12 21.34  

 Jeu.  20 05.08 13.32 17.09 19.11 21.33

 Ven.  21 05.09 13.32 17.09 19.11 21.32

HORAIRES DES PRIÈRES
du 25 au 21 Août 2020

CULTE
MUSULMAN

As
-S
ou

bh

Ad
-D
oh

r

Al
-A
sr

Al
-M
ag
hr
ib

Al
-Ic
ha
e

JOUR

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

PHARMACIE
DE GARDE
JOUR ET NUIT

Urgences médicales 
et chirurgicales
Tél. 05.39.93.12.88
Service médical à domicile
Tél. 05.39.33.33.00 / 
05.39.37.37.37
(24 h sur 24 h)
Soins infirmiers à domicile
Tél. : 06.67.07.16.16 - 
05.39.32.53.42
Ass. de Lutte contre le Sida
Tél. : 05.39.93.33.33
Ambulance Protection Civile
Tél. : 15 ou 150
Ambulance privée
Tél. : 05.39.31.27.27 / 
05.39.31.31.00

URGENCES
MÉDICALES

Studio
HAMMOUDA

Pharmacie de garde
http/pharmaciedetanger.m

Dérangement....................................110
Renseignements ..............................160
Police-Secours ..................................190
Pompiers-Ambulance (fixe) ........... 15
Pompiers-Ambulance (portable) 150
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

HORAIRE DES
PHARMACIES

HORAIRE NORMAL 
JOURNALIER
Du lundi au Jeudi :
de 9 h 00 à 13 h 00

et de 16 h 30 à 20 h 30
Vendredi :

de 9 h 00 à 12 h 30
et de 16 h 30 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 DIMAN-

CHE
19 h 30 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
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GRILLE CODEE N° 677
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° 676

Solutions du précédent numéro

MOTS FLECHES N° 1199

• Mots croisés N° 771

MOTS CROISÉS (grille N° 772)

  D     J  L  D  N
 M I L I E U  E P O D E
  V I N D I C T E  E V
 D E C E R N E  R A R E
  R O D E  R A D E A U
 S T R I D E N T  R I
  I N T O N A T I O N S
 O S E  N C  R  L  E
  S   I S O L A T I O N
 Z E R O  R E C I T E S
  M E T T E N T  H U A
 C E S A R  T I G E  T
  N E  I S E O  S A I
 E T A L E E  N A  P O
  S U I S S E  S A I N

Horizontalement. — I. Rachetable. - II. Ecouvillon. - III. Critère. It. - IV. 
Rentiers. - V. Gel. Tare. - VI. As. Sloop. - VII. Tir. Ennemi. - VIII. Ilote. Suis.  IX. 
Lesa. - X. Nier. Assis.
Verticalement. — 1. Récréation. - 2. Acre. Sil. - 3. Coing. Rôle. - 4. 
Huttes. Ter. - 5. Eveillées. - 6. Tire. On. AA. - 7. Alertons. - 8. BL. Sapeurs. - 9. 
Loi. Mi. - 10. Entrémises.

Horizontalement.— I. Renommée. - II. Haltes. Malabata par exemple. 
- III. Vient au monde. Possessif. Ile de France. - IV. Chanteuse pop (2 mots). 
- V. Vieux service. Assentiment. - VI. Figure biblique. Amour de Zeus. 
Contracté. - VII. Tracassent. - VIII. Egalement. Bonne balle. - IX. Artère. En 
nous. Encorce de chêne. - X. Auxiliaire. Différence.
Verticalement. —  1. Instrument de mesure des angles. - 2. Prière 
funèbre. Vieux do. - 3. D’une belle saison. - 4. Union de clubs européens. 
Objectif. - 5. Lieutenant. Possessif. Porte-charge. - 6. Rusée. - 7. Cheval de 
gymnaste. - 8. En lice. Drame jaune. Ville du Royaume. - 9. Pèsera. Parce 
que. - 10. Façon d’être amoureux.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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SLAVE
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POSSESSIF

SOCIÉTÉ

NON
PRÉPARÉ

PACINO

ELEVAI

GÉNISSE

ATTACHE

SALÉE RÉFLÉCHI

REFRAIN

• Grille codée N° 986

• Mots croisés N° 1075

GRILLE CODEE N° 987

• Mots fléchés N° 1506

MOTS CROISÉS (grille N° 1076) MOTS FLECHES N° 150715411110(
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FIDUCIAIRE CONSULTING  AKABBAL

Travaux de Comptabilité Juridiques 
&Fiscales

47,Avenue Hassan II RDC N° 13.
TANGER

TEL  :0539332176 
 FAX/:0539371975

GSM : 06 61 41 44 26
E-MAIL: fiduciaire.akabbal@yahoo.fr

* OMAR INTERNATIONAL SOLUTIONS 
SARL *

TANGER,2, place de Koweït 
1er étage n°4.

CAPITAL 50.000,00dhs 
Registre de commerce n°102359

- Cession des parts sociales
- Démission du gérant 

- Mettre à jour les statuts 
1°)  Par acte sous seing privé daté du 
24/07/2020 et enregistré le 05/08/2020 
sous les références suivantes, Dépôt 
n°36434.M.HAMARRAS Omar cède et 
transporte sous les garanties de fait au ces-
sionnaire qui accepte (250) parts sociales 
au profit de M.OUILD CHAIB Ouadia Lui 
appartenant dans la société dite * OMAR 
INTERNATIONAL SOLUTIONS SARL * au 
capital de DH. 50.000,00 et dont le siège 
social est à Tanger 2, place de Koweït 1er 
étage n°4.
Les associés de ladite société décide en 
date de ce même jour de :  
- Approuver ladite cession de parts ;
- Constater le retrait de la société de 
M.HAMARRAS Omar
- Acceptation la démission M.HAMARRAS 
Omar de sa fonction de gérant unique  de 
la société et lui donne quitus entier et sans 
réserve de sa gestion durant l’exercice de 
sa fonction du gérant ; 
- Désignation d’une nouvelle gérante 
unique Mme. SGHAIR Hajiba, de la société 
pour une durée illimitée.
-  Modifier les articles 6,7 et 15 des statuts ;
-  Mettre à jour les statuts de la société ; 
2/ Le  dépôt légal a été effectué au Greffe 
du tribunal de Commerce de TANGER en 
date du 10/08/2020, dépôt n° 232966.

POUR EXTRAIT ET MENTION
LA GERANCE

-----------------------------------------------------
FIDUCIAIRE CONSULTING  AKABBAL 

SARL
Travaux de Comptabilité Juridiques 

&Fiscales
47,Avenue Hassan II RDC N° 13

TEL  :0539332176
 Fax :0539371975

GSM : 06 61 41 44 26
E-MAIL: fiduciaire.akabbal@yahoo.fr

« CORINDA RESIDENCE IMMO SARL «
Société a responsabilité limitée.

Siège social:TANGER, Rue Andalous 
Résidence dream n°3 n°16.

 RC N°92219
-Extension de l’objet social

1°) Les associés  de la société dite : «CO-
RINDA RESIDENCE IMMO SARL «», 
Société à Responsabilité limitée, au capital 
de DH. 100.000,00 et dont le siège social  
est à TANGER, Rue Andalous Résidence 
dream n°3 n°16.
Les associés Ont décidés en date du 
09/06/2020 de :
D’ajouter à l’objet social l’activité social :
L’article 3 :
-Lotissements des terrains;
-Mise à jour statut 

2°) Le  dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat Greffe du  Tribunal de Com-

merce  de TANGER, le 11/08/2020, dépôt 
n°232986. POUR EXTRAIT CONFORME

La gérance
-----------------------------------------------------

Fiduciaire  AL KHABIR -SARL
*Audit -Conseil-Systèmes de Gestion*
*Tanger* : Angle Rue Hariri et Ibnou 

Haitam Résidence IRIS, 
2ème Etage n°  7&8

Tél : 05 39 32 4519/22 - Fax : 0539324509
*Larache* : Avenue Hassan II, Immeuble 

Tulipe Bloc A, 2ème Etage n° 6
Tél : 0539 91 06 33 / 0539 50 00 03  

- Fax : 0539 91 61 55
FRESOUER

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 900.000,00 dirhams
Siège social : 135, Lotissement Al 

Maghrib Al Jadid n°B1
Larache
R.C : 881

Aux termes du Procès-Verbal des de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire en  
date du 28 juillet 2020, il a été décidé ce 
qui suit :
a. Approbation de l’acte sous seing privé 
de la cession des parts sociales par lequel 
Mr. Mustapha AIT OUMMOU,  titulaire de 
la CIN n°L278843 cède la totalité de 4.500 
parts sociales au profit de : Mr. Abdellah 
ZEHIRI,  titulaire de la CIN n°L204814,  
Et :
L’acte sous seing privé de donation des 
parts sociales par lequel Mr. Ilyas ADAIR,  
titulaire de la CIN n°LA136048 donne la 
totalité de 4.500 parts sociales au profit de 
son père : Mr. Jeloul ADAIR,  titulaire de la 
CIN n° L100588,  
b. Acceptation de la démission de Mrs. 
Mustapha AIT OUMMOU et Ilyas ADAIR 
de leur fonctions de la gérance, et ce, 
suite à la cession et la donation  de la tota-

lité de leur parts sociales dans la société 
FREOUER, et leur en donne décharge 
définitive irrévocable de leur fonctions.
c. Nomination Mr. Abdellah ZEHIRI, CIN 
n° L204814 et  Mr. Jeloul ADAIR, CIN n° 
L100588, en qualité  des co-gérants de la 
société et ils l’engagent par leur signature 
CONJOINTE pour une durée illimitée.
d. Modification corrélative des statuts.
e. Pouvoir à donner.
Le dépôt légal  est effectué au tribunal de 
première instance de Larache en date du 
07-08-2020 sous n°711.

Pour extrait et mention
-----------------------------------------------------

SOTRANORM S.A.R.L-AU
Société à Responsabilité limitée à 

associé unique
Au Capital de 80.000,00 Dhs

Avenue Abi Jarir Tabari Résidence 
Rania Apt n.20 Tanger

RC : 106865
Constitution d’une société à responsa-

bilité limitée à associé unique
Aux termes d’un acte sous seing privé éta-
bli à Tanger le 09/03/2020 et enregistré le 
09/03/2020 sous le numéro 18177, il a été 
formé une société à responsabilité limitée 
à associé unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : SOTRANORM S.A.R.L-AU
Objet : La société a pour objet :
- Le Transport National et International de 
marchandises ;
- Le Transport et Logistique ;
- Toutes opérations de transport et de logis-
tique, transport de marchandises, transport 
de personnes et tous types de transport ;
- L’assistance technique en matière de 
transport et de logistique ;
- L’affrètement, la consignation, la conces-
sion, transit et négoce ;
- L’import-export ;
- L’acquisition, la location et la prise à bail 
de tous matériels de transport (remorques, 
semi-remorques, frigorifiques, châssis, 
etc.…) ;
- L’acquisition, la location et la prise à bail 
de tous locaux ou dépôts pour les besoins 
de la société, la participation dans toutes 
entreprises similaires ;
- Et plus généralement toutes 
opérations commerciales, financières, 
industrielle, mobilières et immobilières, se 
rapportant directement ou indirectement 
aux objets ci-dessus susceptibles d’en 
favoriser la réalisation.
Siège social : Avenue Abi Jarir Tabari Rési-
dence Rania Apt n.20 Tanger. 
Durée : la durée de la société est fixée à 99 
années à compter de la date de la constitu-
tion de la société.
Capital social : est fixé à 80.000,-Dhs, 
divisé en 800 parts sociales d’une valeur 
nominale de 100,-Dhs chacune, sous-
crites en totalité et intégralement libérées 
et attribuées à l’associé unique Monsieur 
CHAWAD Omar. 
Gérance : un ou plusieurs gérants avec les 
pouvoirs les plus étendus. Mr CHAWAD 
Omar est nommé gérant unique de la so-
ciété pour une durée illimitée.  
La société « SOTRANORM SARL-AU » 
est engagée par la signature unique de Mr. 
CHAWAD Omar.
Année sociale : du 1er Janvier au 31 Dé-
cembre.
Le dépôt légal à été effectué au secrétariat 
greffe du tribunal de commerce de Tanger 
le 10/08/2020 Sous le numéro : 3799.

Pour Extrait et Mention 
Le Gérant

-----------------------------------------------------
LUXURY REAL ESTATE BY AMRANI  

S.A.R.L. à Associé Unique
17, Avenue Yacoub El Mansour, Local 

n°25, Tétouan. 
CONSTITUTION DE LA SOCIETE

1- Aux termes d’un acte S.S.P. du 
07/07/2020, il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination: LUXURY REAL ESTATE 
BY AMRANI     
Forme : Société A Responsabilité Limitée à 
associé unique.
Objet : La société a pour objet tant au Ma-
roc qu’à l’étranger.
--------- Principalement : - Agence Immobi-
lière;
------- Et plus généralement : toutes opé-
rations commerciales, industrielles, finan-
cières, mobilières ou immobilières pouvant 
se rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social ou pouvant favoriser l’exten-
sion ou le développement de la société.
Siège : est fixé à : 17, Avenue Yacoub El 
Mansour, Local n°25, Tétouan. 
Durée : La durée de la société est fixée à 
99 années à compter du jour de son imma-
triculation au registre de commerce, sauf 
dissolution anticipée ou prorogation.
Capital social : Le   capital  social  est  fixé  
à  la  somme  de CENT MILLE DIRHAMS  
(100 000,00 dhs) divisé en MILLE parts de 
CENT (100,00) dhs chacune entièrement 
libérées en numéraire.
Apports : l’associé unique  fait apport à 
la société d’une somme en numéraire à 
savoir:
Mr.  Idirss AMRANI GARIB... :  100 000,00 
dhs.

Cession des parts : Les cessions des 
parts  sont libres entre associés. Les parts 
sociales sont librement transmissibles par 
voie de succession et librement cessibles 
entre conjoints et entre parents succes-
sibles. Elles ne peuvent être cédées à des 
tiers qu’avec le consentement de la majo-
rité des associés représentant au moins  
les trois quarts du capital social.
Année sociale : L’année sociale commence 
le 1er janvier et se termine le 31 décembre 
de chaque année. Le premier exercice se 
terminera le 31 décembre.
Gérance : Mr.  Idirss AMRANI GARIB est 
désigné en qualité  de gérant unique de la 
société, pour une durée illimitée.
Bénéfice : Sur les bénéfices nets, il est 
prélevé 5%, pour constituer les réserves 
légales tant que celles-ci sont inférieures à 
un cinquième du capital social.
Le solde est attribué aux parts, sous dé-
duction des sommes reportées à nouveau 
ou affectées à tous fonds de réserves sui-
vant décision des associés.
2- Le dépôt légal a été effectué auprès 
du Greffe du Tribunal de première ins-
tance de Tétouan le 06/08/2020 sous le 
n° 06/08/2020 le dans lequel greffe du Tri-
bunal de Tétouan immatriculée la société 
sous le n° 27275.

POUR EXTRAIT ET MENTION
GERANT 

-----------------------------------------------------
ABDELLAH EL BAZI

Comptable agréé par l’Etat.
Expert assermenté auprès des 

Tribunaux.
Conseiller juridique et fiscal

Angle rue Jamal Eddine Afghani et 
Bd Youssef Ibn Tachfine

Résidence Abdalas II, 
 2ème étage, n° 40

Tél :   0539.94.64.21  
-    Fax :  0539.94.64.21

PROMO TRADING 
Société à responsabilité limité Associe 

Unique 
Au capital de 100.000,00 DHS

Siège Social :  38 ,Rue Ahmed Mokrie  
Las Colinas 

R.C. n° 19561 - Tanger 
1/ Selon procès verbal de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire de l’ associé unique  
tenue à Tanger en date du 23/06/2020  et y 
est enregistrée ,à Tanger  le 07/07/2020 il a 
été décidé d’approuver et ratifier les résolu-
tions comme suit :
- Acceptation et ratification de  la démis-
sion  de M. AITOUNA AHMED  C.I.N n° L 
128629 de la gérance. 
- La révocation  de M. BOUAYAD  RACHID  
titulaire de la C.I.N n° R 114046 de la  gé-
rance de la société.
- Transfert du siège social à 38,Rue Ahmed 
Mokrie  Las COLINAS  TANGER  en  modi-
fiant  l’article 4 des statuts .
- Etablissement et approbation des statuts 
refondus .
2/ Le dépôt légal a été effectué auprès du 
Greffe du tribunal de commerce de Tanger 
en date du 11/08/2020
RC N° 19561

Pour extrait conforme
-----------------------------------------------------

FIDUCIAIRE COMPTABLE THE 
BUSINESS

« FCTB SARL » 
GESTION DES ENTREPRISES
TRAVAUX DE COMPTABILITE

01 AVENUE IFRIQUIA LARACHE 
Création d’une société à
 responsabilité limitée

AU CAPITAL de 100.000,00 DH
Au terme d´un acte sous seing privé daté 
le 06/07/2020 á Tanger, il a été établi les 
statuts d’une société à responsabilité limi-
tée dont les caractéristiques sont les sui-
vantes : 
Raison social : DOUBLE LOGISTIQUE - 
SARL 
Objet Social : Transport National et Interna-
tional de marchandises.
Siège social : Avenue Ibn Haitam, Imm 
Mahmoudia 1er Etage N°7 à Tanger.
Capital social : est fixé à 100 000,00 dhs et 
représenté par 1000 parts de 100,00 dhs 
souscrite par :
- M. AKALAI DRIOUECH NOUR DDINE ... 
: 500 Part …….…. 50.000,00 Dh
- M. AKALAI DRIOUECH MOHAMED... :  
500 Part …….…. 50.000,00 Dh.
Gérance: La société sera gérée par M. M. 
AKALAI DRIOUECH NOUR DDINE. 
Durée : 99 ans Année social : Du 1er Jan-
vier au 31 Décembre sauf la 1ère année 
qui commence date d´enregistrement.
L’Immatriculation au  Registre de com-
merce : la présente société est immatricu-
lée au registre  de tribunal de commerce 
de Tanger sous nº 106909 le 11/08/2020.

Pour Extrait et Mention
FCTB

-----------------------------------------------------
VIOLETTE PROMO sarl 

Société à responsabilité limitée 
au capital de vingt cinq mille 

(25.000,00) dhs. 
Siège social : Tanger, Angle 

AV. Mly. ISMAIL ET RUE MARRAKECH 
RES. VOLUBILIS, BLOC B n° 46.

RC : 98175
 – Tanger.

Modification Statutaire
I- Aux termes du procès verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire des associés 
réunis au siège social en date à Tanger le 
07 Juillet 2020, il a été décidé à l’unanimité 
:
• Augmentation du capital social de 
25.000,00 DH à 100.000,00 DH par émis-
sion de 750 parts sociales de 100,00 DH 
totalement souscrites et entièrement libé-
rées par versement en numéraire par la 
nouvelle associée «La Société INMOBILA-
RIA MARAVILLOSA sarl»
• Modification des Articles 6 et 7 des Sta-
tuts suite à la décision d’augmentation du 
capital
• Acceptation de la démission de gérant 
unique M. Abdelmajid HARROUNI et nomi-
nation de M. Soufiane BENYAICH et M. El 
hassan BOUZALMAD en qualité de cogé-
rants avec signature conjointe et modifica-
tion de l’article 16 des Statuts
• Approbation des nouveaux statuts refon-
dus et abrogation des anciens statuts de-
venus caducs et sans objet ;
II- Le dépôt légal a été effectué auprès 
du secrétariat-greffe du Tribunal de Com-
merce de Tanger, le 07 / 08 /2020

Extrait pour la publicité.
-----------------------------------------------------

« PUERTO TFZ SARL » 
Au capital de 10.000,00 Euros 

Siège social : Zone Franche d’Exporta-
tion de Tanger Lot 43 A Centre d’affaire 

Nordami 1er étage Bureau B-109, 
Tanger Maroc

Aux termes de l’Assemblé Générale Extra-
ordinaire du 15/07/2020 ; il a été décidé :   
1. Les associés de ladite société ont décidé 
l’augmentation du capital social pour le por-
ter de 1.000,00 € à 10.000,00 €, soit une 
augmentation de 9.000,00 € (Neuf mille 
Euro), par émission de neuf cent (900) 
parts sociales de dix (10,00) euro chacune, 
En conséquent l’article n°6 et 7 des statuts 
sera modifié 
2.  Les associés de ladite société ont décidé 
de changer l’objet social. En conséquence, 
l’article 3 est modifié ainsi qu’il suit :
La Société a pour objet directement ou 
indirectement pour elle-même, soit en par-
ticipation, soit pour les tiers, au Maroc qu’à 
l’étranger :
 L’ingénierie et le conseil en douane ;
3. Les associés de ladite Société   « PUER-
TO TFZ « décident de Transférer le siège 
social de la Société de : Zone Franche 
d’Exportation de Tanger Ilot 14 Lot 1 Bu-
reau n°18 TANGER - MAROC à l’adresse 
suivante : 
Zone Franche d’Exportation de Tanger Lot 
43 A Centre d’affaire Nordami 1er étage 
Bureau B-109, Tanger.
En conséquent l’article n°4 des statuts qui 
sera modifié et libellé comme suit :
4. Les associés de ladite société ont dé-
cidé d’accepter la démission de Madame 
MARIA JOSE PERUCHO VILA, né le 
05/07/1968, de nationalité Espagnole, 
demeurant à C/Rio n°7 Xativa Espagne, 
titulaire du Passeport N°PAC772648.
5. La nomination de :
- Monsieur VICENTE JAVIER BENAVENT 
RAMIREZ, né le 15/07/1961, de natio-
nalité Espagnole, demeurant à C/Rio n°7 
Xativa Espagne, titulaire du Passeport 
N°PAF462107 ;
- Monsieur ISMAIL ET TAHIRI, né le 
30/06/1981 à TANGER, de nationalité 
Marocaine, demeurant à BRANES FADILA 
RUE 1 N°19 TANGER, titulaire du CIN N° 
KB1065 ;
Sont désignés comme gérants de ladite 
société pour une durée illimitée et que la 
société s’engage avec la signature séparée 
de l’un des gérants vis-à-vis divers admi-
nistrations et banques.
6. Les associés de ladite société 
décide de mettre à jours les statuts de la 
société.
7. Tous pouvoirs sont donnés au porteur 
d’une copie du présent procès-verbal pour 
accomplir les formalités de dépôt et publi-
cation prévue par la loi.
Le dépôt légal a été effectué auprès du 
Greffe du Tribunal de Commerce de Tan-
ger 
RC N°51705

Pour extrait et mention
-----------------------------------------------------

ST2C sarl
Société Tangéroise de Conseil

et Comptabilité
CHA3IR MOSTANBAT SARL AU

SOCIETE À RESPONSABILITÉ LIMITEE 
A ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL DE 100 000,00 DHS
SIEGE SOCIAL : 

TANGER, Av. MOULAY RACHID, 
AIDA VILLAGE 1 N°11, 3° ET.

R.C: 68703
Au terme de la décision de l’associé unique 
du 18 Avril 2019 au siège social de la so-
ciété, enregistré a Tanger le 14-07-2020 
sous le numéro RE 31280    OR 28621  il a 
été décidé ce qui suit :
1) D’acquiescer et dispenser les parties de 
toutes notifications suite à la cession de 
500 parts sociales intervenue le 18 Avril 
2019 entre Monsieur Khalid HASSNAOUY 
cédant, et Monsieur Mohammed MASSAI 
cessionnaire.   

2) D’accepter la démission de Monsieur 
Khalid HASSNAOUY de ses fonctions de 
gérant, et de nommer un nouveau gérant, 
en la personne de Mr. Mohammed MAS-
SAI, la société étant réputée engagée dans 
tous ses actes par sa signature seule.
3) De modifier les articles 6, 7 et 14 des 
statuts.
4) De mettre à jour les statuts de la société.
Le dépôt légal a été effectué auprès du 
greffe du Tribunal de Commerce de Tanger 
le 03-08-2020  N°3644.

Pour extrait et Mention 
La gérance

-----------------------------------------------------
ST2C sarl

Société Tangéroise de Conseil
et Comptabilité

ST NOVA
CONSTITUTION D’UNE SOCIETE A 

RESPONSABILITÉ LIMITEE A 
ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 100.000DHS
RC : 106825

Aux termes d’un acte S.S.P. établi en 
date du 25/06/2020  il a été constitué une 
société à responsabilité limitée à associé 
unique.
Dont les caractéristiques sont les sui-
vantes:
 Dénomination : ST NOVA
 Objet Social : INGINERIE INDIS-
TRIELLE. 
 Siège Social : AV MOULAY YOUSSEF, 
RUE MIMOSAS N°4 RES. NAJM APPT 
N°4- TANGER.
 Durée : La durée de la Société est fixée 
à 99 années à compter de la date de son 
immatriculation au Registre du Commerce, 
sauf prorogation ou dissolution anticipée.
 Capital Social : Le capital social est fixé 
à CENT MILLE DIRHAMS, divisé en CENT  
parts sociales de MILLE DIRHAMS cha-
cune, entièrement libérées, souscrites en 
totalités et intégralement libérés par les 
associés et attribuées à chacun d’eux en 
proportion de leurs apports respectifs, de 
la manière suivante
 A Monsieur ELHEDADI KAMAL                                                                                  
100 PARTS 
TOTAL  =  100 PARTS
 Exercice social : l’exercice social com-
mence le 1er Janvier et finit le 31 décembre 
de chaque exercice.
 Gérance : MR ELHEDADI KAMAL exer-
cera les fonctions de la Gérance, la société 
étant réputée engagée dans tous ses actes 
par la signature seule de MR ELHEDADI 
KAMAL.
 Dépôt légal : le dépôt légal est effectué 
au Centre Régional d’investissement de 
Tanger Le 25/06/2020.

Pour extrait et mention
CABINET ST2C

-----------------------------------------------------
STE «DAF WORK TANGER» 

ET POUR SIGLE « DWT »
Société à responsabilité limitée 

D’ASSOCIE UNIQUE 
Au capital de 100.000,00 dhs

Siège social : HAY MESNANA RDC LOT 
6989 EN FACE SOUK EL KORB

- Tanger
I/ Suivant acte sous seing privé à Tanger, 
en date du 13/07/2020, il a été constitué 
une Société à Responsabilité Limitée dont 
les caractéristiques sont les suivants :   
1/ Dénomination : «DAF WORK TANGER» 
ET POUR SIGLE « DWT » S.A.R.L A.U
2/ Siège social : Le siège social est fixé à 
HAY MESNANA RDC LOT 6989 EN FACE 
SOUK EL KORB- Tanger
3/ Durée : la durée de la société est fixée 
à QUATRE VINGT DIX NEUF (99) ans à 
compter de son immatriculation au Re-
gistre du Commerce. 
4/ Objet Social : la société a pour objet :
La société a pour objet :
• Travaux divers de peinture.
• Travaux divers de construction.
• Vente matériaux de construction.
• Et plus généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales et financières, 
mobiliers et immobilières pouvant se rat-
tacher directement ou indirectement à 
l’objet social et à tous objets similaires ou 
connexes pouvant favoriser son extension 
ou son développement.
5/ Capital social : Le capital social est fixé 
à la somme de CENT MILLE DIRHAMS 
(100.000,00 DHS), divisé en MILLE (1000) 
parts sociales d’une valeur nominale de 
CENT (100) Dirhams chacune, numéro-
tées de 1 à 1000 et attribuées en totalité 
à l’associé unique Monsieur AL KHALIL 
BETTIOUI.
6/ Gérance : La société est gérée par une 
ou plusieurs personnes physiques. 
Le Gérant peut être une personne étran-
gère à la société, nommé par l’associé 
unique.
Dès à présent, est nommé Gérant unique 
de la société pour une durée indéterminée
Monsieur AL KHALIL BETTIOUI, de natio-
nalité Marocaine, né le 28/04/1972, titulaire 
de la CIN n° K239562 demeurant à 12 RUE 
JIRAOUI ETG 3 APPT 6 Tanger.
II/ Dépôt légal : le dépôt légal a été effec-
tué au centre régional d’investissement de 
Tanger sous  n°  232867  le   05/08/2020.  
RC  106749.
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Les Marocains résidant à 
l’étranger (MRE), les rési-
dents étrangers au Maroc 

et les étudiants marocains pour-
suivant leur cursus en Europe 
n’étant pas concernés par les 
restrictions de voyage vers l’Eu-
rope, les deux companies natio-
nales de transport aérien, Royal 
air Maroc et air arabia  sont t 
autorisée à reprendre leurs vols 
spéciaux de et vers la France 
pour ces catégories.

Ces vols sont opérés à raison 

Le nombre de décès dus 
au Coronavirus au sein 
de la Communauté  ma-

rocaine à l’étranger a atteint 500 
personnes pour une population 
d’environ 5 millions d’émigrés.

« Ce chiffre reste très élevé 
comparativement au nombre de 
décès au Maroc qui ne dépasse 
pas 449 personnes pour une po-
pulation de près de 36 millions. 
Cette vulnérabilité est peut-être 
due à la situation socio-écono-
mique et sanitaire d’une catégo-
rie de Marocains du monde dans 
les pays de résidence », estime 

de 150 fréquences par semaine, 
depuis  hier vendredi 14 août, 
et ce jusqu’à la fin théorique de 
l’état d’urgence au Maroc, fixée 
au 10 septembre prochain,  ce 
qui devrait totaliser 300 vols al-
ler-retour et 24.000 voyageurs 
par semaine.

Lancés le 15 juillet dernier, ces 
vols exceptionnels programmés 
en coordination avec les auto-
rités marocaines concernées, 
sont opérés selon les conditions 
imposées par les gouverne-

abdellah  Boussouf, secrétaire 
général du Conseil de la com-
munauté marocaine à l’étranger 
(CCME), soulignant qu’ « aucun 
dépassement n’a été enregistré 
parmi les rangs des immigrés 
marocains, ni aucun acte ou 
comportement portant atteinte à 
la santé publique des pays où ils 
vivent ».

M. Boussouf a également noté 
les répercussions négatives du 
confinement des MRE sur l’éco-
nomie marocaine, notamment 
par « le remarquable déclin des 
transferts financiers lors des 

ments des différents pays dans 
le cadre de cette opération.

Rappelons que les  passagers 
empruntant les vols à destina-
tion du Maroc doivent avoir un 
test PCR négatif datant de moins 
de 48h et un test sérologique. 
Les enfants âgés de moins de 
11 ans sont dispensés du test. 
Quant aux passagers emprun-
tant les vols au départ du Maroc, 
ils doivent s’informer sur les 
dispositions sanitaires exigées 
par les pays de leur destination 
finale et s’y conformer. 

cinq premiers mois de l’année ». 
En effet, « les transferts de fonds 
ont baissé de 12,4%, soit 22,67 
MDH, selon l’Office des changes 
», dira-t-il, ajoutant :« le même 
constat a été fait  par la Banque 
Mondiale, qui prévoit une baisse 
historique des transferts de 
fonds des migrants d’environ 20 
% en 2020. Une réalité qui aura 
sûrement un impact négatif sur 
les recettes budgétaires natio-
nales notamment en termes 
de réserve de devises et sur la 
consommation des foyers dé-
pendants des transferts de leurs 
proches ».

FIDSUN MAROC CABINET DE CONSEIL 
JURIDIQUE, FISCAL, 

DE GESTION ET DE TRAVAUX DE 
COMPTABILITE IBN KHALDOUN 85, 

N°78- TANGER 
OMNIYA BAWARDI

CONSTITUTION D’UNE SOCIETE A 
RESPONSABILITE LIMITEE 

I - Au terme d’un acte sous seing privé, 
établi en date à Tanger du 16 mars 2015 et 
y enregistré le 20 mars 2015 sous les réfé-
rences (4424/ E15A /5988), il a été consti-
tué une Société à Responsabilité Limitée 
d’associé unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
* Dénomination sociale: La société prend 
la dénomination de «OMNIYA BAWARDI 
SARL». 
* Les associées sont : Mme. Khadija MAJI-
DI ET Mme. Zohra MORABIT.
* Objet : La Société a pour objet direc-
tement ou indirectement, soit pour elle-
même, soit en participation, soit pour un 
tiers ou pour une administration publique 
ou un service concédé au Maroc et dans 
tous autres pays.
Principalement : 
  Le transport national et international de 
marchandises ; 
  L’acquisition, l’exploitation et la location 
de tout matériel de transport de marchan-
dises ou autres ; 
  L’exploitation de toutes autorisations et 
agréments de transport de marchandises ; 
  La location de tout matériel de transport 
de marchandises avec ou sans chauffeur ; 
  La création de toute agence ou succur-
sale au Maroc comme à l’étranger ; 
  La création, l’acquisition, la location, la 
prise en location-gérance de tous fonds de 
commerce, la prise 
à bail, l’installation, l’exploitation de tous 
établissements, fonds de commerce, se 
rapportant à l’une ou 
l’autre des activités spécifiées. Et plus 
généralement : 
Toutes opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et immobi-
lières se rattachant directement ou indi-
rectement à l’un quelconque des objets 
précités ou à tout objet connexe ou simi-
laire susceptible de favoriser le développe-
ment de la société. 
* Siège social :, TARIK IBN ZIAD R 
MANSOUR IBN ABI AMER N° 95, 3éme 
ETAGE, TANGER.
* Durée : la durée de la société est fixée à 
quatre vingt dix neuf (99) années à dater 
du jour de sa constitution définitive.
* Capital social : le capital social est fixé à 
la somme de 100.000,00 Dh constitué d’un 
apport en numéraire. Le capital social est 
divisé en 1000 parts sociales de 100 Dh 
chacune, qui sont réparties de la manière 
suivante : 
 Madame. Khadija MAJIDI... : 510 parts. 
 Madame. Zohra MORABIT... : 490 parts. 
* Gérance : La société a pour gérante 
unique pour une durée indéterminée : Ma-
dame. Khadija MAJIDI, titulaire de la CIN 
n° IB204338.
* Année sociale : elle commence le 1er 
janvier et se termine le 31 décembre.
* Bénéfice : Les produits nets de l’exercice 
après prélèvements légaux et statutaires 
seront répartis entre les associés propor-
tionnellement aux nombres de parts pos-
sédées. 
II - La société a été immatriculée au re-
gistre de commerce de la ville de Tanger 
en date du 12 août 2020, sous le numéro 
106979 du registre analytique. 

Pour Extrait et Mention 
FIDSUN MAROC 

-----------------------------------------------------
ARFOS ENGINEERING  

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 
AV. YOUSSEF IBN TACHFINE ET 

RACHID REDA IMM. COTE D’OR 1er  
ETAGE      N° 14 - TANGER

RC : 96989
I   Du procès verbal de la décision  ex-
traordinaire des associés  en date du 
18/07/2020 a décidé :
• La cession de 500 parts sociales de cent 
dirhams (100,00 dhs) chacune, faite par 
l’associé M. EL KHALIFI ABDERRAZZAK 

au profit de l’associé M. BRITEL OUS-
SAMA.
de modifier les articles 6 et 7 des statuts
• La démission de M. EL KHALIFI ABDER-
RAZZAK de ses fonctions de gérant de la 
société et lui donne quitus entier et définitif 
pour sa gestion antérieure.
• La société sera valablement engagée 
sous actes et documents par la seule 
signature de gérant unique M. BRITEL 
OUSSAMA.
de modifier l’article 43 des statuts
• La refonte des statuts et adopté article 
par article, puis dans son ensemble, le 
texte des statuts de la société à responsa-
bilité limitée a associé unique proposé par 
le gérant unique.
II  Le dépôt légal a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce de Tanger le 
10/08/2020.

Pour Extrait et mention
Le Gérant

-----------------------------------------------------
ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE FAHS -ANJRA

SECRETARIAT GENERAL 
DIVISION D’URBANISME ET D’ENVI-

RONNEMENT
Avis d’enquête publique

En vertu de la décision de Monsieur 
le Gouverneur de la province de Fahs 
ANJRA, numéro 38 /2020 en date du 11 
Août 2020, il sera procédé à une enquête 
publique pour une durée de 20 jours du 
01 Septembre au 28 Septembre 2020, 
au niveau du siège de la commune Al 
bahraouiyine, cercle Fahs province de 
fahs Anjra sur l’étude d’impact sur l’envi-
ronnement du projet du réservoir d’eau de 
Nouinouiche, présenté par « AMENDIS – 
Tanger ».
-----------------------------------------------------

2 AM BOUGHAZ SARL AU
RC N° 106875

Rue zerktouni imm 32 appt n° 29
  – Tanger

Au terme d’un acte sous seing privé enre-
gistré le  19 juin 2020 à Tanger sous n ° 
27236.
Il a été constitué une société a responsa-
bilité limitée dont les caractéristiques sont 
les suivants :
Dénomination : 2 AM BOUGHAZ  SARL 
AU 
Objet social    : construction  
Capital Social    : La capital est de 10.000 
Dirhams divisé en 100 parts de 100 di-
rhams chacune .
SIEGE SOCIAL : Rue zerktouni imm 32 
appt n° 29  – Tanger
Gérance : M. TRIKI FATHI est désigné 
comme gérant unique de la société pour 
une durée illimitée . 
Année sociale   : du 1 er janvier au 31 
décembre
Le dépôt légal   : est effectué au tribunal de 
commerce de Tanger en                             date 
du 10/08/2020 sous   n ° : 3804 . RC n° 
106875.
-----------------------------------------------------

ZAMO IMMO SARL 
RC N° 104175

12 avenue de la résistance n 4  – Tanger
Au terme d’un acte sous seing privé enre-
gistré le  13 fevrier 2020 à Tanger sous n 
° 11424.
Il a été constitué une société a responsa-
bilité limitée dont les caractéristiques sont 
les suivants :
Dénomination : 2 AM BOUGHAZ  SARL 
AU 
Objet social    : promotion immobilier   
Capital Social    : La capital est de 10.000 
Dirhams divisé en 100 parts de 100 di-
rhams chacune .
SIEGE SOCIAL : 12 avenue de la résis-
tance n 4  – Tanger
Gérance : M. EL OUAARI Fahmi est dési-
gné comme gérant unique de la société 
pour une durée illimitée . 
Année sociale   : du 1 er janvier au 31 
décembre
Le dépôt légal   : est effectué au tribunal de 
commerce de Tanger en                             date 
du 19/02/2020 sous   n ° : 1427 . RC n° 
104175.

Annonces Légales et Administratives
Transports aériens 

Maintien des vols spéciaux
au profit des MRE et des étudiants 

Covid-19  

 500 MRE décédés en Europe

Le secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine  à l’étranger (CCME), abdellah Boussouf.       Photo : MaP



نزوال عند طلب الشركة الوطنية لإلذاعة و التلفزة لتغيير موعد مباريات 
تتزامن  ال  حتى  ذلك  و  الثاني  القسم  االحترافية  البطولة  من   25 الدورة 
التغطية  من  تمكينها  بغية  األول  القسم  االحترافية  البطولة  برنامج  مع 
االحترافية  القدم  لكرة  الوطنية  العصبة  قررت  مبارياتها،  لبعض  المباشرة 
 16 األحد  ليوم  المنافسة  هذه  من   25 الدورة  مباريات  إجراء  موعد  تأخير 
كان  كما  السبت  يوم  بدل  مساء  الخامسة  الساعة  من  ابتداء   2020 غشت 

لها سلفا. مقررا 

الملحق الرياضي814
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عناصر  أهم  من  للرياضيين  والمتوازن  المتكامل  الغذائي  النظام  يعد 
نجاح العملية التدريبية ومكون رئيسي من مكونات الثقافة الواجب توافرها 
لدى الرياضيين، باعتبار أن التدريب الرياضي لتحقيق أداء متميز ليس مجرد 

ممارسة لمجموعة من التمارين متنوعة الكثافة والشدة.
صحة  على  والحفاظ  الجسم  بناء  في  رئيسيا  عامال  تشكل  فالتغذية 
للممارسين،  والمهاري  البدني  األداء  مستوى  رفع  في  وتساهم  الرياضيين 
اإلجهاد  وزيادة  المردود  تراجع  مسببات  من  الغذائي  التقصير  يعد  بينما 

والشعور السريع بالتعب وربما اإلصابة باألمراض .
لجميع  موحد  غذائي  نظام  يوجد  ال  أنه  على  المتخصصون  ويجمع 
على  بناء  ومحتواها  الوجبات  وتحديد  والتغيير  التوفيق  يتم  بل  الرياضيين، 
عدة عوامل تشمل طبيعة النشاط الرياضي نفسه وكم الطاقة المطلوبة فيه 
وطبيعة جسم الرياضي ووزنه وسنه وغيرها من العوامل التي يجب أن يلم بها 

 ، التداريب  على  المشرف 
والضرورية لتقدير حاجات 
السعرات،  من  الالعبين 
بين  االختالفات  وتفهم 
مستــــوى  فـي  األفـــراد 
الريـــاضـــي  النشــــاط 
البدنــيـــة  وقـدراتهــــم 

المتنوعــة.
التغذيـــة  وتعتمـــد 
للرياضييـن  التخصصيــة 
بحـــاجــات  الوفـــاء  على 
الطاقـــة  مــن  الجســم 
النشاط  ممارســة  خالل 
الريــاضـــي ومالءمتهـــا 
التـــدريبيـــة  لألهـــداف 
المتنــوعـــة، فالتدريـــب 
عــن  يختلـــف  العـــادي 
المشاركــة  قبل  التمارين 

في المنافسات الرياضية، حيث تعتبر تلك االحتياجات من العناصر األساسية 
في منظومة التدريب الرياضي الناجح والفعال.

نسبة  على  تحتوي  التي  هي   ، المتخصصين  ،بحسب  الجيدة  والتغذية 
الوظيفية لألعضاء  الحاجات  التي تسد  الرئيسية  الغذائية  المواد  معينة من 
عمليات  في  تساعد  التي  الضرورية  الفيتامينات  على  تحتوي  أن  يجب  كما   ،
التمثيل الغذائي البنائية وعلى األمالح المعدنية والماء باعتبار أنها تحافظ 

على التوازن الطبيعي للعالقات االلكترونية في الدم واألنسجة .
وفي هذا الصدد، أكد أحمد بداهي، الباحث في علوم التغذية البشرية، 
أن التغذية تلعب دورا مهما في حياة الرياضي؛ لذلك يجب أن يراعى في ذلك 
قواعد التغذية الصحية وأن يقوم الغذاء بسد جميع احتياجات الجسم من أجل 

تحسين األداء الرياضي واللياقة البدنية .
وأضاف أن األبحاث العلمية ما فتئت تؤكد على فوائد التغذية الصحية 
الرياضي  يتناوله  ما  فكل  الرياضي،  والمردود  األداء  على  الكبير  وتأثيرها 
سوف يؤثر على صحته ومردوديته سواء سلبا أو إيجابا، خصوصا قبل وأثناء 

العالي، وذلك  المستوى  الرياضية من  والمسابقات  البطوالت  المشاركة في 
ألهمية التغذية في االسترداد من الجهد البدني.

أن تكون قبل  المنافسات يجب  للرياضي قبل  المثالية  الوجبة  إن  وقال 
من  األولى  بالدرجة  تتكون  والتي  التباري  بدء  من  األقل  على  ساعات  ثالث 
والفواكه  والخضر  الكامل  والخبز  كاألرز  االمتصاص  البطيئة  الكربوهيدرات 

والتي يمكن تحويلها إلى طاقة وكذلك خزنها في الكبد.
أما يوم الحدث، فيجب على الرياضي تناول الوجبة قبل ثالث ساعات من 
السابقة،  التي تناولها في األيام  ؛ ويكون تركيبها قريبا من تلك  المنافسة 
من  والتقليل  االمتصاص  البطيئة  الكربوهيدرات  على  التركيز  مع  ولكن 

الذهنيات .
وتابع المتخصص أن حفاظ الرياضي على رطوبة جسمه أثناء ممارسة 
األنشطة الرياضية من شأنه توفير الكثير من النشاط البدني، بشكل عام، 
خالل تمارين لمدة ساعة 
تقريبا، ويكفي شرب الماء 
ترطيـــب  على  للحصول 
بدنيــة  وطــراوة  جيد 
كانـت  إذا  أما  مثاليــة، 
الرياضــي  النشاط  فترة 
ونصف،  ساعة  عن  تزيد 
تنـــاول  األفضــل  فمـن 
على  يحتــوي  مشروب 
واألمــالح  الكربوهيدرات 
يجــــب  كما  المعدنيـة. 
المشروبات  هـذه  مراعاة 
المكثــف  المجهـود  أثناء 
الطقس  يكون  عندما  أو 

حارا ورطبا.
على  بداهــي  وشدد 
أنه لالسترداد من الجهد 
أو  التداريب  بعد  البدني 
التباري، يجب االستمرار في شرب الماء مع تناول وجبة خفيفة في عضون 30 
دقيقة ما بعد النشاط الرياضي والتي يجب أن تشمل حسب اقتراحات الخبراء 
والجبن  المجففة  والفواكه  الفاكهة  وعصائر  الشوكوالتة  وحليب  الحليب 

والمكسرات.
وخلص إلى أن التغذية الجيدة تبقى ضرورية للصحة واللياقة واألداء . 
وهناك احتياجات غذائية محددة يجب أخذها بعين االعتبار أثناء أداء التمارين 
الرياضية ، بعيدا عن المفاهيم واألخطاء الشائعة التي غالبا ما يتم ارتكابها، 
أو  التدريب  فترة  في  سواء   ، حقيقية  غذائية  استراتيجية  تطوير  يجب  لهذا 

خالل المنافسات.
واألكيد أن الطاقة الحيوية في جسم اإلنسان هي مصدر األداء الرياضي 
بمختلف أنواعه، وال يمكن أن يحدث االنقباض العضلي المسؤول عن الحركة 
أو عن تثبيت أوضاع الجسم دون إنتاج طاقة، والتي تتأتى من خالل التغذية 

المتوازنة.
الرباط 8 غشت 2020 )ومع(

أخبار الليغا
أتلتيكــو مدريد  أوبــاميانـــج مفتــاح تعاقد 

مع الكازيــت
كبيرًا  اهتمامًا  الماضي  مدريد الصيف  أتلتيكو  أبدى 
بالحصول على خدمات الفرنسي الكازيت، مهاجم أرسنال. ومن 
جديد  من  بالفرنسي  الروخيبالنكوس  اهتمام  تجدد  المتوقع 
»ديلي  صحيفة  عن  ونقاًل  الجاري.  الصيفي  الميركاتو  خالل 
ستار«، فإن اإلدارة اإلنجليزية ستوافق على رحيل الكازيت عن 
موافقة  فور  الروخيبالنكوس  إلى  وانضمامه  الفريق  صفوف 
الغابوني أوبامياج على تجديد عقده. ويرى الكازيت  المهاجم 
األخيرة،  اآلونة  في  الشيء  بعض  الفريق  مع  تضاءل  دوره  أن 
وحسبما  المقبلة.  الفترة  خالل  لندن  عن  يرحل  قد  فإنه  لذا 
أشارت تقارير إنجليزية فإن الصفقة قد تكلف اإلدارة اإلسبانية 
ما يقرب من 30 مليون يورو، وأن مستقبل ألكسندر سيرتبط 
وأنخيل  كوستا  كدييغو  مدريد  أتلتيكو  من  مهاجمين  برحيل 

كوريا.
باريخو إلى فيا الريال

أعلن فياريال، التعاقد مع العب الوسط داني باريخو، لمدة 
أربعة مواسم. وقد تكلفت إجراءات ضم عميد فالنسيا السابق 
مجانا  الالعب  لرحيل  نظرا  يورو،  مليوني  عاما،  الـ31  وصاحب 
السابق في  لزميله  باريخو  ينضم  وبهذا  فالنسيا.  من صفوف 
لفياريال،  رسميا  انضم  الذي  كوكلين،  فرانسيس  فالنسيا، 
كوبو  تاكيفوسا  الياباني  الشاب،  مدريد  ريال  لالعب  إضافة 
مدربه  قيادة  تحت  الفريق  مشروع  لتعزيز  اإلعارة،  سبيل  على 
حديثه  أثناء  البكاء  في  باريخو،  وانهمر  إيمري.  أوناي  الجديد 
تماما  مرضية  تكن  لم  بطريقة  الخفافيش  معقل  مغادرة  عن 
له. وقال باريخو، عبر فيديو من منزله أبرزته صحيفة »ماركا« 
اإلسبانية: »ابني األكبر يسألني لماذا أقوم بتغيير الفريق اآلن؟ 
كرة  هذه  أن  أخبرته  )يبكي(  الصغر  مند  لفالنسيا  محب  إنه 
»صرحت  وأضاف:  بسرعة«.  وتتغير  الحزن  بها  يوجد  القدم.. 
سابًقا بأن هدفي دائمًا كان االعتزال في فالنسيا، حيث قضيت 
قدمته هناك«.  عما  راٍض جدًا  وأنا  النادي  9 سنوات في هذا 
وتابع باريخو: »لدي منزالن في فالنسيا.. األول الذي أعيش به، 
والثاني هو المستايا«. وواصل: »رغبت في عمل مؤتمر صحفي 
أغادر  المستايا قبل مغادرة فالنسيا، لكن تم رفض األمر.  في 
النادي بقلب حزين، لكن كرة القدم هي هكذا، وسأضع فالنسيا 

في قلبي دائمًا«.
ست إصابات كورونا في أتلتيك بيلباو

إيجابية  حــاالت   6 وجــود  عــن  صحفي،  تقرير  كشف 
بيلباو.  أتلتيك  فريق  صفوف  بين  كورونا،  بفيروس  مُصابة 
وبحسب«موندو ديبورتيفو«فإن المصابين تم عزلهم بالفعل 
في منازلهم، وسيخضعون الختبار جديد األسبوع المقبل، وتم 
هوية  الكشف عن  يتم  ولم  المختصة.  الصحية  الجهات  إبالغ 
الالعبين المصابين حتى اآلن. وأجرى الالعبون والجهاز الفني 
واإلداري اختبارات أمس وفًقا لبروتوكول الليجا، قبل بدء مرحلة 
التحضيرات استعدادا للموسم الجديد. و من المُقرر أن تكون 
هو  كما  فردي  بشكل  الخميس  أمس  أول  انطلقت  التدريبات 
مُحدد في البروتوكول، وتم إجراء اختبار جديد للفيروس أمس 

الجمعة.
إصابة مدرب أوصاصونا بكورونا

عن  اإلسباني،  ــدوري  ال في  الطبية  الفحوصات  كشفت 
إصابة مدرب أوساسونا بكورونا. وقال النادي في بيان رسمي 
»عقب االختبارات التي أجريت،الثالثاء، بشكل فردي على العبي 
الفريق األول والطاقم التدريبي والموظفيين، أعلنت الخدمات 
وأضاف  كورونا«.  بفيروس  إصابة  وجود  النادي،  في  الطبية 
»المصاب هو المدرب ياجوبا أراساتي، لكن لم تظهر عليه أي 
أعراض، ويتمتع بصحة جيدة في المنزل، ويلتزم بالبروتوكول 
معرفة  فيه  تم  الذي  الوقت  وتابع أوساسونا »في  الصحي«. 
والرياضية  الصحية  الجهات  النادي،  أبلغ  االختبارات،  نتائج 
التدريب  جلسات  وأتم أوساسونا »سيقود  باألمر«.  المختصة 

مساعد المدرب بيتور الكيزا، لحين عودة ياجوبا أراساتي«.
إسبانيول يفتتح أكاديمية جديدة في طوكيو

أعلن إسبانيول لكرة القدم، في بيان أنه افتتح أكاديمية 
به  قوبلت  الــذي  الكبير  االحتفاء  عقب  طوكيو،  في  جديدة 
خالل  اليابانية  العاصمة  في  الكتالوني  الفريق  معسكرات 
في  إسبانيول  أكاديمية  إدارة  وسيتولى  الماضية.  األعــوام 
طوكيو مدربون لفرق الناشئين. ويسعى النادي اإلسباني لنقل 
أسلوبه في العمل والتأهيل الكروي لالعبين اليابانيين. وتعد 
اليابان،  في  إسبانيول  يفتتحها  التي  الثانية  طوكيو  أكاديمية 
بعد الواقعة في سايتاما والتي بدأت عملها في مارس 2017. 
عالوة على ذلك، يحظى إسبانيول بهذا النوع من المؤسسات 
)بها  والصين  والعراق  المتحدة  والواليات  الجزائر  في كل من 
أكاديميتان( والسويد، فضال عن الموجودة في مدينة برشلونة.

النقل التلفزي يفر�س تغيري 
موعد مباريات الق�شم الثاين

النظام الغذائي املتكامل واملتوازن مدخل اأ�شا�شي 
لتحقيق اأداء ريا�شي متميز

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

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

التالية:
-  فئة أقل من 15 سنة   -   فئة أقل من 17 سنة    -  فئة أقل من 20 سنة
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نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

مانشستر يونايتد يعيد فتح ملف 
نجم برشلونة

قال تقرير صحفي،إن مانشستر يونايتد 
مصمم على التعاقد مع العب برشلونة، في 
يونايتد  وحاول  الجاري.  الصيفي  الميركاتو 
عدة  منذ  فاتي  أنسو  موقف  عن  االستفسار 
في  الدخول  رفض  برشلونة  أن  إال  أسابيع، 
تمسك  واآلن وبعد  بيعه.  حول  محادثات 
سانشو،  جادون  بنجمه  دورتموند  بوروسيا 
عاد اليونايتد لفتح ملف فاتي من جديد. إال أن 
رد برشلونة لم يتغير بأنه غير معروض للبيع، 
ورفع  عقده  لتمديد  البلوجرانا  يسعي  حيث 
ويضع مسؤولو  فيه.  الجزائي  الشرط  قيمة 
يونايتد التعاقد مع جناح رفيع المستوى علي 
رأس أولوياتهم، مع وجود اتجاه لبناء مشروع 
على  للمنافسة  أخرى  مرة  للعودة  جديد 
بعد  معقدًا  يبدو  األمر  أن  إال  البطوالت، 
األولى  الرغبة  وكانت  كورونا.  فيروس  أزمة 
من  سانشو  مع  التعاقد  هي  يونايتد  لدى 
دورتموند مقابل 120 مليون يورو، على أن 
العالم،  في  أجرًًا  الالعبين  أعلى  أحد  يصبح 
إال أن قرار دورتموند باإلبقاء عليه ومحاولة 
تجديد عقده، سترفع قيمته إلى 300 مليون 

يورو، ما بين سعره وراتبه. 
الكشف عن هوية المصاب 

بكورونا
خبرًا صادمًا،  برشلونة،  تلقت جماهير 
اليوم األربعاء، بعد ثبوت إصابة أحد العبي 
الفريق بفيروس كورونا، قبل المواجهة التي 
ميونخ،  بايرن  ضد  الفريق  ىتنتظر  كانت 
أبطال  دوري  نهائي  ربع  في  الجمعة،  أمس 
في  الكتالوني  النادي  يكشف  ولم  أوروبا. 
أنه  إال  المصاب،  الالعب  هوية  عن  بيانه، 
أكد عدم اختالطه بالعبي الفريق األول، مما 
أثار حيرة الجماهير. بدورها، كشفت »موندو 
برشلونة  العب  هوية  عن  ديبورتيفو« 
الفرنسي  أنه  أكدت  إذ  بكورونا،  المصاب 
توديبو، الذي أمضى الموسم الماضي معارًا 
خرج  كما  األلماني.  شالكه  صفوف  ضمن 
الالعب الشاب بنفسه بعد ذلك للتأكيد على 
حسابه  على  رسالة  عبر  بالفيروس،  إصابته 
بتويتر قال فيها: أخبركم بأن نتيجتي كانت 
أني  وأشعر  أعراض  من  أعاني  وال  إيجابية 
بخير، أنا في المنزل أتبع البروتوكل الصحي 
التدريبات، لكن  إلى  العودة  المناسب واريد 
الشفاء  حتى  المنزل  في  للبقاء  الوقت  حان 
الدعم. على  للجميع  شكرا  الفيروس،  من 

ولن ينضم توديبو إلى التدريبات في األيام 
منزله،  داخل  عزله  لحتمية  نظرًا  المقبلة، 

لحين تعافيه من الوباء. 

بيرلو يبعثر أوراق فيدال
أرتورو  أن  ديبورتيفو«  »موندو  أفادت 
فيدال، العب وسط برشلونة، قد يرحل هذا 
 33( فيدال  ويرتبط  يوفنتوس.  إلى  الصيف 
عامًا( بعقد مع البارسا، حتى الصيف المقبل، 
إمكانية  حول  األنباء  من  العديد  وترددت 
بيد  الجديد،  الموسم  انطالق  قبل  رحيله، 
إن  الصحيفة، قالت  لكن  بنفسه.  نفاها  أنه 
تولي بيرلو قيادة يوفنتوس، أثار العديد من 
إلى  فيدال  عودة  احتمالية  حول  التكهنات 
ناديه السابق، الذي لعب بألوانه بين 2011 
و2015. وأوضحت أن وجود بيرلو على رأس 
البيانكونيري، قد يدفع فيدال إلعادة ترتيب 
لعبا سويًا في صفوف  أنهما  أوراقه، خاصًة 
قوية  بعالقة  ويرتبطان  العجوز،  السيدة 
للغاية. ومن المعروف أن إنتر مهتم كذلك 
بالنجم التشيلي، حيث سبق للمدرب كونتي 
العمل معه أيضًا في يوفنتوس. أما برشلونة، 
الفرصة  هو  الحالي  الصيف  أن  فيدرك 
مادية  استفادة  لتحقيق  الباقية،  الوحيدة 
الناحية الرياضية،  من وراء فيدال. لكن من 
بقاء  في  مشكلة  أي  البارسا  لدى  توجد  ال 
العبه، في الموسم المقبل، خاصًة أنه يعتني 

بلياقته جيدًا وفًقا للصحيفة.

قرار صادم لزيدان
أكد تقرير صحفي إسباني،يوم األربعاء، 
من  موقفها  حسمت  مدريد  ريال  إدارة  أن 
إبرام تعاقدات جديدة هذا الصيف. وبحسب 
العبي  استدعاء  تم  فقد  »ماركا«،  صحيفة 
حيث  اليوم،  الرياضية،  المدينة  إلى  الفريق 
العام  المدير  سانشيز  أنخيل  خوسيه  حضر 
دقائق.  لبضع  معهم  للتحدث  للنادي، 
أخبرهم  سانشيز  أن  الصحيفة،  وأوضحت 
بأن الموسم كان جيدًا بتحقيق لقبي الليجا 
النهاية  من  بالرغم  اإلسباني،  والسوبر 
دوري  في  سيتي  مانشستر  ضد  المحزنة 
للحارس  الشكر  سانشيز  ووجه  األبطال. 
فترة  خالل  قدمه  ما  على  أريوال  ألفونس 
إعارته من باريس سان جيرمان، وقام بإخبار 
تعاقدات  تكون هناك  لن  بأنه  الالعبين 
الذي  االستثنائي  الوضع  بسبب  جديدة 
تعيشه البالد بسبب فيروس كورونا، باستثناء 
مثل  المعارين،  لالعبين  المحتملة  العودة 
أندري لونين وربما داني سيبايوس. ويمثل 
زين  المدرب  آلمال  قوية  ضربة  األمر  هذا 
إبرام صفقات  يريد  الذي كان  زيدان  الدين 
للمنافسة  العودة  في  الملكي  تساعد  قوية 
سانشيز  ووجه  األبطال.  دوري  لقب  على 
العطالت التي  بشأن  الالعبين  إلى  رسالة 
التي  واإلجراءات  غشت،   30 في  ستنتهي 
يجب اتخاذها بسبب فيروس كورونا. وودع 
الالعبون زميلهم أريوال في يومه األخير مع 

الفريق.
ريال مدريد يحدد سعر إيسكو

أفاد تقرير صحفي إيطالي،يوم األربعاء، 
المطلوب  ريال مدريد حدد سعر العبه  بأن 
في يوفنتوس. وارتبط اسم إيسكو بالرحيل 
بيرلو  أندريا  تولي  عقب  يوفنتوس،  إلى 
نصح  سبق وأن  حيث  البيانكونيري،  قيادة 
البيانكونيري بضرورة التعاقد، مع العب ريال 
موقع »كالتشيو  وبحسب  قبل.  من  مدريد 
مدريد  ريال  حدد  فقد  ميركاتو« اإليطالي، 
مليون   70 إلى   60 مقابل  إيسكو  بيع  سعر 
على  يوفنتوس  موافقة  حالة  وفي  يورو. 
سيتعين  مدريد،  ريال  من  المحدد  السعر 
 7 قدره  إليسكو  سنوي  راتب  تقديم  عليه 
ماليين يورو. وأوضح التقرير، أن يوفنتوس 
الممكن  بالفعل فمن  إيسكو  ضم  أراد  إذا 
تتضمن  الريال  مع  تبادلية  يعقد صفقة  أن 
باولو ديباال، والمطلوب بقوة في سانتياجو 

برنابيو.
أوديجارد يودع سوسييداد

في اتجاه مدريد
أكد مارتن أوديجارد، العب وسط منتخب 
النرويج، رحيله عن ريال سوسييداد، للعودة 
مع  ناجحة  إعارة  فترة  بعد  مدريد،  ريال  إلى 
أوديجارد في مقطع  وقال  الباسكي.  الفريق 
فيديو على موقع سوسييداد »أرغب في وداع 
امتناني  عن  أعبر  وأن  للنادي،  مشجع  كل 
الكبير لهذا العام الذي ال ينسى«. ورغم أن 
سوسييداد أخفق في التأهل لدوري األبطال، 
لكنه احتل المركز السادس وحجز مكانًا في 
بريال  سوسييداد  وأطاح  األوروبي.  الدوري 
مدريد من كأس الملك لبلوغ النهائي أمام 
كورونا.وأضاف  بسبب  تأجل  والذي  بيلباو، 
»استمتعت بلحظات عظيمة بهذا القميص 
وبأول  اإلعالم،  لوسائل  تقديمي  يوم  من 
الملك والتأهل  أهدافي وبلوغ نهائي كأس 
للدوري األوروبي«. وتابع »حان وقت الرحيل، 
ما  سوسييداد  لريال  مشجعًا  سأبقى  لكني 
حييت«. وأشاد النادي، بأوديجارد الذي خاص 
معه 36 مباراة في كل المسابقات، وسجل 7 
أهداف. وتابع »من الصعب على أي العب، أن 
يترك هذه البصمة في فترة زمنية قصيرة، 
لن  لكننا  ذلك. سيغادرنا  فعل  مارتن  لكن 

ننسى ما فعله من أجلنا هذا الموسم«.

اإحالة الرئي�س ال�شابق واأمني مال وموظف جلامعة ال�شلة 
على غرفة اجلنايات اخلا�شة بجرائم الأموال

رئي�س احتاد طنجة ي�شتقيل من اجلامعة احتجاجا على الت�شكيك 
ومو�شوع الفريق ي�شتاأثر باهتمام ال�شحافة الإ�شبانية

التحقيق بمحكمة االستئناف بالرباط إحالة  قرر رئيس غرفة 
مصطفى أوراش، الرئيس السابق لجامعة كرة السلة، وأمين مال 
الجامعة وموظف بالجامعة على غرفة الجنايات االبتدائية الخاصة 
رفعها حسن  التي  القضائية  الدعوة  األموال. على خلفية  بجرائم 
اتحاد  رئيس  ونائب  السلة،  لكرة  الشمال  عصبة  رئيس  شمالل، 

طنجة لكرة السلة.
على  كافية  أدلة  توفر  بعد  التحقيق  غرفة  رئيس  قرار  وجاء 
أموال  وتبديد  اختالس،  لجناية  جارف،  وأحمد  أوراش،  ارتكاب 
في  المشاركة  بتهمة  الجامعة،خير،  موظف  يتابع  فيما  عمومية، 
عليها  اطلعت  الذي  الملف  لوثائق  وفقا  عمومية،  أموال  تبديد 
»جريدة طنجة«، والتي أكدت انتقال الشرطة القضائية  إلى مقر 
القضية  هذه  بخصوص  السلة  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة 
مصطفى  السابق  الرئيس  لمطالبة   ،2017 منذ  انطلقت  التي 

الشكايـــة  في  معه  التحقيــق  أجل  من  أمامها،  بالمثول  أوراش 
تخص  شمالل  طرف  من  للملك،  العام  الوكيل  لدى  المرفوعة 
بخصوص  الجامعة  ميزانية  في  واختالالت  عمومية  أموال  تبديد 
في  شرعت  القضائية  الشرطة  كانت  حيث  األخيرة.  السنوات 
السلة.  المغربية لكرة  الملكية  الجامعة  إلى أعضاء من  االستماع 
العلمي  الطالبي  رشيد  والرياضة،  للشباب  األسبق  الوزير  وكان 
جمد عضوية مصطفى أوراش و أعضاء مكتبه المسير، بعد إجراء 
لتسيير  مؤقتة  لجنة  تشكيل  و  الجامعة،  لمالية  محاسباتية  خبرة 
التي غرقت في مشاكل كبيرة استغرقت سنوات وكلفت  الجامعة 
كرة السلة الوطنية كثيرا بعدما عاشت الجمود بسبب الصراعات 
االعتراف  رفض  الذي  السابــق،  الجامعــة  ورئيس  أنديـــة  بين 

والتنحي. بأخطائه 

القدم  لكرة  طنجة  اتحاد  رئيس  أبرشان،  الحميد  عبد  قدم 
لكرة  المغربية  الملكية  للجامعة  المديري  المكتب  من  استقالته 
القدم، احتجاجا على ما وصفه بالحملة المغرضة  والضغوط التي 
يتعرض لها فريقه والتشكيك في إصابة العبيه بفيروس كورونا 
للتي  مضادة  طبية  مسحة  بإجراء  بعد المطالبة  المستجد،خاصة 
عسكرية  طبية  أطقم  وبإشراف  الصحة  وزارة  مصالح  بها  قامت 
على الالعبين المصابين، ما اعتبره مسؤولي اتحاد طنجة رسالة 
الصحة  وزارة  وفي  الفريق  مكومات  في  تشكيكا  تحمل  واضحة 

والمصالح الطبية العسكرية المشرفة على التحاليل السابقة.
وكان اتحاد طنجة أعلن صباح األحد الماضي عن إصابة 23 
16 العبا، وعضوين من الطاقم التقني، وعضو  فردا من الفريق، 
باألمتعة،  ومكلف  النادي  إدارة  من  أفراد  و3  الطبي  الطاقم  من 
بفيروس كورونا المستجد بعد المسحة الطبية التي خضعت لها 
كل مكونات للكشف عن فيروس كورونا، رغم االحترازات الوقائية 
للبروتوكول  التام  واحترامه  النادي  لها  خضع  التي  الكبيرة 

الصحي.
طنجة  اتحاد  جمهور  طرف  من  أبرشان  استقالة   واستقبلت 
الفريق،  سمعة  عن  الدفاع  يروم  شجاعا  قرارا  اعتبره  مؤيد  بين 
ومعارض اعتبر قرار الرئيس تبريرا لفشله في تسيير اتحاد طنجة، 
النتائج  على مستوى  الفريق  فيه  تراجع  الذي  الموسم  سيما هذا 

وبات مهددا بالنزول إلى القسم الثاني.
من  واسعة  بتغطية  حظيت  طنجة  اتحاد  قضية  وكانت 
و»موندو  »سبور«  أبرزها  كبرى،  إسبانية  رياضية  صحف  قبل 
بارزة،  بعناوين  اتهموا  الذي  و»أس«  و»ماركا«  ديبورتيفو« 

رغم  اللعب  على  فريقا  يرغمون  المغربية  القدم  كرة  »مسؤولي 
تسجيل 26 حالة إيجابية في صفوفه«.

اتحاد  مكتب  فإن  الفريق،  إدارة  من  مقربة  لمصادر  ووفقا 
الالعبين  بإجراء  والقاضي  الجامعة،  من  مقترحا  رفض  طنجة 
سلبية  النتائج  جاءت  حال  وفي  السبت،  يوم  جديدة  لفحوصات 
مباريات  نهاية  الى  بالرباط  مغلق  تجمع  في  الجميع  يدخل 

البطولة، واستقباله لمنافسيه هناك بدال من ملعبه بطنجة.
في حين اقترح مكتب اتحاد طنجة إجراء الالعبين لفحوصات 
يعود  سلبية  التحاليل  نتائج  جاءت  حال  في  السبت،  يوم  جديدة 
الفريق للتداريب لمدة اسبوع قبل خوض أي لقاء رسمي باعتبار 
الحجر  في  الالعبين  لدخول  حاليا  متوقفة  الفريق  تداريب  أن 
اولمبيك  من   كل  أمام  مبارياته  بتأجيل  طالب  كما  الصحي. 
خريبكة لحساب الجولة 22 كانت مقررة يوم 14 غشت، والجيش 
بطنجة   غشت   18 يوم  والمقررة   23 الجولة  لحساب  الملكي 
غشت   26 يوم  والمقررة   25 الجولة  لحساب  الزمامرة  ونهضة 

الحالي.
يذكر أن  العصبة الوطنية لكرة القدم االحترافية، قررت في 
نهاية المطاف، تأجيل مباراة اتحاد طنجة والنهضة البركانية عن 
مؤجل الدورة 21 من البطولة االحترافية القسم األول إلى موعد 
بوضع  طنجة،  بمدينة  المحلية  السلطات  قرار  على  بناء  الحق، 

العبي فريق االتحاد الرياضي لطنجة تحت الحجر الصحي.
ويحتل اتحاد طنجة المركز ما قبل األخير  برصيد 15 نقطة 

من 20 مباراة.
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المكتـــب  على  الواجــب  من  بات 
لـــرد  التحـــرك  طنجة  التحاد  المسير 
له  يتعرض  ما  جـــراء  للفريق  االعتبار 
التشكيك  خاصة  خطيرة،  اتهامات  من 
بفيروس  أطـــره  و  العبيه  إصابة  في 
أصبـح  الذي  االتهــام  19. هذا  كوفيد 
يتفنن فيه بالواضح أشباه الصحافيين 
براديو مارس وبعض ضيوفهم الذين 
اتهامات  بتوزيع  طنجة  التحاد  أساؤوا 
مكتب  أن  يقولــوا  وكأنهــم  مجانية 
الفريق افتعل فيلم اإلصابات بكورونا 
من أجل الضغط على الجامعة لتوقيف 
عدم  قـــرار  اتخــاذ  وبالتالي  البطولة 
األقرب  الفرصة  وهي  فريق.  أي  إنزال 
يضمن  كي  طنجة  التحاد  نظرهم  قي 
مكانه بالقسم األول، علما أن اإلصابات 
العديد  منه  تعاني  اللعين  بالفيروس 
من األندية الوطنية) النادي القنيطري، 
المغرب الفاسي، شباب المحمدية، رجاء 
بني ماللو.و.و..(. لكن علماء مارس لم 
يظهر لهم سوى اتحاد طنجة ) الحيط 

القصير(..
أن  يجــب  خطــوة  أول  أن  أعتقد 
يتخذها مكتب اتحاد طنجة هي تسجيل 
»الهاكا«،  لدى  اإلذاعة  بهــذه  شكاية 
لتسجيل  المحكمــة  إلى  اللجـــوء  ثم 
األشخــاص  جميع  ضد  قضائية  دعوى 
واتهمـــوه  للفريق  أســـاؤوا  الذين 
وزارة  اتهمــوا  بل  مجانية.  اتهامات 
العسكريين  واألطباء  بأكملها  الصحة 
التحاليــل المخبريـــة  الساهرين على 
التي تجرى بعض مراكــز طنجة. لهذا 
الجانب،  هذا  في  تهاون  أو  تراجع  فأي 
هذه  لجميع  االعتبار  رد  عن  والتخلي 
اتحـــاد  األطراف، سيضع فعال مكتــب 
قفص  في  ككل  الفريق  ومعه  طنجة 
سيكون  الحالـــة  هـذه  وفي  االتهام.. 
المكتب المسير برمته مطالب بتقديم 
استقالته، كونه سيكـــون مساهما في 
ومعه  الفريق  وصورة  سمعة  تشويه 

المدينة.

إدميلسون غوميزحوار السبت

»اإق�شاء كري�شتيانو اأمر جيد.. ورحيل مي�شي ممكن«
اإما متابعة

»راديو مار�س«
واإما ال�شتقالة

البرازيلي إدميلسون واحد من أبرز 
نجوم برشلونة الذين توجوا بلقب 

دوري أبطال أوروبا عام 2006، والذي 
لعب أيضًا لصفوف ليون الفرنسي 

وحصد معه عدة ألقاب محلية، كما كان 
ضمن كتيبة منتخب البرازيل التي فازت 
بمونديال 2002. تحدث مع إدميلسون 

حول خسارة برشلونة للقب الليجا، 
والصراع على لقب دوري األبطال، ورأيه 

في المواجهة المرتقبة ضد بايرن ميونخ 
)أجريت أمس الجمعة(، وأزمة آرثر، وعودة 

نيمار بجانب عدة أمور أخرى في سياق 
الحوار التالي:

تتمثل في دوري أبطال أوروبا، فتحقيق انتصار كبير يمكن 
أن يزيل كل األمور السلبية. قد يتم التفكير في مدرب كبير 
األبطال،  دوري  في  سيتين  فشل  وحال  سياسية،  ألسباب 
يمكن أن نقول إنه لن يأتي اسم كبير في عالم التدريب إال 

بعد نهاية عصر ميسي.
من تراه الخيار األفضل لخالفة سيتين في 

قيادة برشلونة؟
كما قلت الفشل في دوري األبطال سيُطيح بسيتين، 
وأفضل خيار سيكون من بين األسماء المتاحة حاليًا، ومن 
الصعب تحديد اسم مُعين، ألننا نعيش في عالم كرة قدم 

أكثر عقالنية مع أموال أقل لالستخدام.
بشكل  جاهزًا  أصبح  تشافــي  هل  برأيك 

كامل لقيادة برشلونة في الفترة المقبلة؟
تشافي مدرب ممتاز، وسيحتاج إلى وقت طويل لتقديم 
نتائج رائعة مثله مثل جميع النجوم حين يصبحوا مدربين، 
والثقة  والمثابرة  التخطيط  من  مزيد  إلى  يحتاجون  فهم 
النادي.  حتى ال يفقدوا صورتهم الجيدة كنجوم في تاريخ 
ألقاب، فهذا  الفوز بدون تحقيق  التفكير في  ومن الصعب 
المقبلة  للمرحلة  وبالنسبة  النجم،  أن يضر بصورة  يمكن 
أنه  رغم  المسؤولية  لتولي  لتشافي  األفضل  أنها  أعتقد  ال 
المثالي  الوقت  أن  أرى  الكافية.  المهارات  ولديه  مستعد 
من  والدعم  الثقة  على  ليحصل  الفريق،  تجديد  وقت  هو 
كمدرب  لتشافي  لحظة  أفضل  آخر  وبمعنى  الجماهير، 

ستكون بعد نهاية عصر ميسي.
ما  الموسـم..  هذا  دفاعيا  عانى  برشلونة 

السبب في رأيك؟
الجودة والتمركز،  الدفاع عانى من حيث  ال أعتقد أن 
لكن حدثت تعديالت مهمة في الخط الدفاعي وأظهر ذلك 
خط  تحسين  هو  الفريق  يحتاجه  ما  لكن  خطأ،  هناك  أن 

الوسط.
ميسي..  رحيل  حول  األنباء  ازدادت  مؤخرًا 

هل يمكن أن يحدث ذلك بالفعل؟
ال أعتقد أن الحديث عن الرحيل أمر عفوي، ونحن في 
الوباء ووجود أزمة مالية فإن مجرد وجود  العالم بعد هذا 
منتج تسويقي رائع أو عالمة تجارية تريد التعزيز يمكن أن 
يخلق مبررا لرحيل ميسي عن برشلونة. نعم رحيل ميسي 

كيف ترى خسارة برشلونة للقب الليجا هذا 
الموسم؟

من  النهائية  المرحلة  في  برشلونة  ظهور  أن  أعتقد 
الموسم بصورة ضعيفة كان بسبب عودة الالعبين بحالة 
بدنية أقل، وهذا تسبب في سوء التنظيم التكتيكي وأدى 

للنتائج السيئة.
أم  قوته  بسبب  بالليجا  الريال  تتويج  هل 

لتراجع مستوى برشلونة؟
التاريخ يُظهر أن الحديث عن ريال مدريد وبرشلونة، 
يكون تلقائيا عن زيادة قوة أحدهما وضعف اآلخر، لكن أعتقد 
النشاط على  التوقف بمزيد من  الملكي عاد بعد فترة  أن 
أرض الملعب، وهو ما سهل مهمة زيدان خارج الخطوط، 

عكس البارسا الذي انخفض األداء البدني لالعبيه.
ما رأيك في انتقاد ميسي لسيتين الصريح 

عقب الخسارة ضد أوساسونا؟
أن  الطبيعي  ومن  برشلونة،  أيقونة  يُمثل  ميسي 
يكون له هذا الموقف بعد الخسارة في ليلة تتويج المنافس 
يجب  المواقف  مثل هذه  أن  أعتقد  لكن  باللقب،  الرئيسي 
الالعبين  بين  والخالفات  المغلقة،  الغرف  في  تُناقش  أن 
المهم اآلن هو  األداء.  انخفاض  والمدربين ال تتسبب في 
أن نرى ميسي برغبة كبيرة في الفوز، وهذا يعني أن المباراة 
الحاسمة ضد بايرن ميونخ، يمكن أن تجعل الفريق مرشحا 

للفوز باللقب.
هل فشل سيتين في السيطرة على غرفة 

المالبس تسبب في خسارة الليجا؟
الخالفات تحدث بشكل طبيعي،  يمكنني أن أؤكد أن 
وهي قد تكون اختالفات حول طريقة اللعب أو عدم توافق 
األسلوب مع قادة الفريق، وال أعتقد أن هذه األشياء أضرت 
كثيرًا ببرشلونة، وأصر على أن إرادة الالعب تتغلب دائمًا 

على هذه االختالفات في األندية الكبيرة.
في  سيتين  كيكي  استمرار  ضد  أم  مع 

الفترة المقبلة؟
يتم التغلب على اللحظات السيئة لالعبين أو األندية أو 
المدربين باالنتصارات العظيمة، واإلجابة على هذا السؤال 

ممكن، لكنني أعتقد أنه قبل ذلك يريد الفوز بالمزيد من 
األلقاب مع برشلونة، وال تنس أن لدينا كأس العالم، وبعد 

المونديال سيكون هناك تغييرات في كرة القدم.
عودة نيمار لبرشلونة أصبحت مُعقدة هذا 

الصيف.. كيف ترى األمر؟
أفهم أن وجود نيمار هو أفضل طريق لباريس سان 
وحاسم،  عامل مهم  فهو  األبطال،  دوري  لتحقيق  جيرمان 
لمحاولة  إضافيين  عاميين  معهم  يستمر  أن  ويمكنه 
وليس  للرواية  بطال  ليكون  جديدة،  حقبة  في  االستقرار 
إس  البي  مع  االستمرار  يمكنه  نيمار  رونالدو.  أو  ميسي 
إذا  لكنه  األبطال،  دوري  في  ما سيحدث  على  اعتمادا  جي 
قرر االنتقال إلى البارسا، سيضطر للعيش في ظل ميسي 
في برشلونة لبعض الوقت، وعلى األقل حتى كأس العالم 

المقبل.
وماذا عن أزمة آرثر؟

خاصة  فرصة  على  وحصل  رائع،  برازيلي  العب  هو 
باللعب في برشلونة وظل هناك عامين، لكن حدث خالف 
لالعب  حالة  إنها  لي  وبالنسبة  المدرب،  مع  اللعب  بسبب 
عليه  يجب  كان  عندما  المدى  قصيرة  خيارات  اتخذ  شاب 
التفكير على المدى الطويل، ومستقبل كرة القدم ما بعد 
الوباء ليس هو أفضل سيناريو التخاذ قرارات عقالنية. لقد 
لكن  أخرى،  أعوام   4 يتبقى  وكان  عامين  لبرشلونة  لعب 
يوفنتوس ناد رائع واختياره قد يكون ناجحا، لكنني أتفهم 
القرار بطريقة متسرعة، وهي حالة أخرى لالعب  اتخذ  أنه 
أفضل،  وعاطفية  نفسية  مشورة  إلى  احتاج  شاب  برازيلي 

والتي ال تقلل إطالقا من قدراته داخل الملعب.
كيف تابعت مواجهة برشلونة ونابولي؟

لعب  وبرشلونة  وسعه،  في  ما  فعل  نابولي  أن  أفهم 
تماما كما كان متوقعًا بعد إنهاء الليجا بشكل سيئ.

 وما هي توقعاتك لمواجهــة البارســــا 
والبايرن؟

وبغض  العام،  هذا  مباراة  أفضل  أنها ستكون  أعتقد 
النظر عن جودة الالعبين، لكن ألنها مباراة ستمثل رد فعل 
ميسي لهذا الموسم، أو إعادة توجيه البايرن لتحقيق اللقب.

ليون  السابق  وماذا عن إطاحـــة فريقـك 
بيوفنتوس من البطولة؟

والعبو  لديه،  التي  الميزة  يستغل  كيف  عرف  ليون 
يوفنتوس فعلوا ما في وسعهم، وإنه ألمر جيد لكرة القدم 
أن كريستيانو رونالدو خرج من المسابقة، فهذا أمر محمس 

لتحقيق نتائج رائعة.
وكيف تابعت إقصــاء ريال مدريد أمــام 

مانشستر سيتي؟
نتيجة  تحقيق  بإمكانه  كان  مدريد  ريال  أن  أفهم 
أفضل، لكنه كان يواجه عظمة مانشستر سيتي، وهذه هي 
كرة القدم، والملكي فعل ما في وسعه، لكن السيتي تأهل 

بشكل جيد للغاية.
أخيرًا.. من ترشحـــه للفـــوز بلقب دوري 

األبطال هذا الموسم؟
أعتقد أن الفائز من مواجهة برشلونة وبايرن ميونخ 
كبيرًا،  خصما  تخطى  أنه  يعني  ألنه  المرشحين،  أحد  هو 
وأنهم  الجيد ألتاالنتا  الموسم  نتذكر  أن  المهم  لكن من 
سيواجهون باريس سان جيرمان وحقبة نيمار كبطل حاسم، 
وأود أن أجرؤ على القول إن البطل سيكون من بين هذه 

األندية األربعة، مع عدم إغفال العظيم جوارديوال وفريقه.
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اإعلنات قانونية واإدارية - اإعلنات قانونية واإدارية - اإعلنات قانونية 
المملكة المغربية

وزارة الداخلية
إقليم الفحص أنجرة 

الكتابة العامة
قسم التعمير والبيئة

إعالن بإجراء بحث عمومي
صدر قرار عاملي رقم   2020/ 38   بتاريخ 
11 اغسطس 2020، عن عامل إقليم الفحص 
أنجرة، يقضي بفتح بحث عمومي لمدة 20 يوما 
ابتداءا من يوم 01 شتنبر   2020 إلى 28 شنتبر 
الفحص(  بدائرة  البحراويين  بجماعة   2020
إقليم الفحص أنجرة )، المتعلق بدراسة التأثير 
على البيئة لمشروع   إنجاز خزان  نوينويش   ، 
»بالنفوذ  أمانديس  طرف« شركة  من  المقدم 

الترابي للجماعة  الترابية السالفة الذكر. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عـقــد تسييــر حــر
مابين الموقعين أسفله:

السيــد)ة( محمد الدهــدوه، الراشـــد )ة(، 
المغربي )ة( الجنسية، الكامل )ة( األهلية، الحامل 
 ،14784K رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة  )ة( 
الوزان  ابن  الحسن  زنقة   42  : ب  )ة(  الساكن 

الشقة 5 طنجة.
بصفته طرف أول من جهة* 
)ة(،  الراشد  الدهدوه،  رشيد  )ة(:  السيد   -
المغربي )ة( الجنسية، الكامل )ة( األهلية، الحامل 
 ،K377550 رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة  )ة( 
الساكن )ة( ب : زنقة البنفسج عمارة 8 ط 3 رقم 

8 طنجة.
* بصفته المسيير وطرف ثاني من جهة 

أخرى*
لقد تم االتفاق والتراضي بين الطرفين 

على ما يلي:
السيد  الثاني  الطرف  يتكلف  األول:  البند 
بتسيير  العقد  لهذا  استنادا  الدهدوه  رشيد 
المحل التجاري الكائن ب : شارع المتنبي طنجة 

المخصص ل * إصالح األحدية* )اسكافي(.
 10 في  العقد  مدة  حددت  الثاني:  البند 
سنوات تبتدئ من تاريخ 2020/02/25 وتنتهي 
باتفاق  للتجديد  وقابلة   2030/02/24 في 
الطرفين، وال يحق فسخ العقد إال برضا الطرفين 

أو انتهاء المدة المحددة في هذا العقد. 
البند الثالث: عند نهاية هذا العقد يلتزم 
للطرف  المحل  بإرجاع  الثاني  الطرف  ويتعهد 
األول كما تسلمه أول مرة وبكل ما يوجد به من 
واجب  بأداء  يلتزم  والتجهيزات، وكذا  البضاعة 
استهالك الكهرباء والماء طيلة فترة سيران هذا 
العقد، كما يلتزم أنه سيفرغ المحل عند انتهاء 

مدة هذا العقد بدون أي نزاع أو مماطلة.
- البند الرابع: باعتبار الطرف الثاني مسيرا 
باستمرار  به  وتواجــده  للمحل  وقانونيا  فعليا 
حسب تعهده والتزامه، فإنه يتحمل وحده كامل 
المسؤولية الجنائية عن كل فعل مخالف للقانون 
للمحل،  تسييره  خالل  من  ارتكبه  الجنائي 
ويتحمل المسؤولية المدنية في حالـــة وقــوع 

أضرار بالغير داخل المحل.
أنهما  الطرفان  أشهد  الخامس:  البند   -
ستجرى بينهما محاسبة على رأس كل سنة فتتم 
التصفية لجميع الحسابات ويقسم الربح المتبقي 

إنصافا بينهما. 
الطرف  المسير  بشهد  السادس:  البند   -
الثاني بأنه عاين المحل ووجده في حالة جيدة 

الحالة  على  به  وأعجب  والتجهيز  الصيانة  من 
التي عليها ويتعهد بإرجاعه على نفس الحالة 

إلى صاحبه في نهاية العقد.
الثاني  الطرف  يلتزم   : السابع  البند   -
المحل  في  النقصان  أو  الزيادة  بعدم  المسير 
المذكور كيفما كان نوعه إال بإذن كتابي من 
طرف صاحب الملك وفي حالة قيامه بأي إصالح 
أو تجديد للمحل فليس له الحق في المطالبة 
بأي تعويض كيفما كان نوعه، ومن حق صاحب 
الملك مطالبته بإرجاعه إلى الحالة األولى كيفما 

تسلمه أول يوم.
أن  الثاني  الطرف  يلتزم  الثامن:  البند   -
ونظافته  الطبيعية  حالته  على  المكان  يحفظ 
وأن يحمل على عاتقه جميع صوائر اإلصالحات 
والتجميل والنظافة والصباغة والزجاج واألقفال 
والكهرباء  الماء  وإصالحات  والنوافذ  واألبواب 
وقنوات المياه بكل أشكالها حيث أن كل ذلك 

تسلمه في حالة جيدة وصالحة.
- البند التاسع: يلتزم الطرف الثاني بعدم 
لألمن  مخلة  أو  مشعلة  مواد  للمحل  إدخال 
ليس  وبأنه  واألعراف  النظام  لكافة  وباحترامه 
له الحق بإعطائه مفتاح المحل ألي شخص دون 

صاحب الملك
- البند العاشر: يمنع على المسير أن يؤجر 
أو يتنازل على يده للغير المكان موضوع هذا 

التسيير جزءا أو كال.
- البند الحادي عشر: يشهد الطرف األول 
المالك أن كل البضاعة والتجهيزات الموجودة 
بالمحل هي خاصة بالطرف الثاني المسير فقط 

وأن الطرف األول له المحل فارغ.
- هذا ما تم اإلتفاق والتراضي عليه بين 
عن  الوثيقة  هذه  على  معا  ووقعا  الطرفين 

طواعية واختيار بعد أن أطلعا على محتواها.
حرر هذا العقد بحضور الطرفين وباإلتفاق 
وإخالص  نيــة  حسن  وعن  بينهما  والتراضي 
وعن طواعية دون إكراه بتاريخ التصديق على 

إمضائهما.
عن الرئيس وبتفويض منه 
أحمد سعيد مورو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة

مكتب التنفيذ  
ملف تنفيذي عدد 26/2012/44

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

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

طنجة وعنوان األخيرة شارع يوسف بن تاشفين 
إقامة مرجان الشقة 52 طنجة.

يعلــن رئيــس مصلحــة كتابــة الضبط 
بالمحكمة التجاريـــة بطنجـــة أنــــه بتاريخ : 
2020/09/23 على الساعة الثالثة مساء سيجرى 
بالمزاد  بيع  المحكمة  بهذه  البيوعات  بقاعة 
الرسم  )اشبيليا 41( ذي  المدعو  للعقار  العلني 
للمنفذ  المملوك   06/45995 عدد  العقاري 
عليهما المذكورين أعاله الكائن بإقامة ميامي 
الشقة رقم ب 11 الطابق 4 شارع الحسن األول 
وزنقة اشبيليا بطنجة. والعقار عبارة عن شقة 

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

850.000 درهم. 

ابتداء  التنفيذ  إلى مكتب  العروض  تقدم 
من تاريخ نشر هذا اإلعالن. ويؤدي الثمن ناجزا 
اإليضاح  من  وللمزيد  المائة،  في   3 زيادة  مع 
يمكن الٳتصال بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية  

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد 26/2012/160

إعالن عن بيع عقار
لفائدة : التجاري وفا بنك، في شخص ممثله 

القانوني ينوب عنه ذ/مصطفى جداد المحامي 
بهيئة الدار البيضاء.

ضد : السيد حسن السعودي والسيدة فاطمة 
سوباد، عنوانهما طريق الرباط العرفان عمارة 

311 الطابق 1 شقة 10طنجة.
يعلن رئيــس مصلحــة كتابـة الضبـــط 
بتاريـــخ:  أنــه  بطنجــة  التجاريــة  بالمحكمة 
2020/09/23 على الساعة الثالثة مساء سيجرى 
بالمزاد  بيع  المحكمة  بهذه  البيوعات  بقاعة 
الرسم  ذي   )06A311( المدعو  للعقار  العلني 
للمنفذ  المملوك   06/100289 عدد  العقاري 
عليهما المذكوريــن أعــاله والكائن بطريــق 
بالطابق  شقة  عن  عبارة  وهو  طنجة.  الرباط 

األول مساحتها 60 سنتيار .
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقار في مبلغ 

450.000 درهم. 
ابتداء  التنفيذ  إلى مكتب  العروض  تقدم 
من تاريخ نشر هذا اإلعالن. ويؤدى الثمن ناجزا 
اإليضاح  من  وللمزيد  المائة،  في   3 زيادة  مع 
يمكن االتصال بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تقديم أصل تجاري كحصة في 

شركة طور التأسيس
ملف عدد : 2020/376

يعلـــن رئيــس مصلحــة كتابــة الضبط 
بالمحكمة التجارية بطنجة ،أنه بمقتضى عقد 
عبد  السيد  قدم   ،2020/07/20 في:  مؤرخ 
الحميد زعري، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية 
رقم G10970 والساكن بطنجة، ساحة 9 ابريل 
التجاري  بالسجل  والمسجل    32 رقم   1947
بطنجة، تحت عدد 4494، أصله التجاري الكائن 
بطنجة،32 ساحة 9 أبريل 1947 الذي هو عبارة 
عن صيدلية كحصة في شركة طور التأسيس 
GRANDE PHARMACIE MO- »سسماة 

.»DERNE DE TANGER SARL-AU
وبناء على تقرير مراقب الحصص المؤرخ 
األصل  تقييم  تم  فقد   ،2020/07/23 في 
التجاري المذكور أعاله بقيمة 11.800.000.00 

احدى )عشرة مليون وثمانمائة ألف درهم(.
وعليه فإن جميع التعرضات تقدم بكتابة 
يوما   15 أجل  داخل  المحكمة  بهذه  الضبط 
ابتداء من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 84 

وما يليه من مدونة التجارة 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
خديجة فراجي

• وضع الكمامات • ترك مسافة األمان
• غسل اليدين بالماء والصابون

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

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

بالرقم التالي :
0617801662

واهلل ال يضيع أجر المحسنين

بحث عن متغيب

المكتوبة  اإلعـالم  وسائـل  تناقلت 
والمرئية والمسموعة نبأ رحيل األديب 
في  والمؤلــف  المتمــرس،  والصحفـي 
والشــؤون  والتشكيل  المسرح  فنــون 
االجتماعيــــة، األستــاذ محمــد أديــب 
السالوي، وسط حزن عميق بين أحبائـه 
ألن  أسرتـــه،  أفراد  وباقي  وأصدقائــه 
الرجل كانت توحي دائما بعدم  حيوية 

افتقاده فجأة.
عاش في طنجة عدة سنوات، حيث 
من  عددًا  الفني  فضائها  من  استوحى 
مؤلفاته، ومن طنجة في برنامج القافلة، 
العيون،  مدينة  إلى  تشكيلة  في  أقلع 
من إبداعات الفنانين المغاربة تجسيدا 

للوحدة الترابية.
إسم  ألجيالها  كشــف  طنجـة  في 
الثالثينيــات  في  المسرحـــي  الكاتب 

األستاذ محمد الحداد، حيث أجرى كاتب 
هــذه السطــور حوارا معـه في يوميـة 
جريدة »البيان«، وعلى إثرها أطلق إسم 
على  الحداد  محمد  المسرحي  الكاتب 
وبعد  الثقافية،  أجنحة مؤسساتها  أحد 
على  الحداد  محمد  إسم  أطلق  سنوات 

أحد مسارح طنجة.
عــاش األستــاذ أديب السالوي في 
حياته فنانا بوهيميا وظل شابا  بأفكاره 

وأحاديثه إلى أن لبى نداء ربه.
األستـــاذ  ذاكرة  في  طنجة  ظلـت 
السالوي، فكان يخصص إحدى أعمدته 
لجريدة طنجة الرائدة وطنيا في مجال 
النشر منذ سنة 1904، ألنه كان مغرما 

بالتاريخ وبالثقل اإلعالمي للجريدة.
عبد العزيز الحليمي

الإعلمي محمد اأديب ال�شلوي 
يف ذمة اهلل

رحمك اهلل يا اأديب
يا خدمي الثقافة

و رافع لواء الإعالم و الت�سكيل
و ال�سحافة

الثمانني و قد بلغتها
ما زلت ت�ستجدي راتبا

ي�سمن لك كرمي عي�ش
و يعو�سك عن تعب ال�سنني

لكن الآذان من طني
نلت اجلوائز و �سهادات...

التفوق يف اأرجاء املعمور
اأما يف بلدك

فما قدمته يف تخ�سري
ما �سفع لك �ستون كتابا

و ل وجدت متويال
لقراءة اجليب جوابا

رحمك اهلل يا �سي اأديب
يا �سهيد العلم و الثقافة

و لروحك منا حتية و �سالما
فالثناء عليك بات لزاما

د. لطيفة الجباري

اإلى روح الكاتب
محمد اأديب ال�شلوي

كيل
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إعداد : عبد الرحيم ابن جلون 

�شناعات متجددة من الأزبال
نظافات ف�ساءات و�سحة اأبدان

سلسلة المجتهد
137

الشركات الحية الناهضة بالمجتمع :
تعمد الشركات الناهضة بالمجتمع على تطوير صناعتها وخدماتها للدخل الجيد، وتشغل 

أكبر عدد من اآلليات والعمال في نظام محكم.
أما الشركة التي همها الوحيد جمع األموال بوسائل مبتذلة واالغتناء بطرق غير مشروعة، 
وتصريف هذه األموال بالباطل يجب التصدي لها وإغالق منافذها، كشركة معروفة بالشمال، 
وغيرها بالمدن المغربية، التي تتوفر على شاحنات متهالكة وصناديق هشة تنبعث منها روائح 
تزكم األنوف، وتتغذى عليها حشرات ضارة، ويحوم حولها الذباب والناموس الذي يلسع أبدان 
التي تتغذى منها ما يضرها وال ينفعها..  المواطنين، ويجتمع عليها القطط والكالب الضالة 

هذه الشركات وجب أن نتقي شرها بمحاربتها...
زرت مدنا بأروبا وكندا ووجدت أن شركات مختصة تعمل بجد على جمع وتعبئة النفايات 
بدخول  تسمح  ال  االستعمال،  عند  وتغلق  تلقائيا  تفتح  موصد،  بابها  صناديق..  في  بإحكام 
الحيوانات إليها، وال تنبعث منها القاذورات والروائح الكريهة.. تحقن وتطهر عند كل استعمال 

من ذوي االختصاص.
لم يطرأ على الشركات الجاثمة علينا أي تغيير يذكر سوى غالء األسعار وهول األرقام التي 
تقلق راحة المواطن، فال غنى لنا عن الماء والكهرباء إال بالرجوع إلى العهد البائد، حفر اآلبار 

واإلضاءة بالشموع...
نموذج صندوق القمامة الجديد ؟

خصصت الشركة المنوط إليها جمع النفايات صناديق قوية متينة )أنظر النموذج(.
- وزعت هذه الصناديق على أيام األسبوع، كل يوم خاص بنفايته..

- تعود السكان على احترام مواعيد وأيام التخلص من النفايات وكل مخالف يتعرض إلى 
غرامات مالية.

برنـامج األسبوع
يوم اإلثنين، مثال :

ترمى فيه األوراق المتالشية من الكرطون والفاتورات المتخلى عنها والجرائد وعلب الورق 
المقوى والتي ال جدوى منها سوى إعادتها إلى مصنع لصناعة الورق من جديد، وهكذا يجد هذا 

المعمل المادة األولية لصناعتها بأقل تكلفة.
يوم الثالثاء :

صندوق ترمى فيه المالبس المستعملة المتخلى عنها في أوروبا والتي بليت »مضيالتها« 
من أحذية وسراويل وقمصان وبدالت إلى غير ذك.. تجدها الدول الفقيرة خير معين لها )البال(.

هذا الصنف الخاص من المالبس الخاصة لطحن المتالشيات منها، تنزع أصدافها )أزرارها( 
وسالسلها، وتنظف وتعقم، وتنسج منها خيوط الزرابي وأصواف لحشو المخدات والسرير.

يوم األربعاء :
صندوقان، األول يجمع فيه الزجاج األبيض ليعاد صناعته، والثاني يجمع فيه الزجاج الملون 

لصنع هياكل وأنواع األدوات والمعدات..

يوم الخميس :
ترمى في هذا الصندوق كل المصنوعات من البالستيك والتي لم تعد صالحة لالستعمال، 
فتعاد بفضل معمل يشتغل على تجديد واختراع أدوات ومعدات تستعمل في األغراض البيئية 

وغيرها..
يوم الجمعة :

ترمى مخلفات الحديد التي لم تعد صالحة لالستعمال وكذلك قنينات المشروبات الغازية 
من األلمنيوم أو القصدير، تعاد صناعتها بعد تذويبها..

يوم السبت :
توضع األسرة البالية والمخدات والتلفزات المتخلى عنها واألدوات التي استغنى عنها وتبدل 

بأخرى جديدة، قد تجدها األسرة الضعيفة الدخل موردا لتأثيث بيوتها وسد حاجياتها.
يوم األحد :

تجمع الصناديق لنظافتها وتعقيمها وإعادتها إلى أماكنها حسب اليوم..

- أزبال بقايا الخضر والفواكه :

السكن  صاحب  ويتحمل  الشقة،  ورقم  الحي  رمز  عليها  يكتب  كذلك  خاصة  أكياس  لها 
خصيصا  األكياس  هذه  تشترى  مسؤولياته.  وعلى  وضار،  ممنوع  من  بداخلها  ما  مسؤولية 

لنفايات المنزل من الخضر والبصل وغيرها مثال.
من  العمارة  باب  عند  األكياس  توضع  السكن  عن  بعيدا  الفواكه  أزبال  صندوق  كان  إن 

الساعة التاسعة صباحا إلى الثالثة زواال، وكل مخالف يتعرض للسؤال والغرامة.

- متى يتعود السكان على هذه األعمال ويحترمونها ؟

توزع المطبوعات على كل شقة وبيت به توزيع األسبوع لهذه المخلفات كل حسب يومه 
وساعته.

يعاد نشر هذه النشرات للتوعية واإلرشاد.

- صندوق خاص بيوم عيد األضحى :

يُسابق  أيام،  ثالثة  مدة  الرابعة مساء،  إلى  الثامنة صباحا  الساعة  األضحى من  عيد  يوم 
الزمن أصحاب معامل دباغة الجلود، إذ يجدونها موردا إلنتاج صناعات تقليدية مهمة، يشتغل 
عليها صناع مهرة، ال يتركونها عرضة لإلهمال ونشر الذباب ومرتعا للقطط والكالب، بعد أن 

يرشها صاحب األضحية بالملح وتوضع في أكياس يسهل نقلها.

نجاعة هذه األعمال :
في  المعامل ضالتها  تجد  فقد  األسبوع،  برنامج  السكان  واحترم  األعمال  إذا نظمت هذه 
تجديد وتموين معاملها بطرق عصرية متجددة تجعل الفضاءات واألحياء نظيفة وصحية وآمنة 

من الفئران وغيرها...
الشاغل  أناس شغلهم  فهناك  أمراض.  في  أمراض  كله  األزبال،  لمطرح  وجود  ال  ذاك  إذ 
اليوم انتظار شاحنات النفايات لفرز ما يمكن أكله للحيوان أو لباسه، أو جمعه من المخلفات 
من ورق، وزجاج وحديد وبالستيك يبيعون ذلك بأبخس ثمن، وحتى نتقي هذه المبيقات، علينا 
تنظيم عملية التخلي عن القاذورات باحترام أيام األسبوع، للتخلص منها، فهي ثروة تجني منها 
المعامل الصناعية المواد األولية وتطورها، وتذر على أصحابها أمواال طائلة لوجود مواد أولية 
منتظمة سهلة المنال. وهذا ما يوفر على الدولة تكاليف شراء مطارح لألزبال، وتخفيف العبء 

عن المواطن، واكتساب صناعات جديدة في األزبال.
مثال : توفير الكهرباء للقرى النائية عند تخمير األزبال فما علينا إال االستعانة بمهندسين 
أكفاء ونأخذ بتجربة الدول الصناعية.. ببلجيكا توجد معامل خاصة لهذه النفايات على بعد عشر 

كلم من مدينة بروكسيل..
ما  تجربتهما  واألخذ من  وهياكلها  المعامل  زيارة هذه  األزبال  على جمع  المشرفين  على 

يعود علينا بالنفع والصحة..
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المختار محمد التمسمانيمع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:
““““““““““““““““““““““““““““““““““““مع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبيمع صاحبي”””””””””””””””””””””””””””””””””

قال وهو يتمايل :
ذا هو شرارة ابن الشعب الذي بدا لي، كما أعرفه من خالل هذه األبيات األخيرة 
النضال والمقاومة والوطنية، حرب عنيفة ال تهدأ على  من قصيدته، هو شاعر 
للتيه  نهبا  فتصير  االرتقاء  سبل  عن  األمة  تعوق  التي  واالنحراف  الجهل  دروب 
مرة،  ما  غير  اعتقله  الذي  الغازي  المحتل  على  متمرد  شاعر  والتخلف..  والضياع 

فقال وهو رهين الحبس :
ما نحن يا سجن أشرار وال نفـــر     تمردوا فاستبا حوا الشرع والنظما
بل نحن يا سجن رهط ثار ثائره     لما رأى الحق مغصوبــا ومهتضما

فهب يحطم عن أعنـاق أمتــــه       نير العتاة وعن أفواهه اللجمــــــا)85(
وأطرق برهة، ثم رفع رأسه وهو يهمس :

دع السواد واشرب بنت كرم!
وتهافت وقال :

ال أدعها واهلل، وال أستبدلها بالكلفاء وال بالسخامية)86( ما دعا هلل داع!
لنا فــي كفـــــــه راح    ومن ريــــاه ريحــــان)87(

ثم تبسم وقال :
في »قهوة اإلثم«)88( يقول البحتري :

وفي القهوة أشكال      من الساقي وألــــوان
حباب مثل ما يضحك عنه وهو جــــــــــذالن
وسكـــــر مثـــل ما سكــر طرف منه وسنــان
وطعم الريــق إذ جاد     به والصــب هيمــان

لنا فــي كفـــــــه راح    ومن ريــــاه ريحــــان)89(
فبادرت :

وفيها يقول الخالدي :
هتف الصبح بالدجى فاسقنيها      قهوة تتــرك الحليــم سفيهـــا

لست تدري من رقة وصفـــــاء      هي في كأسها أم الكأس فيها)90(
فأسرع قائال :

وهذا ابن حجاج، شاعر العصر وسفيه األدب)91( يقول لصاحبيه :
قواما اسقيا في قهــوة روميــــة     مذ عصر قيصر دنها لم يمسس

صرفا تضيف إلى تسلط حكمها      موت العقول إلى حياة األنفـــس)92(
ويقول لهما أيضا :

يا خليلي قد عطشت وفي الخمــــــرة ري للحائـــــم العطشــان
فاسقياني محض التي نطق الوحـــــي بتحريمها من القـــــرآن
والتي ليس للتــأول فيهـــــــا     مذهب غير طاعة الشيطــــان
وأعده بي عن التي هدت النـا     ر قواهـــــا وحنقت بالدخــــان
إنني خشية من النر أخـشـــى      كل شيء يمـــس بالنيـــــران

ال تخافا علي دقة كشحـــــــي       ال تكال الرجال بالقفـــــــــزان)93(
فاسقياني بين الدنـان إلى أن       ترياني كبعض تلك الدنــــان
مقعدا بعد خفتي في نهوضي       أخرسا بعد كثرة الهذيـــــان
سكرة بعد سكرة تثبت اسمي      في المفالج أو مع العميـــــان
اسيقاني في المهرجان ولو كا       ن لخمس بقين من رمضان

اسقياني فقد رأيـــت بعينــــي       في قرار الجحيم أين مكاني!!)94(
غفر اهلل له!

فقلت :

وابن وكيع، صاحب المربعة)95(، الشاعر البليغ الظريف الذي اتخذ اللهم مذهبا في 
الحياة، فقد شغف هو أيضا بهذه »القوة المادية« وهام فقال :

وقهوة في كأسها تزهـــــر     يفوح منها المسك والعنبر
ورديــــة يحتثــهــــا أحـور       كأنها من خـــذه تعصــر

مهفهف لم يبتسم ضاحكا       مذ كان إال أكسد الجوهر)96(
وتسمعه، موالي الشريف : يأسر ساقيه أن :

قم فاسقني قهوة إذا انبعثت      في باخل جـــاد بالذي ملكــــه
لو خامرت صخرة بسوتهـــــا      ألحدثت في سكونهــا حركـــه
على غدير إذا الصبا درجـــت      في متنـه أظهـــرت لنا حبكـــه
كأن أيدي الرياح قد نسجـــت     لنــا على وجــه مائــه شبكـــه

ويصيح أيضا به :
اسقني من قهوة مشمولـة     تخلص النفس بها من همها

ال تذقها الماء في كلساتها     حسبها ما شربت في كرمهـــا)97(
وأمر صاحبي يده على جبهته ثم قال :

أما ابن المعتز فيقول عن »قهوته« في تصوير بديع :
نمج من إبريقنا قهـوة      تضوع بالمسك وبالعنبر

كأنما أقداحنا فضـــــة      تبطنت بالذهب األحمــر)98(
فقلت :

أما النواسي فقد جعل »قهوته« شفاء للهموم كابن وكيع فقال :
هل لك أن تغدو على قهـوة      تسرع في المرء إذا أسرعا

ما وجد الناس وال جربـــــوا      للهم شيئا مثلها مدفعــــا)99(
وخالفه ابن الرومي في هذا السياق فقال :

وقهوة صهباء مشمولــة     إحدى السبايا من قرى بابل
ما نزلــت بالهــم إال دعا      في أهله : ويل من النــــازل)100(

)يتبع(
ــــــــــــــــ

الهوامش :

)85( نفس المصدر ج53/7
)86( في »قطب السرور في أوصاف األنبذة والخمور« للرقيق القيراواني فصل خاص بذكر أسماء الخمر ونعوتها واشتقاقها وفي 
أن »الكفاءة« حمرة تشتد حتى تضرب إلى السواد و»السخامية« خمر يغلب عليها اللون األسود وأهل الشام يسمون األسود 

السخم.
)87( المصرد السابق ص 456

الفؤاد أي تستره،  الطعام وهي تقهي  إذا لم يشته  الرجل  : أقهى  الطعام فيقال  المدمن عليها تمنعه  )88( سميت قهوة ألن 
واإلقهاء بمعنى االجتواء واإلقعاد والكراهة.

)89( المصرد السابق 387.
)90( »فوات الوفيات« ج54/2

)91( بهذا وصفه اإلمام الذهبي في »سير أعالم النبالء« ج59/17 وزاد وأمير الفحش.. وحامل لواء الزطاطة والتفحش والقائم 
بأعبائها... أمة وحده في نظم القبائح وخفة الروح.. ورأيت له أنه قال : كل ما قتله من المجون فاهلل يشهد أنني ما قصدت به 

إال بسط النفس وأنا أستغفر اهلل من هذه العثرة...
)92( »جؤنة العطار من طيب القرائح في األشعار »الشاط 178 و»قول على قول« ج117/3 و»يتيمة الدهر« ج76/3.

)93( الكشح : ما بين الخاصرة والسرة ووسط الظهر من الجسم - القفزان ج قفيز : المكيال.
)94( »يتيمة الدهر« ج77/3.

)95( المربعة قصيدة كل أربعة أشطار على قافية واحدة وأولها :
رسالة من كلف عميد     حياته في قبضة الصدور

بلغه الشوق مدى المجهود    ما فوق ما يلقاه من مزيد
وهي طويلة، أنظرها في »يتيمة الدهر« ج434/1.

)96( »قطب السرور« 378
)97( نفس المصدر 384-382

)98( المصدر السابق 279
)99( »ديوان أبي نواس«5

)100( »قطب السرور«... 463.

)يتبع(

الجزء األول  ـ  جلسة 3

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

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

احَلفيَظة حُتلُِّل الأَْحقاد
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المغــرب ـ إسبانيــا
 

atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

�للفظ �لفيد

احتياطات  اإلسبانية  السلطات  تتخذ 
خاصة،  كلما تعلق األمرُ  بأحداث “رسمية” 
تتعلق  بشكل مباشر أو غير مباشر، بمدينتي 
سبتة ومليليــة، مدينتـــان محتّلتـــان،  من 
“مُخّلفــــات”  “اإلمبراطورية االستعماريــــــة 

اإلسبانية”. 
و لعل “الخوف من المغرب”، كما قالت 
هو  اإلسبانية،  كونفيدينسيال”  “إيل  جريدة 
الذي أخر زيارة الملك السابق  خوان كارلوس 
بعد  32 سنة  المدينتين  إلى  األول وعقيلته 

تنصيبهما ملكين على إسبانيا. 
وفي هذا الجوّ أيضا، تم “إحباط” زيارة 
الملك فيليب السادس إلى سبتة ومليلية التي 
عبر  ملكية”  “جولة  إطار  في  مبرمجة  كانت 

بعض المدن اإلسبانية.!   
لماذا إذا كل تلك الترتيبات واالحتياطات 
والمخاوف،  ما دامـــت  مدينتا سبتـة ومليلية 
“جزءا من التراب اإلسباني”  كما يدعي  ذلك 

األسبان ؟   
وتاريخيــــة   جغرافيـــة  ألسباب  أكيدا، 
خارج  تقعان  فالمدينتان  وسياسية  وإثنية.  
والجزر  أنهما   كما  “القارية”.  إسبانيا  أراضي 
الواقعة على ساحليهما  توجــدان في قـــارة 
ألن    ، وأخيرًا  أوروبا،  إفريقيا،وليست  أخرى: 
إسبانيا  طــرف  من  “اغتُصبتا”   المدينتين 
ووقعتا تحت احتاللها  في العصور الوسطى 
أوروبية  ممالك  ومعهم  األسبان  كان  حين 
عـــودة  دون  الحؤول   إلى  يسعــون  أخرى،  
العرب والمغاربة بوجه خاص،  إلى األندلس 
وشبه الجزيرة اإليبيرية، انطالقا من المغرب،  

حاملين راية اإلسالم  والجهاد  )!(..... 
“متورطة”   وحدها  إسبانيـــا  تكن   لم 
طموحاتها  شاركتها  بل  المغامرة،  هذه  في 
أوروبيـــة  عروش  االستعماريـــة  التوسعية 
الكاثوليكية  الكنيسة  الحال  ،وبطبيعة  أخرى 

والفاتيكان.     
حال من  بأي  يمكنها   ال  إسبانيا  أن  إال 
األحوال أن تدعي أنها “انتزعت” سبتة مباشرة 
توجد  كانت  المدينة  سيادة  المغرب.   من 
 ،1415 العام  منذ  البرتغالي  االحتالل  تحت 
ذلك   إسبانيا موجودة كدولة في  تكن  ولم 
لم  اإلسبانية  الدولة  إن ميالد  التاريخ، حيث 
يتحصل إلى سنة 1469، عبر اتحاد ساللتي 

قشتالة وأراغون،  

ومعلوم  أن  فيليب الثاني ملك إسبانيا 
البرتغال،  الذي لم يكن يُخفي مطامعه في 
استغل النصر المدوي للمغرب على البرتغال، 
في معركة وادي المخازن  عام 1578 وموت 
ليستوليَ    ، دوم سيباستيان  البرتغال  ملك 
على أراضي هذا البلد،  ويضمها إلى مملكته،  

ويعلن نفسه ملكا على البرتغال . 
وهكذا شرعت إسبانيا في فرض سلسلة 
بها  ينتهي   ، البرتغال  على  المعاهدات  من 
األمر إلى إجبار مملكة البرتغال “التابعة”  على 
االستعمارية،  “ممتلكاتها”  كافة  التخلي عن 
التي   ،1668 سنة  لشبونة  معاهدة  خاصة 
فرضت على البرتغال االعتراف رسميا بتبعية 
المملكتين  انفصال  مقابل  إلسبانيا،  سبتة 

واسترجاع البرتغال لسيادته واستقالله.  
وكانت اسبانيا قد اعترفت في معاهدة 
“تورديسالس  اإلسبانية ـ البرتغالية )1494( 
“بسيادة” البرتغال على  سبتة كما اعترفت في 
معاهدة “سينترا”  في عام 1509  أن ال حقوقَ 
لها في المستعمرات البرتغالية على الساحل 

المغربي من سبتة إلى بوجدور.    
معبًأ  المغرب ظل  أن  القول   وغني عن 
لقرون من أجل تحرير أراضيه المحتلة، على 
الساحلين المتوسطي واألطلسي،  حيث إن  
  )1727-1672( إسماعيل   موالي  هجمات 
ومحاصراته المستمرة للتحصينات اإلسبانية 
على  دليل  لخير    ، والبريطانية  والبرتغالية 

ذلك.  
للغة  الروحي  األب  اإلشارة ُإلى   وتجدر 
البرتغاليـــة  واألدب البرتغالــي  والقوميــــة 
البرتغالية ،  لويس دي كاموويش فقدَ إحدى 

على  برتغالية  عسكرية  حملة  خالل  عينيه 
سبتة   ) لوزياداش( حيث أصابته “خرتوشة” 
من “مكحلة” قنّاص مغربي كان يترصّده. 
ولكن ذلك لم يمنعه من  أن يرى مدينــــة 
سبتـــة،” بكامل الوضوح”، مدينة مغربيـــة 
العالية  ومآذنها  الجميل   بعمرانها  مزدهرة 
وأسواقها العامرة وتجارتها  الرائجة ومينائها 

التجاري الشهير.   
هـــذه شــــذراتٌ  من تاريخ سبتــــة،  
التصريحــــات  “زيــــف”  بوضـــوح  تُبـــرز 
واالدعاءات   الكاذبة  لمن ال زال  يتملكهــم 
اإلمبريالية  إلى  الماضــي،  إلى  “الحنيـــن” 
المواقـــــع  بـ   زالوا يحلمون  ، وال  اإلسبانية 
“المحتلة”،  والمستعمـــرات،  و “الممتلكات” 
أو حتى “بأراضي ما وراء البحار”ـ   من بقايا  
الكتائب اإلسبانية، )الفاالنخي - 1933(   وهي 
الجنرال  اندمجت في نظام   ، منظمة فاشية 
العقيدة  الجمـــع بين  فرانكـــو على أساس 
الوطنية و مبادئ “ال ريكونكيستا” التي تعتبر 
أساس قيام الدولة اإلسبانية لتصبح منظمة 
“الفاالنخي اإلسبانية” الدرع السياسي لنظام 

فرانكو الديكتاتوري. 
ولليــوم،  فــإن  إسبانيــــا “الحديثــــة” 
لم تستطع التخلص، كما يبدو،  من عقيدة 
“الفالنج” اليمينية المتطرفة، وهو ما يفرض 
عليها التشبث  بعقلية االستعمار التي تُذكرنا  
األقل  على  األبد،   وإلى  تجاوزه،  تم  بعهد، 

بالنسبة للعالم الحر!!!....... 
ع. كنوني 

اخلوف من رّدة فعل املغرب اأحبط زيارة 
فيليب ال�شاد�س ملدينتي �شبتة ومليلية 

 انخرط اإلنسان، منذ بداية ظهوره على وجه البسيطة، في مواجهة 
مختلف متاعب الحياة، بدءًا من تأمين غذائه و حماية نفسه من الضواري 
أن  غير  إصابات.  أو  أدواء  من  يعتريه  لما  عالجات  عن  بالبحث  انتهاءًا  و 
اآلدمي، في مراحل تطوره األولى، كان يعتمد بشكل رئيس على اإليمان 
يفسر  تبعا العتقاده ذلك،  الخوارق، فصار،  و  األساطير  بثقافة  االعتقاد  و 
الظواهر الطبيعية، ومن بينها األمراض و الجوائح، بمنطق بعيد عن العلم، 
التفسيرات، إذ كان يحاول معالجة هذه  كما صار، بالنتيجة، مقيدا بهذه 
العوارض الطبية باالعتماد على نسبة قوى شفائية خارقة لبعض األشياء 
أو الكائنات الحية، وذلك قبل أن يتطور تفكيره و ينتقل من مرحلة »الفكر 
األسطوري« إلى مرحلة »الفكر الديني«، حيث اقتنع تفكيره بضرورة وجود 
في ظل  اإلنسان،  على  ما  و  الطبيعي،  العالم  لهذا  إالهي  حاكم  و  خالق 
وجود هذا الرب، إال طلب العون و الغوث منه لمواجهة األخطار و العلل 

التي تعتريه و تصيبه خالل حياته.
التطور  في  أخذ  األزمنة،  و  الحقب  توالي  مع  البشري،  الفكر  أن  غير 
السالفة، وذلك بفعل  التفكير  أنماط  و الشروع في اإليمان بعدم جدوى 
نحو  اإلنسان  انتقل  وهكذا  المألوفة،  غير  الظواهر  معاينة  و  التجربة 
مرحلة أخرى من مراحل التفكير، هي مرحلة الفكر العلمي المعزز باألدلة 
والبراهين التجريبية، و هي مرحلة مفصلية ستغير، بشكل جذري و شامل، 
كما  لألمور،  معالجته  أو  تفسيره  طريقة  و  البشري  الكائن  حياة  نمط 
السابقة،  المراحل  مع  قطيعة  البشرية  تاريخ  من  المرحلة  هذه  ستسجل 
حيث راكم اإلنسان معارف مختلفة و توصل لقناعات جديدة معززة بمنطق 
التجريب و المعاينة قبل التأكد من خالصات أو نظريات معينة تم إثباتها 

بواسطة التجريب.
لكن الحقيقة هي أن البشرية، و رغم مرور حقب طويلة على دخولها 
الفكر  آثار  من  نهائي  بشكل  تتخلص  لم  التجريبية،  العلوم  مرحلة 
األسطوري و الخرافي، إذ أنه، على سبيل التمثيل، رغم تطور علوم الطب و 
الصيدلة و بلوغها مراحل متقدمة للغاية، الزالت بعض الفئات أو األفراد 
يؤمنون بنسبة قوى عالجية باهرة لكائنات أو حيوانات من فصيلة معينة.

االجتماعي، على  التواصل  مواقع  أحد  اطلعت في  أيام معدودة،  قبل 
قصة يدعي كاتبها أنها قصة حقيقية و كيف أنه كان شاهدا على صحة 
وقائعها، و مضمون القصة، بحسب الراوي، أن أحدهم زار محال للبغاء قبل 
بإدارة  و كان موظفا  الشخص،  أن هذا  غير  منزله،  للمبيت في  يعود  أن 
الصباحي  استحمامه  أثناء  فوجئ  القصة،  صاحب  رواية  حسب  الداخلية 
بدل  و  ثوانٍ معدودة،  أصلعا في  رأسه، بحيث صار  بتساقط كامل شعر 
لما  تفسير  بحثا عن  والده  منزل  اتجه صوب  الوظيفي،  بمكتبه  االلتحاق 
بمعرفة  أجراه  الذي  التشخيص«   « بعد  و  فجائي،  صلع  من  له  تعرض 
الوالد، طمأنه و وعده بتوفير عالج فعال لهذا الصلع، و الغريب في هذا 
العالج الموصوف أنه لم يكن أعشابا طبية أو مستحضرات كيميائية، بل 
إسم  يحمل  السحالي  من  نوع  هو  األساسي  عنصرها  غريبة  وصفة  كان 
المحلي، حيث قام باصطياد واحد منها  اللسان  »عمار أحرباش« بحسب 
وذلك قبل إحراقه و خلط رماده بزيت الزيتون و توصية اإلبن بدهن رأسه 

المصاب مرتين في اليوم الواحد لمدة أسبوع كامل. 
استعاد  إذ  »مذهلة«،  الراوي،  مزاعم  بحسب  النتيجة،  كانت  قد  و 
الحرباشية«  »الوصفة  بفعل هذه  المفقود  اإلداري كامل شعره  الموظف 

و عاد إلى سيرته األولى !
الحقيقة أن الواحد منا يقف مشدوها إزاء هذه االدعاءات السخيفة في 
عصر انتشرت فيه العلوم الطبية و الصيدلية بمختلف بقاع العالم، لكن 
البشر تؤمن بفعالية هذه »المستحضرات  أعداد من  زالت  رغم ذلك، ما 
والعالجات الفلكورية« و بقدرتها على تحقيق ما عجز عنه الطب الحديث.

يُنْسب لسحلية » عمار  العلمي لما  المنطقي و  التفنيد  و في سياق 
فاروق  األستاذ  ذكرني  األصلع،  شعر  إنبات  على  قدرة  من  أحرباش« 
بقصة فريدة، إذ روى لي أن أحدهم حاول إقناع شخص أصلع يحمل لقب 
»عمار  لوصفة  المماثلة  الغريبة  الوصفات  من  نوع  بتجريب  »الشاعر« 
أحرباش« من أجل استنبات شعره، فواصل » الشاعر« االستماع إلى أقوال 
زميله حتى نهايتها، و ذلك قبل أن يعمد إلى نسفها جملة و تفصيال، إذ 
وجه له الخطاب ضاحكا : » لو كان هذا العالج الذي تدعيه صحيحا، لكان 
السيد الزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف قد اعتمده كعالج للصلع 

الذي أصاب رأسه«  !
المزاعم  تفنيد  سياق  في  التذكير،  من  بد  ال  الختام،  مسك  في 
الدكتور  لبالد »مغرب الشمس« األستاذ  الكبير  المؤرخ  أن  »الحرباشية« 
أحمد الطاهري، الذي أرَّخ لِتطور مختلف العلوم ببالد المغرب، بما فيها 
علم الطيران و الطب، لم يذكر شيئا في مؤلفاته عن الخصائص العالجية 

لكائن يدعى » عمار أحرباش«.

»عمار اأحربا�س«

لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل وكرمه المرحوم

عبد القادر اخلاجدي البقيوي
إطار متقاعد لدى شركة »الريد« سابقا، »أمانديس« حاليًا 

وذلك يوم اإلثنيـن 10 غشت 2020، وشيـع جثمانه الطاهر ودفن في اليوم 
نفسه بمقبرة المجاهدين، بعد صالة الظهر.

أرملـة  إلى  التعازي  بأحر  طنجـة  جريدة  أسرة  تتقدم  الجلل،  المصاب  وبهذا 
الفقيد السيدة أنيسة اليعقوبي وإلى أبنائهما، محمد سراج، منير، فيصل، أنوار، 
الفقيد، راجية لهم الصبر والسلوان  محمد وفتيحة، وكذا إلى جميع أفراد عائلة 
وللفقيد عظيم األجر والغفران، تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع 

النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

)�صدق �ل �لعظيم(

ًة َفاْدُخِلي  َيّ َيًة َمْر�صِ ِك َر��صِ ُة �ْرِجِعي �إَِلى َرِبّ ْطَمِئَنّ ْف�ُس �ْلُ ُتَها �لَنّ { َيا �أََيّ
ِتي   } ِف ِعَباِدي َو�ْدُخِلي َجَنّ
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ال أحد كان يتنبأ بنتائج الوالدة القيصرية لحكومة خرجت من رحم أزمة ناتجة 
عن مخاض عسير استنفذ جهدا وماال ووقتا تجاوز الحدود المعقولة، دون االهتداء 
من  المشاورات..!!   مسار  في  والتحكم  واالستئساد  التشدد  بفعل  نتيجة  أية  إلى 
قلبت  والمعلنة  الخفية  األحداث  ومجريات  المتسارعة  التطورات  أن  القول  المفيد 
كل الموازين ووضعت حدا للبلوكاج السياسي المتعدد األطراف والجهات، وانتهت 
سعد  حكومة  خرجت  األزمة-  -أي  رحمها  ومن  وجزئياتها،  تفاصيلها  بكل  األزمة 
يشبه  بشكل  وزعت  وزارية،  حقيبة  وثالثون)38(  ثمانية  تحمل  العثماني  الدين 
مستوى  على  الداخلية  سلطات  مساراته  خبرت  الذي  اإلداري  التقطيع  خريطة 

الجماعات والدوائر االنتخابية في األقاليم والجهات ألغراض وأهداف معينة..!
بعد األزمة التي دخلت في نوبة عميقة لما يقارب ستة أشهر من المد والجزر 
واإلمالءات والمناورات والمناورات المضادة والمصالح الحزبية، انتهت إلى تشكيلة 
حكومية وفق ما رأينا، أثبتت أن األمور تسير في هذه البالد بمنطق غريب!! شروط 
وإمالءات وتنازالت هي العناصر المحددة للهيكلة الحكومية.. تعرفنا خاللها على 
وجوه غير معروفة محسوبة على أحزاب سياسية ال يربطها بها إال الخير واإلحسان 
وبعد  األهمية  بالغة  استراتيجية  وزارية  حقائب  لتتحمل  عجل  على  عليها  نودي 
أموال الشعب  الوزراء بتقاعد مريح يدفع من  إلى طابور  انتهاء مهامها ستنضاف 

وهكذا دواليك...!
-فيما   2017 أبريل   )05( يوم خامس  اإلعالن عنها عشية  تم  التي  الحكومة 
أتذكر- اليعدو أن تكون حسب االنطباع العام تعديال وزاريا وليس حكومة جديدة 
طفيف  استثناء  مع  األشخاص،  لنفس  المظفرة  العودة  مع  المواقع  تغيير  فيه  تم 
لبعض الوجوه النسائية على الخصوص غير المعروفة في الساحة السياسية التي 
إلى جانب جيش من  واستقاللية  أهمية  ذات  وزارية  لتقلد مناصب  الحظ  حالفها 
هيكلة  ضمن  عجيبا  غريبا  خليطا  يشكلون  حكوميا  عضوا   40 من  يقترب  الوزراء 
غير متجانسة..!! إلى ذلك، فإن النتائج التي تنبأنا لها لم تأت معاكسة للتوقعات 
بخصوص الحجم الكبير للوزراء- عدديا - فيما لم يفلح سعد الدين العثماني في 
ضبط زمام األمور.. غير أن الرياح تجري بما التشتهيه وصفة الطبيب النفساني.. 
لهذه األسباب وغيرها، قلنا ونؤكد بأن سعد الدين العثماني سيقوم، وال مفر له من 
ذلك، بدور »العطار« الذي لم يفلح هو بدوره في إصالح العيوب الجسدية والروحية 
الذي  الزمن  التي احدودب ظهرها وترهل جسمها بفعل عامل  للعجوز  والجمالية 
اليرحم !! وفي المحصلة، فإن  تسعة وثالثين )39( وزيرا في حكومة مشهود لها 
بمطابقة األصل في نسخة مماثلة لألولى معدلة ومنقحة مع تزيين الحواشي..!! 
قاد حريما نسائيا  العثماني  الدين  إلى أن سعد  السياق، وجبت اإلشارة  وفي هذا 
-تسع وزيرات- هو األول من نوعه - عدديا -  في تاريخ الحكومات السابقة، غير 
أنه في سياق األحداث المتوالية، وفي إطار الترتيب لإلنتخابات المقبلة »2021« 
بادر الملك إلى إعطاء توجيهات لرئيس الحكومة بضرورة تعديل حكومي لتجديد 
والتقليص  الكفاءات  من  جديدة  بنخبة  واإلدارية  الحكومية  المسؤولية  مناصب 
من عدد الوزراء لتضم 24 وزيرا بما فيهم رئيس الحكومة.. من هنا نتساءل هل 
النسخة  كانت  وإذا  2021؟؟  انتخابات  لخارطة  ترتيب  أم  »كفاءات«   حكومة  هي 
تقليص  تم  ما  بعد  جديدة  وجوه  بستة  تعززت  قد  العثماني  حكومة  من  الثانية 
سنة  بعد  الكفاءات  هذه  أنجزت  فماذا  متوقعا،  كان  كما  الوزارية  الحقائب  عدد 
كاملة من تواجدها بالحكومة!؟  دون إغفال مغادرة أحد الوزراء -الثقافة والشباب 
والرياضة- للمجموعة الحكومية بعد االستغناء عنه بصفة رسمية  واستبداله بوزير 
المستغنى عنه  تم استقدامه، كما هو معلوم،  الوزير  بأن  من نفس حزبه، علما 
ضمن مجموعة »الكفاءات« وما أدراك ما الكفاءات!؟ ثم ماهي المعايير المعتمدة 
في تعيين ما سمي »بالكفاءات«؟؟ هل هو ترتيب للخواطر، كما سبقت اإلشارة أم 
تقليص لمناصب المسؤولية دون التأكد من الخبرة والمعرفة والكفاءة الحقيقية 
لالشخاص..!!؟ ماذا تحقق من مشاريع وقرارات ووعود هذه المجموعة التي جيء 
بها كقيمة مضافة في أفق إعطاء نفس جديد للعمل الحكومي؟؟ والحقيقة  التي 
ال يجب أن تغيب عن ذهن الحكومة هو أن معضالت بالجملة ومشكالت اجتماعية 
وأزمة اقتصادية خانقة تنتظر حلوال تأسيسا على خطاب ووعود والتزامات تضمنها 

أول تصريح حكومي تاله رئيس الحكومة على مسامع الشعب..!! 
وحتى النطيل الكالم بهذا الخصوص، فعلى أرض الواقع ال شيء تحقق إلى 
اآلن، ماعدا بعض اإلجراءات الروتينية المحتشمة،  ليست أكثر من ذر الرماد في 
العيون!؟ أقول إجراءات وليس شيئا آخر عجزت عن وضع حد للمشكالت المتفاقمة 
في المجتمع..!؟ في هذا السياق وصف أحد األحزاب الذي عرف عنه  أنه كان حليفا 
الحكومة  انسحابه من  بعد  له  بيان  في  األغلبية  لحزب  النخاع  الوفاء حتى  شديد 
قائال: » هناك افتقاد نفس سياسي حقيقي في التدبير الحكومي« هذا تصريح حزب 
شارك في الحكومة إلى آخر نفس، قبل وبعد كل هذا، فإن الشعب المغربي ينتظر 
من الحكومة »القديمة/الجديدة« أن تجيب على انتظاراته الكثيرة من باب االلتزام 
الذي قطعته الحكومة على نفسها، فاألولويات األساسية والرهانات الحقيقية هي 
أوال  الشعبية  واختياراتهم  المواطنين  وتطلعات  يتماشى  بما  والتنمية   اإلصالح 
وثانيا وأخيرا، وسنرى في مقبل األيام، أي قبل موعد االستحقاقات القادمة »2021«  
وكيف ستواجه  العثماني..!   وأهداف حكومة  وتصورات  ورؤى  استراتيجية   ماهي 
المجتمع..!  التي يئن تحت وطأتها  وبأية برامج األزمات والمشكالت والمعضالت 

فماذا أنت فاعلة ياحكومة الكفاءات ؟؟

من صميم المجتمع

• إدريس كردود

حكــومـــة
كفاءات ... من دون 

اإ�شلحات.. !؟
في إطــار اإلصالحـــات التي 
تخطـــط لهـــا وزارة االقتصـــاد 
والمالية، تسريعُ تعميم التغطية 
الصحية إلجتماعيـة، الــذي دعـــا 
إليه الملـك في خطــاب العـــرش 
األخير. حيــث إن هذه التغطية ال 
تشمل  في الوقــت الراهن سوى 
ثلث المغاربة،  األمر الذي يتطلب 
تعميم  مرحلة  تنفيذ  في  اإلسراع 
واالجتماعية  الصحيـــة  التغطيـة 
مساهمين  الجميع،  يستفيد  حتى 
أو غير مساهمين، من نفس  سلة 

العالجات. 
الصحيـة  التغطيــة  التخلــي عن نظـــام  يفــرض  األمر  وهـذا 
»راميد« وتعويضه بالتأمين االجبـــاري عن المــرض )أمو( الذي ال 
من  يستفيد  الثاني  الثلث  بينما  المغاربة،   ثلث  سوى  عليه  يتوفر 

»راميد« ويبقى الثلث األخير بدون أي تعويض أو استفادة. 
االستثمـار  صندوق  فسيحدُث  اإلقتصــادي،  الجانـــب  في  أما 
االستراتيجي في إطار الرؤية  الملكية  لتدبير المرحلة  الحاليــة التي 
تمويل  باألساس،  مهمته،  تكون  الجائحة،  بسبب  البالد،   بها  تمر 
المشاريع االستثمارية الكبرى في إطار الشراكة بين القطاعين العام 
الشغـــل  حيـث  والخاص وبشكل مباشر وذلك بهدف خلق فرص 
البالد،  في  التشغيل  وتطوير  تنمية  هو  يبقى  الرئيسي  الهدف  إن 
البنية  مشاريع  تحقيق  بغاية  قطاعية  صناديق  إنشاء  سيتم  كما 

التحتية ودعم المقاوالت الصغـــرى 
والمتوسطة. وقد تم رصد 45 مليار 
مليار   15 الصنــدوق،  لهــذا  درهم 
األولى سيتم تحويلها من الميزانية 
توفيرها   سيتم  مليار،   33 و  العامة 
المؤسسات  مع  العالقة  إطار  في 
وأيضا  والدوليــة،  الوطنية  المالية 
القطــاع  مع  الشراكــة  إطـــار  في 
الخاص. وسوف يتــم إنجاز مشاريع 
بهــا  القيــام  المزمــع  اإلصالحات 
سنوات  الخمس  خالل  مراحل  على 
األنظمة  إصــالح  تشمــل  القادمة، 
العام  القطاع  وإصالح  االجتماعية، 
أداء  ومواكبـــة  الدولة  مساهمات  لتدبير  وطنية  وكالة  وإحداث 
المؤسسات، في إطار »ميثاق االنعاش االقتصادي والشغل«  وعقد 

البرنامج  المتعلق بالسياحة  للسنتين المقبلتين.  
إضافة إلى ذلك، سيتم العمل على ضخ حوالي 120 مليار درهم 
حيث  منهـــا  والمتوسطــة  الصغرى  خاصة  المقاوالت،  لمواكبة 
ستخصص  منها 75 مليار درهم للقروض المضمونة  من الدولة  
في حين سترصد 45 مليار درهم لصندوق االستثمار االستراتيجي.  
المؤسســـات  قطــاع  إصالح  كذلك،  اإلصالح  مخططات  وتشمل 
االقتصاد  وزير  أسماه  ما  باعتراض  يواجَه  ملف  وهو  العموميـــة، 
حين  عميق،   إصالح  كل  ترفض  التي   مقاومة«  »جيوب  والمالية  
يشمل اإلصالح حذف مؤسسات ومقاوالت  عمومية أصبحت متجاوزة  

ووجب حذفها  ألنها لم تعد صالحة  وتستنزف ميزانية الدولة.  

اشتغــال  عن  أخبار  حاليا،  اإلسبانية  الصحافة  في  تروج 
شروط  يحدد  بروتوكول  إعداد  على  ومليلية  سبتة  مسؤولي 
إعادة فتح »حدود« المدينتين مع  »المغرب«. وفي هذا الصدد، 

بعد إعالقها لشهور من طرف المغرب ولألسباب المعروفة. 
الصــدد،  صــرحـــت ممثــلـــة مدريـــد في  وفـــي هــذا 
كانت  كما  تكون  لن  الحدود  أن  ماتيـوس،  سبتة،  سالفـادورا 
تُعطى   سوف  الدخول  في  األسبقية  وأن  السابق،  عليه  في 
في  مفتوحا  يكون  لن  المعبر  اجتياز  أوراق،  وأن  يحملون  لمن 
 ، والخروج  الدخول  عمليات  من  التخفيف  أجل  من  الجميع  وجه 
وأن األسبقية سوف تعطى للعمال النظاميين ومعلوم أن  معبر 
سبتة يخضع لعمليات تجهيز هي اآلن في آخر أشواطها  ومنها 
أجهزة  بواسطة  للمراقبة  مخادع   إقامة  الخصوص  وجه  على 
التعرف على مالمح الوجه،  كما هي الحال فيما يعرف بـ »الحدود  
وفق  للتجديد  سيخضع  أيضا  العبور  وأن  العالم.  في  الذكية« 
ومليلية   وأن  سبتة  ومن  إلى  والخروج«   »الدخول  بروتوكول 
حكومة  على  أولية،  صيغة  في  يعرض  سوف  البروتوكول   هذا 

مدريد خالل األيام القليلة المقبلة.

 مخططـــــات الإ�شــــلح  يف الطريـــــق
و »جـيـــوب املقـاومـــة« تتحـــرك !

الإ�شبان يبحثون عن �شبل فتح  معابر �شبتة 
ومليلية على »احلدود« مع املغرب

بروتوكول »فتح احلدود« يوجد طور ال�شياغة 

بعد مرض عضال وعن عمر يناهز 90 سنة، لبى نداء 
ربه المشمول بعفو اهلل المرحوم

ح�شــن غــزولـــي
يوم األربعـاء 12غشت 2020 وشيـع جثمانـه الطاهر ودفن، 

ظهر اليوم نفسه، بمقبرة المجاهدين.

وبهذا المصاب الجلل، نتقدم بأحر التعازي إلى  أفراد عائلته، 
الصادق آياسين، عبد المجيد آياسيـــن، عبد اللطيـــف أياسيـن، 
راجين  الفقيد،  أقارب  جميع  إلى  وكـذا  المريني  الرحمان  وعبد 
لهم الصبـر والسلوان، وللفقيـد عظيم األجـر والغفـران، تغمـده 
اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع النبيئين والصديقين 

والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

ِ َو�إِنَّا �إَِلْيِه َر�ِجُعوَن �أُوَلِئَك  يَبٌة َقاُلو� �إِنَّا ِلَّ اَبْتُهْم ُم�صِ اِبِريَن �لَِّذيَن �إَِذ� �أَ�صَ ِ �ل�صَّ { َوَب�شرِّ
ْهَتُدوَن  } َلَو�ٌت ِمْن َربرِِّهْم َوَرْحَمٌة َو�أُوَلِئَك ُهُم �ْلُ )�صدق �ل �لعظيم(َعَلْيِهْم �صَ
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جميع    على  ـ  شهر  من  أقل  في  ـ  الباعمرانية  المقاومة  سيطرت 
مراكزالجيش اإلسباني بمنطقة سيدي إفني:

مركزأسكاـ مركز أملوـ  مركز ثالثاء صبوياـ  مركز تبلكوكتـ  مركز 
إمستيتن )حيث أرض أجدادي(.

 ومن المعارك الشرسة التي خاضها المقاومون بشراسة:
انبال  تحانوت  معركة  أوندر،  أسيف  معركة  بويجاريفن،  معركة 

ومعركة دار المراكشي.
وقد بلغ عدد شهداء العزة والكرامة مائة وأربعة شهيدا، بينما بلغ 
عدد القتلى في صفوف الجيش اإلسباني ما يزيد على ألف وسبعمائة 
قتيل، فضال عن عدد من الجنود األسرى الذين تم احتجازهم كرهائن، 
له  المغفور  إشراف  تحت  اإلسباني  للسفير  بعد  فيما  تسليمهم  وتم 

محمد الخامس في حفل رسمي ببالط  الرباط.
لما وضعت الحرب أوزارها ظلت مدينة إفني، الرازحة تحت النفوذ 
من  لردح  الباعمرانييـن  المقاوميـن  طرف  من  محاصـرة  اإلسبانـي، 
واألزقةـ  الدروب  مخترقا  ليال  والدي  تسلل  اآلونة  تلك  وفي  الزمن.. 
متخفيا في جلباب مرقع ـ قاصدا بيت أهله ،وكله شوق لمعانقة ولده 

الذي لم يحضرلحظة ميالده وال احتفل بعقيقته.
إلى صدرها  حادة  نفذ كسهام  الباب،  على  والدتي طرقا  سمعت 
لن  الطارق  بأن  أشعرها  فؤادها  وكأن  مضجعها،  من  لتوها  فقفزت 
يكون سوى بعلها الحبيب، أحست وكأن نبضات قلب شريك حياتها 
هي التي كانت تدق، وتأكد إحساسها لما سألت الطارق بصوت حنون: 

»شكون؟« فأجاب بهمس: »قريب«.
لما تناهى إلى سمع والدتي صوتا مألوفا افتقدته لشهور،فتحت 

الباب فصدته بالفور، لمرآى رجل وجهه بقب الجلباب مستور.

والدتي  قالت  ـ  المفزعة/المفرحة  ـ  العابرة  اللحظة  هذه  عن  و 
رحمها اهلل :

عيد،كنت  يوم  ،وكأنه  اليوم  ذاك  كبيرة  سعادة  تغمرني  كانت 
وأعددت  وترتيبه،  وكنسه  البيت  بتنظيف  قمت  شغالة..  نحلة  مثل 
طاجين سمك، شممت رائحته ولم أذق  طعمه، خامرني إحساس بأن 
إال بحضور جيران  المائدة  الغطاء فوق  الطاحين لن أكشف عنه  هذا 

أوضيوف كرام..
وجبـة  فبردت  الشمس  غـابـت  ثم  العصر  وتـاله  الظهر  انصرم 
العشاء، ظل الطاجين فوق المائــدة على حاله، وكأنه ناسك متعبــد 

في خلوته الأنيس له في وحدته.
تلك الليلة ، ياولدي، لم يغمض لك جفن، كنت التكف عن تحريك 
وكأن  اإلبتسـام،  عن  التفتـر  كنـت  كما  الصغيرتين،  ورجليك  يديك 
المالئكة تدغدغك وتالعبك، حاولت تنويمك لكنك امتنعت، طار النوم 
من جفوني وأنا أطبطب عليك موحدة اهلل عساه سبحانه وتعالى ينزل 
عليك السكينة  فتنام ياقرةالعين، فجأة سمعت طرقا خفيفا على الباب 
بدون   الباب  فتحت  افتحـي«،  أنا  »قريب  يقول:  بغريب  ليس  وصوتا 
تردد، وفي لمح البصر أغلقته في وجه الطارق المريب للشك، المتخفي 
بقب جلبابه، وصحت بأعلى عقيرتي مستنجدة: »واك واك آعباد اهلل 

السرَّاق«.
 حسبت الطارق لصًا، ولم يهدأ روعي إال حين سمعـت من خلـف 
عن  ويخبرني  تسرني،  بأشياء  يذكرني  مألوفا  صوتا  الموصد  الباب 
والدك  هو  الطارق  بأن  أدركت  ،ساعتها  إالاهلل  اليعلمها  أسرارعائلية 
المتخفي في جلباب مهلهل، واستلهمت إذاك سرتلك السعادة التي 
الليلة،  تلك  في  للنوم  استسالمك  اليوم، وسبب عدم  غمرتني طيلة 
وكأن رسالة من السماء أخبرتك بقدوم والدك المقاوم الذي يتمنى 

أن يجدك صاحيا غير نائم.
ولكم أن تتصوروا فرحة اللقاء حول طاجين سمك أعيد تسخينه 

في الهزيع األخير من الليل.           
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• لماذا التوجه إلى اللغة على وجه التحديد، لماذا لم تتوجهي 
وانخرطت  مثال  التشكيل  فن  مثل  أخرى  تعبيرية  أشكال  نحو 

بالمقابل في سراديب الكتابة؟
•• انتزعتني اللغة انتزاعا من بين األلوان والرسم منذ طفولتي. 
تنتابني الرغبة في أن أرسم، لكنني ُأسِوف في كل مرة أؤجل ذلك. 
أستطيـــع  يوما كي  أرسم  أن  وآمل  الرسم  أفكر في دراسة  أحيانا، 

الفكاك من اللغة. 
• يقول إميل سيوران : الجرح يكون جميال إذا كان أدبًا، 

أيّ جرح تتدرب نبيلة على كتابته؟
ألمه،  ولكل جرح حكايته،  جراح  الحقيقة هي  في   ••
أمله وجماله أيضا حين يصير مِدادا لإلبداع. أكبر جرح 

أضمده بقلمي هو الظلم بكل أشكاله. 
التي تجعل من  المعايير  • في نظرك ما هي 

عنوان ما مناسبا لنص ما؟ 
•• العنوان أكبر عقبة أمامي، أحيانا أختاره 

قبل النص، لكن في أغلب األحيان تصيبني 
الحيرة والقلق في االختيار. العنوان عتبة 

النص وفي رأيي يجب أن يكون بؤرة 
أبعادا  ويمنحه  القارئ  يستفز 

لقراءات وتأويالت شتى. 
• هــل يمكـن 
ينتقل  أن  للكاتب 

من فن أدبي آلخر دون أن يجر معه خيبات الفشل، ثم هل يمكن 
أن يكون الناقد كاتبا ناجحا؟

أو  بينها  الجمع  أو  آخر  إلى  أدبي  فن  من  األدباء  انتقال   ••
التخصص في مجال معين مسألة عادية، أما الفشل كما حدث للناقد 
الفرنسي سان بيف فأمر وارد، بل هناك من النقاد العرب من حاول 
معينة  لنظريات  تخضع  جامدة  روايات  كانت  لكنها  الرواية،  كتابة 
جعلتها عبارة عن لبنات تم تشكيلها في قوالب جاهزة وبالتالي لم 

يجد فيها القارئ ما يستفزه. 
كتاب  فهناك  السردي  اإلبداع  مجال  في  النقد  عن  بعيدا  أما 

جمعوا بين الرواية والقصة في أعمال خالدة وعلى كل فعلى الكاتب 
أن يفكر كثيرا ويخطط في مسألة خوض تجربة جديدة في مجال ما.
• كيف ترى تجربــة »أدب السجـــون« في العالم العربـــي 

خصوصا؟
•• هي تجربة مميزة لوالها لما عرفنا المعاناة الحقيقية للسجناء 
والسجينات. وهناك تجارب رائدة في األدب المغربي منها 
تجارب  الحقيقة  في  وهي  المرزوقي  الكاتب  تجربة 

تستحق القراءة والدراسة والنقد. 
تواجهينها  التي  العقبات  أهم  هي  ما   •

في نشر إبداعاتك؟
أسعاره  وارتفـاع  النشـر  عقبــة هي  أول   ••
التسويق  ضعـف  إلى  إضافة  الدعم  انعدام  ثم 
التوزيع  وغياب  المغرب  داخل  والتوزيع 
خارجــــه، ثــم مسألـــة المَعارض 
حيـث  بهــذا  أدرى  وأنتم  المحلية 

شبكة العالقات والمحسوبية.
المرأة  تستطيــع  هل   •
الكتابــة   بيـــن  توفـق  أن 
كالتــزام دائـــم وبيـــن 
وزوجة  كأم  واجباتهــا 

وعاملة؟
المسؤوليات صعب جدا وغالبا ما يكون  التـــوفيــق بيــن   ••
على حساب صحة وراحة المرأة المبدعة. بالنسبة لي أضحي غالبا 

باإلبداع فالتعليم كمهنة يستنزف كل الطاقة والوقت.
• هل لديك طقوس خاصة للكتابة؟

.. كنت في السابق أخلو بنفسي وأفترش األرض وأكتب بقلم 
أزرق على ورق أبيض، ثم صرت أحمل دائما مذكرة صغيرة أو مجرد 
قطعة ورق. ذات موقف في سفر بعيد لم أجد ورقا فكتبت على كفي. 
أفضل الكتابة أوال بقلم على الورق، أشعر بنبضي وبصمتي وأفتقد 

هذا الشعور حين أكتب على الحاسوب.

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

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

الجزءالرواية المسافرة
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• محمد العودي
  oddimed@gmail.com
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أسعاره  وارتفـاع  النشـر  عقبــة هي  أول   ••
التسويق  ضعـف  إلى  إضافة  الدعم  انعدام  ثم 
أسعاره  وارتفـاع  النشـر  عقبــة هي  أول   ••
التسويق  ضعـف  إلى  إضافة  الدعم  انعدام  ثم 
أسعاره  وارتفـاع  النشـر  عقبــة هي  أول   ••

التوزيع  وغياب  المغرب  داخل  والتوزيع 
خارجــــه، ثــم مسألـــة المَعارض 
حيـث  بهــذا  أدرى  وأنتم  المحلية 

شبكة العالقات والمحسوبية.

الكتابــة   بيـــن  توفـق  أن 
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»لبنان: متظاهرون يطالبون بعودة ال�شتعمار الفرن�شي 
بعودة  شعب،  أي  شعبٌ،  يُطالب  مؤلم  أن 
تأت  لم  التي  االستقالل  سنوات  بعد  االستعمار 
بما كان يشتهي المواطنون، بل تحول االستقالل 
فســاد  وعرّى  الشعب،  صـدر  علــة  إلى  كابوس 
إلى ضيعة  بلدهم  الذين حولوا   االستقالل،  زندة 

خاصة  ومواطنيهم إلى »خُدّام. 

لبنــان،  الذي تخّلص من  ذلك ما حصل في 
طالبت   حيث   ،1946 عام  االستعمار  الفرنسي 
الجماهير الغاضبــة بعــد »زلزال« الميناء،  بعودة 
الفرنسي  الرئيس  بحضور  الفرنسي،  »االنتداب« 

»ماكرون« الذي خاطب اللبنانيين بما يشتهون سماعه ونعت المسؤولين اللبنانيين بما يخدش وطنيتهم 
وكبرياءهم. 

وأظن لو استفتي العديد من شعوب العالم الثالث، الخارجة من اإلستعمار منذ ستينات القرن الماضي، 
في موضوع االستعمار لعدّوا حسناته ولطالبوا بعودته، طالما أن حكام اليوم الذين هم مناضلو األمس، 
تحولوا إلى سفاكي دماء شعوبهم وإلى ممارسين لجرائم أفظع من تلك التي تميزت بها حقبة االستعمار، 

من فساد وظلم وقهر واضطهاد وتنكيل بشعوبهم. 

  DDDDDD

املعار�شـة »تتحالـف« �شد املجهـول 
يسمـــى  ما  أحـــزاب  بغتــة،  استفاقت، 
بالمعارضة،  من »غفلتها«  لتتذكر أن البلـــد 
على أبـــواب انتخابــات جديـــدة،  وأن »الدب 
األبيض« ينتظرهم، بل يتهددهم. والحال أن 
االختالفات  تنخرها  هشة،  تشكيلة  المعارضة 
السياسوية،  وتطحنها أنانيات القيادات وتفتقر 
فيما  متقاربــة،  األقــل،  على  رؤية،  إلى  بذلك 
يخص تدبير االنتخابات على مستوى القوانين، 
وبالتالي فال أمل في نجاح »تحالفات« شكلية، 
»جبهة«   تشكيل  إلى  تطمح  متأخرة،  جاءت 
سياسية متسرعة، وبدون حمولة سياسية، في 

مواجهة  تهديد البيجيدي بالعود. وهو ما قد يحصل ،  
أحزاب التقدم واالشتراكية، و األصالة والمعاصرة واالستقالل، فسرت رغبتها في االئتالف بطموحها 
وإبرام  الديمقراطي  المسار  وتقوية  واالشتراكية(  )التقدم  السياسي,  المشهد  وعقلنة«  »ترشيد  إلى 
تعاقــد سياسـي جديد  )االستقالل(  وإمكانية إنشاء تحالف سياسي جديد )األصالة والمعاصرة( أما االتحاد 
االشتراكي الذي فقد هيمنته على المشهد السياسي المغربي منذ الزلزال الكبير الذي ضربه إثر تخلي 
الراحل عبد الرحمن اليوسفي عن قيادة سفينته في الظروف التي تعلمون، فقد شاع مؤخرا أ نه قد يالحق 

بركب التحالف المعارض المقبل. 
ترتيبات وتحضيرات آخر ساعة، ليس من الضروري أن تفضي إلى النتائج المرجوة من أصحاب هذه 

المبادرة التي يشك الرأي العام في نجاحها. ننتظر ! 
   DDDDDD

�ُشــّد تلقــى ما تـُحــّل  ! 
يالحظ نوع من االنفراج بخصوص تفشي الجائحة بطنجة أصيلة وبعض مدن الشمال، بفضل مزيد 
في  الحاصل  االرتباك  أن  إال  الوقاية.  بوسائل  التزامهم  الذي شددوا  المواطنين  من طرف  اإلحتراز  من 
بعض القرارات اإلدارية إغالق بعض المرافق وإعادة فتحها  على  التوّ، أصبح يشكل مصدر قلق وإزعاج 
تدابير  أن تشديد  إال  الجائحة،  الشاملة في مواجهة  التعبئة  الجميع شاعرٌ بضرورة  أن  ولو  للمواطنين، 
الدخول إلى طنجة والخروج منها، أمر شاق على المواطنين  وخاصة على السياحة الداخلية التي راهنت 
عليها الحكومة إلنقاذ الحركة السياحية الوطنية،  كما أن إغالق شواطئ السياحة  أثر كثيرا في معنويات  
الحرام«، كما يكتبون علي لوحاتهم  إلى »حيل« من »سفر  الذين توصّلوا، ال شك،  عشاق »التبحيرة«، 
الفايسبوكية، حيث يطلقون صورهم وعيالهم في حاالت استحمام واستجمام مريحة، في شواطئ »أليان« 
مارينة  شواطئ  في  وحتى  سبتة،   على  المطلة  وبنيونش  الصعير  والقصر  والدالية   جوليان(  )والصواب 
تدبير  في  وجوههم صعوبة  في  تقف  ال  »الزاحفين«،  و  »الخارجين«  »العفاريت«  هؤالء  بتطوان.  سمير 
الرخص الباشاوية، أو الفرص »السليتية« ليقفزوا على »الحواجز« المحرمة ويعانقوا أمواج البحر ، بينما 

يواجه غيرهم من »الملتزمين«  في صبر أيوب،  ُأوارَ الشمس والقيظ، وينتظرون ساعة الفرج ! 
 DDDDDD

كورونا: احلالُة حتت ال�ّشيطرة ؟  ل احلالة ُمقلقة !!!  
العمـــوميــة   الصحــة  قطــاع  يشهـــد  بينمــا 
التجهيـــزات  مستــوى  على  كبيرـــة  اختـــالالت 
عليــه  جرّ  الذي  األمـر  البشرية،  الموارد  الضرويـة 
وأسرهم  المرضى  طـــرف  من  حـــادة  انتقــادات 
العثمانــي عن  والمواطنين بوصف عــام،  تخّلـــى 
السيطـرة«   تحت  »الجائحة  المشروخــة  مقولته 
أن  بعد  »مقلقة«،  الوبائية  الحالة  أن   ويُؤكــد 

بالنسبة  األقنعة  وضع  يستدعي  ال  خفيف  »زكام«  وأنها  »كورونا«  لخطورة  الناكرين  أنصار  من  كان 
لألصحاء.

وهاهو  يقرّ، اليوم،  بأن الحالة »مقلقة« وأنه ال يملك »حلوال سحرية« وأن التدابير األخيرة اتُّخذت 
بناء على دراسات علمية، وأن جميع المدن »بحال بحال«  ، وأن إغالق طنجة وفاس كان بناء على معلومات 

مضبوطة، وما كنحكروا على حدّ«.
أحد«  وأن  أن »يحكر على  ، ال سياسيا وال دستوريا  إمكانه  أنه ليس في  أن يعلم  والعثماني يجب 
وغير  مدروسة،  متأنية،  بقرارات  يطالبون  إنهم  بل  ذاتها،  بحد  القرارات  على  يعترضون  ال  المواطنين  
التنفيذ  إغالق ثماني مدن، وإعالن دخوله طور  قرار  التي تسببت في فواجع مؤلمة، بعد  مرتجلة كتلك 
سويعات فقط بعد اإلعالن عنه ! من المسؤول إذا عن األرواح التي أزهقت، واإلصابات التي تعرض لها 
مواطنون خافوا أن تغلق في وجوههم أبواب مدنهم، فهرولوا إليها  ليال وقبل الموعد المحدد.، والخسائر 

المادية والمعنوية التي أصابتهم.  من المسؤول عن هذه األحداث وعن نتائجها المؤلمة؟
»والصالة« ألن  ونُضيفُ  »الصبر«  إال  علينا  وما  مقلقة،  الحياة  بأن  العثمانـي  يجـزم  المقابل،  وفي 
على  المواطنين  ومساعدة  بتعقيدها  ال  المشاكل  بحل  ملزمة  ولكنها  سحرية،  حلوال  تملك  ال  الحكومة 
تحمل هموم الجائحة، بسلوك طريق اإلرشاد واإلقناع، ال بتهويل األمر، عبر تصريحات وبيانات مُرعبة، 
بالنسبة للداخل والخارج، األمر الذي دفع بعض دول االتحاد األوروبي إلى إسقاط المغرب من الئحة الدول  

المسموح لرعاياها بالولوج إلى ترابها.
قليل من الحكمة والتبصّر والحيطة في تدبير الجائحة يا حضرات ! 
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توقفـت وعــادت اإلى ن�شاطهـا بعد �شويعــات !
منطقة  إغـالق  بقرار  طنجــة  أهل  يتفاجأ  لم 
التفشي  أن  يعتقدون  ألنهم  الصناعية  اجزناية 
المقلق للجائحة جاء أصال من التراخي في ضبط 
األمور الوقائية داخل تلك المعامل وفي المعامل 
األخرى بغير تلك المنطقة.  ولو أن الكثيرين من 
المتبصرين يعتقدون أن »اإلغالق« في حد ذاته 
خطأ، ألنه جاء متأخرا كثيرا،  وألن قطاع الصناعة 
أنه  البداية،  على  إليه، منذ  يُنظر  أنُ  كان يجب 
واالجتماعية  االقتصادية  األزمة  تجاوز  آليات  من 
الشغـــل  لفرص  اعتبارا  البلد،  منها  يشكو  التي 

من  الخزينة  استفادة  أهمية  الحال،  وبطبيعة  الجهات،  مختلف  من  العمال  الصناعة آلالف  توفرها   التي 
معامالتها. فقط، كان يجب إقرار ضوابط متشددة، على مستوى تطبيق تدابير الوقاية داخل المصانع 
إلى  المصابين  العدوى من  انتقال  للتقليل من فرص  للمصابين  بالنسبة  العزل  وفي محيطها، وتسريع 
األصحاء. إال أنه لوحظ أن إجراء اإلغالق جاء نتيجة تدخل صارم من الوالي ليتم التراجع عنه سويعات بعد 
ذلك. افهموها كما تشاؤون، وحبذا لو راجعتم  من أجل ذلك عشرات التدوينات على المواقع التي  تضيء 

جوانب من قرارات الحكومة الموّقرة.
 DDDDDD

البيجيديـــون يطـالبـــون باإرغــام املغاربــة على امل�شاهمـــة 
يف �شنـدوق اجلـائحــة

وهـــل تركتــم للمغاربـة  ما »ُي�شّوكــون بـه«
 تردّد في األخبار الوطنية أن حزب البيجيدي 
لفائدة  التبرع  على  المواطنين  بإرغام  طالب 
صندوق كورونا بهدف مواجهــة تكاليف الوبـــاء, 
ضرورة  على  ينص  الذي  للدستــور  وفقا  وذلك 
الضرورية  األمـوال  توفيـر  في  الجميع  تضامن 
لمواجهة اآلفات والكوارث الطبيعية التي تصيب 
الحـــزب  هذا  ممثــل  بنظر  وأنه  خاصة،  البالد. 
التطـــور  فإن  النواب،  لمجلــس  المالية  باللجنة 
للحد  الجميع  تضامن  يستلزم  للجائحة  السلبي 

من انتشارها. 
تـرون.  كما  حـقّ«.  به  أريــد  »باطل  وهو 
قراراته  ساهمت  وقد  الحزب،  هذا  يظن  فهل 
أن  والمالية،   االقتصادية  الناحية  من  المدمّرة، 
إلى  عادة  يُسارعون  من  وهم  المغاربة،  غالبية 
بعد  رمقهم،  به  يسدون  ما  لهم  بقي  الخيرات، 
فرص  وضياع  القاسية،  الصحي  الحجر  ظروف 
العمل بالنسبة للحرفيين وأصحاب األعمال الحرة،  
والماء«   و»الضو  والكراء  المعيشـــة   ومصاريف 
المدرسي،  والدخول  واألعياد  األطفال   وتمدرس 

شعبية   مراقبة  دون  وصُرفت  الماليير  فيه  تكدست  لصندوق  »التبرع«  في  التفكير  على   يحملهم  ما  
صارمة  وكثر الحديث عن استفادة  غير المستحقين، بشهادة مسؤول كبير في الحكومة. 

ولم لم يطالب البيجيدي رئيسه السابق، بالتنازل عن تقاعده المليوني لفائدة الصندوق ولو من باب 
التكفير عن خطيئة اإلستفادة من حق ال حق له فيه على اإلطالق. أمور كثيرة كان يمكن أن تدرج في هذه 
الباب وما دام أن ال شيء صار بعدُ خفيا على المغاربة،  وال عصيّا على التفاعل معه إن سلبا أو إيجابا، فإن 

هذا الموضوع يظل مفتوحا إلى إشعار آخر !   

azizguennouni@hotmail.com
عزيز  گنوني



الزال الوضع بمدينة طنجة يثير الجدل، بل ولم يعرف أي 
تطور إيجابي إلى اليوم. فبرغم الشكايات والدعوات و االنتقادات 
التي  المعاناة  نتيجة  المواطنون،   يطرحها  التي  الكثيرة 
يواجهونها، إال أن اآلذان الزالت صماء. فبعد تطبيق مجموعة من 
االحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، وإغالق بعض 
دون  وكالعادة  أخرى جديدة،  إغالقات  جاءت  المدينة،  فضاءات 
أي إشعار مسبق. ومن بين اإلغالقات التي تشهدها الساكنة: 
إغالق طريق »مرقالة و أشقار« وهو األمر الذي طرح مجموعة 
من التساؤالت، خاصة بعد معرفة أن طريق »مرقالة« تغلق على 
الساعة الخامسة مساء، كأن »كورونا تنام صباحا وتخرج فقط 

بعد الساعة الخامسة !«.
»أشقار«  في  قليال  للتنزه  الذهاب  المواطن  أراد  إذا  أما 
واستنشاق بعض الهواء النقي، فعليه أن يسلك طريق »أسواق 
»تنزه  بسبب  مغلقة  األخيرة  ألن  »الرميالت«  ال  السالم« 
كوفيد19 فيها!«، فضال عن مجموعة من األمور أوالتناقضات 
التي  القرارات األخيرة  التي استشعرتها الساكنة في ظل هذه 

فرضتها السلطات المختصة.
القوات  من  مكثفا  أمنيا  نزوال  المدينة  عرفت  وقد  هذا 
العمومية، من عناصر القوات المساعدة وعناصر القوات المسلحة 
و كذا رجال الشرطة. ويأتي هذا ضمن االحترازات التي اتخذتها 
السلطات لمواجهة الفيروس. إال أن هذا المنظر الفريد من نوعه 
لم يسبق للساكنة أن رأته، مما دعاها إلى طرح تساؤالت عديدة 

منها : 
هل هذا النزول من أجل التصدي للفيروس حقا أم من أجل 

التصدي للمواطنين؟
على  القضـــاء  سيتــم  القوات  و  الدبابــات  بهـــذه  وهل 

»الفيروس«؟ وهل... 
وجدير بالذكر،أن التكاليف التي تغطي هذه التحركات،  حبذا 
لو كان من األولى تخصيصها للمرضى والمستشفيات التي دقت 
ناقوس الخطر، علما أن األطر الطبية كانت قد وجهت رسالة إلى 
خالد أيت طالب، وزيرالصحة، تطالب فيها السلطات برفع سياسة 
اآلذان الصماء و التعامل مع الموقف الذي تعيشه، مشيرة إلى أن 

المؤسسات الصحية تعرف فوضى خطيرة تتجلى في عدم قياس 
النظافة  أدوات  وانعدام  المستشفيات،  على  للوافدين  الحرارة 
والمعقمات. هذا باإلضافة إلى الضغط الحاصل، نتيجة الخصاص 

الذي تعرفه المستشفيات في األطرالطبية.
الذي يعرفه قطاع  المزري  الوضع  اثنان في أن  وال يجادل 
الصحة، بصفة عامة،  ومدينة طنجة، بصفة خاصة،  أحد أسبابه 
الرئيسية هي الشركات و المصانع التي لم تغلق أبوابها بعد. 
إذ كان من المقرر أن تغلق جل المعامل، لمدة 15 يوما،  بغية 
التصدي النتشار الفيروس، إال أن ذلك  لم يطبق، حيث سرعان ما 
انقضى عيد األضحى المبارك وافتتحت معه أبوابها من جديد. إذا 
أين هو القرار الصادر سابقا؟ ولماذا  لم تتم متابعة هذه القضية 

من طرف السلطات المختصة؟
أما إذا أردنا التحدث عن جل المعاناة التي يعيشها المواطنون 
اليوم، فسنجدها ال تعد وال تحصى، فقد  كثرت الجداالت حول 
الغياب التام لعدم المشاركة اإليجابية بين  السلطات والساكنة.

وفي هذا اإلطار، وقبل االستعانة بالقوات المساعدة وتعبئة 
المدينة بمختلف العناصر األمنية، وقبل إغالق المرافق و الشوارع، 
فلتغلق أوال المعامل التي تعتبر السبب الرئيسي الرتفاع عدد 
المصابين بالفايروس، مع إلقاء نظرة على ما يعانيه المواطنون 
في أقسام تحاليل فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى  ضرورة 
إغالق المسابح والسماح للمواطن بالذهاب إلى الشواطئ. إذ ال 
معنى أن تقول للمواطن »لديك حرف معين في البطاقة الوطنية، 
ال داعي إلى ذكره،  إذا أنت ممنوع من السباحة، ومن له حرف 
مغاير ، فهو  مرحب به« السيما وأن فصل الصيف قد شارف على 
االنتهاء.! أما إذا كنت من حاملي بطاقة الحرف المعين وأردت 
الذهاب إلى الشاطئ، فعليك اإلدالء بورقة التنقل االستثنائية).....( 

حسب ما تداولته مختلف وسائل التواصل االجتماعي.
نطاق  عن  خارجا  يبدو  إذ  حقا،  محرجا  بات  الوضع  وآخرا، 
السيطرة بمدينة طنجة، وهو األمر الذي يستدعي التدخل العاجل 

للسلطات،  إليجاد حل سريع للوضع وأخذه بعين االعتبار.  
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�شاكنة طنجة “كورونا” ت�شتنزف طاقات 
•  رميساء بن راشد

“

)تتمة ص1( 
إلى جانب ذلك، كثفت سلطات طنجة 
حمالت  تحسيـس المواطنيــن بخطـورة 
على  وحثهــن  كورونا  فايـــروس  انتشار 
التدابير  احتـرام  في  االنضباط  مزيد من 
الوقائية  وخصوصا ارتداء األقنعة.، خاصة 
بعد مالحظة نوع من التراخي في احترام 
الشباب  بين  خاصة  االحترازية  اإلجراءات 

وداخل األحياء التي تم عزلها مؤقتا.
تبقى اإلشارة إلى أن خطابـات بعض 
تتسم  التوعية  حمالت  في  المساهمين 
بنوع من العنف اللفظي، في صيغة »أوامر 
تعامله   تجلب  وال  المواطن  تُنّفر  جاّفة«  
خطاب  بينما  وإيجابــي.  تلقائي  بشكل 
القايدة حرية  الشهيرة، استطاع أن ينفذ 
إلى قلوب المواطنين ويحظى بتعاطفهم 

وتفهمهم واستجابتهم.  

طرد اأطر طبية من الفنادق بطنجة

 

اأوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

رُزئ  المجمع الثقافي واإلعالمي المغربي، بفقدان أحد كبار اإلعالميين 
واألدباء والفنانين المغاربة، الراحل محمد أديب السالوي  الذي  ودّعنا، األسبوع 
قهرَ  يستطع  لم  ن  أ  الحُكماء،  بعد  وكبرياء  العظماء،  الماضي،  في صمت 
المرض الذي كان يعاني منه بأنفة وعزَّة نفس وإباء....  ولسنوات.  ودّعنا 

ولسان حاله يردد قولة الشاعر الحوزي القروي )1884 – 1897( : 
بعـدت همتـي فعفت كنـوز األرض لما عرفـت قيمـة كنـزي 
ال أبالي، شبعتُ أم جعتُ والفن شرابي وعزّة النفس خبزي 

الراحل محمد أديب السالوي،  الكاتب والباحث واإلعالمي والفنان واإلنسان 
، ساهم، بقوّة، في خلق إعالم جديد ومتعدد،  يترجم  توق األدباء المغاربـة  
إلى نهضة  معرفية شاملة، قائمة على حرية الرأي والتعبير واإلبداع،  بعيدا عن 

جوّ االختناق  والقهر والفساد. 
المغربية  الخزانة  السالوي  الراحل  بها  زوّد  التي  تلك  زاخرة،  عطاءاتٌ 
المتعددة   الموسوعية، واهتماماته  معرفتـــه  اتساع  تبرز  والتي  والعربية،  
بمجاالت الثقافة والفنون والفكر،  بين الصحافة والسياسة  والتأليف والبحث  
تآليفُ   له  وغيرها،  المجاالت  هذه  جميع  وفي  والتشكيل  والمسرح  والنقد 
ودراساتٌ وبحوث  ومقـاالت صحافية، و محاضرات شـــارك بها داخل وخارج 
الثقافية  واألندية   العلمية  المنظمات  كبريات  من  لدعوات  تلبية  المغرب، 
والصحف الواسعة االنتشار بالمشرق العربي، خاصة، كما أنه تحمل مسؤوليات 

ثقافية وعلمية في منظمات دولية   ومصالح وزارية مغربية.  
ال أريد أن أسرد هنا قائمة أهم األعمال األدبية والعلمية والفنية للراحل 
إعالمية عديدة، وطنية  منابر  ذلك  إلى  فقد سبقتني  السالوي،  أديب  محمد 
ودولية ، ولكني أريد أن أتوقف وقفة تأمل في حياة الراحل وكيف أنه أشعّ على 
المغرب  طيلة نصف قرن، فكرا وثقافة وإعالما، وخدم بالده عربيا ودوليا،   في 
مجاالت تفرض الكثيـــر من  المعرفــة والحس الوطني والكفاءة العلميـــة 

والتضحية والشجاعة والنزاهة الفكرية.... والثبات.
ولقد آلمني خُُلـوّ سيرة الراحل الكبير المنشورة في مؤلفه الشيق، )أوراقٌ 
خارج األقواس 2014(   من أي إشارة إلى حفل تكريم أقيم على شرفه،  في 
حياته،  سواء من الجهات الرسمية أو من الهيئات التي تعنى بالثقافة بمعناها 
الشامل، بينما  احتفت به ثالث مؤسسات عربية، إشادة بنبوغه وتنويها بإنتاجه 
الفكري والثقافي الذي أغنى به  الخزانة العربية وخدم به اللغة العربية، وهذا 

أمر مهم في الظرفية الحالية.  
وهكذا حصل محمد أديب السالوي على الميدالية الذهبية عن أبحاثه في 
الفن التشكيلي المغربي من البنيالي العالمي  للفنون التشكيلية  بالقاهرة، 
التراث  بين  المغربي  التشكيل  عن  للكتاب  الكبرى   والجائزة   ،1983 سنة 
والمعاصرة من معرض الكتاب بدمشق  سنة 1984، وحصل أيضا على  الدرع 
الثقافي لجمهورية مصر العربية من المركز الثقافي المصري بالرباط. سنة 
2012، بينما  سجل في سيرته اإلعالمية، كما سماها رحمه اهلل، حصوله على 
جائزة الفن التشكيلي من »ربيع سوس التشكيلي سنة 2013، وأضافت بعض 

األخبار إلى هذه الجوائز جائزة الصحافة بالمغرب لسنة 2016. 
المغربية  الثقافية  المحافل  التكريم  غابت عن  الئحة  الشديد،  ولألسف 
والهيئات المنظمة لمهرجانات الماليير والجمعيات الفنية الوطنية والنقابات 
العاملة في الميدان الفني والثقافي،  وطبعا وزارة الثقافة المخاَطب الرئيسي، 
نظريا، للمثقفين المغاربة. وطبعا كنا نتمنى أن يحظى الراحل األديب، في 

حياته،  على وسام االستحقاق الفكري 
ومــا يحـزّ في النفـس، أن  محمد أديب السالوي، على شهرتـــه األدبيـة 
المغربية،  للثقافة  قدمها  التي  الجليلة  والخدمات  وعربيا،  وطنيا  الواسعة، 
اضطره الفقرُ والمرضُ بعد أن  يئس من »التفاتة« من طرف حكومة بلده، 
أثاث منزله وكتبه ولوحاته ومكتبته،  بباب منزله بمدينة سال، في  إلى بيع 
واضحة النهار، دون أن يثير ذلك انتباه أو فضول  أعوان  السلطة المحلية  حتى 
يمنعوا  هذا المنكر، ويردوا االعتبار إلى رجل فّذ خدم المغرب وصورة المغرب 
وثقافة المغرب وكان منتهى غايته، بعد أن قطع أشواطا زاخرة باإلنتاج الفكري 
تقاعد  على  هبة في شكل  أن يحصل  األدبية،  حياته  في  والفني   والثقافي 
بسيط،  فقط،  من أجل مواجهة صروف الدهر، وتوفير مصاريف العالج المكلف 

من مرض عضال كان يقاسي منه في صمت  ولكن في  إباء وكبرياء .  
تبقى  ما  تخّلص من كل  وفاقته،  عوزه  وتفاقم  المرض  به  اشتد  وحين 
له من متاع وباع مسكنه ورحل إلى طنجة لتكون آخر محطة في رحلة الحياة 
وليحل ضيفا على كوكبة األدباء والشعراء الذين عاشوا مبدعين وماتوا فقراء 
معدومين أمثال  الجاحظ والعقاد  والرافعي  والتوحيدي والبياتي  واإلشبيلي 
»حرفة  أن  األوان،  فوات  بعد  اقتنعوا،  ممن  كثيرون   وغيرهم  والفراهيدي 
األدب تورّث الفقر«  أو كما قال الكاتب البريطانـي ويليام ميكبيــس ثاكريز 

)1811-1863( : »األدب ليس تجارة وال مهنة،  ولكنه الحظ األنكد«……!!!  
رحم اهلل فقيد األدب  المغربي  الراحل األستاذ محمد أديب والسالوي وأثابه 
على ما  قدم لبلده من خير عميم وهدى المسؤولين المغاربة إلى احتضان 

عائلته الصغيرة كجزء من دين عليهم للراحل العزيز. 

 المجمع الثقافي واإلعالمي المغربي، بفقدان أحد كبار اإلعالميين 

رحيل محمد اأديب ال�شلوي 
رزٌء كبرٌي ملجمع املثقفني وال�شحافيني املغاربة والعرب

ت�شاركية.. ل�شيا�شة  نهج  غياب  يف 
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اأطر ال�شحة غا�شبة من ترّدي الو�شع بامل�شت�شفيات 
ومن قرارات الوزارة املجحفة بحقوقهم 

شجب الرأي العام المحلي والوطني في 
أكثر من مناسبة، طريقة تدبير قطاع الصحة 
العمومية المتسم باالرتجال والتردد واالرتباك، 
كما وصفها المعنيون أنفسهم، في مناسبات 
الجائحة،  وكشفت  عرّتها  أوضاع  عديدة. 
جوانب الضعف فيها وفي المنظومة الصحية 
مواقــع  باستمرار،  تتداولها،  أوضـــاع  ككل. 
والصــــوت  االجتماعي،  بالحــرف  التواصل 
العامـــة  إلى  نظــرة  صارت  حتى  والصورة، 
المستشفيات نظرتهم إلى البحر، “الداخل إليه 

مفقود والخارج منه كأنه موجود ! ”.  
المشكل ليس في األطباء والممرضين 
والمسعفين  وغيرهم من األطر الصحية، بل 
في الوزارة وأسلوبها في التدبير،  وفق “مزاج” 
ترفضه  الذي  عمله  وأسلوب  نفسه،  الوزير 
أُطرُ الوزارة والرأي العام المحّلي، بعد أن بلغ 
البتة،  الزبى وغدا الوضع غير مقبول  السيل 
والتجهيزات  البشرية،  الموارد  نقص  بسبب 
الطبية  واألدوية وفضاءات االستقبال،  األمر 
الوزارة وأداء  الذي ينعكس سلبا على صورة 
غاضبة،  فعل  ردود  بالتالي،  القطاع،  ويثير، 

وأحيانا عنيفة، من طرف المواطنين.   
كـــان  المـــزرى  الوضع  بهذا  التنديدُ 
الصحية،  األطــر  نـزول  أسبــاب  بين  من 
المدن  من  وغيرها  جديد،  بطنجة،  من 
الشـــارع،  إلى  الماضي،  اإلثنين  الكبرى، 

إلى أسبــاب أخــرى، ترتبُط  بقرارات  إضافة 
واعتبرها  الطالب،  آيت  الوزير  اتخذها  أخيرة 
القطاع “انفرادية”  بل وتحّكمية،  واعتبرتهــا  
الجامعة الوطنيــــة للصحة العمومية )االتحاد 
العاملين  “استفزازية” إزاء  للشغل(،  المغربي 
بالقطــاع الذيـــن حمّلوا الوزيـــر مسؤولية 
تدهـــور المناخ االجتماعي والمهني لألطــر 

الصحية وأسرهم.   
ولعل النقطـة التي أفاضت الكأس هي 
العطل  بالنسبة  بإلغاء  للوزير  األخير  القرار 
لألطر الصحية، قرار اعتبره المعنيون “ارتجالية” 
الرعاية  بتوفير  طالبوا  كما  بإلغائه،  وطالبوا 
في  بهم  المصابة  والتصريح  الطبية  لألطر 
تعويضات  مشجعة  وصرف  الشغل،  حوادث 
ومحفزة  لكافة األطر الصحيــة المجندة في 
الحرب على الجائحة، وذلك بأثر رجعــي منذ 

شهر مارس الماضي.   
وكان وزيـر الصحــة قد اقتـــرح  منــــح 
تعويضات لألطر الصحية العاملة في أجنحة 
الفايروس بمختلف مستشفيات البالد، تتراوح 
ما  آالف درهم،  وثالثة  ألـف  بين  ما  قيمتُها 
الصحية  لألطـــر  الممثلة  النقابات  اعتبرته 
محفـــزة  بتعويضات  وطالبــت  هزيال  مبلغا 
لتضحيات  الوطـن  تقدير  تترجم  ومشجعة، 
األطباء والممرضين والمسعفين المرتبطين 

بالجائحة.  

وبينمــا استبشـــر المواطنــون خيـــرا 
طنجــة  إلى  عسكريــة  طبية  بعثة  بوصول 
الستقبال  االجتماعي  الضمان  عيادة  وفتح 
حسن  باستقبال  حظوا  المصابين  الذين 
حسب  العسكر،  األطبــاء  من  فائقة  وعناية 
التواصــل  لمواقــع  بعضهم  تصريحـــات 
أقدمت  الصحة  وزارة  أن  االجتماعي،  عُلم 
على إفراغ المستشفى الميداني المقام بالغابة 
جديــد  بروتوكول  إطار  الدبلوماسية  في 
بالمستشفيات،  فقط  الوزارة  يبقي  لهذه 
الفنادق  إفراغ  تم  الحرجة، كما  الحاالت  على 
التي كانـــت تقيــم بها  من األطر الصحية 
بسبب  طبيعة عملهم الذي يتطلب مداومة 

مستمرّة.   
مؤخرا،  محليــة،  مواقــع  تداولت  وقد 
على  أرغمـــوا  لهــــم  أقـــارب  عن  أخبـــارا 
العــالج  إتمام  مغادرة  المستشفى  بدعـوى 
وسالمــــة  سالمتهــم  معرضيــن  بالبيت.، 
على  يتوفرون  ال  قد  أنهم  أسرهم،  بسبب 
السالمة  يوفرون  وال  الصحــي  للعزل  فضاء 
فهل  وُجدوا.  إن  رعايتهم،  على  للقائمين 
إمكانية  الطبية  من  المصالح  احترست  ال 
انتشار العدوى الوبائية  في محيط المرضى 
العالج،........  بيوتهم  إلتمام  المنقلين  إلى 

وينقلب السحر على الساحر !  
• عزيز كنوني  

فضاء األنثـى :

الصحي  الحجر  مع ظروف  والمواطنين  المواطنات  معاناة  أن  يبدو 
الخانقة لم تُثن بعض األزواج عن إفراغ مكبوت العنف »الذكوري«  في 
العنف ضد  إن  التنكيل بهن. حقيقة  زوجاتهم، وممارسة شتى أشكال 
النساء »ظاهرة« مترسخة في المجتمعات العربية باعتباره »إرثا« ثقافيا 
وسلوكا »مقبوال« من المجتمـع  الذي، غالبا، ما يعتبر استعراض القوة 
بشخصية  تلتصق  التي  الممارسات  من  نوعا  المرأة،  أمام  الذكورية 
الرجل وتميزه  و »قوامته«،  لتبقي المرأة »الحلقة الضعيفة« في هذه 

المعادلة الغير متكافئة.  
قسوتها  بالنسبة  للزوجين  رغم  الصحي،  الحجر  فترة  أن  والغريب 
رعاية  خاصة، ومشاكلها  يتطلبون  الذين  لألوالد  بالنسبة  وأيضا  معا، 
االقتصادية والحياتية والنفسية األخرى،  تشكل  حمال  ثقيال يرمي بــه 
الزوج على زوجته، لتتضاعف فرص العنف األسري أمامها،  إضافة إلى أن 
وجود الزوج لفترات طويلة بالبيت، يُكثر من »ُفرص« الخصام والعنف 

بين األزواج.  
فإن  الصحي،  الحجــر  تدابيـــر  »التخفيف« في  وبالرغم من بعض 
دور  بأهمية  واالعتراف  الواقع  مع  التأقلم  يرفض  الذكوري  »المزاج« 
المرأة في التدبير الداخلي لشؤون البيت وفي القيام بالواجبات األسرية 

إزاء األطفال.  
المغربية عانت  ربع األسر  أن فوق  وسجلت دراسة رسمية مغربية 
من مشاكل وصراعات بين األزواج، بسبب تربية األطفال وتدبير ميزانية 
للعنف  وأن  الصحي.  الحجر  مراحل  خالل   ، المنزلية  األسرة  واألشغال 
هذا  من  تجعل  »سلوكية«،  و  وأخالقية  ثقافية  أخرى  أسبابا  الذكوري 
التقليدية. ولو  العنف أحدَ »ثوابت« العالقات الزوجية في المجتمعات 
أن هذه الظاهرة »فضحت« أيضا حالة العديد من األسر في مجتمعات 
أنطونيو  المتحدة  األمم  لمنظمة  العام  األمين  ما دفع  األول«  »العالم 
بالعالم  بسبب  األسري  العنف  معدالت  تصاعد  إدانة  إلى  غوتيريس، 
إيجاد  بضرورة  وطالب  ـ  والخوف  واالجتماعية  االقتصادية  الضغوطات 

جهات آمنة للنساء من أجل طلب الدعم ومالحقة المعتدين.   
أما في المغـــرب الذي يُعتبـــر دستورُه وثيقـة متقـــدمــة جــــدا 
فيما  يخص حقـوقَ المرأة ، حيث نصّت بعــض مواده على المساواة 
الجنسين  بين  المناصفة  وعلى  والواجبات،  الحقوق  في  الجنسين  بين 
في تحمــل المسؤوليـــات،   وضمـــن حمــايـــة المـــــرأة من المسّ 
»التقليديـة«  والمعنــويـة،  فإن  الممارســـات  الجسديــــة  بسالمتهـا 
الذكورية  التي ترى  تزال تخضع لسلطة  التعامــل داخـل األسر ال  في 
الموضوع من  منظور آخر. وطبيعي أن قوانين بدون »آليات« التطبيق 

والتنفيذ والتتبع، ال يمكن أن تحقق األهداف التي وضعت من أجلها.  
وهكذا رصدت منظمات نسائية وطنية  مسؤولة،  المئات من حاالت 
الماضي،  وأن  آالف  مارس   20 منذ  المغرب،  نساء  صفوف  العنف  في 
األسر المغربية ، شهـدت مظاهر عنــف موجـه ضد النســاء من طـــرف 
األزواج، وأن مُعظم  حاالت العنف ضد النساء  من تهديد وابتزاز وعنف 
بالطرد،  وتهديد  اإلنفاق  نفسـي وحرمان من  لفظي وجسدي وضغط 

وغير ذلك،  تمت أمام األطفال.  
مظاهـر  بعض  مع  شكال،  الشيء،  بعض  تطور  الوضع  إن   حقيقة 
التخفيف »المرتبك« لتدابير الحجر، عبر قرارات تتعارض وتتضارب،  ولكن 
األسر،  تأثيره واضحا على  يزال  فيه، ال  يتسبب  النفسي  الذي  الضغط 
التي عليها تدبير شؤون  البيت،  خاصة بالنسبة للنساء العامالت خارج 

األوالد المتمدرسين وخصوصا من هم في سن الحضانة.  
 المؤلم أن معظم حاالت  العنف تمارس داخل بيت الزوجية وأحيانا 
المكبوت  العنف  لتفريغ عقدة  المرأة صارت حقال  األطفال،  وكأن  أمام 
والمجتمـع  األسر  على  الجائحة  قساوة  انعكاسات  األزواج،  بسبـب  عند 
يضطر  الذي  الجائحة،  األمر  ظروف  عن  الناتجة  التوتر  وحاالت  ككّل، 
»الرحمة  ألوامر  مخالفة  في  الطالق،  أو  الزوج  أذى  تحمل  إلى  الزوجة 
والمودّة« و »المعاملة الحسنة« وتعاليم رسول الرحمة الذي قال  في 

حديث شريف : »خيرُكم خيرُكم ألهله، وأنا خيرُكم ألهلي«.  

اجلائحُة
والعنُف الذكوري 

�شّد الن�شاء   
-•  سميـة أمغـار

الصورة توضح أسباب ارتفاع 
الوفايات وعدد المصابين بفايروس 

كورونا المستجد بمدينة طنجة، 
حيث أصبحوا اليوم يعانون أكثر 

من معاناتهم مع المرض نفسه، 
وهم ينتظرون في طابور يفوق 

200 شخص، لتؤخذ منهم عينة من 
أجل التحاليل بالمدرسة السياحية 

»ISIT« التي تحولت إلى مركز 
خاص بتحاليل كوفيد19، بعد 

أن ينتظرهؤالء طابورا آخرا، ألخذ 
الموافقة من مستشفى محمد 

السادس، تخول لهم االستفادة من 
هذه التحاليل.

 ولعل صورة المرأة النائمة على 
الرصيف قد تعطي كل اإلجابات....

• رميساء

وي�شاألونك ملاذا الو�شع حرج
يف مدينة طنجة

وتعليق صورة 
?يف مدينة طنجةيف مدينة طنجة
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مع  بطنجة،  المحلية  السلطات  تفاعلت 
المشاكل التي تعاني منها أطر الصحة العمومية  
ومنها  الجائحة،  بمواجهة  عملهم  المرتبط 
بعد  واإلجهاد  الوقاية  وشروط  اإلقامة  ظروف 
الوقفة االحتجاجية التي قامت بها األطر الصحية 

هذا األسبوع،  عبر مختلف مدن المغرب. 
الصحية بطنجة،  األطر  قيام بعض  وبعد 
اعتبروها  بطريقة  طردهم  إثر  غضب   بوقفة 
يقيمون  كانوا  التي  الفنادق  مهينة،  من 
أخرى  مدن  من  بهم  من  جيء  ومنهم  بها، 

الموارد  بتعزيز  المعنية  الوزارة  قرار  إطار  في 
الجهة   والي  المدينة،  تدخل  بهذه  البشرية  
إمكانية  تخصيص  عبر  وذلك  المشكل،  لحل 
إليواء  والمعلمات  المعلمين  تكوين  مركز 
التنمية  ومركز  اإلناث،  من  الصحية  األطر 

البشرية  بالنسبة للذكور .  
ظروف  على  لالحتجاج  وقفتهم  وخالل 
الغاضبون  حمّل  بطنحة،  وإقامتهم  عملهم 
المندوبية الجهوية للصحة  ومندوبية  الصحة 

ْبْت ْلُكّلْ َزاَيْغ ْبْتْهَراُجو ْفَخاِخي ْن�سْ
َما ْيْتَعّداَها ْغ�ِسيْم َغاْفْل َعْن ْجَناُبو..
اِخي ِتي..ْلْلْمْحَتاْج ِبَها �سَ ي ْغّلْ َحا�سِ

َما ْيْزْعْم ْعَلى ْزِريْبِتي ِذيْب َهاْج ْعِليْه َناُبو..
ى ْمَواُجو ِتي ْنْتَعَدّ اْلْبَحاْر اإَِذا َهاْج..ْبْكَيا�سْ

ة ْنْكِويْه.. َياْت ِكَيّ اْحْب اإَِذا َخاْن..ْبْ ْوال�سَّ
َحاْب اإَِذا ْعَواُجو ْة ْل�سْ ال ِخرْي ْفْكْثْ

ِليْه.. اِل ْتْ ْلْث اْلَ ْوال ِخرْي ْفْبَناْدْم ِريُحو ْللّثْ

يقول »المجذوب«:

بنيحيى اللطيف  • عبد 

المادية  أوضاعهم  تردي  مسؤولية  بطنجة 
والمعنوية، و قلة االعتناء بسالمة األطر الصحية 
بالتوقف  يصيبها  وهــددوا  الوبـــاء  بدأ  التي 
مماثلة شهدتها  حاالت  أن  ويبدو  العمل.  عن 
والممرضون  األطباء  نزل  حيث  عديدة  مدن 
الشارع لالحتجاج على ظروف  إلى  والمسعفون 
الصحية  بمشاكلهــم  االعتناء  وقلة  عملهم 
اعتبروها  التي  الوزارة  وقرارات  واالجتماعية، 

مجحفة  بحقوقهم. 

محمد العمراني

مجرد توضيح

اإلقليمية  الكتابة  أشهر، سارعت  دام حوالي خمسة  بيات سياسي  بعد 
المتحكم في دواليب تدبير شؤون مجلس  والتنمية بطنجة،  العدالة  لحزب 
المدينة ومجالس مقاطعاتها األربع، إلى تدبيج بالغ ظل فيه اإلخوان أوفياء 
السلوب االستغالل السياسوي لألزمات والجوائح، حاولوا من خالله تقمص 
أن  فجأة  اكتشفوا  أن  بعد  على ساكنتها،  والغيور  المدينة  المدافع عن  دور 
المكاسب  على  الحفاظ  واضحين:  والقصد  الغاية  فيما  تعاني!.«،  »طنجة 

والتعويضات وريع المناصب من بوابة استحقاقات 2021!!.
لماذا البالغ في هذا التوقيت بالضبط؟!

لن نكشف سرا بالقول أن اإلخوان يشعرون بأنهم مهمشون، وبأنهم 
الجائحة،  بهاته  بالدنا  ابتليت  أن  منذ  الساحة  في  ومؤثرين  فاعلين  ليسوا 
ومن يعرف العقلية المتحكمة في مفاصل القرار داخل حزب المصباح يدرك 
جيدا أنهم لن يقبلوا بأن يسحــب البساط من تحت أرجلهــم، وهم الذين 

يتقنون استغالل االزمات الكتساح صناديق االقتراع ..
فمع تفشي الجائحة، لم يتورع حزب »صوتكم همزتنــا« عن المطالبة 
المطلب  الدولة، وهو  اتخذتها  التي  القرارات  تنزيل  المنتخبين في  بإشراك 
الذي يخفي وراءه طموحه للركوب على جهود مؤسسات الدولة الستثمارها 

انتخابيا ليس إال.
وكان رد الدولة حازما: لن يتم السماح بأي شكل من األشكال ألي تنظيم 

حزبي كيفما كان لونه بتوظيف الجائحة لتحقيق مكاسب إنتخابية...
اليوم، وبعد أن بدأت الجهود المضنية التي بذلتها السلطات الوالئية 
بطنجة تؤتــي ثمارها، خاصة الدور الكبير والحاســم الذي قـــام به الوالي 
من  الرفع  في  تجسد  ما  وهو  بالمدينــة،  الصحي  العرض  لتعزيز  مهيدية 
والتسريع  اإلنعاش،  وحدات  مستوى  على  العمومية  المستشفيات  قدرات 
بافتتاح مختبر كلية الطب، وإعادة تجهيز مختبر معهد باستور، بعد تهميش 
تنظيمية  قدرات  المحلية من  السلطات  أبانته  ناهيك عما  لعدة عقود،  دام 
لتقديم  المدني  المجتمع  هيئات  مع  وثيق  وتنسيق  محكمة،  ولوجستيكية 

الدعم االجتماعي لألسر المعوزة.
وعندما اتضح لإلخوان أن الدولة ماضية في اتخاذ التدابير الرامية إلى 
الحزب من  عاد  المبادرة،  بزمام  األخذ  على  وعزمها  الوباء،  تفشي  محاصرة 
بعيد ليلعب بورقة المجتمع المدني، مطالبا بتفعيل المقاربة التشاركية التي 

هو األبعد عن تفعيلها!.
لكن،

دون  بالمدينة  المدني  المجتمع  فعاليات  فيه  تجندت  الذي  الوقت  في 
قيد أو شرط للتطوع دعما لجهود الدولة، في مواجهة هذا الوباء من دون 
اليوم  تعرف  انتخابي، وساكنة طنجة  تموقع  وال بحث عن  خلفيات سياسية 
الجهود التي بذلها نشطاء المجتمع المدني الغيورين على مدينتهم، وتعرف 
علم  وعلى  المدينة،  ساكنة  معاناة  من  للتخفيف  قدموه  الذي  الدعم  حجم 
وبينة من إصرارهم على طرق االبواب في الرباط للترافع من أجل أن تستفيد 
طنجة من الدعم الذي تستحقه على مختلف المستويات، - في هذا الوقت - 
كان هاجس الحزب الذي يقود المدينة البحث عن موطئ قدم لتسويق نفسه 
المناسبين  والوقت  الفرصة  يتحين  المتفرج،  موقع  اختار  ولذلك  انتخابيا، 

للركوب على هاته األزمة.. 
وألن سلطات طنجة، بإشراف مباشر من الوالي مهيدية، لم تغلق يوما 
الباب في وجه المجتمع المدني المؤمن بالتطوع خدمة للوطن والمواطن، 
حزب  أدرك  فقد  انتخابي،  طموح  دون  الدولة  جهود  دعم  في  وباالنخراط 
البيجيدي أن أذرعه الجمعوية باتت هي األخرى على الهامش، وستفقد من 
والهشاشة،  الفقر  مستغلة  عريضة،  شعبية  فئات  داخل  تغلغلها  شك  دون 
لذلك سارع لتأليب الرأي العام على سلطات المدينة ببالغ ملغوم، متغاضيا 
المدني  المجتمع  و  السلطات  بين  المشترك  واالنخراط  التعاون  حجم  عن 
ومبتزي  الفرص  متصيدي  على  الطريق  بذلك  قاطعين  األزمة،  من  للخروج 

الدولة والشعب.
والحال، كان يتوجب على مسؤولي البيجيدي محليا وجهويا، على السواء، 
الحزب  وقيادات  العثماني  ويرغوا في وجه  ليزبدوا  الرباط  إلى  رأسا  التوجه 
المنتفعين من االمتيازات الحكومية منذ ثمان سنوات، منتقدين التهميش 
واإلهمال والتقصير الحكومي في االهتمام بقطاع الصحة العمومية بمدينة 
طنجة، حيث كشفت الجائحة هول الخصاص الذي يعرفه على مستوى البنيات 
يطالبوه  أن  عليهم  ولكان  البشرية،  والموارد  الطبية  والتجهيزات  التحتية 
بتوضيح القرارات التي اتخذها بصفته رئيسا للحكومة في حق ساكنة طنجة، 
تفعيال لدورهم الدستوري الذي تغنوا به في بالغ ال يستحق ثمن الحبر الجاف 

الذي كتب به.
وألن مدبجي البالغ مهووسون بتقديم النصح وإعطاء الدروس، ألم يكن 
حريا بهم االعتذار عن صورة العبدالوي رفقة التوابيت، التي شكلت صدمة 
المحالة،  القادم  بالموت  يبشرهم  عمدتهم  يرون  وهم  المدينة  لساكنة 
الموظفين  لعائالت  االعتذار  عليهم  مثلما  انتخابيا،  استثماره  في  والضير 
بجماعة طنجة، بعدما خطفت كورونا أرواحهم، بسبب اإلهمال والتقصير في 
وتفشي  األرواح  حصد  في  تسبب  ما  والتعقيم،  الوقاية  وأدوات  مواد  توفير 

الوباء بين الموظفين.. 
أخيرا،

على أصحاب البالغ أن يدركوا بأن الجري وراء المكاسب االنتخابية عبر 
وألغام،  مطبات  حتما  يخفي  الجوائح،  في  واالستثمار  األزمات،  على  الركوب 
قد تجعل من صناديق االنتخابات توابيت لدفن مخطط االكتساح االنتخابي 

المنتظر. 

م�شباح طنجة وبوؤ�س ال�شتثمار 
النتخابي يف اجلوائح!.

)تتمة ص1( 
ُأدرجت ، هذا األسبوع، ساحة 9 إبريل 
الممنوعة  الفضاءات  ضمن  التاريخية 
في إطار مكافحة الجائحــة. فإلى جانــب  
أسواق القرب، والمقابر، والفضاءات العامة  
والمنتزهات، والحدائق و منافــذ المدينة  
إلى الفضاء الخارجـــي، ها هي »تدابيـــر« 
المنع تصل إلى ساحة 9 أبريل  التاريخية، 
المدينة  على  مفتوحا  فضاء  تعتبر  التي 
إلى  يرمز  الذي  »البوليفار«  و  الحديثة 
محطة  تعتبر  الساحة  الحديثة.  المدينة 
بين طرفي المدينة،  وممرا إلزاميا بينهما، 
يقصدها أهل المدينة العتيقة وخصوصا 
كبار السن، رجاال ونساء،  لالستراحة والتمتع  
بجمال مناظرها وحركتها التجارية الدؤوبة، 
وأجانب،  مغاربة  الزوار،  يقصدها  كما 
وزيارة  التاريخية  معالمها  على  للوقوف 

المندوبية  السلطانية على الخصوص. 
وقد استقر رأي السلطات، في إطـــار 
سعيها لمحاصــرة فايروس كوفيد ـ 19، 
على  المواطنيـــن  جلـــوس  تمنــع   أن 
الكراسي العمومية التي أعدت لهم، حيث 
عمد »األعوان النشيطــون« إلى وضــــع 

أشرطة الصقة على جميع كراسي الساحة 
تمنع الجلوس عليها لمن اعتاد على ذلك 
في غياب متنفسات داخـل أحيــاء المدينة، 
أو للزوار بعد طوافهم في دروب القصبة 

ومعالمها التاريخية.  
وهكذا أصبحت ساحة 9 أبريل »ممرا« 
عاديا لمن أراد قطع المسافة الفاصلة بين 
طرفي المدينة التي بدأت حالتها الوبائية 

تتحسن وبدا األمل يعود إلى المواطنين 
التي  المدينــة  إلى  الحيـــاة  عـــودة  في 
مرحلة  بداية  طبع  الذي  االرتباك  أهلكها 
ببعض  السمــاح  بسبــب  الصحي  الحجر 
األنشطة الصناعية دون مراقبـة صارمــة 
لظروف العمل داخــل المصانــع  ومــدى 
احترام المسؤولين عنها لتدابير السالمة 

الصحية.    

)تتمة ص1(

�شاحة 9 اأبريل مغلقة يف وجه الراغبني
يف ال�شرتاحة بال�شاحة 

نحو حل م�شاكل الإقامة  للأطر ال�شحية العاملة 
يف اأجنحة ا�شتقبال امل�شابني بفريو�س اجلائحة 

أصدر  له،  نوعهـــا  من  األولى  هي  تجربـــة  في 
تحت  له  غنائي  عمل  أول  أوزين  أسامة  اإلعالمي 

عنوان “بنت الشيكي”.
الغنـاء،  فيهـــا  تشاركــه  التي  األغنية 
الفنانـة الشابـــة “دنيـــا B ” هـــي  مــن 
قام  الذي   MK مهدي  وألحان  كلماتهما  

أيضا بتوزيعها.
الفيديو  على طريقة  األغنية  وصورت 

بولعيش”  “سعد  الشاب  المخرج  مع  كليب 
العديد  في  المشاهد  صورت  حيـث  بطنجة، 

تولت  فيما  بالمدينة،  الجميلة  المناطق  من 
وتكلف  األغنية  MK Production  إنتاج  شركة 

أسامة أوزين بإنتاج الفيديو كليب.
وتتحدث األغنية عن موضوع “الفشوش” في الحياة الزوجية، 

إبراز  على   ”  B “دنيا  كليب  الفيديو  بطلة  تعمد  حيث 
للحياة  والالمباالة  العيش،  في  البذخ  مظاهر 
الزوجية، عبر بعض الممارسات التي ال ترضي 
بالنسبة  وإزعاج  قلق  مصدر  وتشكل  الزوج، 

له.
إنه  أوزين  قال  اإلصدار،  هــذا  عن  و 
لكل  هديــة  بمثابة  السنغل  هذا  يعتبر 
التي  الصعبة  الظرفيــة  باعتبار  المغاربة، 
يمر بها البلد، وهو محاولة فنية متواضعة 
صعبة  نفسية  آثار  من  موسيقيا  للتخفيف 

خلفها تفشي وباء كورنا.
ونوه أوزين بكل االشخاص الذين ساهموا 
اإلعجاب  ينال  أن  متمنيــا  العمـــل  إخــراج هذا  في 
والتشجيع،وحصدت األغنية في أقل من أسبـــوع أزيد من 

150 ألف مشاهدة على اليوتوب.

أصدر  له،  نوعهـــا  من  األولى  هي  تجربـــة  إبراز في  على   ”  B “دنيا  كليب  الفيديو  بطلة  تعمد  حيث 

الإعلمي اأ�شامة اأوزين يدخل عامل الفن 
وي�شدر “بنت ال�شيكي”
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اأطر ال�شحة غا�شبة من ترّدي الو�شع بامل�شت�شفيات 
ومن قرارات الوزارة املجحفة بحقوقهم 

َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

يف انتظار الذي
قد ياأتي..

تصيب  التي  واألوبئـة  الكوارث  تكـون  قد 
أو  حدوثها  يتوقع  ال  غافل  عنها  وهو  اإلنسان، 
استفحالها، اختبارا لمدى قدرته على التصدي لها 
وتجاوزها، اعتمادا على تلك القدرة العقلية التي 
جعلته متميزا عن سائر المخلوقات األخرى، فجنى 
بها على نفسه عن طريق الحروب وابتكار وسائل 
القتل الدمار، أكثر مما وفر بها شــروط السالم 
والمحبة والتسامـح بيـن البشـر في كل أصقــاع 
ومنـاكـب األرض، وقديمـــا قال المتنبــي حكيم 

شعراء العرب في هذا الشأن:
كلما اأنبــت الزمـــان قنــــاة

نانا ب املرء يف القناة �سِ           رَكّ
الوبــــاء  لهذا  األولى  البوادر  ومنذ ظهــور 
الكوروني في مدينة يوهان، والتصدي الذي واجه 
بحس  الجائحة،  هذه  الصينيون  المسؤولون  به 
من المسؤولية ال يمكن أن نجد له نظيرا،وآراء 
الناس تتعدد وتتضارب عن مصدر هذا الفيروس 
في  وزرع  العقـول،  حيـر  الذي  الفتاك  الغامض 
األفئدة هلعا ورعبا، بعد أن طال أمده، وانتشر في 
كل بقاع المعمور، وما زالت التخمينات تتوقع ما 

هو أدهى مما خلفه من فتك باألرواح لحد اآلن.
اللقاح  نجاعة  بمدى  تام  يقين  على  ولسنا 
الفيروسات  خبراء  تمكن  الذي  )السبوتنيكي(، 
الروس من ابتكاره، وتم اإلعالن عنه على لسان 
الرئيس بوتين، بل وتم تجريب مدى نجاعته على 
ابنته، وإن كنا ال نستغرب أن يكون الخالص من 
الـروس  يد  على  الفيروسـي  الوباء  هذا  شراسة 
في هذا  خبرة مذهلة  لهم من  لما  المرة،  هذه 

التخصص.
وما يعني هذا العبد الفقيــر إلى اهلل هنــا، 
هو النتائج الموضوعية التي يمكن استخالصها 
هذا  المغرب  في  بها  واجهنا  التي  الطريقة  من 
الذي  المتدنــي  الوعي  من  بمستويــات  الوباء، 
نتمناه  آمنين وال مطمئنين على غد  غير  جعلنا 
الوعــي  هــذا  أصحــاب  دام  ما  وأفضل،  أبهى 
الشقي قد تعودوا على مؤازرة فيروسات بشرية، 
الطريق  لها  عبـدوا  حين  معها  وتصالحوا  بل 
ليكون لها مقاعد في البرلمان، ومسؤوليات في 

المجالس والبلديات، وغيرها من مواقع القرار.
وال أشك أن مستويات الوعي ترقى وترتفع 
األوبئة  تصيبه  عندما  الحصيف،  اإلنسان  لدى 
والكوارث، أو عندما يخرج منها بالنتائج الكارثية 
مهما ارتفعـت واستفحلت في األرواح والعمـران 
هـــذا  عــادات  من  بعض  وتلك  والمحاصيل، 
الكائن الباني للحضارات ومدمرها. فهل استطاع 
الذي  الوعي  بهذا  يتسلـح  أن  المغربي  اإلنسان 
االختبار  هذا  بعد  أفضل،  غد  بناء  إلى  سيقوده 
الحاسم الذي يجتازه مع هذا الفيروس؟ وهل آن 
األوان لكي يجزم له وعيه الشقي أن الفيروسات 
والتي  والمناصب،  المواقـع  تحتل  التي  اآلدمية 
الذي  الفيـروس  هذا  من  أخطر  وباركها،  آزرها 

سيرحل مهما كانت األحوال ال محالة؟.
نحن إذن في انتظار الذي قد يأتي..!!

التزام  بسبب  واضحا،  تحسنا  بطنجة  الوبائية  الحالة  تسجل  بينما 
متزايد للمواطنين بهد المدينة بتدابير الوقاية، وتعاونهم مع السلطات 
المحلية في ذلك، أقدمت السلطات الصحية  على طرد العشرات من األطر 
الطبية من الفنادق التي كانوا يقيمون بها ومنعهم من المبيت واألكل، 
األمرالدي دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية ضد الطريقة التي اعتبروها 
التي كانوا يقيمون بها  الفنادق  مهينة،  التي تم طردهم بها من غرف 
وأيضا   للمطالبة بتوفير شروط الراحة واألمان، حيث إنهم في احتكاك 
ومنهم  أسرهم.  إلى  العدوى  نقل  من  ويخشون  الجائحة  لمرضى  جائم 
المرتبطة  المحلية  العمل  من استقدموا من جن أخرى لدعم مجموعات 

بالفايروس اللعين .

9 أبريل التاريخية ضمن الفضاءات الممنوعة  ُأدرجت، هذا األسبوع، ساحة 
في إطار مكافحة الجائحة.  فإلى جانب أسواق القرب، والمقابر، والفضاءات 
العامة  والمنتزهات، والحدائق و منافذ المدينة  إلى الفضاء الخارجي، ها 
هـي »تدابير« المنع تصل إلى ساحة 9 أبريل  التاريخية، التي تعتبر فضاء 
مفتوحًا على المدينة الحديثة و البوليفار الذي يرمز إلى المدينة الحديثة.

�شاحة 9 اأبريل مغلقة يف وجه 
الراغبني يف ال�شرتاحة بال�شاحة 

المتسم  العموميــة  الصحة  قطــاع  تدبير  طريقة  مناسبة،  من  أكثر  في  والوطني  المحلي  العام  الرأي  شجب 
باالرتجال والتردد واالرتباك، كما وصفها المعنيون أنفسهم، في مناسبات عديدة. أوضاع عرّتها الجائحة، وكشفت 
جوانب الضعف فيها وفي المنظومة الصحية ككل. أوضاع تتداولها، باستمرار، مواقع التواصل االجتماعي، بالحرف 
والصوت والصورة، حتى صارت نظرة العامة  إلى المستشفيات نظرتهم إلى البحر، “الداخل إليه مفقود والخارج منه 

كأنه موجود ! ”.

طرد اأطر طبية من الفنادق بطنجة 




