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AssociAtion de lA Zone industrielle

de MoghoghA - tAnger

-- a Z I t  --

OFFRE DE LOCATION
DE SALLES

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

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

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

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

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

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

tétouan, 125, allée principale, tanger.

Le détournement, le viol 
et le meurtre d’un enfant de 11 

ans bouleversent le Maroc

L’émouvante 
histoire de 

ADNANE
Lire en page 2

En marge de la crise sanitaire… 

Une crise économique 
serait-elle devant nous ? 

Covid 19
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Pédocriminalité

Le loup dans la bergerie 
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FÉDÉRATION MAROCAINE

DES ÉDITEURS DE JOURNAUX

Importante Entreprise dans 
La Zone Industrielle de Tanger 

Cherche 

Ecrire au journal qui transmettra

Offre d’emploi

Comptable confirmé
* 3 ans d’expérience minimum

Dernière minute

Hier venDreDi 

Si la triste affaire du dé-
funt petit adnane nous 

a plongés, tous autant que nous 
sommes, dans le désarroi, le 
chagrin et la tristesse, elle nous 
a rappelé à l’ordre en matière de 
vigilance, de prévention et de 
protection de nos enfants. 

Il n’aura pas fallu plus de deux 
ou trois jours après l’éclatement 
de cette poignante affaire de pé-
dophilie meurtrière qui a remué 
notre ville et notre pays, une 
autre mésaventure, presqu’aussi 
grave,  s’est produite dans notre 
région où l’imam d’une mos-
quée, en outre fkih enseignant de 
Coran à des élèves mineurs, a été 
démasqué pour pédocriminalité. 

Cette nouvelle histoire qui 
nous secoue aujourd’hui et qui 
s’est produite non loin de chez 
nous, nous fait revenir  à l’es-
prit cette réputée  expression du 

Le Président de l’Universi-
té abdelmalek Essaâdi  

(UaE), le Dr Mohamed Errami, est 
décédé, hier vendredi, des suites 
de complications du Covid 19 qui 
le contraignait à des soins inten-
sifs. Il était hospitalisé à l’hôpital 
de tétouan, avant d’être transfé-
ré à l’hôpital militaire de Rabat, 
quand son état de santé s’est 
dégradé.

Feu Dr Mohamed Errami qui 
avait succédé au Dr Houdaïfa 
ameziane, à la tête de l’UaE en 
avril 2019, se distinguait par une 
importante activité, depuis le 
début de la crise sanitaire liée 
à la pandémie du Coronavirus. 
Il se montrait particulièrement 
actif depuis le déclenchement 
de la crise pandémique, en mul-
tipliant les initiatives en faveur 
de la continuité pédagogique, et 
en encourageant les projets de 
recherche pour laquelle il s’est 
toujours sacrifié pour en faire la 
promotion. 

Docteur d’Etat en neuro-
chimie et docteur de troisième 
cycle en neurobiologie à l’Uni-
versité d’aix-Marseille III dans 
les années 1980, le Dr Mohamed 
Errami aura été enseignant-cher-
cheur à l’Université abdelmalek 
Essaâdi pendant 33 ans. 

Le défunt a effectué sa forma-

«loup dans la bergerie» datant  
du XVIIème siècle et qui est d’une 
valeur métaphorique désignant 
l›action de laisser entrer un élé-
ment  dangereux, perturbateur, 
malfaisant dans sa vie ou dans 
une assemblée.

En guise d’assembléé, il s’agit 
pour notre cas d’aujourd’hui, 
d’un groupe d’innocentes fil-
lettes dont les parents et les res-
ponsables d «El Majliss al Ilmi» 
de la province de Fahs anjra, 
ont eu l’erreur d’appréciation 
en plaçant  leur confiance dans 
un ogre au visage humain mas-
quant la carapace d’un pédophile 
avéré, pour apprendre le Coran à 
des enfants mineurs.

La triste histoire a éclaté, jeu-
di 17 septembre courant dans le 
village de Zemmij situé dans la 
commune de Melloussa, province 
de Fahs anjra, lorsqu’une jeune 

tion universitaire à la Faculté des 
Sciences de Rabat puis soutenu 
un Doctorat de 3ème cycle en 
1985 suivi d’un Doctorat d’Etat 
en Neurosciences à l’Université 
de Marseille 3 en 1987. Il a été  en-
seignant-chercheur à la Faculté 
des Sciences de tétouan et exer-
cé différentes fonctions adminis-
tratives : Chef du Département 
de Biologie, Vice-doyen chargé 
de la Recherche Scientifique et 
de la Coopération. 

Feu Mohamed Errami était 
membre de différentes commis-
sions nationales et internatio-
nales : Commission des équiva-
lences des diplômes étrangers 
et Comité mixte interuniversitaire 
Maroc-Espagne. 

Sur le plan de la recherche 
scientifique, il dirigeait une 
équipe qui développe trois axes 

élève a confié à sa maman que « 
son fkih a tenté d’abuser d’elle ». 

La maman scandalisée, dé-
contenancée  et tremblante, s’est 
aussitôt rendue à la Gendarmerie 
royale pour déposer plainte, aus-
sitôt rejointe par trois. autres ma-
mans  dans le même cas, l’affaire 
s’étant ébruitée, entre-temps.

Le mis en cause, immédiate-
ment  interpellé, a été placé en 
garde à vue pour les besoins de 
l’enquête et instruction du dos-
sier juridique.

Selon un représentant des 
Droits de l’Homme qui a fait une 
déclaration à la presse à sa sortie 
de la Cour d’appel de tanger où 
le mis en cause aurait été défé-
ré, le suspect s’adonnerait à ce 
genre de pédocriminalité sur une 
douzaine de fillettes  depuis sept  
années, et il serait passible d’une 
lourde peine.

de recherche : Les mécanismes 
de régulation de la prise alimen-
taire, l’impact sur le cerveau des 
dysfonctionnements hépatiques 
et les mécanismes sous-tendant 
les rythmes biologiques. 

Le Dr Errami coordonnait 
dernièrement au niveau de l’Uni-
versité abdelmalek Essaâdi, un 
Master euro-méditerranéen en 
Neurosciences associant diffé-
rentes universités du pourtour 
méditerranéen ainsi qu’un autre 
projet Européen consistant en 
la mise en place d’un réseau de 
laboratoires de Neurosciences 
Euro-méditerranéens. 

En cette douloureuse cir-
constance, nous présentons nos 
condoléances les plus attristées 
à l’ensemble des membres de la 
famille du défunt  et familles al-
liées ; ainsi qu’à tous les proches 
du regretté disparu, ainsi qu’à la 
très grande famille des Ensei-
gnants universitaires. 

Puisse Dieu le tout Haut avoir 
le défunt en Sa Sainte miséri-
corde, l’accueillir en Son Vaste 
Paradis et apporter soutien et pa-
tience à sa famille et à tous ses 
proches afin de les aider à tra-
verser cette dure épreuve et les 
protéger de tout malheur. amine.

Inna lillah oua inna ilaïhi 
rajioune

Le Conseil Régional de l'Ordre 
des Experts Comptables 

de Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

élit son bureau
après les opérations électorales et la réunion des 

élus titulaires tenue mercredi 16 septembre 2020 à 
16h00 à tanger, le Conseil Régional des Experts Comp-
tables de tanger-tétouan-al Hoceima a élu  son bureau 
dont voici la composition :

- AGOURRAM Nafeh  :  Président
- BERNOSSI Kouds  :  Vice-Présidente
- LAMARTI ASKIOU Khalid :  Secrétaire Général
- EL AZZOUZI Azddin  :  Trésorier
- SBAAI Hana   :  Assesseur
- LAHYANI Mohamed  :  Assesseur.

Avis de perte

Avis de perte

M. Mohamed AKHALOUI déclare avoir perdu dans 
des circonstances et lieu indéterminés, des :

Titres de propriété  
• nº 51968 / 06 sis  Lazib Haj Kaddour - Tanger ;

• n° 14120/G sis Bni Makadda
• n° ING sis (Branes 2 lot Ghorfa rue Rguig  Ben Omar 11)+ 
(hay Drissiya n° 40 - Tanger) + (Avmali n° 19 El Hociema).

Prière à toute personne ayant retrouvé ces documents 
de bien vouloir les  rapporter à la Conservation foncière.

M. Abdellah STITOU déclare avoir perdu 
dans des circonstances et lieu indéterminés, 

le duplicata du :

Titre foncier nº 18073 / G
concernant la propriété dite « Stitou »

sise hay Bni Makada à Tanger
Prière à toute personne ayant retrouvé ce document de 

bien vouloir le  rapporter à la Conservation foncière.

Décès du Président 
de l’Université Abdelmalek Essaâdi, le 

Dr Mohamed ERRAMI 
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Le choc massif et brutal produit par la pandémie du Co-
ronavirus (Covid-19) et par les contraintes d’arrêt de 

l’activité pour enrayer sa propagation, a plongé l’économie mon-
diale dans une grave récession d’autant plus difficile que l’on vit 
sous le joug d’un virus vicieux, dont on ne connaît, finalement, 
que très peu de choses, et qui nous contraint à prioriser la san-
té et la vie de l’être humain, en sacrifiant l’économie, ce qui est 
indiscutablement logique. 

Si l’on continue sur cette descente de plus en plus raide, et 
selon les prévisions de la Banque mondiale, le PIB diminuera de 
5,2 %, dans le monde, ce qui représente la plus forte récession 
planétaire depuis 1870. 

Ainsi, un nombre sans précédent de pays va enregistrer une 
baisse de production par habitant, ce qui équivaudra à la crise 
économique la plus violente connue depuis 1945, année mar-
quant la fin de la seconde guerre mondiale.

Au Maroc, comme ailleurs, la crise du Coronavirus a entraî-
né une forte réduction des échanges commerciaux et de fortes 
variations des taux de change. Les perspectives restent très 
incertaines, car les risques de nouvelles vagues de contagion, 
d’inversion des flux de capitaux et de nouvelle diminution des 
échanges internationaux, se profilent à l’horizon. Et chaque nou-
velle crise sanitaire en cachera une autre économique, voire 
sociale.

Donc, les priorités immédiates consistent à trouver d’urgence 
les moyens adéquats de promouvoir la reprise économique, en 
commençant par serrer les liens de la bourse et par enrayer le 
superflu et les gaspillages de tous genres. 

Entre autres exemples, il y a celui flagrant qui vient immé-
diatement à l’esprit, qui permettrait, sans doute, un assainis-
sement partiel des finances publiques, celui d’une réduction 
substantielle des hauts salaires entre autres. Cette situation 
favorise l’aggravation de la dette, gonfle continuellement le 
solde débiteur excessif de la balance des paiements et avorte 
la constitution de réserves. 

Autre exemple de taille : celui des milliers de voitures de ser-
vice affectées aux commis de l’Etat et jusqu’au simple conseil-
ler communal, qui roulent aux frais du contribuable, sillonnant 
parfois inutilement et exagérément les routes. En dehors de 
certains véhicules dont l’utilisation est évidemment justifiée, on 
se demande à quoi servent certaines voitures banalisées. Ceci 
se voit, plus rarement, ailleurs où des responsables utilisent 
leur voiture personnelle pour se rendre à leur travail. 

A souligner que les nombreux bénéficiaires des hauts salaires 
et de ces avantages, devraient logiquement être les premiers à 
faire vibrer leur fibre patriotique pour venir au secours de la Na-
tion, en adoptant, en ces moments difficiles, de vraies réformes 
réalistes visant à accroître une véritable productivité. 

Une aggravation ou une persistance 
de la pandémie du COVID-19 

pourraient déstabiliser les échanges et les 
chaînes d’approvisionnement mondiaux, ré-
duire les investissements et entraver la reprise 
économique mondiale.

Dans l’ensemble, de nombreux pays, dont 
notamment ceux émergents ou en voie de déve-
loppement,  présentent des facteurs de vulnéra-
bilité préexistants à la crise pandémique et des 
distorsions subsistantes, particulièrement des 
déficits élevés de transactions courantes, une 
part importante de la dette en devises étran-
gères et de faibles réserves internationales.

La majeure partie de ces pays a été frappée par la 
pandémie du Covid-19 alors qu’elle présentait déjà 
des déséquilibres économiques et financiers persis-
tants, sachant que les pays qui empruntent trop et trop 
rapidement à l’étranger, en enregistrant des déficits 
extérieurs, peuvent devenir plus vulnérables à un arrêt 
soudain des flux de capitaux, surtout que les perspec-
tives extérieures sont désormais très incertaines, tant 
qu’on restera dans le contexte présent où l’économie 
mondiale est aux prises avec la crise du COVID-19.

Les pays qui dépendent de secteurs gravement 
touchés, comme le pétrole et le tourisme, ou sont 
tributaires des envois de fonds extérieurs, pourraient 
voir leur solde des transactions courantes chuter de 
plus de 2% du PIB  

D’autres, plus vulnérables, courent, en plus, le 
risque de faire face à des besoins d’investissement 
sur le plan intérieur pour assurer une rentabilité, offrir 
des postes d’emploi et éviter des problèmes sociaux, 
sachant qu’au Maroc, 4 millions d’emplois sont en 
danger, soit l’équivalent du tiers de l’emploi total dans 
le royaume.

Ces chocs aussi sévères qui pourraient avoir des 
effets durables, nécessitent des ajustements écono-
miques considérables pour contourner une telle si-
tuation qui pourrait s’avérer préjudiciable sur le plan 
économique mais aussi social: risques de faillites, de 
précarité sociale accrue, d’émergence d’importants 
mouvements sociaux et, dans le pire des scénarios, 
une faillite de l’Etat marocain.

Partant du fait  lucide que le simple citoyen ne pos-
sède ni le pouvoir, ni les moyens de remédier à cette 
situation désastreuse face à laque il est impuissant, 
n’est-il pas du devoir et des responsables en tant que 
centralisateurs des pouvoirs, administrateurs des ri-
chesses du pays et preneurs de décisions, d’axer, parti-
culièrement en ces moments difficiles, les efforts sur la 
mise en œuvre de tout  dispositif d’urgence, quel qu’il 
soit, à même de promouvoir la reprise économique. 

En fait, quelles seraient les solutions adéquates 
pour contourner l’hécatombe économique et réussir 
un redémarrage optimum des affaires, en commen-
çant par les secteurs les plus sinistrés, dont le com-
merce, l’industrie, le bâtiment et travaux publics, le 
tourisme, les transports et la logistique, entre autres.

Les experts recommandent la réflexion à un Pacte 
économique «solidaire» pour sortir de la crise écono-
mique et sociale sévèrement provoquée par  la pandé-
mie du Coronavirus.

Ce pacte reposerait sur plusieurs actions que 
le gouvernement devrait lancer «immédiatement». 
Jusqu’à présent, à l’instar d’autres pays dans le 
monde, le Maroc a mis en place une série de mesures 
économiques adéquates, pour réduire l’impact de la 
crise du coronavirus sur l’économie, comme la créa-
tion, à l’initiative royale,  du Fonds spécial anti-coro-
navirus, ou encore des mesures mises en place par le 
Comité de veille économique piloté par le ministère de 
l’Economie et des Finances.

Si l’on doit se féliciter de ces décisions qui ont 
donné momentanément leurs fruits, on ne doit pas 

perdre de vue que ces mesures commencent à 
atteindre leurs limites alors que le virus Covid 
19 est toujours parmi nous et pour longtemps 
encore, plus ravageur que jamais.

aujourd’hui, il s’impose de passer à la vitesse 
supérieure, en lançant des actions immédiates 
afin de protéger l’économie nationale, en adop-
tant certaines mesures qui s’imposent notam-
ment sur la plan social : mobiliser davantage 
la société marocaine, en particulier les nantis, 
pour renflouer continuellement le Fonds de So-
lidarité Covid-19, selon un quota prédéfini; re-
censer l’ensemble des moyens susceptibles de 
renflouer la trésorerie générale, dont celui de 

faire  prévaloir l’intérêt général en mettant notamment 
fin aux dépenses  jugées superflues ou inutiles ; cela 
permettra la mise en place de mesures d’aides pour 
deux millions de ménages fragiles, soit au total 8 mil-
lions de personnes, jusqu’à la fin de l’alerte, avec un 
revenu minimal et la gratuité des services essentiels ; 
maintenir le bouclier social au profit  des vulnérables 
de l’informel et des salariés ayant perdu leur emploi, 
comme cela est déjà fait ; inciter le système bancaire 
à rendre aujourd’hui la monnaie, en adoptant un plan 
de survie pour les grandes entreprises et assurer la 
trésorerie des Petites et Moyennes entreprises afin de 
leur éviter la faillite; assurer la continuité des secteurs 
essentiels (agriculture, éducation, santé, tourisme) ; 
évaluer les pistes pour réduire le nombre de secteurs 
à l’arrêt.

Parallèlement à ces questions d’urgence, l’Etat doit 
envisager le pire des scénarios, celui où la crise du Co-
vid 19 se prolongerait indéfiniment  dans le temps et 
se propagerait sans limite  dans l’espace. On doit se 
préparer dès maintenant aux pires des perspectives à 
moyen et à long termes pour assurer la solvabilité du 
pays, sans la précipitation ni l’improvisation et encore 
moins l’à peu-près auxquels nous ont habitués nos 
gouvernants. 

Il s’agirait là, sans doute,  de l’affaire de grands spé-
cialistes des sciences de l’économie et des grandes 
sorties de crise ; des experts nationaux et  internatio-
naux  rôdés,  rompus  à la tâche et mondialement répu-
tés, que l’Etat doit consulter.

En marge de la crise sanitaire… 
Une crise économique 

serait-elle devant nous ? 
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Rubrique   
Culturelle

Le tour du prof
de Mohamed Mgharbi

Résumé par Pr Sidi Mohamed El Yamlahi Ouazzani : 

« Ce roman est celui de la consécration de l’écrivain Mo-
hamed Mgharbi, la confirmation de son style et de sa vision 
du monde : évoquer un Maroc en proie aux rivalités de la 
Guerre froide et des Marocains victimes expiatoires d’idéo-
logies «modernes» contradictoires face à la tradition et ses 
repères socioculturels ».

   Usant des métaphores et d’anecdotes succulentes, l’au-
teur parcourt les contrées lointaines d’un Rif enclavé, puis 
la vie en Métropole, avec l’esprit d’un tangérois engagé, 
au fait des enjeux et des urgences de son temps. L’amour, 
ce tyran malicieux, s’y faufile entre militantisme aveugle et 
quête de liberté, de prospérité, d’égalité et de fraternité. Pour 
le héros Youssef, « aimer » signifie paradoxalement raison-
ner. Ce dernier affronte stoïquement les aléas de la vie d’un 
enseignant idéaliste avec ce regard critique d’un jeune intel-
lectuel aux prises avec la réalité ardue du terrain.

   Ce livre qui se lit d’un seul trait, interpelle tous ceux 
qui ne connaissent du Maroc que le roucoulement des pi-
geons des villes et qui ignorent ce qu’endurent les rats des 
champs.

   Un livre à lire avec des yeux bien ouverts, certes, mais 
surtout, avec une tête bien faite, bien au fait !

Bonne lecture !  

@ par Meryem Cherradi

Entre le manque de visibili-
té, le risque de faillite, les 

crédits et les assurances…, les 
opérateurs du transport touris-
tique ruminent. Les sociétés de 
leasing harcèlent les opérateurs 
pour le règlement des traites de 
véhicules alors que l’activité est 
nulle. Du côté des assurances, la 
CAT (Compagnie d’Assurances 
Transport) rassure. 

Voilà où en est, aujourd’hui, 
le secteur du transport touris-
tique, tel que résumé par notre 
éminente consœur Lamiae Bou-
mahrou dans cet article publié 
sur le site « Eco-Actu » et que 
nous reprenons intégralement, 
vu son importance pour les nom-
breux professionnels évoluant 
dans notre ville Tanger et dans 
sa région considérées comme 
des zones touristiques par excel-
lence.

« Depuis le début de l’an-
née 2020, le monde est plon-
gé dans une crise sanitaire et 
économique sans précédent. 
Malheureusement, après 8 mois 
de lutte contre ce maudit virus, 
nul n’arrive à voir le bout du 
tunnel. Le Maroc, après un dé-
but de pandémie maîtrisé, se 
confronte aujourd’hui à une rude 
réalité qui semble dépasser les 
pouvoirs publics. La pandémie 
prend de plus en plus de terrain, 
faisant au passage des dégâts 
dont l’ampleur n’est pas encore 
quantifiable. Les sacrifices éco-
nomiques et sociaux de plus de 
3 mois n’ont pas servi à grande 
chose.(…).

En effet, si sur le plan sa-
nitaire, le virus sème chaque 
jour une dizaine de morts et 
contamine des centaines de per-
sonnes, sur le plan économique, 
le tableau n’est pas moins noir. 
La pandémie n’a épargné au-
cun secteur. Certains plus que 
d’autres comme c’est le cas 
du secteur touristique. Hormis 
quelques villes qui ont pu tirer 
leur épingle du jeu en attirant des 
touristes nationaux, l’année 2020 
sera chaotique pour tous les in-
tervenants du secteur.

Parmi ces acteurs, ceux du 

transport touristique qui ont 
reçu un coup dur. aujourd’hui, 
ils sont dans un flou total, inca-
pables d’imaginer l’avenir de leur 
activité.

Certes il va pouvoir bénéficier 
de l’indemnité forfaitaire CNSS 
de 2.000 DH pour les employés 
pendant 6 mois, comme annon-
cé récemment par la Caisse. tou-
tefois, les opérateurs du secteur 
broient du noir. Entre le manque 
de visibilité, le risque de faillite, 
les crédits et les assurances…, 
ils ne savent plus à quel saint se 
vouer.

aujourd’hui, certains disent 
être dépassés par cette situa-
tion qui ne laisse rien augurer 
de bon pour l’avenir. Beaucoup 
ont des engagements avec les 
banques ou encore les sociétés 
de leasing auprès desquelles ils 
ont contracté des crédits pour 

l’achat de véhicules. « Si pour les 
banques les opérateurs du trans-
port touristique sont parvenus 
à trouver des arrangements de 
report de crédits (taux d’intérêt 
inclus), ce n’est pas le cas des 
sociétés de leasing. Ces der-
nières (pas toutes) ne cessent 
de harceler les opérateurs pour 
le paiement des traites alors 
que l’activité est en arrêt total », 
nous a expliqué le vice-président 
de l’association régionale tan-
ger-tétouan-al Hoceima, Bahir 
Noureddine.

Et d’ajouter que « lesdites so-
ciétés n’ont pas tenu compte des 
recommandations du gouverne-
ment à savoir être plus souple 
avec les opérateurs durant 6 
mois ».

En effet, en l’absence de tou-
ristes, les transporteurs touris-
tiques, comme d’autres acteurs 
du secteur, voient leur avenir 
incertain. Beaucoup ont mis la 
clé sous le paillasson et d’autres 
arrivent à peine à garder espoir.

autre souci qui taraude les 
opérateurs, celui des assurances 
de la flotte. Rappelons que, suite 
au confinement, la Compagnie 
d’assurance transport (Cat) 
avait pris des mesures en vue 
d’accompagner le secteur du 

transport touristique.
ainsi dans un courrier datant 

du 29 avril dernier, la Cat avait 
décidé de manière exception-
nelle le retrait total ou partiel de 
véhicules d’une police flotte, 
le cas échéant, pendant cette 
période de crise. « Interruption 
des garanties y compris celle 
de la RC, sans conséquence sur 
le CRM pour la police Mono. Il 
est bien précisé que cette inter-
ruption des garanties ne sera 
acceptée pour les contrats d’as-
surance ayant une clause de 
délégation de crédit sauf main 
levée ou autorisation de l’orga-
nisme de crédit », lit-on dans la 
note de la Cat.

Sauf que les opérateurs sont 
restés dans le flou quant à la 
détermination de cette période. 
«aujourd’hui nous manquons 
de visibilité sur l’application de 

cette mesure dans le temps vu 
que la crise a perduré. Malheu-
reusement nous n’avons pas 
pu avoir une réponse claire de 
la part des intermédiaires de la 
Cat, notamment par rapport aux 
véhicules qui ont été retirés de 
la flotte et dont l’assurance a été 
suspendue. La question est de 
savoir si on doit payer la période 
de l’arrêt au moment de réintro-
duire le véhicule dans la flotte ?», 
déplore Bahir Noureddine.

Pour en savoir davantage 
sur cette question, nous avons 
contacté le directeur de la Cat, 
Bachir Baddou qui nous a affir-
mé que « les véhicules retirés de 
la flotte ne doivent payer la police 
d’assurance qu’au moment de 
leur réincorporation ».

Une confirmation qui devrait 
soulager, un peu, les opérateurs 
qui semblent déboussolés. La 
dernière décision du ministre 
des affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des 
MRE d’autoriser l’accès au ter-
ritoire marocain des ressortis-
sants étrangers non soumis à 
la formalité du visa et disposant 
d’une réservation d’hôtel va-t-
elle apporter une bouffée d’oxy-
gène aux opérateurs ? ».

Transport touristique 

Les professionnels
dans la tourmente 

Ajustez 
convenablement votre 
masque de protection 

Préservez votre santé 
Coronavirus
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FAits DiVERs

alors que les Marocains sont sous le choc, et 
pour longtemps encore, de la tragédie de tanger 
concernant l’enfant adnan Bouchouf, enlevé, 

violé, tué et enterré par un jeune pédophile de son quar-
tier Bénimakada, aujourd’hui devant le juge, la presse 
nationale du 16 septembre courant a rapporté une triste 
histoire, pour le moins insensée.

Cela s’est passé, cette fois-ci, dans la ville de témara 
où une jeune femme, travaillant comme hôtesse de l’air 
dans une compagnie aérienne, n’a pas trouvé meilleur 
cadeau à faire à son frère pour son anniversaire, que ce-
lui de lui offrir  une fille  mineure dont le jeune homme 
a  abusé toute une nuit durant, avant d’abandonner sa 
victime aux prises avec de graves séquelles physiques 
et  psychologiques.

Ladite hôtesse de l’air  âgée de 24 ans, agissant ap-
paremment de manière irresponsable, aurait  convaincu 
les parents de la jeune  mineure d’autoriser leur fille à 
l’accompagner pour assister à une fête d’anniversaire 
qu’elle organisait pour son frère qui se serait avéré com-
plice dans un plan machiavélique.

En effet, la fillette a été amenée à consommer une 
boisson contenant une drogue, ce qui aurait permis à 
son bourreau d’abuser d’elle avec la bénédiction de sa 
sœur qui aurait imperturbablement assisté toute une 
nuit  à la scène du viol et la suite.

Parmi les séquelles relevées chez la jeune victime, il 
y a d’abord  sa perte de virginité, outre un choc moral 
ayant amené ses parents à la conduire chez un médecin 
qui a constaté son début de grossesse.

Une fois l’affaire éclatée, l’hôtesse a été arrêtée, dé-
férée devant le Procureur général près la cour d’appel 
de Rabat et placée en détention préventive à la prison 
d’El arjat à Salé, pour participation et complicité de viol 
d’une mineure ayant conduit à une grossesse.

Quant au violeur introuvable, ayant  fui son domicile 
après la nuit du viol, il fait l’objet d’un avis de recherche 
lancé contre lui au niveau national.

uuuuuu 

Aouama

Un enfant périt 
dans un incendie 

Un enfant de cinq ans a tragiquement perdu la vie, 
mardi, dans un incendie qui s’est déclaré dans 

l’appartement où  il se trouvait dans le quartier aouama 
à tanger.

Selon des éléments de la Protection civile, le jeune 
enfant serait décédé par suffocation  avant même que 
les flammes ne l’atteignent.

Les causes de ce drame demeurent encore incon-
nues mais «il ne serait  pas à écarter que l’incendie aurait 
été causé par un chargeur électrique qui aurait provoqué 
un court-circuit».

La dépouille de la petite victime a été évacuée à la 
morgue et une enquête est ouverte.

Une question reste en suspens : le garçonnet était-il 
seul à la maison au moment du déclenchement de l’in-
cendie ? Ce genre de négligence est souvent commis 
par les parents. 

Moghogha

Nouvelle affaire avortée 
de pédophilie 

Les forces de l’ordre ont procédé, dans la soirée 
de samedi dernier à tanger,  à  l’arrestation 

d’un individu de 36 ans, qui serait  impliqué dans une 
nouvelle affaire de détournement et tentative d’attentat 
à la pudeur sur un garçon mineur de 11 ans, portant le 
même âge que celui de feu adnane qui préoccupe tou-
jours l’opinion publique tangéroise et  nationale.

Le nouveau  mis en cause a fait usage de son télé-
phone portable pour donner rendez-vous, via les ré-
seaux sociaux, au jeune garçon  dans un jardin public 
du quartier Moghogha. C’est de cette manière qu’il est 
tombé dans le piège de la police, en coordination avec le 
père du jeune garçon mis au courant par son fils. 

ainsi, alors  qu’il s’attendait, les bras chargés de ca-
deaux, à rencontrer, comme convenu,  le garçon dans 
ledit jardin public,  le présumé pédophile heureux a été 
plutôt accueilli par la police qui était aux aguets sur le 
lieu de la rencontre. 

L’intéressé a été arrêté et placé en garde à vue pour 
les besoins de l’enquête et l’instruction du dossier juri-
dique d’usage.

uuuuuu 

Nador

Arrestation 
d’un trafiquant de drogue 

en possession d’armes 

La police de Nador a arrêté, lundi, un récidiviste 
de 22 ans pour possession et trafic de drogue 

et de psychotropes et pour menace à l’aide d’une arme 
blanche, outre la saisie dans son domicile d’un fusil de 
chasse et plusieurs armes blanches.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sû-
reté nationale (DGSN) indique que le suspect a été inter-
pellé à la suite d’une plainte de la part de deux victimes 
accusant le suspect de les avoir menacées à l’aide d’une 
arme blanche après un différend entre eux à cause  du 
mauvais voisinage au quartier « taouima » à Nador.

Les perquisitions dans le domicile du suspect ont 
abouti à la saisie de tout un arsenal: un fusil de chasse, 
32 cartouches, neuf armes blanches, des comprimés 
psychotropes de type « ecstasy », une cagoule et une 
perruque, en plus de onze téléphones portables et de 
l’argent  liquide soupçonné d’être le butin d’activités cri-
minelles, précise le communiqué. 

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition 
de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du 
parquet compétent, afin de déterminer  les tenants et 
aboutissants de cette affaire, conclut la DGSN. 

Port Tanger-Med

Un MRE arrêté avec des 
appareils électroniques 

de contrebande 

Les agents de la douane en service au port de 
tanger-Med, ont  récemment intercepté un 

véhicule utilitaire transportant une quantité importante 
de téléphones et d’appareils électroniques importés 
sans autorisation.

Une opération de fouille a permis de mettre en échec, 
mardi dernier, une tentative d’introduction en situation 
irrégulière,  au territoire national, une quantité de télé-
phones portables et d’appareils électroniques.

au total, 31 smartphones de nouvelle génération, 101 
disques durs, 498 cartes-mémoires et 58 CD de jeux 
électroniques, d’une valeur totale estimée à 680 000 di-
rhams, étaient  dissimulés à l’intérieur du véhicule utili-
taire immatriculé en Italie qui tentait  de s’introduire sur 
le territoire national sans déclaration préalable auprès 
de l’administration des douanes et des impôts indirects.

Le conducteur,  un Marocain résident en Italie,  a été 
soumis aux procédures judiciaires en vigueur. 

uuuuuu 

Arrestation 
d’un trafiquant recherché 

pour vol de voitures

Les éléments de la Brigade de la police judi-
ciaire relevant du district provincial de Sû-

reté de Nador ont interpellé, mardi, sur la base d’informa-
tions  fournies par les services de la Direction générale 
de la surveillance du territoire (DGSt), un individu pour 
liens présumés avec un réseau criminel s’activant dans 
le trafic de drogue, le trafic international de voitures vo-
lées, et dans le faux et usage de faux.

Dans un communiqué, la Direction générale de la Sû-
reté nationale (DGSN) indique que le mis en cause, âgé 
de 32 ans, avait été interpellé, en coordination avec les 
services de la gendarmerie royale à la zone de Selouane, 
ajoutant qu’il fait l’objet de 7 mandats de recherche au ni-
veau national émis par les services de la police judiciaire 
et de la gendarmerie royale à Nador, Rabat, Laâyoune, 
agadir et Selouane.

Les perquisitions effectuées aux deux domiciles du 
suspect, situés à Selouane et Ben taïeb, se sont soldées 
par la saisie de 2 voitures, 15 plaques d’immatriculation 
étrangères et marocaines falsifiées, 5 cartes grises de 
voitures au nom d’autrui et une somme d’argent estimée 
à 159.400 dirhams qui pourrait provenir de cette activité 
criminelle, poursuit le communiqué.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition 
de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du 
parquet compétent.

Faits Divers

Ph : DR

Ph : DR

Ph : DR
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Dès le début des préparatifs de cette 
campagne électorale, des per-

sonnes d’âge assez mûr viennent, sans cesse, 
me voir pour me féliciter d’avance ; les uns 
m’adressent de grandes salutations, un peu trop 
exagérées, tandis que d’autres me font malicieu-
sement des courbettes déguisées et bien rodées. 
Je ne comprends pas vraiment ces imprudents!?!

Je ne veux point parler des invitations en-
voyées directement par des gens qui insistent, 
coûte que coûte, qui espèrent me connaitre. 
Je refuse ces invitations qui s’enchaînent jour 
après jour, de partout, qui me prient de venir dé-
jeuner dans un restaurant des plus chics, ou qui 
me convient pour le soir à dévorer de délicieux 
méchouis (comme ils disent !) en de « bonne 
compagnie,  presque recommandable ». J’ignore 
catégoriquement ces hôtes, d’où sortent-ils, qui 
sont-ils et que recherchent-ils réellement ?!?...
Les voyages, à l’œil, à travers tout le territoire, ne 
se comptent pas non plus, et j’en passe…

tout de suite, le gros du travail reste encore 
à réaliser ; je dois prendre des mesures néces-
saires…Dorénavant, je suis retenu par trop d’obli-
gations dues à ce sacré boulot qui a ébranlé mon 
existence, dès lors je ne ferme plus l’œil de la nuit, 
après avoir fait un somme peu accommodant, je 
me réveille, chaque fois, brusquement…j’ai perdu 
l’appétit…J’espère envisager, à tout prix, cette be-
sogne paisiblement…

Le premier jour de ma prise de fonction, ou 
rien ne me prédestinait à être élu, d’un seul coup 
président, secrétaire général, trésorier et unique 
conseiller de mon parti politique…Je ressens un 
bonheur indicible tout en rêvant à mon prochain 
avenir en politique, qui me parait radieux…et en 
même temps d’oublier de végéter dans la dèche 
comme autrefois, sauf que des fois, je suis décou-
ragé et désorienté car ma tension nerveuse est 
trop forte. J’ai la frousse, j’ai perdu tout goût aux 
plaisanteries, je suis bien embêté car, de nature, 
j’aime blaguer,…je ne sais pas pourquoi ? ! J’ai 
peur que tout puisse mal tourner !...

Heureusement que je viens de me rappeler, à 
l’instant, ce que m’avait dit et conseillé, un beau 
jour  le sieur Sidi Flaneflani, durant une conver-
sation entre nous deux…Ce sieur Sidi Flane à 
passé toute sa vie à contacter des marabouts. 
Je retiens mot à mot cette phrase, devenue plei-
nement proverbiale, qui m’a marqué à jamais et 
dont je me souviens jusqu’à présent…une phrase 
qui en dit long. « Dans cette métropole, ainsi que 
dans trois autres ville du pays, on rencontre mal-
heureusement (sur tout le continent) a part « les 
grosses gueules » , la plus grande concentration 
de « moualine blalet » qu’on peut, plus ou moins, 
traduire par des gens aux regards méchants…
et…ce…gratis…on doit faire très attention en 
croisant ces individus, la seule solution efficace 
pour se protéger, si par hasard on ne porte pas 
un quelconque talisman, c’est celle de faire brû-
ler au charbon de l’encens à jeun. Pour  éloigner 
ces mauvais esprits, d’origine obscure, qui sont 
nombreux…!!!

Je me sens comme un « otage » de toute sorte 
de oui-dire,  mais je n’ai pas le choix.  

(a suivre) 

Signé : OM-ART

Rubrique

15ème partie

Profil d’un ancien 
Tangérien

ActuAlités

L’acteur comédien, drama-
turge et metteur en scène, 

anouar al Joundi  est décédé 
dans l’après-midi de mardi 15 
septembre courant,  à l’âge de 
59 ans, des suites de compli-
cations cardiaques, à l’hôpital 
militaire de Rabat. 

Fils ainé de feu Mohamed 
Hassan al Joundi, un géant 
de l’art qui avait enrichi de ses 
œuvres la scène théâtrale et 
cinématographique marocaine 
et arabe, et de feue Fatima Ben-
meziane, qui a également mar-
qué de son empreinte le monde 
de l’art grâce à de nombreuses 
œuvres artistiques, dans le 
théâtre, le cinéma et la télévision, 
le défunt anouar al Joundi  avait  
commencé, très tôt, sa carrière ar-
tistique, en se distinguant, dès l’âge 
de 12 ans, par son rôle d’un enfant 
palestinien, dans la pièce de théâtre 
«al Qadia», écrite par son père.

Feu anouar al Joundi  qui était 

La police judiciaire de 
Beni Makada, rele-

vant de la préfecture de po-
lice de tanger,  est parvenue 
à arrêter, mardi dernier, un in-
dividu pour vol par effraction 
commis dans une unité mé-
dicale contenant des respira-
teurs  réservés aux malades 
du Covid-19.

Cet acte, pour le moins in-
solite, a été commis par ce 
mis en cause qui était sous 
l’emprise de la drogue et qui 
a procédé à une effraction, 

considéré comme un polyvalent sur  
la scène artistique dont la touche et 
la vision étaient tout à fait particu-
lières, a côtoyé de grands artistes 
dans  plusieurs œuvres.  Il s’est éga-
lement imposé dans le domaine de 
la mise en scène et du jeu d’acteur, 
avec une touche qui incarnait sa 
propre  vision.

Le regretté disparu a éga-
lement écrit plusieurs pièces 
de théâtre et participé à des 
œuvres cinématographiques 
et télévisées, notamment le film 
«abdou chez les almohades» 
et les séries «al Oussia», «Rabii 
Cortoba» et «Zhar al Batoul».

En cette douloureuse cir-
constance, nous présentons 
nos condoléances les plus 
attristées  à l’ensemble des 
membres de la famille al Joun-
di, Benmeziane et familles al-
liées ; ainsi qu’à la grande fa-
mille  artistique  marocaine. 

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

Inna lillah oua inna ilaÔhi rajioune

une volonté de nuire à autrui 
et une détérioration de bien 
public. Le voleur a également 
emporté  des couvertures et 
équipements d’oxygénation.

après enquête le cambrio-
leur a été identifié et appré-
hendè. Il s’agirait d’un jeune 
delinquant demeurant  au  
quartier Béni Ouriaghal à 
tanger. 

tous les objets volés ont 
été restitués aux services pu-
blics.

Disparition du dramaturge

Anouar Al Joundi 

Insolite 

Vol de matériel Covid-19

C’est avec une profonde affliction et une immense consternation que 
nous avons accueilli la triste et chagrinante nouvelle du décès survenu  

le 15 septembre 2020, à l’âge de 71 ans,  du très cher regretté  abdelkhalek 
aBBOUD.

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

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées à sa veuve Mme 
Zohra Dahrouch ; à ses filles Hanane, Houda, Siham, à ses neveux Haïtam et Nassir ; à sa nièce Camélia ;  à 
l’ensemble des membres des  familles abboud, Dahrouch  et familles alliées ; ainsi qu’à tous les proches du 
regretté disparu qui tiennent à formuler leur profonde gratitude aux très nombreuses et aimables personnes 
qui se sont associées à leur deuil et partagé leur douleur en se manifestant par leur présence effective, leurs 
prières, leurs appels et leurs messages d’affection, de soutien et de compassion, les priant de trouver, ici, leurs 
sincères remerciements.

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

Inna lillah oua inna ilaïhi rajioune

Nécrologie

Abdelkhalek ABBOUD 
rappelé à Dieu
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DRAmE

Papa, Maman,
Ne me cherchez plus . Ce soir on vient 

de me retrouver. J’étais tout près de vous à 
quelques mètres de chez nous, je vous voyais 
me chercher partout, les yeux enflammés et le 
cœur meurtri.

Mes amis, ne me cherchez plus, mon corps 
gît rigide, glacé par l’ignominie d’un loup en-
ragé. Pleurez moi, mais priez pour ma mère, 
pour mon père et pour mon pays, priez pour 
ces enfants qui se promènent au milieu des 
loups affamés, priez pour ces êtres innocents 
qui n’ont pas eu le temps de courir, de grimper 
dans les arbres hauts et de sauter dans les 
flaques d’eau.

Je suis parti plus tôt que prévu, j’aurai aimé 
rester un peu plus longtemps, juste le temps 
de bien grandir, le temps de jouer, de faire des 
études ... mais malheureusement je fus dévo-
ré par un loup qui avait une tête d’homme, un 
corps d’homme mais qui cachait un regard de 
loup, des dents de loup, un cœur de loup et 
des griffes de loup ... je les vois d’ici mes amis, 
il y a tellement de loups qui rôdent dans ce 
monde, faites attention mes amis, ils rôdent 
de jour comme de nuit, déguisés sous des 
tentures humaines, guidés par des pulsions 
animales, mesquines et dévastatrices.

Je m’en vais mes amis là où je grimperai sur 
des arbres gigantesques, je serai heureux là 
où les spectres maléfiques n’existent pas, je 
suis cet ange qui n’a pas sa place au milieu 
des démons. Je me suis envolé très haut, là où 
aucun mal ne pourrait plus m’atteindre.

Papa, maman, je vous aime.   
Adnan 

« Ô mère je suis ta descendance à 
toi et à mon père, ne me laisse 

pas seul en mon for intérieur, j’affronte 
des difficultés, autour de moi des gens 
rôdent, pareils à de véritables loups, je 
t’en prie ô mère, ô ma tendre, j’apprends 
toujours comment marcher, tu es ma vie 
et tu es mon soutien. Ô mère, je partage 
avec toi mes sentiments d’amour, de com-
passion et de tendresse, ne me laisse pas, 
entends ma voix et mes mots ; ô mère tu 
es ma perfection, ma force, ma mémoire, 
ma vie et ma mort !. 

Adnan

Autre message 
poignant de l’Ange 
Adnan à sa maman

C’était dans l’après-midi du lundi 
7 septembre 2020. 

Le petit adnane Bouchouf, à peine 
11 ans, a été détourné de son chemin 
vers la pharmacie de son quartier à 
Bénimakada  où il devait acheter des 
médicaments pour sa maman  fati-
guée.

a mi-chemin, le jeune garçon est 
abordé par un inconnu sous l’œil vi-
gilant d’une caméra de surveillance 
invisible. Il ne se doutait pas de ce 
que le sort lui réservait ni des inten-
tions macabres  de cet homme qui 
marchait à ses côtés, et qui était, en 
fait, un monstre, un ogre, un bourreau 
qui le conduira  dans une maison 
proche pour le violer sauvagement, 
le tuer impitoyablement et se débar-
rasser de son petit corps découvert 
plus tard  dans un trou superficiel hâ-
tivement creusé par le criminel entre 
des arbustes, derrière une demeure 
du même quartier. 

La disparition inquiète les parents 
et devient intrigante. L’alerte est don-
née, un avis de recherche est lancé 
par la police et la toile se saisit de l’in-
trigante affaire de cette mystérieuse 
disparition. Une photographie de 
l’enfant est largement diffusée sur les 

L’agression sexuelle et le meurtre 
d’un garçon de 11 ans à tanger 

suscitent un profond émoi au Maroc, 
où plusieurs voix réclament la peine 
de mort pour le « monstre » qui a 
tué le « petit adnane». La peine ca-
pitale est toujours en vigueur dans le 
royaume mais n’est plus appliquée 
depuis 1993. Son abolition fait débat 
et les appels à exécution ressur-
gissent quand de grandes affaires 
mobilisent l’opinion publique.

Nombreux sont ceux qui de-
mandent « justice pour adnane » 
depuis que son corps a été retrouvé, 
dans la nuit du vendredi 11 au sa-
medi 12 septembre, enterré sous un 
arbre près de chez lui, dans un quar-
tier populaire de tanger. Le jeune gar-
çon avait disparu le lundi précédent 
après être sorti faire une course. Sa 
famille avait alerté la police et son 
portrait avait été massivement diffu-
sé sur les réseaux sociaux.

Des internautes ont relayé des 
images de mauvaise qualité, ex-
traites d’une caméra de surveillance, 
où on le voit marcher aux côtés d’un 
inconnu. L’homme, un ouvrier de 24 
ans travaillant dans l’immense zone 
industrielle de la ville portuaire de 
Tanger, a été identifié et interpellé 
pour « homicide volontaire sur mi-
neur avec attentat à la pudeur », a an-
noncé la DGSN, la police marocaine.

Selon l’enquête préliminaire, « le 

réseaux sociaux, avec des images de 
mauvaise qualité, captées par la ca-
méra de surveillance. 

Les premières nouvelles tombent 
vendredi soir : la police interpelle un 
premier suspect : un ouvrier de 24 
ans, originaire de Sidi kacem,  travail-
lant dans une  zone industrielle à tan-
ger,  identifié comme étant l’homme 
filmé auprès du garçon disparu.

Le suspect ne tardera pas à faire 
des aveux : « il a emmené le jeune 
garçon  dans une maison du quar-
tier, co-louée avec trois autres jeunes 
gens. En leur absence, il agresse 
sexuellement le jeune adnane et le 
tue avant de l’enterrer à proximité. 
En apprenant ensuite que sa photo 
figurait dans une vidéo de la caméra 
de surveillance, le meurtrier se serait, 
apparemment  rasé la barbe et cou-
pé les cheveux, puis envoyé, de son 
téléphone, un message au père de 
la victime lui faisant croire que son 
fils était kidnappé et séquestré. Il lui 
exige une rançon afin de relâcher le 
garçon. Tout cela reste à confirmer.

Lundi, le suspect est déféré  devant 
le procureur du Roi à tanger pour 
«homicide volontaire sur mineur 
avec attentat à la pudeur»,  en même 

mis en cause a emmené la victime 
dans un appartement qu’il loue 
dans le même quartier, l’a agressée 
sexuellement et commis l’homicide 
volontaire », avant de l’enterrer à 
proximité. Il a été déféré lundi devant 
le procureur du roi à tanger, en même 
temps que ses trois colocataires, 
poursuivis pour « non-dénonciation 
d’un crime».

Dans un message de condo-
léances à la famille à la suite de cette 
« perte cruelle », le roi Mohammed VI 
a condamné « un crime odieux ».

Selon la presse marocaine, le 
suspect s’est rasé la barbe et a 
changé de coupe de cheveux après 
l’agression, dans l’espoir de ne pas 
être identifié. Mais il s’est trahi en 
envoyant depuis son numéro de té-
léphone personnel une demande 
de rançon aux parents, leur faisant 
croire que leur fils était toujours vi-
vant, selon les médias locaux.

L’affaire a provoqué une vague de 
colère à tanger, où un sit-in a mobilisé 
samedi des centaines de personnes, 
avec des appels à « exécuter le meur-
trier d’adnane ». Sur les réseaux so-
ciaux, les appels à la peine de mort 
se multiplient à coups de pétitions in-
dignées. « Nous, citoyens marocains, 
mères et pères, demandons la peine 
maximale, à savoir la peine de mort 
pour ce criminel », peut-on lire dans 
une de ces pétitions, qui a récolté 

temps que ses trois colocataires qui 
seraient poursuivis pour «non dé-
nonciation d’un crime». 

Cette triste affaire a provoqué une 
vague de colère au Maroc et particu-
lièrement à tanger où un sit-in a mo-
bilisé de très nombreuses  personnes 
appelant à une peine sévère  pour le 
meurtrier d’adnane». Sur les réseaux 
sociaux, les appels à une lourde 
peine  se multiplient également.

L’association «touche pas à mon 
enfant» a exhorté les autorités à ac-
tiver un dispositif de prévention à  
l’instar de celui appelé « alerte-En-
lèvement », qui aurait permis de 
«sauver plusieurs vies d’enfants en 
Europe», affirme-t-on.

a souligner l’émouvant Message de 
condoléances adressé à la famille de 
feu adnane Bouchouf, par SM le Roi 
Mohammed VI, dans lequel le Souve-
rain a condamné ce crime odieux.

plus de 5 000 signatures.
Des voix plus minoritaires disent 

toutefois s’opposer à la peine de 
mort, parfois en invoquant la Consti-
tution, qui consacre le droit à la vie.

après la découverte du corps, l’as-
sociation touche pas à mon enfant 
a exhorté les autorités à activer un 
dispositif « alerte enlèvement », qui 
a permis de « sauver plusieurs vies 
d’enfants en Europe ». « Il est temps 
que l’Etat fasse de la prévention », a 
martelé l’ONG marocaine. Plus géné-
ralement, l’affaire remet sur le devant 
de la scène la question de la protec-
tion de l’enfance dans ce pays régu-
lièrement marqué par des affaires de 
pédophilie. Des ONG dénoncent de-
puis longtemps des condamnations 
qu’elles jugent trop clémentes, ap-
pelant à renforcer la lutte contre les 
prédateurs sexuels.

En juin, un homme soupçonné 
d’avoir violé une fillette de 6 ans dans 
le sud du pays avait été libéré sous 
caution, avant d’être remis en déten-
tion après de vives protestations. a 
l’été 2013, la grâce royale un temps 
accordée par erreur à un pédophile 
espagnol avait déclenché une po-
lémique violente et d’importantes 
manifestations. Depuis l’arrestation 
de l’agresseur présumé d’adnane, 
la police a annoncé avoir interpellé 
deux autres pédophiles, à tanger et 
Safi (sud).

Le détournement, le viol et le meurtre d’un enfant 
de 11 ans bouleversent le Maroc

L’émouvante histoire de 

ADNANE

Emouvant
Hommage posthume 

à la mémoire de 
l’Ange Adnan

par Habiba Touzani Idrissi

lu par son prof d’arabe 

Lu pour vous dans avec AFP

Adnan dans la presse étrangère
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Au Maroc, vague de colère après l’agression sexuelle 
et le meurtre d’un garçon de 11 ans 

Des sit-in et des pétitions réclament la peine de mort pour l’assassin présumé d’Adnane, qui 
a été déféré devant le procureur du Roi à Tanger pour « homicide volontaire ».
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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

al
-a

sr

al
-M

ag
hr

ib

al
-Ic

ha
e

  Sam. 19 05:38 13:22 16:45 19:28 20:45 

 Dim. 20 05:39 13:22 16:44 19:28 20:44 

 Lun. 21 05:40 13:21 16:43 19:27 20:42

 Mar. 22 05:41 13: 21 16:42 19:26 20:41

 Mer. 23 05:42 13:21 16:41 19:25 20:41

 Jeu. 24 05:43 13:20 16:41 19:24 20:40

 Ven. 25  05:44 13:20 16:40 19:23 20:40

HORaIRES DES PRIÈRES
du 19 au 25 Septembre 2020

CULTE
MUSULMAN

HORAIRE DES
PHARMACIES PHARMACIE DE GARDE

JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORaIRE NORMaL 
JOURNaLIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00

HORaIRE DES PHaRMaCIES 
DE 24 H PENDaNt La SEMaINE

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

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

HORaIRE DE GaRDE 
PENDaNt La JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

BÉLIER : (21 MARS - 20 AvRIL)
Humeur :  Votre insouciance ressemble à de la passivité, restez attentif à ce 
qui se passe dans votre existence, gardez l’œil vif.
Amour : Grâce à votre facilité à vous adapter aux autres, vous faites de nom-
breuses rencontres, toutes plus intéressantes les unes que les autres.
Argent : Les astres vous donnent de l’élan si vous aviez à négocier avec 
votre banquier ou bien avec votre hiérarchie.
Travail : Vous êtes assuré de conjuguer harmonie et bonheur dans vos re-
lations. 

TAUREAU : (21 AvRIL - 20 MAI)
Humeur : Vous êtes plein de joie de vivre. L’optimisme ne vous manque pas 
et vous apporte la Chance !.
Amour : Soignez votre allure, votre apparence, la beauté sous toutes ses 
formes est largement prisée par les énergies du jour. 
Argent : Ce n’est pas la meilleure période pour vos finances mais ouvrez les 
yeux, une opportunité de les améliorer se présente.
Travail : Vous appréciez de pouvoir travailler à l’extérieur, ou, à minima, de 
cultiver vos plantes grasses. 

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur : Gardez pour vous vos indécisions, quelqu’un risque de vous faire 
pencher du mauvais côté de la balance.
Amour : Vous ne gaspillerez pas d’énergie pour rien, tout est simple. Vous 
êtes de bonne humeur, les autres s’en aperçoivent.
Argent : Vous gagnez en confiance parce que vos actions sont reconnues. 
Le domaine des finances est très marqué par une période favorable.
Travail : Vous vous sentez particulièrement à l’aise. Utilisez cet atout pour 
faire avancer vos projets et glaner quelques succès bien mérités. 

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Humeur : Cette semaine se teinte d’insouciance et d’optimisme mais induit 
une certaine dispersion, des négligences et des distractions. 
Amour : Les influences astrales vous invitent au dialogue, les échanges sont 
bénéfiques, les contacts nombreux. 
Argent : Votre situation actuelle n’est pas négative puisqu’elle vous permet 
de dépenser. Par contre vous devriez voir plus loin dans le temps.
Travail : Vos projets sont appréciés et encouragés. Le ciel vous recommande 
vivement de veiller à votre équilibre et de prendre soin de vous sans tarder. 

 LION : (24 JUILLET - 23 AOûT)
Humeur : Un moral au beau fixe, de l’énergie à revendre, vous êtes paré 
pour booster vos relations et pour vous livrer à des activités très plaisantes. 
Amour : En amour, vous privilégiez l’action. Vous organisez votre emploi du 
temps selon celui de vos proches et celui de votre partenaire. 
Argent : Vous avez très envie de diversifier vos revenus et plus encore de 
tenter de nouvelles méthodes pour gagner de l’argent. 
Travail : Vous bénéficiez de la protection céleste qui vous facilite grandement 
la tâche en ouvrant un dialogue porteur et en multipliant les contacts utiles.

vIERGE : (24 AOûT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : Votre envie d’activités collectives ne rencontre pas toujours le 
succès espéré et cela vous met d’humeur chagrine ? 
Amour : Vous pourriez retrouver des sensations oubliées ou vous connecter 
à la nature, retrouver vos racines, tout cela vous aidera à épanouir sur le 
plan amoureux.
Argent : Vos finances rebondissent comme vous ne l’imaginiez pas et cela 
vous donne du grain à moudre pour convaincre d’éventuels financeurs de 
vous soutenir dans un projet qui vous motive.
Travail : Vous passez une belle journée si vous équilibrez vos interventions: 
si vous foncez sans forcer et si vous osez sans abuser. 

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Pour lutter contre le blues vous profitez de tous les petits signes 
du quotidien que vous envoie le ciel.
Amour : Une meilleure structuration de vous-même, de votre couple se 
mettra en place.
Argent : Vous êtes parfaitement détendu et vous transmettez facilement 
votre bonne humeur aux autres.
Travail : Vous abordez les choses sous un nouvel angle. C’est la bonne 
solution.

SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Vous n’êtes pas prêt à entamer un travail délicat, levez le pied. Les af-
faires juridiques ou des questions de règlement seront votre impératif absolu.
Amour : Si vous êtes seul, le ciel vous apporte de nouvelles relations. Si 
vous êtes en couple, c’est une belle moments pour mettre les choses à plat.
Argent : Vous misez sur les échanges et sur vos connaissances, vous ne 
perdez pas au change.
Travail : Une bonne idée ou une initiative heureuse pourrait bien aboutir à 
un contrat, une association.

SAGITTAIRE : (23 NOvEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur : Vous êtes prêt à vous ouvrir aux autres et à bousculer les lignes 
pour atteindre vos objectifs.
Amour : Savourez la délicatesse de sentiment et de comportement que de-
mande cette semaine.
Argent : Patience, concentration sont en hausse et vous mènent aux succès 
escomptés, suivez ce fil conducteur et penchez-vous sur vos comptes.
Travail : Si vous préférez la couler douce, évitez de trop grignoter, vous 
pourriez avoir quelques regrets après coup. 

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOvEMBRE)
Humeur : Vous progressez efficacement en coordination avec les autres, 
vous cherchez à nouer des alliances, des partenariats.
Amour : Dans le cadre du travail, une amitié amoureuse pourrait vous dés-
tabiliser. Restez vigilant.
Argent : Vous naviguez entre votre besoin de stabilité matérielle et un besoin 
de dépenses qui se fait de plus en plus pressant...
Travail : Si vous êtes d’une manière ou d’une autre lié à la communication 
ou à une activité commerciale, vous risquez fort de remporter le jackpot !. 

vERSEAU : (21 JANvIER - 19 FEvRIER)
Humeur :  Comme tout le monde vous avez des tâches obligatoires à gérer 
au quotidien. Pour autant pour les effectuer vous ne vous braquez pas.
Amour : C’est un très bon moment pour officialiser : vous fiancer, vous ma-
rier, vous installer en couple ou fonder une famille !.
Argent : Votre forme financière se maintient honorablement, vous saurez 
défendre vos intérêts avec finesse et efficacité. 
Travail : C’est le moment de conclure une affaire en cours et, s’il y a lieu, de si-
gner un contrat. Si l’on vous propose de vous associer, ne ratez pas le coche !. 

POISSON : (20 FEvRIER - 20 MARS)
Humeur : Vous ferez en sorte qu’il soit impossible de douter de votre bonne foi. 
Vous y réussirez en vous engageant et en donnant le meilleur de vous-même.
Amour : Climat céleste propice aux romances ! Ouvrez l’œil si vous êtes un 
cœur à prendre, le ciel favorise tous vos espoirs ! 
Argent : Votre gestion est une gestion intelligente. D’un côté, il y a votre 
envie de faire des économies !
Travail : Vous avez besoin d’avoir confiance en vos moyens pour dénicher 
une place dans un milieu professionnel qui vous plaît.

HOROSCOPE

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

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

TELEPHONES UTILES

• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO

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

Studio
Rachid
Dfouf

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

GSM : 06.61.15.47.64
taNGER

AbdelilahAbdelilah

Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

Semaine du 22 au 25
aout 2020
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Annonces Légales et Administratives
« FIPROF s.a.r.l »

 Fiduciaire des Professionnels 
Siège social : 02,5éme Etage, 

Immeuble Tachfine 88, Avenue 
Youssef Ibn Tachfine-Tanger

Tél. : 0539 94 50 61 Fax : 0539 94 50 44
Email : contact@fiprof.ma

CONSTITION D’UNE SOCIETE A 
RESPONSABILITE LIMITEE 

A ASSOCIE UNIQUE
Au terme d’un acte sous seing prive en 
date à  Martil le 26/08/2020, et enregis-
tré le 02/09/2020 sous les références 
(RE2103/2020), il a été établi les statuts de 
la société a responsabilité limitée a asso-
ciée unique  dont les caractéristiques sont 
les suivants :
Dénomination :
La  Société prend la dénomination de: « 
ZERBOUH TRANS S.A.R.L A ASSOCIE 
UNIQUE   ».
Objet Social :
La Société   a pour  objet principalement au 
Maroc ou à l’étranger, directement ou indi-
rectement, tant pour son compte que pour 
le compte de tiers ou participation : 
• Transport des Personnels des entreprises 
par tous types de moyens de transport. 
Et plus généralement, toutes opérations 
commerciales,  industrielles, financières, 
mobilières et immobilières se rattachant 
directement ou indirectement aux projets 
ci-dessus ou pouvant favoriser le dévelop-
pement de la société. 
Siége Social : 
Le  siège  social  est fixé  à  Martil :
Appartement n°496,1er Etage, Quartier 
Chbar, Avenue Moulay Rachid. 
Capital Social :
Le capital social est fixé à la somme de 
CENT MILLE DIRHAMS (100.000,- DH), 
divisé  en CENT (100) parts sociales de 
MILLE DIRHAMS (1.000,- DH) chacune, 
numérotées de 1 à 100 souscrites en tota-
lité, intégralement libérées, et attribué à 
l’associé unique : 
1/ Mr. Abdellatif ZERBOUH à concurrence :
CENT parts sociales  
Ci,...................100 Parts Sociales
Soit au Total  =   100 Parts Sociales
Gérance :
L’associé unique nomme en qualité de 
gérant unique de la Société pour une durée 
illimitée:
1/ Mr. Ismail GERROUJ, Marocain, né le 
29/11/1991 à Tassif Chefchaouen, titu-
laire de la CIN N° L522489 et demeurant à 
Tétouan : AVENUE OUED TANSIFT RUE 
14 N°12. 
Signature :
La Société est valablement engagée pour 
tous les actes  et documents la concernant 
par la seule signature de  gérant unique. 

Le dépôt légal a été effectué aux greffes 
du tribunal de Tétouan le  14/09/2020  

sous le numéro    3002        RC : 27511                                                   
Pour Extrait et mention

FIPROF
-----------------------------------------------------

« FIPROF s.a.r.l »
 Fiduciaire des Professionnels 
Siège social : 02,5éme Etage, 

Immeuble Tachfine 88, Avenue 
Youssef Ibn Tachfine-Tanger

Tél. : 0539 94 50 61 Fax : 0539 94 50 44
Email : contact@fiprof.ma

CONSTITION D’UNE SOCIETE A RES-
PONSABILITE LIMITEE 

A ASSOCIE UNIQUE
Au terme d’un acte sous seing prive en 
date à  Martil le 27/08/2020, et enregis-
tré le 28/08/2020 sous les références 
(RE2033/2020), il a été établi les statuts de 
la société a responsabilité limitée a asso-
ciée unique  dont les caractéristiques sont 
les suivants :
Dénomination :
La  Société prend la dénomination de: « 
EURO OUEST TRANS S.A.R.L A ASSO-
CIE UNIQUE  ».
Objet Social :
La Société   a pour  objet principalement au 
Maroc ou à l’étranger, directement ou indi-
rectement, tant pour son compte que pour 
le compte de tiers ou participation : 
• Transport des Personnels des entreprises 
par tous types de moyens de transport. --
Et plus généralement, toutes opérations 
commerciales,  industrielles, financières, 
mobilières et immobilières se rattachant 
directement ou indirectement aux projets 
ci-dessus ou pouvant favoriser le dévelop-
pement de la société. 
Siége Social : 
Le  siège  social  est fixé  à  Martil : Appar-
tement n°496,1er Etage, Quartier Chbar, 
Avenue Moulay Rachid. 
Capital Social :
Le capital social est fixé à la somme de 
CENT MILLE DIRHAMS (100.000,- DH), 
divisé  en CENT (100) parts sociales de 
MILLE DIRHAMS (1.000,- DH) chacune, 
numérotées de 1 à 100 souscrites en tota-
lité, intégralement libérées, et attribué à 
l’associé unique : 
1/ Mr. Ibrahym HOSNY à concurrence :
CENT parts sociales  
Ci,............100 Parts Sociales
Soit au Total  =   100 Parts Sociales
Gérance :

L’associé unique nomme en qualité de 
gérant unique de la Société pour une durée 
illimitée:
1/ Mr. Mohsine LEBBAD, Marocain, né le 
27/04/1984 à Imzouren Al Hoceima, titu-
laire de la CIN N° L453691 et demeurant à 
: HAY NAKATA N°650-TETOUAN.  
Signature :
La Société est valablement engagée pour 
tous les actes  et documents la concernant 
par la seule signature de  gérant unique. 
Le dépôt légal a été effectué aux greffes du 
tribunal de Tétouan le  14/09/2020  sous le 
numéro    3004       RC : 27515.

Pour Extrait et mention
FIPROF

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

 Fiduciaire des Professionnels 
Siège social : 02,5éme Etage,

 Immeuble Tachfine 88, Avenue 
Youssef Ibn Tachfine-Tanger

Tél. : 0539 94 50 61 Fax : 0539 94 50 44
Email : contact@fiprof.ma

CONSTITION D’UNE SOCIETE A
 RESPONSABILITE LIMITEE A 

ASSOCIE UNIQUE
Au terme d’un acte sous seing prive en 
date à  Martil le 26/08/2020, et enregis-
tré le 02/09/2020 sous les références 
(RE2104/2020), il a été établi les statuts de 
la société a responsabilité limitée a asso-
ciée unique  dont les caractéristiques sont 
les suivants :
Dénomination :
La  Société prend la dénomination de: « 
INASNORD TRANS S.A.R.L A ASSOCIE 
UNIQUE».
Objet Social :
La Société   a pour  objet principalement au 
Maroc ou à l’étranger, directement ou indi-
rectement, tant pour son compte que pour 
le compte de tiers ou participation : 
• Transport de Personnel des entreprises 
par tous types de moyens de transport. 
Et plus généralement, toutes opérations 
commerciales,  industrielles, financières, 
mobilières et immobilières se rattachant 
directement ou indirectement aux projets 
ci-dessus ou pouvant favoriser le dévelop-
pement de la société. 
Siége Social : 
Le  siège  social  est fixé  à  Martil Appar-
tement n°496,1er Etage, Quartier Chbar, 
Avenue Moulay Rachid. 
Capital Social :
Le capital social est fixé à la somme de 
CENT MILLE DIRHAMS (100.000,- DH), 
divisé  en CENT (100) parts sociales de 
MILLE DIRHAMS (1.000,- DH) chacune, 
numérotées de 1 à 100 souscrites en tota-
lité, intégralement libérées, et attribué à 
l’associé unique : 
1/ Mlle. Inass EL MAIMOUNI à concur-
rence:
CENT parts sociales  
Ci,........................100 Parts Sociales
Soit au Total  =  100 Parts Sociales
Gérance :
L’associée unique nomme en qualité de 
gérante unique de la Société pour une 
durée illimitée:
1/Mme. Samya ANKADI, Marocaine, née le 
20/05/1989 à Tétouan, titulaire de la CIN 
N° L472488, et demeurant à TETOUAN : 
TOUIBLA BOUFROURI ROUTE SEBTA 
KLM 4. --
Signature :
La Société est valablement engagée pour 
tous les actes  et documents la concernant 
par la seule signature de  gérante unique. 
Le dépôt légal a été effectué aux greffes du 
Tétouan le  14/09/2020   sous le numéro    
3003      RC : 27513.

Pour Extrait et mention
FIPROF

-----------------------------------------------------
Avis de constitution d’une SARL au
GROUPE BOURASS HOLDING sarl 

d’associé unique
I- Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date à Tanger, Le 11 Septembre 2020, il a 
été établi les Statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée d’associé unique dont 
les caractéristiques sont les suivantes :
* Dénomination :   GROUPE BOURASS 
HOLDING sarl d’associé unique.
* Forme juridique : Société à responsabilité 
limitée d’associé unique.
* Objet : La société a pour objet : 
-- L’activité de Holding de détention de par-
ticipations, de gestion de portefeuille des 
valeurs mobilières et la prise de participa-
tion dans toutes sortes d’entreprises.
Et en général, effectuer toute opération 
industrielle, financière, commerciale, mobi-
lière ou immobilière se rapportant directe-
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus 
précité et susceptible de favoriser le déve-
loppement de la société.
* Siège social : Tanger, 36, Allal Ben Abdel-
lah 1er Etage N° 02.
* Durée : 99 ans.
* Capital social : il est fixé à cent mille 
(100.000,00) dirhams et divisé en mille 
(1.000) parts sociales de cent (100,00) di-
rhams chacune et sont attribuées à l’asso-
cié unique M. Mohamed BOURASS, maro-
cain, né le 13/02/1986 à Tanger, titulaire de 
la CIN : K-389013 et demeurant à Tanger, 

Lots Kadiria Resd Les Pins 2 Bloc A n°01.
* Gérance : M. Mohamed BOURASS est 
désigné gérant unique de la société pour 
une durée illimitée et avec tous les pou-
voirs légaux et statutaires. Ainsi, la société 
sera valablement engagée pour tout acte 
et document la concernant par sa signature 
seule.
* Année sociale : elle débute le 1er janvier 
et se termine le 31 décembre de chaque 
année.  
* Bénéfices : après déduction des reports 
à nouveaux débiteurs éventuels et dotation 
à la réserve légale et statutaires et suivant 
décision ordinaire annuelle de l’associé 
unique le solde des bénéfices nets est, soit 
reporté à nouveau, soit versé en tant que 
dividende à l’associé unique.
II- Le dépôt légal a été effectué au secré-
tariat-greffe du Tribunal de Commerce de 
Tanger le 19/09/2020 RC° 107957
Dépôt n° 233924

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

SOCIETE VRINORD SARL AU
RC 107561

ICE : 002467731000078
Aux termes d’un acte sous seing prive en 
date du 15 juillet 2020  et enregistré le 
01/09/2020 il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée associé 
unique, dont les caractéristiques suivant :
DENOMINATION SOCIALE:
SOCIETE VRINORD SARL AU
OBJET: Restauration et services au plus 
près des territoires.
SIEGE SOCIAL:
LOCAL RDC SISE MERS ACHENNAD 
(ZAIDI) LOT 3070 TANGER.
DUREE:
99 ans à compter de l’immatriculation 
CAPITAL SOCAIL: 10.000,0 DH
Le capitale social est fixe a la somme de 
10.000,00 dirhams
GERANCE:
 Mr. ABDESSAMAD BARKIA N° CIN LB 
210101 nommé pour une durée indéter-
minée.
Le dépôt légal a été effectue auprès du tri-
bunal de commerce de Tanger sous le nu-
méro RC 107561  en date du 07/09/2020.

-----------------------------------------------------
« STE BHM MAROC CAR 

RC N° 85665
S.A.R.L. »

Société A Responsabilité Limitée au capital 
de 10.000,00 dirhams
Siège social : Branes 1, Rue Ibn Sahib 
Assalat , n°8  
TANGER              
DISSOLUTION ANTICIPE DE LA SO-
CIETE
1- Aux termes d’un acte sous seing privé et 
enregistré à Tanger Le 28/07/2020, 
L’Assemblée Générale décide ce qui suit :
- La dissolution anticipée de la société et 
l‘affectation de l’actif social ;
- La nomination en qualité de liquidateur 
Mme Hanan El Main
- La fixation du siège de liquidation à 
l’adresse suivante Tanger, Branes 1, Rue 
Ibn Sahib Assalat , n°8  
DEPOT LEGAL : Le dépôt légal a été effec-
tué au secrétariat-greffe du tribunal de Tan-
ger en date du 15/09/2020 sous le numéro 
de dépôt 4607  RC 85665.

-----------------------------------------------------
GROUPE MANAGEMENT DE 
COMPETENCE SARL (A-U). 

5, AV. EL HARIRI 3ème ETAGE N° 32
TANGER

SO-M SPA SARL (AU)
CAPITAL SOCIAL : 50 000.00 DH.

SIEGE SOCIAL : Av.Bethoven, 
Rés.Mouahidine I, n°13, RDC, 

Tanger 
RC N° :75679

- Démission de gérante
- Nomination de gérant

- Signature
Aux termes du Procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 
14/09/2020, ils ont décidé ce qui suit :
L’assemblée générale extraordinaire 
accepte la démission de Mme. MANAR 
ZOUHRI, Marocaine, titulaire d’une CIN N° 
BL2449 de ses fonctions de la gérance et 
le remercie pour les services rendus à la 
société et lui donne quitus de sa gestion.
- L’Assemblée Générale Extraordinaire 
accepte la nomination en qualité de gérant 
non associé Mr. Hicham zouhri, titulaire de 
la CIN N X252201, pour une durée indé-
terminée.
La société sera valablement engagée sous 
tous les actes et documents sauf les opé-
rations bancaires par la seule signature de 
gérant Non Associé Mr. Hicham zouhri, 
titulaire de la CIN N X252201.
La seule signature de l’associée unique 
Mme. MANAR ZOUHRI titulaire d’une CIN 
N° BL2449 engage la société pour toutes 
les opérations bancaires.
Le dépôt légal de la société a été effectué 
au greffe du Tribunal de commerce de Tan-
ger, le 18/09/2020 sous le n° 4768/2020.

 POUR EXTRAIT ET MENTION
GROUPE MANAGEMENT DE COMPE-

TENCE SARL (AU)

Depuis quelque temps, la situation épidémiologique s’améliore 
nettement à tanger dont la population a longtemps vécu le 

stress d’un reconfinement probable.
ainsi, après un combat de longue haleine mené par les autorités 

locales et sanitaires face à la pandémie, les citoyens reprennent 
progressivement confiance et retrouvent leurs habitudes, tout en 
gardant un œil vigilant sur les obligations sanitaires. 

ainsi, écrit notre confrère aujourd’hui le Maroc, tanger 
commence, en douceur à refaire partie des communes les moins 
affectées par la pandémie au niveau national. D’autant, que sur 
un total de 180 cas de contamination à la Covid-19, enregistrés 
pendant les deux journées des 14 et 15 septembre courant, dans 
la région de tanger-tétouan-al Hoceima, la ville du détroit n’a 
connu en ces 48 heures que 44 infections, dont seulement 7 cas 
le 14 septembre.

Selon les données du ministère de la santé relatives à l’évolution 
de la situation épidémiologique du 7 au 13 septembre, le Nord a pu 
se positionner parmi les zones les moins affectées de la pandémie, 
avec un taux d’incidence hebdomadaire de 20 cas d’infection 
pour 100.000 habitants. Ce nouveau positionnement de la région 
nordique en général et tanger en particulier parmi les zones 
les moins touchées est le fruit de grands efforts déployés pour 
pouvoir y maintenir la situation sanitaire sous contrôle. Notons 
qu’après l’explosion des cas de contamination avec l’apparition 
des clusters à la mi-juillet, les autorités ont réussi à gagner le pari 
de faire sortir tanger de l’état d’alerte maximal grâce à plusieurs 
facteurs, dont l’arrivée des Forces armées royales en renfort aux 
éléments de la Sûreté nationale et des Forces auxiliaires pour 
pouvoir contenir la pandémie sur le territoire urbain. Ceci a permis 
à la ville du détroit, bien avant la mi-août, de descendre sous la 
barre des 100 infections.

Cette amélioration de la situation fait renaître l’espoir parmi la 
population tangéroise de voir leur ville reprendre un peu de son 
dynamisme grâce à la levée de certaines mesures de restrictions 
telles que celles relatives au déplacement à l’entrée et à la sortie 
de la ville. Surtout que le maintien de tanger dans la Zone II 
parmi les communes enregistrant le plus grand nombre de cas 
de contamination a constitué un coup dur pour les différents 
secteurs, dont le tourisme qui est le plus durement touché par la 
pandémie, ajoute le journal.

Covid 19
Amélioration de la 

situation épidémiologique 
à Tanger 
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إلى  النزول  الباحث عن تفادي  اتحاد طنجة   أهدر 
مبارتين.  في  بملعبه  االستقبال  فرصة  الثاني،  القسم 
بهدف  معه  وتعادل  بركان  نهضة  ضيفه  أمام  األولى 
الماضي  األحد  مساء  بطنجة  الكبير  بالملعب  لمثله 
الوطنيـة  البطولــة  من   21 الدورة  مؤجـل  لحســاب 
سباق  بركان  نهضة  وكان  القدم.   لكرة  االحترافية 
 31 الدقيقة  في  العشير  حمدي  بواسطة  اإلحراز   إلى 
تسديدة قوية خدعت حارس مرمى اتحاد طنجة هشام 
المجهد. ونجح الظهير االيسر حاتم الوهابي في إدراك 
التعادل في الدقيقة 52 مستغال سوء تواصل بين محمد 
العروبي  زهير  والحارس  بركان  نهضة  مدافع  فرحان 
بعد تمريرة من طارق أستاتي. وخيم الحزن على بداية 
المباراة حين دخل العبو اتحاد طنجة بأقمصة تضامنية 
للطفل  صورة  مع  قلوبنا«  في  »ستظل  عبارة  تحمل 
عدنان بوشوف، ضحية جريمة مروعة شهدتها مدينة 
األرض،  عامل  الفريق فرصة  ولم يستغل  أخيرا.  طنجة 
الملكي  الجيش  فريق  ضيفه،  أمام  العددي  والنقص 
واقتسم معه كذلك نقط المباراة التي جمعتهما مساء 
األربعاء لحساب مؤجل الدورة 23 من البطولة. وتمكن 
الجيش من إحراز هدف منذ الدقيقة 11 من ضربة جزاء 
نفذها بنجاح رضا سليم، بعد خطأ ارتكبه المدافع أيمن 
سديل الذي أثار إقحامه أساسيا من قبل المدرب بيدرو 
التعادل في  الوهابي، مسجل هدف  بنعلي مكان حاتم 
الفريق  أنصار  وسط  كبيرا  جدال  بركان،  نهضة  مباراة 

من خالل التعليقات على المباراة عبر وسائل التواصل 
التي  الكبيرة  التغييرات  انتقاد  تم  كما  االجتماعي، 
أقدم عليها مدرب الفريق في المباريات األربع األخيرة 
التعادل  هدف  تسجيل  طنجة  اتحاد  واستطاع  للفريق. 
ضربة  من   62 الدقيقة  في  المودن  سفيان  بواسطة 
وخلق  بديال  دخل  الذي  أنور  يوسف  عليها  جزاء حصل 
طنجة  اتحاد  وضغط  الفريق.   هجوم  خط  في  حركية 
على ضيفه خاصة بعد طرد عميده عماد الرحولي بعد 
أخرجها  خمسة  أصل  من  ثانية  صفراء  بطاقة  تلقيه 
الحكم هشام التمسماني أليوب لكرد وألبيرتو مونتيرو، 
إثنين  مقابل  العسكري،  الفريق  من  تونغارا  بكر  وأبو 
طنجة  اتحاد  من  المودن  وسفيان  األصباحي  ألنس 
الذي خلق مجموعة من الفرص لحسم المباراة، خاصة 
حارس  بنجاح  لهما  تصدى  الشيبي  لمحمد  فرصتين 

المرمى العسكري، أيوب لكرد بنجاح. 
التي  طنجة  مدينة  سلطات  المبارتين  وأربكت 
على  األحد  يوم  اإلغالق  بقرار  المقاهي  أرباب  أشعرت 
لمباراة  بالنسبة  العاشرة  بدل  مساء  السادسة  الساعة 
ربع ساعة من  بعد  وعلى  السابعة مساء،  بركان، ومن 
انطالق مباراة الجيش الملكي يوم األربعاء، تحسبا ألي 
اختالط لجماهير اتحاد طنجة بالمقاهي والحفاظ على 

التباعد والحد من انتشار فيروس كورونا.
مع  الفارق  طنجة  اتحاد  قلص  وبالتعادلين، 
أولمبيك اخريبكة صاحب المركز 14 إلى نقطة واحدة 

15، في  23 نقطــة في المركـز  بعدما أصبح رصيــده 
عن  مالل  بني  رجاء  أمام  مؤجلتين،  مباراتين  انتظار 
الدورة 24  يخوضها يوم غد األحد 20 شتنبر بالملعب 
الدورة  عن  الزمامرة  نهضة  وأمام  زم،  بوادي  البلدي 
الكبير  23 شتنبر بالملعب  25،  يخوضها يوم األربعاء 

بطنجة. 
الترتيب العام: 

01 - الرجاء البيضاوي: 45 نقطة
02 - الوداد البيضاوي: 44 //
03 – مولودية وجدة: 41 // 

04 - نهضة بركان : 41 //
05 - الفتح الرباطي: 37 // 

06 - الجيش الملكي: 36 // 
07 - د. الحسني الجديدي: 35 //

08 - المغرب التطواني: 33 //
09 - أولمبيك أسفي: 32 //

10 - يوسفية برشيد: 30 // 
11 - حسنية أكادير: 28 //  
12 – سريع وادي زم: 27 //

13 - نهضة الزمامرة: 25 //
14 - أولمبيك اخريبكة: 24 // 

15 - اتحاد طنجة: 23 // 
16 - رجاء بني مالل: 11 // 

خ�لة املهدي اأول امراأة تق�د مباراة يف بط�لة
ع�شبة ال�شمال لكرة القدم

البطولة الحرتافية :

القدم  لكرة  الشمال  بعصبة  التحكيم  مديرية  عينت 
الممتاز  القسم  بطولة  مباراة  لقيادة  حكمة  مرة  ألول 
شباب  فريق  أصيلة  بمدينة  جمعت  التي  الشمال  لعصبة 
الدغالين  بشباب وداد طنجة يوم األحد الماضي لحساب 
الحكمة  قادتها  التي  المباراة  وانتهت  األخيرة.  الدورة 
خولة المهدي بمساعدة بدر فرحان واسماعيل ابو النصر 
هدفين.  مقابل  أهداف  بأربعة  الضيف  الفريق  بانتصار 
وتركت ابنة مدينة أصيلة و الالعب السابقة بفريق فتيات 
وتركيز  باقتدار  المباراة  قادت  بعدما  انطباعا  طنجة  وداد 

كبيرين استحقت في النهاية تهنئة من الفريقين.
يذكر أن فريق أجاكس طنجة كان قد حسم الصعود 
الممتاز  القسم  بطولة  ختام  قبل  الثاني هواة  القسم  إلى 

للعصبة منذ ثالث دورات.

احتاد طنجة يهدر اأربع نقط مبلعبه
اأمام بركان واجلي�س

السلطات تغلق مقاهي المدينة مبكرا بسبب المبارتين والفريق يتضامن
مع أسرة المرحوم عدنان بوشوف

خبر األسبوع

كشفت لجنة االنضباط بالرابطة 
المحترفـــة، عن عقوبـــات  الفرنسية 
مباراة الكالسيكـو التي جمعت باريس 
مارسيليا،  وأولمبيك  جيرمــان  ســان 
األحد الماضي بحديقـــة األمراء. ونال 
كورزاوا مدافــع بي إس جي العقوبــة 
لتعديــه  مباريــات   6 بإيقافــه  األكبر 
بالركل على جوردان ظهير مارسيليا، 
الذي تم إيقافه أيضا لـ 3 مباريات. أما 
األرجنتيني بينيديتو مهاجم مارسيليا 
تم إيقافه مباراة واحدة. ونال الثنائي 
نيمار وزميله باريديس عقوبة اإليقاف 

مباراتين مع مباراة إضافيـة مع إيقـاف التنفيذ. كما تقرر أيضا مثول 
األسبـوع  معه  للتحقيق  االنضبـاط  لجنـة  أمام  ماريا  دي  األرجنتيني 
المقبل في واقعـة اتهامه بالبصـق على جونزاليس مدافع مارسيليا. 
بأن  نيمار  مزاعم  في  التحقيـق  فتـح  عن  المحترفيـن  رابطـة  وأعلنت 

جونزاليس وجه له إساءات عنصرية.

الدوري اإلسباني
انطالق الليغا بج�لة مبث�رة و بيتي�س 

ينتزع ف�زا قاتاًل من األفي�س

اإيقاف نيمار والتحقيق مع دي ماريا 
يف اأحداث ف��شى الكال�شيك�

انطلق الموسم الجديد من الدوري اإلسباني )ليغا 2020 / 
2021( خالل األسبوع الماضي بإجراء الدورة األولى في مرحلة 
األولى،  الدورة  وأبرز ما عرفته  إستثنائية بسبب جائحة كورونا، 
تأجيل ثالث مباريات، برشلونة و إلتشي، و ريال مدريد وخيطافي، 
من  صعبا  فــوزا  بيتيس  ريــال  ةوانتزع  إشبيلية.  و  وأ.مدريد 
مضيفه ديبورتيفو أالفيس بهدف لصفر وقعه كريستيان تيلو 
في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليحصد أول ثالث 
نقاط له في الدوري هذا الموسم. وقص فالنسيا شريط مبارياته 
ليفانتي،  جاره  على  مثير  انتصار  بتحقيق  الجديد  الموسم  في 
بنتيجة )2-4( بملعب المستايا. وسجل لفالنسيا خوسيه لويس 
مناسبتين،  في  فاييخو  ومانويل  جوميز  ماكسي  و  موراليس 
باوليستا  جابرييل  البرازيلي  المدافع  ليفانتي  هدفي  وقع  فيما 
وموراليس. وعاد ريال سوسيداد بتعادل من ملعب نيوفو جوسي 
األرض  أصحاب  وتقدم  لمثله.  بهدف  الوليد  بلد  أمام  زورييال 
بهدف بواسطة ميجيل قبل أن يحرز روبيرتو لوبيز هدف التعادل 
لريال سوسيداد. وأحبط فياريال طموحات مدربه أوناي إيمري 
رغم السيطرة المطلقة لفريقه أمام ضيفه ويسكا، الفريق العائد 
هذا الموسم إلى القسم األول وأرغمه على التعادل بهدف لمثله. 
وسجل فياريال هدفين ألغاهما الحكم، ثم استقبل هدفا أحرزه 
بابلو مافيو للضيوف قبل انتهاء الشوط األول. لكن جيرار مورينو  
أنقذ فريقه من المفاجأة بتسجيل هدف التعادل من ضربة جزاء. 
وعاد أوساسونا بفوز من ملعب رامون دي كارانزا، على حساب 
الصاعد حديثا قاديس بهدفين دون رد سجلهما أدريان لوبيز في 

الشوط االول و روبين جارسيا في الشوط الثاني.
وأعلنت رابطة الليجا، عن تغيير في مواعيد مباريات الجولة 
الثانية بالدوري. وتنطلق اليوم السبت بثالث مباريات. و يلعب 
ريال مدريد مباراته أمام نظيره سوسييداد يوم غد األحد كما 

تشهد الجولة الثانية، تأجيل 3 مباريات.

نتائج الدورة 1: 
إيبار / سلطا: 0 – 0 

غرناطة / أ.بلباو: 2 – 0 
قاديس / أوصاصونة: 0 – 2 

أالفيس / بيتيس: 0 – 1  
صوصيداد:  ريال   / الوليد  بلد 

 1 – 1
فيا الريال / ويسكا: 1 – 1 

فالينسيا / ليفانطي: 4 – 2  
برشلونة / إلتشي: ) أجلت(

ريال مدريد / خيطافي: ) أجلت(
أ. مدريد / إشبيلية )أجلت(

برنامج الدورة 2: 
اليوم السبت: 

فيا الريال / إيبار ) الساعة الثالثة 
مساء(

خيطافي / أوصاصونة ) الساعة 
الخامسة والنصف مساء(

الساعـة   ( فالينسيــا   / سلطـــا 
الثامنة مساء(

غدا األحد: 
ويسكا / قاديس )الساعة الثالثة 

مساء(
الساعة   ( أالفــيــس   / غرناطة 

الخامسة والنصف مساء(
الساعة   ( الوليــد  بلد   / بيتيس 

الخامسة والنصف مساء(

 ( / ريال مدريد  ريال صوصيداد 
الساعة الثامنة مساء(

ليفانطي / أ.مدريد ) أجلت(
إشبيلية / إلتشي ) أجلت(
أ.بلباو / برشلونة ) أجلت(

الترتيب العام
1 -  فالينسيا: 3 نقطة

2 - غرناطة: 3 // 
3 - أوصاصونة: 3 //  

4 – بيتيس: 3 // 
5 - ويسكا: 1 //

6 - ريال صوصيداد: 1 //
7 - بلد الوليد: 1 // 
8 - فيا الريال: 1 // 

9 - سلطا: 1 // 
10 - إيبار: 1 //

11 - أ.مدريد: 0 //
12 -  برشلونة: 0 //

13 - إلتشي: 0 //
14 - خيطافي: 0 //

15 - ريال مدريد: 0 //
16 - إشبيلية: 0 //
17 - أالفيس: 0 //
18 - ليفانتي: 0 //

19 - أ.بلباو: 0 //
20 - قاديس: 0 //
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نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

ريال مدريد يخطط لتقديم مبابي 
في لحظة تاريخية

كشف برنامج »كواترو« عن خطــة ريال 
كيليان  الفرنسي  صفقــة  لتقديم  مدريد 
الذي  مبابي، نجم باريس ســـان جيرمــان، 
الصيف  في  لحسمها  الميرنجي  يسعى 
أن  أكدت  صحفية،  تقارير  وكانت  المقبل. 
في  الرحيل  بطلب  باريس  إدارة  أبلغ  مبابي 
في  عقده  انتهاء  قبل  المقبل،  العام  صيف 
اإلسباني،  للبرنامج  ووفًقا   .2022 يونيو 
عرض  تقديم  على  يعمل  مدريد  ريال  فإن 
ال يرفض لمبابي وإدارة باريس في الصيف 
إدارة  أن  إلى  الصفقة. وأشار  المقبل لحسم 
تقديم صفقة  يكون  بأن  تحلم  ريال مدريد 
مبابي للجماهير في نفس يوم إعادة افتتاح 
الجديد.  بشكله  برنابيو«  ملعب »سانتياجو 
الريال  أن  أكدت  إسبانية،  تقارير  وكانت 
دي  »ألفريدو  ملعب  على  اللعب  سيواصل 
بالليجا  الجديد  الموسم  خالل  ستيفانو« 
ودوري أبطال أوروبا، الستكمال أعمال البناء 

في »سانتياجو برنابيو«.
ثنائي ريال مدريد يقترب خطوة 

من توتنهام وزيدان يرفض
ديلي آلي

كشفت »موندو ديبورتيفو«، عن تطور 
وسيرجيو  بيل  جاريث  انتقال  بشأن  جديد 
توتنهام،  إلى  مدريد،  ريال  ثنائي  ريجيلون، 
ووفًقا  الجاري.  الصيفي  الميركاتو  خالل 
للصحيفة، فإن بيل وريجيلون خضعا لكشف 
الرياضية  المدينة  في فالديبيباس  طبي 
إلى  انتقالهما  من  كجزء  مدريد،  لريال 
بيل  انتقال  أن  التقارير  وذكرت  توتنهام. 
سيكون لمدة موسم على سبيل اإلعارة، مع 
دفع توتنهام راتب الالعب الويلزي بالكامل. 
من  السبيرز  إلى  سينتقل  ريجيلون  أما 
يورو،  مليون   30 نظير  النهائي  البيع  خالل 
إعادة  بند  تفعيل  مدريد،  لريال  لكن يحق 
و40   35 بين  يتراوح  بمقابل  الالعب  شراء 
التقارير  من  العديد  أن  يذكر  يورو.   مليون 
ريال  مدرب  زيدان،  الدين  زين  أن  أكدت 
مدريد، ال يرغب في استمرار بيل وريجيلون 
المدرب  الجديد.  الموسم  خالل  فريقه  في 
مع  النادي  تعاقد  من  موقفه  كذلك  أوضح 
اإلنجليزي ديلي آلي، العب توتنهام. وكانت 
أن  مؤخرًا  ذكرت  قد  التقارير  من  العديد 
في  مدريد،  ريال  جناح  بيل،  جاريث  الويلزي 
الصيف.  هذا  توتنهام  إلى  لالنتقال  طريقه 
أثناء  فإنه  ووفًقا لشبكة »ديفنسا سنترال«، 
بيل، عرض  الناديين حول  بين  المفاوضات 
في  آلي  ديلي  إقحام  توتنهام،  مسؤولو 
مدريد  ريال  إدارة  أن  إلى  وأشارت  الصفقة. 
عرضت األمر على زيدان، والذي منحها الرد 
إضافة  يكون  لن  أنه  »أعتقد  بقوله  القاطع 
للفريق الذي نملكه«. يذكر أن ديلي آلي ال 
يتمتع بعالقة جيدة مع جوزيه مورينيو مدرب 
توتنهام، قبل تولي األخير قيادة السبيرز في 
سابقة  تصريحات  بسبب  الماضي،  الموسم 

من الالعب ضد المدير الفني البرتغالي.
ريال مدريد يعلن خضوع

ماريانو لجراحة
األربعاء  يوم  مدريد،  ريال  نادي  أعلن 
الماضي، خضوع أحد العبي الفريق لجراحة، 
ريال  وقال  الجديد.  الموسم  بداية  قبل 
مدريد، في بيان رسمي »خضع العبنا ماريانو 
دياز، لعملية جراحية لعالج التهاب اللوزتين، 
النادي«.  في  الطبية  الخدمات  إشراف  تحت 
وأضاف بيان الميرنجي »يبدأ الالعب عملية 
التعافي من هذه اللحظة، وسيخضع للتقييم 
المستمر«. يذكر أن ماريانو دياز تغيب عن 
الماضي،  الموسم  نهاية  في  مدريد  ريال 
المستجد.  كورونا  بفيروس  إصابته  بسبب 
ماريانو  أن  التقارير،  من  العديد  وذكرت 
دياز مرشح للرحيل عن النادي الملكي، هذا 

الصيف.

ميســي يضــع برشلـونــة
في ورطة كبرى

تنتظر برشلونــة أزمة جديــدة، بسبب 
نجمه ميسي، بحسب تقرير صحفي كتالوني. 
ميسي  موقف  تحديد  حاليا  ويترقب البارسا 
من االنضمام لمنتخب بالده، للمشاركة في 
العالم 2022 أمام اإلكوادور  تصفيات كأس 
المقبل.  و13 أكتوبر   8 وبوليفيا، يومي 
فإن  ديبورتيفو« ،  وبحسب صحيفة »موندو 
تستوجب  كورونا،  ضد  االحترازية  اإلجراءات 
لمدة  الصحي  الحجر  الالعب  يدخل  أن 
أسبوعين، قبل التواجد رفقة منتخب بالده. 
خدماته،  ذلك البلوجرانا بفقدان  ويهدد 
اإلسباني  بالدوري  مباريات  ثالث  أول  في 
وهو يستعد حاليا لخوض أولى مبارياته في 
27 سبتمبر  يوم  فياريال  بمواجهة  الليجا 
إلى  ميســـي  حال استدعــاء  وفي  الجاري. 
السفـــر  عليه  األرجنتين، سيتعيــن  منتخب 
قبل أسبوعين من الموعـــد، ما يعني غيابه 

أمام فياريال ثم سيلتا وإشبيلية.
المعارضة تنجح في جمع تواقيع 

إقالة بارتوميو
 ،Sphera Sports كشفـــت صحيفــة
في تغريدة عبـــر صفحتهــا الرسميــة على 
نجحت  المعارضة  مساعي  أن  تويتر  موقع 
في  الف صوت،   20 برشلونة، من جمع  في 
الوقت الذي تحتاج فيه الهيئة العامة ألغلبية 
اليوم  المهلة  انتهاء  قبل  صوت،   16500
عن  الثقة  لحجب  سبتمبر،   17 الخميس 
الرئيس الحالي بارتوميو. وكان جانب كبير 
الرئيس  حمل  العامة،  الهيئة  أعضاء  من 
الفشل الذريع في موسم شهد تغيير الجهاز 
الفني، وخسارة لقب الليجا والكأس، والخروج 
أبطال  دوري  نهائي  ربع  من  مهين  بشكل 
أوروبا على يد بايرن بنتيجة 2-8، إلى جانب 
بالرحيل،  ميسي  مطالبة  في  سببا  اعتباره 
حيث  الجزائي،  الشرط  أزمة  في  والدخول 
بارتوميو  بإقالة  تطالب  مظاهرات  خرجت 
ومن  بالرحيل.  رغبته  ميسي  إعالن  بعد 
المفترض تسليم وثائق حجب الثقة في مقر 
أن  الصحيفة  وأشارت  نو.  بالكامب  النادي 
عدد األصوات الذي يتيح للجمعية العمومية 
إقالة بارتوميو بعد التأكد من صحة التواقيع، 
الصحافة  فيه  تتجاهل  الذي  الوقت  في  جاء 
الكتالونية تماما مسار عملية جمع التواقيع، 
حيث نشرت صورا ألغلفة الصحف التي ركزت 
جيرونا  على  الودية  المباراة  في  الفوز  على 
دون  كومان،  لمدربه  ميسي  ومصافحة 
يقارب  ما  منذ  بدأت  التي  للحملة  اإلشارة 

األسبوعين. 
كومان لسواريز: ستكمل 

الموسم من المدرجات
عن  اإلسباني  »كواترو«  برنامج  كشف 
تطور جديد بشأن مستقبل لويس سواريز، 
الجديد.  الموسم  خالل  برشلونة،  مهاجم 
أبلغ سواريز  وكان كومان، مدرب برشلونة، 
الموسم  أنه خارج حساباته في  منذ أسابيع 
في  يتعنت  األوروجواياني  لكن  الجديد، 
فإن  للمصدر،  ووفًقا  الرحيل.  على  الموافقة 
مسؤولي برشلونة وكومان أبلغا سواريز أنه 
في حالة استمراره مع الفريق هذا الموسم، 
سيشاهد كل المباريات من المدرجات. وأشار 
إلى  االنتقال  إلى أن سواريز رفض  البرنامج 
يوفنتوس، ألنه لن يتمكن من المشاركة في 
المباريات قبل شهر ديسمبر المقبل، عندما 
وأوضح  اإليطالية.  الجنسية  على  يحصل 
عن  الرحيل  يريد  المقابل  في  سواريز  أن 
برشلونة، لكنه يرفض التسامح في أي يورو 
من راتبه بالموسم الجديد. ويأتي ذلك رغم 
صدور بعض التقارير أخيرا، عن انفتاح كومان 
على اقتراحات بشأن تضمين سواريز لخطط 
الجديد،  الموسم  في  الهولندي  المدرب 
لكن يبدو أن هناك تعقيدات تعترض سبيل 

تحقيق هذا األمر.

املرح�مان عبد الق�ي الر�ش�ق و الب�شري بن�شالح 
من جن�م فريق »الهمربا« بربوك�شيل يف ال�شبعينات 

جامعة التايك�ندو يف زيارة تقدمي العزاء
ل�الد الطفل ال�شحية عدنان ب��ش�ف

الجالية  وأندية  لفرق  الرياضية  لألنشطة  مواكبتنا  من خالل 
الممارسة  خاصة  البلجيكية،  الديار  ضمنها  بالمهجر،  المغربية 
تشارك  التي  األندية  من  العديد  توجد  حيث  القدم،  كرة  لرياضة 
في البطوالت العمالية. نعود للتذكير بفريق »نادي الحمراء لكرة 
1975 من طرف  تأسس سنة  الذي   ،)f.c.alhambra( القدم«، 
طنجة.  مدينة  أبناء  من  أغلبهم  المغاربة  المهاجرين  مجموعة 
الذين  الطلبة  من  مجموعة  بالفريق  التحق   ،1978 سنة  وخالل 
بالعاصمة  الحرة  بالجامعة  هناك  دراستهم  يتابعون  كانوا 
بطنجة  القدم  كرة  مواهب  من  الطلبة  هؤالء  وجل  بروكسيل، 
على  سواء  المغربية  الوطنية  البطولة  في  يمارسون  وكانوا 

الثاني. الوطني  القسم  او  الشمال  أندية عصبة  مستوى 
اليوم، لظرف خاص  العريق  الفريق  للحديث عن هذا  وعدنا 

وحزين، للتذكير بالعبين متميزين حملوا قميص الهمبرا، شاءت 
المستجد.   19 كوفيد  وباء  ضحايا  من  يكونا  أن  اإللهية  األقدار 
الرشوق  القوي  عبد  المرحومان  المتقاعدان،  المهندسان  وهما 
البشير  ايام  بثالثة  وبعده  بالوباء  إصابته  جراء  توفي  الذي 

بنصالح. وندعو لهما بالمناسبة بالرحمة والمغفرة.
وللتذكير، فهذه الصورة تعود لموسم 1978 / 1979 تضم 
محمد  المرمى(،  )حارس  الحسين  اليمين،  من  للواقفين  بالنسبة 
عبد  المرحوم  الزكندي،  الزهر، حميد  اهلل  عبد  المرحوم  سلمون، 
من  للجالسين  وبالنسبة  بنعالل.  مصطفى  و  التمسماني  اهلل 
القوي  عبد  المرحوم  السوسي،  أحمد  األموي،  حسن  اليمين: 

الرشوق، المرحوم البشير بنصالح و أحمد..   

البريء  الطفل  ضحيته  راح  الذي  الشنيع  االعتداء  إثر  على 
داخل  التايكوندو  رياضة  يمارس  كان  والذي  بوشوف،  عدنان 
المغربية  الملكية  الجامعة  رئيس  قام  بطنجة،  المركزي  جمعية 
ورئيس  الداودي  محمد  العام  بكاتبها  مرفوقا  الهاللي  إدريس 
ومدرب  الحرفوش  محمد  الحسيمة  تطوان  طنجة  جهة  عصبة 
جمعية المركزي للتايكوندو بطنجة محمد بن حمزة بزيارة لعائلة 
الطفل الضحية. حيث قاموا بتقديم واجب العزاء لوالده المكلوم 
نيابة  وذلك  المغاربة  استنكره كل  الذي  الشنيع  الفعل  جراء هذا 

لم  هذه  العزاء  زيارة  وخالل  المغربي.  التايكوندو  أسرة  كل  عن 
السامية  بالتعزية  تأثره  عميق  بوشوف  عدنان  الفقيد  والد  يخف 
التي تفضل جاللة الملك محمد السادس نصره اهلل بتخصيصها 
له والتي خففت من لوعة تأثره بهذا المصاب الجلل. كما عبر عن 
الذي  للتايكوندو  المغربية  الملكية  الجامعة  لوفد  امتنانه  عميق 
أبى إال أن  يحل بمدينة طنجة خصيصا للتضامن معه في محنته 

هذه ومواساته.

الخاص  للمخطط  األولى  اللبنات  ووضع  تفعيل  إطار  في 
 ،2020-2024 لفترة  بالمغرب  النسوية  القدم  كرة  بتطوير 
الماضي  األربعاء  يوم  انعقد   ،2020 غشت   06 بتاريخ  والموقع 
لكرة  الوطنية  للعصبة  المديري  المكتب  من  كل  بين  اجتماع 
المناظرة  تقنية  عبر  الوطنية  التقنية  واإلدارة  النسوية  القدم 
التساؤالت  جميع  وطرح  تفاصيل  مناقشة  أجل  من  المرئية، 
وكذا  التقني  اإلداري،  شقه  في  البرنامج  العقد  بنود  يخص  فيما 
القدم  لكرة  الوطنية  العصبة  رئيسة  إالَّ،  خديجة  ودعت   المالي. 
النسوية خالل هذا اإلجتماع إلى مساهمة الجميع في هذا الورش 
االستراتيجي الهام والذي يحظى بدعم كبير من رئيس الجامعة، 

لتطوير اللعبة في المغرب وتوسيع قاعدة الممارسة وكذا هيكلة 
للعصبة  العامة  المديرة  بكوش  وفاء  أقدمت  ذلك  الفرق. ;بعد 
كرة  مديرة  ليندزي،  كيلي  بمعية  النسوية  القدم  لكرة  الوطنية 
القدم النسوية باإلدارة التقنية الوطنية بشرح عام لعقد األهداف 
في جانبه االداري والتقني، باإلضافة إلى اإلجابة ومناقشة مختلف 
القدم  لكرة  الوطنية  للعصبة  المديري  المكتب  أعضاء  تساؤالت 
النسوية، الذين اتفقوا بعد نقاش مستفيض على تعميق النقاش 
كرة  تطوير  إلى  الهادف  الورش  هذا  إلنجاح  اقتراحات  إبداء  و 

القدم النسوية و وصولها إلى مرحلة االحتراف.

فتح نقا�س املخطط اخلا�س بتط�ير كرة القدم 
الن�ش�ية باملغرب لفرتة 2024-2020
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أصبحت مباريات اتحاد طنجة تربك سلطات 
التي  الصعبة  المرحلة  هذه  في  طنجة  مدينة 
كانت  وإن   .19 كوفيد  انتشار  بسبب  نجتازها 
المباريات تجرى بمدرجات فارغة وبأبواب موصدة 
بالنسبة  إزعاجا  تشكل  أصبحت  المقاهي  أن  إال 
إغالقها  قرار  اتخاذ  إلى  دفعها  ما  للسلطات، 
التحاد  المحلية  المباريات  انطالق  قبل  ساعات 
طنجة، وال نعلم إن كان القرار سيتخذ حتى في 

مباريات الفريق خارج طنجة.
بصراحة أن قرار إغالق المقاهي خلق جدال 
قد  كانت  وإن  طنجة  مدينة  ساكنة  لدى  واسعا 
قرارات  على  صباح  كل  النهوض  على  تعودت 
قرارات  بعضها  المدينة،  سلطات  من  غريبة 
كتلك  مقبول،  واقع  على  مبنية  غير  عشوائية 
التي تمنع »طنجاوة« حاملي  القرارات الصيفية 
ولوج  من  الوطنية  التعريف  ببطاقة   )k  ( حرف 
بذلك.  لآلخرين  السماح  مع  المنطقة  شواطئ 
وحاملي هذا  بين كورونا  قائمة  )عداوة  ل  ربما 

الحرف(..
لكن ما الهدف من اتخاذ قرار إغالق مقاهي 
نهضة  أمام  طنجة  اتحاد  مباراة  يوم  المدينة 
بركان مساء األحد الماضي لحساب مؤجل الدورة 
21 من البطولة منذ الساعة السادسة مساء، علما 
أن موعد المباراة هو الساعة العاشرة، وهو نفس 
المقاهي اصال. بعض  التي تقفل فيه  التوقيت 
اإلشاعات تقول أن صاحب القرار كان يعتقد أن 
المباراة ستنطلق على الساعة الثامنة، وهذا ما 
اإلغالق،  قرار  عن  التراجع  إلى  النهاية  في  دفع 
وهنا وقع االرتباك حيث أقفلت بعض المقاهي 
فيما ظلت أخرى مفتوحة حتى التوقيت المحدد. 
قرار  إلعالن  أخرى  مرة  السلطات  عادت  ولألسف 
مساء،  السابعة  الساعة  على  المقاهي  إغالق 
الجيش  أمام  الفريق  مباراة  بسبب  المرة  وهذه 
الملكي مساء األربعاء لحساب مؤجل الدورة 23 
هذه  مثل  اتخاذ  إلى  الدافع  فما  البطولة.   من 
للجدل؟.  والمثيرة  والمرتبكة  الغريبة  القرارات 
علما أن هناك قرار واضح في هذه الجانب بشأن 
قررت  المحلية  السلطات  كانت  حيث  المقاهي، 
منعها من عرض مباريات كرة القدم. واي مقهى 
إقفال  تم  لعقوبات..وفعال  يعرضه  القرار  خالف 
القرار  لهذا  انضباطها  لعدم  المقاهي  بعض 
على  للسلطات  القبعة  نرفع  أن  يمكننا  وهنا 
تنفيذ القانون السليم.. و أليس هذا قرار كاف 

يجنب الجميع كل هذا االرتباك؟؟.   

ليونيل ميسيحوار السبت

تطبيق القان�ن اأف�شل 
من ال�شتنفار وغلق 
املقاهي يف مباريات 

احتاد طنجة

كشف النجم األرجنتيني ليونيل 
ميسي قائد برشلونة في حوار 

خاص قامت به النسخة اإلسبانية 
من »جول.كوم« عن أسباب طلبه 

للرحيل عن صفوف الفريق في 
األسابيع الماضية.  و أوضح ميسي 
السبب الحقيقي لتراجعه عن ذلك 

القرار في الساعات األخيرة، وقراره 
للبقاء في النادي الكتالوني. إليكم 
الجزء الثاني واألخير من هذا الحوار 

الشيق:

واضحًا حول ما أردته وقلت ما شعرت بأنني أريده، وبالرغم 
من األلم الذي عانت منه زوجتي فقد قدمت كل الدعم لي 

في كل خطوة«.
ماذا عن العضو األهم في العائلة، ماتيو؟

*ضحك ميسي* »نعم، ماتيو ال يزال صغيرًا في العم 
وال يدرك ما الذي يعنيه الرحيل ونقل حياتنا ألي مكان آخر، 
التلفاز  أما تياجو فهو األكبر وسمع الكثير من األشياء في 
وسألني، ولم أكن أريد أن أخبره أي شيء حول إجباره على 
لقد  أو أصدقاء جدد.  والبحث عن مدرسة جديدة  االنتقال 
بكى وقال لي دعنا ال نرحل عن هنا، لقد فهمت ذلك جيدًا 
ونفس األمر حدث لي من قبل، لقد كان ذلك القرار صعبًا 

للغاية«.
هل لديك رسالة معينة لجماهير برشلونة 
لقيــادة  البقاء  وقرار  السنوات  تلك  كل  بعد 

الفريق للمزيد من المباريات؟
لــدي  ما  أفضل  أقــدم  أن  سأحاول  معتاد  هو  »كما 
أن  أمل  على  الفريق  أهداف  تحقيق  أجل  من  وسأقاتل 
نمنح هؤالء الذين مروا بالكثير من األوقات السيئة بعض 
السعادة، لقد مررنا بالكثير من األوقات الصعبة هذا العام 
من  يعانون  باللذين  ذلك  نقارن  أن  النفاق  من  وسيكون 
مشاكل بسبب فيروس كورونا أو بمن فقدوا أصدقائهم أو 
عائالتهم. أتمنى أن أقدم أفضل ما لدي وأمنح االنتصارات 
فيروس  بسبب  الماضية  األشهر  في  عانوا  الذين  لهؤالء 

كورونا، وأن يعود كل شيء لوضعه الطبيعي«.

هل هذا هو أكثــر من ألمـــك أن البعض 
األذى  تتسبــب في  أن  على  قـــادر  أنك  تخيل 
لبرشلونة؟ لقد كنت تدافع عن النادي لسنوات، 

هل ألمك أنهم شككوا في التزامك؟ 
من  الكثير  نشر  تم  لقد  لي  بالنسبة  مؤلم  »األمر 
األشياء ضدي، وفوق كل ذلك أن البعض تخيل أنني سأقف 
في المحكمة ضد برشلونة من أجل استفادة شخصية، لم 
أكن ألقوم بمثل ذلك الشيء أبدًا، سأقولها من جديد، لقد 
أردت الرحيل وذلك حقي بشكل كامل ألن عقدي يقول ذلك، 
وهذا كلفني الكثير. أردت فقط الرحيل ألنني أريد أن أعيش 
القدم بسعادة، ولم أجد ذلك في  آخر سنوات لي في كرة 

النادي«.
األمر حاسم بالنسبة لك أن تكون سعيدًا، 
فريق  في  وأنت  االنتصارات  على  اعتدت  لقد 
ال  برشلونـة  مؤخرًا  لكن  األلقاب  على  ينافس 
قيادة  لكنك ستستمر في  أوروبا،  في  ينافس 
الفريق، هل سيتغير أي شيء في النادي على 

المستوى الرياضي؟
مهما  يتغير  لن  أقدمه  وما  برشلونة  في  »سأستمر 
من  وسعي  في  ما  بكل  سأقوم  الرحيـل،  في  رغبتي  كانت 
وأحب  دائمًا  االنتصارات  لتحقيق  أسعى  فأنا  الفريق،  أجل 
التنافس وأكره الخسارة، وأريد دائمًا األفضل للفريق ولغرف 
المالبس ولنفسي. لقد قلت من قبل أن الفريق ال يحصل 
على الدعم الكافي لتحقيق الفوز بدوري أبطال أوروبا، واآلن 
األمر  الذي سيحدث فهناك مدرب جديد وذلك  ما  أعلم  ال 
جيد، لكن علينا أن نرى كيف سيتحرك الفريق وإذا ما كانت 
أفكاره تمنحنا القدرة على التنافس في مستويات عالية، لكن 
كل ما أستطيع قوله أنني سأستمر مع الفريق وسأقدم كل 

ما لدي«.
ما هو أول شيء فكرت فيه عندما سمعت 
لبرشلونـة؟ هــل  أنك ال تهتم  البعض يقول 

غضبت؟
»لقد شعرت بالكثير من األلم ألن التزامي مع برشلونة 
الفريق  أحب  أنا  للنادي،  امتناني  كل  رغم  محل شك،  كان 
كثيرًا ولن أجد أي مكان أفضل، بالرغم من ذلك فمن حقي 
أن أقرر مستقبلي، وكنت سأبحث عن تحديات جديدة وربما 
أبنائي  أملك كل شيء هنا في برشلونة.  أعود ألنني  غدًا 
في  أي مشكلة  يوجد هناك  وال  هنا،  كبر  الجميع  وعائلتي 
كان  والنادي  لذلك  حاجة  في  كنت  لقد  بالرحيل،  رغبتي 
بالنسبة  جيدًا  ليكون  األمر  وكان  أيضًا  لهذا  حاجة  في 

للجميع«.
العائلة هامة للغاية في حياتك، ونعلم أن 
ما  بفترة صعبة،  مروا  وأبنائك  والدك وزوجتك 
لك؟ وهل  قالوه  الذي  وما  منك؟  طلبوه  الذي 

شاهدوا األنباء؟
كنت  لقد  الجميع،  على  كان صعبًا  الوقت  ذلك  »كل 

الفاكس الشهيـــر، حصلـت على الكثيــر 
بتلـــك  برشلونـة  مع  للتواصل  االنتقادات  من 
الذي  وما  القرار؟  ذلك  اتخذت  لماذا  الطريقة، 

كنت تريد أن تظهره؟
»الفاكس كان لجعل كل شيء يبدو رسميًا، فقد كنت 
أتحدث مع الرئيس خالل العام وأخبرته برغبتي في الرحيل 
وأن الوقت قد حان للبحث عن أهداًفا جديدة في مسيرتي، 
وأخبرني أننا سنتحدث لكنه لم يكن واضحًا، ولم أكن أرغب 
في صنع الفوضى، أو في الوقوف أمام النادي، لكن لجعل 

كل شيء بصورة رسمية«.
كان  الفاكس  إرسال  عدم  أن  تعني  هل 
سيعني أن كل شيء سيتم نسيانه ولم يكن 

أحد ليستمع لك؟
أي  يكن  لم  بذلك  قمت  أكن  لم  لو  وضوح،  »بكل 
شيء ليحدث، لدي عام إضافي في عقدي وكان سيجب أن 
أستمر حتى النهاية. لقد قالو لي أنني لم أطلب ذلك قبل 
العاشر من يونيو، لكنني أكرر كلماتي، لقد كنا في وسط 
وبعيدًا  لذلك.  مناسبًا  الوقت  يكن  ولم  المنافسات  كل 
عن ذلك، لقد أخبرني الرئيس أننا سنتحدث عندما ينتهي 
أو الرحيل، ولم يحدد  البقاء  الموسم، وستقرر إذا ما أردت 
تاريخًا لذلك، واألمر كان ببساطة أنني أردت إبالغ النادي 
مع  قانونية  مواجهات  في  الدخول  وليس  بقراري،  رسميًا 

برشلونة، ال أريد أن أقاتل برشلونة«.

2/2

مع  قان�نية  م�اجهات  يف  اأفكر  “لن 
بر�شل�نة ول اأريد اأن اأقاتل النادي”
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اإعالنات قان�نية واإدارية - اإعالنات قان�نية واإدارية - اإعالنات قان�نية 
المملكة المغربية

وزارة العدل  
المحكمة االبتدائية بطنجة

قسم التبليغ 
إعذار 2020/6708/1992

الموضوع: إشهار حكم قضائي طبقا 
للفصل 441 من ق.م.م

يعلن رئيس مصلحــة كتابــة الضبــط لدى 
المحكمة االبتدائيــة بطنجة بأن هذه المحكمـــة 
عدد  تحت  بتاريخ:2020/02/03  حكمها  أصدرت 

125 في الملف عدد: 2019/1303/754. 
بين: السيد المهتدي المودن، ينوب عنه

ذة، فاطمة المودن المحامية بهيئة طنجة.
وبين السيد: عبد الحليم العروسي، الساكن: 
الطابق   1 رقم  الصنوبر  56 شارع  النرجس  تجزئة 

السفلي طنجة.
- اآلتي نصه: ابتدائيا وغيابيا بقيم.

- في الشكل: بقبول الدعوى.
لفائدة  عليه  المدعى  بأداء  الموضوع:  في   -
من  ابتداء  بذمته  المتخلدة  الكراء  مبالغ  المدعي 
2018/09/01 إلى غاية تاريخ التنفيذ بحسب سومة 
المعجل  بالنفاذ  شموله  مع  درهم   2000 شهرية 
وبأدائه له عن التماطل تعويضا بمبلغ 1500 درهم 

وتحميله الصائر.
الطرفين  بين  الرابط  الكراء  عقد  وبفسخ   -
وتبعا لذلك بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه 
شارع   56 النرجس  بتجزئة  الكائنة  السكنى  من 
الصنوبر رقم 1 الطابق السفلي طنجة ورفض باقي 

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

قانون المسطرة المدنية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل  
المحكمة االبتدائية بطنجة

قسم التبليغ 
إعذار 2017/6705/2665

الموضوع: إشهار حكم قضائي طبقا 
للفصل 441 من ق.م.م

يعلن رئيس مصلحــة كتابــة الضبـط لدى 
المحكمة  هذه  بأن  بطنجة  االبتدائية  المحكمة 
عدد  تحت  بتاريخ:2017/03/01  حكمها  أصدرت 

172 في الملف عدد: 2008/1502/832. 
بين: السيدة مريم أمزيان، ينوب عنها ذ/ رشيد 

العمري المحامي بهيئة طنجة.
وبين: شركة ديوهيرست ليدزوير موروكو، في 
شخص ممثلها القانوني مقرها المنطقة الصناعية 

طريق تطوان طنجة.
وشركة التأمين الملكية المغربية، عنها

ذ/ محمد اليزناتي محام بهيئة طنجة.
- اآلتي نصه: ابتدائيا وغيابيا بقيم.

- في الشكل: بقبول الدعوى.
- في الموضوع: بأن الحادثة التي تعرضت لها 
السيدة مريم أمزيان 2066/09/04 وهي في خدمة 

مشغلتها تكتسي صبغة حادثة شغل.
إيرادا  بأدائها  المذكورة  المشغلة  تحكم   -
المصابة  لفائدة  درهم   1326.12 سنويا  عمريا 
السيدة مريم أمزيان يؤدى في الشكل أقساط دورية 
مرات في كل سنة في فاتح يناير - وفاتح أبريل - 
وفاتح يوليوز - وفاتح اكتوبر على أن تشمل الدفعة 
األولى اإليراد المستحق للمصابة ابتداء من اليوم 
الموالي لتاريخ الشفاء الذي هو 2007/02/09 إلى 
تاريخ التنفيذ مع تحميلها الصائر وبشمول الحكم 
المعجل وإخراج شركة التامين الملكية المغربية من 

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

قانون المسطرة المدنية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل
المحكمة التجارية بطنجة 

ملف تبليغ رقم: 2018/8401/1308
نوع القضية: تبليغ األحكام واألوامر والقرارات محلي

طالب التبليغ: الشركة العامة المغربية لألبناك
عنه ذ/عراقي حسيني نور الدين محام

بهيئة الدار البيضاء
المبلغ إليه : شركة كونستريكسيو TP ماروك
إعالن عن صدور حكم غيابي بقيم طبقا 

لمقتضيات الفصل 441 من ق.م.م.
ابتدائيا  العلنية  بجلستها  المحكمة  حكمت 

وغيابيا في الشكل بقبول الدعوى.
في الموضــوع: بتحقيــق الرهن على األصل 
بزاوية  الكائن  عليه  للمدعى  المملوك  التجاري 
محمد الخامس وفيكتور هيكو، والمسجل تحت عدد 
42759 بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بطنجة 
بجميع عناصره المادية والمعنويـــة وذلك ببيعـــه 
بالمزاد العلني بعد تحديد الثمن االفتتاحي وتمكين 
المدعي من دينه المحدد في مبلغ 7.042.673.39 
درهم سبعة ماليين واثنان وأربعون ألفا وستمائة 
سنتيما  وثالثون  وتسعة  درهما  وسبعون  وثالثة 
يوم  إلى  من2016/03/19  القانونية   الفوائد  مع 
التنفيذ مع مراعاة حقوق باقي الدائنين ان وجدوا 
وبقيام كتابة الضبط باإلجراءات المنصوص عليها 
مع  التجارة  مدونة  من   117 إلى   115 المواد  في 

النفاذ المعجل. 
نموذج رقم 50067

وتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي 
الطلبات بلغ القيم القضائي بتاريخ : 2020/09/18.

حرر بطنجة بتاريخ 2020/09/18.

المملكة المغربية 
وزارة العدل

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تبليغ رقم: 2018/8401/736

نوع القضية: تبليغ األحكام واألوامر والقرارات محلي
طالب التبليغ: الشركة العامة المغربية لألبناك

عنه: ذ/ العراقي حسيني بالدارالبيضاء
المبلغ إليه : شركة كونفيكسيو سان فرونسيسكو 

سورسين
إعالن عن صدور حكم غيابي بقيم طبقا 

لمقتضيات الفصل 441 من ق.م.م.
ابتدائيا  العلنية  بجلستها  المحكمة  حكمت 

وغيابيا بقيم في الشكل بقبول الطلب.
األصل  على  الرهن  بتحقيق  الموضوع:  في 
التجاري المملوك للمدعى عليها والمقيد بالسجل 
التجاري للمحكمة التجارية بطنجة تحت عدد 28081 
الثمن  تحديد  بعد  العلني  بالمزاد  ببيعه  وذلك 
االفتتاحي اثناء التنفيذ وتمكين المدعي من ديونه 
المشمولة بالرهن والمحدد في مبلغ 170.000.00 
درهم مع الفوائد القانونية  من اليوم الموالي لحصر 
الحساب وهو 2012/08/28 وإلى غاية التنفيذ مع 
متحصل البيع حسب األولوية المقررة له قانونا مع 
حفظ حقوق باقي الدائنين إن وجدوا وشمول الحكم 
بالنفاذ المعجل على األصل وتحميل الصائر للمدعى 
عليها وبرفض مازاد عن ذلك، بلغ القيم القضائي 

بتاريخ : 18/09/2020.
حرر بطنجة بتاريخ 2020/09/18.

نموذج رقم 50067
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ 

ملف عدد:2017/8516/16
إعالن عن بيع عقار 

لفائدة : شركة القرض الفالحي للمغرب ش م. 
ضد : السيد جواد الهاني، عنوانه حي بلخير 

اإلمارات العربية المتحدة الزنقة 7 الرقم 2 طنجة. 
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/10/21 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
البيوعات  بقاعة  سيجرى  مساء  الثالثة  الساعة 
المدعو  العلني للعقار  المحكمة بيع بالمزاد  بهذه 
)العرفان GH16-E5  A10( ذي الرسم العقاري عدد 
06/120198 المملوك للمنفذ عليه المذكور أعاله 
الكائن بمدينة طنجة طريق الرباط، وهو عبارة عن 

شقة بالطابق الرابع مساحتها 65 م2 .
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

163.500,00 درهم.
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن. يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 
3 في المائة، وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال 

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تنفيذ عدد : 25/2011/568

طالب التنفيذ : البنك الشعبي لطنجة تطوان 
منفذ عليه : شركة كاليوتيلي سرفيس

إعالن عن بيع أصل تجاري بالمزاد العلني 
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/10/22 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات 
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني لألصل التجاري 
الكائن  أعاله،  المذكورة  عليها  للمنفذ  المملوك 
بإقامة موالي علي الشريف زاوية شارعي سجلماسة 
وأبي جرير الطبري طنجة، السجل بالمحكمة التجارية 

بطنجة تحت عدد 30845. 
حدد الثمن االفتتاحي لبيع األصل التجاري في 

مبلغ 300.000.00 درهم. 
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن، ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 

10 في المائة. 
االتصال  يمكن  المعلومات  من  وللمزيد 

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة. 
عن رئيس كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيعــ عقــار  

ملف تنفيذي عدد: 6201/18-2760
بطلب من السيد فوزي ابراهيم.

ضد : السيد ساير عمر.
الثالثاء 10-11-2020 على الساعة  في يوم 
البيوعات  بقاعة  )10.30( صباحا  والنصف  العاشرة 
رقم 3 بالمحكمة الٳبتدائية بطنجة سيجرى البيع 
للعقار  موسر  مزايد  وآخر  وألكبر  العلني  بالمزاد 
الكائن  بمدينة طنجة بشارع بلجيكا الحامل للرسم 
العقاري عدد 06/46986 المسمى فيال نوال، وهو 
عبارة عن متجر بالطابق األرضي به سدة مساحته 

20 متر مربع.
مبلـــغ   في  االفتتاحـــــي  الثمــــن  حدد 

1.100.000.00 درهم.
علما أنه سبق أن رسا المزاد على السيد عمر 

ساير بمبلغ 3.097.000.00 درهم.
من  ابتداء  الضبط  بكتابة  العروض  وتقدم 

تاريخ النشر إلى غاية الشروع في عمليات المزاد.

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

الٳلتزامات ومستندات اإلجراءات. 
أو بشيك مضمون  نقدا  ناجزا  الثمن  ويؤدى 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بطنجة

مكتب اإلعالنات والتنفيذات القضائية
بيعـــ عقــار

ملف تنفيذي عدد: 6105/15-05
بطلب من قباضة طنجة المركز

ضد : السيد عزوز محمد
في يوم اإلثنين 10-11-2020 على الساعة 
البيوعات  بقاعة  )10.30( صباحا  والنصف  العاشرة 
رقم 3 بالمحكمة الٳبتدائية بطنجة سيجرى البيع 
للعقار:  موسر  مزايد  وآخر  وألكبر  العلني  بالمزاد 
النيل شارع موالي  الثامن عمارة  الكائن  بالطابق 
يوسف طنجة، وهو عبارة عن شقة سكنية الحامل 
»النيل  المسمى   06/49733 عدد  العقاري  للرسم 

40« مساحتها 76 متر مربع.
حدد الثمن الٳفتتاحي في مبلغ  532.000.00 

درهم.
من  ابتداء  الضبط  بكتابة  العروض  وتقدم 
في  الشروع  غاية  إلى  االعالن  هذا  النشر  تاريخ 

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

الٳلتزامات ومستندات اإلجراءات. 
أو بشيك مضمون  نقدا  ناجزا  الثمن  ويؤدى 

األداء مع زيادة 3 %.
ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة إشعار للشركاء على 

الشياع في حالة تعذر تبليغهم في عناوينهم.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد 26/2015/153 

إعالن عن بيع عقار
لفائدة: البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م، ينوب 

عنه ذ/عبد العزيز البقالي محام بطنجة.
ضد: السيد محمد الشعرة، عنوانه بالطوابل شارع 

جبل األطلس زنقة 2 رقم 1 بتطوان.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/10/20 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو)التنمية 
 19/26812 عدد  العقاري  الرسم  ذي   )16/15
المملوك للمنفذ عليه المذكور أعاله،  وهو عبارة عن 
شقة بالطابق الثالث من العمارة رقم 15، مساحته 
75 سنتيار، الكائن بالمجمع السكني التنمية بطريق 

مرتيل تطوان.
مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 

350.000.00 درهم. 
ابتداء  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 
اإلعالن. ويمكن لكل شخص  تاريخ نشر هذا  من 
داخل أجل عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم 
عرضا بالزيادة عما رسا به المزاد بشرط أن يكون 
العرض يفوق مقدار السدس من ثمن البيع األصلي 
والمصاريف )الفصل 479 من ق م م(. ويؤدى الثمن 
ناجزا مع زيادة 3 في المائة . وللمزيد من المعلومات 

يمكن االتصال بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
محمد بنسعيد
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ
ملف عدد: 26/2013/142 

إعالن عن بيع عقار
لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م، ينوب 

عنه ذ/ أحمد عبد اإلله الزيدي محام بتطوان.
ضد السيد : بريان جون ماك كارتي، عنوانه بالشقة 
بالطابق األرضي باهية أو جماعة المالليين طريق 

كابونيكرو بتطوان. 
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/10/20 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة عصرا سيجرى بقاعة البيوعات بهذه 
المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو )باهية أو 
-1( ذي الرسم العقاري عدد 19/48882 المملوك 
شقة  عن  عبارة  وهو  أعاله،  المذكور  عليه  للمنفذ 
بالطابق األرضي مساحته 69 سنتيار، الكائن بإقامة 
باهية بلوك E المالليين طريق كابو نيكرو بتطوان.

مبلغ  في  العقار  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد 
621.000.00 درهم. 

ابتداء  التنفيذ  مكتب  إلى  العروض  تقدم 
اإلعالن. ويمكن لكل شخص  تاريخ نشر هذا  من 
داخل أجل عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم 
عرضا بالزيادة عما رسا به المزاد بشرط أن يكون 
العرض يفوق مقدار السدس من ثمن البيع األصلي 
والمصاريف )الفصل 479 من ق م م(، ويؤدى الثمن 
ناجزا مع زيادة 3 في المائة، وللمزيد من المعلومات 

يمكن االتصال بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
محمد بنسعيد
منتدب قضائي من الدرجة الثانية

اأخبـــــــــــــــــار
الشرطة القضائية تتصدى لعراك بالسالح األبيض في مسنانة

عاشت منطقة مسنانـــة يوم اإلثنين حادثا مخيفا ويتعلق األمــر بمعركة 
شنت في الشارع العام، استخدم فيها السالح األبيض.

قد  كان  بالمدينة،  والتنسيق  القيادة  مركز  فإن  مطلعة،  مصادر  وحسب 
توصل بخبر هذه المعركة، ليرسل دورية للشرطــة القضائيــة قصد توقيـف 
المتعاركين، إال أن عناصر األمن قد تفاجـأوا بأربعة أشخاص وهم يحاولــون 

مقاومتهم بالسالح األبيض.
وأضـاف المصدر ذاتــه، أن عميــد الفرقـة التي باشـرت هذه العملية قــد 
أشهر سالحه الوظيفـي، قصد الحد من الخطـر الذي كان يالحقهـم، قبل أن 
يتم توقيف المتعاركين والحجز على السالحين المستعملين في هذه الواقعة.

mmlmm

طنجة تعود إلى المنطقة البيضاء
أعلنت وزارة الصحة يوم الثالثاء، في حصيلتها النصف الشهرية الخاصة 
أن  بالمملكة،  المستجد  كورونا  بفيروس  المرتبطة  الوبائية  الوضعية  بتطور 
مدينة طنجــة قد أصبحت بالمنطقــة البيضاء، بعد أن شهدت تراجعا ملحوظا 

في الحاالت المصابة المسجلة.
وقالت الوزارة، أن المنطقـة أصبحت من الجهات التي تسجل أقــل من 20 

إصابة في كل 100 ألف نسمة.
mmlmm

حريق يودي بحياة طفل بحي العوامة
لقي طفــل في الخامسة من عمــره مصرعه يوم الثالثاء بمنطقة العوامة، 
بعد أن شب حريق في الشقة السكنية التي كان يقطن فيها، قبل أن تتمكن 

فرق اإلطفاء من إخماد النار المشتعلة.
وقد نقلت جثـــة الضحية إلى مستودع األموات بمستشفى محمد الخامس، 

فيما فتحت المصالح األمنية تحقيقا لمعرفة أسباب و مالبسة هذه الحادثة.
mmlmm

تجار سوق بئر الشفاء يحتجون
احتج تجار سوق بئر الشفاء يوم الثالثاء أمام السوق المذكور، إثر التوقيت 
المحدد لهم باإلغــالق من طرف السلطات المحليـــة والمحدد على الساعــة 

السادسة مساء كل يوم.
وحسب التجار المحتجين، فإن ساعة اإلغالق هذه ال تسمح لهم بخلق رواج 
المحلية  السلطات  فيما طالبوا  تجارتهم سلبا،  على  يؤثر  مما  الشراء،  و  البيع 

بتغيير ساعة اإلغــالق، وتأجيلها إلى تمام الساعة الثامنة مساء.
• رميساء

الأ�سبـوع

)�صدق الل العظيم(

)�صدق الل العظيم(

وذلك يوم الثالثــاء 15 سبتمبر 2020 
وشيـــع جثمانـــه الطاهــر، بشكــل رمـزي، 
نظــرا للتدابيـر االحترازيـــة التي فرضتهـا 

الجائحة، ودفن بمقبـرة المجاهدين.
وبهذا المصــاب الجلل، تتقـدم أسـرة 
جريـدة طنجــة بأحــر التعـــازي إلى أرملــة 
وإلى  الدحروش  الزهرة  السيــدة  المرحوم 
بناته : حنـان وهــدى وسهــام، وإلىأبنــاء 
أختـه كاميليــا.  وإبنــة  أخيه هيثم ونصير 
تغمــد اهلل الفقيد بواسع رحمتــه وأسكنه 
والصديقين  النبيئيـن  مـع  جنـاتــه  فسيـح 
والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

عن سن يناهز 71 سنة لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل، المرحوم

عبداخلالق عب�د

الجليلة  االجتماعية  األعمال  خانــة  في 
المدني،  المجتمع  مكونات  بها  تقوم  التي 
تجدر اإلشارة، على سبيل المثال، ال الحصر، 
إلى المبادرة الطيبة التي كان وراءها الفاعل 
الجمعوي ياسين الفاسي، السيما وأنها تأتي 
بتداعيات  الجميع  فيها  يكتــوي  في ظـروف 
جوانـب  مختلف  على  السلبيـة  وآثاره  الوباء 
الحياة. وتتضمن هذه المبادرة عملية توزيع 
المحفظات واألدوات المدرسيــة على العديد 
المنتمين إلى األسر المحتاجة  التالميذ  من 
والقاطنة  بمنطقـة بني مكادة، وذلك برسم 
الموسم الدراسي الحالي، األمــر الذي أثلـج 
صدور المستفيدين والمستفيدات من هذه 
العملية الخيرية التي ما أحوج  مجتمعنـا إلى 
االقتـداء بهـا من أجل نشـر قيـم التضامن 
والتكــافــل االجتماعـي واإلنســانــي،  دون 

خلفيات أو انتقــادات،  من شأنهــا أن تهدم 
كل ما هو مفيد وجميل .

م.إ

التفاتة اجتماعية واإن�شانية...
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إعداد : عبد الرحيم ابن جلون 

بطنجة فاجعة 
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سلسلة المجتهد
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بكر  قاصر  طفـل  وأد  نبأ  فاجعـة  طنجة  مدينة  تلقت  واألسى،  والحزن  الحسرة  بكامل 
والديه وأكبر أخويه..

فاجعة قضت مضاجع الناس بطنجة والمغرب، في ليلة صاخبة رفع المالئكة أيديهم إلى 
السماء بالسخط من مغبة الحدث..

فاجعة أبكت الناس في األرض ومن في السماء بالواقعة األليمة..
وبهذه المناسبة األليمة، أقدم ألهله وذويه أحر التعازي ولآلباء الغيورين على فلذات 

أكبادهم.
ِه  ِ َواإِنَّا اإَِليمْ يَبٌة َقاُلوا اإِنَّا لِلَّ ُهممْ ُم�صِ اَبتمْ اِبِريَن الَِّذيَن اإَِذا اأَ�صَ ِ ال�صَّ قال تعالى : »َوَب�شرِّ
َتُدون« صدق اهلل  همْ ُ وَلِئَك ُهُم املمْ َمٌة َواأُ َلَواٌت ِمنمْ َربرِِّهممْ َوَرحمْ ِهممْ �صَ َراِجُعوَن  اأُوَلِئَك َعَليمْ

العظيم.
كورونا،  داء  فاجعة  السكان  فنسي  ومقتا،  وعنوا  وظلما  قهرا  الطفل  بوأد  الخبر  شاع 

وغطت عليهم قتل الطفل، وقهرت الفاجعة وجدانهم من صب ما وقع ومن مغرم مثقل..
إنه الطفل عدنان بوشوف، عمره 11 سنة بعد عسر والدته عند الوالدة.

الطبـــع،  هادئ  المحيا،  جميـل  الطفل 
لين مسالم خانـع أمر والده وذهب لشراء 
قريبـة من سكنـــاه،  مـــن صيدليـة  دواء 
القلب،  قاسي  فتاك  مجرم  طريقه  اعترض 
متحجر الكبد مذمـوم مسيء مقيـت، عليه 
مصيـرا،  وسـاء  أجمعين  والناس  اهلل  لعنة 
عقباه الجحيم وقودها هو والحجارة، أعدت 
يضرون  أمثالـه،  والمفسديـــن  للكافرين 

الناس ضرارا..
دخل طنجة منــذ شهــر هو وأصحابه 
بإحدى  والعمل  للرزق  طلبا  العزاب  الثالثة 

مصانع طنجة الحديثة..
ومغبة،  شــؤم  حضور  حــضــوره  كــان 

وهتك عرض قاصر..
ذاع إجرامه بمدينة طنجة وبالمغرب 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر  قاطبة 
سرى الخبر كالنــار في الهشيـم تؤتــي 

وتبيد كل شيء في طريقها..
كان حضوه إلى طنجة حضور شـؤم 

ومغبة وحسرة..
اختفــائــه  أيـام على  مضـــت خمسـة 
والناس في هول وسؤال وقلق متزايد في 

مأتم قريب أو فرج آت.
»فقضاء اهلل ما له من عاصم«.

إلى  الفتــاك  الجاني  الجبــار  استدرجه 
سطح شقته واغتصبه قهـرا.. استعمل 
أنفـاســه حتى ال يسمــع  لكثم  مخدة 
واستغاثته  المتكــرر،  العالي  صراخــه 
من الهالك، فما رفع عن الوسادة حتى 

تيقن أنه قضى عليه.
لقد يستحيي الشيطان المارد من ارتكاب هذه المعصية، والمنكر الشنيع لطفل بريء 

زهرة حياة آبائه، حرمهم حضوره حيا ونشاطا وعذوبة كالم ال ذنب له، ولم يقترف خطأ..
أنعم اهلل  على والديه بالصبر والرحمة وخفف عنهم سعة الهول وأفاق اهلل والدته من 

مغبة الحدث وهوله.
ُخِلي  يًَّة َفادمْ �صِ َيًة َمرمْ ِجِعي اإَِلى َربرِِّك َرا�صِ َمِئنَُّة ارمْ ُطمْ �ُس املمْ فمْ ُتَها النَّ قال تعالى : »َيا اأَيَّ

ُخِلي َجنَِّتي« صدق اهلل العظيم. ِف ِعَباِدي َوادمْ
أراد المجرم الفتاك أن يخفي معالم جريمته النكراء، حلق لحيته وشاربه ورأسه وبدل 

مالبسه الوسخة الملطخة ببول الطفل البريء »واهلل يقضي بالحق وهو خير الفاصلين«.
»واهلل عزيز ذو انتقام«.

وسمعوا  رأوا  ما  يكتبون  يديه«...  بين  من  معقبات  »وله  يهمل«  وال  يمهمل  »واهلل 
بالحق ولتفتح لكل امرئ كتابه في يوم تشخص فيه األبصار..

في الماضي :
سبق ألهل فاس أن بنوا بابا صلبا شمال غرب المدينة أطلق عليه اسم »باب المحروق«، 

إلى يومنا هذا، يعلق على حيطانه رؤوس من سولت لهم أنفسهم الضالة  والزال جاثما 
الدنيئة العبث أو الضرر بأحد السكان.

والزالت هذه الباب  قائمة عبرة للمجرمين والسفلة كأنها تقول :
»الموت محذق بالجناة«

»أنا في انتظارهم أثمن رؤوسهم«..
الجاني مهما أخفى معالم جنايته، فالنفس والروح عزيزة عند اهلل، هو خالقها وموالها، 

ونفخ فيها من روحه فمن تجبر واعتدى فاهلل تعالى له بالمرصاد.
قال اهلل تعالى : »كل نف�س ذائقة املوت« صدق اهلل العظيم.

فالجاني بالقتل والترصد يعذب في الدنيا بالطواف بسالسل وأغالل في عنقه، أما في 
اآلخرة فيسجى في النار.. ال يصلي عليه أحد، ويبقى رأسه معلقا أليام وليالي حتى ينتن.

رابع  الناصر  )محمد  أيام  منذ  الشريعة،  باب  عليها  يطلق  كان  قديما  المحروق  باب 
سالطين الموحدين..

من  وتعد  بالرعب  توحي  المحروق  باب 
47 بابا عتيقا، وهي مهابة  أبواب المدينة 
من  مقـربة  على  األلــبــاب  ــي  ألول وإنـــذار 
أرضه، حديقة  )السبيل( جنة اهلل في  جنان 
للعموم، وهي قريبة من أعظم باب بفاس 
)باب أبي الجنود( ولها تاريخ عريق... لباب 
المحروق نهج موالي إسماعيل العلوي نهج 

القصاص من المجرمين.
أن  طنجة  بمدينة  األمر  أولي  حق  من 
الطفل  المعتدي على شرف  الظالم  يركبوا 
سميكـــة  بحبــال  مقيد  مكشوفــة  سيارة 
وأغالل وسالسل في منظر رهيب ومقــــزز 
يهابه الناس وتخشاه النفوس وتقشعر منه 
األبدان في السيارة أعلى رأسه الئحة كتب 

عليها بخط عريض :
وهـذا  عدنــان..  الطفل  قاتل  »هذا 

مصير كل سفاك مهين مقيت«.
وطبول  ونفير  بمزمـار  جوقـة  فتتبعـه 
سمـع صداهـا كل الناس وذويهـم، ويـروا 
للخير  بأعينهم مآل ومصير كل عنيد جبار 

أثيم لم يخف عقاب اهلل.
يتغاضى الشيطان من عمل كهذا!

وبراءتـه  الطفــل  الجانــي  يرحــم  لم 
الناس من منعه وخبثه  وطهارته.. تطايـر 
وإجرامـه، ثم يطـــاف به الشـوارع اآلهلـة 
عمود  في  ويربطونه  ويسبونه  بالسكان، 
السكان،  مرور  مكــان  أبريــل   9 بساحة 
ليكون  عليه  ويبصقون  يشتمونه  والناس 
يضرون  الذين  ألمثــالــه  وموعظــة  عبرة 

الناس.
قال تعالى :

اأَومْ  ُلوا  ُيَقتَّ اأَن  �ِس َف�َصاًدا  أَرمْ َن ِف المْ َعومْ َوَي�صمْ َ َوَر�ُصوَلُه  َا َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن اللَّ »اإِنَّ
ٌي  �ِس َذلَِك َلُهممْ ِخزمْ رمْ أَ ا ِمَن المْ ُجُلُهم مرِّنمْ ِخَلٍف اأَومْ ُينَفومْ رمْ ِديِهممْ َواأَ َع اأَيمْ لَُّبوا اأَومْ ُتَقطَّ ُي�صَ

آِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم« صدق اهلل العظيم. َيا َوَلُهممْ ِف المْ نمْ ِف الدُّ
الطفل ظلما وجهوال  الماقتة تعذيب  له نفسه  الشيطان، سولت  إن عمله من رجس 

دحورا من المجتمع ويفتك تقتيال بعد رجز أليم وأسوأ عذاب ومغبة مصير..
ال دخل هنا لحقوق اإلنسان، فمن ارتكب جرما ال يغتفر له ألنه لم يستحي من اهلل ومن 

عباده فضل ضالال بعيدا، واحتمل بهتانا وإثما مبينا من مقته ومغبته.
أما في اآلخرة داخر صاغر أمام عظمة اهلل وقوته.

فعقابه يدخله المالئكة إلى جهنم ويحاط عليه بسرادفها وهي تشوي الوجوه وتبيد 
األجسام، ويصب عليهم الحميم نكاال به ارتكب من مفرم مثقل!

لعن اهلل أمثاله وحفظ األمة من شر الظالمين..
هنا أشيد ببعض اآلراء واألقوال كثيرة ومتعددة ال شهود عين كما حدث والعلم عند 

اهلل العلي العليم.

الضحية »عدنان بوشوف«

)�صدق الل العظيم(
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

فحكم له بالجائزة وحقت له لبراعة معانيها ولطف االلتفاتة إلى عدم تحطم الفنجان 
عند سقوطه.. فلما رأى شاهين أن فوزي قد فاز بالساعة الثمينة علق على ذلك قائال :

يا ساعة، ما أنـــت أول ساعــــة     ضيعتها من ذكريـات حياتـي
ما دمت ضيعت السنين فما أنـا     بمعاتب دهري على الساعات)161(

ولما أتم هذه الطريفة األدبية عدت إلى »القطوف« فسردت مقتطفات عن القهوة :
... يقول أبو بكر العصفوري :

سوداء مثل المسك ال كالنقش     وجامها األصفر مثـل الورس
جالبة لألنـــس بعد األنـــــس      حلت حلول زحل في الشمس)162(

... ويقول القاضي أبو الوفء العرشي :
بروحي غزال راح يتـــرع قهــــوة     براحته البيضـــاء تحكــي الغواليـــــا
فقرت به عين تطالـــع وجهـــــه     وثــــغـــر ثنــــايــا نظمـــن اللــيـــا
فأحبب بها سوداء مسكية الشذا      ولوال سواد المسك ما كان غاليــــــا
لقد نظمت شمل المحب بحبـــه      وأنست بياض الماء من كان صاديـا

»فجاءت بنا إنسان عين زمانــــه      وخلـــت بياضــــــا خلفهــا ومآقيـــا«)163(
.. ويقول غرس الدين الخليلي :

دع الصهباء واشرب صرف قشــر      مشعشعـــة تـدور بكــــف بـدر
وإن شئــت الشفـا بادر سريعـــــا     إلى حان لها قـد حــان بـــدري
فمـا الياقــوت في لون نضيــــــر      وما لـــون النضــار ولو تـبــــر
دع الفـــاروق إن رمــت التـــداوي     وخذها فهي لألسقــام تبـــري
كـأن حبابهــا المنظــوم عقـــــد     من الياقوت يجلى فــوق نحـــر
سأسعى نحـــو مروتهـــا ألبــــي      ليصفو الصفا صدري ونحــــري

ندمت ندامة الكسعـــى عليهـــا      لما قد فات من أيـــام عـمـــري)164(
سأدمن شربها ما دمــــت حيــــا      وال أصغي إلى زيـــد وعمــــرو
وأجلـو عيــن أغيــــاري وهمــــي      بصافيهـا سحيـــرا قبـل فجـــر
هــي الـراح المــريـــح لكــل روح      ولم تمزج ولم توجد بعصـــــر

وكل مخــالــف فيهـــــا فإنـــــن      أسفه قوله من أهل عصــــــري
فقل إن قــال ساقيهــا المفـــدى      جبا يا مرحبا واشكـــر لشكـــــر)165(

وخذها من يديـــــه في حضـــور      مع الساقي المليح بغير سكــــر
فــال غـــول وال تأثيـــــم فيهــــا      وليست مزة بل طعــم تمـــــــر

وإن غالى المجد وقـــال : شهـــد      أجيب : نعم إذا ما كــان تمـــري
ولوال مدحتـــــي اللبــن قبــــــال      لعدت له بهجو ثــــــــم هجـــر

ليبـس طباعـــه وســواد قلــــب      له فهو الحـــــري بكـــل هجــــر)166(
... ويقول جورج صيدح لصديقه األديب الهجري توفيق ضعون على إثر فنجان قهوة شربها في 

مكتبه مطبوخة ومحمولة بيده :
يا حارق البن الفتيق تشفيـــــا      سلمات يداك حرقت قلبي الالحــي
فضحت روائحه الوليمة فامتال      ناديـــــــك بالغـــاديــــن والــرواح
والقهوة العذراء أنت أبحتهـــا      وردا : يحـــوم عليــــه كـل إباحـــي
لوال الحياء لما تعصب وجههـا     بضبابــــة مـــن زفــــرة األقـــــداح
كم ملت بالفنجان المظ ثغره      قـــــبل ارتشـــــاف رضابــه الفــواح
ال أنثني حتى أرى في قعـــــره     خيط الصباح على الدجى الضحضاح

وخثارة لوال الرقيب غزوتها )167(

يا أبيض الكفين كيف حملتهـــــا      بهما وما استرقت بيـاض الـــراج
سلسلتها لمياء تنضـــــخ ريقـــــه      شقـــراء كاالستبــــرق الوضـــاح
أما الحديث فجـــــدول مترقـــــرق     في الحفل يغني عن كؤوس الراح

يلهي الندامى عن نوادر »حنكش«    وقصائـــد القروي والصيـــــــداح)168(
يا ليتني بين المناضــــــــد لم أزل    أصغي إلى »قربان« وهو يالحــي

وأرج دلـــــوي في الدالء كــأننـــي     من أولياء »العصبـــة« األقــــداح)169(
تتطايـــر األشعــــار من رأس إلـى      رأس مــــن حــــذو مـــن األرواح

كعرائس ال تأتلـــي في رقصهــــا      إال متــــى عثـــرت برأس وفــــاح)170(
...

أرسل الشاعر محمود سماحة إلى صديقة إليا أبو ماضي بمناسبة صدور ديوانه »تبر وتراب« 
القصيدة التالية مصحوبة بكمية من البن الفاخر :

أدرها قهــوة كعصيـــر بكــــر     تحلت في الكؤوس بكــف بكـــر
كأن المسك يغلي حين تغـلـي    ويجــري في األواني حين تجـري
تعيد إلى الضعيف قوى وتهدي    إليه غبطـــــــة وصفـــاء فكــــر
تعشقها الشعوب فكل شعـــب     أعد لها الثغـــور وكـــل قطــــر
تلوح حبها في كــــل كــــــوخ     والح حبابهــــا في كــل قصــــر
يضوع عبيرها برمـــال نجــــد      ويعبق عطرهــا بقصور مصــــر

تمشـــى عنبـرا في كل أنــــف      وتنزل قرقفــــــا في كل ثغـــــر)171(
ويزري طعمهـــا حلــو ومــــرا      بما في األرض من حلو ومــــــر
وسمـــراء إذا زارت صباحــــــا      أحـــب إلي مــن بيض وسمــــر
يحوك لها البخـــار رداء لنــــد      ويكسوها الحبــاب وشـــــاح در
كسرت الدن في عهد بعيـــــد     فأمست بعد خمر الدن خمـــري

فإن حلت قواك جيوش ضعف      وهالك عبءهــــــم مسبطــــــر)172(
عليك بقهــوة رقـــت واقــــت     كشعرك ال يجــاري أو كشعـــري

فأجابه إليا بالقصيدة اآلتية :
شربناهــا على سر القـــــــوافي    وسـر الشاعــــر السمـــع األبــــر
سقانــا قهوتيـــن بغيـــــر مـن    عصير شجيـــره وعصيـــر فكــــر
فنحن اثنــان سكـــران الحيــن     على أمـــن، وسكـــــران لدهــــر
فمن أمسي يهيم ببنـت قصــر     فإنا هائمــــون ببنــــت قصـــــر
إذا حضــرت فذلـك يوم سعـــد     وإن غابــــت فذلك يــوم قهــــر
لها من ذاتهــــا ستــر رقيــــق      كما صبـغ الحيـــاء جبين بكــــر
إذا دارت على الجالس هشــــوا     كــأن كؤوسهــــا أخبـــار نصـــر
ونرشفها فترشــــف ريق خـــود     وننشقها فتنشـــــق ريح عطــــر
وال نخشى من الحكـــام حــــدا     وعنــــد اهلل لــم نوصـــم بـــوزر
فما في شربها إثــــــم ونكــــر      وشرب الخمــر نكـــر وأي نكــــر
وليســت تستخـــــف أخا وقـــار      وبنت الكرم تفضـــح كـل ســــر
وللصهبــــاء أوقـــات، وهـــذي      شـراب النــاس في حـــــر وقــــر
وتصلح أن يطاف بها مســــــاء      وتحسن أن تكون شراب ظـــهـر
فلو عرفت مزاياها الغــــوانـــي      لعلــــق حبها فــي كــــل نحــــر
كأن حبوبها خضــــرا وصفـــرا      فصوص زمرد وشــــــذور تبـــــر
كأن الجن قد نفثت رؤاهــــــــا      على أوراقهـــا في ضــوء فجــــر

ألست ترى إليها كيف تطغــــى      وكيف تثــور إن مســت بخمـــــر
كأن نخيل مصر قـــد حساهـــا       وإال ما اهتزاز نخيــــــل مصــــر؟
جلوت بها من األكدار ذهنــــي      كما أني غسلت همـــــوم صدري
وما هي قهوة تطهى وتحســى      ولكــــــن نفحـــة من روح حـــــر
حوى من شعره  عبث ابن هاني      وزاد عليــــه فلسفـــة المعــــري
فيالك شاعرا لبقــــــا لعوبــــــا       كأن يــــراعـــه أنبـــوب سحــــر
يفيض سالسة في كل لفـــــظ      ويجري رقـــة في كـــــل سطــــر

حوت دار »السميـــر« هديتيـــه      وتحوي هـــذه األوراق شكــــــري)173(
)يتبع(

ــــــــــــــــ
الهوامش :

)161( »أدب المهجر« عيسى الناعوري  - 344 -و- أحلى طرائف ونوادر الشعراء 162.
)162( »نفحة الريحانة« ج316/1

)163( »« ج505/2 - والبيت األخير هو للمتنبي في مدح كافور بقصيدة مطلعها : 
كفى بك داء أن ترى الموت شافيا            وحسب المنايا أن  يكن أمانيا

)164( يضرب المثل بالكسعي في كل نادم على من جنت يداه. والكسعي هو محارب بن قيس، كسر قوسه حين ظن أنها أخطأت 
مراميه، لما رأى أسهمه أصابت ندم، وشد على أبهامه فقطعها.

)165( جبا : سقيا. والجب كالحوض يجتمع فيه الماء.
)166( »نفحة« ج344/4.

)167( ضحضح ترقرق وبين.
)168( حنكش معروف بنوادره وملحه.

)169( العصبة : يعني العصبة اإلقليمية لألدباء والشعراء.
)170( »موسوعة األدب الضاحك« ج121/3

)171( القرقف : الخمر وهو مراده. وهو أيضا الماء البارد الصافي.
)172( مبسطر : مسرع من اسبّطر في السير : أسرع، وأيضا : اضطمع وامتد.

)173( »موسوعة..« ج67/3.

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.

احَلفيَظـة حُتلِّـُل الأَْحقـاد
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atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

لقـد انتهى مسار العـــداء للصهيونية، الذي ظـــل العربــان 
التطبيع  وبدأ مشروع  قرن،  نصف  من  أزيد  مــدى  على  يكررونه 
العلني لدول عربية مع دولة إسرائيل، في الوقـت الذي تستعــد 
فيه دول أخرى لتقل تطبيعها من مرحلـــة السريــة إلى طــــور 
اإلفصاح والعلنية وتتويجه بتبادل السفراء واالستثمارات البشرية 

واالقتصادية ونحوهما.
القارئ المتمعن لتاريخ العرب سيقع، وال شك في ذلك، تحت 
طائلة اإليمان القطعي بأن هذا الجنس من أجناس البشر مصاب 
بأعراض داء مرضي يتعلــق بالحب المفـرط للذات، وهو عارض 

مرضي ينتمي لصنف األمراض النفسية المزمنة.
 لقد آمـن العرب، المتباهون دومـا بجدهم المدعو عدنــان، 
واألساطير،  بالترهات  المليء  البئيـــس  تاريخهم  امتــداد  وعلى 
آمنوا بما عدّوه »بطوالت ظافرة« خاضها أجدادهم الفرسان في 
ساحات الوغى والغزوات، حتى أصيبوا، كما يبدو، بحالة مرَضية 
مستعصية، هي حالــٌة من أعراضهــا المزمنـــة العشـق المزمن 

بالتباهي بسفك الدماء في سبيل تحقيق أمجاد سريالية.
رغم حقيقتها البئيسة المتخلفة عن ركب الحضارة والمدنية، 
التي كان معظمهــا موضوع احتـالل عثمانــي  العرب،  أمـم  فإن 
استمرت،  فإنها  حمائية،  بصيغــة  أروبي  احتــالل  يتبعه  أن  قبل 
في الفترة التي تلت استقاللها الصوري عن »الحمايـة« األجنبية 
الماضي، استمرت، بمنهاج باعث على  القرن  أواسط خمسينيات 
إتيانها  القـدرة على  امتـالك  للحرب دون  التطبيل  السخرية، في 

وامتالك أسبابها العلمية والتقنية.
المعاصر، أضحوكة بين أمم  التاريخ  العــرب، طوال  لقد كان 
العالم،ال سيما مع إقامة دولة إسرائيل فوق أرض فلسطين، فقد 
 ،48 انتصارهــم في حرب  األمريكان بشأن  توقعات  العرب  خيب 
ولم  حقيقيــة،  دولة  إقامــة  في  العبريون  عمومتهم  أبناء  ونجح 
يكد يمض بعد ذلك عقـدان من الزمـن حتى عاد العرب إلثبـات 
»مكانتهم المتدنيـة« في سلم الترقـي وامتالك أسبــاب القــوة، 
منكرة  نكراء  بهزيمة  مجتمعة  العرب  دول  منيت   67 العام  ففي 
وكامل  الغربية  الضفة  هي  ضريبتها  كانت  أسبوع  من  أقل  في 

سيناء وأجزاء من األردن وسوريا.
و ألنهم ينتمـون لصنـف من األمـــم ال تستفيد من دروس 
التاريخ  لعلم  اعتبارا  تقيم  وال  واليسيــر،  منهــا  الصعب  التاريخ 
ودروسه، فإن العرب ظلوا أوفياء لغيِّهم، فبعد الهزيمة الساحقة 
وضياع ما تبقى من فلسطين، اجتمع العرب في الخرطوم إلعادة 
السوداني،  الرئيس  انبرى  القمة  الفارغ، ففي هذه  الكالم  اجترار 
كخطيب غير مفوه، ليعلن لمستمعيه البلداء أن »... أمجاد أمتنا 
وأجدادنا  آباؤنا  خاضها  التي  المعارك  تاريخ  على  بنيت  قد  كلها 
جياًل بعد جيل، من حالوة النصر ومن مرارة الهزيمة، من أمجاد 
واقـــع  هنـــا من  والمستقبـل، وسنمضي من  والحاضر  الماضي 
العرب معتقداتهم  المنكرة، لم يبرح  الهزيمة  النكبة....«  ورغم 
المهترئة واستمـروا في تمجيد بطوالت وهميــة تتراقص، بين 

لحظة تاريخية وأخرى، في مخيالهم السقيم.
بعــد مواقعهـــم  العــرب  يبـــرح  ولم  األيـــام،  توالـــت  لقد 
»الحضيضية«، وأثبتــوا للمشككين في ذلك، على قلتهم، أنهـم 
قوم ال يرجى منهـم خيـر، فقد انقلب بعضهم على آخر وابتاعوا 
آمـال  اغتيال  في  منهم  فريق  وانخرط  األوروبية  األسلحـة  خردة 
البـؤس، وانخرط  التحـرر واالنعتــاق من  الراغبـــة في  شعوبهم 
آخـرون في إعمال السيوف وقطع أعنـاق وأرزاق الناس في أرجــاء 
الدعـــوة لدين اهلل  المعمور، تـارة باسم الجهـــاد وأخرى باسم 

وااللتحاق بجنات الحور العين.
لقد أكد العرب المسلمون مرة أخرى أنهم يستحقون الوصف 

الذي ُألحق بهم، الوصف الذي يعتبرهم بحق »ظاهرة مملة«.

»الظاهرة 
العربية اململة !«

• ما هي نظرتك ألدب السجون؟
•• لقد اهتممت بهـــذه الظاهرة ألسبــاب متعددة. أوال 
وثانيا  الكتابات،  أوائل  من  ربما  الموضوع  في  كتبت  كوني 
كوني كنت مهتما بشهادات رفاق عاشوا معي نفس الظروف، 
فإذن من هذه الزاوية كنت مهتما. ثالثا ألنه في الوقت الذي 
أسسناه  الذي  واإلنصاف  الحقيقة  منتدى  في  فيه  نشتغل  كنا 
زكري  بن  ادريس  المرحوم  روح  على  هنا  نترحم  وبالمناسبة 
اهتماماته  من  كان  إذ  المشروع  هذا  في  شريكنا  كان  الذي 
من  والناجين  السابقين  المعتقلين  شهادات  وتوثيق  جمع 
ذلك  بعد  أضيــف  ثم  النظامية،  وغيــر  النظاميــة  المعتقالت 
اهتمام من مستوى آخر أال وهو جمع وأرشفة هذه الكتابات من 

اإلنصاف  هيئة  داخل  تواجدنا  خالل 
والمصالحة التي اعتبــرت أن العمــل 
التوثيقي لهذه الكتابات هو عمل من 
صميم اإلنصاف للمرحلة ومن صميم 
المصالحـــات التي يجــب أن تتم في 
هي  الكتابات  هذه  بأن  أعتقد  بالدنا. 
المراحل  وفي  تعبيراتها  في  متعددة 
تصنيفهــا  وفي  عنها  تحدثـت  التي 
كتـــاب  فهناك  األدبيــة،  الناحية  من 
المجال كتبوا في  وأسماء مكرسة في 
الموضوع وهناك أيضا كتابا مروا من 
تجربة السجن وكتبوا عن ذكرياتهم. 
في  اختلفنا  ومهما  الحاالت  جميع  في 
األعمال  لهذه  األدبية  القيمة  تقدير 
أدوارا  الكتابات  هذه  لجميع  تبقى 

مهمة في تاريخنا. أوال دور توثيقي ألحداث كانت من الممكن 
أال تذكر بل أن تقبر وتختفي من الظهور على السطح نهائيا 
في مرحلة تاريخية معينة، أتحدث عن ما قبل سنة 1999. أجل 
مادة  تصبح  أن  يمكنها  شهادات  ولكنها  التاريخ  هي  ليست 
من  سيمكنهم  ما  المؤرخون  عليها  يشتغل  التي  المواد  من 
لديها  ثانيا  الحقيقة كما وردت على لسان من عاشوها.  نقل 
السوسيولوجيين:  الباحثين  أحد  يقول  كما  ألنه  عالجي  دور 
»ما ال يقــال ال وجـود لــه« بحيث أن األلم الذي عاشه هؤالء 
وعانوه وتأثروا به بشكل كبير ال وجود له إن لم يتم التعبير 
عنه، إذن له دور عالجي كذلك، ثم الدور الثالث أال وهو إغناء 

الخزانة األدبية بكتب أدبية قيمة.

• أصـدرتـم مــذكـرة »المغـرب الذي نريـد« 
تخــص النمـوذج التنمــوي. مـا هــي رؤيتكـم 

للثقافـة في ظل هذا النموذج؟
للمسؤولين  وقدمناها  المذكـــرة  هذه  أصدرنا  فعال   ••
ضمير  حركة  عمل  يوجه  الذي  التصور  ضمن  تندرج  والتي 
وهي أن نكون انتقاديين نعم، لكن أن نكون كذلك مبادرين 
القتراح  وطاقاتنا  وإمكانياتنا  أذهاننا  نشغل  أن  باالقتراح، 
نهاية  في  نريد  ألننا  تعجبنا  ال  التي  األوضاع  تجاوز  سبل 
نبني،  وأن  نتجاوز  وأن  حسن  مسلك  من  نسلك  أن  المطاف 
أما  المذكرة.  بهذه  القيام  وراء  الثاوية  الفلسفة  هي  وهذه 
تكميلي  مجال  مجرد  ليست  نظري، هي  في  للثقافة،  بالنسبة 
الكيــان،  هي  بل  األخرى،  للمجاالت 
المتنوعة  أبعادها  الوجود في كل  هي 
جميــع  وفي  والغنيـــة  والمتـــعــددة 
الكتابـــة  إلى  األهازيــج  المجاالت من 
الشعرية مرورا باالشتغــال السينمائي 
الثقافيــة  األشكــال  وكل  والمسرحي 
دولـــة  أي  هنا مسؤولية  األخرى ومن 
مجاالت  بكل  باالهتمام  يتعلق  فيما 
التعابير  وبكل  واألدبي  الفني  اإلبداع 
الكيــان  هذا  تحفـظ  سياسات  ووضع 
من التالشي ومن التبعثـــر ومن عدم 
عندها  مسألة  هـذه  وطبعا  االستمرار، 
التي  األخطــار  خالل  من  أكبر  حضور 
دولي  نظام  ظل  في  العولمة  تمثلها 
التي  متوحشة  رأسمالية  على  يعتمد 
كما نعلم تصنع من كل شيء كيفما كان ولو وجدانيا سلعة 
من أجل مصلحتها. إذن المسألة في أبعادها هي الحفاظ على 
تعبيراتها  وتشجيع  األشكال  هذه  بكل  النهوض  أي  الكيان، 
ناحية  من  ثم  والمجددين.  الشباب  أوساط  في  بالخصوص 
أخرى أن يتم تشجيع الثقافة كمجال لالستثمار وكمجال لخلق 
بكل  الكيان  على  للحفاظ  الوقت  نفس  وفي  الشغل  مناصب 
أبعاده وفي نفس الوقت أن تكون الثقافة ليست فقط مجال 
وبالخصوص  كذلك  إنتاج  مجال  ولكن  فقط،  عمومي  إنفاق 
في مستوى المبادرات الخاصة التي يجب دعمها لدى الشباب 
ولدى كل الفئات االجتماعية التي تقبل عليها سواء في النشر 
أو الموسيقى أو المسرح والسينما أو غيره... طبعا على أساس 

أن تكون من الذكاء والمالءمة بحيث تصبح مربحة كذلك. 

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

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

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

ابتليت الشعـوب بمرض كاسـح ســوى 
وألوانها  بأديانها  االجتماعية  الطبقات  بين 
المستضعفون منهم والحالمون بغد أفضل 
المــوت،   انتظــار  والكل في  والميســورون، 
والكل يعيــش حالة من الشك اليومي بين 

أفراد عائلته وجيرانه.
إن  أكبــاده  فلــذات  من  التوجـــس  و 
منهــم،   حيطــة  دون  أقرانهم  مع  اختلطوا 
والكل  يتطلع إلى إحصائيات عدد ضحايـــا 
العالم وداخل وطنه،  فتسقــط  كورونا عبر 

الحدود....
صحيح ما قيل أن الحياة ما قبل كورونا 
اختلفـــت  كوروــنا،  بعد  ما  الحيــاة  ليســت 
الحكومات والشعــوب في التعامـل معهـــا،  
فالشعوب المستضعفة انضبطت،  والشعوب 
المتحررة تمردت،  والكل مازال له تأثير على 

االقتصاد برمته.
أسلحة  تمتلك  العظمــى  الدول  جميع 
الدمار الشامــل،  وأي خلل،  وعدم المراقبـة 
وباقي  أوال،  شعبهــا  يصيــب  قــد  الدقيقة 
الشعوب عبر العالم، مـرت تجربة في روسيا،  
نوفل«  »شارل  النووي  المركب  انفجر  حيث 
لكن الحالة طوقت وأخليت مدن من سكانها 
نظرا  االنفجار  مكان  من  شاسعة  ومناطق 

للتقدم العلمي لروسيا. 

فــالح فقير يحكمه  الصين من شعــب 
الحكمــاء  تخــل من  لم  لكنها  أباطرة قساة 
لبلدهم  أعطــوا  شيــوس«  »كونفو  أمثال: 

الحكمة،  فاثروا فكريا باقي أمم األرض.
تونــغ«  »ماوتســــي  الصيــن  رســـول 
ومحررها استطاع هو ورفاقه نقل شعبه من 
والعرفان،   العلم  ميــدان  إلى  الجهالة  طور 
فكان لها السبق فضائيا باكتشاف وجه القمر 

الخفي الحقا.
الصين حاليا تتعامـل طبقيـا بتسويــق 
توجههــا  منها  الصنـع  الجيــدة  منتوجاتها، 
للعالم األول والثاني،  والرديئة منها تصدرها 
للعالم الثالـث ولنا تجـــربـة معهـا في أنواع 

منتوجاتها.

لقاحا ضد  لنا  الصين ستصدر  أن  يروج 
الذي  فالسؤال  القول  صح  فإن  كورونا  وباء 
تجربـة  محطــة  سنكـون  هل  بإلحاح:  يطرح 
صينية ال نعرف تداعياتها أم أن اللقاح جاهز 

بتجربته في شعبها قبل أن تصدره لنا ؟
الدول العظمى اآلن أمام جائحة كورونا 
مطالبة  فهي  ضميرها  امتحــان  أمــام  هي 
ظـــل  في  الشامــل  دمارهـا  أسلحة  بتدمير 

احتفالية عالمية.
وإكبار ألطبائنا  إجالل  فتحية  بالمناسبة 
والقوات  األمن  لرجال  وتثمينا  ومساعديهم 
الحالـــة  المساعدة بسهرهم على تطويــق 
مــع  التعامــل  في  والمرونة  االنضباط  مع 

الساكنة.

�شمري الدول العظمى واأ�شلحة دمارها ال�شامل
• عبد العزيز الحليمي

ك�شكول
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من المؤكد أن تنامي ظاهرة تعاطي المخدرات في أوساط الشباب والمراهقين، 
واستهالكها بشكل مفرط وعلى نطاق واسع، ليس في المقاهي واألماكن العامة فقط، 
بل طالت هذه اآلفة الخطيرة فضاءات المؤسسات التعليمية، إذ لم تعد مقصورة على 
الذكور فحسب، بل انتشر اإلدمان بين فئات اإلناث من مختلف األعمار في ظل غياب تام 

لمراقبة بعض اآلباء لسلوكات أبنائهم و وهذا أمر خطير للغاية..!!
الموضوع الذي نحن بصدد مالمسة جوانبه، سبق إثارته في مناسبات عدة، اعتبارا 
لما له من آثار وخيمة على   فئات واسعة من األطفال والشباب المدمنين على المخدرات 
آناء الليل وأطراف النهار !! هذه المعضلة وما أكثر المعضالت ببالدنا تناولتها بحوث 
أكاديمية عدة وطالها نقاش بالطول والعرض لكونها آفة امتدت إلى سائر المجتمعات..! 
وأسباب  دواعي  فإن  عالمية،  المخدرات  انتشار  ظاهرة  لكون  كذلك  األمر  كان  وإذا 
مالمسة جوانب هذه اإلشكالية تفرضها الوضعية المرتبكة للمجتمع المغربي اقتصاديا 
واجتماعيا. وبهذا الحجم المقلق فإن أخوف مانخاف هو أن تسير األمور في اتجاه قد يهدد 
سالمة واستقرار المجتمع!! ولعل الوضع الذي يعرفه الشارع المغربي اليبعث على االرتياح 
واالطمئنان، واليمكن اعتباره ظاهرة صحية في ظل غياب إيجاد حلول استعجالية الحتواء 
الوضع !! وإذا كانت المخاطر التي تهدد استقرار المجتمع ال تتجزأ، فإن االنتشار المرعب 
لتعاطي المخدرات هو من المشكالت، بل من المعضالت التي لها مضاعفات على الفرد 

والمجتمع معا، وتنتج وضعا مقلقا وخطيرا للغاية!! 
البالد وعرضها، لم  آفة المخدرات خلقت جيشا من المدمنين الشباب في طول 
تنفع حمالت التحسيس والتوعية وال وسائل اإلعالم المختلفة، وال الفاعلين في الحقل 
الجمعوي المدني، وال مراكز معالجة اإلدمان في الحد من انتشار هذه المشكلة المدمرة 
لعقول وطاقات الشباب..!! غير أن تداعيات ومضاعفات هذه الحالة المفتوحة على كل 
االحتماالت تجرنا إلى إماطة اللثام عن ظاهرة أشد خطورة وأشد جرما من األولى على 
اعتبار العالقة القائمة بين المشكلتين -المخدرات والجريمة..!! األسوأ واألعظم بالء أن 
ظاهرة التعاطي لكل الموبقات من مخدرات وسلوكات شاذة ومحرمة تبرز جليا خالل 
شهر رمضان الذي يتحول فيه المدمن إلى مجرم !! وال أتصور أن هناك خطرا يهدد 
سالمة وأمن واستقرار المجتمع كما تفعله المخدرات والجريمة..!! وعلى سبيل الذكر، 
فإن شهر رمضان من كل سنة تسقط فيه األرواح وتسفك فيه الدماء بسبب نقص في 
جرعة المخدر التي يحتاج إليها مخ وجسم المدمن،  فينتج عن هذه الموبقات القتل في 
أبشع صوره وفي واضحة النهار باألحياء الشعبية على وجه التحديد، األمر الذي  يستفزنا 
إلى وضع حد لكل صور  السبيل  أين نسير، وما  إلى  أكثر من سؤال:  ويرعبنا ويطرح 
القتل البشعة..؟ ال نجد تفسيرا لمشهد االعتداءات بالسيوف واألسلحة البيضاء وظهور 
عصابات إجرامية تبتز المواطنين بالقوة وتعتدي على أرواح الناس وممتلكاتهم، وتعرض 
حياتهم للخطر..! جرائم مقلقة أبطالها، كما اليخفى على الجميع، مجرمون محترفون 
وحشاشون ضالعون في عالم المخدرات والموبقات، وما يتبع ذلك من جرائم قتل مشينة 
ظلما وعدوانا مسرحها أحياء وهوامش المدن وبمدينة طنجة على وجه الخصوص..!! 
بالتاكيد فإن األمر بهذا المستوى من الخطورة مستفز، بل مرعب للغاية، ويطرح الكثير 
من التساؤالت تستدعي تدخالت عاجلة ال تحتمل االنتظار حماية للمجتمع من كل أنواع 

االنحراف المهدد لالستقرار..!! 
دعوني أقول لكم أن انتشار ظاهرة إدمان المخدرات بوتيرة تصاعدية في صفوف 
الشباب والمراهقين في األحياء المذكورة وما يترتب عن هذه اآلفة من آثار سلبية نفسيا 
وصحيا واجتماعيا تحدث في ظل انفالت أمني عاجز عن احتواء الظاهرة رغم كل الجهود 
المبذولة أمنيا إليقاف المجرمين والتصدي النحرافاتهم، وإن كان األمر يتجاوز األجهزة 
األمنية لكون الحد من هذه المعضلة تتطلب مقاربات تهم أطرافا وجهات مختلفة معنية 
بالنازلة.. المؤكد أن مسلسل القتل لن يتوقف إال إذا توقف اإلدمان، ولن يتوقف اإلدمان 
إال بالوقوف الجاد والحازم على حزمة إجراءات كفيلة بإيجاد حلول  سريعة وناجعة لمعضلة 
البطالة التي يعاني منها الشباب ضمن باقي فئات واسعة من المجتمع.. فالقاتل اليختار 
ضحاياه، بل يمارس هواية أو لعبة القتل لسبب يبدو بسيطا وتافها قد تكون فيه أنت 
أو غيرك مقتوال إلى األبد! على الواجهة األخرى هناك ضحايا من األطفال يتربص بهم 
من أجل اغتصابهم وفي كثير من األحيان يتم قتلهم بال رحمة وال شفقة..! الفاعلون هم 
مجرمون منحرفون ناقمون على المجتمع يعيشون بيننا ال نراقب تحركاتهم وال تعكس 
مظاهرهم ماتخفي صدورهم ونواياهم، بينما هم يتحينون الفرص لتنفيذ جرائمهم 
البشعة بطرق وحشية وبعدها نهتز لهول ما يحدث، لكن بعد وقوع المصيبة! ومهما 
تكن األسباب  والمسببات والظروف االجتماعية  لهؤالء المتهورين القاتلين بالرحمة 
والشفقة بسبب انسداد اآلفاق أمامهم.. مهما يكن من أمر، فإن الحكومة مطالبة بتحمل 
مسؤولياتها والعمل بجدية على إيجاد الحلول االستعجالية لمثل هذه اآلفات قبل أن 
يتفاقم الوضع ويصبح كل مواطن يخرج من بيته حامال معه سيفا أو سالحا أبيضا للدفاع 
المشروع عن نفسه وأبنائه !! هذه الالمباالة التي تنهجها الحكومة في تعاملها مع ظاهرة 
»الجريمة واالعتداءات على المواطنين ظلما وعدوانا« ليست سياسة حكيمة وال عقالنية، 
هي فقط سياسة »وقف حمار الشيخ في العقبة« التي واكبنا تفاصيلها ومهازلها على 
عهد الحكومة السابقة التي رسمت سياسة خاطئة في الكثير من المجاالت، وأبانت عن 
عجزها الواضح في وضع حد الختالالت المجتمع  االقتصادية واالجتماعية واألمنية وفي 
عهدها -أي الحكومة السابقة استفحلت مجموعة من الظواهر االجتماعية بشكل مازال 
يثير -إلى اآلن- الكثير من القلق والمخاوف وعدم االرتياح، وبعيدا عن كل مقاربة أمنية 
البد من تظافر جهود الجميع، وفي طليعة الجميع الجهاز الحكومي الذي يتحمل مسؤولية 
الخروج من نفق األزمة االقتصادية المفتوحة على كل االحتماالت قبل أن تتفاقم هذه 
األزمة وتدخل في عنق الزجاجة!! ولن نجد عندئذ المخاطب الحكومي المسؤول بالدرجة 
األولى بعد أن يتوارى عن األنظار هو وجيشه من الوزراء شأنهم في ذلك  شأن الوزراء 
السابقين منذ استقالل البلد إلى اآلن..!! وباألمس فقط رحلت حكومة عبد االله بن 
كيران التي كانت تدبر الشأن العام ولم تجد أمامها لحظة خروجها من الحكم ال مسؤوال 
والمحاسبا !! السؤال أكرمنا وأكرمكم اهلل: من يشرح للمغاربة مفهوم »ربط المسؤولية 

بالمحاسبة« مسؤولية من؟ ومحاسبة من؟

من صميم المجتمع

• إدريس كردود

النحراف الجتماعي- املخدرات 
- العنف - وجرائـــم قـتـل... 

م�شكــالت خطيـرة  حتتــاج
 اإلـى حلـ�ل ! 

 2020 11 سبتمبـــر   الجمعــة  يــوم  انعقـــد 
أعضـاء  جمــع  تواصلـي  لقـاء  رنشهاوسن،  بفضـاء 
جمعية رنشهاوسن و جمعيــة عين قطيوط للقراءة 
والتربيــة مع السيد عمدة مدينـة طنجـــة قصـــد 
والوسائــل  األساليــب  حــول  التبــاحـث  والتشـاور 
والتاريخية  العمرانية  المآثر  بعض  على  للمحافظة 
ومنها العمارة المعلمة رنشهاوسن ،التي تشكل في 
أكبر  من  واحدة  للمدينة  المعماري  الموروث  مجال 
تختزن  التي  الكبرى  المعالم  وأحد  الذاكرة  أماكن 
شكلت  التي  المدينة  لهذه  والمتنوع  الغني  التراث 
نقطة  المتميز،  الجغرافي  موقعها  بحكم  باستمرار، 
ثقافيــة  وتقاليـد  وتيــارات  لروافد  وتالقح  انصهار 

ومعمارية هندسية متنوعة. 
مبـــنــــى  على  المحافظــة  تدبيــر  وعمليــة 
رنشهاوسن عمليـة متعــددة متشابكــة، يتداخــل 
القانونــي باالقتصادي والهندســي، بحصر  فيهـــا 
حيث  االستتيقيــة  بالثقــافـــة  الصـرف  المعنــى 
يرتبط فيها ما هو مؤسساتي بما هو سيكولوجي 
يمـس عــالقــــة األفــراد وارتباطاتهـم بالمجـــال 
كمعيش يومي، مما يفرض بالضرورة تعـــدد زوايا 

النظر وتقاطع الرؤى والمقاربات.
ومع إدراكنـــا لكل هـــذه األبعــاد المتداخلـة، 
فإننا في جمعية رنشهاوسن نعتــبر أن نقطة البدء 
الحقائق  من  بجملـة  الوعي  هو  االنطـالق  ومرتكز 
واستيعــاب ما تفـــرضــه من توجهـــات عند وضع 
تصورات العمل بخصوص صيانة هذه المعلمة ذات 
تقديرنا  وفي  والفنية،  والثقافية  التاريخية  الحمولة 
بعين  اخذها  يتوجب  التي  الحقائق  هذه  أهم  فإن 
للفراغات  ملء  مجرد  ليس  المدن  بناء  أن  اإلعتبار، 
المجالية واستبدال أبنية بأخـــرى، بل هو مسلسل 
تراكمي يدمـج البعـد التاريخــي كمسلسل حضاري 
قوانين  حصرية  بصفــــة  فيه  تتحكـم  ال  وحضري 
وحدها،  المركنتلية  الحسابات  أو  الطلب  و  العرض 

حسابات الربح والخسارة بالمعنى المادي الضيق.
تم مع  الذي  التواصلــي  اللقـــاء  وقــد عكـس 
بحماية  الراسخ  المغرب  التزام  طنجة  عمدة  السيد 
إنسانيـــا  تراثـا  يعـــد  الذي  الوطني  تراثه  وتثمين 
الموروث  هذا  إلى  بانتسابها  تتفرد  وطنجة  كونيا 
العالمـــي  اإلنساني  التــراث  ضمـــن  الحضاري  
ملف  العمدة  السيــد  أخــذ  و قد  اليونسكـــو.  لدى 
ألهمية  نظرا  الالزم،  وبالحزم  بجدية  رنشهاوسن 
البحـــر  على  للمغــرب  بوابــة  بوصفهــا  البناية  
األبيــض المتوســـط وأوروبا، فضال على أهميـــة 
طنجة  لمدينة  ثقافـــي  موروث  باعتباره  الموضوع 
تعد  رنشهاوسن  بناية  أن  إلى  باإلضافة  وساكنتها 
لطابع  نظرا  طنجة  لمدينة  التاريخية  المعالم  من 
والنيوكالسيكي،  النمســاوي  األلمانــي  معمارها 
ومن  الميــزة  هــذه  تملك  التي  الوحيــدة  حيث 
تصبح  ال  حتى  لها  اإلعتبار  وإعادة  تأهيلها  الواجب 
للجريمـة،  ووكــرا  والعصابات  للمتشردين  مرتــعا 
المؤهالت  من  يكفي  ما  له  رنشهاوسن  فمحيـــط 
األولى  الوجهة  يكون  بأن  والجمالية،  الموضوعية 
أنشطة  إحداث  شرط  والعالمية  الوطنية  للسياحة 

لها أبعاد تنموية وثقافية وفنية وأدبية.

زيارة ميدانية للمبنى التاريخي “رن�شهاو�شن”
من طرف العمدة الب�شري العبدلوي

من �شمـح للنقـل العم�مـي بالتمـرد
وعدم اخل�ش�ع للقرارات ؟؟

التي  االحترازية  اإلجراءات  من  بالرغم   
اتخذتها الجهات المسؤولة في ظـــل هـذه 
الجائحة التي تعيشها المملكة، وبالرغم من 
القرارات العديدة التي شملت كل القطاعات 
ببالدنا، إال أن وسائل النقل العمومي لم تعر 
للفيروس ولإلجراءات المتخـذة أي اهتمــام، 
فسيارات األجرة الصغيرة مثال، لم تعد تلتزم 
بقرار نقل اثنين من الزبائن فقط، بل عادت 
إلى أيامها الطبيعية وذلك عبر نقـل ثالثـة 
أشخاص، كما كان الحال في السابـق وقبـل 

الوباء.
النقـــل  حافلــة  ننسى  أن  دون  هـــذا 
منذ  األخـرى،  تلتــزم هي  لم  التي  الحضري 
فقط  المائــة  في   50 نقل  بقرار  البدايــة،  
من طاقتهــا االستعابية، فمن يـرى وسائل 
قد  أن »كورونا«  له  النقــل هذه، سيتـراءى 
اختفـت وعــادت األمـور إلى طبيعتهــا، وما 
بعض  ارتداء  عدم  هو  هــذا  له  سيؤكـــد 

سائقــي سيارات األجرة لـ : »الكمامات«.
السؤال الذي يطرح نفسـه هنا، هو أيـن 
المراقبة؟ ومن أعطى الحق ومن سمح لهذه 

الطريقـة؟  بهـذه  عملها  بمواكبة  الوسائل 
علما أنه ال يوجد أي قرار رسمي إلى حد اآلن 

يوضح أو يسمح بهذا.
لذا على السلطات المختصة أن تتدخل 
سريعا لحل هذه »االنقالبات« التي تشهدها 
مدينة طنجة بصفة خاصة، في الوقت الذي 

صنفت فيه المدينة ضمن المنطقة البيضاء، 
مؤخرا، وفي حالة استمـر الوضع على حالـه، 
فال محالة وال مفر من عودة المدينة مجددا، 
ارتفاع  إمكانية  مع  السوداء،  المنطقة  إلى 

حاالت اإلصابة بها.
رميساء
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بخط اليد يف 
عطلته ال�شن�ية

ينجـزه  الذي  اليـد«  »خط  بـ  ركـن  يحتجـــب 
لقضاء  نظرا  إمغـران،  محمد  األخ  زميلنا  أسبوعيا 
ركن  أن  األعـزاء  القراء  ونخبر  السنويـة،  عطلته 
اليد سيستأنف بحـول اهلل بمواضيع جديدة  بخط 
لنشاطه  إمغران  محمد  زميلنا  عودة  فور  متجددة 

المعهود.

3ـ ولد الجودان في »دار الماران«:
شاع بين سكان العمارة خبرمحاولة اختطاف »ولد الجودان« فخالج 
صدورهم شعور بعدم االطمئنان وانعدام األمان، مما جعلهم ينتدبون 

حارسا يقظا لمراقبة مايدور بمحيط  مدخل عمارة »دارالماران«.
وهكذا نزلت السكينة على أفئدة السكان فتمادوا في إكرام الحارس 
من  كل  ويرهب  األبدان  تقشعرله  الذي  الجهوري  الصوت  ذي  اليقظان 

سولت له نفسه التسلل إلى  العمارة دون استئذان.
سكان  أضحى  وامتهان  بتفان  مهمته  »العساس«  تولى  أن  ومنذ 
ولد الجودان ظل محجوزا  بينما  وأمان،  أمن  يعيشون في  »دارالماران« 
بين الجدران وغيرمسموح له اللعب في الميدان مع أوالد وبنات الجيران، 

تفاديا للوقوع فيما لم يكن في الحسبان..
محاولة االختطاف الفاشلة التي نجـوت من  براثنها، برعاية إالهية، 
كانت قطب رحى أحاديث الجارات اللواتي  توافدن على شقتنا لمشاطرة 

والدتي فرحتها بسالمة فلذة كبدها ..
خماسيــة  نجمة  تتوسطها  معدنية  صينيــة  حول  ـ  مجلسهن  ففي 
كؤوس  من  مريـدوه  حوله  التف  زاويـة  قطب  وكأنـه  شاي  براد  تربعها 
الجارات في سرد حكايات مرعبة حول  ـ شرعت  الجوهر  الصافية  حياتي 
عمليات اختطاف مفجعة، كان ضحيتها أوالد وبنات في العديد من األحياء 
بالبيضاء، منهم من لم يظهر له أثر ومنهم من ظهر و في أسفل ظهره 
ولقد  الكلى..  استئصال  استهدفت  جراحية  عملية  خيوط  وأثر  ندوب 
النفسية  الحالة  فتدهورت  األسر،  من  هائل  عدد  بأفئدة  المآسي  ألمت 
ألمهات وآباء فقدوا فلذات أكبادهم.. وقضوا الليالي الطوال يتقلبون في 
مضاجعهم وقد هاجر النوم جفونهم ومآقيهم.. وكلما أشرقت الشمس 

أشرق معها األمل في عودة الغائب الحبيب ..
وكان يروج في المجالس، آنذاك، أن عصابة تتجر في األعضاء البشرية 
منها  وتسحب  رؤوسهم  تشق  و  أوتشنقهم  فتذبحهم  األطفال  تختطف 
أدوية  منها  تصنع  طبية  لمختبرات  مغرية  بأثمان  تبيعها  التي  األمخاخ 

وعقاقيرمهدئة لألعصاب و مسكنة ألوجاع الرأس.
  كما اليخفى على عامة الناس صنيع دجالين سحرة يتربصون بأطفال 
»زوهريين« مميزين عن غيرهم بخط مستقيم يتوسط راحة الكف، حيث 
يختطفونهم و يستعينـون بدمائهـم المراقـة الستخراج الكنوزالمدفونة 

والمطمورة منذ عهود سحيقة.
والينكر ناكر انتشار ظاهرة اختطاف األطفال الستغاللهم في أغراض 

دنيئة كالسرقة والتسول وإشباع نزوات خسيسة.
لونجحت محاولة االختطاف تلك التي استهدفتني، وعمري يرفل في 
ربيعه الرابع، لتزعزع كيان أسرتي وانقلبت حياتها من نعيم إلى جحيم.

وعذاب  جسيم  شر  من  وأسرتي  حفظني  الذي  الرحيم  للرحمان  فحمدا 
أليم.   

والدي  وقع  حتى  الواقعة  هذه  على  أسابيع  بضعة  سوى  تمض  لم 
في مصيبة كادت تودي بحياته، وكأن قدرهذه األسرة أن تنهال عليها 
على  المؤهلون  الجنود  دأب  رمضان  كل  مستهل  تباعا.ففي  المصائب 
في  اللحوم  من  حاجياتهم  لسد  بالقسطاس  يوزعونه  ملتحم  ثور  اقتناء 
الثكنة  إلى  بالغرض  يفي  ثورا  اقتادوا  حيث  كان،  وكذلك  شهرالصيام. 
فك  بعدما  نحره  الجزار  حاول  العتمة،وحينما  في  بالسالسل  وقيدوه 
العساكر المساعدون وثاقه نفرفي ساحة »القشلة« نافخا »خنافره« ناقعة 

الغبار قوائمه.. والجنود يركضون خلفه عساهم يشدونه..
تمكن  حتى  وصوب..  ناحية  كل  في  والركض  والصياح  كثراللغط 
كرا  ازداد  الذي  الهائج  الثور  على  الحصار  تشديد  من  العساكرالبواسل 
الملوحة.. وفي  الرادعة  واأليادي  اليقظة   العيون  وفرا وسط حلقة من 
هذه األجواء الحماسية الشبيهة بتلك المألوفة في ساحة الثيران انبرى 
والدي لمصارعة هذا الثور النافر متقمصا نخوة مصارع ثيران.. والجنود 
الملتفون حول »الحلبة« يشجعونه بصفير يصم اآلذان.. ساعتها استعان 
بقطعة قماش »غطاء نوم« لمراوغة الثور الهائج الذي كلما حاول نطحه 
إال وتنحى له جانبا،استمر على هذه الوتيرة برشاقة وحماقة، متحينا فرصة 
 .. إناخته وكسرشوكته  أجل  بقرنيه من  غفلة المتطاء ظهره واإلمساك 
وفي لحظة سانحة حينما وقف الثور الستجماع قواه قفز الجندي المصارع 
على متنه فتحكم في زمام قرنيه، بعد اهتزازات »تنطط وتمطط«، مثلما 

يفعل رعاة البقرفي أفالم أمريكية.
من  المقدام  المصارع  تمكن  ويصفقون  يهتفون  الجنود  وبينما 
كبح جماح الثور الهائج وإسقاطه أرضا بعد جرجرة تسببت له في جراح 
وخدوش في مختلف أنحاء جسمه نقل على إثرها إلى قسم المستعجالت 
العسكرية لتلقي اإلسعافات األولية بينما الثور الخائر القوى نقل مقيدا 

بسالسل إلى المسلخة.
محمد  الشهيد  »قشلة  ب  الهائج  الثور  مصارعة  في  والدي  انتصار 
الزرقطوني« بالحي المحمدي جلب له تقدير وإعجاب كل من كان حوله 
من الجنود والضباط ممن عاينوا في شخصه الشجاع قدوة في الصمود 

والدفاع.

مذكـــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س
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محمد وطا�س

أيام معدودة، اختطف الطفل  كما هو معلوم، قبل 
عدنان ذو الحادية عشر من عمره بمدينة طنجة، وقد 
اختفائه،  من  أيام  خمسة  بعد  جثتـه  على  العثـور  تم 
فيه،  يقطن  كان  الذي  الحي  منازل  أحد  خلف  مدفونة 
القصر  مدينة  من  ينحدر  الذي  الجاني  توقيف  تم  وقد 
الكبير، بعدما اعترف بدوره بالجريمة التي ارتكبها، بعد 

أن اعتدى على الضحية جنسيا.
لعائلة  وصدمة  كبيرة  ضجة  خلفت  الفاجعة  هذه 
تناولتها  المغربي،إذ  المجتمع  شرائح  ولكافة  الضحية 
وطنيا  وليس  دوليــا  اإلعالميــة  المنابر  من  مجموعة 
فقط، لتصبح  بذلك القضية، قضية رأي عام، إذ طالب 
في  اإلعدام  حكم  بتطبيق  المواطنين  من  مجموعة 
الفصل  باعتبارأن  بوشوف«،  »عدنان  الطفل  قاتل  حق 
474 من القانون الجنائي المغربي، ينص على معاقبة 
موت  االختطاف  تبع  حالة  في  باإلعدام  المختطف 
وتحسيسية  توعوية  آخرون حملة  أطلق  فيما  الضحية، 
على  الشديد  الحرص  ضرورة  حول  واألمهات،  لآلباء 

أطفالهم، نظرا لبشاعة الجرائم المنتشرة في البالد.
وبالتأكيد  نوعها،  من  األولى  ليست  الحادثة  هذه 
لن تكون األخيرة، ولم تكن أصال، فبعد يوم من العثور 
المصالح  أوقفت  المتهم،  وتوقيف  الطفل  جثة  على 
بتورطه  متهما  مكادة،  بني  بمنطقة  آخر  شابا  األمنية 
بالتغرير ومحاولة هتك عرض لطفل  في قضية تتعلق 
آخر  يوم  بعد  أيضا  األمن  مصالح  أحبطت  كما  قاصر، 

محاولة اختطاف أخرى بحي امغوغة.
منتشرة  الظاهرة  أصبحت هذه  فقد  يبدو،  كما  إذا 
بكثرة ببالدنا مؤخرا، ففي األسابيع األخيرة اختطف ما 
يقارب 15 طفال من مختلف أنحاء المملكة، وأغلبهم لم 

يتم العثور عليهم بعد.
إذ إلى متى  لنا من طرح تساؤالت عدة،  وهنا البد 
سيبقى المغرب على هذا الحال، وإلى متى ستبقى األسر 
المغربية تعيش في جو من الرعب في بالد يفترض أن 

تكون أمانا لهم ؟؟
في  تكن  لم  طنجة  مدينة  أن  إلى  اإلشارة،  وتجدر 
السابق تعرف مثل هذه الجرائم التي كانت غير مألوفة 
هادئة  مدينة  أنها  على  سكانهــا  عهدها  إذ  لديها، 
على  يطلـق  أن  قبل  هذا  كان  طبعــا  لكن  وشاعرية، 
بذلك »كبرى«  لتصبح  الكبرى«  اسم: »طنجة  المدينة 

بجرائمها وأحداثها.

فالمدينة أضحت اليوم ملجأ ومخبأ كل مجرم، وهنا 
األمنيـة  المصالح  المسؤولــة، من  الجهات  دور  يكمن 
جرائـم  عن  التغاضي  يمكن  ال  إذ  المحلية،  والسلطات 
تكثيف  يجـدر  بل  اليـوم،  بعد  واالختطـاف  االغتصاب 
جهة  من  أو  األسر  جهة  من  سواء  الحماية،  وتشديد  
األمن، كما يجب وضع خطة سريعة ومستعجلة لمعالجة 

هذا الوضع.
فيسبوكي  ناشط  نشر  قد  كان  الصدد،  هذا  وفي 
على صفحته الخاصة مجموعة من االقتراحات لمعالجة 

االعتداءات الجنسية بالمغرب، ومنها:
في  الجرائــم  بهــذه  مختص  جهـــاز  »وضع   •
الشرطـــة، حيــث يكون متمثال ومختصــا في 
العرض،  وهتك  واالختطاف  االغتصاب  جرائم 
وتكون أولويتـــه الوحيـدة حل هـــذه القضايا 
اإلمكانيات  على  يتوفـــر  أن  ويجــب  بسرعــة، 

البشرية واللوجيستيكية الالزمة.
على هذا الجهـاز التوفـر على علماء نفس وعلى   •
مع  المعاملــة  على  مدربــة  نسويــة  عنـــاصر 

األطفـــال والنساء الضحايا.
مراكز  في  تكـــون  ال  أن  المراكــز  هــذه  على   •

الشرطة العادية، بل في مراكز خاصة.
فــوري  بشكــل  يتدخل  أن  الجهــاز  هذا  على   •
يظهر  حتى  يتريــث  وال  مدروسة  وبمنهجية 
الكطمور  هيثم  الشاب  اقترح  كما  المختفــي. 

أيضا:
لمحاربـــة  سنويـــة  وطنية  جائـــزة  إحــــداث   •
البيدوفيليا، حيــث تعطى لصاحب أحسن فكرة 

أو اقتراح أو إنجاز في هذا الميدان.
وأضاف هيثم أنه يجب أن تتعبأ المساجد والكتاتيب 

ضد هذه االعتداءات عبر خطب الجمعة والدروس«. 
هنا  نفسها  تطرح  التي  االقتراحــات  من  مجموعة 
التعليم  يسلط  كأن  المحــرج،  الوضع  هذا  لمعالجــة 
الحقوقيـــة  المنظمـــات  وكــذا  واألبحـــاث،  واإلعـالم 
أجل   من  المواضيــع،  هــذه  على  الضوء  والجمعوية، 
التوعية بخصوص الظاهرة، على أن تشمل جميع فئات 
أقسى  مجرم  كل  يلقى  أن  مقابل  المجتمع،  وطبقات 
أنواع العقوبات، فالوضع لم يعد يبشر بالخير، وناقوس 

الخطر قد دق.

•  رميساء بن راشد

ماذا بعد
كل هذه اجلرائم..
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يغامرون »بالنزول اإلى ال�شارع،  فقط للمطالبة مبدر�شة.. !« 
خرجـــوا  فقــد  »نيــة«،  وعلى  غلبــة،  ألنهم 
يطالبـون بمدرسة في جماعـة ترناتـة، التي ربمـا 
توجد  ولعلها  المظاهرة،  قبل  أحد،  بها  يسمع  لم 
في »العمق«  العميق، غير بعيـد عن زاكورة التي 
تشفي كتبانها الرملية الشهيرة من شتى أمراض 

المفاصل والعظام ! .... 
خرجوا ولعلهم ال يتذكرون أو ربما ال يعلمون، 
وكيف يعلمون  و »سيركوي«  المعرفة ال يمرّ من 

قفارهم. ولو أنهم أدركوا أن المطالبة بمدرسة أو 
إلى سجون كرسيف  واالحتجاج،  والوطن  والدين  اهلل  في  إخوتهم  بالعديد من  أودت  أو سبيطار،  طريق 

وفاس و »عازاريطو«  بطنجة. لما خرجوا من »جحورهم« بحثا عن المتاعب !.. 
الذين  ألوالدهم  أولية  وفصول  ابتدائيـة  بمدرسة  مطالبين  »مستهلكة«  نقابيـة  شعـارات  رفعــوا 
يضطرهم »القهر« إلى قطع كيلومترين اثنين، على األقدام، عبر مناطق مهجورة، ليصلوا إلى المدرسة 

بما يمثل ذلك من خطورة على سالمتهم وحالة الراحل عدنان ال زالت ماثلة أمام عيونهم.. 
وتلميذة   تلميـذا  وسبعين  خمسة  يفوق  وعددهــم  خطر«  في  »أوالدنـا  المدرسة«  »بغينا  صاحوا: 
مدرسة   إلى  بالمخاطر،  محفوف  طريق  عبر  اثنين  كيلومتريــن  قطـــع  إلى  أمــزازي  الوجيـه  يضطرهم 

»تسركات«..... 
معاناة سكان  زاوية القاضي لم تنته عند التعليم االبتدائي، بل إنها انتقلت إلى التعليم األولي  حيث  
صدرت »األوامر« ممن ال يرفض لهم أمر،  بالتوقف عن استغالل مقر التعليم األولي  ليعوض بمقر آخر، 
قبل أن تأتي أوامر أخرى بتوقف الدراسة كليا بالتعليم األولي بزاوية القاضي،  الذي يتابعه فوق 32 تلميذا. 

   ooooo

احذروا الطاك�شيات املزورة ! 
لرابطة   بيانا  اإلخبارية،  المواقع  أحد  عَكسَ 
الالم  )بفتح  المستهلكين  حقــوق  عن  الدفــــاع 
انتشـار  ظاهـرة  حول  سـواء(،  حـد  على  كسره  أو 
تحمل  طنجـة،  بشوارع  مزورة  صغيرة،  طاكسيات 
الصغير  الصنف  من  األجـرة  سيارة  وعالمات  لون 
القانوني  االعتماد  يتوفر  أصحابهـا على  أن  دون 
النقل الحضري. ويقول  واإلداري الستغالل رخصة 
يستغلــون  الطاكسيات  هذه  أصحاب  إن  البيان 
وإعادة  تسجيل  خاللها  يتم  التي  الدروة   ساعات 
خدماتهـم  ليعرضوا  وسواقها،  السيارات  تسجيل 

على الزبناء .    
وهكذا يدخل الغش والتزوير مجاال ظل لحد اآلن في مأمن من أعمال التدليس والتزوير  واالحتيال  
والتضليل  إال من محاوالت سرعان  ما يتم تطويقها، بفضل يقظة أصحاب المهنة وهم الحلقة األكثر 

ضعفا  واألقل رعاية ،  على مستوى جميع مقاوالت المغرب. 
ثم إن اعتماد نوع  ولون سيارات األجرة الصغيرة، الخاص بطنجة،  يساعد على تضليل  المستعملين  

للنصب عليهم  واستغالل حاجتهم إلى التنقل داخل المدار البلدي الذي أصبح شاسعا. 
وإذا صح هذا الخبر وما نظنه إال كذلك، فإن األمر سيشكل تهديدا كبيرا للمواطنين، خاصة النساء 
والفتيات وكبار السن، الذين يمكن أن يتعرضوا لمخاطر كبيرة. وبالتالي فإن المطلوب من مصالح األمن 
تتبع هذه الظاهرة وتشديد المراقبة على سائقي الطاكسيات  لمنع كل »تسرب«  للغش داخل أسطول 

سيارات األجرة العاملة بمدينة طنجة. 

   ooooo

درا�شــة :
يثق�ن يف ال�شلطة اأكرث من املنتخبني يف جهة طنجة 

تمّ اإلعـــالن ، مؤخرا، عن دراســة ميدانيــة 
اإلنسان،  لحقـوق  الشمــال  مرصد  لفائدة  أنجزت 
حول مؤشرات  ثقة الشباب في  المنظمات األهلية،  

واإلدارات الجهوية والمجالس المنتخبة. 
وحسب المعطيــات التي جاءت بها الدراســة 
األهلية،  المنظمات  إلى  تتجـه  الشبــاب  ثقـة  فإن 
ثم  السلطات المحلية واإلقليمية، )عمال، باشوات 

قياد( بمؤشرات ثقة عالية.  
وعلى مستوى المجالـس المنتخبــة،  تصدرت 

»ترتيب الثقـــة« جهة طنجةـ  تطوانـ  الحسيمة،  يليها مجلس العماالت واألقاليم الثمانية   ثم المنتخبون  
وهؤالء بمؤشر ثقة منخفض جدا )10 بالمائة إيجابي، 85 % سلبي( ! ..... 

مختلف  ومعهم  الشباب،  أن  من  لنتأكد  أهميتها،  على  الدراسة،  لهذه  بحاجة  نكن  لم  أننا  الحق 
المحلية  واإلقليمية والجهوية، أكثر من ثقتهم  الثمانية، يثقون في السلطات  سكان الجهة، بأقاليمها 
يرق  لم  مجملها،  في  المحلية،  المنتخبة  المجالس  أداء  أن  ذلك  موضوعية،  وألسباب  المنتخبين،  في 
المحلي، فضال عن  العام  الشأن  تدبير  إيجابية، في  نتائج  للعموم  ولم يحمل  المواطنين،  لتطلعات  قط 
بسبب   عام،  وبوصف  نموذجا(  طنجة  )مجلس  المجالس،  تلك  دورات  أشغال  غالبا،   تطبع  التي  الفوضي 
تردي الخدمات البلدية  والتفريط في العديد من المآثر التاريخية والفنية والبيئية في الجماعات الحضرية 
والقروية، وبصفة عامة  النخراطهم، دون وعي،  في المتاهات السياسية لألحزاب التي ينتمون إليها والتي 

أوصلتهم للمجالس الجماعية التي ابتلينا بها وبهم.. 

ooooo

املجل�س الأعلى للرتبية والتعليم... »يتابع« ! 
للمجلــس  وجهــت  التي  االنتقـــادات  بعــد 
المفاجئ  »غيابه«  حول  والتعليم  للتربية  األعلى 
وما  المدرسي  الدخول  بشأن  النقاش  ساحة  عن 
صاحبه من جدل بين المسؤولين والمتخصصين 
أو  العمومي  مستوى  على  سواء  التالميذ،  وأولياء 
بشــروط،  المقنن  »الحضــوري«  بين  الخــاص، 
رئيس  هــو  هــا  المبــاح،...  الطلــق  واالفتراضي 
المجلس،  المستشار الملكي عمر عزيمان، يخرج 
للردّ بطريقة غير مباشرة، عبر بيان نشر بصحيفة 

أن  يوضح  استقته من »مصادر مطلعـة«،  وطنيه، 
السيد عزيمان  »يتابع« يوميا قرارات الحكومة  بشأن التعليم في زمن الجائحة ، وهو على اتصال يومي 

بوزير التربية والتعليم. 
وهكذا يتضح للعموم أن المجلس األعلى للتربية والتعليم  يواظب على »تتبع« مجريات األحداث داخل 
الحكومة فيما يخص قضايا التعليم  بصفة عامة. إال  أن هذا المجلس ال تسمح له »أدواره الدستورية« 
باتخاذ القرارات بدال عن الحكومة  حيث يقتصر دوره الدستوري على إبداء الرأي  »االستشاري« ومقترحاته  

غير الرسمية  إما بمبادرة منه أو بطلب المشورة من الجهات الرسمية المختصة. 
وهو ما يفسر غياب المجلس على الساحة العمومية حيث كان النقاش وال زال محتدا بين من يرفضون 

قرارات الوزارة ومن  يدعنون لها من باب »مكره أخاك ال بطل !!!«... 
اللوم إذا على الحكومة التي جعلت لهذا المجلس الكبير، عددا وعدة، إطار عمل »ضيق« ال يتحرك فيه 
إال بإذنه،  وال تتعدى أدواره المشورة حين تطلب منه،  ولو أن البيان  الذي أشرنا إليه تحدث  عن إمكانية 
التحرك »بمبادرة منه«، فلم لم يفعل، والحال أن رأيه وازن  وقد يكون فاصال، في الجدل المحتدم الذي 
المعنيين  أو من  المتتبعين  انتقادات شديدة سواء من  والتي كانت مجال  الوصية  الوزارة  قررات  أثارته 

مباشرة بها. 
بقى أن نذكر أن مجلس عزيمان  »بارك« خيار الوزارة بخصوص اعتماد التعليم عن بعد أو بشكل 

حضوري،بعد أن أحيط علما بقرار الوزير بهذا الشأن. 
وبالتالي، فال مجال للحديث عن غياب المجلس عن النقاش العام بخصوص التعليم في زمن الكورونا، 

ألن المجلس  يوجد في قلب »المعمعة« التعليمية كما خططت لها الحكومة وأعدها الوزير السعيد. 

   ooooo

املالكي يعتذر ويعد ! 
ال زال »الحبيب« يواجه تبعـات قراراتـه التي 
ال تخضع إال  لمنطقه، وال تحقق أهداف »التوافق« 
داخل البرلمان الذي يعلـــم أنـه »يتحلك« بقــوة، 

حين يتعلق األمر  بالكعكة. 
تعيينـــات  نتـج عن  الذي  »البلوكاج«   فأمام 
»مجلس الضو« الذي أجمع الفرقـاء يمينا ويسارا 
ووسطا على رفضه، بل والتنديد به، لما اعتبروه 
من »حباء« لحزب »منتـه« سياسيا، ولكنـه  ال زال 
يعيش مجدا أفل ، منذ  »نكبة  9 أكتوبر 2002«، 

الفرق  لجميــع  الممثلين  نوابه  ومن  البرلمانية  الفرق  رؤساء  من  العفـو  طلب  عن  الحبيب  يتوقف  لم 
البرلمانية داخل مكتب المجلس أمال في  الخروج من هذه التعيينات بأقل الخسائر،  والبلد على أسابيع 

من انتخابات جديدة يعلم اهلل كيف ستكون الخريطة السياسية  المغربية بعدها. 
الحبيب لم يجد مفرا من »طلب الصفح والمغفرة« من  »نواب األمة« الذين وعدهم بأن مثل هذه 
األمور التي أزعجتهم، لن تتكرر أبدا، بمعنى أنه سوف لن يتصرف وفق رأيه و »ميوالته« في التعيينات 

المقبلة،  وسوف »يصغي« الحقا إلى آراء الفرق الفوارق الغوارف !    
المعروف أن تعيينات الحبيب لثالثة »خبراء ضوّ«  من »عقيدته« السياسية، برواتب مليونية، قد جر 
عليه احتجاجات  شديدة ليس فقط على المستوى الحزبي، بل وأيضا داخل أوساط النخب المجتمعية التي 
رأت في تلك التعيينات نوعا من »استغالل« اللون السياسي لتحقيق مصالح حزبية. في الربع ساعة األخير 

من الوالية التي ال يخفي أحد أنها كانت فارغة  موحشة !..... 

azizguennouni@hotmail.com
عزيز  گنوني

من دفاتري



)تتمة ص1( 
يدٌ دنسٌ، بنوايـــا  يعـــد، اختطفتــه  ولـــم   عـــدنـان خـرج 
مهـووس  مكبــوت  من  وكم  إجراميـــة،  ونزعـة  وَضرة،  قذرة 
هجــرع  يعيـش بيننا، علنا،  دون أن ندرك كنهـه وال حقيقته وال 
من  أيضا  تلك  تكون  قد  والمجتمع،  وغيـره  نفسه  على  خطورته 

»استثناءاتنا«  العجيبة !.  
تزاحمت األقـــوال حـــول الحــادثــة اإلجراميــــة، ظروفهـــا 
ومالبساتها و »أبطالها« األرذال، األنذال، لتصمد حقيقة أولى وهي 

اغتيــال عدنان ودفنـــه بجوار بيت أسرته. 
كيف وقع االهتداء إلى هذه الحقيقة بعد أسبوع من اختفاء الطفل، 
وتعاطف  وجيرانه،  أسرته  والمعاناة من طرف  البحث  وأسبوع من 
شامل من طرف كل سكان الحي والمدينة ؟ قيـــل إنه »ميساج« على 
»الفايسبوك«، ليتضـــح، فيما بعــد، بعـض »التقصير«  في معالجة 
أظهرت  التي  المقابلة  البناية  كاميرا  مراجعة  في  وتأخر  القضية، 

بوضوح، جانبا من جوانب الجريمة.  
الحقيقُة الكاملة للجريمة لم تكشف بعد،  والزال الغموض يلف 

بعض جوانبها التي قد تأتي بمفاجآت جديدة . فيما بعد.  
وبينما  البحث يسيــر في االتجــاه الصحيــح، وغضب المواطنين 
يزداد حدة  وشدة  وقوة،  نظرا لفظاعة الجريمة التي أودت بحيــاة 
طفـــل برئ، طلع المدعو أحمد عصيد، بموضوع جانبي، أثار ردود 
نفر ممن  يدعــون  باستثناء  الشعـــب،  عامــة  غاضبــة من  فعل 
االنتســـاب لحقـوق اإلنسان، الذين سارعوا إلى دعم أطروحة عصيد 
اختطف،  الذي  المجرم  بإعدام  الشعب  عامة  لمطالب  المعاكسة 
الشعور  دون  بارد،  بدم  طفل  برئ  روح  وأزهق  وعذب،  واغتصب، 

بالذنب أو إحساس بفظاعة الجرم.  
»إن  قوله  هو  عصيد  رأي  على  اطلعوا  ممن  كثيرا  أغاظ  ما 
المطالبين بإعدام قاتل الطفل عدنان ال يقلون وحشية وعنفا عن 
الجاني، وأن  هذه المطالب )بإعدام الجاني( تعبر عن مقدار الغيظ 

والعنف داخل نفوس أصحاب هذه االدعاءات« !!!.  
ولعلم عصيد، وكل من هـــم على شاكلتـــه، فإن المُطالـب 
بالقصاص، ليـــس وحشـــا ، وأن »الغيظ« أمر طبيعي في حالـــة 
حياتـــه،  في  اإلنســان  لها  يتعـــرض  قد  التي  والقهـــر  الظلم 
يعتبرها  قد  التي  تلك  مثل  فاجعـــة  على  أن  يشهد  فأحرى 
عصيـد  »ملفـــا«  قضائيــا عـــاديـا، من الملفات التي تعالـج  وفــق 
أحكـــام القانون الجنائي الوضعي،  الـــذي يطالــب الشعب، ومن 
بينه عدد ممن يدعون االشتغال على حقــــوق اإلنسان،  بإصالحــه 
ومراجعته ليتالءم مع أوضاع الجريمة الحالية المتجددة، المتطورة.  

التعبيرُ عن رأي أو موقف من قضية ما،  من القضايا التي تشغل 
بال المواطنين، حقّ من حقوق أي مواطن مسؤول، ولكن ليس من 
حق أيّ  مواطن أن يمارس »لعبة« القذف والسب واإلهانــة  في 
حـــق أصحـــاب الرأي  اآلخر، وهو ما سقط فيه عصيد وحماتـه، من 
المنبهــرين بوثنيته  وعدائه لكل ما يرمز للغة العربية واإلسالم، 
حين اعتبر المطالبين بإعدام معدم الطفل عدنان،  بأنهم »أكثر 

وحشية وعنفا من الجاني نفسه« !  
الرافضون إلعدام معــدم عدنـــان ينطلقون من مبدأ  حماية 
الحق في الحيــاة الذي هو حق أساسي من حقوق اإلنسان.  مضبوط، 
ولكن، أو لم يكن  لعدنان حقه في حماية حياته وصيانة كرامته؟ أو 
لم يكن أحق بحماية حقه في الحياة، وقد واجه »غوال« بشريا  أجهز 
عليه، على ضعف بنيته وقلة حيلته، ليغتصبه ويعذبه ويقتله  ويرميه 
في حفرة  قرب بيت أهله؟. هل من حماية حقوق اإلنسان أن نحمي   
القاتل من قصاص القتل، ونكتفي بالترحم على المقتول والدعوة له 
بالرحمة والمغفرة !؟. وإال فلم أوصت كل الشرائع بالقصاص، وفي 
مقدمتها اإلسالم الذي حرم »سفك الدماء الحرام« وشرع قصاص 
»النفس بالنفس« وجعـــل   للبشريـــة في »القصـاص حياة« !..... 

القصاص في اإلسالم يكتسي طابع الزجر والردع في آن واحد. 
ولعل في إعدام القتلة وسفاكي الدماء، ضمن »الحدود«  الشرعية، 

العقاب على  الوقــت نظــرا لخطــورة هذا  نفـس  زجرٌ وردعٌ  في 
المجرمين.  

الحياة  لضحايا  في  الحـــق  مــؤيــدي  فـــــي  إصـــرار   إن 
جرائم الـــدم، وليـــس لحمايـــة المجرمين من مقصلة اإلعـــدام، 
للحيــــاة  وإجالال  إلى ذلك  بعض األغويــاء،  تحيـــة  كما يسعى 
الحيـــاة«  »حفظ  مـــن  جعــل  الذي  لواهب  الحيــاة  سبحانــه، 
الدين،  والنفـــس،   : الخمـس  الشرعيـة  الضروريات  من  واحدة 

والنسل،  والمال،  والعقل.  
ع. كنوني 
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اأوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

في  مشـروع  مشروع  الغير  اإلثــراء  محاربة  قانون  »يعرقــل«   من 
العدل والتشريع  المعروض  حاليا على لجنة  المغربي.  الجنائي  القانـــون 

وحقوق اإلنسان. ومن له المصلحة في ذلك؟ وألية غاية؟  
عليه  يجيبنا  من  والمنتخبين  اإلداريين  بين  من  نجد  لن  ربما  سؤال 

وبصراحة. 
كل ما تيسر من التسريبات في موضوع »اإلثراء الغير مشروع« المعروض 
على لجنة العدل منذ 2016، أن هناك خالفات، بل »صراعات« داخل اللجنة 
حول تصور أحزاب األغلبية والمعارضة، لما يمكن أن يكون عليه هذا القانون 
»المزعج« بالرغم من تظاهر الجميع بالجدية في محاولة الخروج من مأزقه. 

 ومن خالف إلى خالف، يسقط الجميع في »بلوكاج« جديد بسبب تراجع 
البيجيدي  عن اتفاق األغلبية، ردا على تدخل وزير العدل الذي لوح بسحب 
بغرض  للحكومة  وإعادته  البرلمان  من  برمته  الجنائي  القانون  مشروع 
دراسته. البيجيدي سحب التعديل الذي تقدم به بمعية فرق األغلبية بشأن 
القانـون  مجموعـة  وتتميـم  بتغيير  القاضي   10.16 رقم  قانون  مشروع 
الجنائي، واإلبقـاء على الفرع المتعلـق بـ »اإلثراء غير المشروع« كما جاءت به 
الحكومة في المشروع المذكور، مع تمسك الفريق ببقية التعديالت المقدمة 

بمعية فرق األغلبية.  
أصحابها  حاول  مـدى  أي  إلى  تظهــر  ذاتها  التعـديـالت  أن  ويالحظ 
المفروض  بين  من  المحتملين،  »المثرين«  ثروة  في  التحقيقات  »خنق« 
التحاقهم  قبل  ألف،  المائة  فوق  وهم  بممتلكاتهم،  التصريح  فيهم 
بمناصبهم اإلدارية أو كراسيهم  االنتدابية ، وبعد مفادرتهم لها. ومن بين 
هذه  التعديالت،  أال يخضع المعنيون للمحاسبة إال بعد انتهاء مهامهم سواء 
اإلدارية أو االنتدابية )حتى ال تزعجهم »مفاجآت« غير سارة قد تسيء إلى 
المجلس األعلى  المحاسبة في  مركزهم االجتماعي(، وأن يتم حصر مهمة 
للحسابات، فقط، )دون تدخل »جهات تحقيقات« أخرى، مزعجة(  واالقتصار 
في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط، )دون الزوجات مثنى 
الممتلكات  ، و دون األخذ بعين االعتبار  وثالث ورباع وما ملكت أيمانكم( 
المصرح بها قبل تولي المهمة اإلدارية أو االنتدابية ) تلك الممتلكات جاءت 
من كون اهلل تعالى  ونعمه التي ال تحصى، وال دخل لحبيبنا ادريس جطو 

فيها(..... !  
تـذبـــذب  موقــف  على  رد  الحليــف،  االشتـراكــي  االتحــاد  حـــزب 
اللمبـــة  حـزب  رسمهـا  التي  الحدود  يتعدى  تعديــل  البيجيدي،  بمقترح 
»الضاحكة«  على وزن....) !(  فيما يتعلق بتوسيع بحث جطو ليشمل فئات 

أخرى من البشر،  تحفظ عليها تعديل األغلبية »الغالبة«. 
العام  المال  بتدبير  المكلفين  ثروات  في  البحث  بطلب  األمر  يتعلق 
وفي  بالممتلكات،  التصريح  عليها  يفرض  التي  الفئة  من  يكونوا  لم  ولو 
ومتابعة  بالممتلكات  التصريح  عن  يتخلفون  الذين  المسؤولين  أموال 
ثرواتهم ليس فقط المتراكمة في الماضي بل وكل ما يمكن أن يحصل 
عليه في المستقبل. وكذا الثروات غير المشروعة لألمناء العامين لألحزاب 
ومسؤولي  ومدراء  العمومي  الدعم  من  والمستفيدين  فيها،  المال  وأمناء 
المؤسسات والمقاوالت العمومية، وذلك على األقل 10 سنوات من األقدمية 
الفعلية في مهام التدقيق والتحقيق. وأيضا البحث في حاالت فئات أخرى من 
المسؤولين. وهكذا يكون حزب الوردة قد مهد لجر ثلثي المسؤولين في 
جل القطاعات الحيوية بالمغرب إلى  مكاتب ادريس جطو ومن معه،  للبحث 
في »مكتنزاتهم«،  ما حّل منها وما حرم، وهو أمر من رابع المستحيالت، بعد  

»الغول« و »العنقـاء« و »الخل الوفي«، على قول شاعر عربي من القدماء: 
لما رأيتُ بني الزمان وما بهم     خّل وفيّ  للشدائد أصطفـــي 
أيقنتُ أن المستحيل ثالثـــٌةٌ.     الغول والعنقاء والخّل الوفـيّ 

وأمام هذا البلوكاج العنيد، تقدمت ثالث فرق برلمانية،  من األغلبية، 
نهاية األسبوع الماضي، التجمع الدستوري والحركي واالشتراكي،  بطلب إلى 
لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بمجلس النواب تلتمس تأجيل وضع 
التعديالت على مشروع القانون المعضلة،  بعد أن كانت اللجنة قد حددت 

موعدا نهائيا لذلك. بمبرر تعميق دراستها على مستوى الفرق البرلمانية.  
أما فــرق المعارضـــة، )االستقــالل واألصالة والمعاصرة( فقد احتفظت 
الذي  الجنائي  القانون  مشروع  حول  وضعتها  سبق  وأن  التي  بالتعديالت 
يبدو أنه استحلى المقام في ثالجة البرلمان، بعد أن دخلها منذ أربع سنوات،  
ليعود ‘ليها بعد  سويعات من »الفرج« داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق 

اإلنسان.  

قان�ن  محاربة الإثراء غري امل�شروع 
يع�د اإلى ثالجة الربملان

الإعداُم ملجرمي الّدم

أحمد عصيد

ِغيـٌر َمـالٌك �شَ
ْت َب�ْشَمَتـُه اأَْطَفاأَ

َجْت ِبالُنّ�ِر َعَلى َثْغِرِه ِحنَي َتَ�َهّ
َيٌد اآِثَمـة..

َوَلْ ُت�ْشِعْفُه َيَداُه امْلُ�َشامِلََتاْن
ْئِب يِف َقْلِب َمْن َقَتَلْه.. َدّ �َشَرا�َشَة الِذّ اأَْن َت�شُ

َفـَيـا َوَلـِدي
َة اْلَعنْيِ َوَيا َكِبِدي.. َيا ُقَرّ
َكْيَف ِلَهَذا اْلَقْلِب اأَْن َي�ْشُل�

َوَيْطَمِئَنّ اإَلى َفَرٍح َخَذَلْه..؟
َئاُب َت�ْشَعى َبْيَنَنا َوَهِذِه الِذّ

اِفرِي اْلَ�ِديَعِة ِبّ�شًة ِباْلَع�شَ ُمرَتَ
َهاْر.. َحِة الَنّ يِف اَلّلْيِل َويِف َوا�شِ

ِرّ َواْلَعَلِن ّ َويِف ال�شِ
ْقَ�ى َواْلَ�َقـاْر..؟ َوَخْلَف اأَْقِنَعِة الَتّ

عبد اللطيف بنيحيى
 )13 سبتمبر 2020(

دمعة على قرب املالك
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فضاء األنثـى :

التاريخ،  مع  موعـد  على  فإنكـن  المغــرب،  نســاء  يا  أبشــرن 
النسـاء  بعد عشر  اقتصاد  لتمكينكن من  مندمج«  عبـر  »برنامج 

سنوات، فقط. 
أعدت برنامجا »طموحا«  يرتكـــز على  الجميلة  كيف؟  الوزيرة 
أهداف »استراتيجية« )هذه الكلمة  ال يخلو منها برنامج للحكومة أو 
تصريح لوزير في الحكومة(. وحتى تتأكدن من جدية البرنامج، فقد 
تمت اإلشارة إلى أنه صيغ بشراكة مع منظمة األمم المتحدة للمرأة، 
»الكفاءات«،  أساس  المعدلة  على  العثماني  برنامج حكومة  ووفق 
وذلك عبر تحقيق 30 بالمائة من معدل الشغل لدى النساء في أفق 
2030، بدل 19 بالمائة حاليا. بغاية بلوغ نصف معدل الشغل لدى 

الذكور، على األقل. 
كيف؟ 

ساهلة ماهلة. 
بالعمل على خلق بيئة »مستدامة« ) وهذه الكلمة أيضا تعجبهم( 
للتمكين االقتصادي للنساء وحماية حقوقهن وذلك عبر »خمس« 
دعامات ‘)حتى ال يصاب البرنامج بعين الحسد والعياد باهلل(، وهي: 
مراجعة التشريعات والحوافز والسياسات في مجال النوع، والرقمنة، 
خمس  كله  ذلك  إلى  يضاف  النمطية،  التمثالت  وتغيير  والتجهيز 
آليات للتنفيذ تخصّ الدعم السياسي والمؤشرات واألطراف المعنية، 
خطة  إغفال  رئيسيا...دون  إجراء   150 أيضا إلى  إضافة  والتدبير، 
»إكرام« للتمكين االقتصادي للنساء. هل سمعتن بهذه الخطة خارج 

الخطب والبيانات الرسمية؟. 
ال يهمّ ! 

ونصل اآلن إلى باب »المقاربات« التي تعتمد، فيما  نحن بصدده، 
على تيسير  ولوج النساء إلى الفرص االقتصادية وفق مضامين »إكرام 
2« ومنها المقاربة »التشاركية« التي شملت »جميع«، نعم »جميع« 
الفاعلين والمتدخلين ) سلطات عمومية، مؤسسات وطنية، جماعات 
محلية، قطاع خاص، جامعات، مجتمع مدني، وشركاء دوليين تقنيين 
وممولين.. من أجل وضع رؤية »استراتيجية«  )مرة أخرى( على اعتبار 
»التمكين االقتصادي للنسا« كركيزة من ركائز »النموذج االقتصادي 
الجديد للبالد« عبر ثالثة محاور »استراتيجية« - دائما - وهي »الولوج 
مالئمة  و»بيئة  والتكوين«،  »التربية  االقتصاديــة«،  الفــرص  إلى 

ومستدامة للتمكين االقتصادي للنساء وحماية حقوقهن«. 
لننتقــل اآلن إلى »مغرب التمكيـن« هل سمعتـم مرة بهـــذا 
الحد  في  سيساهم  الوزيرة،  تقول  المغرب،  هذا  يهم.  ال  المغرب؟ 
من اآلثار السلبية لفيروس كورونا لدى النساء في وضعية صعبة، 
»التواصل«  مستوى  على  االستعجالية  التدابير  من  مجموعة  عبر 
المستهدفة. وكما  الفئات  لدى  المباشر«  »التدخل  و  و»المواكبة« 
تالحظن، فإن هذه التدابير »الفعالة« من شأنها تحسين مستوى 

عيشهن والنهوض بأوضاعهن  وحمايتهن من قرون كورونا !!.  
فقط،  يخدم،  لن  »الطموح«  البرنامج  هذا  فإن  الوزيرة،  وبرأي 
مصالح نساء المغرب، وفق مخططات األمم المتحدة للمرأة بالعالم، 
بل وأيضا، فإنه سوف يعزز مكانة وإشعاع المغرب  إقليميا ودوليا  كبلد 

رائد في مجال الدفاع عن حقوق المرأة بشكل عام. 
فقط،  سنوات  عشر  بعد  المغربية،  المرأة  تظفر  سوف  وهكذا، 
ببرنامج »طموح« جدا، و »استراتيجي« جدا، يمكنها من »التمكن 
للمــرأة«  المتحـدة  »األمم  مخططـات  وفق  الشامل،  االقتصادي« 

بالعالم. 
ال تتسرعن في الحكم على هذا البرنامج، أو الشك  في »صموده« 
بعد انتخابات 2021، لوجود »سابقات« حملت إلينا مفاجآت غير سارة، 
تلغي حكومة  أو  الذي سبقه،  الوزير  قرارات  وزير جديد  يلغي  حين 
جديدة قرارات  الحكومة المغادرة، ألن كل وزير جديد يلغي قرارات 
سابقه، من أجل أن » يظهر حنة يده«، بل إن منهم من يغير مكتب 
الوزير وأثاث المكتب بشكل كامل،  ليظهر قلة ذوق الوزير المغادر، 

حتى وإن كلف ذلك ميزانية الشعب الشيء الكثير. 
ال خوف إذا على برنامج العشر سنوات، ألنه ينطلق من »مغرب 
من  تحتاجه  ما  بكل  المغربية  المرأة  سيمكن  الذي  التمكين«’ 
»استراتيجيات« »مندمجة« و »تشاركية« أفقيا وعموديا،  من أجل 

الوصول إلى هدف 30 بالمائة من معدل الشغل في أفق 2030.

-•  سميـة أمغـار

من اأجل التمكني 
القت�شادي  للمغربيات 

 بعد ع�شر �شن�ات ! 

ب�سبب البناء الع�سوائي ..

ال�ايل مهيدية يعفي قائدًا من مهامه بطنجة
أصدر والي جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة 
محمد مهيديــة قرارا بإعفـاء قـائـــد الملحقــة 
اإلدرايــة 10 مكـرر، بعـــد اكتشـــاف اكتســاح 
ظاهرة البناء العشوائي في المجال الترابي التابع 

لهــذه الملحقة بمنطقة مغوغة.
و قـــد تلقــى والي الجهــة تقارير تفيــد أن 
البناء العشوائي قـد توسعـت رقعته في عدد من 
المناطق بطنجة، مستغلة حالة الطوارئ الصحية 
التي تعرفها طنجة نتيجة انتشار فيروس كورونا.

و أمر الوالي مهيدية لجان التفتيش بالخروج 
العديد من  العشوائي في  البناء  لرصد خروقات 
الملحقات اإلدراية تحت إشرافه الشخصي، األمر 

الذي  جعل العديد من رجال السلطة يتحسسون رؤوسهم ويعيشون ضغطا كبيرا من احتمالية اإلطاحة بهم ، في حالة 
اكتشاف انتشار للبناء العشوائي في مناطقهم اإلدارية.

و اعتبر قرار الوالي محمد مهيدية بمثابة رسالة صارمة منه، كما عهـده سكان الجهـة دائما، و  تنبيها لكافـة رجال 
السلطة، خاصة ممن وقعوا في الخروقات و السماح بانتشار البناء العشوائي.

مدينة املهن والكفاءات يف كل جهة من جهات البالد 
الإثنتي ع�شر 

انطالق الأ�شغال يف ور�س طنجة
)تتمة ص1(

على شـــكــل  المـــدينــــة  وستنــظــم 
مع  للصناعة  قطب  منها  صناعيـــة  أقطــاب 
مدينة نموذجية لإلنتـــاج، بالنسبــة لمدينةـ 
مقاولة  مع  والتجارة  التسيير  وقطب  طنجة، 
افتراضية وقطب رقمي  واألوفشورينغ  وقطب 
للسياحــة والفندقــة  مع فنــدق نموذجـــي  
بيداغوجــي وقطــب للصيـــد البحري وقطب 

للمهن الصحية.
للغــات  فضاءات  المدينــة  ستشمل  كما 
في  الذاتية  والمهارات  الكفاءات  تقوية  بهدف 
تدبير المقاوالت وستعمل بنظـام داخلـي يوفر 

460 سريرا. 
ومعلوم أن هذا المشروع يندرح في إطار 
والكفاءات  للمهن  إنشـاء 12 مدينـة  مخطـط 
ما بين 2023 - 2024 ، مدينـة لكل جهة، من 
أجل تطوير التكوين المهني بالمغرب، كركيزة 

لتنمية اقتصادية تشمل جميع جهات البالد 

أنا في الخارج، أتنفـس الهواء النقي، وأتمتـع بالحريـة، لكن لألسـف يا صغيرتي، 
الجفاف  القرية حزينة، والناس متأثرون بسنوات  لم يعد أي شيء كما كان. إن 
ليمتهنوا مهنا يرثى لحالها،  المدينة  الشبـاب يفـرون صوب  التي جعلت  هاته، 

تاركين خلفهم أراضي آبائهم وأجدادهم«.
بمدينـة  النـور  رأت  أزماني  أمينة  األستـاذة  »ال�شيعـة«  مؤلفة  أن  يذكر، 
)تخصص  الفيزيائية  العلـوم  في  الدولــة  دكتوراه  شهادة  على  وحصلت  طنجة 

الكيمياء العضوية( بجامعة العاصمة البلجيكية بروكسيل.
كما أن لها عطاء للجامعة المغربيـة، عمره أكثر من ثالثة عقود، حيث مارست 
التعليم العالي وأدارت األبحاث العلميـة وتقلدت في وقـت سابــق منصب عميدة 
إزاء  الالفت،  بشغفها  تتميز  أنها  إلى  باإلضافة  بطنجة،  والتقنيات  العلوم  لكلية 
تطور الطلبة والشباب، يترجم ذلك إسهامها بنصيـب خبرتهـا في تأليف كتاب 

م. إمغران»بيداغوجيا التطور الشخصي«.

قامت  أزماني،  أمينة  لألستاذة  »ال�شيعـة«  عنوان:  تحت  رواية  صدرت 
بالسهل  تتسم  وشيقة،  جميلة  عربيـة  إلى  الخلوفـي  رجاء  األستاذة  بترجمتها 
الممتنع. والرواية تشكل إضافة جديرة بإغناء الكتابات اإلبداعية لنساء المغرب.

ومما جاء في الرواية:
»لقد حكت لي رينة أن جدتها قد عادت إلى قريتها بحجر النحل. إنها تأتي، 
كل يوم سبت، لزيارتها ورؤية النساء األخريات اللواتي قضت معهن وقتا طويال، 
لكنها ليست تلك المرأة القوية التي تدعم وتواسي الجميع، كال إنها امرأة أخرى، 
لحفيدتها  أسرت  لقد  الضمير.  وتأنيب  بالذنب  بالشعور  امرأة معذبة موسومة 
بأنها سبب شقائها : »إنك يا صغيرتي تهترئيـن في السجن وتقضيـن أفضل 

سنوات عمـرك في جحـر الجرذان هذا، بينما 

وبغاية تتبع أشغال إنجــاز مشروع مدينة 
المهن والكفـــاءات بطنجة، انتقل، األسبـــوع 
الماضي، إلى موقع الورش،   والي الجهة، محمد 
مهيدية، رفقـة  رئيسـة جهة طنجة ـ تطوان ـ 

مكتـب  ومديـرة  الحساني   فاطمـة  الحسيمة، 
التكوين المهني، ليلى طريشة،  التي  قدمت، 

بالمناسبة، بيانات حول هذا المشروع. 
ع.ك 

أمينة أزماني
الأ�ستاذة



ْك ْجُذوْب » ْهُموْم َنا�سْ َراْفْد ْعَلى ْكَتاْفْك َيا » اْلْ
ْكْن َهاْد اْلَغّمْ ْيْتَفاَجا.. اْم..ْيْ ي ِلَيّ ْوْمَعِدّ

ْك ا�سْ َباِن ْباْلْغِبيَنة ْواْلَقْهَرة �سَ
ْغُلوْب ْعَلى اأَْمُرو َعاِطيَها ْلْلْفَراَجة.. ْواْلْ

لي ُكْنْت َناِوي ْنْخِطيْه َما ْخَطان اِلّ
ْجْرُحو ْفَذاِتي َداَيا ْوْعالِجي..

لي اْلَعاِطي ْعَطان ْمْن ْجَناُنو ْجِنيْت اِلّ
َواِجي.. َوَخِلّيْت َبْحُرو ْيِتيْه ْبْ
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يقول »المجذوب«:

بنيحيى اللطيف  • عبد 

محمد العمراني

مجرد توضيح

احتلت مؤسسة األمن الوطني المرتبة األولى في مؤشر ثقة الشباب المغربي، بمؤشر 
إيجابي بلغ 69 في المائة، وفق ما كشفت عنه نتائج دراسة ميدانية أجراها مكتب الدراسات

Future Elite لفائدة مرصد الشمال لحقوق اإلنسان، حول »الشباب المهمش وكوفيد 19 
بالمغرب: من الخوف إلى الغضب«..

وحسب خالصات هاته الدراسة التي شملت 500 شاب وشابة يقطنون بتراب جهة 
طنجةـ  تطوانـ  الحسيمة، فقد جاءت وزارة التربية الوطنية في الرتبة الثانية بمؤشر إيجابي 
بلغ 51 % و45 بمؤشر سلبي، مقابل حياد 4 %. أما وزارة الصحة فجاءت في الرتبة الثالثة 
بمؤشر ثقة إيجابي بلغ 49 % مقابل 46 % سلبي، وحياد 5 %، متبوعة بوزارة الداخلية، في 

الرتبة الرابعة، بمؤشر ثقة إيجابي بلغ  41 % مقابل 54 % سلبي، وحياد 5 %.
فما هي األسباب التي جعلت مؤسسة االمن الوطني تحتل المرتبة األولى في مؤشر الثقة؟

ما من شك في أنه وألسباب تاريخية، وسياقات الداعي للخوض فيها، ارتبط جهاز األمن 
الوطني بصورة القمع التي كانت تعتمده الدولة كنهج ثابت خالل سنوات الرصاص، كما 
ظلت هاته المؤسسة منغلقة على نفسها طيلة العقود المنصرمة، وظل أداء منتسبيها محميًا 

بنوع من الحصانة التي كانت تضعهم خارج دائرة المساءلة.. 
لكن مع تعيين عبد اللطيف الحموشي من طرف الملك مخمد السادس حدث تحول 

جذري في أداء هاته المؤسسة الحساسة، و في العالقة بينها وبين المواطنين..
النكشف سرا إذا قلنا أن صورة مؤسسة األمن الوطني لدى المواطن المغربي تغيرت 

كثيرا، خالل األربع سنوات األخيرة.
فبعد أن كانت مؤسسة منغلقة على نفسها، وبعد أن كانت عالقتها بالمواطن متأزمة 
لعدة عقود، بسبب غياب دولة الحق والقانون، بحيث كانت يد رجل األمن مطلوقة دون أي 

كوابح تلزمه بالتعامل مع المواطن وفقا لما يقتضيه القانون..
فبعد هاته الحقبة التي كانت محكومة بسياق تاريخي، ليس المقام هنا مناسبا للتفصيل 
فيه، ينبغي االعتراف أنه منذ اعتالء الملك محمد السادس العرش، انعكست اختياراته بتعزيز 
االختيار الديمقراطي وإرساء مقومات دولة الحق والقانون، - انعكست - على وضعية مؤسسة 
األمن الوطني التي تحولت إلى جهاز في خدمة المواطن، حريص على ضمان أمنه وأمن 

الوطن، خاصة مع تزايد التهديدات اإلرهابية في سياق إقليمي مضطرب..
مع تعيين عبد اللطيف الحموشي مديرا عاما لألمن الوطني في ماي 2015، سيتم وضع 
قطار إصالح هاته المؤسسة على سكته، لتنخرط بذلك في مسار من التحول الشامل وفق 
استراتيجية متكاملة، عنوانها األبرز يتمثل في »اإلصالح العميق والشامل للنظام الشرطي، 
من خالل انتهاج حكامة أمنية جيدة، تراهن على تكييف عمل وحدات الشرطة مع الطلب 
العمومي في مجال األمن، ومع التحديات الجديدة التي تفرضها التهديدات اإلجرامية، ومع 

موجبات وضرورات حماية حقوق اإلنسان«.
وبفضل هاته الرؤية أصبحت المؤسسة األمنية الذرع الواقي للمملكة، وعينها التي 
التنام، وبفضلها تجنبت بالدنا العشرات من العمليات اإلرهابية، وتلقت الشبكات اإلجرامية 
العابرة للحدود، والتي حاولت استعمال التراب المغربي قاعدة لتنفيذ أنشطتها اإلجرامية، 

ضربات موجعة.. 
إلى جانب ذلك، فقد تم وضع مقاربة متطورة لمفهوم شرطة القرب، ترتكز بالتحديد 
على تجويد أداء شرطة النجدة، وتقليص الحيز الزمني للتدخالت األمنية في الشارع العام، 
كل ذلك من أجل تعزيز »الشعور باألمن لدى المواطنين والمقيمين والزائرين، ومكافحة 

التهديدات المتنامية للظاهرة اإلجرامية«.
إلى ذلك تم إيالء عناية خاصة بصورة الشرطي الذي يشتغل في الشارع العام أو في 
مراكز الحدود أو في مختلف المرافق والوحدات األمنية، وذلك باعتباره خط التماس األول مع 

المواطن، وكذا األجنبي السائح أو المقيم.
المسؤوليـة  ربط  مبدأ  إعمال  دون  النجـاح  لها  يكتب  لن  إصالح  عملية  أي  وألن 
بالمحاسبة، فقد أصر الحموشي على تخليق المرفق الشرطي، من خالل القطع مع مرحلة 
التسيب والتغاضي عن االختالالت، مع إعمال معايير الكفاءة واالستحقاق في إسناد مناصب 

المسؤولية، والقطع مع الممارسات السابقة، التي كانت تقوم على الوالء والمحسوبية..
وحيث إن نجاح المرفق الشرطي في أداء وظيفته على الوجه األكمل رهين بكسر حاجز 
االرتياب وعدم الثقة الذي ترسخ في ذهن المواطن، فقد تم وضع استراتيجية تواصلية، ترمي 
إلى انفتاح المؤسسة األمنية على المواطنين، والهدف من ذلك هو تمكينهم من التعرف عن 

قرب على أداء مختلف المصالح األمنية، وترسيخ صورة األمن المواطن..
وبدا واضحا أن العالقة بين المواطن والمؤسسة األمنية قد أصبحت عالقة تعاون بعد 
أن كانت عالقة تنافر، وبات المواطن يعي أن وظيفة هاته المؤسسة هي السهر على حماية 

أمنه وأمن الوطن..
إن من واجب المغاربة اليوم أن يفتخروا بكل هذا التحول الكبير الذي عرفته مؤسسة 

األمن الوطني، ومن حق رجال ونساء األمن أن يستحقوا منا كل التكريم والتقدير. 

لهاته الأ�شباب حتظى امل�ؤ�ش�شة 
الأمنية بثقة املغاربة

اليـ�ني�شف تدخل على خط فاجعة طنجة

اإجراءات احرتازية مبدر�شة رابعة العدوية
�شمانًا ل�شالمة امل��شم الدرا�شي اجلديد

العام الدراسي 2020 ـ 2021

نرى ب��ش�ح اأكرث بعد الرجتال والرتباك
الدخول  عمليــة  بأن  االعتــراف  يجب  بأنه  الفرنسيــة  باللغــة  الماضي  عددها  في  طنجـة  جريدة  نشرت 
2021 صعبة للغاية،  بل وتصعب السيطرة عليها، نظرا لالفتقار إلى دقة وحزم اإلجراءات  2020 ـ  المدرسي 
لدى األكاديميات اإلقليمية للتعليم التي تطبق التعليمات »القادمة من أعلى«، الوزارة التنفيذية التي كانت 
وراء صنع القرار، بل ألقت بالمسؤولية على عاتق أولياء أمور التالميذ وتركهم يختارون الوضع، وجها لوجه، 
بداية  أثناء  المدارس،  الذي اليوصف، داخل  الذعر داخل األسر واالضطراب  زرع  البعيد، مما  الوضع  اختيار  أو 
رؤية  حول  مستفيضة،  شروحات  من  تضمنه  وما  التربية  وزير  خطاب  إلى  بالرجوع  المدرسي.لكن  الدخول 
بعض  مندفعة،  كانت  أنها  للجريدة  تبين   2021 ـ   2020 سنة  برسم  المدرسي،  للدخول  الوصية  الوزارة 
خاصة  إليه،  المشار  مقالها  في  الصواب  عين  تالمس  ولم  بل  المدرسية«،  »العودة   : لـ  تحليلها  في  الشيء 
يصححــون  وهم  مشكورين  الحسيمة،  تطوان  طنجة  بجهة  التعليم  نيابة  في  المسؤولين  بعض  تدخل  بعد 
بعـــض األمـــور، والسيما ما يتعلق بمسالة »االختيار«، سواء عن قرب أو عن بعد والذي ترك لآلباء واألمهات 
في توجيه أبنائهم، علما أن آباء وأمهات وأولياء أمور التالميذ يعتبرون الشريك األساسي للنيابة في الوقاية 
من  للوقاية  االحترازية  والتدابيـــر  الضروريـة  االحتياطات  كافـة  اتخاذ  خالل  من  وذلك  الجائحة،  انتشار  من 
تطوان  ـ  والي جهة طنجة  اجتمع  فقد  وبالمناسبة،  بأسره.  العالم  الذي ضرب   »19 »كوفيد  فيروس  انتشـار 
خالل  من  المدرسي،  الدخول  حول  لهم  الثاقبة  نظرتـــه  إعطــاء  في  مساهمــا  واألمهات  باآلباء  الحسيمة  ـ 

المقاييس. بكل  وتوجيهاته وطمأنتهم في ظل مرحلة صعبة  شروحاته 
مهمــة  أشواط  قطع  يمكن  الحالي،  المدرسي  الدخول  تدبير  أمـام  واألمهـات  اآلبـاء  بتفهــم  أنه  وأكيد 

الجميع. على  اإليجابية  وآثارها  والتربوية  التعليميـة  المنظومــة  لفائــدة 
ج ـ ط 

 بينمـا تتجنــد بعــض جمعيـات حقــوق 
اإلنسان للتشهير بالمطالبين بحكم  اإلعـدام 
قلـوب  لها  اهتـزت  طنجــة، التي  واقعــة  في 
أقصــى  إلى  الجنـــوب  أقصى  من  المغاربـــة 
الشمال، معتبرين أن عقوبة اإلعدام »انتهاك 
لحقوق اإلنسان«، وأن »اإلعدام ال عدل فيه وال 
إنصاف« ما يمكن أن يفسر بأن »قتل اإلنسان 
لإلنسان،  حـــق من حقوق اإلنسان«،  وبعــد 
الذي  الموضـوع  هـذا  على  التعليقــات  تعدد 
حرك مشاعــر الحزن واألســى داخـل المغـرب 
وخارجـه،  ها هي منظمـة اليونيسف األممية، 
التشريـع  مقتضيـات  لتسريـع  المغرب  تدعو 
المتصلة بحماية األطفال ، ضد العنف، السيما 
الجنسي. معتبرة أن مأساة طفل طنجة تضاف 
أطفــال وأسر  يعاني منهـــا  أخرى  إلى مآسي 
في المغرب وحول العالم، ومؤكــدًة في هــذا 
أي عنف ضـــد  تبريـــر  أنه »ال يمكن  الصدد 
األطفال« وأنــه »من الممكن تجنب العنــــف 

تجاههم«. 
ومعه  المغرب  دعت  األمميــة  المنظمة 
الواضح  الحظر  إلى »ضمان  العالم  بلدان  كل 
العنـــف  أشكــال  لجميـع  والمطلـق  والصريح 

 2021/2020 الدراسي  الموسم  انطلــق 
في ظرفية استثنائية، جراء تفشي وباء كورونا 
لإلجراءات  وتفعيال   ،19 ـ  كوفيد  المستجــد 
االحترازية المتخذة من طرف السلطات المحلية 
الوطنيـة  التربية  لوزارة  اإلقليمية  والمديرية 
الصحي،  البروتوكول  باحتـرام  أصيلـة  طنجـة 
االبتدائية  العدوية  رابعــة  مدرسة  استقبلت 
أيام 7 و 8 و 9 شتنبر الجاري  بالحي الجديــد 
تلميذات وتالميذ المؤسسة تحت إشراف مدير 

كـل  وتأطيــر  وبحضور  المدرسة 
من جمعيـــة المواطنة والخدمات 
االجتماعية وبعض أعضاء جمعية 

آباء وأمهات وأولياء التالميذ.
وقد عرفـــت األيــام الثالثـــة 
الدراسي  الموســـم  مـن  األولى 
بـدد  محكمـًا  تنظيمـًا  الجديـــد، 
مخــاوف األســر على أبنائــــهـم 
في  كـورونـا  وبـــاء  تفشــي  من 
الوســط المدرســي، خـــاصــــة 
أقـــدامـهــــم   وطـــأت  عندمــا 
عن  ووقفـــوا  المؤسسة  فضـــاء 

قــرب على التشوير األرضي عند الدخول والخروج 
من المؤسسة يحترم التباعد الجسدي مثله مثل 

قاعات الدرس التي ستحتضن أبناءهم.
المتعلــمـــون  هــذا وقــــد استقـــبـــل 

ضد األطفــال في مختلف السياقـات، واعتماد 
عقوبات مشدّدة ضد مرتكبي أعمـال العنـف، 
تتناسب مع خطورة األفعال المرتكبـة، وإلغـاء 
كل ظروف التخفيف« واعتماد التدابير الوقائية 
واالستباقيـــة. على المــدى الطويل لحمايـــة 
العنف،  وإنصاف  أشكال  جميع  من  األطفال 

األطفال في حالة وقوعه. 
من  اليونيســف  أكـدت  ذلك،  أجل  ومن 

بأنشطـة  قامــت  بهلوانية  فرقـة  والمتعلمات 
هزلية جميلة لتذويب مخاوفهم من اإلجراءات 
تلتهـا  المؤسسة،  داخــل  الجديدة  التنظيمية 
على  لمساعدتهم  تحسيسية  توعوية  أنشطة 
هذا  بالوقاية من  يتعلق  ما  كل  ومعرفة  فهم 

جديد، التزامها  بدعـــم حكومـــة المملكــــة 
المغربية والفاعلين في مجـال حماية األطفال 
العنف  أشكال  جميع  ومكافحة  منـع  أجل  من 

ضدهم بشكل أفضل. 
إلى  تعازيها  األممية  المنظمة  ووجّهت 

والديْ عدنان وعائلته وأصدقائه وأقاربه.
ع.ك

وجديـــر  واضح  بشكــل  الوبـــاء 
باالهتمــــام، ونــشـــر الــوعــــي 
بخطـــورة الوباء، وتوجيههـم إلى 
الصحـة  وإرشـادات  مبادئ  أهــم 
العامـــة سـواء في الحياة اليومية 

أو على مقاعد الدراسة.
وقد عرف الدخول المدرسي بمدرسة رابعة 
العدوية خالل هذه األيام الثالثة صدى طيبا في 
الوسط التربوي، كما استحسنـه آبـاء وأمهـات 

وأولياء  التالميذ.
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َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

الأيادي الَقِذرة
أستعير هذا العنوان، من إحدى مسرحيات رائد 
للحديث  بول سارتر،  لها، جان  ر  والمنظِّ الوجودية 
عن التردي المخيف الذي آل إليه مجتمعنا المغربي 
في مختلف المجاالت، حتى صار األمر ينذر بكارثة 
يصعب محاربتها أو التصدي لها، إذا لم تتجند كل 
الفعاليات التي تتحمل نصيبها في تدبير شأن هذه 
البالد، إلحداث قطيعة مع مرحلة عاث فيها الفساد 
في  للشروع  والمعقلن  المحكم  والتخطيط  وساد، 
بناء مغرب جديد، يضمن الحد األدنى للعيش في 

رقعته الطيبة المباركة.
وأريد هنا أن أغـض الطــرف عن القطاعـــات 
األساسيـة التي طالها الفساد، من تدبيــر مالــي 
وصحة وتعليم.. فذلك أمــر يتطلب مجــاال أرحب 
وأوسع، للحديـث في هــذه العجالــة عن الجريمة 
وواكبتها  قاطبة،  المغاربة  أرعبت  التي  الوحشية 
مختلف المنابر اإلعالمية الوطنية والدولية، وأجمع 
الرأي العام على فظاعتها، مطالبا بأقصى العقوبات 
على مقترفها بإخصائه وإعدامــه، بل هنــاك من 
طالب بشنق المجرم في ساحة عمومية أمام أنظار 
له  لكل من سولـت  عبـرة  يكون  حتى  الجماهيـر، 

نفسه اغتصاب األطفال واإلجهاز بوحشية عليهم.
الكوارث  شملهـم  توحد  الذين  المغاربـة  إن 
أجلوا  قد  األفــراح،  توحدهــم  مما  أكثر  والمآسي، 
خوفهم من الوباء المتربص بهم، وانشغل الكبير 
النكراء،التي  الوحشية  بالجريمة  والصغير،  منهم 
اقترفها بسادية فاقت كل تصـور، أحد الوافديــن 
على هذه المدينة )المحروسة(، في حق طفل وديع، 
باغتصابه واإلجهاز عليه، ثم دفنه على مشارف بيت 

أسرته.
بالحسرة  يتـــردد  عدنــان،  إسـم  صـار  لقد 
قاطبــة،  المغاربة  وطالب  لسان،  كل  على  والبكاء 
أقصــى  بإنـزال  كبدهـم،  فلــذة  في  المكلومون 
بإخصائـه  الوحش،  المجـــرم  هـذا  على  العقوبات 
وإعدامه، بل طالـب البعـض بشنقــه أمــام المأل 
في ساحــة عمومية، ليكون بذلك عبرة لكل من 
سولت له نفسه الخبيثة اغتصاب الطفولة البريئة 
واإلجهاز عليها. في الحين الذي ذهبت آراء بعض 
)حقــوق  لـ  بالتنظيــر  والمتشدقيـن  المتنطعين 
العام  الرأي  استقبلـه  مناقضًا،  مذهباً   اإلنسـان(، 

باالستنكـار والتهجيـن.
وفي كل األحـــوال، سيظــل هــذا المجتمــع 
مثـــل هذه  بارتكــاب  باألعطـاب، مهـددًا  المثقل 
منهـا،  أفظــع  بجرائــم  وربما  الوحشيــة،  الجرائم 
ما دام الفساد يزيـــد استفحـااًل وانتشـــارًا، وما دام 
السيــاسوييـــن،  من  االنتهـــازي  الرهــط  هــذا 
اليعنيهم من أمر البالد غير الفوز بكراسي البرلمان 

المشلول، والتسابق إلى رئاسة المجالس.
إن أقصى عقوبة ستنزل ال محالة على مغتصب 
الصعداء،  المغاربـة  وقاتلـــه، وسيتنفس  عدنـــان 
المدرسي،  وبالدخول  بالوباء  لينشغلـوا من جديد 
إلى حين اإلجماع الذي سيلم شملهم عند حدوث 

كارثة قادمة مؤجلة.
)البقية ص3(

مــشــــروع  إنجــــاز  فــــي  األشــغـــال   تتـــــواصـــل 
بمنطقـة  المقــام  بطنجـة،  والكفـــاءات  مدينــة  المهـــن 
بوخالف، على مساحة 12 هكتارا وفرتها جهة طنجة ـ تطوان 
بحوالـي  ماليــة  اعتمـادات  له  رصدت  الحسيمـة،  والذي  ـ 

480 مليون  درهم. 
المهنـــي،  فإن مدينـــة  التكويــن  بيـان مكتب  ووفق 
المهن والكفـاءات بجهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، ســوف 
توفـر طاقـة استيعابيـة  ستصل إلى 3250 متدرب ومتدربـة 
حاال  الجهــة،  لخصوصيات  تكوينيا يستجيب  عرضا  تقدم  و 
ومستقبــــال، في إطـار »مقــاوالت« افتراضية تحاكي الواقـع، 
الشباب  سيؤهــل  ما  التكنولوجيا  عاليـــة  بأجهـــزة  مزودة 
في  عـــال   بتكويــن  مزودون  وهـم  الشغـل  سـوق  لدخول 
المتنوعـة، حيــث إن المدينة سـوف  مجـاالت تخصصاتهـم 
منهـا   73 تكوينية،  87 شعبـة  عبر  تكوينيــة  عروضا  تقدم 
وجميع  المطلوب  المهني  التأهيل  مستويات  تغطي  جديدة 

هذه الشعب مفتوحة في وجه كافة المترشحين. 

الإعداُم ملجرمي الّدم
إنها فاجعة الفواجع، تلك 
التي ألمت بنا، على حين 

غفلة،  فاختطفت من بيننا 
بالصورة  براءة طفولية 

البشعة التي كانت عليها، 
والتي لم تترك أحدا منا، 

خارج الشعور العام باالنفعال 
والسخط والغضب. 

جوانبُ من الحادثة الحزينة 
المؤلمة صارت معروفة 

لدى العموم، وجوانب أخرى 
تنتظر مزيدا من التوضيح، 
المفجعة،  الحقيقة  وتبقى 
كابوسا مؤلما جاثما على 

صدورنا، حتى بعد أن تتجلى 
الحقيقة كاملة. 
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مدينة  املهن والكفاءات يف كل جهة من جهات البالد الإثنتي ع�شر
انطالق الأ�شغال يف ور�س طنجة


