
La situation sanitaire empire 
de jour en jour à 

Tanger, une ville désormais 
considérée comme le premier 
foyer pourvoyeur de cas 
porteurs du virus Covid 19, 
au niveau national. 
Ainsi, l’état des choses est 
arrivé à un point qui 
n’est plus rassu-
rant, ni pour la 
population, ni 
pour les auto-
rités centrales 
et locales, et 
encore 

moins pour les professionnels du corps mé-
dical local placé à la première enseigne face 
à la propagation démesurée de la pandémie, 

ce qui a conduit des médecins du secteur 
public, en fonction à Tanger, à program-

mer, pour jeudi dernier, un sit-in devant la 
préfecture de la Santé à Tanger-Assilah, afin 

de dénoncer les dysfonctionnements que 
connaît le secteur au niveau de 

Tanger, notamment l’insuffi-
sance de moyens pour faire 

face aux clusters persis-
tants et à la saturation 

des structures de 
soins.
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Alors que la pandémie du nouveau Coronavirus s’intensifie dans 
les quatre coins du monde, et que la plupart des pays font conti-

nuellement face à de nouveaux foyers de contamination, la victoire 
sur la maladie semble devoir passer par un vaccin et, pour de 
nombreux experts, seul un vaccin ouvrira la porte 
à un retour à la normalité.
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ActuAlités

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

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

ou d’une salle de sport privative. 

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

La situation sanitaire empire 
de jour en jour à tanger, une 
ville désormais considérée 

comme le premier foyer pourvoyeur de 
cas porteurs du virus Covid 19, au  niveau 
national.  

ainsi, l’état des choses est arrivé à un 
point qui n’est plus rassurant, ni pour la 
population, ni pour les autorités centrales 
et  locales , et encore moins pour les pro-
fessionnels du corps médical local placé 
à la première enseigne face à la propaga-
tion démesurée de la pandémie, ce qui a 
conduit des médecins du secteur public, 
en fonction à tanger, à programmer , pour 
jeudi dernier, un sit-in devant la préfec-
ture de la Santé à Tanger-Assilah, afin de 
dénoncer les dysfonctionnements que 
connaît le secteur au niveau de tanger, 
notamment l’insuffisance de moyens 
pour faire face aux clusters persistants et 
à la saturation des structures de soins.

La tenue de ce sit-in a été, néanmoins, 
ajournée à la suite d’une réunion tenue, en 
urgence, par le wali de la région Mohamed 
M’hidia avec les syndicats concernés. 

C’est aussi l’une des raisons qui ont 
poussé le ministre de la Santé  khalid ait 
taleb à effectuer une visite-éclair, samedi, 
à tanger, pour se rendre à l’hôpital Mo-
hammed VI, principal unité sanitaire ac-
cueillant les patients atteints du Covid 19.

Le ministre a effectué une deuxième 
visite de travail, mardi et mercredi à tan-

ger pour étudier la situation et prendre les 
mesures qui s’imposent.

Dans la soirée de mardi, le ministre a 
tenu une réunion de travail avec la délé-
guée de la Santé dans la préfecture de 
tanger-assilah, Ouafae ajnaou, en pré-
sence des médecins-directeurs des hôpi-
taux de tanger et de professionnels impli-
qués dans  la lutte contre la pandémie du 
Coronavirus à tanger.

terme d’une réunion du comité de sécuri-
té de la wilaya de tanger, un communiqué  
informe l’opinion publique de l’arrivée im-
minente de renforts médicaux (médecins, 
réanimateurs, urgentistes, etc)  et de ma-
tériel médical.

D’autres mesures sont prises par la wi-
laya, telles que : 

- L’appel aux médecins du privé pour 
accompagner et appuyer les médecins de 
la santé publique ;

- La mise sur pied d’une communica-
tion plus intense pour encourager le dé-
pistage ; 

- La constitution de brigades spéciales  
pour veiller au respect des mesures sani-
taires ( port du masque, distanciation, etc) 
à travers toute la ville ;  

- Recommandations  aux entreprises de 
libérer momentanément les employés qui 
présentent des pathologies risquant de 
mettre en danger leur vie en cas de conta-
mination ;

 - Fermeture de toute usine ne respec-
tant pas les règles sanitaires ;

 - appel aux entreprises de faire  un sui-
vi régulier et sérieux de leur effectif par la 
biais d’un médecin de travail ;

 - Démarrage de dépistages dans les 
quartiers avoisinant les zones indus-
trielles. 

 - Dépistage des chauffeurs de trans-
port du personnel qui seront dotés d’une 
attestation à présenter à tout contrôle.

Cette rencontre qui a lieu dans un palace 
de la ville, a permis au ministre de prendre 
connaissance, en détails, des failles, des 
difficultés et des insuffisances qui sont 
à l’origine de la multiplication des foyers 
de contamination, et qui empêchent  ou 
compliquent la tâche des soins, ce qui est  
à l’origine de l’effondrement du personnel 
soignant.

Nous apprenons, par ailleurs, qu’au 

Khalid Ait Taleb : Ministre de la Santé

Covid 19
Devant une situation de santé alarmante

Marathon ministériel à Tanger 

PH : DR

Une certaine dame, à priori syn-
dicaliste, semble avoir per-
du ses repères au sein du 

Conseil national de la presse dont elle fait partie.
Elle donne l’impression d’avoir lâché tous 

ses freins dans un comportement qui laisse 
pantois tous ses collègues, y compris des 
membres de son propre syndicat qui ne com-
prennent plus rien à son étrange conduite.

Imbue de sa personnalité, notre dame de 
l’effronterie ne semble avoir aucune mesure 
des tâches syndicales qui lui incombent et va 
jusqu’à imposer sa volonté à ses collègues. 
Comme, par exemple, le fait d’exiger, sans droit 
ni titre, le retrait de cartes de presse à des jour-
nalistes originaires de Marrakech. 

Nous recommandons à cette dame effrénée 
de respecter les normes de son honorable or-
ganisation syndicale, de se ressaisir, de retenir 
son impulsion abondante, de ne pas déborder 
sur ses compétences ; d’épargner ses collè-
gues auxquels elle cause beaucoup d’embar-
ras, et d’avoir de la compassion pour sa propre 
personne afin d’éviter d’être la risée.

Visiblement, cette dame donne l’impres-
sion de préparer, de façon trop prématurée, de 
futures élections. Elle se trompe cependant de 
méthode et quand elle se rendra compte qu’elle 
s’est trompée de chemin, il sera probablement 
trop tard. 

a bon entendeur salut !
A.B

Conseil national de la Presse 

L’étrange dame des grandes 
confusions 
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Dimanche 12 juillet courant, 
Tanger était en alerte et des 
faits se sont précipités, des 

informations se sont croisées et 
des nouvelles se sont chevauchées 
faisant, tantôt état d’un confinement 
partiel dans certains quartiers 
de la ville reconnus comme étant 
parsemés de foyers du Covid 19, 
tantôt d’un reconfinement immédiat 
de toute la ville classée comme 
premier émetteur du coronavirus 
au niveau national. 

au début, on a catalogué le vaste quartier 
de Bénimakada, ainsi que d’autres zones 
riveraines ou proches comme Moghogha, 
Jirari ou encore Mesnana, auxquels s’est 
ensuite greffée celle de Boukhalf.

aussitôt après, c’est toute la ville qui 
devait retomber en confinement total, 
avec suppression des trains au départ et à 
l’arrivée, ce qui signifiait la fermeture des 
accès et des sorties du périmètre urbain. 

Finalement, on se serait essentielle-
ment limité aux quartiers de Bénimakada, 
Moghogha et Hay Benkirane.

En réalité, la plupart des nouvelles qui 
tombaient au fur et à mesure, tout au long 
de la journée, n’avait aucune source offi-
cielle et avait besoin de confirmation. 

Que s’est-il donc passé qui a spontané-
ment provoqué cette alerte ? Et pourquoi 
précisément en ce dimanche 12 juillet ?

Nous supposons que l’alarme a été 
donnée par les services sanitaires qui ont 
indirectement révélé dans leur bulletin 
d’information journalier que la situation 
était dramatique dans la ville de tanger 
devenue le premier émetteur de Covid 19 
au niveau national, dépassant les émet-
teurs traditionnels jusque-là reconnus, 
comme Casablanca ou Marrakech.

« La ville de tanger, dans le nord du 
Maroc, va être reconfinée à partir de lun-
di à midi, après l’apparition de foyers de 
contagion de coronavirus », rapportait 
déjà la presse nationale et internationale, 
annonçant que, pour endiguer la pro-
pagation du virus , les transports publics 
seront suspendus, les cafés, centres com-
merciaux, marchés et espaces publics fer-
més, et les contrôles renforcés, afin que 
les habitants ne quittent leurs domiciles 
qu’en cas de nécessité extrême, et que les 
déplacements à l’intérieur de la ville se-
ront soumis à une autorisation exception-
nelle délivrée par les autorités locales et 
port obligatoire du masque partout, sous 
peine de sanctions.

La presse rappelait que les autorités 
du royaume ont d’abord imposé des res-
trictions dans certains quartiers de tanger 
dans la nuit de dimanche à lundi, avant 
d’élargir les mesures à toute la ville,

« Cette situation intervient alors que le 
Maroc a accéléré son déconfinement le 
mois dernier avec la réouverture des cafés, 
restaurants, commerces ainsi que la re-
prise du tourisme intérieur » poursuivaient 
les journaux, soulignant que les frontières 
demeurent cependant fermées « jusqu’à 
nouvel ordre », sauf pour les Marocains 
bloqués à travers le monde et les résidents 
étrangers au Maroc, autorisés à revenir 
dans le royaume à partir du 14 juillet. 

Il s’agit de savoir, maintenant, si cette 
alerte déclenchée le weekend dernier, était 
justifiée ?

Dans un sens, la réponse est oui, quand 
on est assez conscient pour considérer 
l’ampleur des dégâts que pourrait engen-
drer une propagation indomptable de la 
pandémie. La situation à tanger menace 

- Respecter les 6 étapes de lavage des 
mains : paume contre paume/dos des 
mains/entre les doigts/les dos des doigts/
les pouces/le bout des doigts et des 

d’échapper à tout contrôle si des mesures 
appropriées ne sont pas prises avec célé-
rité et efficacité. Et c’est ce qui explique la 
panique momentanée des responsables 
dont la responsabilité première est de frei-
ner l’évolution des contaminations et de 
protéger, par voie de conséquence la vie 
des citoyens. Ce qui est ressenti, à juste 
titre, comme primordial. 

Maintenant, il y a l’autre vision. Celle qui 
dit que nous n’avons pas les moyens fi-
nanciers et économiques suffisants pour 
continuer à fonctionner normalement en 
assurant une indemnisation suffisante 
à tous les citoyens confinés à domicile, 
obligés de gagner leur pain du jour pour 
eux et pour leur famille. 

Il y a cependant une troisième alter-
native, et c’est la plus logique et la plus 
souhaitable, mais rigoureusement condi-
tionnée. Celle de lever le confinement afin 
de permettre aux citoyens de se rendre 
normalement à leurs occupations afin 
de faire tourner les mécanismes écono-
miques publics et privés.

Dans ce dernier cas, l’obligation pour 
chaque citoyen, quel que soit son âge, son 
statut, son niveau, son travail et sa nature, 
est de contribuer, dans son propre intérêt, 
celui de sa famille et celui des autres, à la 
démarche citoyenne dont l’objectif univer-
sel est d’éradiquer le virus Covid 19.

Pour cela, chacun de nous doit éviter le 
relâchement des mesures sanitaires et se 
plier inconditionnellement aux consignes 
et exigences de sécurité maintenant bien 
connues de tous, à savoir : 

- Lavage régulier des mains avec sa-
vonnage appuyé pendant 40 secondes 
après toute manipulation d’un masque, 
avant de préparer les repas, de les servir 
et de manger ; après s’être mouché, avoir 
toussé ou éternué, après avoir rendu vi-
site à une personne malade, à chaque 
sortie à l’extérieur, après avoir emprunté 
les transports en commun , après être allé 
aux toilettes, après avoir touché à une poi-
gnée de porte ou un interrupteur, ou à tout 
objet exposé, etc ;

ongles
- Faire sécher les mains avec une ser-

viette propre ou une serviette en papier 
jetable, ou à l’air libre ; 

- Désinfecter régulièrement les poi-
gnées de portes et les interrupteurs ;

- avoir, en tout lieu, du gel hydro-alcoo-
lique à proximité de la main, à utiliser dans 
les centres commerciaux, les magasins, 
les bureaux, etc .

- Eviter autant que possible de se tou-
cher la bouche, le nez ou les yeux ;

- Se couvrir la bouche et le nez avec le 
pli du coude ou avec un mouchoir en cas 
de toux ou d’éternuement ; 

- Inutile de porter des gants ; 
- Porter un masque approprié en tout 

lieu et en toute circonstance ;
- Se débarrasser d’un masque usagé 

en le mettant dans une poubelle fermée ; 
- Observer une distanciation de 1,50 à 2 

mètres, y compris à bord des moyens de 
transport collectif ; 

- Eviter de toucher des objets souillés, 
- Eviter les poignées de main, les acco-

lades et les embrassades ; 
- Eviter les regroupements et les ras-

semblements ; 
- Eviter d’organiser ou d’assister à des 

fêtes et des cérémonies de tous genres ; 
- a la plage, s’installer à une distance 

de 3 mètres des autres vacanciers ; ne 
faites pas de partage : chacun son sand-
wich, chacun sa bouteille d’eau ; prévoir 
un petit sac pour y jeter papiers, masques 
souillés ou détritus ; 

- a la maison, utiliser des produits de 
ménage désinfectants comme l’eau de 
javel qui est un virucide particulièrement 
efficace…

tout cela dans l’esprit salvateur disant: 
« Il vaut mieux prévenir que guérir !!!

Etat d’alerte justifié à Tanger 

Covid 19 :
Reconfinement / déconfinement simultanés 
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Rubrique   
Culturelle

ABDALLAH IBRAHIM
L’HISTOIRE DES RENDEZ-VOUS 

MANQUES 
de Zayka DAOUD 

Résumé : Peu de Marocains aujourd’hui savent qui est 
abdallah Ibrahim. Quelques uns se souviennent vaguement 
d’un homme politique. Les plus âgés se rappellent du Pré-
sident du conseil qui, au début des années 60, fit bouger les 
lignes. Pourtant presque personne ne mesure l’importance 
de cette figure d’autorité morale et de conscience politique, 
cet humaniste porteur d’une éthique intransigeante qui a 
bataillé contre toutes les formes d’inertie. Distancié vis-à-
vis des traditions et de la religion, il a réfléchi sur l’histoire 
et sur l’islam et proposé des réflexions détonantes. Ce qu’il 
a essayé de faire dans ces années 30-60, qui sont le socle 
du Maroc actuel, fut révolutionnaire. 

abdallah Ibrahim a su également résister à l’opportu-
nisme politique et a fait de sa vie un reproche vivant et per-
manent à toutes les entreprises de corruption. Cet honnête 
homme était attentif aux autres et méprisait l’argent ; deux 
attributs suffisamment rares pour susciter la curiosité. La 
pensée de cet intellectuel issu du Maroc ancestral, engagé 
dans le combat de l’indépendance et de la construction, 
mérite donc d’être connue et reconnue. C’est ce que tente 
de faire cette biographie en retraçant l’histoire de ses ren-
dez-vous manqués, plutôt celle des occasions perdues sur 
le chemin de l’émancipation et du développement du Ma-
roc. abdallah Ibrahim demeure à ce jour le porteur d’une 
espérance déçue. 

Cette biographie permettra aux nouvelles générations de 
découvrir une personnalité qui a marqué l’histoire du Maroc 
et un homme qui a posé les jalons de la modernité.

Un récit enrichissant qui mérite d’être lu !
Bonne lecture !

@ par Meryem Cherradi

alors que la pandémie du 
nouveau Coronavirus s’in-

tensifie dans les quatre coins 
du monde, et que la plupart des 
pays font continuellement face 
à de nouveaux foyers de conta-
mination, la victoire sur la ma-
ladie semble devoir passer par 
un vaccin et, pour de nombreux 
experts, seul un vaccin ouvrira la 
porte à un retour à la normalité.

Or, la recherche d’un vaccin 
salvateur pour l’humanité n’a, 
jusqu’à présent, donné aucun 
résultat tangible, malgré que, se-
lon l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), 141 vaccins contre 
la Covid-19 seraient actuelle-
ment à l’étude dans le monde, 
notamment en Russie, en Chine, 
aux États-Unis et en Europe.

a ce propos, l’exemple de la 
Russie est, non seulement en-
courageant, mais présente un 
certain espoir, à terme.

En effet, les tests cliniques 
d’un premier vaccin anti-coro-
navirus ont débuté le 18 juin der-
nier, à l’hôpital militaire Bourden-
ko de Moscou. Deux semaines 
plus tard, les quinze volontaires 
s’étant fait inoculer le produit se 
portaient bien, certains compa-
rant même les injections reçues 
à « une cure de vitamines ». 

ainsi, ce vaccin créé par le 
centre d’épidémiologie russe «Ga-

Un total de 17.734 candi-
dats scolarisés de l’en-

seignement public et privé ont 
passé avec succès la session 
ordinaire de juillet de l’examen 
du baccalauréat dans la région 
de tanger - tétouan - al Hocei-
ma, soit un taux de réussite de 
62,07%, contre 63,68% en 2019, 
a annoncé, mercredi, l’académie 
régionale de l’éducation et de la 
formation (aREF).

Citée par la MaP, l’académie a 
précisé, dans un communiqué, 
que le taux de réussite chez les 
filles a atteint 66% du total des 
candidats admis, notant que 
8.686 élèves ont obtenu leur bac 
avec mention, soit 30,40% de 
l’ensemble des bacheliers.

La meilleure moyenne au 
niveau de la région, à savoir 
19,17/20, a été obtenue au niveau 
de la direction provinciale d’édu-
cation et de formation de tan-
ger-assilah dans la branche des 
sciences mathématiques, section 
française.

L’académie a relevé que la 
moyenne la plus élevée dans 
l’enseignement public au niveau 
régional est de 19,43/20 dans la 
filière des sciences physiques, 
obtenue également au niveau de 
la direction provinciale de tan-
ger-assilah, ajoutant que le taux 
de réussite chez les candidats 
des branches des sciences et 
techniques s’est élevé à 63,02% 
sur l’ensemble des candidats 
ayant passé les examens dans 
ces filières.

maleïa» de l’université Setchenov 
de Moscou, n’a jusqu’ici pas 
eu d’effets négatifs sur les vo-
lontaires qui tolèrent le vaccin, 
n’ayant ressenti qu’ une légère 
fièvre enregistrée le premier jour 
suivant la vaccination. 

Il s’agit d’un sérum recombi-
nant à base d’adénovirus qui est 
un vaccin non vivant, artificiel. En 
fait, il ne contient pas d’éléments 
du coronavirus, mais il doit pro-
voquer une réponse immunitaire 
similaire à celle qui survient lors 
d’une infection par le coronavirus

au total, 38 personnes parti-
cipent aux essais cliniques dudit 
vaccin anti-coronavirus qui se 
déroulent à l’hôpital Bourdenko 
du ministère russe de la Défense 
et à l’université. Le fait que des 
scientifiques d’un institut mos-

Concernant les filières de litté-
rature et enseignement originel, 
le taux de réussite s’est situé à 
60,87% sur l’ensemble des can-
didats présents, tandis qu’il s’est 
élevé à 89,79% pour le bacca-
lauréat international et à 58,49% 
pour le bac professionnel.

Pour les candidats en situation 
de handicap, qui ont bénéficié de 
l’adaptation des examens et des 
conditions de correction, le taux 
de réussite est de 44,11%.

Un total de 28.572 élèves sco-
larisés ont passé la session 
ordinaire du baccalauréat, soit 
un taux de présence de 97,56%, 
rapporte la MaP.

S’agissant des candidats libres, 
le taux de réussite est de 35%, 
contre 23,88% en 2019, sachant 
que le taux de présence de ces 
derniers a atteint 65,32%.

covite s’inoculent un prototype 
de vaccin contre le nouveau co-
ronavirus , illustrer l’ambition de 
la Russie dans la course mon-
diale à un remède.

Les résultats de la première 
phase des essais cliniques du 
vaccin seront prêts fin juillet. 
Certains chercheurs russes as-
surent qu’un vaccin pouvait être 
créé avant la fin de l’été.

D’ailleurs, la Russie a procla-
mé haut et fort sa volonté d’être 
parmi les premiers, voire la pre-
mière, à développer un vaccin 
contre le virus Covid1 9.

Outre le programme de l’Ins-
titut Gamaleïa, de nombreux 
autres projets sont pilotés par 
des consortiums publics-privés, 
ou encore par le ministère de la 
Défense.

Le nombre total des candidats 
scolarisés devant passer la ses-
sion de rattrapage, qui se dé-
roulera du 22 au 25 juillet, est de 
9.762 élèves, contre 3.496 pour 
les candidats libres.

L’aREF a, par ailleurs, salué les 
efforts déployés par la famille de 
l’éducation et de la formation, les 
autorités locales, les services de 
sécurité et de santé, ainsi que 
tous les intervenants, afin de 
faire aboutir cette échéance na-
tionale et d’en assurer la pleine 
crédibilité dans une conjoncture 
exceptionnelle marquée par les 
mesures préventives contre la 
pandémie du Covid-19, appelant 
à poursuivre les efforts, à même 
de faire réussir la session de rat-
trapage qui sera organisée dans 
le respect des mêmes mesures 
de prévention.

Ph : DR

Recherche de vaccin 
anti-Covid 19 

L’espoir nous vient 
de Moscou

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

 Taux de réussite 
au baccalauréat : 62,07 %

Mme Touria M’HIMED déclare avoir 
perdu dans des circonstances et lieu 

indéterminés, le duplicata du :

Titre foncier nº 61 / 11611
concernant la propriété dite « Anas »

sise à la route de Tétouan 
Prière à toute personne ayant retrouvé

ce document de bien vouloir le rapporter 
à la Conservation foncière.

Avis de perte

Tanger Cake
Faites vos commandes pour 

fêtes, réceptions, anniversaires 

Mehdi 
n° 06.33.11.28.36 

 Livraison à domicile 

TANGER CAKE

Rue Kadi Ayad, Rés. 
Taouhid N° 25 Tanger

TANGER CAKE
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Félix Ramos et María Rodríguez Almendros                

ActuAlités

Les opérateurs  du tourisme situés dans la zone II, celle 
des stations balnéaires de tanger et d’asilah ne 

savent toujours pas de quoi sera fait l’été chez eux, puisque les 
plages sont toujours fermées, au grand désarroi des promoteurs 
de restaurants et cafés dont les activités dépendent de la réou-
verture des plages.

Par contre, les opérateurs touristiques marocains  en général,  
et ceux du nord du royaume, en particulier, situés en zone 1, se 
sont mobilisés pour accueillir des touristes qui se font toujours 
désirer.  Les professionnels du secteur comptaient pourtant sur 
la période estivale ouverte le 1er juillet courant,  pour se refaire 
une santé. 

Selon le site Biladi.net,  la saison démarre avec  une certaine 
appréhension. Les professionnels qui comptent mettre le pa-
quet, «  surtout que faisant l’objet d’un contrôle et une vigilance 
en permanence de la police, les plages d’al Hoceima, M’diq, 
Fnideq et des autres villes côtières ont pu attirer en cette période 
de chaleur beaucoup de monde parmi les habitants et ceux des 
zones avoisinantes  ».

Conscients de la situation épidémiologique du pays et de la 
nécessité d’assurer la sécurité des touristes, les professionnels 
ont mis en place un dispositif de sécurité et d’hygiène pour la 
préservation de la santé de leurs clients et leurs personnels. 

Citée par le site Biladi.net,  Lalla Samira ktiri El Idrissi, secré-
taire générale de l’association régionale de l’industrie hôtelière 
(aRIH) de tanger-tétouan-al Hoceima, plaide pour qu’il leur soit 
donné l’autorisation de dépasser les 50% de leurs capacités, à 
cause de la forte demande. 

«  Nous avons une liste d’attente de clients qui veulent passer 
leurs vacances d’été au Nord  ». 

Le taux d’occupation de certains hôtels de tétouan, d’al Ho-
ceima ou d’autres villes côtières ne dépasse pas 10%. « avec 
tous les préparatifs entrepris pour la reprise de leurs activités, 
les hôteliers regrettent d’avoir repris leurs activités en raison des 
grandes dépenses qu’ils sont en train d’effectuer pour maintenir 
leurs établissements ouverts », déplore un professionnel. 

Un projet de “renforcement des compétences sur l’impor-
tance de la dimension écologique et la gestion intégrée 

pour la protection de l’environnement local et la promotion du dé-
veloppement durable” a été lancé à Tanger, afin de développer les 
compétences des acteurs locaux dans le domaine de la gestion 
durable de l’environnement au niveau de la région de tanger-té-
touan-al Hoceima, rapporte l’agence Maghreb Presse (MaP), 
ajoutant que ce projet, financé par l’Union européenne (UE), 
s’inscrit dans le cadre du programme “participation citoyenne” 
géré par le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui 
aux projets, en partenariat avec le ministère d’État chargé des 
droits de l’Homme et des relations avec le Parlement et le Conseil 
national des droits de l’Homme (CNDH).

Lors d’un webinaire organisé récemment par le Centre d’études 
et de recherches juridiques de l’Université abdelmalek Essaâdi, la 
coordinatrice régionale du programme “participation citoyenne” 
à tanger-tétouan al Hoceima, Btissam El Mzibri, a souligné que 
le projet s’inscrit dans le cadre du programme de “participation 
citoyenne”, qui est fondé sur les axes de la jeunesse, l’environne-
ment et de l’égalité, rappelant que le programme vise à améliorer 
l’environnement et à soutenir les associations de la société civile 
en matière de suivi des politiques nationales, ainsi qu’à renforcer 
le partenariat entre l’UE et le Maroc.

La responsable a fait savoir que l’UE a soutenu près de 57 
projets dans la région, dont 16 sont liés à l’environnement à tan-
ger, tétouan, Larache, Chefchaouen et à al Hoceima, mettant en 
avant le rôle que joue le bureau régional dans le suivi du rythme 
de réalisation de ces projets...

La question qui taraude
les opérateurs touristiques du Nord :

Ces touristes attendus 
viendront-ils ? 

Protection de l’environnement dans 
la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima:

Renforcement
des compétences

Retour sur le scandale du centre pour mineurs 
« Al Amal » à Tanger

Peine de 8 ans de prison confirmée 
en appel pour le pédophile 

Félix Ramos
La Cour d’appel de tanger a 

confirmé, jeudi, la condam-
nation à 8 ans de prison pronon-
cée à l’encontre de l’Espagnol Fé-
lix Ramos, arrêté le 17 juin 2019.

Félix Ramos a été ainsi  recon-
nu coupable, en appel, de viol, 
abus sur mineur et traite des 
êtres humains.

En novembre dernier, alors 
qu’il avait été déjà condamné à 
trois mois de prison pour escro-
querie d’un MRE dans le cadre 
d’une autre affaire, Felix Ramos 
avait été reconnu coupable et 
condamné par le tribunal de pre-
mière instance à 8 ans de réclu-
sion.

Cependant, ce verdict n’avait 
pas satisfait l’ONG «touche pas 
à mon enfant», qui s’est consti-
tuée partie civile dès le début de 
cette affaire, avant d’être soute-
nue par l’association marocaine 
des droits humains (aMDH).

«Nous estimons que la peine 
prononcée reste en deçà du 
crime commis, car il s’agit pour 
nous de faits de traite des êtres 
humains», avait déclaré le res-
ponsable local de l’ONG, Moha-
med taib Bouchiba, avant le pro-
cès en appel.

Rappelons que cette affaire 
de pédophilie qui  avait  connu 
un retentissement médiatique 
à tanger et en Espagne , avait  
confirmé ce dont se doutaient 
depuis toujours, les proches du 
Centre « al amal » à tanger où 
avait éclaté le scandale,  à savoir  
que quelque chose ne tournait 
pas rond au sein de ce centre 
d’accueil d’une dizaine d’enfants 
de rue, que  dirigeait,  au quartier 
Val Fleuri à tanger, une dame 
espagnole, María Rodríguez al-
mendros ,  présidente de l’asso-
ciation espagnole «Ningún Niño 
Sin techo» (Pas d’enfant sans 
toit), une femme qui maquillait 
bien son jeu en révélant au pu-
blic, et surtout aux sponsors, la 
face d’une  personne  généreuse, 
bénévole et rompue aux œuvres 
de bienfaisance au profit de mi-
neurs marocains nécessiteux. 

Selon son entourage, cette 
femme qui avait, vraisemblable-

Le Congrès espagnol 
a validé, mercredi 

15 juillet, la donation au Ma-
roc du théâtre Cervantès 
de tanger, sous conditions 
de préserver son identité 
et d’introduire dans la pro-
grammation du contenu 
de la culture ibérique. Ceci 
suite à la décision irrévo-
cable de Madrid de céder à 
la ville de tanger la proprié-
té du bâtiment.

Le ministère marocain  des af-
faires étrangères mènera des né-
gociations avec le gouvernement 
espagnol sur les modalités du 
don. avant de conclure un accord 
définitif. L’année dernière, le Maroc 
avait  déjà déclaré son intention de 
restaurer le théâtre Cervantès.

ment, à son service des gens peu 
amènes dont un gigolo qui s’ac-
crochait à ses jupons,  maitrisait 
l’art de  toujours masquer, der-
rière un sourire enjôleur mais ar-
tificiel et des paroles mielleuses,  
son véritable  souci de ramasser  
un maximum d’argent à travers 
des dons et autres choses dévoi-
lées avec retard,  dont celle de la 
pédophilie. 

Cela durait depuis 14 années 
et le pot aux roses avait  été 
dévoilé  lorsqu’un jeune ancien 
pensionnaire de ce centre, âgé 
de 20 ans, assisté par  l’associa-
tion «touche pas à mon enfant», 
avait  porté plainte contre deux 
ressortissants espagnols, les ac-
cusant de viols répétitifs. 

Une source proche de ladite 
association, avait rapporté  que 
cela s’était passé alors que la 
victime, M.B,  avait l’âge de 14 
ans et que ce garçon était encore 
hébergé dans le centre al amal 
qu’il avait quitté à l’âge de 18 ans.

Selon l’ONG « touche pas à 
mon enfant », au moins un autre 
garçon du centre al amal, aurait 
subi des relations sexuelles avec 
les Espagnols mis en cause, et 
qu’un autre pédophile marocain 
aurait aussi abusé plusieurs fois 
d’un autre mineur résidant dans 
le centre amal de « Ningún Niño 
Sin techo ».

D’un autre côté, des témoins 
proches du centre al amal 

Construit par un riche commer-
çant espagnol en 1913, le grand 
théâtre de Cervantès ferma ses 
portes en 1974.

Cet écrin de 1 400 places avait, 
par le passé, accueilli de grands 
ténors, des troupes de flamenco 
du début du XXe siècle et des ar-

avaient rapporté  que les enfants 
du centre al amal n’aimaient pas 
leur  directrice María Rodríguez 
almendros  qui voyageait appa-
remment fréquemment en  les 
abandonnant sans ressources.

Pour toutes ces raisons, le 
procureur du Roi près le tribunal 
de tanger avait  ordonné la fer-
meture du centre al amal  et fait 
transférer ses jeunes pension-
naires dans une autre structure 
de bienfaisance à tanger.

La présidente du centre,  avait 
évidemment tout nié, mais aussi-
tôt après avoir été entendue par 
la police, elle avait  pris tout le 
monde de court en quittant préci-
pitamment tanger pour rejoindre 
sa ville d’origine Marbella, en 
Espagne, où elle faisait , selon 
son entourage,  transférer régu-
lièrement des sommes d’argent 
colossales provenant des dons 
qu’elle collectait continuellement 
et des dîners de bienfaisance 
qu’elle organisait  au nom du 
centre pour mineurs qu’elle diri-
geait à tanger. 

Selon la presse ibérique dont 
le journal « El Espanol », la prési-
dente de l’association « Ningún 
Niño Sin techo »,  María Rodrí-
guez Almendros avait justifié 
son retour  précipité en Espagne 
par «des raisons de santé», 
mais, depuis lors, elle n’a jamais 
remis les pieds au Maroc et en-
core moins à tanger. 

tistes marocains et arabes.
Laissé à l’abandon, ce 

chef-d’œuvre architectu-
ral du style art nouveau 
fait piètre mine. Les céra-
miques jaunes et bleues 
qui ornent sa façade se 
sont détériorées. a l’inté-
rieur, le plafond abîmé a 
perdu ses magnifiques re-
présentations. Poussière et 
crasse couvrent les sièges 
restants.

L’édifice datant du XXe siècle 
se situe dans le vieux tanger, 
non loin du port récemment ré-
nové, nouveau visage de la cité. 
Sa restauration nécessiterait un 
investissement de cinq millions 
d’euros, selon la presse espa-
gnole.

Ph : archives   

Le Congrès espagnol approuve 

le don à la ville de Tanger
du Grand Théâtre Cervantès 
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Rétablissement 
de la circulation des trains 

vers et à partir de Tanger 
Deux jours après la suppres-

sion décrétée lundi 13 juil-
let courant des circulations fer-
roviaires suite à la décision vite 
abandonnée de reconfinement 
de tanger, les trains sont rétablis 
au départ et à l’arrivée à tanger, 
depuis mercredi dernier.

Dans un communiqué ren-
du public, l’office national des 
chemins de fer (ONCF) informe 
les usagers que ce rétablisse-
ment dans la marche des trains, 
concerne les axes tanger/Casa-
blanca via les trains al Boraq et 

Une brigade de la  police 
des stupéfiants rele-

vant de la préfecture de police de 
tanger, a effectué, jeudi dernier,  
une descente dans un café à chi-
cha, situé au centre-ville de tan-
ger, où plusieurs jeunes ont été 
arrêtés pour avoir violé le décret 
n°2.20.426 portant prolongation 

de  l’état d’urgence sanitaire  sur 
l’ensemble du territoire national, 
jusqu’au 10 août 2020, dans le 
cadre des efforts de lutte contre 
la pandémie du nouveau corona-
virus (Covid-19).

Les mis en cause ont été pla-
cés en garde à vue en attendant 
d’être présentés au parquet.

L’opération de retour des  Ma-
rocains bloqués à l’étranger  et 
celle des MRE revenant au pays 
pour les vacances, se déroulent 
dans des conditions pénibles 
et sont  très contestées par ces 
voyageurs dont certains restés 
longtemps bloqués à l’étranger, 
sont à court d’argent et se dé-
brouillent à peine pour survivre 
et se procurer le prix du billet du 
voyage.

D’abord, les usagers du trans-
port aérien dénoncent l’exclu-
sivité imposée par le Maroc de 
ses deux compagnies aériennes 
nationales Royal air Maroc et air 
arabia qui ont multiplié leur tarif 
normal par 2, voire par 3, et qui 
pratiquent ainsi des prix exorbi-
tants et hors de portée, compa-
rativement avec des compagnies 
low-cost étrangères  dont les bil-
lets coûtent dix fois moins chers.

Selon le témoignage d’un 
MRE, le prix d’un billet Paris-Ca-
sablanca pour la date du 15 juillet 
2020, était de 1307 euros à partir 
de l’aéroport Charles De Gaulle.

Pour ce qui est des liaisons 
maritimes, les choses ne sont 
pas meilleures, puisque deux 
lignes  seulement sont autori-
sées par le Maroc ; l’une à partir 
de Sète en Franc et l’autre à partir  
de Gêne en Italie, les deux vers le 
port tanger-Med avec aussi une 
traversée Sète-Nador.

Les billets des ferries ef-
fectuant ces deux traversées 
coûtent aussi énormément cher 
puisqu’il faut débourser jusqu’à 
3000 euros pour un aller-retour, 
alors qu’avant la crise sanitaire 
liée au Covid-19,  la traversée 
coûtait 500 euros pour un al-
ler-retour entre l’Espagne et le 

tanger/Fès via les trains al atlas.
L’ONCF invite, par ailleurs, sa 

clientèle à se renseigner sur les 

Maroc. Or, le royaume n’a pas 
encore  ouvert, cette année,  ses 
ports aux relations avec l’Es-
pagne. 

autre problème, celui des tests 
médicaux exigés aux voyageurs 
à destination du Maroc  (PCR et 
Sérologique).

La première difficulté est 
rencontrée au niveau des labo-
ratoires où l’on enregistre une 
grande affluence  des deman-
deurs de tests. 

Le second problème concerne 
la validité des tests  fixée à 48 
heures, ce qui s’avère impos-
sible, par exemple, pour un voya-
geur qui a effectué ses tests le 
dernier jour ouvrable de la se-
maine, c’est-à-dire le vendredi, et 
qui doit embarquer un dimanche, 
alors que ses tests seront péri-
més. 

Fort heureusement, pour le 
premier cas, certaines repré-
sentations du Maroc à l’étranger 
sont parvenues à  régler ce pro-

horaires des trains, sur le site 
habituel ou en appelant le Centre 
de Relations Clients 2255.

blème. au Portugal, par exemple, 
la représentation du Maroc a 
convenu avec un laboratoire 
présent dans plusieurs villes de 
la mise en place d’un dispositif 
fluide d’accueil et de traitement .

Pour le deuxième cas, il est 
prévu un test PCR supplémen-
taire à bord du bateau . 

On déplore aussi une autre 
difficulté, d’une autre dimension, 
celle de l’absence ou de l’insuf-
fisance des bateaux au port de 
Sète où se trouvent bloqués des 
dizaines de passagers exaspé-
rés. C’est ce  qui s’est vu le 15 
juillet 2020, lorsqu’un bateau qui 
devait arriver de Gênes en Italie 
pour prendre des passagers au 
port de Sète et  continuer sur 
Nador, n’est pas venu. Les infor-
mations fournies aux voyageurs 
étaient floues et parfois contra-
dictoires. Finalement, un bateau 
aurait été envoyé de Nador pour 
embarquer les passagers et faire 
demi-tour, au bout de deux jours.

Cette métropole vraiment indescriptible, très agitée, 
toujours en mouvement depuis l’aube des temps, est 
surnommée : ville, centre du monde, par quelques 

enjôleurs cartographes, qui pensent que la terre n’est pas 
ronde.

Cette cité ventilée par un permanent renouvellement d’air 
maritime et terrestre, battue par des vents qui aèrent pleine-
ment toute la région, n’est pas seulement un passage incon-
tournable pour tous ceux qui n’hésitent pas à profiter d’un 
bol d’oxygène afin de se doter d’une bonne qualité de vie 
douce où on sent la nature, mais elle a aussi toujours été, 
une source d’inspiration, et un lieu de bienvenue pour un 
panel d’artistes cinématographiques internationaux, d’écri-
vains et de poètes au sens large, de peintres de renommée 
mondiale, en dehors de musiciens de haut niveau. 

Cette ville, jadis cosmopolite, hospitalière, accueillante et 
dynamique, à l’avenir radieux, avaient connu des heures de 
bonheur, simple, ou tous les gens de diverses nationalités, 
de tous les horizons, quelles que soient leurs origines, se 
côtoyaient fraternellement et se respectent scrupuleuse-
ment pour jouir d’une existence commune, comme si l’on 
se connaissait des années auparavant et où on y était reçu 
comme chez soi…la gentillesse était exquise dans cette 
agréable ambiance, une  parfaite ambiance d’alors, qu’on ne 
devrait surtout pas oublier cette réalité.

Tout le monde se connaissait, un par un…Sauf qu’au-
jourd’hui, voici le hic, le sieur Flaneflani, malgré sa perçante 
perception visuelle de lynx et son excellente lucidité de mé-
moire, prétend, apparemment, ne reconnaitre de vue per-
sonne dans cette ville, quand il se trimballe ou quand il flâne 
de long en large à travers toutes les rues de la « nouvelle 
cité-dortoir », ou quand il arpente les recoins de la médina. 
Il assure ne croiser, de près ou de loin, aucun vieil ami de 
longue date ; ni un seul voisin de son palier ; ni, non plus, au-
cunes vieilles gens qui se disent habiter à proximité de son 
entourage…

A un certain moment , le sieur Flaneflani, plongé dans la 
détresse, a du mal à imaginer son sort d’être étranger ano-
nyme dans sa propre ville natale ; il ne veut pas croire  à quel 
point il y est délaissé…

Il ne faut pas être naïf pour penser ce qu’il raconte avec 
le plus grand sérieux. On doit prendre sa parole avec ses 
mots justes, bien choisis et qu’ils soient entendus par les 
personnes sans distinction de race ou de civilisation, qui se 
trouvent dans des conditions inconfortables comme lui.

(a suivre) 
Signé : OM-ART

Rubrique

6ème partie

Profil d’un ancien 
Tangérien

Ph : DR

Ph : DR

La maison de vente 
tangéroise « Mazad 

& art » organise 
ce samedi 18 juillet 

à l’hôtel Hilton de 
tanger, une vente 

aux enchères dont 
l’intégralité des 

recettes sera versée 
au Fonds Covid-19. 

Cela traduit la 
grande volonté  

des artistes et du 
monde de l’art de 
se joindre volon-

tairement à la 
solidarité nationale 

en faveur de la 
lutte contre la 
pandémie du 
Coronavirus.

« Dès la mise en place 
du Fonds Covid-19 instauré par Sa Majesté le Roi en fa-
veur de la lutte contre la pandémie et ses répercussions, il y a eu 
un élan exceptionnel de solidarité et de dons de toutes les parties, 
de toutes les couches de la société et de toutes les institutions. Il 
fallait qu’on y participe, devoir national oblige ! ainsi est venue la 
réflexion d’une action spéciale » explique Chokri Bentaouit, res-
ponsable de la maison des ventes, ajoutant :« le premier jour de 
la publication d’un texte sur les réseaux sociaux marquant l’inten-
tion de Mazad & Art d’organiser une vente caritative au profit du 
Fonds Covid-19, nous avons reçu une déferlante d’appels d’ar-
tistes de tous horizons, désireux de participer à cet événement ».

Ce samedi

Vente aux enchères
à Tanger pour le Fonds 

Spécial Covid 19

Arrestations dans 
un café à chicha

Rapatriement des Marocains bloqués 
à l’étranger et arrivée des MRE

Deux galères
parsemées d’embûches

Passagers bloquÈs au port de SËte                            
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ActuAlités

La liste des élèves qui ont décroché 
leur bacalaureat lors de la 

1ère Session 2020

Sur 295 candidats du Groupe Scolaire; 
262 ont réussis dès la première session,
 soit un taux de réussite de 88,81%.

190
élèves ont obtenu une mention : 
- Mention Très bien 46 + 7 = 53
- Mention Bien 50 +7 = 57 
- Mention Assez Bien 68 + 12 = 80

Nous souhaitons bonne chance aux élèves qui vont passer 
la Session de Rattrapage dans les prochains jours. 

L’espace du savoir

Lycée Med Arsalane

Lycée Mohamed Arsalane

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

rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Portrait

sportif

«Jouer football mais penser Corona » sera la devise qui marquera 
le football national dans sa prochaine reprise. Décidé pare la FRMF, puis 
appuyé par le gouvernement, le championnat de la Botola I et II ainsi que 
les divisions amateurs se poursuivra dans la peur et la méfiance dans le 
cadre du respect des strictes mesures sanitaires contre le covid 19.Il s’agit 
d’une véritable aventure dont le dénouement et les péripéties donneront  
beaucoup à réfléchir. Le calendrier approuvé par les clubs est le suivant :

1- Reprise des entrainements collectifs :  18 juillet.
2-Mise à jour du classement et programmation des matchs reportés à 

huis clos : du 24 juillet au 8 Aout.
3-Programmation de toutes les journées du championnat  à huis clos: 

du 12 Aout au 13 Septembre.  Les rencontres se disputeront conformément 
au calendrier  à 18h 20h 22h en raison de trois matchs par jour.

Une décision à multirisques
Que dire, que penser de cette décision irréfléchie qui pourrait avoir pour 

conséquence l’extension de la pandémie, la crise et les dettes des clubs 
et pourquoi pas la fin du football marocain. Incroyable mais vrai, à l’heure 
où le nombre des  blessés du covid 19 ne cesse de s’accroitre au Maroc, à 
l’heure où le peuple marocain accepte par solidarité le confinement durant 
plus de trois mois, les  responsables de la FRMF  appuyés et soutenus par 
le ministère de la Jeunesse et des Sports « détruisent » tout et remettent 
à zéro tous les efforts pour combattre le virus Corona.Que signifient  les 
entrainements  en commun ,que signifie la présence de plus de cent 
cinquante personnes dans un stade (deux équipes avec les titulaires, les 
remplaçants ,les staffs techniques, les staffs médicaux, les secouristes 
des ambulances, les quatre arbitres, le délégué et le contrôleur du match,le 
commissaire de la FRMF, les caméramans et les reporters de la TVM,les 
photographes..)sans toutefois compter le nombre de journalistes de la 
presse écrite qui attendent l’éventuelle autorisation d’accréditation.

Une équipe de la zone 2 au championnat
En plus, aucun membre fédéral n’a soulevé le problème de l’IRT qui se 

trouve dans une ville de la zone 2 où le groupement de citoyens n’est guère 
permis et où il existe plus de précautions sanitaires. Se référant à Tanger, il a 
été décidé de permettre uniquement les sports individuels contrairement aux 
autres sites de la zone 1.L’on se demande comment les tangérois peuvent-
ils accéder aux entrainements collectifs qui sont formellement interdits. 
L’entraineur Pedro Benali n’a à sa disposition  que sept footballeurs pendant 
que les autres joueurs de l’effectif sont à l’extérieur en confinement avec 
leur famille pendant que la circulation entre la zone 1 et 2 reste impossible à 
l’image de la frontière qui est fermée pour les étrangers en contrat. Avec  la 
programmation des rencontres (bien qu’à huis clos),il y a un grand risque 
de contagion covid 19. Il est certes que le gouvernement marocain a pensé 
à l’économie qui est en ruine pour assouplir les conditions sanitaires en 
permettant aux différentes entreprises et professions libérales de renouer 
leurs activités mais le football et son championnat ne sont point une priorité 
et les citoyens peuvent bien s’en passer. Avec le retour dans les stades, les 
clubs se présentent très endettés et presque tous les comptes bancaires se 
retrouvent épuisés avec des chiffres rouges. Arrêt de la compétition depuis 
le 14 Mars : pas de recettes, pas de publicités, aucun centime des parrains 
et des sponsors, budget « perturbé »,des dettes et rien que des dettes avec 
le non règlement des salaires des professionnels de l’effectif.

Expiration des contrats des joueurs
Les contrats qui expirent le 30 juin, qui en a parlé ?Il est vrai que la  

FIFA vient d’homologuer la continuité des liens des footballeurs avec leur 
équipe mais sous réserve d’une entente préalable entre les deux parties. 
Ceux-ci sont des employés avec un contrat de travail qui doit être respecté. 
Vue la crise de la pandémie qui secoue toute la planète, il existe un grand 
retard dans le règlement des subventions de la part des conseils élus, des 
parrains et des sponsors. Les clubs attendent l’argent qui ne vient pas et qui 
peut-être ne viendra pas. Sans le soutien financier des entreprises et des 
autorités, le football marocain pourrait connaitre la dérive, voire la disparition 
du professionnalisme. On tournera la page de la compétition 19-20 vers la 
fin de septembre ,si tout va bien et s’il n’y a aucune rencontre reportée car 
le WAC,le Raja,Berkane et Agadir auront une participation sûre en coupes 
africaines et en coupe arabe en Aout. Quant à la coupe du trône 2019-2020, 
une manifestation chère au nationalisme au Maroc, elle est purement et 
simplement renvoyée aux calendres grecques. Il reste à savoir aussi quand 
la saison 2020-2021 aura ses débuts après le repos forcé des équipes en 
Octobre et leur préparation en Novembre. Ainsi ,après cette «déconfiture» 
et cette mauvaise programmation, la prochaine saison pourrait connaitre 
une année « blanche ».

Tribune du Sport

Fin de la Ligue Endesa. La Baskonia a gagné pour 
nous rappeler qu’en basketball, parfois, l’impossible 

se produit. Rappelez-vous que lorsque Dusko Ivanovic est 
arrivé à la mi-saison et après avoir dirigé certains matchs, 
il a déclaré que ce qui l’inquiétait le plus, c’était que la Bas-
konia «avait perdu son caractère». De ce point de vue, son 
triomphe est un exploit. L’équipe déprimée est désormais 
championne. Le tableau est important, les joueurs aussi, 
mais le grand travail de l’entraîneur monténégrin a été de 
reconstruire les mentalités. En cela, Dusko est top.

La Basconia la révélation
La Baskonia, sans retirer un peu de mérite, a été aidée 

par le format exceptionnel. Je doute qu’il puisse « remporter 
» le Barça ou Madrid en playoffs. Mais tout est possible après 
un match. Le tournoi lui allait comme un gant et il l’a terminé 
d’une manière extraordinaire, avec d’excellentes approches 
d’Ivanovic dans les matchs clés: Unicaja, Valence et Barça. 
Trois finales qu’il a remportées, une Ligue en poche.

La déception du Barça
La déception est terrible pour le Barça, qui a terminé 

en blanc le projet le plus ambitieux et le plus cher du bas-
ket-ball européen ces dernières années. Rare chez un vain-
queur comme Pesic, mais je ne manque pas de voir la sai-
son par équipe du Barça, tendre dans les matchs à vie ou 
à mort. Il a échoué en Super Coupe (à l’aube de la saison, 
avec une nouvelle équipe, il avait une excuse), il a raté la 
Coupe (il est tombé en quatrième) et il a échoué en Ligue. 
Vous ne saurez jamais ce qui se serait passé dans un Final 
Four Euroleague prévisible. Mirotic, si brillant toute l’année 
et juste MVP, a été marqué par une performance horrible: le 

pire au pire moment. Ce n’est pas nouveau qu’il ne « car-
bure »pas aux dates chaudes. Cela lui est arrivé à Madrid, 
qui s’est tourné vers Nocioni pour remporter l’Euroligue. Il 
l’a fait aussi à la NBA.Il est vrai que le triple de Higgins, un 
joueur avec tant de talent, aurait pu entrer et l’analyse serait 
différente car elle envoie le résultat, également en réflexion, 
mais Pesic n’était pas bien. Claver a dû être sur l’avant-der-
nier mouvement (une merveille dans l’exécution de Basko-
nia avec le panier de Vildoza) et Heurtel, le plus inspiré de la 
soirée, dans le dernier. Ils étaient tous les deux sur le banc. 
Ce n’était pas le jour de Mirotic et Pesic a coulé avec. Et ni 
Higgins ni Davies n’ont émergé pour ralentir la chute. Seul 
Heurtel a répondu. Ils sont six ans sans Ligue. À l’époque de 
l’ABC (depuis 1983), la plus grande sécheresse aux Palaos 
avait été de quatre saisons. Cela a été une seconde moi-
tié de saison très étrange après la crise des coronavirus. 
Il serait injuste de mettre les notes comme si cela avait été 
un cours normal, mais il est difficile de ne pas considérer la 
défaite du Barça comme un club mal formé.

La déception du Real Madrid
Le Real Madrid était une autre déception devant les mo-

destes Burgos et Andorre, et il devrait rougir. Cela blessera 
toujours moins une Ligue remportée par la Baskonia que 
par le Barça, mais il a laissé Valence très blessé. Il apportera 
des modifications à l’équipe, ce qui est étrange. Il a rem-
porté deux titres sur trois. C’est ce que disent les chiffres, 
bien que le point culminant ait été amer. En voyant ce Barça 
tremblant avec les titres en jeu, vous pourriez penser que 
vous avez perdu une occasion extraordinaire d’ajouter un 
autre championnat. Le tournoi a été très bon. Félicitations 
à ACB .

L’inquiétude et l’angoisse ont disparu chez l’entraineur espagnol de 
l’IRT Pedro BENALI. Le staff technique et l’effectif joueurs viennent de 
passer le troisième test Coronavirus. Aucun nouveau cas n’a été déclaré 
et en plus les quatre membres de l’équipe , positifs de cette cruelle pan-
démie, se sont rétablis de leur maladie et ont quitté l’hôpital de la Foret 
diplomatique. Parallèlement à cette bonne nouvelle, le président Abdelha-
mid Aberchane a viré à la banque ,de ses propres poches ,le montant de 
500 millions de centimes pour régler les salaires arriérés des footballeurs. 
Pour bien préparer la reprise du championnat, l’IRT se déplacera le 21 
juillet prochain à Agadir pour une longue concentration et pour jouer des 
rencontres amicales.Côt
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LA BASCONIA NOUVEAU 
CHAMPION DU BASKET ESPAGNOL
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CULTE
CHRÉTIEN

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

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

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

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

tAngEr prAtiquE
 

Jour

as
-S

ou
bh

ad
-D

ou
hr
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al
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ag
hr

ib

al
-Ic

ha
e

  Sam. 18 04:30 13:35 17:18 20:42 22:15 

 Dim. 19 04:31 13:35 17:18 20:42 22:14 

 Lun. 20 04:32 13:35 17:18 20:41 22:13 

 Mar. 21 04:33 13: 35 17:18 20:41 22:12 

 Mer. 22 04:34 13:35 17:18 20:40 22:11 

 Jeu. 23 04:35 13:35 17:18 20:40 22:10 

 Ven. 24  04:36 13:35 17:18 20:39 22:09

HORaIRES DES PRIÈRES
du 18 au 24 Juillet 2020

CULTE
MUSULMAN

HORAIRE DES
PHARMACIES

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Semaine du 20 au 24
Juillet 2020

Lundi 20 Juillet 2020 
Pharmacie Anas
Lot Annasr prés 6eme arrond° entre 
hôpital med 6 et Rte de Rabat
Tél.: 05.31.06.79.17       
Pharmacie Imam Mouslim
87; Av Imam Mouslim
Ain Hayani Dradeb
Tél.: 05.39.94.71.85
Pharmacie du Golf
Lotissement Flandria Boubana 
a 300 m de l’hôtel Andalucia 
Tél.: 05.39.37.60.97
Pharmacie Laaouini Ziaten
Hay Ziaten 500 m de la laibrairie 
Ikrae, Romt point Ziaten
Tél.: 05.31.06.75.12

Mardi 21 Juillet 2020 
Pharmacie Bd Moulay Rachid
Ancienne rte de l’aviation, des-
cendant de hop med5 Val Fleuri
Tél.: 05.39.31.32.77 
Pharmacie Tanja Al Koubra
Hay Mesnana, lot N° 4342
Tél. : 05.39.42.27.05
Pharmacie Al Assil
Lotissement Al Assil (Résidence 
Al ASSIL, Route de Tétouan, 
Tél. : 05.39.35.01.20 
Pharmacie Complexe Irfane 2
Rte Achakar Cplx Al Irfane 2 
Imm.43 RCD n°136
Tél.: 05.39.39.58.57

Mercredi 22 Juillet 2020 
Pharmacie Fares
Av. Abdesslam Ben Bouhout n°34A 
Tél. : 05.39.95.64.69
Pharmacie Lycee
15 Av. Allal Ben Abdellah prés 
croissant rouge
Tél. : 05.39.94.11.78
Pharmacie Mehdia Golf
Tarik Mesnana Imm. Mehdia prés 
cplx. Abdalass et Kawacim 
Tél. : 05.39.37.73.43   
Pharmacie Banafsaj
Rue Banafsaj (Dradeb) près 
commissariat Oeud
Tél.: 05.39.33.00.72

Jeudi 23 Juillet 2020
Pharmacie Khalil
Rés. Zemmouri (derrière maison 
SEAT) Bloc A2 Rte de Rabat
Tél. : 05.39.31.40.12
Pharmacie Metioui
Bd Mohamed V Im. Al Boughaz 
153 
Tél. : 05.39.94.42.88 
Pharmacie Dina
Av. Imam Mouslim Im.A n°1 (en 
face collége Omar Ibn Abdelaziz) 
Dradeb
Tél. : 05.39.37.01.29
Pharmacie Moustaghfir
Route Aswak Assalam prés 
station essence Total (Ziaten)
Tél. : 05.39.31.07.74 

Vendredi 24 Juillet 2020
Pharmacie Ibrahim Al Khalil
Complexe Ibrahim Al Khalil, 
rte de grand stade Tanger
Tél. : 05.39.38.58.96
Pharmacie Al Madina Nord
Lot Al Maddina derict° 
Sté Coka Cola
Tél. : 05.39.38.05.50 
Pharmacie Aiche
Tanjah Balia entrée Ouad Chate 
et Addoha, à côté d’Al Omrane 
Tél. : 05.39.30.15.48
Pharmacie Al Irfane
Lot Irfane Doha Boukhalef
Tél.: 05.39.39.48.29

Pharmacie de garde

HORaIRE NORMaL 
JOURNaLIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00

HORaIRE DES PHaRMaCIES 
DE 24 H PENDaNt La SEMaINE

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

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

HORaIRE DE GaRDE 
PENDaNt La JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - tanger

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

Studio
Rachid
Dfouf

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

GSM : 06.61.15.47.64
taNGER

AbdelilahAbdelilah
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Photographe du Maire de Tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

Samedi 18 et dimanche 19 
Juillet 2020

•  SaMedi
Pharmacie Zemzem
Lotissement Khair Bendibane 
Hay Bourabaat prés Ouaed
Tél. : 05.39.31.00.29
Pharmacie Al Raha
115; Av Tarik Ibn Ziad 
Drissia
Tél. : 05.39.36.33.86
Pharmacie Brooks
A coté du 3é Arrondissement 
prés hôpital italien 
Tél. : 05.39.94.85.35 
Pharmacie Al Fajr
Hay Mesnana av. Inara lot Amendis
Tél. : 05.39.31.43.50

 •  diMancHe
Pharmacie Abas Sebti
169 ; Rue Ibn Batouta
prés collége ABAS SEBTI
Tél.: 05.39.31.30.72
Pharmacie Afilal
30, Av. Allal Fassi Belle Vue prés 
restaurants Jawhara et Jazira
Tél. : 05.39.95.60.87
Pharmacie Abdelmjid Atia
lhjar sfar, Louama
Tél. : 07.71.94.72.36 
Pharmacie Boukhalef
Av. Mly Rchid cplx. EL Irfane 
Doha Boukhalef
Tél. : 05.39.39.53.05

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

Samedi 18 et dimanche 19 
Juillet 2020

Pharmacie Zaoudia
42; rue Chouhada Zaoudia Beni 
Makada sud 
Tél.: 05.39.35.12.39
Pharmacie El Aouama
27, Av Royaume Arabie Saoudite 
en face commune Beni Makada
Tél. : 05.31.00.58.93
Pharmacie Ben Abbou
Lotissement Safir N°27 Mesnana
Tél. : 05.39.38.83.90
Pharmacie Al Madkhal Al Karim
Rue des Abattoires, R.D.C 
Immeuble Monopolio B
Tél.: 05.39.94.07.88
Pharmacie Ouahabi
Quartier Dziri prés complexe la 
rose bleu et club Equestre
Tél. : 05.39.94.99.14
Pharmacie Tanja Balia
Rte Ksar Sghir kdima en face 
station taxis tanja balia
Tél. : 05.39.94.35.17
Pharmacie Al Karam
Azib Abkiou N°2817 
Tél. : 05.39.95.83.06

BÉLIER : (21 MARS - 20 AvRIL)
Humeur : Si vous avez dépensé plus d’argent que d’habitude, il y a de fortes 
chances pour que vous soyez contrarié par l’appel de votre banquier.
amour : Vous ne pouvez pas nier que vous traversez un moment clé pour 
votre avenir sentimental.
argent : Votre rigueur et votre sérieux vous mènent au succès matériel, 
notamment dans le domaine immobilier.
Travail : Dans le travail il suffirait de vous investir pour que tout se passe mieux. 
Vous avez décidé de lâcher la bride pour des raisons qui vous appartiennent. 

TAUREAU : (21 AvRIL - 20 MAI)
Humeur : Vous êtes plus concentré, vous gagnez en maîtrise et compréhen-
sion. Faites-en bon usage pour enjoliver votre journée !.
amour : Les circonstances ne pourraient pas être meilleures pour vous dé-
clarer en amour ou conquérir qui vous voulez.
argent : Votre sentiment de sécurité intérieure est remarquable dans le sens 
où c’est un très bon conseiller et un puissant allié.
Travail : Vos belles dispositions envers l’autre portent leurs fruits ! Parte-
naires et associés sont conquis par votre dévouement. 

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur : C’est avec pertinence et détermination que vous allez soumettre 
vos idées et faire avancer vos projets.
amour : C’est gratifiant pour vous que l’on vous encourage et que l’on vous 
félicite.
argent : Les chances de vous enrichir se multiplient, vous n’êtes pas au 
bout de vos surprises. En effet, les astres ont décidé de vous gâter.
Travail : Les autres diront que travailler avec vous est contraignant parce 
que vous êtes exigean. 

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Humeur : Vous prenez le temps de vous rendre plus disponible pour ceux 
qui vous entourent.
amour : Vous allez droit au fait, droit au but, un peu rentre-dedans, mais 
vous savez pertinemment que c’est votre journée. 
argent : Vous séparez très bien les affaires des sentiments et vous êtes 
redoutable dans votre domaine.
Travail : Si vous recherchez du travail, vous êtes déterminé à trouver une 
activité épanouissante qui rapporte. 

 LION : (24 JUILLET - 23 AOûT)
Humeur : Des soucis mineurs vous empêchent de vous consacrer à vos 
proches, le quotidien est trop prenant, organisez-vous en conséquence.
amour : Vous avez l’opportunité de renforcer votre vie sentimentale mais 
vous devez en payer le prix.
argent : Un sentiment de bien-être, voici ce qui vous attend ! Et cela grâce à 
une montée en flèche de vos finances.
Travail : Si vous souhaitez vous réorienter vers une nouvelle activité profitez 
de cette période pour le faire.

vIERGE : (24 AOûT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : Alors, si un projet vous trotte en tête depuis un moment, n’hésitez 
pas à en faire part à votre entourage !
amour : La gestion de votre couple, les investissements amoureux, les amé-
nagements et les engagements, l’ambiance entre vous est parfaite !
Travail : L’ambiance au travail devient plus légère... Cela vous motive positi-
vement à consolider vos liens et vos collaborations.
argent : Vous avez vu juste en écoutant votre raison et en ne mettant pas 
tout votre argent dans le même panier, les faits vous le prouvent. 

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Vous devez supporter une houle déstabilisante : si vous laissiez 
l’autre s’exprimer au lieu de lui couper sans cesse la parole ?
amour : Pour supporter les pressions extérieures et vents contraires, il sera 
préférable de composer plutôt que de vous opposer !
Travail : Vous passez d’une activité à une autre sans tenir compte des 
heures qui passent ? 
argent : Les dépenses importantes se succèdent et vous devez maintenir 
vos efforts pour assumer toutes vos responsabilités.

SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Vous disposez de toutes les cartes en main pour partager votre 
bonne humeur et votre dynamisme.
amour : Vous avez la possibilité de commencer une relation sentimentale, 
d’entretenir les liens les plus importants ou bien de vous réconcilier avec 
quelqu’un avec qui vous vous êtes fâché.
argent : Vous travaillez efficacement, vous êtes rentable, vous ferez plus de 
travail en moins de temps.
Travail : Quel que soit votre secteur d’activité, votre inspiration atteint les 
sommets et vos mérites sont enfin reconnus ! 

SAGITTAIRE : (23 NOvEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur : Vous manquez d’ouverture d’esprit, vous focalisez sur des détails 
anodins alors que la vue d’ensemble vous échappe.
amour : Vous ne bénéficiez pour l’instant d’aucune influence vraiment por-
teuse et vous devez vous contenter d’attendre la toute fin de journée.
argent : Les angoisses de la crainte du manque d’argent frappent à votre 
porte. Il est inutile de vous torturer mais de limiter les frais.
Travail : Actuellement, vos échanges professionnels ne sont pas forcément 
de tout repos. 

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOvEMBRE)
Humeur : Vos échanges avec votre entourage sont placés sous le signe de 
l’harmonie et votre dynamisme vous donne des ailes pour vous mener vers 
ce qui vous passionne.
amour : Vous avez beaucoup d’estime pour votre moitié ainsi que pour 
vous-même.
argent : Vous n’aurez pas de problème de trésorerie, vous avez fait un bilan 
intégral de vos comptes et la conclusion est très positive.
Travail : En cette journée, des doutes en vous s’envolent, des confirmations 
apparaissent pour vous faire progresser dans votre sphère professionnelle. 

vERSEAU : (21 JANvIER - 19 FEvRIER)
Humeur : Le tout est de savoir manier ce plus énergétique et l’appliquer de 
façon productive sinon il sera source d’irritation et d’énervement.
amour : L’amour vous lance des signaux que vous ne pouvez pas ignorer. 
Vous courez partout, le temps semble vous manquer.
argent : Vos débiteurs sont peut-être trop occupés pour penser à ce qu’ils 
vous doivent mais ça vous pèse aussi de leur en parler, alors soyez courageux.
Travail : Votre charme naturel fait merveille et vos interlocuteurs sont littéra-
lement subjugués par vos discours brillants. 

POISSON : (20 FEvRIER - 20 MARS)
Humeur : Votre bonne humeur est communicative et ne manque pas de 
réjouir votre entourage.
amour : Vous comprendrez les autres par des silences et par des petites 
choses de votre quotidien. 
argent : Votre manque de confiance en vous et votre timidité sont des obs-
tacles à votre épanouissement sentimental.
Travail : Si vous recherchez du travail, vous faites preuve d’une grande ai-
sance dans les rapports humains, c’est le moment de proposer votre candi-
dature pour des postes qui vous intéressent réellement. 

HOROSCOPE

ISIMPEX SARL
SOCIETE  A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE  70.000,00 DIRHAMS
SIEGE SOCIAL: TANGER, AV. LA MON-
TAGNE IMM. CHAKROUN N°14 3°ETG

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous-seing privé en 
date du  13/03/2020, à Tanger, il a été éta-
bli les statuts d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques sont les sui-
vantes:
• Dénomination sociale:   ISIMPEX  SARL
• Objet : La société aura pour objet au Maroc 
ou à l’étranger, directement  ou indirectement, 
tant pour son compte que pour le compte des 
tiers:
- Importation des bijoux et des bijoux fantai-
sie ; 
- Importation et distribution des produits agroa-
limentaires, produits alimentaires et boissons 
non alcoolisées ;
- Transport routier national de marchandises ;
- Négoce ; import export ;
- Et plus généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mo-
bilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux objets ci-

tés ci-dessus ou à des objets similaires ou 
connexes, de la manière la plus étendue.
• Siège social : AV. LA MONTAGNE IMM. 
CHAKROUN N°14 3°ETG – TANGER.
• Capital social : le capital social est fixé à la 
somme de Soixante Dix Mille (70.000,00) di-
rhams divisé en Mille  (700) parts sociales  de 
100,00 DH chacune attribuées aux associés 
suivant leurs apports.
• Gérance : La société  est  gérée ;  pour 
une durée indéterminée ; par M. OU-
LAD-HADDOU Mustapha, de nationalité 
MAROCAINE,  né à TANGER, le 15/07/1972, 
titulaire de la C.N.I.E      n° K212945, domicilié 
à TANGER, BRANES 2 LOTS EL HORRIA 3 
AV. NAKHIL NR 15 ;
• Année sociale : du premier janvier au 31 
décembre de chaque année ;
• Bénéfice : 5% à la réserve légale, le solde 
est soit réparti, soit reporté en tout ou en par-
tie, soit affecté à des fonds de réserves ex-
traordinaires suivant décisions des associés;
• Le dépôt légal a été effectué auprès du 
Greffe du tribunal de commerce de Tanger le 
15/07/2020, sous le numéro 232437,  RC N° 
106203.

Pour extrait et mention 
La gérance

Annonces Légales et Administratives
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أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أجريت اليوم الجمعة 
محتملة  نارية  مواجهة  عن  السويسرية،  نيون  مدينة  في  الماضي،  قبل 
لبرشلونة، فيما وضعت ريال مدريد في اختبار صعب حال تخطيه مانشستر 
المنتصر  نابولي وبرشلونة،  الفائز من مباراة  يلتقي  أن  المقرر  سيتي. ومن 
ثمن  ذهاب  مباراة  في  برشلونة  وتعادل  وتشيلسي.  ميونخ  بايرن  لقاء  من 
النهائي خارج أرضه مع نابولي )1-1(، فيما فاز بايرن ميونخ على تشيلسي في 
عقر داره بثالثية نظيفة، ما يرجح مواجهة نارية بين برشلونة وبايرن ميونخ. 
على جانب آخر يحلم ريال مدريد بصدام تاريخي حال تخطيه مانشستر سيتي، 
الريال بعدما  حيث يمكنه مواجهة يوفنتوس أو ليون. ورغم صعوبة مهمة 
النفس بعبور  أنه يمني  إال  النهائي،  )1-2( في ذهاب ثمن  أرضه  خسر على 
مان سيتي، وخوض مواجهة تاريخية محتملة مع رفقاء كريستيانو رونالدو. 
وكان يوفنتوس خسر في مباراة الذهاب على ملعب ليون )0-1(. وفيما يتعلق 
أتلتيكو  طريق  في  اليبزيج  القرعة  وضعت  فقد  المتبقيتين  بالمواجهتين 
مدريد الذي أقصى ليفربول حامل اللقب من ثمن النهائي، كما أسفرت عن 

مواجهة قوية بين أتاالنتا وباريس سان جيرمان. 
قرعة ربع النهائي:

المباراة 1
ليون أو يوفنتوس / ريال مدريد أو مانشستر سيتي

المباراة 2
أتلتيكو مدريد / اليبزيج

المباراة 3
تشيلسي أو بايرن ميونخ / نابولي أو برشلونة

المباراة 4
باريس سان جيرمان / أتاالنتا

قرعة نصف النهائي: 
الفائز من المباراة )1( يواجه الفائز من المباراة )3(
الفائز من المباراة )2( يواجه الفائز من المباراة )4(

وقرر االتحاد األوروبي لكرة القدم »يويفا«، نقل كافة مباريات البطولة 
إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، بسبب معاناة باقي البلدان من حدة انتشار 
الواحدة  المباراة  بنظام  المتبقية  األدوار  كافة  ستقام  كما  كورونا.  فيروس 
دور  أي  في  وإياب  ذهاب  مواجهتي  وجود  عدم  يعني  مما  استثنائي،  بشكل 
كافة  ألفاالدي«  و«خوسيه  »النور«  ملعبا  وسيحتضن  البطولة.  نهاية  حتى 
الذي  »النور«،  النهائية في ملعب  المباراة  بينما ستقام  المتبقية،  المباريات 

استضاف نهائي 2014.
 ،16 الـ  دور  في  المتبقية  األربع  المباريات  على  األمر  هذا  يسري  ولن 
التي خاضت مواجهات الذهاب خارج  الفرق  إقامتها في مالعب  إذ قرر يويفا 
بايرن سيخوض مباراته  أرضها، كما كان محددًا من قبل. ويعني ذلك، أن 
نابولي  نظيره  البارسا  يستضيف  كما  أرينا،  أليانز  ملعب  على  تشيلسي  ضد 

على ملعب الكامب نو، وهو ما ينطبق على يوفنتوس والمان سيتي.

الدوري اإلسباني

ريال مدريد بطال لليغا للمرة 34 
يف تاريخه و اأو�شا�شونا يفاجئ

 بر�شلونة مبلعبه
الفوز على ضيفه  اإلسباني، عقب  الدوري  بلقب  ريال مدريد  توج 
ألفريدو دي سيتفانو،  ملعب  على  الخميس،  أمس  أول   ،)2-1( فياريال 
ريال  هدفي  وسجل  البطولة.  من  األخيرة(  )قبل   37 الـ  الجولة  ضمن 
مدريد، كريم بنزيما في الدقيقتين )29، 77(، فيما سجل هدف فياريال، 
فيسنتي إيبورا في الدقيقة )83(. ورفع ريال مدريد رصيده إلى 86 نقطة، 
ليحسم اللقب رسميًا بعيدًا عن نتيجة مباراته األخيرة أمام ليجانيس، 
حيث أصبح الفارق بينه وبين منافسه برشلونة 7 نقاط، بعدما سقط  
األخيرأمام ضيفه أوساسونا )1-2( على ملعب كامب نو. وتقدم أوساسونا 
بهدف خوسيه آرناييز، في الدقيقة 16، وتعادل ليونيل ميسي للبارسا، في 
الدقيقة 62، ثم خطف روبرتو توريس هدف الفوز في الدقيقة 94، رغم 
أن فريقه كان يلعب حينها بعشرة العبين. وتجمد رصيد برشلونة عند 
79 نقطة، في المركز الثاني، بينما رفع أوساسونا رصيده إلى 51 نقطة، 

في المركز الحادي عشر.
وفاز ليجانيس بهدفين لصفر على 10 العبين من أتلتيك بيلباو، 
ليؤجل معركة الهبوط إلى الجولة األخيرة من الدوري ، بينما تأكد هبوط 
مايوركا عقب الهزيمة 1-2 أمام غرناطة. وتعرض بيلباو لضربة بعد 
طرد الحارس أوناي سايمون في الدقيقة 22، ورغم أن ليجانيس صنع 
العديد من الفرص فقد انتظر حتى الدقيقة 79 ليهز الشباك ألول مرة. 
وسجل ميجيل أنخيل جيريرو الهدف األول بعد تمريرة من البديل روجيه 
أسالي، الذي أضاف بنفسه الهدف الثاني في اللحظات األخيرة. وأصبح 
رصيد ليجانيس 35 نقطة في المركز 18 وبفارق نقطة واحدة خلف سيلتا 
فيجو، الذي خسر  أمام ليفانطي بثالثة أهداف مقابل هدفين. ويلعب 
ليجانيس في الجولة األخيرة مع ريال مدريد الذي ضمن التتويج باللقب، 
بينما يلتقي سيلتا مع إسبانيول الهابط للدرجة الثانية غدا األحد المقبل. 
وفي مباريات أخرى، فاز أالفيس خارج أرضه على 10 العبين من ريال 
بيتيس بهدفين مقابل واحد، ليتقدم إلى المركز 15، ويضمن البقاء في 

دوري األضواء. 
نتائج الدورة 36:

أوصاصونة / سلطا: 2 – 1  
بلد الوليد / برشلونة: 0 – 1 

أ.مدريد / بيتيس: 1 – 0 
إسبانيول / إيبار: 0 – 2  

ليغانيس / فالينسيا: 1 – 0 
ليفانطي / أ.بلباو: 1 – 2 
إشبيلية / مايوركا: 2 – 0 
أالفيس / خيطافي: 0 – 0 

فيا الريال / ريال صوصيداد: 1 – 2 
غرناطة / ريال مدريد: 1 – 2  

نتائج الدورة 37:
إيبار / بلد الوليد: 3 – 1 

أ.بلباو / ليغانيس: 0 – 2 
برشلونة / أوصاصونة: 1 – 2 

سلطا / ليفانطي: 2 – 3 
خيطافي / أ.مدريد: 0 – 2 
مايوركا / غرناطة: 1 – 2 
بيتيس / أالفيس: 1 – 2 

ريال مدريد / فيا الريال: 2 – 1 
ريال صوصيداد / إشبيلية: 0 – 0 

فالينسيا / إسبانيول: 1 – 0 
برنامج الدورة األخيرة

الخامسة  )الساعة  ــد:  األح غــدا 
والنصف مساء(

بلد الوليد / بيتيس 
غدا األحد:)الساعة الثامنة مساء(

أالفيس / برشلونة
أ.مدريد / ريال صوصيداد

إسبانيول / سلطا
غرناطة / أ.بلباو

ليغانيس / ريال مدريد
ليفانطي / خيطافي

أوصاصونة / مايوركا
إشبيلية / فالينسيا 

فيا الريال / إيبار
الترتيب العام

1 -  ريال مدريد: 86 نقطة 
2 -  برشلونة: 79 // 
3 -  أ.مدريد: 69 //  
4 -  إشبيلية: 67 // 

5 - فيا الريال: 57 // 
6 -  ريال صوصيداد: 55 //

7 - خيطافي: 54 // 
8 - فالينسيا: 53//

9 -  غرناطة: 53 // 
10 - أ.بلباو: 51 // 

11 - أوصاصونا: 51 //
12 - ليفانتي: 46 // 

13 - إيبار: 42 //
14 - بيتيس:41 //

15 - أالفيس: 39 //
16 - بلد الوليد: 39 //

17 - سلطا: 36 //  
18 - ليغانيس: 35 //

19 - مايوركا: 32 //
20 - إسبانيول: 24//

مواجهة نارية محتملة لرب�شونة.. والريال يحلم ب�شدام 
تاريخي بالأبطال

املغرب التطواين يوقف الالعب لكحل

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

خبر األسبوع

بالقانون  العمـل  مــد  القدم،  لكرة  الدولي  االتحاد  قرر مجلس 
تبديالت   5 بإجراء  الخاص  الماضي،  مايو   8 في  الصادر  االستثنائي 
في المباراة الواحدة، لكل فريق، حتى نهاية الموسم المقبل -2020

2021. وأشار المجلس في بيان رسمي إلى أن قانون التبديالت الـ5 
 31 يوم  بحلول  منافساتها  تنتهي  بطولة  أي  في  به  العمل  سيتم 
يوليو  تقام خالل شهري  التي  الدولية  البطوالت  وكل  يوليو2021، 
وغشت من العام ذاته. وبرر المجلس قراره بأن مد العمل بالقانون 
ضغط  ظل  في  الالعبين  سالمة  على  الحفاظ  أجل  من  االستثنائي 
جدول المباريات في الموسم الجديد الذي ستتأخر انطالقته بسبب 
جائحة كورونا. ولفت إلى أن ضغط جدول المباريات مع اللعب وسط 
ضرورة  الدولي  االتحاد  مجلس  على  فرض  مختلفة  مناخية  ظروف 
االستراحة  منها  فترات   4 على   5 الـ  التبديالت  بقانون  العمل  مد 
لمنظمي  الحرية  المجلس  ترك  كما  الواحدة.  المباراة  شوطي  بين 
البطوالت المختلفة بشأن تطبيق هذا القانون االستثنائي من عدمه.

مد العمل بقانون التبديالت 
اخلم�شة حتى 2021

لكرة  التطواني  المغرب  إدارة  أكدت 
أيوب  الالعب  إبعاد  لها،  بالغ  في  القدم 
وتداريب  اإلعدادي  التجمع  عن  لكحل 
الفريق بقرار من الطاقم التقني للفريق، 
الصادر  الالرياضي  التصرف  خلفية  وعلى 
أحد  بالسب والشتم في حق  الالعب  عن 
الالعبين بعد نهاية المقابلة الودية التي 
الرياضي  الشباب  أمام   الفريق  خاضها 
السالمي، وهو تصرف يتنافى مع القانون 
الرياضية،  الروح  وقواعد  للنادي  الداخلي 
بحسب بالغ النادي الذي اكد أن التوقيف 
سيستمر إلى حين البث في المنسوب إلى 
والروح  التأديب  لجنة  طرف  من  الالعب 

الرياضية التابعة للنادي.
وكان المغرب التطوانـي  اختتـم أول 
أمس الخميس تربصه اإلعدادي المغلق 
بمدينة تطوان الذي استمر لعشرة ايام. 
إلنهاء  التحضير  مرحلة  استئناف  بعد 

القسم  ألندية  االحترافية  الوطنية  البطولة  من  الحالي  الموسم  منافسات 
األول بعد توقفها منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا. 

 وأجرى خالله ثالث مباريات وديـــة 
على  انتصر  حيــث  الرمل،  سانية  بملعب 
أهــداف،  بثالثــة  قاسم  سيدي  اتحاد 
وسليمان  الصفصافي  توفيـــق  سجلها 
هدف  مقابل  كوراد  وإسماعيل  الدريوش 
ضربة  من  الكريمي  محمد  سجله  واحد 
الرياضــي  الشباب  أمام  وتعادل  جزاء. 
الماضي،  السبت  لمثله،  بهدف  السالمي 
يحرز  أن  قبل  بهدف  منهزما  كان  بعدما 
التعادل، وضيع  اليوسفي هدف  مصطفى 
فرصة الفوز من ضربة جزاء أهدرها كمال 
يوم  الثالثة  المباراة  في  وفاز  بلعربي. 
الثالثاء الماضي على جمعية سال بهدفين 
الشوط  في  اليوسفي  مصطفى  أحرزهما 
االول، وعدنان الوردي في الشوط الثاني.

و جرت جميع المباريات وفق شروط 
الجامعة  حددته  الذي  الصحي  النظام 
الملكية المغربية لكرة القدم لحماية الالعبين واألطقم التقنية والحكام من 

عدوى فيروس كورنا المستجد.

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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السادس  بمركب محمد  الوطنية،  التقنية  اإلدارة  نظمت 
البطولة  استئناف  حول  دراسيا  يوما  بالمعمورة،  القدم  لكرة 
للحجر  التدريجي  الرفع  بعد  القاعة،  داخل  القدم  لكرة  الوطنية 
 6 مناقشة  تمت  الدراسي  اليوم  هذا  خالل  و  ببالدنا.  الصحي 
داخل  القدم  لكرة  الوطنية  البطولة  الستئناف  أساسية  محاور 

القاعة وتهم:
االحترازات والتدابير الصحية:

البرتوكول  احترام  ضرورة  إلى  زاكيني  سعيد  الدكتور  دعا 
القدم  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  اعتمدته  الذي  الصحي 
الوطنية  البطولة  استئناف  قبل  المختصة  السلطات  مع  بتنسيق 
اإلرشادات  من  مجموعة  قدم  حيث  القاعة،  داخل  القدم  لكرة 

والتوجيهات من أجل تفادي اإلصابة بفيروس كورونا الجديد.
 التداريب التقنية والتكتيكية :

القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  مدرب  الدكيك،  هشام  قدم 
التقنية  سواء  التداريب  طريقة  حول  مفصال  عرضا  القاعة  داخل 
أو التكتيكية، التي تتماشى وفق ضوابط وشروط صحية محددة 
األندية  التزام  ضرورة  إلى  دعا  حيث  الفيروس،  تفشي  بسبب 
احتكاك  عمليات  مع  صغيرة  مجموعات  في  الالعبين  بتدريب 
على سالمة  حفاظا  الصحية  الهيئات  قرارات  مع  تماشيا  محدودة 

الالعبين.
البدنية: التداريب 

بعد  أن  قدمه،  الذي  العرض  في  لحلو،  الدين  صالح  أكد 
 ،19 كوفيد  وباء  تفشي  إثر  الكروية  للمنافسات  اإلجباري  التوقف 
أنه من الالزم العودة بشكل تدريجي للتداريب وفق استراتيجية 

علمية صحية التي تمر عبر مرحلتين:
- المرحلة األولى : إعادة تأهيل الالعبين بدنيا.

- المرحلة الثانية : الرفع من وثيرة التداريب
االستشارة  ضرورة  إلى  أيضا  لحلو  الدين  صالح  دعا  و 

المتواصلة بين الطاقم التقني والطبي خالل هذه المرحلة.
التغذية:

ركــز نبيــل العياشـي، األخصائي في التغذية، خالل العرض 
كافية في  بكمية  المياه  التغذية وشرب  أهمية  الذي قدمه، على 

هذا النوع الرياضي والتي تساهم في:
- تحسين النتائج.
- تجنب اإلصابات.

- استرجاع الطراوة البدنية.
للتغذية  األساسية  القواعد  إلى  أيضا  العياشي  نبيل  وتطرق 

قبل وبعد أي حصة تدريبية.
الجانب الذهني:

قدم المدرب الذهني الدكتور مجيد برويزين، خالل العرض 
الذي قدمه العديد من النصائح العلمية لفعاليات كرة القدم داخل 
القاعة بعد العودة إلى استئناف التداريب، من أبرزها التركيز على 

األمور التي يمكن السيطرة عليها، فضال على ضرورة
منها  يمر  التي  المرحلة  ومراعاة  الهدوء  على  الحفاظ 

الالعبين بعد رفع الحجر الصحي.
اللعبة: قوانين 

الركيك، في كلمته  المغربي مصطفى  الدولي  الحكم  أوضح 
التعديالت الجديدة التي أحدثها اإلتحاد الدولي لكرة القدم، على 

قوانين اللعبة من أجل سالمة الالعبين.

نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

إنتر يسهل على برشلونة
ضم الوتارو

يوم  إسبانــي،  صحفـــي  تقرير  كشف 
األربعاء الماضي، عن خطوة جديدة من إنتر 
مهاجم  ضم  برشلونة  على  تسهل  ميالن، 
الميركاتو  في  مارتينيز  الوتارو  النيراتزوري 
الوتارو  برشلونة ضم  ويستهدف  الصيفي. 
 111 دفع  يستطيع  لن  لكنه  الصيف،  هذا 
في  الجزائــي  الشرط  قيمــة  يــورو  مليون 
إنتر  على  اقترح  أن  لبرشلونة  وسبق  عقده. 
منحه  إلى  باإلضافة  يورو،  مليون   70 دفع 
قدره  والذي  فيربو،  جونيور  األيسر  ظهيره 
النادي  أن  إال  يـورو،  مليون  بـ41  البارسا 
الشاب بهذا  الالعب  تقييم  اإليطالي رفض 
المبلغ وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو«، 
فإن موقف إنتر قد تغير، بعد تحليل السوق، 
الذي  السعــر  أن  اإليطالي  رأى النادي  حيث 
وأضافت  سيًئا.  يكن  لم  برشلونة  حدده 
إنتر يرون أن فيربو  الصحيفة، أن مسؤولي 
ظهير شاب مميز، يتمتع بخبرات دولية، حيث 
فاز باليورو تحت 21 عاما مع منتخب إسبانيا، 

ولديه شخصية جيدة.
سواريز يتفهم رغبة برشلونة

أبدى األوروجوياني لويس سواريز، نجم 
برشلونة، تفهمه لرغبة ناديه في التعاقد مع 
األساسي  المهاجم  أنه  رغم  جديد،  مهاجم 
للفريق منذ سنوات. وقال سواريز في مقابلة 
ديبورتيفو« اإلسبانية:  مع صحيفة »موندو 
مهاجـــم  إلى  بحاجة  برشلونة  أن  »أتفهم 
مهاجمه  أن  طالما  اثنين،  وربما  صريح، 
إلى  ويحتاج  السن  في  تقدم  األساسي 
بديل«. وأضاف: »هناك الكثير من الحديث 
عن الوتارو، فهو العب عظيم، قيل إن هناك 
ولكن  لوجوده،  متحمسين  غير  أشخاصًا 
األفضل«.  نضم  أن  دائمًا  نريد  بالعكس، 
وأضاف: »أنا سعيد جدًا، لقد بقي عام واحد 
ولكن  أخرى،  اختيارية  سنة  مع  عقدي  في 
والوضع  النادي،  سير  كيفية  على  اعتمادًا 
الذي يمر به، سأكون دائمًا هنا للمساعدة، 
»أريد   : وتابـع  مشاكل«.  أي  خلق  ودون 
الالعبين  جلب  لمواصلة  النادي  يتقدم  أن 
برشلونـــة  أن  يثبتـــون  الذين  الشباب 
العالم«. وأكد: »طالما  هو أفضل فريق في 
أنني قادر على مساعدة الفريق، سأكون هنا، 
لقد واجهت لحظات صعبـــة للغايـة، أعيش 
يجعلني  ما  وهو  باستمرار،  االنتقادات  مع 
أقوى دائمًا، طالما أنهم يعطونني الفرصة 
دائمًا  »سأناضل  وأتم:  تدعمني«.  واألرقام 
من أجل مكان، ولكن بشكل إيجابي للزمالء 

وللنادي، وهذا هو أهم شيء«.
لهذا السبب برشلونة رفض 

استعادة ضم »ميسي اليابان« 
المديــر  فيالجــوانا،  تشافـــي  كشــف 
الرياضي المسؤول عن برشلونة  باء، سبب 
تاكيفوسا  الياباني  الالعب  مع  التوقيع  عدم 
كوبو المعروف بـ«ميسي اليابان« في الصيف 
إلى  باالنتقال  كوبو  اسم  وارتبط  الماضي. 
برشلونة، حيث لعب من قبل في أكاديمية 
»ال ماسيــا«، لكنـــه انضـم في النهاية إلى 
مايوركــــا،  إلى  أعاره  والذي  مدريد،  ريال 
الكتساب مزيد من الخبرات. وقال فيالجوانا 
صحيفــة »موندو  نقلتــهـا  تصريحاته  في 
ديبورتيفـــو«: »كوبــو طلب أكثـر من 4.5 
التزامات  أخرى،  كثيرة  وأشياء  يورو،  مليون 
جعل  ما  وهو  وراتبه،  العقد  ومدة  معينة، 
ووقع  للغاية«.  صعبة  برشلونة  إلى  عودته 
لستـــة  الماضي  الصيــف  الريال  مع  كوبو 
مواسم، في حين أنه طلب من برشلونة أكثر 
من مليون يورو كراتب سنوي في السنوات 
للبارسا.  سيوقعه  الذي كان  للعقد  الخمس 
باإلضافة إلى ذلك، أراد وضع بند في عقده 
الفريــق األول في موسمـــه  بتصعيده إلى 

الثاني«.

ريال مدريد يمنع جمهوره
من االحتفال باللقب المنتظر

أصدر ريال مدريد بيانا رسميا، الثالثاء، 
لميدان  التوجه  بعدم  جمهوره  فيه  يطالب 
)مساء  الفريق،  احتفاالت  معقل  »ثيبيليس« 
أول أمس الخميس(، حال حسم الدوري. وقال 
ريال مدريد في بيانه: »ندرك جميعًا صعوبة 
الوضع الحالي، وما يبذله المجتمع لمحاربة 
في  تساهم  القــدم  كرة  كورونا،  فيروس 
استكمال  تم  المجهودات،  تلك  ونتاج  ذلك، 
مسابقة الليجا«. وأضــاف : »قبل جولتيــن 
وبرشلونة  مدريد  ريال  البطولة،  نهاية  من 
حال  في  أبطاال،  ليصبحا  الفرصة  لديهما 
األماكن  إلى  الفريق  يذهب  لن  تتويجنا 
المعتادة لالحتفال وأهمها ميدان ثيبيليس، 
ونطلب من جمهورنا أيضًا عدم التوجه إلى 
لتقليل  بالمسؤولية  نتحلى  أن  علينا  هناك، 
يشكر  مدريد  وتابع: »ريال  العدوى«.  فرص 
والمدرب  الالعبون  فعله  ما  كل  جمهوره، 
وطاقمه والنادي لجعل فرصة تحقيق اللقب 
هذا  تشارك  يتم  أن  أجل  من  كان  ممكنة، 
الحالي  الوضع  لكن  الجمهور،  مع  األمر 
المتاحة  اإلجراءات  كل  اتخاذ  منا  يتطلب 
للحماية«. وأتم: »ال نريد أن يكون انتصارنا 
)إذا حدث(، خطوة للخلف في محاربة الوباء«.
الريال يضع الئحة المرشحين للبيع

ثنائي  ترشيـــح  عن  »ماركا«،  كشفت 
انضمام  بعد  الصيف،  هذا  للرحيل  الريال 
أن  الصحيفة،  وأكدت  ميالن.  إلنتر  حكيمي 
فاييخو  الثنائي  حول  يحوم  الرحيل  شبح 
بدأ في  الريال  أن  إلى  وأشارت  وسيبايوس. 
وبدأ  أسابيع،  عدة  منذ  العبيه  بيع  عملية 
لبلد  انتقل  الذي  سانشيز  خافي  بالمدافع 
الوليد مقابل 3 ماليين يورو، وتبعه حكيمي 
إلنتر. أما فاييخو يلعب معارا لغرناطة الذي 
يريد ضمه بشكل نهائي، مع اهتمام بعض 
األندية األلمانية بخدماته. ونوهت الصحيفة 
فاييخو،  شراء  بخيار  سيحتفظ  الريال  أن 
أما  الصيف.  هذا  نهائي  بشكل  بيعه  حال 
سيبايوس، فيبدو أن آرسنال يستعد لتقديم 
عرض من أجل الحصول عليه بشكل نهائي، 
كما يتمتع باهتمام فالنسيا وبيتيس، ويقدر 
يورو.  مليون   25 بـ  العبــه  قيمــة  الريال 
لريــو  المعـــار  فروتوس،  دي  خوخي  ويعد 
ويتمتع  للرحيل،  المرشحين  من  فايكانو، 
باهتمام سيلتا وبيتيس، ويقدر الريال سعره 
كوبو  الياباني  أما  يورو.  ماليين   10 بنحو 
يملك اهتمام العديد من األندية، لكن ريال 
مدريد ال يفكر سوى في إعارته فقط وليس 
بيعه بشكل نهائي. ويهدف ريال مدريد من 
وراء بيع بعض العبيه، إلى حصد 120 مليون 
عن  الناجمة  الخسائر  تقليل  أجل  من  يورو، 
غياب الجماهير بسبب كورونا، وكذلك تقليل 

قائمة الفريق.
الريال يحرض مبابي ضد ناديه

لم يتنازل مسؤولو ريال مدريد عن فكرة 
و  جيرمان.  سان  مهاجم  مبابي  مع  التعاقد 
أن ضم  تعلم  الريال  إدارة  ذكرت«ماركا«أن 
بسبب  صعبا  سيكون  الصيف  هذا  مبابي 
كورونا.  عن  الناتجة  االقتصادية  التداعيات 
مبابي  من  طلب  النادي  أن  إلى  وأشارت 
والذي  تعاقده مع بي إس جي  عدم تمديد 
أن  إلى  ولفتت   .2022 صيف  في  سينتهي 
الخطوة  بهذه  يستهدفون  الريال  مسؤولي 
أن يكون موقفهم قويا عند التفاوض لشراء 
2021 وقبل  المقبل  العام  مبابي في صيف 
عام واحد من انتهاء تعاقده. يذكر أن مبابي 
صيف  في  الباريسي  الفريق  لصفوف  انضم 
بصفقة  الفرنسي  موناكو  من  قادما   2017

ضخمة بلغت قيمتها 180 مليون يورو.

الإدارة التقنية الوطنية تناق�س �شت محاور 
اأ�شا�شية ل�شتئناف بطولة كرة القدم داخل القاعة

مدربون اأجانب �شاركوا يف برنامج تكويني للح�شول 
على دبلوم »كاف برو«

مع  بشراكة  و  الوطنية،  التقنية  اإلدارة  مع  بتنسيق 
الجامعة  نظمت   ،»CAF« القدم  لكرة  االفريقية  الكونفدرالية 
 12 بين  ما  الممتدة  الفترة  في  القدم  لكرة  المغربية  الملكية 
2020 بمركب محمد السادس لكرة القدم، برنامجا  و14 يوليوز 
حول  تمحور  والذي  برو’  ‘كاف  دبلوم  على  للحصول  تكوينيا 
الميدان«.  في  الحركية  »تقنيات  و  األداء«  »تحليل  موضوعي 
التقني  المدير  عليها  أشرف  التي  التكوينية  الدورة  هذه  وعرفت 
التكوين  لبرنامج  تتمة  تعتبر  والتي  روبرتس  أوشن  الوطني، 
ندوات  تنظيم  الوطنية،  التقنية  اإلدارة  أطلقته  أن  سبق  الذي 
»كاف  دبلوم  على  للحصول  المترشحين  للمدربين  ومداخالت 
التكوينية  الدورة  هذه  في  وساهم  التواصل.  تقنيات  برو«حول 
vidéo-confé- المرئية  المناظرة  تقنية  عبر  أجانب  »ددربون 

وباتريك  البلجيكي  المنتخب  مدرب  مارتينيرز،  كروبرتو   »rence
فييرا، مدرب فريق نيس الفرنسي وبيب لينديرس، مساعد مدرب 
تمت  التكوينية  الدورة  هذه  وخالل  اإلنجليزي.  ليفربول  فريق 
عناصر  بمشاركة  الكروي  للتأطير  ميدانية  حصص  برمجة  أيضا 

من الفئات الصغرى للمنتخبات الوطنية.
لكرة  المغربيــة  الملكيــة  الجامعة  خصصت  آخر،  خبر  وفي 
 200( الجهوية  للعصب  درهما  ألف  و400  مليون   2 مبلغ  القدم 
استئناف  مواكبة  أجل  من  جهوية(،  عصبة  لكل  درهما  ألف 
الجهوية  العصب  لواء  تحت  تجرى  التي  القدم  كرة  منافسات 
والعصبة الوطنية لكرة القدم هواة والعصبة الوطنية لكرة القدم 

النسوية والعصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة.
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أكـد اتحـاد طنجة، في بيــان رسمي أن 
نتائج المسحة الطبية الثالثـة للكشــف عن 
الالعبون  لها  خضع  التي  كورونا،  فيروس 
يــوم  بالنادي،  والعاملــون  التقني  والطاقم 
بعدما  الجميع  أكدت سالمة  الماضي  األحد 

جاءت نتائجها سلبية. 
الفريق الطنجاوي إلى إخضــاع  واضطر 
أفراد الفريق، إلى الكشف عن الفيروس مرة 
أخرى، بعدما تأكد في العمليتين السابقتين، 
العب  إلى  إضافة  بالنادي  عاملين   3 إصابة 
واحد. ما خرق نوعـــا من القلق واالرتبــاك 
في الحصص التدريبية. وكان الفريق أعلن 
الفريق  بأمتعة  المكلفين  المستخدمين  أن 
والعب الفريق األول المصابون قـــد غادروا 
بعد شفائهم  بطنجة  الميداني  المستشفى 

بشكل تام من الفيروس.
مغلقا  معسكرا  اتحــاد طنجة  وسيدخل 
بمدينـة أكاديـر، يوم 19 يوليـو الحالي إلى 
وبهدف  وديـــة.  مباريات  ستتخلله  نهايته، 
الستئناف  للتحضير  مناسبة  أجواء  إيجاد 
البطولة. ولم تمر األيام القليلة الماضية التي 
اسأنف خاللها الفريق التداريب بسالم. حيث 
كان الالعبون قاطعوا حصة تدريبية احتجاجا 
المالية.  لمستحقاتهم  تسلمهم  عدم  على 
في حين أكد مصدر من الفريق أن المكتب 
عالج األمر بصرف المستحقات، ضمنها جزء 
ورواتب شهرين، شملت  التوقيع  منحة  من 
تسوية  إلى  باإلضافة  المستخدمين،  كذلك 
مصاريف أكرية شقق إقامة بعض الالعبين. 
الفريق، حميد  وتم ذلك بعدما تدبر رئيس 
في  مليون   500 مبلــغ  وضخ  األمر  أبرشان 

خزينة الفريق.
في  جدا  صعبة  مرحلة  الفريق  وتنتظر 
الثلث األخير من البطولة مطالب خالله ببذل 
مجهود كبير من أجل ضمان مقعده بالقسم 

األول من البطولة  االحترافية.

حسن العطايفحوار السبت
»العالقة بني ال�شحفي الريا�شي واملدرب والالعب 

ينبغي اأن تنبني على تبادل العطاء «

احتاد طنجة يطري 
اإلى اأكادير بحثا عن 
التح�شري الهادئ بعد 
انت�شاره على كورونا

شارك الزميل حسن العطافي رئيس تحرير 
» الصحراء المغربية« بمداخلة في قمة عبر 
تقنية »زووم« بعنوان »الصحفي الرياضي 

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

الذين ساهموا في إثراء المداخلة. وحظي 
موضوع المداخلة، باهتمام كبير من طرف 
المهتمين والمشتغلين والمنشغلين به، 

مع تفاعل جمهور عريض، بالنظر إلى أهمية 
وقيمة النقاط التي تضمنتها المداخلة. وعلى 

هذا األساس ننشر المداخلة في جزأين تعميما 
للفائدة. وفي ما يلي الجزء الثاني:

حسب أهمية المواجهة، رغم ما لذلك من سلبيات ألننا في حال رفع عدد 
أيام التجمع نضاعف الضغوطات على الالعبين، علما أن حتى االقتصار 
على يوم واحد ليس ضروريا إذا كان الفريق يخوض المباراة في ملعبه.

المسألة فيها مضيعة للمال بالنظر إلى كلفة اإلقامة في الفندق، 
ألشخاص  حاالت  فهناك  العناصر،  بعض  على  سلبا  تنعكس  وأيضا 
يصيبهم األرق إذا غيروا أماكن نومهم، وقد يكون في الفريق عنصر أو 
اثنان وربما هما من الركائز األساسية، فيكون االحتياط الزائد عن اللزوم 

سببا في هبوط األداء وليس العكس.
اليوم في  به  نتواصل  التي  اليوم وبالطريقة نفسها  أنه  أعتقد 
لقائنا هذا يمكن ألي من المدربين وفي أي من التخصصات أن يكسر 
الدنيا بعرض فكرة في خمس دقائق على الفايس أو عبر شريط موجه 
للصحفيين حول دراسة حديثة تثبت أن تصرفا أو سلوكا أصبح غير ذي 
جدوى وأن البديل هو كذا وكذا... هذا التعامل سيحقق التكامل، الن 9 
صحفيين من عشرة سينشرون الفكرة عبر كل الوسائل المتاحة وهنا 

تتحقق الغايات. وهذا هو التنبيه الذي يمكن أن يسهم فيه اإلعالمي. 
صراحة العالقة بين الصحفي الرياضي والمدرب والالعب اللذان 
قد يجتمعان في شخص واحد ينبغي أن تنبني على تبادل العطاء، تعامل 
الالعب أو المدرب معي يقدم لي خدمة يتيح لي فرصة إنجاز مهامي 
وقد يمنحني فرصة التميز، لكن هذا ال يعني أنهما سلعة أستهلكها 
عند الحاجة، وهنا ينبغي المعاملة بالمثل، وسأروي واقعة مع عبد الرحيم 
أن  الممكن  كان من  الذي  المغربي  البيضاوي  الرجاء  نجم  الحمراوي 
يشارك في كأس العالم سنة 1986 في المكسيك لكنه آثر إتمام دراسته 

والحصول على اإلجازة في العام نفسه.
حدث أن الجامعة يعني اتحاد الكرة أوقفه لمدة عام، بعد طرده في 
مباراة كانت ضد حسنية أكادير أواخر سنة 1988. خالل مرحلة التوقيف 
وبإيعاز من الصحفي الكبير محمد بنيس، المدير المؤسس لصحيفة 
المنتحب، زرت سنة 1989 الالعب في بيته ألجري معه حوارا رغم أنه 
خارج المشهد بسبب اإليقاف، اندهش الالعب لكن أجرينا الحوار، كان 
الدراسة  بين  توزعت  والتي  اإليقاف  فترة  في  حياته  مجمله حول  في 
والتحصيل العلمي، والتداريب مع الفريق وتعويض نقص المباريات، 
تحضيرا  مهنية  بطولة  في  الرديف  الفريق  ضمن  مباريات  بخوض 

لاللتزامات القارية المتمثلة في كأس أبطال إفريقيا..
الالعب  بالفرح في عيني  الممزوج  أرى عالمات االستغراب  كنت 
طيلة مدة الحوار إلى أن ودعته رفقة الزميل المصور. كانت العالقة بيننا 
طيبة جدا، من قبل لكنها تغيرت نحو األفضل وما زالت إلى يومنا هذا 
وهلل الحمد، ألنها لم تنبن على الحاجة إلى الالعب في فترة المنافسة 
واألوج، فبفكرة بسيطة يمكن أن نبني عالقات متميزة تشعر الطرفين 

بالفخر والسعادة.
حدث الموقف نفسه مع أبطال ألعاب القوى في لحظات اإلخفاق 
كما في لحظات التألق على المستوى العالمي. مع المدربين أيضا، ينبغي 
القبول برأيهم ومواقفهم، وهنا أشير إلى أحد القيدومين ويتعلق األمر 
بعبد الخالق اللوزاني وهو الذي لعب دورا أساسيا في تأهل المنتخب 
باتا  رفضا  يرفض  كان  المدرب  هذا   ،1994 سنة  للمونديال  الوطني 
الترخيص للصحافي الرياضي بالحديث مع العبيه قبل المباراة، ويضع 
نفسه رهن إشارتهم للحديث عن كل شيء في تلك اللحظة. فلسفته 
تنبني على عدم قبول خلق الفرق والتمييز بين الالعبين، وربما شعور 
من ال تجرى معهم أحاديث من طرف الصحفيين بالغيرة أو الدونية في 

مرحلة التركيز على المباراة.
تفهمت هذا الوضع ولم يحدث أي إشكال، بل أكثر من هذا تعاملنا 
كثيرا في مجال تعريب وشرح الكثير من المفاهيم. وهذا أيضا مجال 
نحتاجه كثيرا ألن الرياضة وإن كنا نتحدث عن تاريخ عريق في مجالها 
المنجزة بخصوصها  إلينا وإلى لغتنا والدراسات  تبقى حديثا بالنسبة 
تتوزع بين ما هو فرنسي وإنجليزي وألماني وهنا ينبغي اإلقرار أن الخزانة 
العربية مازالت في حاجة إلى اإلغناء. واألبحاث التي أنجزت تحتاج إلى 

الترجمة. 
عالقة التأثير والتأثر 

إن العالقة بين المدرب والصحافي هي عالقة جدلية يعني تأثير 
وتأثر، فالصحافي يتعلم الكثير من المدرب إذا كان مواظبا على حضور 
التداريب رغم أن هذا لم يعد ممكنا باستمرار ألنه في غالب األحيان 
تفضل الفرق والمنتخبات التدريبات المغلقة، رغم أن الصحافي يأتي 
إلنجاز مادة إعالمية قد تساعد الفريق على تخطي عقبات ما، فاإلخبار 
باألجواء أو الغيابات ليس إفشاء لألسرار، وأظن أن سيادة هذه الذهنية 
لم يعد مقبوال في ظل انتشار وسائل التواصل االجتماعي. نعم الصحافي 
يتعلم من المدرب إذا انتقال من مرحلة سين جيم إلى مرحلة تبادل 
األفكار، فيعرف الكثير من الخبايا بدل اإلسقاطات، خصوصا طبيعة نظام 
التي تحكمت فيه هل هي دفاعية أم هجومية؟ وهل  اللعب واألليات 
يطبق الالعبون التعليمات بحذافيرها؟ هل عكست المباراة التعليمات 

التي وجهت خالل التمارين؟ إلى غير ذلك.
في كرة القدم مثال تعلمت الكثير من المدربين منهم من رحل أو 
توقف عن الممارسة بالنظر إلى عامل السن ومن آخرين واكبت تحولهم 

من العبين إلى مدربين وعددهم كثير وال يتسع المجال لذكر األسماء.
من  بإيعاز  بها  االهتمام  نحو  توجهت  التي  القوى،  ألعاب  وفي 
اإلعالمي الراحل عمر األنواري، الذي كانت انطالقتي مهنيا معه  وكان 
يتميز بالكتابة بالعربية والفرنسية بالبراعة نفسها، في ألعاب القوى 
تعلمت في أول األمر من الدكتور عزيز داودة، رغم أني كنت أتعامل معه 
بتحفظ ألني كنت أنظر إليه نظرة خاصة، فالرجل ساهم في تدريس 
أطر عليا منها من تقاعد اآلن، وكون أبطاال تألقوا قبل أن ألج إلى عالم 

رسالة الصحافة في طريقها نحو التغيير، وهنا نعول على أطرنا 
التقنية، نعم المدربين، بقدر ما نحن بصفتنا رياضيين في حاجة إلى 

صحافة تحتاج إلينا األخيرة لتتغير، وتمارس وظيفتها الجديدة.
سأفتح هنا قوسا وأخرج عن الرياضة نحن بطبيعة الحال في زمن 
كورونا، هل يمكن للصحفي أن يقدم خدمة إعالمية للمواطن عن شيء 
ال يعرفه، بل هو بصدد اكتشافه شأنه شأن الطبيب والمواطن؟ بطبيعة 
الحال ال، لكن هناك أكثر من مسلك ولعل أهمها محاورة األطباء وحتى 
في الطب بعد التعرف على الفيروس أصبحنا نهتدي إلى المختصين في 
علم الفيروسات. هنا يتضح أن الصحافي صلة وصل، المدرب يمكنه أن 
يلعب الدور نفسه وأن يكون هو عالم الفيروسات الذي يشرح لنا لماذا 
تنهار قوة البطل الرياضي في مرحلة معينة من الموسم، لماذا يتراجع 

التركيز لماذا لماذا...
طبعا هذا يكون بمعزل عن المباريات والسباقات ألنه ال يجدي نفعا 

إذا حدث بعد هزيمة وينظر إليه على أساس أنه تبرير.
لنتصور أننا بصدد الحديث عن بطل حطم رقما قياسيا عالميا 
في ظرف ثواني معدودة، وقال المدرب بعد النشوة إن فارق جزء من 
المائة تطلب منا 500 حصة تدريبية مائة منها ليال في رمضان، و1500 
وجبة مضبوطة بسعرات حرارية عالية بذهنيات أقل، وفسر لنا الطبيب 
الرياضي هذه العملية وأكد لنا أن عدد ساعات نوم البطل ارتفع في 
مرحلة معينة وتقلص بالتدريج عند اقتراب موعد السباق. هذا الجزء من 
المائة يحرك المدرب والطبيب ويرهق البطل وكثير من األطقم وفي 

نهاية المطاف يأتي من يقول جزء من المائة فقط..
حدث معنا هذا في المغرب في أوج رياضة ألعاب القوى، لم يعد 
المواطن يسأل عن النتيجة، بل يسأل هل سعيد عويطة أو هشام الكروج 
أو صالح حيسو حطم الرقم العالمي، أم ال؟ في نظره البطل لم يوجد 

للفوز وحصد األلقاب بل لتحطيم األرقام.
هنا يمكن أن تلعب الصحافة الرياضية دورا مهما في تغيير الفكر 
وحدث معي شخصيا كثير من المواقف وتغير تفكيري ونظرتي لعدد من 
الرياضات وحاولت عبر ذلك تغيير نظرة القارئ، لكن يبقى ذلك محدودا 

في وسط عربي ال يقرأ كثيرا.
لتغيير  اإلعالم  وسائل  كل  عبر  بالمتلقي  التحرش  يجب  اليوم 
فكره، وقبل ذلك على المدرب أن يسهم في تغيير تعامله مع اإلعالم 
وعدم اقتصار التعامل على سين جيم ... هنا يمكن لروابط المدربين 
واإلعالميين المساهمة في التحول من االستهالك إلى اإلنتاج وإشاعة 
ثقافة رياضة ومعرفية مهمة، وهنا تكمن أهمية الصحافة، وهذا في 

نظري دورها الجديد الذي يتجسد فيه التعامل والتكامل.
الرياضة وأنشطتها هي قطب الرحى بالنسبة لإلعالم واإلعالم 
الرياضية  اليومية  ليكيب  صحيفة  في  ولنا  للرياضة  بالنسبة  مهم 
الفرنسية خير مثال، ألنها أحدثت طواف فرنسا للدراجات، الذي سارت 
بذكره الركبان في فصل الصيف لوعيها أنه ال يمكن أن تؤدي رسالتها 

اليومية في ظل توقف األنشطة الرياضية أخرى خاصة كرة القدم.
أعتقد أن مسألة أهمية الصحافة الرياضية غير خافية، لكن يمكن 
أن تصبح أكثر أهمية إذا ساهم المدربون في تغييرها. ويمكن أن تشكل 
متنفسا آخر ومحفزا للمدرب والبطل الرياضي بطريقة تختلف عما كان 

عليه الوضع في السابق.
التحفيز الذي أتحدث عنه ال يهم مباراة أو سباقا أو نزاال، بل يهم 
البطل  التدريب وحياة  التي يشهدها عالم  التحوالت  المواكبة وتبرير 
الرياضي، سأتحدث عن واقع الثمانينيات من القرن الماضي وبالضبط 
عن حصة إيقاظ العضالت التي تجرى صباح يوم المباراة، أنا على يقين 
أن كل المدربين والمعدين البدنيين كانوا يعرفونها، لكن ترددوا في 
إقناع  مرحلة  يصلوا  لم  ألنهم  محدود  نطاق  على  بقيت  أو  تطبيقها 
الالعبين بها، فما بالك الرأي العام، فبعد الكبوة هناك ألف، نعم ألف، من 
بين مائة شخص سيعتبرون التعب جراء الحصة الصباحية وراء الكبوة. 
هنا تمكن أهمية التعبئة عبر اإلعالم، وتغيير فكره ليغير فكر الجماهير، 
كثيرة هي العادات القديمة التي لم تتخلص منها الفرق الرياضية خاصة 
كرة القدم، رغم أنها ولت مثال التجمعات قبل المباراة بيوم أو يومين 

الصحافة، وكنت وأنا مجرد طالب مهتم بالرياضة وأتابعه عبر اإلذاعة 
والتلفزيون وهو يتحدث عن اآلمال المعقودة على سعيد عويطة ونوال 
 ،1984 عام  أنجلوس  لوس  أولمبياد  في  وغيرهم خصوصا  المتوكل 
لذلك كان الخجل يطغى علي وأنا أتحدث إليه، كما أني كنت أخشى 
أن أرتكب أخطاء وأنا أحدثه ألن ألعاب القوى من أكثر الرياضات تنوعا 

وتعقيدا وإن كانت هي أساس أغلب الرياضات وأمها كما نقول.
صراحة لم يكن عزيز داودة يبخل بالشرح والتوجيه وهذا أمر ال 
يمكن إنكاره، لكن لكم أن تتصوروا موقفي وأنا أمام هرم في بداية 
كتخصص  علي  ذاتها  فرضت  الرياضة  هذه  وألن  المهني.  مساري 
تعاملت، أيضا عبد القادر قادة، الذي ال يفوقني كثيرا في السن وتابعته 
عداء، وتوثقت عالقتنا بعد أن تخرج من المعهد الملكي لتكوين األطر 
وأصبح مدربا بعد اعتزاله، قادة هو مدرب البطلين العالمين السابقين 
الضاحية  الختراق  الوطني  والمنتخب  حيسو  وصالح  الكروج  هشام 
والمسافات المتوسطة ونصف الطويلة والطويلة، ومعه تعلمت الكثير 
للمنافسات ومواجهة  األلعاب، وطرق اإلعداد والتحضير  أم  من خبايا 
التحالفات خالل السباقات وخطط تكسيرها نظير ما حدث عام 1999 
الكيني  التحالف اإلسباني  في إشبيلية في سباق 1500 متر وتكسير 
دعما  السباق  إيقاع  رفع  في  كاوش  عادل  البطل  لعبه  الذي  والدور 
لمواطنه هشام الكروج الذي فاز باللقب العالمي الثاني على التوالي، 
ودخلنا عهد أرانب السباقات في المنافسات الرسمية بعد أن كان ذلك 

حكرا على الملتقيات.
عرفت من قادة الكثير من أسرار التحضير في بداية الموسم، وهذا 
قد يفيد في كل التخصصات ودور التغيير في اإلعداد البدني في البداية 
القوية والقدرة على تحطيم األرقام القياسية منذ أول سباق، وأهمية 
اإلحصاء على مدار الموسم. وأقدر أن من استفدت منهم استفادوا مني 
ومن زمالئي األخرين، على األقل أن ما تعلموه باللغات األجنبية أصبحوا 
العربي  الوطن  لنا في  بالعربية، لذلك صار  الحديث عنه  قادرين عن 
محللون بالعربية من مستوى جيدا، وهنا أقول إنكم تتحدثون العربية 
جيدا، نعم عربيتكم جيدة ما شاء اهلل فقط أرجوكم أريحونا من قولة 

»اللعب بأريحية« وأنتم تقصدون ارتياح األريحية هي حب فعل الخير. 
انعكاس اإلنجازات الرياضية على الصحافيين

هذا األمر واضح وال يحتاج إلى توضيح، فالصحافة الرياضية تزدهر 
الرياضة، فحين نكون بصدد المطبوعات فإن المبيعات  حين تزدهر 
اإلنجازات  واألبطال  المنتخبات  تتحقق  حين  ملحوظ،  بشكل  ترتفع 
وتتراجع خالل اإلخفاقات حتى لو عمد المنبر إلى النقد وكال االتهامات 

لمن يرى أنهم وراء الخسارة وكشف المستور و...
قبل أسبوعين جددت التواصل مع البطلة العالمية نزهة بيدوان 
بطلة العالم في سباق 400 متر حواجز وأكثر البطالت العربيات تتويجا 
على كل المستويات، وعبد الرزاق خيري هداف المنتخب الكروي المغربي 
في مونديال المكسيك سنة 1986 صاحب الهدفين التاريخيين ضد 

البرتغال.
جددت معهما التواصل ألننا ننتمي إلى الحي نفسه، وإن تفرقت 
بنا السبل ولم يعد أي منا يقطن في حي يعقوب المنصور في الرباط، 
فأنا على سبيل المثال أسكن في الدارالبيضاء منذ 18 عاما، لكن لم 

ننس حينا ونستعد إلحياء الذكرى المائوية لتأسيسه.
ترتقي  الرياضيين  إنجازات  إن  لها  خالل حديثي مع نزهة قلت 
باإلعالميين، فأنا حين أكتب عن بطل أو نجم عالمي أشعر بنفسي أرتقي 

إلى العالمية.
وهذا ما شاطرتني الرأي فيه وقالت أنت »كنت تعيش معنا« يعني 
أن الصحافي ال ينبغي أن يشعر أنه ذو فضل على الرياضي بل العكس 

هو الصحيح.
في  األول  عامي  إنهاء  من  أقترب  وأنا   1986 سنة  معي  حدث 
الصحافة أن وجدت نفسي من أكثر الناس معرفة بهداف المونديال 
عبد الرزاق خيري، وكانت كتابة قصته سهلة وممتعة، ويمكن أن أكتب 
عشرات القصص عن غيره من أبناء حيي، لكن لن يكون عليه اإلقبال 

نفسه ألن من يرتقي بالموضوع هو بطل القصة بإنجازه.
الشيء نفسه حدث مع األخوين بوالمي وهما أيضا كانا عداءين 
المعين وزهرة واعزيز والبطلة العالمية حسناء بنحسي، ومع بطلة العالم 

السابقة في الكراطي مليكة السيد، وغيرهم كثير.
وحدث أيضا مع اإلطار الوطني عبد اهلل اإلدريسي الذي كان أول 
مدرب يؤهل المنتخب الوطني للفتيان أو الناشئين لنهائيات كأس العام 
في اإلمارات وتمكن من الذهاب معه بعيدا في هذه التظاهرة في أول 

مشاركة.
والفخر  بالنشوة  نشعر  الكبار  الرياضيين  عن  عمال  ننجز  حين 
ونتصور االهتمام الذي سيحظى به عملنا، ألنه يرتقي بارتقاء األبطال 

للمستوى العالي.
الكبرى  اإلنجازات  أصحاب  األبطال  عن  نتحدث  حين  دون شك 

نتحدث عن مدربيهم خالل مختلف المراحل السنية.
في صحيفة  آنذاك  كنت   1993 تأكدت سنة  واالرتقاء  العالمية 
الشرق األوسط، وعلمت عبر برنامج تلفزيوني إسباني أن فريق ريال 
متألقا  كان  الذي  النيبت،  الدين  نور  المغربي  بالالعب  مهتم  مدريد 
مع الوداد البيضاوي والمنتخب الوطني، يوم صدور المقال اتصل بي 
صحافي من وكالة األنباء اإلسبانية ليطلب من إجراء حوار مشترك مع 
النيبت، وبالفعل أنجزنا العمل، وتكفلت بالترجمة وكان النيبت سعيدا 
بذلك واعتبر ما قمت به خدمة ال تنسى وإلى يومنا هذا يستقبلني 
أن  أمل  كورونا«،  زمن  قبل  هذا  »اطمئنوا  وباألحضان  كبير  بترحيب 
يكون ما طرحته وما اقترحته عليكم وفى بالغرض وأال يكون الوقت 

الذي قضيتموه قد أهدر شكرا لكم ولثقتكم.. وشكرا للمنظمين.

2/2
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اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات 
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف بتطوان

المحكمة االبتدائية بشفشاون
ملف تنفيذ عدد 2020/6101/200

طالب التنفيذ : المرابط فطومة ومن معه
منفذ عليه: ورثة الحاج حمان بن محمد المرابط 

ومن معه
إعالن عن بيع عقار 

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
اإلبتدائية بشفشاون أنه سيقع بيع قضائي بالمكتب 

بتاريخ 2020/09/08 على الساعة 10:00.
لفائــدة : السيدة فطومـــة و أم كلثــوم بنت 
المفضل احمد المرابط الساكنين بحومة الخرازين 
المخابــرة  محل  الجاعـل  شفشاون  بدر  غزوة  شارع 
معهما بمكتب األستاذ عبد العزيز البقالي القاسمي 

المحامي بهيئة تطوان.
ضد : ورثة الحاج حمان بن محمد المرابط ومن 

معهم.
وذلك لبيع عقار غير محفظ بالمزاد العلني وهو 
السقوية  الفالحية  األرضية  القطع  جميع  عن  عبارة 
القطع  وهي  برندة  دوار  بمحارث  الواقعة  والبعلية 

األرضية التالية:
قطـــعــة الدبنـــة بثمـن افتتـاحــي قــدره : 
175.000.00 درهم - قطعة افرس بثمن افتتاحي 
قدره : 256.000.00 درهم - قطعــة جنان الكبير: 
360.000.00 درهم - قطعة مرج الكبير هي نفسها 
شجرة الحوالني بثمن افتتاحي قدره: 340.000.00 
قدره:  افتتاحي  بثمن  دجبار  دليل  قطعة   - درهم 
بثمن  النوادر  مورى  قطعة   - درهم   110.000.00
افتتاحي قدره: 32.000.00 درهم - قطعة العنصر 
قطعة   - درهم   25.000.00 قدره:  افتتاحي  بثمن 
الهوتة  قطعـــة   - درهم   120.000.00 المطامر 
افتتاحي قدره: 550.000.00 درهم - قطعة  بثمن 
افتتاحي قدره: 45.000.00  الدار بثمن  فدان تحت 
قدره:  افتتاحي  بثمن  القصيبات  قطعة   - درهم 

150.000.00درهم.
وستتوقف هذه السمسرة على آخر مزايد ويؤدى 
الثمن ناجزا أو بواسطة شيك مضمون األداء مع زيادة 
اإليضاح  في  الزيادة  اراد  ومن  % كرسم قضائي،   3
وتقديم العروض يمكنه االتصال بمصلحة التنفيذ 

بالمحكمة اإلبتدائية بشفشاون.
عن رئيس كتابة الضبط
مأمور إجراءات التنفيذ
عبد القادر أعزب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ 

إعالن عن بيع عقار
ملف تنفيذي عدد: 26/2012/179

لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان، ينوب عنه ذ/
أحمد أشهبار المحامي بطنجة.

ضد : السيد عبد اإلله الخرماكي، 21 زنقة وادي 
المخازن العرائش . 

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/08/18 بتاريخ   أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة زواال ستجرى سمسرة عمومية بقاعة 
البيوعات بهذه المحكمة لبيع بالمزاد العلني للعقار 
المدعو )هاجر( ذي الرسم العقاري عدد 36/15134 
المملوك للمدعى عليه الكائن بالعرائش زنقة وادي 
المخازن،  وهو عبارة عن قطعة أرضية  مساحتها 78 
م 2، بنيت فوقها بناية تتكون من طابق أرضي وثالثة 

طوابق علوية. 
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 1.419.600.00 

درهم. 
من  ابتداء  التنفيذ  قسم  إلى  العروض  تقدم 
داخل  شخص  لكل  يمكن  اإلعالن.  هذا  نشر  تاريخ 
عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا عما 
رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق بمقدار 
السدس ثمن البيع األصلي والمصاريف )الفصل 479 
المائة  في   3 زيادة  مع  ناجزا  الثمن  .ويؤدى   ) م  ق 
ومصاريف التنفيذ بواسطة شيك مضمون. وللمزيد 
من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب التنفيذ لالطالع 

على دفتر التحمالت. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
عبد اللطيف فالح
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

إعالن عن بيع عقار
ملف تنفيذي عدد :2017/8516/217

لفائدة: القرض الفالحي للمغرب، ينوب عنه ذ/ 
العربي الغرمول المحامي بهيئة الرباط.
ضد: السيد محمد العمراني ومن معه.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/08/24: بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة زواال ستجرى سمسرة عمومية بقاعة 
البيوعات بهذه المحكمة لبيع بالمزاد العلني، وذلك 
العقار  في  عليهم  المنفذ  لحصة  الشياع  وجه  على 
المدعو )الضاوي(  ذي الرسم العقاري عدد 36/2595، 
وهو  الغديرة.  المدعو  المحل  بالعرائش  والكائن 
عبارة عن 561 سهما مما مجموعه 1953 سهما أي 
105.475.93 متر مربع، في عقار مساحته االجمالية 

29 هكتار و 78 آر و 20 سنتيار. 
حدد الثمن االفتتاحي لحصة المنفذ عليهم  في 

مبلغ 300.00 درهم. 
من  ابتداء  التنفيذ  قسم  إلى  العروض  تقدم 
داخل  شخص  لكل  يمكن  اإلعالن،  هذا  نشر  تاريخ 
عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا عما 
رسا به المزاد على أن يكون العرض يفوق بمقدار 
السدس ثمن البيع األصلي والمصاريف )الفصل 479 
من ق م م(، ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 3 في المائة، 
ومصاريف التنفيذ بواسطة شيك مضمون. وللمزيد 

من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب التنفيذ لالطالع 
على دفتر التحمالت.

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
عبد اللطيف فالح 
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

إعالن عن بيع عقار
ملف تنفيذي عدد: 2018/8516/16

لفائدة: الشركة العامة المغربية لألبناك، ينوب عنها 
ذ/أحمد كنون المحامي بطنجة.

ضد:السيدة كوعان سعيدة، عنوانها شارع عباس بن 
فرناس الرقم 22 العرائش، أو شارع عمر بن الخطاب 

إقامة الغرناطي الطابق األول العرائش.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2020/08/24 على الساعة 
الثالثة زواال ستجرى سمسرة عمومية بقاعة البيوعات 
المدعو  للعقار  العلني  بالمزاد  لبيع  المحكمة  بهذه 
 36/4764 عدد  العقاري  الرسم  ذي   )26 )غرناطة 
الغرناطي  إقامة  الخطاب  بن  عمر  بشارع  والكائن 
الطابق األول العرائش، وهو عبارة عن شقة مساحتها 

109 متر مربع.
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 327.000.00 

درهم. 
من  ابتداء  التنفيذ  قسم  إلى  العروض  تقدم 
داخل  شخص  لكل  يمكن  اإلعالن.  هذا  نشر  تاريخ 
عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا عما 
رسا به المزاد. على أن يكون العرض يفوق بمقدار 
السدس ثمن البيع األصلي والمصاريف ) الفصل 479 
ق م م (، ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 3 في المائة 
ومصاريف التنفيذ بواسطة شيك مضمون، وللمزيد 
من اإليضاح يمكن االتصال بمكتب التنفيذ لالطالع 

على دفتر التحمالت.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
عبد اللطيف فالح
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تنفيذ عدد : 25/2013/864

طالب التنفيذ : البنك الشعبي لطنجة تطوان
منفذ عليه : السيدة رفيعة أخمليش

إعالن عن بيع أصل تجاري بالمزاد العلني 
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
التجارية بطنجة أنه بتاريخ 2020/08/19 على الساعة 
بهذه  البيوعات  بقاعة  سيجرى  الزوال  بعد  الثالثة 
المحكمة بيع بالمزاد العلني لألصل التجاري للمنفذ 
عليها المذكورة أعاله الكائن بحي بيلير زنقة 28 رقم 
54 طنجة، والمقيد بالسجل التجاري بطنجة تحت عدد 

 .62582:
حدد الثمن االفتتاحي لبيع األصل التجاري في 

مبلغ 50.000.00 درهم. 
ابتداء من  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 
تاريخ نشر هذا اإلعالن، ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 

10 في المائة. 
وللمزيد من المعلومات يمكن االتصال بمكتب 

التنفيذ بهذه المحكمة. 
عن رئيس كتابة الضبط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
المحكمة االبتدائية بطنجة

قسم التبليغ
إعذار 2019/6703/221

إشهار حكم قضائي طبقا للفصل 441
من ق م م.

لدى  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
المحكمة االبتدائية بطنجة بأن محكمة االستئناف 
عدد  تحت   2018/10/29  : بتاريخ  حكمها  أصدرت 

952 في الملف عدد: 918/ 2018/1201 
الساكن:  التاملي،  السوسي  احمد   -  1 بين: 

شارع المكسيك رقم 14 طنجة.
2 - محمد السوسي التاملي، الساكن: 4 زنقة 

البرازيل طنجة.

السقاية  الساكن:  المجيد،  عبد  عياد  بن   -  3
الجديدة رقم 23 طنجة.

السقاية  الساكن:  الغفور،  عبد  عياد  بن   -  4
الجديدة رقم 23 طنجة.

شارع  الساكن:  يونس،  العلمي  العربي   -  5
حافظ ابن عبد البار إقامة مروة طنجة.

وبين : السيدة ياسمين ينشعيب ومن معها، 
فاطمة  وذة  العافية  الدين  جمال  ذ/  عنهم  ينوب 

الحكيمي المحاميان بهيئة طنجة.
- االتي نصه : انتهائيا وحضوريا
- في الشكل: بقبول االستئناف.

المستانف  الحكم  تاييد  الموضوع:  في   -
وتحميل المستانفين الصائر.

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

قانون المسطرة المدنية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيعـ عقـار

ملف حجز تنفيذي عدد : 6105/18-115
بطلب من: قابض طنجة المركز

ضد: شركة العال
الساعة  على   2020-10-06 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة   )10.30( صباحا  والنصف  العاشرة 
بالمقر الرئيسي للمحكمة االبتدائية بطنجة سيجرى 
البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد للعقار الواقع 
طنجة،  مسترخوش  منطقة  رشيد  موالي  بشارع 
الحامل للرسم العقاري عدد 06/45771 المدعو العال 
وهو عبارة عن قطعة أرضية مساحتها 11269 م م. 

حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ 7.888.300,00 
درهم.

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

بزيادة السدس في القدر الراسي به المزاد.
في  إضافية  معلومات  يريد  من  كل  وعلى 
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر 

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

زيادة 3 ٪.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بوسلهام بوحيى

منتدب قضائي من الدرجة األولى 
مشرف على مكتب التنفيذ المدني  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة اإلبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات و التنفيذات القضائية
بيـــع عقــار 

ملف حجز تنفيذي عدد :  6105/17-117 
بطلب من: قابض طنجة المركز 

ضد : السيد بوغالب النو
الساعة  على   2020-10-06 الثالثاء  يوم  في 
البيوعات  بقاعة  صباحا   )10.30( والنصف  العاشرة 
بالمقر الرئيسي للمحكمة الٳبتدائية بطنجة سيجرى 
البيع بالمزاد العلني وألكبر وآخر مزايد موسر للعقار 
الواقع بزنقة الفارابي طنجة الحامل للرسم العقاري 
عدد 06/32173 المدعو سكينة 75، وهو عبارة عن 
شقة بالطابق الثالث من عمارة الفارابي 14 مساحتها 

75 م م.
حدد الثمن الٳفتتاحي في مبلغ 600.000.00 

درهم.
وتقدم العروض بكتابة الضبط ابتداء من تاريخ 

النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.
وستستمر المزايدة طيلة عشرة أيام ابتداء من 
به  الراسي  القدر  في  السدس  بزيادة  اإلرساء  تاريخ 

المزاد.
في  إضافية  معلومات  يريد  من  كل  وعلى 
الموضوع أن يتصل بكتابة الضبط حيث يوجد دفتر 

االلتزامات ومستندات اإلجراءات. 
مضمون  بشيك  أو  نقدا  ناجزا  الثمن  ويؤدى 

األداء مع زيادة 3 % .
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
يوسلهام بوحيى
منتدب قضائي من الدرجة األولى
مشرف على مكتب التنفيذ المدني.

والحاملـة  الجنسية  مغربية  الفونتي،  نجمة  السيدة  أسفله  الموقـعة  أنا 
السيد  أخــي  عن  وكيلة  بصفتي   ،K267920 رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
الفونتـي أحمد، مغربي الجنسية، والحامــل لبطاقــة التعريف الوطنيــة رقم 
أشهد   ،2019-09-26 بتاريخ  مؤرخة  رسمية  وكالة  بمقتضى   ،K293570

وأصرح أنني أضعت، وفي ظروف غامضة
نظير الرسم العقاري عدد 118762/06

الكائن بمدينة طنجة طريق الرباط
كما أشهد أنه ال يوجـد لحد اآلن بالرسم العقاري المذكور أي تقييد 

لحق عيني أو لتحمل عقاري.
ونظرا ألهميـة نظير الرسم العقاري، المطلــوب ممن عثــر عليه أن 
يتصل بنا على الرقم الهاتفي رقم: 0661546024 أو توجيهها عبر البريد 

على العنوان التالي :
حي الوردة 1 زنقة 10 رقم 05 طنجة، أو االتصال بالمحافظة العقارية 

بطنجة.
توقيع : السيدة نجمة الفونتي

تنهــي النيابة الجهوية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين 
وأعضاء جيــش التحرير بطنجة، إلى علم جميــع قدمــاء المقاومين 
وأعضاء جيش التحرير، أنه تقرر فتــح باب الترشيح الختيار وكالء 
عن  الصادر  لإلعالن  تبعا  بطنجة،  والفواكه  للخضر  الجملة  سوق 
أجل  ويمتد  والتنظيمية،  القانونية  للشروط  ووفقا  طنجة،  جماعة 
تلقي ملفــات المرشحين إلى غاية 17 غشت 2020، وأن ملفــــات 
الترشيح تسحب من الموقع اإللكتروني لجماعة طنجة وهو كالتالي: 

www.tanger.ma
لذا، يدعى الراغبيـــن في الترشيــح  إلى تقديــم ملفاتهـم تبعا 

لإلعالن الصادر عن جماعة طنجة المشار إليه أعاله.

اإعالن عن مباراة اختيار وكالء �شوق اإعالن عن �شياع نظري الر�شم العقاري
اجلملة لبيع اخل�شر والفواكه بطنجة

قام ، مؤخرا، ياسين الفاسي فاعل جمعوي وموظف في شركة أمانديس التي  تدير قطـاع 
الماء والكهرباء بالشمال، بتوزيع مساعدات غذائية على مجموعة من األسـر المعوزة، والتي 

تضررت من جائحة فيروس كورونا المستجد.
و تأتي هذه المبادرة، في إطار التآزر الذي يقوم به المواطنون من أجل مساعدة بعضهم 
البعض، في ظل هذه الجائحة. باإلضافة إلى أنه قد تمت توعية وتحسيس ساكنة مدينة طنجة 

بمخاطر هذا الفيروس، وكذا طرق الوقاية منه.
ولإلشارة، فإن مثل هذه المبادرات اإلنسانية ال تعتبر دخيلة على المجتمع المغربي الذي 

عرف على الدوام بأعمال التضامن والتكافل االجتماعي والمساعي الحميدة.
وما قام به الفاعل الجمعوي المذكور، حبذا لو سار على منواله فاعلون جمعويون آخرون، 

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
رميساء بن راشد

مبادرة اإن�شانية مل�شاعدة الأ�شر املعوزة
تطوع في زمن فيروس »كورونا«

المملكة المغربية  
رئيس الحكومة

المندوبية السامية لقدماء المقاومين 
وأعضاء جيش التحرير 

النيابة الجهوية بطنجة 

أعلنت وزارة الداخلية، يوم الجمعـة 17 يوليوز الجاري، عن إجراءات جديدة تهم تنظيم 
عمليات ذبح األضاحي، ضمانا لتوفير الظروف المالئمة لمرور العيد في احترام تـــام للتدابــر 

الصحية والوقائية المعتمدة من قبل السلطات المختصة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وأوضحــت الوزارة في بــالغ لها أن السلطات المحليـة ستسلــم للجزاريــن المهنييــن 
هذه  لممارســـة  تؤهلهم  رخصا  األضاحي  ذبـح  لعملية  المزاولين  الموسميين  ولألشخاص 

الشعيرة الدينية، حيث سيخضعون مسبقا الختبارات الكشف عن الفيروس.
وأضاف البالغ أنه سيتم تزويد الجزارة باألدوات والمواد الكفيلة بضمان احترام اإلجراءات 

الوقائية، من كمامات أو أقنعة واقية ومواد مضادة للفيروسات ومحاليل معقمة.
ودعت الوزارة عموم المواطنين إلى الحــرص على التعامل بشكل حصري مع األشخاص 
الحاملين لهذه الرخص، وعـدم اللجوء إلى أي شخص غير متوفـر عليهـــا، وذلك حفاظا على 

صحتهم وسالمتهم وتفاديا لخطر اإلصابة بالعدوى.

وزارة الداخلية 
تفر�س تراخي�س 

للجزارين وتدابري 
�شحية لعملية

ذبح اأ�شاحي العيد
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ال يختلف اثنــــان في كــون الحــق في األمن هو حق للجميع، يشمل حماية 
الفرد في حياتـه، ومالـه، وشخصه، وعرضـه، وممتلكاتــه، وأهلــه، وأوالده)...(، 
وبالتالي فهــو حــق من الحقــوق األساسية لإلنسان، نصت عليه جــل المواثيــق 

الدولية...
عليـــه  إلبراهيــم  أول مطلب  األمـن  كان  وقد 
السالم، حيث دعا ربه قائال: »َربِّ اْجَعْل َهَذا َبَلًدا 
َمَراِت َمْن اآَمَن ِمْنُهم  اآِمًنا َواْرُزْق اأَْهَلُه ِمَن الثَّ
 .)126 اْلآِخ��ِر« )سورة البقرة – اآلية  َواْلَيْوِم   ِ ِب��اللَّ
كما أكد عليه رسولنا الكريم عليه الصالة والسالم 
في حديثه: »من أصبح آمنا في سربه، معافى في 
جسـده، عنـده طعـام يومــه، فكأنمـا حيــزت له 

الدنيا«.
من هذا المنطلق، تتضح لنا جليـا أهميـــة األمن 
الحاجــات األساسية  البشريـة، فهو من  الحياة  في 
للفــرد، التــي ال غنـىً عنهــا، فكـل ضـــروريــات 

وكماليــات هــذه الحيــاة مرهونة باألمن.
****

ال غرو إذا قلـت أن األمن الوطني بكل أنواعــه 
وأصنافـه يعمـل جـاهـــدا على راحـــة المواطـــن 
وسالمته.. وال شك في نزاهته العالية ويقظته ليال 

ونهارا..
تحت عتمة الليل والنـــاس، يعـج ملتقـى شارع 
ضالتهم  ليجدوا  الكبيرة  الدراجات  بأصحاب  مكة 
في هذه الشوارع الشاسعة، وقد أزالوا كاتم الصوت 
ليجعلوا عنــان مخــرج الصوت مزعجـا يصم اآلذان 

وهم معجبون بما يفعلون..!!
أبائهم  أحضان  إلى  ويهرولون  وخوفـــا،  فزعــا  نومهم  من  الصغـــار  يفيق 

تضرعا..
حول  الكعبة  يطوفون طواف  وهم  الضخمة  الدراجات  هذه  ًأصحاب  يتباهى 
الساحة/ دائرة الشارع فإذا أتموا أشواطهم أطلقوا العنان للدراجات، حيث يعبرون  

شارع طنطان في اتجاه محطة القطار أو في اتجاه شارع محمد الخامس..
وقــد يشاركهم في نغــم هــذا اإلزعــاج أصحـــاب السيـارات الفـارهــة وهـم 
يتسابقــون بالشوارع المحيطــة بالعمــارات الشاهقـة فيدوي الصوت مضاعفا 

تردده الحيطان..!
لم ينعم الساكنة بنوم هادئ قــط وال راحـــة 
والمرضـى..  والصغــار  الرضــع  فبـاألحـــرى  بـال، 
إنها معضلـة يجــب االنتبـــاه إليهــا ووضــع حــد 
لها، والضرب بيــد من حديــد على ًأصحـاب هــذه 
سوى  لهــم  شغــل  ال  الذين  والسيارات  الدراجات 
ليال  ينامون نهارا ويسهرون  الساكنة، فهم  إزعاج 
بالتسابق والتباهــي على حساب الساكنـة التي ال 

تريد سوى العيش في هدوء وسكينة..!
األحيـاء المذكورة تشهـــد تفشيا في الفوضى 
في ظـل غيـاب األمن، واصفين الوضعَ السائد في 

األحياء المذكورة بـ »المتردّي«.
كلما أرجوه أن يأخذ األمن وقفــة حــزم، بسحب 
واتخاذ  المزعجـة  والسيارات  الدرجات  هذه  رخص 
أليـام  البلدي  المحجز  بإيداعها  الالزمة  اإلجراءات 
ودفع غرامات طبقا للقانون حتى ال يتمدى أصحاب 
هذه الدراجات والسيارات في إقالق راحة السكــان، 
وكذلك القيام بإطالالت مباغثــة للحد من حــوادث 
السيـر بهذه الشــوارع وما أكثرهـا ليال وخصوصا 

بالطريق المؤدية من الشرف إلى الشاطئ..
السكان  يلتمسُ  الفوضى،  هــذه  من  وللحــد 
المعنيــون من والـي جهـــة طنجة-تطوان، اتخــاذ 
إشارات  مثـــال،  بوضع،  معاناتهــم،  التخفيـــف من  أجل  الالزمة، من  اإلجراءات 
كهربائيــــة متجددة بتحديد السرعة وأخرى توصي بعدم استعمال منبه صوت 

السيارات كما هو معمول به في بقية المدن وعند مدخل المستشفيات..

إعداد : عبد الرحيم ابن جلون 

نـداء وا�شتغـاثـة
»ال�سرطة يف خدمة ال�سعب «

سلسلة المجتهد
132

ظاهرة ترويج مختلف أنواع المخدرات منتشرة 
أحيـــاء طنجــة بين شباب ضائـــع  بالعديد من 
البطيء.وسواء تعلـق األمـر  المــوت  تحت رحمة 
أو الهرويــن  أو الحشيـش  باألقراص المهلوسة 
أو الغبرة، فإن المنتوج موجود بوفرة بعقبة حي 
القصبة )قوس زنقــة بنعلييم( وحـــي المصلى 
)زنقة الركاينة ـ كلومبيا ـ بير مسوس....( حيث 
إن رواج هذه األنواع من المخدرات هوعلى أشده 
بهذه األحيـاء، فضال عن أحيــاء بكل من مناطــق 
»بني مكـادة« و »مسنانة« و »بالصا طورو«.... 
فهـل يعقـل القول : »إذا عمـت هانــت« عندمــا 

يتعلق األمر بهذه السموم التي تخرب عقول الشباب وتؤدي به إلى التهلكة ؟
وعالقة بالموضوع، يلتمس العديد من اآلبــاء واألمهــات والسكــان الغيورين من 
الجهات المختصة التدخل للتخفيف على األقـــل من هذه الظاهرة التي باتت تؤرقهــم، 
بسبب خوفهم على مصير فلذات أكبادهم، رغــم حرصهم الشديـــد على مراقبتهـــم 

وحمايتهم.

من جهة أخــرى، أفـــاد مصدرنا أن بعض سكـــان 
يومــــي  شبــه  بشكل  يستيقظون  »كاسطيـا«  حي 
الصلبة،  المخدرات  بائعــي  بين  عنيفة  مواجهات  على 
مستعمليـــن في ذلك دراجــات ناريــة )vispa( سيوف 
وهراوات وحجارة. وأضــاف المصدر ذاته أن الفوضــى 
العارمة التي تحدث بالحي المذكور، ربما سببها تصفية 
حسابات لها عالقة بعمليات التبضع، تجري بين شباب 

هـذا الحي وعناصر تأتي من أحياء أخرى.
هــذه  بسبب  القلقون  السكــان  ويأمل 
الفوضى التي تحرمهم من حقهـم الطبيعي 
في الراحة والنوم أن تقوم الدوريات األمنية 
بتخصيص بعــض الجــوالت لهـــذا الحـــي، 
بهدف تمشيطـــه من بائعـــي »السمـــوم« 
والمتسببــيـــن فـــي الفوضـــى المنغصـــة 

لحياتهم.
أحمد صدقي

ظاهرة ترويج املخدرات اإلى اأين ؟
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مع الكاتب والأديب املختار محمد التم�شماين يف كتابه:

“مع صاحبي”

فانبرى في حمية :
حتى  العلقم  من  أمر  الغزاة  األلذة  أعدائنا  مع  تصرفاتنا  تكون  أن  هو  الدواء؟ 
يتجنبوا مذاقه، وأثقل من الحمى حتى يتحاشوا إصابتها! إذاك ال تسول لهم أنفسهم 
أن يستأسوا علينا، ويتنمروا ويستذئبوا ويرمونا -ولو من بعيد- كما هو دأبهم اليوم، 
إن  يا شريف..  الساعد!  على  الساعد  ويراهن  بالصدر  الصدر  يلتصق  أن  منهم  خشية 
والفكرية واالجتماعية ما كانت  التاريخية  نفحات األمل في استرجاع كرامتنا وأمجادنا 
لتنطفئ شعلتها في كياننا ونصب أعيننا تحقيق قوله تعالى : »وأعدو لهم ما استطعتم 
من قوة«، نعم... االستطاعة فقط إيمانا وعدة... ثم يكون النصر منه جل جالله... إيه :

أبى اهلل إال أن يكون لنا األمـر      لتحيا بنا الدنيا ويفتخـــر العصـر
وتخدمنا األيام فيمـا نرومــــه     وينقاد طوعا في أزمتنـــا الدهـــر
نسير إلى األعداء والطير فوقنا     لها القوت من أعدائنا ولنا النصر

فبأس يذوب الصخر من حر ناره  ولطف له بالماء ينبجس الصخـــر)47(
إيه كل آت ال بد آت وإن طال الزمان به! وعلينا أن نوجه الحجر وجهة ماله، وأن 

نضحي رويدا!)48(
قلت :

إن القوة يجب أن تملكها يد عادلة ترعى لإلنسان حقوقه سلما وحربا وليس في 
المجتمع البشري أعدل من أمة اإلسالم التي إنما ترهب بالقوة أولئك الذين يستبدلون 
يرعون  ال  واإلخاء،  والرحمة  واإلحسان  الحق  بشريعة  الشاردة  والمصالح  الغاب  قانون 

للشعوب المستضعفة في األرض إال وال ذمة، بل يتركونها حرى بين الروانق)49(.
فحرك رأسه وأنشد :

تسلحوا واستعدوا       للدهر سلما وحربـا
فالليث ظفر وناب        لوالهـا كــان كلبــا)50(

وتنهد وكأن الحزن مامزال يجيش في صدره ويهيم في سراديبه وتنفس وأنشد 
ثانيا :

يا قوم في أحوالنـا عبـرة      فليقم النائــم من رقـــــدتـه
فمن تعدى بأخي صخـوة     فقد تعشى بي فــي ليلتـــــه
وكلنا ينشـد في ســــــره     ما قاله الشاعر في حكمتــه :
من حلقت لحية جـار لـــه      فليسكب الماء على لحيتــــه
ندور ولكن دوران الرحـى     والناس مثل النور في سرعته
والغرب ال يسمع صوتا لنا     إن لم يك المدفع في نبرتــه

ال يدفع الغرب سوى بأسه أو قوة تسمو إلى قوته)51(
فقلت :

القوة اليوم في قبضة أمريكا وبعض حلفائها الدائرين في فلكنها قوة عاتية 
فتاكة تنصرف فيها وفق هواها، وبلوغا ألهدافها وحصنا لمصالحها القومية كما تدعي! 
قوة جائرة متغطرسة تمارسها متى شاءت تهديدا، وتنكيال وجبر وعقوبة وقسرا وتخزينا 

وتدميرا.. قوة بها تفرض إرادتها المتأهبة على »عصابة« مجلس األمن...
فسارع معقبا :

بل مجلس الخوف!
فضحكت فقال :

أمريكا تخضع هيئة هذا المجلس لنزعتها ونزواتها، وترغمه على تبني مقاصدها 
في تحد سافر للقوانيهنه الدولية وقراراتها وأعرافها، وما رفع صوت يندد -في نأمة- 
بسياستها العدوانية الخرقاء، أو يلمح إلى طغيانها الغاشم -دون جهر- إال كان له منها 
جواب : حصر... تجويع... صواريخ... غارات... إيــه، أمريكــا هي التي تمارس اإلرهاب 
تستمد  فمنها  إسرائيل  ربيبتها  عن  تسل  وال  مظاهره!..  وأعنف  أخبث  في  الدولي 

عجرفتها واعتسافها...
وسكت لحظة ثم أضاف :

قل لي بربك : ماذا نتوقع من إدارة العمسمة، أو بتعبير أدق من إدارة العمسئيل)52( 
التي تربى جل مسؤولوها على العهر ال على الطهر.. على الخيالء ال على الحصافة... 

على الخداع ال على اإلخالص... على الجشع الوثوب ال على الظلف المتزن...
وأنشد :

إذا كنت يا هــذا قويـــا فال تكــن       غريرًا فكم خيل بفرسانها تكبوا
وكم من قوي دالت من دولة هوت      وكل اقتدار في الزمان له غــــب)53(

فعقبت منشدا :
وكل نسر يمســــــه هـــــرم         تخرى على رأسه العصافيـــر!)54(

فغت صاحبي ضحكه ثم أنشد :
    فبشروا الظالم المغرور أن له        يوما عصيبا بهذا جاءنا الخبر)55(

قلت :
إن جوهر قوة المسلمين في اتحادهم  بنيانا مرصوصا... اتحاده »قوالن« فيه 
يشذب شملهم، ثم يشدون ألمرهم حزمهم)56( ليكونوا يدا صلبة غليظة على حماقة 
الطغاة، أولئك الجالدين المتترعين الذين ال يكترثون لمصارع البغي، ألنهم ضلع جائرة 
على اإلنسانية... فالغيظ الذي يغلي في صدورهم على دين اإلسالم وحضارته وعظمته 

يشغلهم عن رؤية الحق، واالعتراف به بيد أنهم يدركون سوء ما يصنعون!
فقال :

المسلميـن  قوات  توحيد  إمكانية  في  رأي  اليوم  لي  يصفو  فال  أحاول  مهما 
وقدرتهم على جمع النشر، ألن قادتنا قد كشفوا أجنابهم للغربيين سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا، وأعروها لهم وجثوا أمامهم وضعاء في عجز ضرير.. فما أصدق قول الشاعر :

نحن موتى وشرما ابتدع الطغيان      موتى على الدروب تسير)57(
يا شريف... إن عصا المسلمين طارت شققا بينهم من جراء إمعية قادتنا الذين 
أصبحوا موتى طوع مشيئة العمسئيل! إيه... أين نحن من قول موالنا رسول اهلل صلى 
ويجير عليهم  أدناهم،  بذمتهم  تتكفأ دماؤهم، يسعى  »المسلمون   : عليه وسلم  اهلل 
على  ومسرعهم  مضعفهم  على  مشدهم  يرد  سواهم،   من  على  يد  وهم  أقصاهم، 

قاعدتهم ال يقتل مؤمن بكافر وال ذو عهد في عهده«)58(.
فقلت :

من غرائب العجائب أن تدعو ألسنة قادتنا إلى هذه الوحدة في المؤتمرات في 
الندوات... في المحافل تسمعهم يتشدقون بها، ويتنفجون كأنهم أصحاب مثل وعزائم، 
في حين تجد أكثرهم يخافون أن يتوحدوا تحت راية اإلسالم يخافون أن يكونوا يدا على 
من سواهم... يخافون من شعار »األخوة اإلسالمية« و»الجهاد اإلسالمي« يخافون أن 
إطار  المقنع في  المتحرر  المنصف  البناء  الجاد  الحوار  يطبقوا شريعة اهلل، يخافون من 
إسالمي يدعو إلى القول بالحسنى إلى كلمة سواء، إلى مسالك العدل... ويسعى إلى 
األلفة والتآزر والتعاطف... ويحظ على تصحيح المفاهيم وتوثيق الصلة بين أهل اإليمان 
ليرتقوا في المدارك اإلنسانية علما وحضارة وقوة... أجل.. يخافون أن يفتحوا أعينهم 
على حقيقة واقعهم فتتصادم شعاراتهم الفارغة وادعاءاتهم المجلجلة بسيرة رجاالت 
اإلسالم وحماته وجنده الذين وضعوا على هاته أمتنا ببأسهم وثباتهم وجرأتهم أكاليل 

من آس المجد وغار الشرف! يخافون ويخافون...
ــــــــــــــــ

الهوامش :

)47( لألمير أسامة بن منقد في »قدماء ومعاصرون« سامي الدهان - 110
)48( أي ال نعجل في األمر والمثل في »فصل المقال« 337

)49( الروانق ج رنقة : الماء القليل الكدر.
)50( للشاعر القروي في »مجمع الحكم«.. 426 أنظر جلسة 35/1

)51( للشاعر الكويتي خالد الفرج في »مطالعات وذكريات : أدب وتاريخ »العوضي الوكيل 48.
)52( نحت من كلمتي العم سام وإسرائيل،

)53( للشاعر السوري بدر الدين الحميد في »مجمع الحكم« 426
)54( النسر رمز أمريكا

)55( للشاعر اليمني عبد الرحمن األهدل
)56( يقال : شد فالن لألمر حزيمه أي استعد له، والحزيم هو الصدر أو وسطه

)57( للشاعر بدوي الجبل
....................  )58(

)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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• ما هي المعوقات التي تحُول بين المثقف وإمكانية تأثيره 
وما هو  بما حققته  راض  أنت  والناس، وهل  الشارع  على حركة 

تصورك عن المستقبل؟ 
• • يمكن القول وأنا أستشهد بأساطين أدبية وقامات فكرية 
لست في مستواها، وال أقول ذلك من قبيل التواضع الزائف، ولكن 
ألنها شهادات يُعتد بها مثل »سارتر« في كتابه »الكلمات« وهو 
سيرة ذاتية وعمل رصين، يقول فيه بأن الكتابة ال تغير شيئًا ولم 
تغير شيئا. السلطة  الروحية ال تغير من الواقع ولكنها ضرورية. ثم 
ال يمكن وبكل موضوعية أن نُحمل الكتابة أكثر مما تحتمل، فهي 
ليست عملية جماهرية، ليست تنظيما، ليست قوة ولكنها ضرورية، 
فكر  وصياَغته  الناس  عليه  يعيش  ما  تكفيف  ألنها  شهادة،  ألنها 

هو الذي يبقى، فهي حاضرا ال تُغير كثيرا، لكنها ممكن أن 
تغير مستقبال. الكتابة ليست عمال سياسيا مباشرا 

وعدد  المتتبعين  بعدد  أهميتها  تقاس  وال 
تحملــــه  ما  قيمــة  في  ولكن  المعجبين 

الكاتب  أتصور  ال  الوقت  بذات  الكتابة، 
شخصا منزويا في برج عاجي يطل بين 

يضخمون  حواريين  مع  لحين  حين 
عابرة  جلجلة  تكون  التي  خرجاته 
للكاتب  ينبغي  المطاف.  نهاية  في 
أن يكون ضمن المجتمع وأن يرسم 
مسافة بعيدة لكي ينظر بأناة للواقع 

وللظواهر وأال تجرفه العاطفة، ولكن 
أن يكون كذلك قريبا، والبد أن يحدد 

نظرة  ينظر  أن  له  تتيح  التي  المسافة 
صائبة، ال أن يكون بعيدا منزويا نهائيا وال 

عن  وجوابا  الحال.  واقع  في  منغمرا  يكون  أن 
سؤال ما الذي حققته؟ أستطيع أن أقول بأنني حققت 

أشياء أنا راض عنها عموما وهناك أشياء لم أحققها، قد أكون بدون 
شك مسؤوال من ناحية ومن نواحي أخرى غير مسؤول عنها. وعن 
تصوري للمستقبل ليس مستقبلي كشخص ولكن مستقبلنا كبلد 
وكإطار خاصة وأننا نعيش في فترات يكتنفها تطور سريع واختالل 
كبير. ففي أقل من 10 سنوات عشنا تحوالت كبرى، الربيع العربي 
وتداعياته، األزمة االقتصادية واآلن كورونا، ولذلك المستقبل يلح 
علينا وال يمكن أن نستشرف المستقبل إن لم نحسن قراءة الحاضر. 
وأعتقد بأن هؤالء الذين قد يعتبرهم البعض زائدين، فضالت وهم 
ومن  ضروريين.  بأنهم  أدرك  اآلن  المجتمع  بأن  أعتقد  المثقفون، 
بأن  قرأتها في خضم جائحة كورونا ما كتبه شخص  التي  األشياء 
للمجتمع  يكون  أن  والمثقفين. جيد  األطباء  أهمية  تبين  المجتمع 
مهندسون وبنكيون، لكنه يحتاج كذلك إلى أطباء ويحتاج أيضا إلى 
هذه الشريحة التي تطرح األسئلة، وأعتقد أنه ال معنى للكاتب إن لم 

يكن شخصا يُسهم في طرح األسئلة الدقيقة. 

•  ما سبب اكتساح الرواية التاريخية مجال الكتابة الروائية؟
• • أهمية األعمال ال تأتي من كونها اجتماعية أو تاريخية أو 
كذا... ال، ليس هذا هو الذي يحدد القيمة الفنية أو األدبية للعمل 
ولكن مدى طرحه لقضايا تلح على مجتمع ما. البد أن يكون هناك 
لم  إذا  الكاتب،  المجتمع وما يكتبه  ينتظره  ترابط وتالقي بين ما 
يوجد هذا التالقي فالمجتمع يُعرض عن الكتاب، وسواء كان طبعا 
النفسية، لكن  األوضاع  أو  المجتمع  أو من  التاريخ  تمتح من  رواية 
بالنظر ليس لكوني كاتبا ولكن  أجيب عنه  أن  هناك جانب أسعى 
بالنظر إلى أنني أدرس العلوم السياسية. ما الذي يجعل مجتمعا ما 
في فترة ما ينصرف إلى التاريخ؟ قد ُطرح هذا السؤال في القرن 19 
نابليون«  وهناك نص لكارل ماركس بعنوان »18 لبرومير لويس 
ما  مجتمع  على  التاريخية  القضايا  تلح  عندما  إنه  فيه  يقول 
أن  وأعتقد  بالمستقبل  مسكون  أنه  ذلك  فمعنى 
السبب الذي يجعلنا نهتم بالتاريخ أو بالكتابة 
التاريخية هو أن هناك قلق حول المستقبل 
نحن  طبعا  إيجابية.  نظرة  أنها  وأعتقد 
في بلد مثل المغرب ننتقل في عالقتنا 
طــور  من  اعتقـــادي  في  بالتاريخ 
المراهقــة إلى طور النضــج، هناك 
محطات لرؤية التاريخ منها المحطة 
أن ننظر منها  نريد  التي  الطفولية 
جميلة  رومنسية  نظرة  تاريخنا  إلى 
التي  المالحظة  فترة  وهناك  زاهية 
تختلط فيها النظرة العقالني بالنظرة 
العاطفية وما يصاحب ذلك من تضارب 
أنه تحدث مناوشات  الذي يشرح  وهذا هو 
بين الذين ينظرون نظرة علمية وينزعج منها 
إلى مرحلة  ننتقل  آخرون، وهي مرحلة طبيعية لكي 
النضج التي تتيح لنا أن ننظر إلى تاريخنا نظرة علمية موضوعية. 
التي يمكن أن تسهم في  الرواية  التاريخ وال يهم  طبعا هذا يهم 
تسريع بلوغ مرحلة النضج، لكن الذي يهمني وألح مرة أخرى وقد 
أوظف  أنا  الواقع.  هو  يهمني  الذي  أن  المشاهدون هو  ذلك  َأدرك 
التاريخ لفهم قضايا آنية. لقد تحدثت قبل قليل عن شخصية ابن 
عامر، تاريخه ال يهمني ولكن الذي يهمني حالة ابن عامر أو الظاهرة، 
سواء سكنت صدا حسين أو القذافي أو آخرين معاصرين، هذا هو 
الذي يهمني وهناك حقيقة قرابة بين المستبد كما حمّلته انطالقا 
من أشياء تاريخية لم أصغها ولكن حقيقية في شخصية ابن عامر، 
شخصية  درسوا  اإلسبان  المستبد.  ذهنية  أو  البنية  أفكك  لكنني 
ابن عامر ونحن بقينا في المرحلة الطفولية مثلما أسمع في قنوات 
اليوتوب الزاهية عن شخصية ابن عامر. أنا طبعا ال أتحامل عليه وال 
أنزهه أنظر إليه أو نظرت إليه بنظرة موضوعية، بتعبير آخر الذي 

يهمني في الرواية التاريخية ليس التاريخ ولكن الحاضر. 

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

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

الجزءالرواية المسافرة
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• محمد العودي
  oddimed@gmail.com

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين 
العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  المهني 
قطاع التربية الوطنية، قبل قليل عن عدد  
العمومي  بالتعليم  الممدرسين  الناجحين 
لالمتحان  العادية  الدورة  في  والخصوصي 
البكالوريا  شهـــادة  لنيل  الموحد  الوطني 

.2020
الناجحين  عدد  أن  للوزارة،  بالغ  وأفاد 
نجاح  بنسبة  وناجحا،  ناجحة   196.664 بلغ 
نفس  في   %65,55 مقابل   %63,08 بلغت 
منهم   اإلناث  تشكل   .2019 لعام  الدورة 

. %55,75
عــدد  أن   ذاتـــه  المصــدر  ووأضــاف 
بلغ  الممدرسين  الحاصلين على ميزة لدى 

102.882 بنسبة 52,30% من المجموع.
الممدرسين  لدى  النجاح  وبلغت نسبة 
في قطب الشعب العلمية والتقنية %64,58 
هذه  اختبارات  في  الحاضرين  مجموع  من 

الشعب.
أما في قطب الشعب األدبية واألصيلة، 
فقد بلغت هذه النسبة 61,33% من مجموع 

الحاضرين في اختبارات هذه الشعب.
وبالنسبة للمسالك الدولية للبكالوريا 
المغربية، فقد بلغت نسبة النجاح %85,64، 
البكالوريا  لمسالك  بالنسبة  بلغت  فيما 
المهنية 54,2% من مجموع الحاضرين في 

اختبارات هذه المسالك.

وضعيـــة  في  للمترشحين  وبالنسبة 
إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات 
اإلجراء  وظروف  الموحد  الوطني  االمتحان 
في  النجــاح  نسبـة  بلغت  فقد  والتصحيح، 

صفوفهم %68,31.
اختبارات  الجتياز  حضر  فقد  وللتذكير، 
ومترشحا  مترشحة   311.758 الدورة  هذه 

من الممدرسين بنسبة بلغت %97,2.
المترشحين  لدى  النجاح  نسبة  وبلغت 
نفس  في   %21,9 مقابل   %30,61 األحرار 
الدورة سنة 2019، مع اإلشارة إلى أن نسبة 
الحضور في صفوف هذه الفئة سجلت نسبة 

عالية بلغت %62 وذلك مقارنة مع السنوات 
الماضية.

معــدل  أعلى  أن  الوزارة،   كشفت  كما 
هـــذه  في  الوطنـي  المستــوى  على  عام 
العلوم  بمسلك   20 من   19,47 هو  الدورة 
الفيزيائية-خيار فرنسية، وذلك باألكاديمية 
الرباط  لجهة  والتكوين  للتربية  الجهوية 
سال القنيطرة، في حين بلغ أعلى معدل عام 
على المستوى الوطني في التعليم العمومي 
الفيزيائية،  العلوم  بمسلك   20 من   19,35
للتربيـــة  الجهويـــة  باألكاديميـــة  وذلك 

والتكوين لجهة بني مالل خنيفرة.

نتائج الباكالوريا باملغرب..
ن�شبة النجاح بلغت 63,08% و اأعلى معدل 19,47

قـررت سلطـت مدينــة طنجـة تحديــد 
للبيــع  العيــد  فضاء واحـدا لعرض أضاحي 

بمناسبة اقتراب عيد األضحى.
حددت جماعة طنجــة ســـوق “أحراريــن 
سيدي ادريس”، وحده لبيع أضاحي “العيــد 
الكبير”، لضبط العملية وتفادي انتشار البيع 

في المستودعات والمحالت التجارية.
شي  طنجـــة،  جماعــة  منعــت  كمـــا 
رؤوس األضاحــي بمختلــف الشوارع واألزقــة 
تضمنــه  ما  حســـب  بالمدينــة  والطرقات 
قرار تنظيمي آخر، والذي أضــاف أن المحالت 
في  ستشرع  التي  هي  المتخصصة  المهنية 
شي رؤوس األضاحي، كما ستخصص أماكن 

لجنة  طرف  من  مواقعها  اختيار  بعد  أخرى 
محلية مختلطة

سلطـــات  أن  نفســه  المصدر  وأوضح 
على  أسبــوع،  حوالي  منــذ  تعكـــف  طنجة، 
االستعداد لعيد األضحى، عبــر سن حزمــة 
شأنها  من  التي  االستباقية،  اإلجراءات  من 
ظــروف  في  العيد  أجــواء  مــرور  تسهيــل 

مناسبة.
مدينة  فيه  تعـرف  الذي  الوقــت  وفي 
طنجة، تفجر بؤر مهنية جديدة لـ “كورونــا”، 
الوضــع  الحتــواء  الزمن،  السلطات  تسابق 
وتوعية المواطنين بأهميــة التقيد بشروط 
أماكــن  عن  واالبتعـاد  الصحيـــة  السالمة 

اإلزدحام.

جماعة طنجة تخ�ش�س �شوقا واحدا 
لبيع املوا�شي ومتنع “�شي” روؤو�س 

الأ�شاحي بالأحياء

ترقيم اأزيد من 7 ماليني راأ�س
من الأغنام ا�شتعدادا لعيد الأ�شحى

البحري  والصيـــد  الفالحة  وزارة  أفــادت 
يوم  والغابــات،  والميــاه  القرويـــة  والتنميــة 
االثنين الفارط، أن عملية ترقيم األغنام والماعز 
التي   ،)2020(  1441 األضحــى  لعيد  المعدة 
أطلقتها يوم 22 أبريل الماضي، عرفت انخراطا 
كبيرا للكسابة والمسمنين، وشملت ترقيم أزيد 

من 7 ماليين و200 ألف رأس.
األغنام  رؤوس  أن  للوزارة  بالغ  وأوضح 
حسب  تتـــوزع،  ترقيمهــا  تم  التي  والماعز 
الحسيمة  تطوان  طنجة  جهة  على  الجهات، 
القنيطـــرة  ســال  والربـــاط  )122.400رأس(، 
سطـــات  البيضاء  والدار  رأس(،   972.000(
ومـــراكـــش-آسفـــي  رأس(،   1.353.600(
ماسة  سوس-  وجهـــة  رأس(،   1.440.000(
)115.200 رأس(، والجهة الشرقية )720.000 
رأس(، وفاس-مكناس )921.600 رأس(، ودرعة 
تافياللت )208.800 رأس(، وبني مالل-خنيفرة 
)1.281.600 رأس(، وكلميم واد نون )36.000 
رأس(، والعيون الساقية الحمراء )26.000 رأس(، 

والداخلة وادي الذهب )10.000 رأس(.
وأشار البالغ إلى أنه يتم على غرار السنتين 
الماضيتين ترقيم جميع األغنام والماعز المعدة 
بالستيكية  حلقة  بواسطة  األضحى  لعيد 
صفراء تحمل رقما تسلسليا فريدا لكل أضحية، 
باإلضافة إلى عبارة “عيد األضحى ورأس كبش“.

الترقيم  عملية  أن  ذاته  المصدر  وأضاف 
أن  المرتقب  من  حيث  األربعاء،  يوم  ستنتهي 
يتم ترقيم أزيد من 8 ماليين رأس، مشيرا إلى 
أن المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسالمة 
الصحية للمنتجات الغذائية )أونسا( سجلت 242 

ألف ضيعة لتربية وتسمين األغنام والماعز.
عمليـــة  مع  بالموازاة  أنه  الوزارة  وأكدت 
تعزيز  تم  األضحى،  عيد  اقتراب  ومع  الترقيم 
مراقبة األعالف واألدوية المستعملة بالضيعات 
وكذا مياه شرب األضاحي، باإلضافة إلى عملية 
الطرقية،  المحاور  في  الدجاج  فضالت  نقل 

مشددة على أنه في حال وقوف مصالح المكتب 
اتخاذ  المجال، سيتم  أي مخالفة في هذا  على 

اإلجراءات الالزمة الجاري بها العمل.
وباإلضافة إلى هــذه اإلجــراءات، يضيف 
البالغ، تم عقـــد عـدة اجتماعــات تحسيسية 
وتنسيقية مع الشركاء المعنيين وخاصة وزارة 
لألطبـــاء  الوطنية  الهيئة  مع  وكذا  الداخلية، 
البياطرة والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن 

وجمعيات حماية المستهلك.
يشار إلى أنه وعلى غرار السنوات الماضية، 
سيقوم المكتب الوطني للسالمــة الصحيـــة 
للمنتجات الغذائية بمداومة خاصة خالل أيام 
العيد، حيث ستتم تعبئة أزيد من 300 طبيب 
بيطري وتقني لالستجابة لطلبات واستفسارات 
تواصل  مركز  إلى وضع  باإلضافة  المواطنين، 
على  يوميا  المكالمات  يستقبل  الذي  )أونسا( 
الرقم 080.100.36.37 من الثامنة صباحا إلى 
الثامنة مساء، وكذا عبر الصفحة الرسمية ألونسا 

على موقع التواصل االجتماعي “فايسبوك“.
وأشار البالغ إلى أن الحالة الصحية للقطيع 
الوطني جيدة، ويتم تتبعها عن قرب بمجموع 
البيطرية  المصالح  طرف  من  الوطني  التراب 
الخواص  البياطرة  األطباء  مع  بتعاون  ألونسا 

والسلطات المحلية.
ويشكــل عيد األضحــى على المستـــوى 
المالي  الدخل  لتحسيـن  فرصـــة  االقتصادي، 
للفالحين الذين تشكل تربية الماشية الصغيرة 
المراعي  في  خاصة  لعيشهم،  رئيسيا  مصدرا 
المالية  الموارد  هــذه  أن  إلى  مشيرا  الكبرى، 
االقتصادية  األنشطـــة  تنشيـط  في  تساهم 

بالعالم القروي.
ويتجاوز متوسط رقم المعامالت التجارية 
لألضاحي بمناسبة عيد األضحى 12 مليار درهم، 
القروية،  المناطق  إلى  معظمها  تحويل  يتم 
مما يسمح للفالحين بتغطية نفقات األنشطة 
االستعــدادات  سيمــا  وال  األخـــرى،  الفالحية 

للموسم الفالحي القادم.
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االنتحار  حاالت  بتنامـي  المتعلـق  الموضوع  من  الثاني  الجزء  في  مجددا  نعود 
في مناطق وجهات مختلفـة، وبضواحي مدينة شفشاون على وجه التحديد..! األمر 
الوتيرة  القلق والحيرة بسبب  التساؤل فقط بل على  الذي أصبـح يبعـث ليس على 
المتصاعدة لمشهد إيذاء النفس والموت المرعب، الذي ينهي حياة اإلنسان في ثوان 
معدودة! فيما يمكن اعتبار السلوك االنتحاري أمرا غريبا وغير مألوف، بل يمكن القول 
أن استفحال الظاهرة بما تشكله من قلق وتداعيات سلبية،  باتت تهدد أمن واستقرار 
ماهي  المغاربة..؟  ينتحر  لماذا  استفهام..  عالمات  من  مجموعة  وتطرح  المجتمع، 
في  واستغراب  واستياء  قلق  للجدل..؟  المثير  االنتحاري  السلوك  هذا  ودوافع  أسباب 
أوساط فئات واسعة من الشعب، لكون الظاهرة كانت وماتزال غريبة عن المجتمع 
المغربي رغم مايصلنا من أخبار عن حلقات هذا المسلسل المرعب الذي كان باألمس 
فيضع  الحدود،  خارج  المرئية  اإلعـالم  وسائل  عبر  ومتابعات  اهتمام  محط  القريب 
الناس أياديهم على قلوبهم من هول مايسمعون أو يشاهدون، فيحارون في تأويل 
وصناعيا  اقتصاديا  متقدمة،  غربية  مجتمعات  في  ألنفسهم  الناس  قتل  تفسير  أو 
العيش  من  راقيًا  مستوى  المجتمعات  هذه  فيه  بلغت  الذي  الوقت  في  وتكنولوجيا 
والرفاهية، اليمكن بتاتا أن تدفع بأبنائها إلى التفكير في إيذاء أنفسهم بشتى طرق 

ووسائل االنتحار..
في  االجتماعية،  والتحوالت  والتكنولوجي  العلمي  والتقدم  العصر  تطور  ومع 
ظل العولمة المهيمنة التي اجتاحت بلدان العالم، كان من نتائجها أن وصلتنا رياح 
التغيير والتقلبات وانعكست بشكل سلبي على مجتمعنا والحظنا كيف بدأت تتراجع 
الحديث  دون  وسلوكاته  أخالقه  في  المجتمع  أصيب  وكيف  النبيلة  اإلنسانية  القيم 
عن اآلفات والمعضالت االجتماعية التي تجر خلفها جيشا من الشباب العاطل وفئات 
واسعة من الفقراء والمهمشين والهائمين على وجوههم والهائمات، وطوابير من 
األمل  وفقدان  والحرمان  اليـأس  يؤطرها  تحت ظروف صعبة  يئنون  الذين  األطفال 
في رسم الغد األفضل، وكان من نتائج هذه المشكالت بعد انسداد اآلفاق، اإلقدام 
على االنتحار ضمن أوساط الشباب والمراهقين والنساء وأشخاص مسنين ألسباب 
اجتماعية واقتصادية وعاطفية.. ثم توالى مسلسل االنتحار كظاهرة مشينة وغريبة 
عن المجتمع المغربي المسلم، التي يشير فيها ديننا الحنيف إلى عواقب إيذاء وقتل 
النفس المحرمة ظلما ودون وجه حق!! ومهما تكن األسباب والمسببات، فإن تنامي 
أمر خطير غير مألوف، بل غير  أمام  الفترة األخيرة تجعلنا جميعا  حاالت االنتحار في 

مسبوق في تاريخ أعراف وتقاليد وأخالق المجتمع المغربي..
فتيحة«  بـ »مي  قيد حياتهـا  كانوا يسمونها  امرأة مسنة  تتذكرون قصـة  هل 
أقدمت وقتئذ على االنتحار والتضحية بنفسها حرقا حتى الموت احتجاجا فقط على 
)الحكرة(، أي على إهانة تعرضت لها من طرف رجل سلطة  منعها من بيع معجناتها 
في الشارع العام.. وقد يكون من حقه أن يمنعها وغيرها من استغالل الملك العام 
-هذا دوره وهذه صالحياته في تخليص األرصفة والشوارع من بضاعات ومنتوجات 
تسبب في اختناقات مرورية وتعيق الحركة والسير على األرصفة..!؟ على خلفية هذا 
وتعاطفها  أسفها  إبداء  إلى  حينئذ،  الورقية،  اإلعالمية  المنابر  بعض  بادرت  الحادث 
االنتحار فقط ألنهم تعرضوا  يحاولون  أو  ينتحرون  المطلق مع أشخاص  وتضامنها 
للشتم واإلهانة، ثم ينتهي بهم األمـر إلى التضحية بنفوسهم وعائالتهـم، ويخرج 
مع  فيه  المبالغ  والتعاطف  المطلق  التضامن  الفتات  رفع  إلى  الصحافيين  معشر 
أشخاص عمدوا عن قصد إلى إحراق أو حرق أجسادهم..!! واهلل سبحانه وتعالى حرم 
قتل النفس، وسواء قتل اإلنسان نفسه أو غيره من النفوس، الفرق في ذلك وفي هذا، 

يقول الحق سبحانه: »والتقتلوا أنفسكم إن اهلل كان بكم رحميا«..
اليختلف اثنان في أن االنتحار إثم عظيم اليمكن تصوره، وقد توعد النبي صلى 
اهلل عليه وسلم من أقدم على قتل نفسه بالعذاب األليم، وأحاديث نبوية كثيرة في 
هذا الشأن. واليمكن في تقديري المتواضع تفسير الظاهرة إال بكون الفاعلين على 
قدر ضعيف من اإليمان أي غياب الوازع الديني الذي تضطرب معه شخصية اإلنسان 
فال يقوى على تحمل الصعاب ومواجهة الظروف فيضع حدا لحياته في بضع ثوان أو 
ولو تعرض  االنتحار  يقدم على  أن  لمؤمن حقا  !! واليمكن  الحكاية  وتنتهي  دقائق 
لكل مصائب الدنيا طالما أن الصبر من شيم المؤمن وهو صبر على البالء والمحن 
والنكبات »الذي خلق املوت واحليـاة ليبلوكم أيكم أحسن عمـال« صدق اهلل 
العظيم. ال أتردد في أن أؤكد على أن المنتحر قاتل لنفس بريئة استجوفه القنوط 
من رحمة اهلل تعالى معترض على حكمه وقضاءه..!؟ لست أدري إن كنتم ستتفقون 
معي في كون االنتحار جريمة غير قابلة للنقاش لألسباب والحيثيات المذكورة آنفا 
الخالق سبحانه..! أال توجد وسائل  العقابي من  والتي تحمل بدون هوادة التشديد 
االحتجاج بطرق  النار في أجسادنا.. من يمنع هؤالء من  أخرى لالحتجاج غير إضرام 
المسوؤلة..!؟ من يمنعها من االستعانة بجمعيات حقوقية وغيرها  السلطات  تربك 
من جمعيات المجتمع المدني إذا كان في األمر تعسف وشتم وإهانة.. من يمنعها من 
اللجوء إلى أساليب قانونية أكثر ذكاء لمناهضة كل أشكال القمع والحرمان والتنكيل 
الممارس في حقها..!؟ لكن حينما نعمد بإيعاز منا إلى االنتحار بشكل مجاني،  هنا 
والمناسبة  بالمناسبة،  وأتوجه   النطق؟؟!!   عن  اللسان  ويعجز  الكالم  لغة  تتعطل 
شرط. إلى بعض الصحف الوطنية التي تبدي تضامنها وتعاطفها مع الفاعلين دون 
إشارة منها، أي من الصحف المعنية  إلى موقف اإلسالم من فعل االنتحار - هل هذا 
الفعل يعتبر شجاعة..!؟ أم عمال بطوليا..؟! أو إنجازا بشريا عظيما ندخل به التاريخ..!؟ 
أو قرارا صائبا يستوجب التعاطف اإلنساني..!؟ ولم نجد غير التعاطف اإلنساني شعارا 
الظاهرة.. دوافعها..  يتناول أسباب  لدى جرائد وطنية يخلو من  كل تحليل رصين 
أبعادها، وتداعياتها على المجتمع، وإبراز موقف الدين منها!؟ - وهلل األمر من قبل 

ومن بعد - للموضوع بقية..

• إدريس كردود

تفاقم ظاهرة النتحار 
يف املجتمع املغربي...

الأ�شباب والتداعيات !!؟ 

قال مجلس المنافسة إن “مكافحة مختلف 
أشكال الريع وحاالت االستغالل التعسفي لوضع 
السلبية  واآلثــار  االحتكــار  ومظاهر  مُهيمن 
الناجمة عن عمليات التركيز االقتصادية تقتضي 
وضع أسس منظومة وطنية حقيقية ومندمجة 

للمنافسة”.
السنــوي  تقريــره  في  المجلس،  وذكر 
برسم سنة 2019 نشره بعد رفعــه إلى الملك 
محمــد السادس، أن “هــذه المنظومـــة من 
شأنها أيضًا مكافحة التواطؤ بين عالم األعمال 

والمحيط السياسي”.
“هــذه  فـإن  المجلـــس،  نظـــر  وفــي 
والمندمجة  الحقيقيــة  الوطنيــة  المنظومــة 
على  يرتكز  للتشاور  إطاراً  ستكون  للمنافسة 
التكامل المؤسساتي وانسجام المهام والتقائية 

األهداف”.
الموقــــف  هذا  المنافسة  مجلس  وأدرج 
“مكانـــــة  محـور  ضمن  السنوي  تقريره  في 
ودور المنظومة الوطنية للمنافسة في تفعيل 

النموذج التنموي الجديد”.
الحقيقيــة  المنظومـة  نجاح  تحقيق  إن 
والمندمجة للمنافسة يبقــى، حسب التقريــر، 
رهينا بتحمل المسؤولية االقتصادية المشتركة 
القضائية  والسلطة  والبرلمان  الدولة  بين 
والسلطة االستشارية والهيئات الوطنية للتقنين 
والمقــاوالت  الترابيـــة  والمجاالت  والحكامة، 

والمجتمع المدني.
المسؤوليــــة  فإن  المجلــــس،  وحسب 
المعقد  الطابع  في  دواعيها  تجد  الجماعية 
في  المنافسة  وتقنين  حكامة  به  تتسم  الذي 
انخراط  نتائجها  فعالية  تتطلب  كما  األسواق، 
بمحاربة  المعنية  الحكامة  مؤسسات  جميع 
وحماية  بالمحاسبة  المسؤولية  وربط  الرشوة 
األجيال الجديدة لحقوق اإلنسان ومراقبة حماية 

المعطيات الشخصية.

تقرير ر�شمي يو�شي بـ”منظومة حقيقية”
ملكافحة الريع والحتكار

الجماعية،  المسؤولية  هذه  تتطلب  كما 
جميع  محاربة  المجلــس،  نظــر  وجهـــة  من 
في  المتمثلة  االقتصادية  االختالالت  أشكال 
الريع والتملص الضريبي والزبونية في مجــال 
الصفقات العمومية والتدبير المفوض للخدمات 

العمومية.
قـــال  ومن أجل تحقيق ما سلف ذكــره، 
مجلس المنافسة إن “التدابير المنوطة به تتمثل 
في السهر على ضمــــان مبدأ تكافؤ الفرص 
والمستهلكين  المقـــاوالت  بين  والمساواة 
عبر  االقتصادي  الفعل  إزاء  الترابية  والمجاالت 

التطبيق الصارم للقانون ذي الصلة”.
على  “سيعمـــل  أنه  المجلس  أورد  كما 
للمستهلكيـــن  القانـــون  بموجب  الحماية 
والمكونات الهشة لألسواق ضد مظاهر االحتكار 
واالتفاقات غير المشروعة، والمساهمة في رفع 
الحواجز التي تحول دون دخول منافسين جدد 

إلى السوق”.
المنافسة  مجلس  أن  أورد  التقرير  لكن 
التحديات  من  جديـداً  جيــاًل  اليــوم،  “يُواجه، 

التي شهدتها  النوعية  التحوالت  أفرزتها  التي 
األسواق؛ من بينها نشأة وتطور جيل جديد من 
مجموعات  بقيادة  االقتصادي  التركيز  عمليات 

قوية عابرة للحدود الوطنية”.
كما يُوجد ضمن التحديات أيضًا التطور 
الهائل لرقمنة المبادالت التجارية داخل البلدان 
وفيما بينها حيث أفضى إلى ظهور ممارسات 
جديدة منافسة للمنافسة يصعب التنبؤ بها أو 
ضبطها في الحين، إضافة إلى االستخدام غير 
األخالقي للمعطيات الشخصية ألغراض تجارية 
تستخدم  التي  العمالقة  الشركات  قبل  من 
الشبكات الرقمية ومنصات التجارة اإللكترونية 

الدولية الكبرى.
السلطات  جميـــع  مأموريـة  يصعب  وما 
المكلفة بالمنافسة عبر العالم أيضًا هو غياب 
قانون دولي منظم للمنافسة يمكن من معالجة 
الجديدة  التطــورات  عن  الناجمــة  االختالالت 
الدول، وفق مضمون  بين  التنسيق  من خالل 

التقرير.
عن هسبريس

من صميم المجتمع
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استقبل وزير الشبيبة والرياضة والثقافة 
الفردوس  عثمان  االتصال  بقطاع  المكلف 
للفيدراليـــة  التنفيذي  المكتب  عن  وفدا 
عقدهــا  عقــب  الصحـف  لناشري  المغربية 
العـام وتجديد هياكلها، وقـــد هنأ  لجمعها 
الوزير ممثلـــي الفيدرالية على نجاح مؤتمرها 
بين  قائمـــة ومتواصلة  الشراكة  أن  معتبرا 
أساسي  كمكون  والفيدرالية  االتصال  قطاع 
من المكونات التمثيلية في المجال اإلعالمي 

الوطني.
وقد تناول هذا اللقاء الذي حضره الكاتب 
التي  المستجدات  التيمي،  مصطفى  العام 
عرفتها الساحة اإلعالمية وخصوصا تداعيات 
المغربية،  الصحافة  على  كورونا  جائحة 
للتخفيف  الحكومة  اتخذتها  التي  واإلجراءات 
أنه  الوزير  أكد  بحيث  األزمة،  هذه  آثار  من 

تم تعويض الدعم السنوي العادي للصحافة 
الدور  حمايـــة  إلى  يرنــو  استثنائــي  بدعم 
المجتمعي الذي تقوم به الصحافة من خالل 
اإلهتمام بالموارد البشرية وأوضاع المقاوالت 

الصحافية.
وقــد عبــر وفــد الفيدرالية الذي ترأسه 
الرئيس  نائب  وحضره  مفتاح  نورالدين 
الحكيم  عبد  العام  والمقرر  الرقاص  محتات 
وعضو  مكريم  مرية  العامة  والكاتبة  بديع 
عن  العمـــرانــي  اهلل  عبد  الرئاسـة  مجلس 
مالي  لغالف  الحكومــة  لتخصيص  تثمينه 
بلغ 205 مليون درهم ، خصوصا وأن خسائر 
فاقت  الجائحة  بسبب  المغربية  الصحافة 
عن  الوفــد  عبر  كمـا  درهم،  مليون  ال240 
انخراطه في التصور العام لهـــذا الدعم مع 
حول  ودقيقة  جوهرية  لمالحظات  تقديمه 
اآلليات التنفيذية لصرفه بما يضمن اإلنصاف 

والواقعية في التنفيذ والموازنة ما بين ما بين 
المجموعات الكبرى والمؤسسات المهيكلة، 
والصحافـــة  الورقيــة  الصحافــة  بيــن  وما 
الكبـــرى  المقاوالت  بيــن  اإللكترونيـة، وما 
الصحـــف  بين  وما  والصغــرى  والمتوسطة 

الوطنية والصحف الجهوية.
كما شــدد وفـد الفيدراليــة على ضرورة 
انعكاس دعم التوزيع والطباعة على الصحافة 
المغربية ومواكبة هذه المرحلــة في إطـــار 

تشاوري يجمع اإلدارة مع جميع الشركاء.
وقد اختتم هذا اللقــاء المثمــر باالتفاق 
على مباشرة أوراش المعالجة الهيكلية ألزمة 
الدخول  بعد  مباشــرة  المغربيــة  الصحافـة 
المقبل بنفس الروح البناءة التي اشتغلنا بها 
منذ عقدين من أجل صحافة تعددية مستقلة 

ومهنية منشطة للديمقراطية.

الفردو�س ي�شتقبل اأع�شاء املكتب التنفيذي للفيدرالية 
املغربية لنا�شري ال�شحف و يهنئهم بنجاح موؤمترهم



6

4115 • ال�شبـت  18 يوليوز  2020  جريدة طنجة • عـدد 

الجيش اإلسباني  انخرط والدي في صفوف  الثانية  العالمية  الحرب  انتهاء  قبيل 
المتحكمة  قبضته  بمنطقة سيدي إفني برا وبحرا وجوا..منذ أن تعززكيانه بها بموجب 
اتفاقية أمزدوع الشهيرة الموقعة بين شيوخ قبائل آيت باعمران والسلطات اإلسبانية.

القويــة  الفتية  السواعـد  وما تالهـا من سنوات وعقود كانت  الفترة  تلك  خالل 
النفوذ بشق الطرق وتشييد  مطلوبة مرغوب فيها من لدن اآللة العسكرية لتوسيع 
مراكزالحراسة وترميم  المرافق الحيوية  وهلم عمليات شحن وإفراغ برية وبحرية..كما 
أن الحالة االجتماعية المزرية ألغلب األسر شجعت  العديد من الفتيان على االنخراط 
الذي مافتئ يفتك  الميزيرية  الغازية هروبا من وحش  العسكرية  القوات  في صفوف 

بذواتهم الفتية  ..
: no soy un mulo  لست بغال

سجله  من  ومضات  اهلل  رحمه  والدي  عن  نقلت  الحالكة  الفترة  لتلك  إضاءة 
العسكري في الجيش االستعماري اإلسباني مما جاء فيه ـ بتصرف في المبنى وحفاظ 

على المعنىـ قوله:
وشوارعهــا..  المدينة  دروب  في  المتسكعين  اليافعين  الفتيان  من  زمرة  كنا 
نغبط  أسوارثكناتها..كنا  وخلف  مينائها   أرجاء  في  سائغة  عيش  لقمة  عن  الباحثين 
أوالئك الجنود الصغار من األقران المجندين الذين يعبرون أمامنا مزهوين  بأزيائهم 
العسكرية األنيقة..كان حلمنا أن نحظى مثلهم بكساء وحذاء ووجبة حساء كل مساء.

الجيش  صفوف  في  باالنخراط   حلمنا  تحقق   والتنطع  التسكع  شهورمن  وبعد 
اإلسباني وارتداء البذلة العسكرية، وهكذا أصبحت مثل رفاقي المجندين أحمل رقما 

ضمن سلسلة أرقام المجندين في راجمة  فرانكو االستعمارية. 
رقم  مركب من أعداد أحادية طمست هويتي ..لم يعد لي إسم واللقب..أمسيت 
مجرد رقم يناديني به الرقيب إبان تجمع الجنود  ألداء تحية العلم أوإلخطارهم بأمرمهم 
أو إلجبارفريق منهم على القيام بحملة نظافة.  أشعرني ذاك الرقم المنحوس السالب 
مماكان  الشاقة..  باألعمال  عليه  محكوم  منفى عسكري  في  معتقل  وكأنني  لهويتي 
القتناص  أسرتي  من  عزيز  فقدان  على  والتباكي  والتشاكي  التمارض  إلى  يدفعني 
الرقيب  أيقن  القشلة..ولما  أشغال  قساوة  بعيداعن  المتعة  في  أقضيها  راحة  رخصة 
رفع  ألوامره  امتثالي  وعـدم  رأسي«  »سخونة  من  الفريق  على  »السرخنتو«المشرف 

شكاية ضدي إلى رئيسه الذي استعجل حضوري  . .  

 

التحية بقامة منتصبة ورأس شامخ فردعلى  أمامه مؤديا  البصروقفت  وفي لمح 
النقيب تفيد بأنك تعصي  التحية بمثلها مبتسما ثم قال لي: »توصلت بشكاية من 

األوامر والتؤدي الواجب؟«.
أجبتة بلكنة الجنوداإلسبان على طرف اللسان:

»لست بغال ياسيدي..أنا إنسان«.
 فضحك حتى دمعت عيناه فرتب على كتفي وقال:

»فهمت .. لكن أنت جندي مأمور.. وعليك تطبيق األوامر .. ولكي تثبت ذلك فإن 
الواردة أسماؤهم  الجرائد على مقرات الضباط  مهمتك من اآلن فصاعدا هي توزيع 

وعناوينهم في هذه الالئحة«.
التحية باحترام واقتدارثم اختفيت عن  الورقة من يد »الخيفي« وأديت  تسلمت 

األنظارفي انتظار ميالد النهار ألبدأ المشوار. 
ومما كان يعتصرفؤادي ويضيق  به صدري هوذاك اإلصباح واإلمساء بالدوام على 
أداء تحية العلم اإلسباني..كنت أشعربخيبة وخسة وخيانة  ..وتبديدا لتلك األحاسيس 
ـ متمتما/مجمجماـ وكأنني  المعوذتين في صدري  والوساويس كنت أستعين بتالوة 
أردد النشيد الملعون وقوفا مع جنود كأنهم »أعجاز نخل خاوية« أو »خشب مسندة«.

تذكير :
ـ  المذكرات  الكريم بأن سلسلة من محطات و مجريات هذه  القاريء  أود تذكير 
بداية من الحلقة األولى وأنا في المهد ـ قد استقيتها سماعا  في جلسات عائلية عابرة  
من أفواه ثلة من األهل الطيبين ممن حفوني بشديدعناية وكبير محبة ..نشأت في 

كنفهم رضيعا يحبو ثم طفال ففتى يافعا لمباهح الحياة يهفو..
فرحمة واسعة على أحبتنا الذين ذكرونا بماضينا المسكوت عنه وأنعشوا ذاكرتنا 

بمرويات  ترسخت لنا  في الوجدان عبرامتداد الزمان. 
)يتبع(
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-محمد اإمغران
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صادق مجلس النـــواب، في جلســة عمــوميــة، يــوم اإلثنين 
 35.20 رقم  المعدل  المالية  قانون  باألغلبية على مشروع  الفارط، 

للسنة المالية 2020.
نائبــا   67 بموافقـة  حظــي  الذي  القانــون،  مشروع  ويهدف 
المناسبة لالستئناف  الدعم  آليات  إلى توفير  44 آخرين،  ومعارضة 
مع  الشغـل،  مناصب  على  والحفاظ  االقتصادي،  للنشاط  التدريجي 
وذلك  اإلدارة،  فعاليــة  من  للرفع  عملية  بإجـراءات  ذلك  مواكبة 
باالستناد إلى ثالث مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة االستئناف 
الشغـــل،  مناصــب  على  والحفاظ  االقتصادي؛  للنشاط  التدريجي 

وتسريع تنزيل اإلصالحات اإلدارية.
وكان وزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة، محمد بنشعبون، 
قد شدد، في معرض جوابه على تدخالت الفرق والمجموعة النيابية 
خالل المناقشة العامة لمشروع القانون، على أن البعد االجتماعي 
حاضر بقوة في إطار مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 

.2020
النص “هو مشروع  إن هذا  السياق،  وقال بنشعبون، في هذا 
قانون مالية معدل لقانون المالية للسنة المالية 2020، وبالتالي 
قانـون  حددها  التي  االجتماعية  لألولويات  استمرارية  يشكل  فهو 
السنـوي، بل يشكـل تعزيزا وتقوية لهذه األولويـات من  الماليـة 

خالل توطيد التدابير المتخذة لدعم قطاع الصحة، وتقوية القدرة 
على  الحفاظ  أجل  من  المقاولة  ودعم  المغربية،  لألسر  الشرائية 

مناصب الشغل”.
وأبرز الوزير أنه عكس ما يتم تداوله، فالمقاربة المعتمدة من 
التوازنات  تدبير  أو  التقشف  عن  البعد  كل  بعيدة  الحكومة  طرف 
التراجع  من  بالرغم  أنه  مسجال  حال،  أية  على  ضرورية  تبقى  التي 
من  الرفــع  تم  فقـــد  درهم،  مليار   40 بحوالي  للموارد  المتوقع 
خالل  من  درهم،  مليار  بـ7،5  للدولة  العامة  الميزانية  استثمارات 

إعادة ترتيب األولويات على مستوى النفقات.
بالقطاعات  االستثمار  نفقات  تقليص  يتم  لم  أنه  إلى  ولفت 
القطاعــات  هـذه  في  االستثمار  مواصلة  ستتم  بل  االجتماعية، 
على  عامـة  بصفـة  به  القيـام  تم  ما  أن  مضيفا  ذاتها،  بالوتيرة 
مستوى نفقات االستثمار تجلى في اعتماد برمجة جديدة لميزانية 
المترتبة  اآلثار  تراعي  والمؤسسات،  الوزارية  للقطاعات  االستثمار 
مراجعة  عبر  كورونا،  بفيروس  المرتبطة  الصحية  األزمة  عن 
لتباطــؤ  بالنظر  وذلك  المشاريـع،  بعض  إلنجاز  الزمنية  الجدولة 
نتيجة  اآلخر  البعض  إطالق  مسطرة  تأجيل  وكذا  تنفيذها،  وتيرة 
الدراسات  إنجاز  قبيل  من  لذلك،  الضرورية  الشروط  توفر  لعدم 

العقارات. وتصفية 

جمل�س النواب ي�شادق بالأغلبية على م�شروع قانون 
املالية املعدل

مذكــــــرات
ال�شحايف النبــا�س

من املهـد اإلى املعـا�س
محمد وطا�س
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الخــوارق  على صنـع  القادر  والصفـات،  النعـوت  بجميل  المنعوت  الحمد هلل 
والمعجزات وتذليل الحواجز والمعيقـــات، الملِهِم الناس بسَط الُفرجـة، وإتاحـــة 

الفرص إلتيان األلعاب والتسليات وغيرها من فنون االستعراضات. 
و بعد، فقد قصدت في هذا الكتاب تدوين ما حصل جمعه، وسهل للقارئ فهمه، 
ونقده، وإبداء الرأي في تفسير كنهه وجوهره، مما تجمع الخلق من حوله واستقر 
الجمهور على إتيانه واعتياده، من ألعاب العقل وفنونه وحيل الذكاء وضروبه، مما 

قل الحديث عنه  بين الفقهاء والعلماء وبين العلية من القوم والدهماء..
و قد آليت على نفسي في هذا المتن الواضح، المستفاد من المراس الطافح،  
أن أعرض على الجمهور قواعد لعبة النرد وكيف انتقل وضع اللعب فيه من حال 
الطبيعة المشاهدة إلى حالة االفتراض المبتكرة، وكيف غدا الالعب متنكرا  باأللقاب 

واألسماء بعد أن كان معروفا بين جمهور العامة وكتائب الجلساء.
روى أبو حسن السماك، ولم يجرِّحْه في ذلك أحد، عن إمامنا الحافظ الشيخ 
ميمون رضي اهلل عنه،  وهو علم من األعالم وهرم من األهرام، ونجمٌ من الرواد 
النبهاء كاألستاذ  العظام، تخرج على يديه ثلة من  مٌة من األساتذة  األعالم وعالاّ
رعايته،  اإلجازة تحت  ونالوا  األزغاري  فاروق  العالمة  والدكتور  الزيتوني  خالد  أبي 
)روى( أن »علم بارشي« ظهر أول ما ظهر في طليطلة ببالد اإلسبان، قبل أن يُنشر 
بغيرها من حواضر قسطالن، ويذيعَ صيته من بعدُ في حواضر بالد الريف وقبائله، 
الجبار،  الغزاة  أمام سالح  وانكسار  انهزام  المجاهدين   لحق كتائب  بعدما  وذلك 
وتحالفهم على إخماد ثورة األحرار ضد األشرار، فقد حدث االتفاق بين رجال التاريخ 
على أن دخول »النرد« إلى الريف تصادف تاريخا مع نهاية المعارك والحروب، إذ 
تفرغ الجمهور للمتعة بعد أن ضاق ذرعا بقعقة األسلحة، وهكذا انتشرت اللعبة 
في بالد الريف، بعد أن كانت على الثغور مقتصرة، مثل سبتة ومليلية، وقد ذاعت 
اللعبة بدايًة بين ثلة من العوام والبلداء ممن يجهلون علم الحساب أو كان مخهم 
كمثل الضباب، وذلك قبل أن تكون لعبة بارشي وجهة معلومة وسنة مدروسة، في 
أرجاء ومناطق كبقيوة وتامسمان، وسبتة ومليلية و »دهارأوباران«، فضال عن  موقع 

»أزغار« وقاعدة  »تفنسة« ببالد الفرسان ومُعظم بقية البلدان.
البديع، في حاضرة شفشاون وتطوان، ممن كانت  العلم    و برز فقهاء هذا 
لهم في معاركها سطوة الخيالة والفرسان، وفي وطيس حروبها هممُ األبطال 

والشدّان.
و قواعد لعبة النرد، أو بارشي، معلومة لدى العامة قبل الخاصة، رغم اختالفها 
آراء  اختلفت  إذ  المتعة،  تداري  الغاية وال  تناقض  ناحية، بصورة ال  إلى  من جهة 
مشايخ اللعبة الكبار، فمنهم من حذا حْذوَ رواد مدرسة قرطبة، ومنهم من انساق 
رأسًا لمدرسة غرناطة، وهذا اختالف ال يفسد متعَة اللُّعبة، وهو حاصٌل في مسائل 
معدودة وقضايا محدودة. فرأي علماء قرطبة أن ال خروج للوغى إال بخمسة، ورأوا 
خيرا في أن تعدَّ الستُة ِبمَقاِم السّبعة، أما علماء غرناطة في النازلة فقد قالوا بجواز 
الخروج للمنازلة ابتداًء ولو دون الخمسة، على أن يراعى شرط الخمسة في بقية 
إقحام فيالق المعركة. ولشدة ولعهم بالركض والسرعة، ولو دون غاية أو وجهة، 
ترضيًة لعشقهم الهروبَ من أهوال النقمة، فقد زعموا انتفاء المانع من مضاعفة 

السرعة وضرب اإلثنتين في الستة، وذاك حين اكتمال نصاب الكتيبة.
و القواعد المذكورة محترمٌ نفاذها في كل صور اللعب التي حصل االتفاق 
بشأنها، فهي سارية في حال تحالف اإلثنين ضد اإلثنين، فالواحد يختار لونه ويتخذ 
مجلسه، وهي نافذة  تمام النفاذ كذلك في أحوال اللعب المُخالفة وأشهرُ هذه 
األحوال حالة »عالل« المعروفة، حيث يعمد األربعة إلى التحالف برْهة قبل نقضه 
في التو واللحظة، فاألمان بينهم في مقام المنعدم، والقاتل في حكم الرابح ألنه 

حاسب العواشر والعشرينات ومتجاوز العقبات تلو الدرجات.
اإلسبــان  من  علماء  البارشي  متعة  إلى  تفطــن  واألزمان،  الحقب  بمرور  و 
ونظراء لهم من األمريكان، فبادروا بصناعة تطبيقات ذكية تكون على الهواتف 
األمر  في  يكفي  إذ  اللعبة،  إلتيان  المقاهي  ارتياد  وتغني صاحبها عن  المحمولة 
االتصال بالشبكة العنكبوتية واالنخراط في اللعبة وفق القواعد المعروفة واألدوات 
المعلومة، غير أن األمر يختلف في نقطة واحدة هي إضافة نرْدٍ ثانٍ بدل الواحد 

حتى تُنال المطالب والمقاصد.
وبفضل من علوم التقنيات ومبادئ الرياضيات في هذه التطبيقات الذكية، قد 
انتهى األمر إلى تقنين في الضوابط وإبداع في الروابط، إذ صار تطبيق القواعد 
في منتهى الصرامة، وفتح الحواجز في مقام اإلجباري وإجراؤه مباشر وآلي، سواء 
أكان الرقم المضاعف واحدا أو ستة، وفي حال تعدد الحواجز، يخير الالعب بين فتح 

حاجز أو آخر نظيِره. 
و إذا كان بارشي في صيغته المائدية مسرحا لألفاكين والمتحايلين، كما هو 
شأن »األصلع الفطين«، فإن الغش في التطبيق االفتراضي أمر مستحيل، وإتيانه 
محض تطبيل،  لكنه مع ذلك مقنن بقواعد آلية وأدوات مضبوطة، أولها أن تكون 
قفتك ب »الخايماس« مملوءة، وأن ال تكرر التبديل في المقابلة أكثر من ثالثة، 

وهذا دليل على البراعة وتنظيمٌ غايًة في المالءمة.
نسأل اهلل العافية من شرور القتال ونحمدهُ ونِجلُّه، في أوقات السلم والعراك 
إنه هو العالم بما يرد، وآخر دعوانا أن الحمد هلل في كل معركة ومقابلة إنك أنت 

السميع المجيب.

atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

»َك�ْشُف الِوَفا�ْس
يف األعـاِب الواِقـع 

والفرتا�ْس«  

اللفظ املفيد

ضرورة  على  الصحـــة  وزارة  شــددت 
االلتزام والتقيد الصارم باإلجراءات الوقائية 
للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، 
وذلك بعـــد تسجيـــل تزايـــد في حــاالت 
الوفيات والحاالت الحرجة المرتبطة بمرض 
كوفيد19-، خالل المرحلة الثانية من الرفع 

التدريجي إلجراءات الحجر الصحي.
وأوضحت وزارة الصحة أنها تشدد على 
التدابير  بهذه  الصارمين  وااللتزام  التقيد 
بسبب  وذلك  العدوى،  انتقال  خطر  لتفادي 
التي  الوقائيـة  بالتدابير  االلتـــزام  “عدم 
إجبــاري  ارتــداء  من  السلطات  بها  توصي 
والحرص  الجسدي،  التباعد  واحترام  للقناع، 
تطبيق  تحميل  وكذا  اليدين،  نظافة  على 

وقايتنا“.
إلى  بالشكـــر  توجهـــت  أن  وبعـــد 
عن  أبانوا  الذين  والمواطنين  المواطنات 
الوزارة،  الوقائية، أكدت  التزامهم بالتدابير 
في بالغ لها، يوم اإلثنين الفارط، أن “تهاون 
البعض بخطورة فيروس كورونا المستجد، 
وعدم االمتثال لإلجراءات الوقائية قد ساهم 
صفوف  في  خاصة  الفيروس،  انتقال  في 
مرض  لمضاعفات  عرضــة  األكثــر  الفئات 
وذوي  المسنين  كاألشخاص   ،19  - كوفيد 
القصور   – السكري  )داء  المزمنة  األمراض 
الكلوي – القلب والشرايين – الربو..(، وهو 
األمر الذي أدى إلى تزايد في نسبة الوفيات، 
تتطلب  التي  الحرجة  الحاالت  نسبة  وكذا 

العناية المركزة واإلنعاش الطبي“.

وجـــددت الوزارة نـــداءهــا لكـــافــة 
االلتــزام  بضرورة  والمواطنين  المواطنات 
الذكر  السالفة  الوقائية  باإلجراءات  الصارم 
ـ ارتداء القناع بشكل سليم والتخلص منه 
الجســـدي،  التباعــد  احترام  آمنة،  بطريقة 
وقايتنا(  تطبيـق  تحميل  اليديـن،  نظافة 
البصق  التجمعات وتفادي  فضال عن تجنب 
خطورة  لتجنب  وذلك  العامة،  األماكن  في 
وعيا  وذلك  الفيـروس،  انتشار  ومضاعفات 
منها بضرورة استحضـار الحــس الوطنـــي 
لتجــاوز هــذه األزمـــة بمزيد مــن الصبــر 

واليقظة والحذر.
وأوصـــت وزارة الصحــة األشــخــاص 

مرتبطــة  أعــراض  عليهم  تظهر  الذين 
بالفيروس كارتفــاع درجــة الحرارة، سعال، 
فقدان حاسـة الشــم وضيــق في التنفس، 
اليقظة  “ألو  بخدمة  باالتصال  اإلسراع  إلى 
ألو  بخدمـــة  0801004747  أو  الوبائيــة” 
141 للمساعـدة الطبيــة االستعجاليــة، أو 
أو  ممكن  وقـت  أقرب  في    300 ألو  خدمة 
التوجه بطريقة آمنة نحو مراكز الفحوصات 
 19 كوفيد-  مرض  لتشخيص  المتخصصة 
تجدونها  والتي  تواجده  مكان  من  القريبة 

على الرابط التالي:
www.covidmaroc.ma

وزارة ال�شحة حتذر من التهاون بخطورة “كورونا” 
وت�شدد على اللتزام بالإجراءات الوقائية

كشفت دراسة بريطانية، بأن األشخاص 
الذين يتعافون من فيروس كورونا “كوفيد 
خالل  للمرض  مناعتهم  يفقدون  قد   ”19
أشهر، ما يؤكد معاودة الفيروس مرة أخرى 
إلصابة نفس األشخــاص بعد عـام مثــــل 
لصحيفة  وفقا  وذلك  الشائعة،  البرد  أدوار 

“الجارديان” البريطانية.
مطولـة  دراسة  أول  في  العلماء،  وقام 
أكثر  مناعة  استجابة  بتحليل  نوعها،  من 
بالرعاية الصحية  90 مريضًا وعاملين  من 
الوطنية  الصحة  خدمات  مؤسسات  بإحدى 
األجسام  مستوى  أن  ووجدوا  بريطانيا،  في 
الفيروس  تدمر  أن  يمكن  التي  المضادة 
وصل لذروته بعد حوالي ثالثة أسابيع من 

ظهور األعراض ثم رفضها بسرعة.
وأكدت اختبارات الدم، أن هنـــاك 60 % 
من األشخاص كانت لديهم استجابة قوية 
ذروة  في  المضــادة  األجســام  جانــب  من 
فقط   %  17 ويوجـد  الوباء،  على  معركتهم 
منهم احتفظوا بنفس هذه القوة بعد أشهر.

المضـادة  األجسـام  مستويات  وكانت 
تراجعت بما يصل 23 مرة خالل هذه الفترة، 
وفي بعض الحــاالت لم يعد من الممكــن 

اكتشافها.

العالمة  دورز،  الدكتورة كاتي  وصرحت 
الرئيسية المشاركة في الدراسة الصادرة عن 
كينجز كوليدج لندن، بأن األشخاص تتكون 
لديهم استجابة أجســـام مضادة معقولــة 
للفيروس، لكنها تتالشى بعد فترة قصيرة 
من الوقت، وتعتمد على مدى ارتفاع الذروة، 

والذي يعدد فترة بقاء األجسام المضادة.
بأن  البريطانية،  “الجارديان”  وأفادت 
هذه الدراسة لها تداعيات على تطوير لقاح 

لكورونا، وعلى السعى إلى مناعة القطيع في 
المجتمع بمرور الوقت.

وأشارت الدراسة، إلى أن نظام المناعة 
لديه عــدة طــرق لمحاربـة كورونا، لكن لو 
كانت األجسام المضادة هي الخط األساسي 
للدفاع، فإن األشخاص قـــد يصابــون مرة 
توفر  لن  وربما  موسمية،  موجات  في  أخرى 

اللقاحات الحماية لهم لفترة طويلة.!

درا�شة �شادمة: مناعة املتعافني من “كورونا”
قد تتال�شى خالل اأ�شهر

الصحة،  وزير  الطالــب،  آيت  خالد  قام 
األربعـــاء  يوم  مدينة طنجــة،  إلى  بزيــارة 
الصحي بمستشفيات  الوضع  لتفقد  الفارط، 
اإلصابات  ارتفاع عدد  بعـــد  المدينة، وذلك 
المؤكدة وحصيلة الوفيات والحاالت الحرجة 

خالل األيام األخيرة.
وعقد وزير الصحـة اجتماعــا طارئا مع 
مديري  بحضور  الصحة  الجهوية  المديرية 
الصحـــة  بقطاع  والمشرفين  المستشفيات 
العمومية، حيث تدارس معها الوضع الوبائي 
بالجهة، كما عقد لقاء أخر مع والي جهة طنجة 
الحسيمة محمد امهيدية، لمناقشة  تطوان 

التدابير التي يجب اتخاذها لمحاصرة الوضع.
بعد  لطنجة  الصحة  وزير  زيارة  وتأتي 
بزيارة  قيامــه  على  أيام  ثالثة  حوال  مرور 
يــوم  السادس،  محمد  لمستشفى  سريعة 
األخير  هذا  يسجل  حيث  المنصرم،  السبت 
ارتفاعا في أعداد الوفيات وضغطا كبيرا على 
حاالت  عدة  استقبالها  بعد  اإلنعاش  غرف 

حرجة منذ بداية شهر يوليوز الجاري.

ويستمر الغموض حول أسبــاب ارتفــاع 
بالمدينة،  الحرجــة  والحاالت  الوفيات  أعداد 
في الوقت الذي يستعد فيه العاملون بقطاع 
وقفة  تنظيم  بطنجة  العمومية  الصحة 
احتجاجية صبيحة الخميس 16 يوليوز الجاري 

للصحــة  اإلقليميــة  المندوبية  للمطالبة 
العالمية  مشاكلهم  لحل  معهم  بالتواصل 
وتتبــع  تدبيــر  طريقــة  في  النظر  وإعادة 
االستشفاء  بمراكز  الوبائي  الرصد  معالجة 

بالمدينة.

وزير ال�شحة يحل بطنجة ب�شبب ارتفاع عدد الوفيات 
يف �شفوف مر�شى “كورونا”
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• تيل كيل : كيف كان يتم تدريس الفلسفة في سنوات السبعينات؟
الذي  التاريخ  1976، وهو  1969 حتى سنة  الفلسفة منذ سنة  : قمت بتدريس  الصايل  الدين  نور   ••
عيِّنتُ فيه مفتشا للمادة قبل أن يتم ترسيمي في المنصب سنة 1979. ُكنا بحق، نحن أساتذة الفلسفة، في 
سنوات السبعينات، معبئين ومتحمسين لمهنتنا. َأسّسْتُ بداية من سنة 1969، بصحبة زمالء من أمثال 
العربي إيباقيل وحسن بنعدي وقاسم بينوا ومحمد بوغالي وآخرين ، الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة 
)AMEP(، وبمجرد تعييني مفتشا، أنشأت في الوزارة، داخل قسم البرامج ) والذي كان يشرف عليه في ذلك 
الوقت عبد العزيز أمين، وهو مؤرخ بارز(، اللجنة الوطنية لبرامج الفلسفة حيث قمت بجلب أربعة من خيرة 
األساتذة األكفاء، نعيمة الشرقاوي وأحمد المتمسك ومحمد العيادي وأحمد السباعي. كانت طموحات هذه 
اللجنة كبيرة بخصوص تدريس الفلسفة في المغرب وأساس هذه الطموحات، والذي كان شعاري في تلك 

الفترة، هو ممارسة الفلسفة من خالل النصوص. 
ضمن هذا السياق إذن ُقمنا بإعادة وضع البرامج، وتحرير جذاذات لكل موضوع، وخاصة  اختيار ترجمة 
النصوص األساسية للفلسفة. باختصار، كان حضور األستاذ من أجل تأهيل وفتح أبواب وتحديد مفاهيم 
انطالقا من نصوص  لديكارت وابن رشد وأفالطون ونيتشه و...وذلك من خالل السماح للتالميذ بمخالطة 
هؤالء الفالسفة. عالوة على ذلك، كان لهذا البرنامج هدف آخر. ُكنَّا نعتقد أن من حق التالميذ الحصول 
على أحسن تدريس ممكن، سواء كانوا يقطنون في الدار البيضاء أو تزنيت أو الخميسات أو...مع األسف تم 
تسييس األمر بسرعة وبدأت تُوجه إلينا نعوت من ضمنها أننا ماركسيون ولينينيون وأعداء للدين و..إلخ. 
يجب القول أن الفلسفة دائما ما واجهت األنظمة المحافظة القائمة، وبالخصوص تلك التي »تستخدم« 

الدين بشكل شعبوي للغاية.
• تيل كيل : هل هذا هو السبب الذي دفع بعز الدين العراقي، وزير التعليم في 
تلك الفترة، إلى التراجع خطوات إلى الوراء سنة 1983 من خالل »استبدال« الفلسفة 

بالفكر اإلسالمي؟
•• نور الدين الصايل :  سنة 1983، شرع الوزير العراقي، الذي كان يتباهى بمعارفه الفلسفية 
البرنامج  في  اإلسالمي.  الفكر  من  جزءا  الفلسفـة  اعتبار  على ضرورة  التشديد  في  واإلسالمية، 
الفكر  البرنامج ومن  ندَرِّسه، كان جزءا من  كنا  الذي  اإلسالمي   - العربي  الفكر  الذي وضعناه، 
الفلسفي العام. ُكنَّا ندَرِّسُ فصل المقــال البن رشد، كما ُكنـا ندَرِّسُ الفرابي أو الكندي، وكل 
الفكر الفلسفي الكالسيكي للحضارة العربية-اإلسالمية. ولكن إذا ُكنَّا نُصِرُّ أن يفرض التوجه 
اإلبستمولوجي لبرنامجنا نفسه في ممارسة تدريس الفلسفــة عن طريق النصوص، فهذا  من 
 une( أجل التأكيد على مسألة أن الممارسة الفلسفية هي شأن معرفي، كما هي شأن تطبيقي

praxis( أيضا. هذه الجدلية هي التي لم ترق للوزير و »مستشاريه«. 
بالنسبة لنــا، اختيارنــا كان يملــك مضمونا إنسانيا قويا بامتيــاز. هكـذا، وفي أحــد األيــام 
حلت بالمغرب بعثــة تفتيش، مكونة من أربعـة أساتذة مصريين، اثنان منهـم يمثالن األزهر. 
لم  نرفضه.  لم  الذي  األمر  سيرافقونكم«.  األشخاص  »هــؤالء  قائلين:  لنا  بتقديمهم  قاموا 
يكونوا »أشرارًا« بالنسبة لنا، لكن سرعان ما اكتشفنا أنهم ال يحيطون سوى بمجال ضيق للفكر 
الفلسفي. هؤالء المفتشين األربعة  كانوا ُلطفاء مع ذلك. أما بالنسبة لعناصر األزهر، فقد كانوا 
ينتمون إلى قاعدة إبستيمية مُغايرة، كما كان يقول ميشال فوكو. لم يكن بمقدورنا التواصل. 
بعد انقضاء بضع أشهر، أعتقد أنهم قدموا تقريرا تقييميا للوزير. حتى أننا لم نُحَط علما بهذا 

التقرير، األمر الذي لم يكن لطيفا جدا من طرف وزارتنا. 
• تيل كيل :  ماذا كان يقول هذا التقرير في المجمل؟

•• نور الدين الصايل : كان يقول أنه في المغرب، ال يتم تدريس الفلسفة بالطريقة الجيدة. 
اللجنة  هذه  مع  أو  الوزارة  مع  سواء  الجيدة«  »الطريقة  هذه  حول  نقاشا  أجرينا  أننا  لو  وددت 
التفتيشية. لكن بدل النقاش، تم استدعاؤنا، اللجنة وأنا، إلى اجتماع قام فيه الوزير بإلقاء خطاب 
المدرسي لشهر  الدخول  ابتداء من  أنه  الفلسفة، قبل أن يخبرنا  مطول حول مستقبل تدريس 
أكتوبر، هذه الطريقة ستفسح المجال للفكر اإلسالمي،  معتبرا أن هذا األخير يشمل الفلسفة. 

فهمنا المقصود، وابتداء من اليوم الموالي وجدنا أنفسنا بدون عمل.
دون استخدام كلمات رنانة، كانت تلك هزيمة نكراء للتفكير.  وقد الحظنا ما الذي حصل بعد 
ذلك: حرمان الناس من هذه اللحظة الوحيدة، رغم قصرها، حيث تحدث مخالطة كبار المفكرين. 
ليفي ستروس،  لكلود  بعيدة  ونص جميل  بمنطقة  الفلسفة  في قسم  تلميذ  بين  لقاء  إحداث 

بالنسبة لي هو أمر فريد. إنها لحظة فريدة ال يمكن أن تحدث ما لم نقم بتنظيمها. من يدري، 
ربما من بين هؤالء التالميذ المنحدرين من مدينة صغيرة في المغرب يُحالفنا الحظ ونشهد 
ظهور أنثروبولوجي كبير بفضل نص تم اكتشافه داخل الفصل الدراسي. عوض هذا، تم اختزال 

الفلسفة في الفكر اإلسالمي وجعل األساتذة ضَيِّقِي األفق. 
• تيل كيل :  هل كانت السلطة خائفة إلى هذه الدرجة؟  

•• نور الدين الصايل : الفكر الحنبلي شيئا ما، والذي شرع في الظهور داخل وزارة التعليم 
وفي أوساط مختلف المثقفين المتأسلمين، أصبح قويا شيئا فشيئا  في بداية الثمانينات. برامج 
التفكير  الحقيقة،  في  بكثير.  أعمق  حسابات  تصفية  أجل  من  ذريعة  سوى  تكن  لم  الفلسفة 
الفكر  برامج  إلى  الدينية  الشعبوية  ولوج  كان  السبب  لهذا  مستهدفا.   كان  من  هو  العقالني 
المسمى إسالميا، ضمنيا في مرحلة أولى وصريحا في ما بعد. وزارة التعليم لم تكن تملك سوى 

اإلذعان.  
• تيل كيل : الفكرة المنتشرة بشكل واسع تقول أن قتل تدريس الفلسفة تم 

بتنسيق الحسن الثاني..
•• نور الدين الصايل : ال أظـن أن قــائـد الدولة كـان له انشغال وحيد هو معرفة ما إذا كان 
في  أيديولوجي.   فقط  أو  تاريخي  أو  ابتسمولوجي  توجــه  ذا  المغــرب  في  الفلسفــة  تدريس 
الوزارة، بالتحديد داخل لجنة الفلسفة، ُكنا نعي جيدا أننا مجرد موظفين عند الدولة، مدرسين 
كان  فترة  في  خاصة  مجانين،  نكن  لم  هذا.  موقعنا  من  انطالقا  نتصرف  وُكنا  شيء  كل  قبل 
بمقدور وزارة الداخلية اتخاذ قرارات تأديبية دون الرجوع إلى أي أحد. وبالتالي، فقد ُكنَّا نعلم، 

ولو من باب الواقعية، أن التدريس، وخاصة تدريس الفلسفة، يجب استعماله بحذر. 
هُ بكل  التلميذ على نص لسبينوزا، لكن من الضروري أيضا مدُّ من الضروري أن يتعرَّفَ 
العناصر التي تعينه على فهمه. لم تكن مهمتنا هي تحويل التالميذ إلى أتباع لسبنوزا، بقدر ما 
كانت إخبارهم أن هذا التفكير قد وُجد بجانب، وأحيانا ضد، أنواع أخـرى من التفكير. وُقل نفس 
الشيء عن برجسـون مثــال. لم نكـن نمــارس التبشير، بل اإلرشاد الفلسفي المستنير. وأعتقد 
أن الحسن الثاني، الذي كان نتاجا مميزا للمدرسة الغربية، لم يكن غافال عن هذا البعد. لكن 
يبدو أن مجموعات الضغط واللوبي األيديولوجي يتجاوزون أحيانا السلطة العقالنية والسياسية 

للدولة. 
السياسي  اإلسالم  استغل  فقد  الفراغ،  تخشى  الطبيعة  أن  باعتبار   : كيل  تيل   •
السياسي،   اإلسالم  أمام  خالية  الساحة  وترك  الفلسفة  مُحاربة  الثغرة.  ومأل  الفرصة 

يغذي األطروحة التي مفادها أن كل شيء تم بتنسيق النظام. 
•• نور الدين الصايل : عندما يقوم المرء بتحليل التوجه العام لتدريس الفلسفة في المغرب، 
َة بتكسير ميزان قياس درجة  أننا ال نعالج حُمَّ الواقع يؤكد ما تقولون. تعرفون جيدًا  يجد أن 
الحرارة . كل المغاربة الذين تابعوا دراسة الفلسفة منذ سنوات األربعينات والخمسينات والستينات 
والذين شغلوا في أغلب األحيان مناصب عليا داخل الدولة طيلة عقود من الزمن، تأقلموا بشكل 
مثالي مع الحداثة وخصوصية بلدهم. وقد شكلوا عناصر ضرورية أفاد منها المغرب في تطوره. 
وبالتالي فقد قاموا باستيعاب التدريس الذي تلقوه في الفلسفة دون أن يخرجوا مُسلحين إلى 

الشارع مطالبين برأس النظام. 
• كيف يمكن تفسير ذلك؟ بتكسيرك لميزان قياس درجة الحرارة، تقوم بفتح الطريق 
أمام مغامرات بيداغوجية خطيرة. وعندما تتفطن لخطإك، تكون الفأس قد وقعت في الرأس. 

أتساءل ما إذا ُكنا نواصل دفع ثمن قرار 1983 المعادي للفلسفة.  

نور الدين الصايل
“اختزال الفل�شفة يف الفكر الإ�شالمي..
اإق�شاء ممنهج ملادة الفل�شفة يف املغرب” 

يف حوار مع جملة تيل كيل                     :

ترجمة:  يو�شف ا�شحريدة

نور الدين الصايل، المفتش السابـق لمـادة الفلسفـة، عايش عن قرب الكيفية 
التي قام بها النظام المغربي بإفراغ هذا العلم اإلنساني لصالح الفكر اإلسالمي 

لوحده.  وهي الهيمنة التي فتحت الباب جزئيا أمام أسلمة المجتمع.  
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مندوبيـة ال�شحـة مطالبـة
بلعب الدور املنوط بها

طنجة الكربى حتيي مبنى رن�شهاو�شن

لكن  سريرًا،   36 االستيعابية  طاقته  تبلغ  بطنجة  اإلنعاش  قسم 
حاليا يوجد فقط ما مجموعه 21 سريرًا الستقبال المرضى في وضعية 
المرضى  أحوج  ما  والتي  المتبقية،  الخمسة عشر سريرًا  فأين  حرجة. 
إليها، خاصة بعد وفاة شابين، مؤخرًا، متأثرين بفيروس »كورونا«؟ 
والعاملين  والممرضين  األطباء  طرف  من  المبذولة  الجهود  ورغم 
الوراء،  إلى  تراجع  قد  بالمدينة  الصحة  مستوى  فإن  بالمستشفيات، 
حيث كثرت اإلصابات واألمراض مع تباطؤ الشفاء، رغم جهود السلطات 

المحلية مع المواطنين لمحاربة هذا الوباء!
الصحة  مندوبة  دور  ما  هو،  بإلحاح  نفسـه  يطـرح  الذي  والسؤال 
بطنجة، هل أن تجلس فوق كرسيها الوثير بمكتبها المكيف أم تشمر 
بهذه  الصحية  المنظومة  في  النظر  تعيد  وبالتالي  ساعديها،  عن 

المدينة، خاصة في هذه الظرفية العصيبة؟
ذلك أن الظرفيــة الحاليــة، حيــث انتشار الوبــاء تتطلــب تواصاًل 
مستمرًا مع المواطنين وكذا تضافر الجهود لمواجهــة ومحاربةفيروس 
»كوفيد ـ 19« األمر الذي ال تقوم به مندوبية الصحة على أحسن وجه، 
بل على العكس من ذلك، خلقت ارتباكًا وضجة حتى بين المهنيين 
المحلية  السلطات  تتدخل  أن  قبل  المدينة،  والعاملين بمستشفيات 
في شخص محمد مهيدية والي جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة الذي 
قرر التراجع عن فرض الحجر الصحي الشامل على المدينة، باستثنــاء 

منطقة بني مكـادة، وذلك يوم اإلثنين 13 يوليوز الجاري.
وآخرًا، ال بدّ من أن تلعب مندوبية الصحة بطنجة الدور المنوط بها 
على أكمل وجه في ظل هذه الظرفية الصعبة المقلقة والمؤثرة على 

المزاج، بينما جائحة »كورونا« ال تعرف المزاح.

المتعلق   22.80 رقم  القانون  على  بنــاء 
بالمحافظة على المباني التاريخيـة والمناظـــر 
والعادية  الفنية  والتحف  المنقوشة  والخطوط 
الذي جعل المباني التاريخية تصنف ضمن الكنوز 
مهــارات  يمتلك  اإلنسان  ألن  الحية،  الوطنية 
ومعارف فنية مما يجعلها تحكي التاريخ وتغذي 
اإلبداع من خالل خدمات رمزية تؤسس عليها 
قاعدة المجتمع، نحن إذن بصدد قيمة المادية 
التاريخيــة  المبانـي  حكـم  في  تدخل  متوارثة  
المنقوشة  الصور  ترتيب  أو  التقييد  حيث  من 
والرسوم الصخرية واألحجار المكتوبة والكتابات 
على المباني التاريخية أو القبور أو غيرها أيا كان 
العهد الذي ترجع إليه واللغة التي كتبت بها أو 
الخطوط أو األشكال التي تصورها إذا كانت لها 
قيمة فنية أو تاريخية أو أسطورية أو كانت تهم 
العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم اإلنسانية 

بوجه عام. 
و جمعية رنشهاوسن طبقا لما عبرت عنه 
الكبــرى وما  الملكية من جعــل طنجة  اإلرادة 
وسياحية  ثقافيـة  تحوالت  اليوم من  تشهــده 
واقتصادية، حيث أصبحـت تعــد قبلـة مفضلة 
للسيــاح الذين سيتوافـــدون عليها بعد رفـــع 

الحجر الصحــي، عـــازمــة على إعطــاء المبنـــى 
الندراجه  خاصة،  عنايــة  رنشهاوسن  التاريخي 
ضمن اآلثار التاريخية المصنفة من طرف وزارة 
الثقافة التي تلتزم بمراقبة هذه المآثر وجعلها 
تنضبط للقانون رقم 22.80 وللمعايير والمبادئ 

المتعارف عليها دوليا في المجال الثقافي.
وجميع سكان وتجار رنشهاوسن ينوِّهون 
وتثمين  بحماية  ويلتزمون  الملكية  بالمبادرة 
تراثهم الالمادي باعتباره بناء اجتماعيا يرتبط 
إنتاجه بمدى تدخل كل الفاعلين لرسم معالمه 
والحفاظ عليه، وألنه كذلك يتأرجح في الزمان 
والمكان لينخرط في التاريــخ والفــن والبيئـــة 

والمجال الطبيعي. 
العتيقة  المدينة  تكون  أن  بغريب  فليس 
الظـــروف  من  بالرغــم  الترفيهــي،  والمينـاء 
ومبنى  المواتية  الغيـر  الدوليــة  االقتصاديــة 
التاريخي والعديد من مشاريــع  رنشهاوســـن 
طنجة الكبرى التي يتم تنفيذها حاليا من القوة 
في تعزيز إشعاع طنجة الثقافي وتأهيل موروثها 
التاريخي ومن ضمنه بناية رنشهاوسن بوصفها 
التاريخ  عبر  المدينة  اكتسبته  الماديا  رأسمال 

ضمن األنسجة الحضرية العتيقة والقديمة.

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات واألوسمة، أنه أخذا بعين االعتبار للتدابير االحترازية المتخذة 
في إطار حالة الطوارئ الصحية، التي تم إقرارها للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، فقد تقرر تأجيل جميع 
األنشطة واالحتفاالت والمراسم، التي ستقام بمناسبة تخليد الذكرى الحادية والعشرين لتربع جاللة الملك 

محمد السادس، نصره اهلل وأيده، عرش أسالفه الميامين.
المناسبة  بهذه  اهلل،  أعزه  الملك،  جاللة  يترأسه  الذي  االستقبال  حفل  تأجيل  تقرر  اإلطار،  هذا  وفي 
المدارس والمعاهد العسكرية وشبه  الجدد من مختلف  المتخرجين  القسم للضباط  أداء  المجيدة، وحفل 
العسكرية والمدنية، وحفل تقديم الوالء ألمير المؤمنين، حفظه اهلل، وكذا طواف المشاعل الذي ينظمه 

الحرس الملكي، وكل االستعراضات والتظاهرات التي يحضرها عدد كبير من المواطنين.
وبهذه المناسبة المجيدة، سيوجه جاللة الملك، حفظه اهلل، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث على 
أمواج اإلذاعة وشاشة التلفزة على الساعة التاسعة من مساء يوم 29 يوليوز المقبل. كما سيترأس جاللته 

حفل استقبال رمزي يوم 30 يوليوز 2020.
حفظ اهلل موالنا اإلمام وأطال عمره، وأبقاه دخرا ومالذا لشعبه الوفي، وأقر عين جاللته بصاحب السمو 
الملكي ولي العهد األمير موالي الحسن، وشد أزره بصاحب السمو الملكي األمير موالي رشيد، وبسائر أفراد 

األسرة الملكية الشريفة. إنه سميع مجيب”.

 تاأجيل جميع الأن�شطة والحتفالت 
واملرا�شم اخلا�شة بعيد العر�س
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

�شباح اخلري يا بحر
- 2 -

منذ  طنجة  إذاعة  في  سباقين  كنا  لعلنا 
برنامـج  تخصيص  إلى  الثمانينات،  منتصف 
البحري  الصيـد  لقضايا  مبــاشــر،  أسبوعــي 
وأعــالــي  وساحلي  تقليدي  فئاته:  بمختلف 
لقطاع  ومعلــن  صريــح  انحيــاز  مع  البحار، 
فيه  العاملون  يعانيه  لما  التقليدي،  الصيد 
لحقوق  خانقة،وهضم  اجتماعية  مشاكل  من 
بها،  المطالبــة  أجـــل  من  ناضلوا  أساسية 
الصحية  والتغطية  التأمين  بينها  والتي من 

والضمان االجتماعي.
عن  للحديــث  هنا،  المجال  يسعني  وال 
لقطاع  تحققــت  التي  المكتسبات  من  جملة 
يا  الخير  »صباح  طريــق  عن  البحـري  الصيد 
بحر«، الذي كان بمثابة منبر حر مفتوح أمام 
الفعاليات المهنية الغيورة، التي كانت تندد 
الوزارة  تتبناها  التي  العشوائية  باالختيارات 
أدى  مما  المهنييــن،  استشارة  دون  الوصية 
راكمت ثروات رهيبة عن  لوبيات  إلى تناسل 
والعلن،  الســر  في  خروقات  ممارسة  طريق 
تراجـع خطير  إلى  المطــاف  نهاية  في  وأدت 
مراكب  مراعــاة  السمكية،بعدم  ثرواتنا  في 
الجر لألميال التي عليها احترامها، واستعمال 
لمراكب  بالنسبة  دوليا  قانونية  غير  شباك 
األسواق  إغراق  إلى  أدى  الساحلي،مما  الصيد 
بأطنان من السمك السطحي الصغيــر، دون 
هوالء  حق  في  صارمة  زجرية  إجراءات  اتخاذ 
على  الوصية  الوزارة  طرف  من  المدمرين 

القطاع والمكتب الوطني للصيد البحري.
أن  عديــدة،  مناسبـات  في  نحس  وكنا 
البرنامج صار يشكــل منبـرا مزعجـــا لوزارة 
الصيد البحري، ومع ذلك لم تتجرأ على انتهاز 
غطى  الذي  مده  إليقــاف  لها  سانحة  فرصة 
السواحل  معظم  امتداد  على  الموانيء  كل 
المتوسطية واألطلسية، بل كنا نقدم حلقات 
أحد  من  مباشرة  بحر«  يا  الخير  »صباح  من 
الناظور  او  الحسيمة  أو  الجبهة  الموانيء في 
في جهة الشمال، وكذا من بوجدور او العيون 

أو أكادير أو آسفي..الخ..
ومع هذا المد الذي حققه البرنامج، كان 
لإلجهاز  الفساد  لوبيات  أيادي  تمتد  أن  البد 
عليه بأسلوب حربائي متواطيء، بتوظيف من 
من  ليقتات  القطاع،  في  النضال  يدعي  كان 
فتات من كان في الحضيض، ثم بقدرة قادر 
بدهاء  راكمها  هائلة  ثروة  أصحاب  من  صار 

شيطاني بين عشية وضحاها.
المواقــف  أذكــر  أن  البد  وبالمناسبــة، 
خالد  الراحل  بها  يواجه  كان  التي  الشجاعة 
كانت  التي  الفاسدة  اللوبيات  بعض  مشبال 
مباشرة،  به  تتصــل  االتصال،أو  به  تربط 
على  االستمــرار  مغبــة  ومحذرة من  مهددة 
تبناه  الذي  والتنديدي  االنتقادي  النهج  هذا 
منتصف  في  األولى  الحلقة  بث  منذ  البرنامج 
الثمانينات.. فيخبرني ساخرا كيف يقومــون 
بتوظيف لغة فيها إغراء ووعيد يتوخون بها 
بحر« من  يا  الخير  نحذف »صباح  إقناعه كي 
خارطة برامج إذاعة طنجة الليلية الرئيسية..

بنيحيى.. عمل  السي  إلـي ساخــرا..«  فينظر 
شغلك..«.

نور الدين الصايل
يف حوار مع جملة تيل كيل                     :

الإ�شالمي.. الفكر  يف  الفل�شفة  “اختزال 
اإق�شاء ممنهج ملادة الفل�شفة يف املغرب” 

تراجعت السلطات المحلية لمدينة طنجة، يوم اإلثنين 13 يوليوز الجاري، عن قرار وزارة الداخلية القاضي بإغالق جميـع منافذ 
المدينة وفرض الحجر الصحي على جميع أحيــاء مدينة البوغاز بسبب ظهور بؤر وبائية جديدة لفيروس “كورونا” المستجد.

وحسب مصادر متطابقـة، فإن القرار الجديد خلص إلى تعديل قرار إخضاع جميع األحياء بالمدينة للحجر الصحي والسمــاح 
بعودة النشاط التجاري وفتح المقاهي إلى حدود الساعة 12 ليال، باستثناء منطقة حي بني مكادة، حيث تقرر إغــالق المحــالت 

بها على الساعة الثامنة مساء، وذلك بعد اجتماع عاجل عقده والي جهة طنجة مع ممثلي السلطات المحلية بالمدينة. 
واإلجــراءات  بالقيـود  المستهدف  الجغرافي  المجال  توسيع  عن  الفارط،  اإلثنين  صباح  أعلنت  قد  الداخليــة  وزارة  وكانت 
المشددة المعلن عنها سابقا ليشمل كافة المجال الترابي لمدينة طنجة، ابتـداء من يوم اإلثنين الماضي على الساعة الثانية 

عشرة زواال، وذلك بعد تسجيل بؤر جديدة لوباء فيروس “كورونا” المستجد )كوفيد ـ 19( بمجموعة من أحياء المدينة.

فرض  عن   التراجع  تقرر  طنجة  سلطات 
املدينة على  الشامل  الصحي  احلجر 

باستثناء منطقة حي بني مكادة


