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Le Maroc  participe aux essais cliniques 
relatifs au vaccins

Selon le ministre de 
la Santé, Khalid Ait 
Taleb, le royaume du 

Maroc,  à l’instar de ce qui 
se passe à l’international, 
va participer avec certains 
pays aux essais cliniques 
multicentriques relatifs au 
Covid-19,  du moment qu’il 
dispose de l’arsenal régle-
mentaire et juridique lui 
permettant de se position-
ner pour obtenir la quantité 
du vaccin suffisante pour les citoyens dans les délais 
opportuns et assurer le transfert du savoir afin de ga-
rantir une autosuffisance par rapport à la production du 
vaccin .

Après avoir indiqué que plusieurs pays ont conjugué 
leurs efforts pour trouver un vaccin dans des délais re-
cord, essentiellement avant la fin de l’année en cours, 

le ministre a souligné que le 
Maroc, qui met la santé des 
citoyens au centre de ses pré-
occupations, a accompagné, 
depuis le début, ces efforts, 
en contractant des partena-
riats et des accords de coopé-
ration afin d’obtenir le vaccin 
en quantité suffisante et dans 
un délai optimum. 

Rappelons qu’aujourd’hui, 
alors que les recherches 
se poursuivent assidûment 

dans quelque 140 laboratoires à travers le monde, 
pour trouver un vaccin efficace contre le Coronavirus,  
la Russie, affirme avoir  développé « le premier vaccin 
contre le Covid-19».

Moscou devrait assurer la production prochaine de 
milliers de doses de ce  vaccin qui sera mis en circula-
tion le 1er janvier 2021, et plusieurs millions dès le dé-
but de l’année prochaine.

Tourisme 2020 dans la région
 Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Une saison estivale
sacrifiée 

Lire en page 3

Covid-19 :
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ACTUALITÉS

A l’occasion du 67ème anniver-
saire de la Révolution du Roi 
et du Peuple, Le Roi Moham-

med VI a prononcé, dans la soirée 
de jeudi 20 août 2020, un important 
discours essentiellement basé sur 
la lutte contre la pandémie du Covid 
19, dénonçant la tendance haussière 
de l’épidémie et tirant la sonnette 
d’alarme sur les conséquences fâ-
cheuses qui pourraient en résulter.

«Si cette tendance haussière per-
dure, la Commission scientifique char-
gée du suivi de l’évolution du Covid-19 
pourrait préconiser un retour au confi-
nement, voire un durcissement des 
mesures sanitaires», a averti le Sou-
verain, déplorant la dangerosité de la 
situation actuelle. 

«Mon intention n’est pas de t’adres-
ser des reproches. Je tiens, plutôt, 
à te faire part expressément de mes 
appréhensions quant à une éven-
tuelle hausse exponentielle des cas 
de contaminations et de décès. Cette 
situation impliquerait, à Dieu ne plaise, 
un retour au confinement total, et ris-
querait de provoquer de notables 
répercussions psychiques, sociales 
et économiques», a affirmé le Roi, 
rappelant que les Marocains étaient 

pourtant cités en exemple pour leur 
respect des mesures préventives et 
pour les résultats probants qu’ils ont  
enregistrés durant la période de confi-
nement.

« Malheureusement, nous avons 
constaté que, par la conjonction de 
plusieurs facteurs, la levée du confine-
ment s’est accompagnée d’une mul-
tiplication exceptionnelle de cas d’in-
fection. En effet, certains ont confondu 
levée du confinement et fin de la ma-
ladie alors que d’autres ont affiché un 
laisser-aller et un relâchement inad-
missibles. D’aucuns réfutent même 
l’existence de la pandémie. Il faut sou-
ligner ici que la maladie est bien réelle 
; soutenir l’inverse nuit, non seulement 
à celui qui le prétend, mais aussi à sa 
famille et à ses compatriotes», a déplo-
ré Mohammed VI, soulignant que l’Etat 
a initié plusieurs actions et mesures 
exemplaires pour atténuer l’impact de 
cette pandémie notamment à l’égard 
des populations vulnérables et du 
tissu économique. Néanmoins, sans 
l’implication de tous, la lutte contre le 
Covid-19 serait vaine. 

«Pour sortir de la situation actuelle 
et relever le défi de la lutte contre la 
pandémie, chacun devra observer une 

conduite civique, exemplaire et res-
ponsable» a conclu le Souverain. 

Au début de son important discours 
le Roi Mohammed VI s’est remémoré 
les grands moments de la Révolution 
du Roi et du Peuple pour l’indépen-
dance du pays.  

« En ce même jour de l’an 1953, la 
volonté de Notre Grand-Père, Sa Ma-
jesté le Roi Mohammed V, et de Son 
compagnon de lutte, Notre Père, Sa 
Majesté le Roi Hassan II, que Dieu 
ait leurs âmes, convergea avec celle 
du peuple marocain, pour que naquît 
une révolution historique dont le mot 
d’ordre fut le rejet solennel des plans 
coloniaux.

Patriotisme sincère, esprit de sacri-
fice, solidarité et loyauté, telles furent 
les vertus électives de cette glorieuse 
épopée qui visait à faire émerger un 
Maroc libre et indépendant.

L’Histoire du Maroc est ainsi riche-
ment tissée d’événements qui portent 
témoignage de la symbiose parfaite 
entre le Trône et le peuple, toujours 
unis face aux vicissitudes du temps.

D’où la nécessité, aujourd’hui, de 
cette même symbiose face au nou-
veau Coronavirus ! 

L’Office de la formation professionnelle et de 
la promotion du travail (OFPPT)  vient de lan-
cer les travaux de construction de la Cité des 

métiers et des compétences (CMC) dans la  région  
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. 

Les travaux de ce projet qui sera érigé sur 12 hec-
tares dans la ville de Tanger, et qui nécessitera une 
enveloppe budgétaire de 480 millions de dirhams,  
devraient être achevés dans moins de deux ans.

La cité sera d’une capacité d’accueil de 3.250 
stagiaires devant recevoir une formation diversifiée 
et inclusive à travers un large panel de 87 filières 
de formations, dont la majorité représente de nou-
velles spécialités répondant aux spécificités de la 
région.

Elle sera dotée d’une charte spatiale novatrice et 
d’équipements de haute technologie rapprochant 
les espaces de formation de la réalité de l’entre-
prise, à même de favoriser l’employabilité des 
jeunes et la création de valeur au niveau du  terri-
toire régional. 

Les offres de formation couvriront les trois ni-
veaux (Qualification, Technicien et Technicien spé-
cialisé) accessibles à différentes cibles, en plus 
d’un grand choix de formations qualifiantes de 
courte durée. 

Organisée en pôles sectoriels, la future Cité inclu-
ra  plusieurs pôles, à savoir «Industrie» (avec une 
minichaîne de production pour Tanger, «Gestion 
& Commerce» avec une entreprise virtuelle de si-
mulation, «Digital & Offshoring» doté d’une Digital 
Factory, «Tourisme & Hôtellerie» avec un hôtel pé-
dagogique et «Agriculture & Agro-industrie» avec 
une ferme pédagogique, outre un pôle «pêche» et 
un autre «santé» avec un centre de simulation et 
des espaces consacrés à l’apprentissage des lan-
gues, au renforcement des soft skills et au dévelop-
pement des compétences entrepreneuriales. 

Parallèlement, la CMC comptera une  Maison de 
stagiaires, d’une capacité d’hébergement de 450 
lits et couverts 

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Lancement à Tanger 
du projet de

Cité des métiers
et des compétences 

(CMC) 

A bon entendeur salut ! 
A défaut d’un sursaut national 
face à la pandémie du Covid-19

Probabilité d’un
retour au confinement 
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Lorsque le Covid-19 a fait 
son apparition, l’hiver 
dernier, avant qu’il ne 

fasse des ravages dans le monde 
entier, un espoir avait fleuri chez 
les humains,  notamment auprès 
de la communauté scientifique 
qui supposait que la gravité de la 
pandémie et son impact diminue-
raient pendant l’été sous l’effet 
des grandes chaleurs pouvant 
réduire son élan voire y mettre un 
terme.

Au contraire, on a assisté, im-
puissants, à une forte résurgence 
du virus  qui fait beaucoup parler 
d’une deuxième vague de la pan-
démie, les cas d’infection ayant 
explosé en été, surtout en ce mois 
d’août constituant, la période la 
plus chaude de l’année. On a re-
levé une redoutable flambée de la 
propagation du virus, en ce sens 
que le bilan enregistré au Maroc 
a largement dépassé  le nombre 
des cas signalés au cours des 
premiers mois de l’épidémie, avec 
un coup fatal  pour la région du 
nord du royaume, et un coup de 
grâce pour Tanger qui a vu ses 
portes se refermer sur elle-même 
et ses plages obligatoirement 
bouclées et désertées.

Ajoutons à cela un aéroport 
clos sauf pour des vols spéciaux, 
des voyages maritimes et  ter-
restres limités et conditionnés, 
une circulation en ville réduite 
et strictement contrôlée, des ca-
fés, des restaurants et des com-
merces fermés puis rouverts 
sous conditions, des plages inac-
cessibles, entre autres restric-
tions de mouvements. 

On ne croise plus dans les 
rues ces groupes de touristes 
nationaux et étrangers avides de 
découvrir la ville et ses richesses 
culturelles, ni ces Marocains rési-
dents à l’étranger (MRE) retour-
nant dans leur pays natal pour 
retrouver leurs proches après une 
longue absence, et encore moins 
ces autochtones et ces visiteurs 
avides des soirées divertissantes  
tangéroises.

Ainsi, la ville du Détroit s’est 
aussitôt transformée d’un paradis 
estival de voyage, de détente et de 
loisirs, en une calamité sombre, 
avec une récession économique 
aux conséquences désastreuses 
à bien des égards.

Les premiers à en souffrir 
sont, évidemment, ce sont  les 
professionnels de l’Hôtellerie et 
du Tourisme qui, à maintes re-
prises, ont tenté de sortir la tête 
de l’eau pour se procurer un peu 
d’oxygène.

Ainsi, la dernière trouvaille du 
Conseil régional du Tourisme de 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima qui 
tente de sauver les meubles, se 
définit par une  campagne de pro-
motion estivale qui se prolongera 
jusqu’à la mi-septembre 2020, 
sous le nom de ‘‘Sba7’Nord’’, ré-
alisée et financée avec le soutien 
de l’Office national marocain du 
Tourisme (ONMT) dans le cadre 
de l’initiative «Ntla9awfbladna». 
Elle vise à accompagner la re-
lance touristique dans le royaume 
en invitant les touristes nationaux 
à voyager dans leur pays dès la 

levée de l’état d’urgence sanitaire 
et à contribuer au mouvement de 
solidarité nationale.

Quatre «produits d’appel» 
sont mis en avant dans cette 
campagne permettant de valori-
ser la richesse du produit régio-
nal,: l’hébergement en riad dans 
la médina de Chefchaouen, un 
week-end d’initiation à la plongée 
sous-marine à Al Hoceima, 3 jours 
de randonnée dans le parc natio-
nal de Talassemtane, un séjour en 
hôtel 4 étoiles à Tanger, un choix 
de vacances , avec deux façades 
balnéaires (Atlantique et  Médi-
terranée), de l’éco-tourisme entre 
montagnes, forêts et cascades, 
de la culture et des traditions 
(médinas de Tétouan, Ouazzane, 
Chefchaouen, Assilah, musées, 
coopératives…) et du «citybreak» 
avec une offre tangéroise enrichie 
par la nouvelle marina, les malls, 
la gare TGV, entre autres.

villes côtières ont attiré beaucoup 
de monde, mais seulement  parmi 
les habitants immédiats  et ceux 
des zones avoisinantes. Une acti-
vité peu rentable pour les hôtels, 
les restaurants et les commerces, 
faute de touristes venant d’ail-
leurs.

Ainsi, les destinations esti-
vales de choix semblent conti-
nuer de garder leur rythme prin-
tanier en termes d’arrivées des 
touristes, particulièrement des 
nationaux.

On remarquera, tout de même,  
que les efforts déployés en ma-
tière de promotion, ont eu des ef-
fets plutôt positifs, à Tétouan et sa 
province, par exemple,  où,  après 
des mois de léthargie à cause du 
coronavirus, l’activité touristique 
a repris de façon relative pendant 
cette saison estivale, apportant 
ainsi un brin de bonheur aux opé-
rateurs hôteliers et restaurateurs. 

Cependant, classées dans 
la zone 2 définie par les critères 
fixés par les autorités sanitaires, 
les villes balnéaires de Tanger et 
sa voisine Assilah connaissent le 
maintien de leurs plages fermées, 
rendant leur situation incertaine 
pour cette saison estivale. La 
reprise demeure compliquée et 
très mitigée pour la plupart des 
activités touristiques et les autres 
commerces concernés. Ces deux 
villes continuent d’attendre le 
passage de la préfecture Tan-
ger-Assilah à la zone 1 pour per-
mettre la réouverture des plages 
dont dépend leur activité en été. 

Malgré la réouverture de la 
majorité de ses plages, hormis 
celles de Tanger, la région du Nord 
a débuté la période estivale au ra-
lenti, surtout que,  faisant l’objet 
d’un contrôle et une vigilance en 
permanence des autorités locales 
et sanitaires, les plages d’Al Ho-
ceima, M’diq, Fnideq et des autres 

Seulement, cette reprise tempo-
raire était  loin de combler toutes 
les attentes, avec des taux d’oc-
cupation variant entre 20 et 40%, 
dans les hôteliers et restaurateurs 
des villes balnéaires de M’diq, 
Fnideq et la côte tétouanaise. 

Contrairement aux hôtels se 
trouvant en bord de mer, ceux si-
tués  loin de la côte ou au centre-
ville de Tétouan, d’Al Hoceima ou 
d’autres villes côtières continuent 
d’atteindre un taux très bas ne dé-
passant pas 10% de leur capacité 
d’accueil. 

Le coût de grâce pour le sec-
teur du tourisme dans la région  
est venu avec  la fermeture de 8 
villes touristiques, ce qui  a créé 
un véritable vent de panique dans 
les hôtels avec des départs préci-
pités et la multiplication d’annula-
tions de séjours dans les hôtels 
du Nord, ce qui a sonné le glas 
à une saison estivale déjà com-
promise, lorsque les réceptions 
des hôtels ont été prises d’assaut 
par les touristes nationaux en va-
cances afin de mettre fin à leurs 
séjours. Ceux qui avaient prévu 
de voyager dans les prochains 
jours ont tous en annulé leur 
voyage.

Ainsi donc, le futur est deve-
nu  sombre pour les secteurs du 
Tourisme et de l’hôtellerie dans le 
Nord du royaume qui n’ont jamais 
connu une crise aussi intense et 
avec autant de rebondissements.

En somme, l’été 2020 se veut 
une saison exceptionnelle en 
raison des répercussions de la 
pandémie Covid 19 qui a changé 
tant de choses dans le quotidien 
des gens.

Une saison réellement sacri-
fiée…

Tourisme 2020 dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Une saison estivale sacrifiée 

Tanger qui avait atteint 
quelque 400 cas positifs 
par 24 heures au mois de 

juillet dernier, ce qui avait valu à la 
ville le statut de premier pourvoyeur 
de coronavirus au niveau national, 
a chuté, ces derniers jours, à moins 
de 100 cas par jour, ce qui est, en 
soi, un progrès spectaculaire.

On ne serait jamais arrivé à ce 
résultat rassurant et réconfortant 
pour la population,  sans les efforts 
gigantesques déployés par les au-
torités sanitaires avec l’implication 
du ministère de la Santé qui a mis 
les moyens nécessaires, et celle 
des autorités locales, tous corps 
confondus, conduits par le wali de 
la région Tanger-Tétouan-Al Hocei-
ma, Mohamed Mhidia.

En effet, conscients des dan-
gers qui pesaient un peu plus 
chaque jour sur la ville du Détroit, 
sur ses habitants et ses visiteurs, 
les responsables ont doublé la 
mise de protection et sont arrivés 
à renverser la vapeur de l’ascen-
dance à la descendance. 

Ainsi, dans une véritable course 

contre la montre face à une courbe 
ascendante de la propagation du 
coronavirus, la ville de Tanger s’est 
barricadée et, dans  certains quar-
tiers périphériques, ou encore au 
sein des zones industrielles, où l’on 
détectait continuellement des clus-
ters professionnels et familiaux, et 
une mortalité ascendante frappant 
sévèrement des personnes vulné-
rables, on s’est attelé à l’application 
stricte des  mesures préventives 
édictées par le ministère de l’Inté-
rieur et

les nouvelles normes sanitaires 
énoncées par le ministère de la 
Santé. On s’est ainsi attaché à la 
mise en application d’un confine-
ment sélectif   comme mot d’ordre, 
au niveau des quartiers reconnus 
vulnérables à l’infection par le 
virus. On a,  parallèlement,  large-
ment amplifié la  sensibilisation 
de la population aux dangers de la 
pandémie comme mesures généra-
lisées, telles  que le port obligatoire 
du masque qui était, jusque-là né-
gligé par une large partie de la po-
pulation ;  l’adoption des mesures 

strictes, avec le respect de ce qui 
est communément connu sous 
l’appellation de ‘’distance sociale’’  
entre les personnes, l’hygiène sani-
taire des mains, etc.

Dans cette optique, des forces 
de l’ordre, tous corps confondus 
ont été largement déployées en ville 
: Autorités civiles, Sûreté nationale, 
Forces auxiliaires, Forces armées 
royales, chacun veillant au main-
tien de l’ordre et l’application des 
mesures de protection, tels  l’em-
pêchement des rassemblements, 
l’accès contrôlé à la ville, la ferme-
ture des plages, le conditionnement 
de l’ouverture des mosquées,  des 
cafés, restaurants et commerces, 
entre autres obligation sécuritaires.

Toutes ces mesures sécuri-
taires sont couronnées par une 
vaste campagne de tests pratiqués 
en très grand nombre dans les mi-
lieux professionnels et dans des 
zones délimitées afin de détecter et 
réduire les clusters d’infection.

On comprend donc que ce re-
tour progressif à la normale consti-

tue un soulagement et une sécuri-
sation pour la population.  

Maintenant, il s’agit d’adhérer 
aux prochaines mesures attendues 
pour la très prochaine rentrée  sco-
laire et universitaire dont le dépar-
tement concerné devrait annoncer 
bientôt les conditions auxquelles 
devraient adhérer  les autorités 
concernées, le corps enseignant, 
les élèves et les étudiants et, évi-
demment leurs parents.

Covid 19 à Tanger

Après la panique,  le calme revient ! 
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Rubrique   
Culturelle

VILLA TAYLOR
de  CANESI & RAHMANI

Résumé : Diane, jeune « executive woman » au caractère bien 
trempé, dirige avec succès une banque d’affaires parisienne. Son 
ascension professionnelle fulgurante est aux antipodes de sa vie 
personnelle, qui se résume à un mot : désert. Un désert dont l’aridité 
résulte des zones d’ombre de son enfance.

Survient la mort de sa grand-mère, qui lui laisse en héritage la my-
thique Villa Taylor de Marrakech. Ce lieu a accueilli quelques-unes 
des plus grandes figures du XXe siècle : Franklin Roosevelt, Wins-
ton Churchill, Charlie Chaplin. Churchill y a fait plusieurs séjours et 
y a peint durant la Seconde Guerre mondiale l’unique tableau de 
sa main. Cette demeure renferme aussi toutes les clés du passé de 
Diane, clés que lui a scrupuleusement dissimulées sa famille.

La première idée de Diane est de vendre la maison, mais ce lieu 
mystérieux, protégé du monde par la luxuriance de son parc, va en-
trer en résistance. Revient alors l’envie chez Diane de retrouver la 
trace de sa mère, qu’elle n’a pas connue.

Les derniers habitants de la Villa Taylor : Halima, la gouvernante, 
Ahmed, le jardinier aveugle, Agathe, l’amie de sa grand-mère, vont 
l’aider à lever le voile sur ces énigmes. Tout est prêt, il ne manque 
qu’un amour violent et étrange, aussi ténébreux que les sous-bois 
du parc. Il attend, chargé d’un enivrant parfum de menthe, et va bien-
tôt emporter Diane, enfin prête à vivre.

Ce roman nous emmène littéralement au Maroc ; on a vraiment 
l’impression de connaître la Villa et son jardin, de ressentir la cha-
leur du Maroc et de ses habitants… C’est donc un moment de lec-
ture très agréable : évasion et émotions garanties !

Bonne  lecture !

@ par Meryem Cherradi

Face aux difficultés de gérer la pandémie du Covid-19 dans 
certaines préfectures et provinces du royaume, le ministère de 
l’Intérieur a dû réhabiliter 30 anciens gouverneurs, secrétaires 
généraux, pachas et caïds pour les remettre en service dans des 
zones où les walis et gouverneurs ont du mal à gérer la situation 
pandémique.

Parmi les rescapés, l’ancien gouverneur de la préfecture de 
M’diq-Fnideq, Hassan Bouya, vient d’être rappelé à la wilaya de 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima où il avait travaillé en tant que pacha 
dans l’arrondissement de Beni Makada,  avant de prendre le poste 
de gouverneur à M’diq-Fnideq.

L’Académie régionale de l’Education et de 
la Formation (AREF) de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima a remporté quatre médailles, dont 

une en or, lors du championnat du monde scolaire 
virtuel de taekwondo (Poomsae).

Ainsi, l’élève Malak Khabali de la direction pré-
fectorale de Tanger-Assilah a décroché la médaille 
d’or, tandis que Abdelmajid Aferiane de la même 
direction a remporté la médaille d’argent.

Les médailles de bronze ont été décernées aux 
élèves Mohamed El Asri de Tanger-Assilah et Zaid 
El Houari de Tétouan, sachant que le Maroc a dé-
croché 5 médailles lors de cette compétition, qui a 
pris fin lundi 17 août.

Les compétitions de ce tournoi mondial, qui se 
sont déroulées à distance, sous la supervision de 
la Fédération internationale du sport scolaire (ISF) 
et l’Union du sport scolaire de la république du Né-
pal, ont connu la participation de 567 élèves des 
deux catégories d’âge 12-14 et 15-17 ans (filles 
et garçons), représentant 22 pays des différents 
continents, dont 3 pays africains.

L’AREF a tenu, à cet égard, à féliciter les élèves 
vainqueurs de ce championnat, ainsi que leurs en-
cadrants, saluant les efforts déployés par les ac-
teurs éducatifs et administratifs pour promouvoir 
le sport scolaire.

né en 1931 à Milan en Italie, installé à Tanger depuis sep-
tembre 1939, ancien avocat au barreau de Paris ; Correspon-
dant consulaire du consulat général d’Italie ;  promoteur et 
agent immobilier ;  homme d’affaires ;  membre associatif  
très actif dans plusieurs associations caritatives, culturelles 
et sportives, comme la Communauté juive de Tanger dont il 
était le Président, le Rotary club  Tanger- Doyen dont il était 
deux fois Président ; Fès- Saïss ; Microcrédit du Nord ; Casa 
d’Italia, Hôpital italien ; ATRAC ;  FIABCI ; UPIT ; RCCT ; RYCT, 
et Club de pétanque, entre autres.

Feu Nissim GABAÏ  (alias « Nisso » pour les proches et les 
amis) était titulaire de la prestigieuse Médaille du Royaume du Maroc  du standing  de « Cheva-
lier  de l’Ordre du Trône »  et de celle de « Commandatore »  de la République italienne.   

La  dépouille du regretté disparu a été inhumée, le lendemain dimanche 16 août, au cimetière 
de la communauté juive à Tanger.

En cette douloureuse circonstance, nous nous joignons à la Présidente et aux membres du 
Rotary Club Tanger Doyen pour  présenter nos condoléances les plus attristées à sa veuve, 
Mme  Mery Bensimon-Gabai, à ses deux fils Alberto et Salvatore,   à  ses petits-enfants et 
arrières-petits-enfants, à l’ensemble des membres des familles Gabaï, Bensimon et familles 
alliées.

Puisse Dieu le Tout Haut avoir feu Nisso Gabaï  en Sa Sainte miséricorde et apporter soutien 
et patience à sa famille et à tous ses proches afin de les aider à traverser cette dure épreuve.

Que le regretté disparu puisse reposer en paix

CONDOLÉANCES 
La Présidente Amal JAINAT et les membres du Rotary Club Tanger Doyen ont ac-

cueilli, avec une profonde affliction et une immense consternation, la triste et chagri-
nante nouvelle du décès survenu à Tanger,  le 15 août 2020, à l’âge de 89 ans, de leur 
très cher regretté Past-Président 

Maître Nisso Gabaï 

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

L›AREF décroche 4 médailles 
du championnat du monde 

scolaire de «Poomsae» 

Wilaya de Tanger
L’ex- gouverneur

Hassan Bouya rappelé
à la rescousse 
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FAITS DIVERS

Port Tanger-Med 

Saisie de  190 kilos de chira
 

Une opération conjointe des services de police et 
de douane , en fonction au poste-frontière du port 
Tanger Med, a donné lieu, samedi 15 août  courant, à 
la saisie de 190 kg de résine de cannabis,  soigneu-
sement camouflés à bord d’un camion de transport 
international par route (TIR), immatriculé au Maroc, 
qui devait embarquer à destination du port espagnol 
d’Algésiras .

Le chauffeur du  véhicule, 40 ans, a été placé en 
garde à vue pour les besoins de l’enquête devant 
conduire à l’identification et l’interpellation  des com-
manditaires de cette opération illicite  de trafic inter-
national de drogue,  et pour  l’instruction du dossier 
judiciaire d’usage.

uuuuu 

Descente policière dans 
une salle de billards à Tanger 

 

Une brigade relevant de la préfecture de police de 
Tanger  effectué, lundi dernier,  une descente dans 
une salle de billard, après avoir reçu des informations 
indiquant que les mesures sanitaires anti-Covid-19 
n’y étaient pas respectées.

Après avoir vérifié cette information qui s’est avé-
rée vraie,  le propriétaire de la salle de jeux a été in-
terpellé et placé en garde à vue,  pour présentation au 
parquet pour violation de l’état d’urgence sanitaire et 
défaut de licence pour  jeux de hasard alors que la 
salle comptait une soixantaine de joueurs présents 
au moment de la descente policière.

uuuuu 

Tétouan
Un chien souffrant
 interdit de soins 

 

L’affaire a commencé vendredi 14 août courant 
lorsqu’un chien domestique, fraîchement opéré,  est 
tombé malade. Son maître a jugé utile de l’emmener 
chez un vétérinaire à Tanger. 

Or, le déplacement de Tétouan à Tanger nécessitait 
une autorisation spéciale des autorités locales pour 
se rendre à Tanger mise en quarantaine pour pandé-
mie du covid 19.

Muni d’un solide dossier médical concernant son 
animal, la maître du chien malade a sollicité ladite au-
torisation  au pacha de la ville, mais  n’a pu l’obtenir, 
alors que l’état de santé du chien s’aggravait à vue 
d’œil.

La personne concernée aurait alors fait intervenir 
une association de protection des droits des ani-
maux.

De son côté, le vétérinaire aurait réagi en postant, 
sur les réseaux sociaux, un message appelant les au-
torités locales de Tétouan à intervenir pour sauver la 
vie de l’animal en danger.

Cette forte mobilisation a fini, au bout de 48 heures, 
par l’obtention de l’autorisation demandée 

uuuuu 

Nador
Saisie d’une tonne et demi 

de haschich

Une brigade de la police des stupéfiants relevant 
de la préfecture de police de Nador,  a avorté, lundi 
matin, une tentative de trafic international de drogue 
en procédant à la saisie, non loin de la zone indus-
trielle de Béni Nsar, d’une tonne et 486 kg de chira à 
bord d’un camion abandonné par son chauffeur qui  
a pris la fuite, après s’être rendu compte qu’il était 
surveillé.

Le véhicule qui portait des plaques minéralogiques 
falsifiées avait à son bord  47 paquets contenant la 
drogue, deux appareils électroniques, le premier uti-
lisé pour la communication sans fil et le second pour 
la géolocalisation, ainsi que la somme en liquide de 
20 millions de centimes soupçonnés être le fruit du 
trafic de drogue.

Une enquête est ouverte pour identifier et pour-
suivre les commanditaires de ce trafic.

uuuuu 

Covid 19
Des MRE manifestent 

devant l’hôpital de Nador… 
 

Une dizaine de Marocains résidant à l’étranger 
(MRE) ont manifesté, lundi, devant l’hôpital El Has-
sani de Nador, contre le Comité de veille épidémiolo-
gique qui a tardé à leur communiquer les résultats de 
leur  test de dépistage du Covid-19.

Ayant effectué ledit test vendredi 14 août courant,  
les manifestants étaient  contrariés par ce retard 
alors qu’ils avaient, apparemment un avion à prendre 
mardi à 1 heure du matin.

La situation s’est compliquée davantage et néces-
sité l’intervention de la police,  lorsque les résultats 
finalement obtenus ont révélé un cas positif au Covid 
19 au sein du groupe de contestataires,  ce qui rendait  
possible une contamination probable  parmi toutes 
ces personnes déjà dépistées qui n’observaient pas 
la distanciation sanitaire et qui devaient ainsi  subir 
un nouveau contrôle.

Violation de consignes
 de sécurité sanitaire

Interpellation à Tanger de 
Rachid ALLALI 

L’animateur de l’émission « Rachid Chow », un 
talk-show qui connait un certain succès parmi les 
jeunes, quoique boycotté par plusieurs invités du 
monde de l’art, et ancien animateur de l’émission de 
« Alam farid » pour enfants de 4 à 6 ans et co-anima-
teur  de l’émission marine  «Jazirat El Kenz », sur la 
deuxième chaîne de télévision « 2M », Rachid Allali 
Hassani a été interpellé, mercredi, par la police à Tan-
ger pour violation de mesures de sécurité sanitaire et 
défaut de port d’un masque de protection contre le 
virus Covid 19.

Conduit à la préfecture de police à Tanger, à bord 
d’un véhicule de la Sûreté nationale, El Allali Hassani 
a été soumis à un interrogatoire sur les raisons  et les 
circonstances qui l’ont conduit à la plage d’Achakkar  
située dans la périphérie sud-ouest de Tanger,  où il a 
pris un bain de mer et effectué une excursion à cheval  
le long du littoral marin, faisant ainsi fi des consignes 
de l’état d’urgence sanitaire, interdisant   l’accès aux 
plages de Tanger  dans le cadre des mesures restric-
tives en vigueur  de  la lutte contre la propagation du 
Coronavirus.

Poussant le défi plus loin, Rachid Allali Hassani 
a publié le même jour,  sur les réseaux sociaux, ses 
photos sur la plage d’Achekkar avec un groupe de 
ses amis.

Ce manque de civisme risque de coûter une 
condamnation, ou du moins un rappel à l’ordre, à 
Rachid Allali Hassani, sachant que personne n’est 
au-dessus des lois… !

uuuuu 

Rafles pour 
mœurs légères

Les services sécuritaires de Tanger ont arrêté, 
lundi dernier, 11 jeunes femmes accusées de mœurs 
légères. 

Les mises en cause, suspectées de faire du raco-
lage sur le  trottoir, ont été interpellées dans le centre-
ville de Tanger. Elles avaient sur elles des condoms, 
ce qui confirme la thèse de la prostitution.

En ces temps de propagation du Coronavirus, ces 
comportements prennent une dangereuse connota-
tion.
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Dans l’immédiat, sans plus s’attarder 
pour ne pas perdre de temps, essayons  de 
comprendre ce qui a pu arriver à Sidi Flane-
flani pour se décharger subitement de son 
trop lourd « fardeau », en surmontant l’obs-
tacle qui l’empêchait d’affirmer, en son for 
intérieur, ce qui lui pesait profondément sur 
le cœur, quant à sa ville natale.

Etant donné que chacun dans cette ville, 
est libre de dire ce qui lui passe par l’esprit, 
Sidi Flane n’a pas tort de penser qu’il pour-
ra, un jour, espérer, changer la perception 
pessimiste ou indifférente qu’ils ont sur 
cette ville!

Le sieur Sidi Flane, soucieux de l’environ-
nement urbain de sa ville où il est né, n’est 
pas du genre à baisser les bras quand on 
aborde un tel sujet devant lui. Il a,  depuis 
longtemps choisi son camp. Chaque fois 
qu’ils entendent quelqu’un parler de l’ur-
banisation de cette ville, une urbanisation 
indescriptible qui bat son plein, il est aux 
abois, se met en état de rogne et ses poils 
se dressent! 

Cette ville connait, en ce moment, une 
frénésie de constructions extravagantes 
en tout genre. Du matin au soir, on ne fait 
qu’arracher, sans interruption, des en-
trailles de la terre, surtout en profondeur, 
pour élever des bâtiments désordonnés 
qui atteignent plusieurs hauteurs…avec ou 
sans contrôle !

Le travail de détruire et de bâtir ne 
manque pas, on investit dans le béton, une 
filière d’avenir qui est une affaire très ren-
table, un pactole qui ne se refuse pas !!! 

On démolit, à la hâte, de luxueux et somp-
tueux édifices, des vrais chefs-d’œuvres, 
datant depuis maintes siècles, qui étaient 
toujours flambants neufs, malgré le temps, 
pour bâtir, en moins d’une petite semaine, 
des bâtisses bâchées, de pacotille, qu’on 
appelle honteusement des logements…
pour le commun des mortels ??!!

On n’a qu’à se rendre sur place et à s’en 
prendre plein les yeux pour constater clai-
rement cet irréparable gâchis. Chaque 
jour à son lot de nouvelles constructions 
anarchiques, à la va-vite. Qui surgissent 
sur terre. Dommage qu’on laisse foire ces 
foutaises !

Dans cette ville, extra-muros, et partout 
dans toute la région, à part le côté maté-
riel des gens, on peut remarquer, parmi 
d’autres, que l’on soit un client potentiel qui 
s’offrent des résidences secondaires qui 
coutent un budget colossal, que l’on soit 
un habitant modeste  propriétaire d’une de-
meure traditionnelle (un mélange de style 
inédit qui s’entremêlent, sans restriction 
avec une créativité fantaisiste rurale-le mal 
du pays) ou bien une malheureuse créature 
domiciliée dans un taudis, c’est le même 
train-train et mode de vie qui domine, sans 
y compter la mentalité !!!

Il est temps pour Sidi Flan de dénoncer 
en ayant des preuves à l’appui que cette 
urbanisation sauvage qui ne fait qu’enlaidir 
l’image de cette ville. 

Sans jeter de l’huile sur le feu, il croit que 
c’est une affaire de tous les habitants, une 
revendication citoyenne. Qu’il exhorte, en 
priorité, à révéler à l’heure des réseaux so-
ciaux…on verra plus tard…

         (A suivre) 

Signé : OM-ART

Rubrique
Revue de presse 

11ème partie

Profil d’un ancien 
Tangérien

ACTUALITÉS

Le président russe s’est félicité 
de l’enregistrement d’un vac-
cin. Mais celui-ci, développé 

selon des protocoles douteux, est 
encore en phase de tests.

Dans la course effrénée au vaccin 
contre le Covid-19, le Kremlin veut 
imposer l’idée que la Russie est en 
première position. Vladimir Poutine 
a affirmé lors d’une visioconférence 
diffusée à la télévision russe, mardi 
11 août en milieu de journée, que 
la Russie se trouvait en position de 
devancer les Etats engagés dans 
la course au vaccin anti-Covid-19. 
« Ce matin, pour la première fois au 
monde, un vaccin contre le nouveau 
coronavirus a été enregistré. (…) Je 
sais qu’il est assez efficace, qu’il 
donne une immunité durable », a 
déclaré le chef d’Etat russe, toujours 
partiellement confiné dans sa rési-
dence de Novo-Ogaryovo en ban-
lieue de Moscou.

Une liste de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) classait pour-
tant encore, lundi, les travaux russes 
en phase d’essais préliminaires, tan-
dis que les tests de laboratoires tels 
que Pfizer ou AstraZeneca mais aus-
si de concurrents chinois comme 
Sinovac sont classés en phase 3, 
impliquant un large échantillon de 
population. Mercredi, le vaccin mos-
covite, toujours en concurrence avec 
un autre institut de Sibérie, devrait 
entrer, lui aussi, dans cette phase de 
test à plus grande échelle. « Il n’y a 
pas de données connues concer-
nant la qualité, l’efficacité et la sécu-
rité du vaccin russe », a temporisé 

une porte-parole du ministère de la 
santé allemand.

Moscou affiche son objectif : un 
milliard de doses précommandées 
à livrer dans vingt pays à partir de 
janvier 2021. Trois entreprises bio-
médicales ont été chargées par les 
autorités russes de débuter une 
production industrielle dès sep-
tembre. Pour appuyer son propos, le 
président russe a affirmé qu’une de 
ses filles avait fait l’expérience de ce 
nouveau vaccin nommé « Spoutnik 
V ».

«Après la première injection, sa 
température est montée à 38 °C, le 
lendemain, elle est redescendue à 37 
°C. Après sa deuxième injection, sa 
température a légèrement augmenté 
et depuis tout va bien », s’est-il félici-
té. « D’après nos résultats, le vaccin 
fait preuve d’une efficacité et d’une 

sécurité élevées. Tous les volontaires 
ont développé des niveaux élevés 
d’anticorps Covid-19 et, dans le 
même temps, aucun d’entre eux n’a 
présenté de complications graves», 
a complété Mikhail Murashko, mi-
nistre de la santé.

En liaison avec le président, le mi-
nistre a listé les services ayant parti-
cipé à la conception du vaccin diri-
gée par le laboratoire de recherche 
en épidémiologie et microbiologie 
Nikolaï Gamaleïa. Parmi eux, plu-
sieurs hôpitaux militaires rappellent 
que les tests se sont déroulés de fa-
çon assez peu conventionnelle. Afin 
d’accélérer le processus, ce sont une 
cinquantaine de soldats qui se sont 
portés volontaires pour tenter l’ex-
périence dès le 18 juin. Objectif : ob-
tenir un vaccin avant une éventuelle 
seconde vague.

La victoire revendiquée par Poutine 
laisse des scientifiques sceptiques 

« Le Midad »
masque-intelligent 

une invention marocaine

Lu pour vous  dans

Le Covid-19 continue de stimuler la créa-
tivité et l’innovation . C’est ce qu’illustre 
le « Midad », un asque intelligent de dé-

tection automatique à distance mis sur pied 
au Maroc par  « Tech4Covid ». Il s’agit d’une 
équipe locale de docteurs et d’ingénieurs, diri-
gée par le Professeur Lakhdissi.

Le « Midad » s’obtient grâce à l’impression 
3D. Muni de capteurs et d’une intelligence arti-
ficielle, Il peut mesurer la pression, l’humidité, 
l’oxygénation et la température de son porteur. 
Couplé à l’application de tracking Trackorona, 
le « Midad » permet de réaliser des diagnostics 
pour repérer le Coronavirus et déterminer les 
porteurs.

Les concepteurs du « Midad » qui dispose du bre-
vet de l’Office marocain de la propriété industrielle et 
commerciale, voient grand. C’est ce dont témoignent 
les propos du chef d’équipe :« Nous allons égale-
ment nous joindre à une équipe, qui a obtenu un 

brevet pour un insufflateur commandé à distance. 
Ensemble, nous allons nous constituer en entreprise 
d’innovation industrielle, dans le domaine de la san-
té et des équipements médicaux », a déclaré le pro-
fesseur Lakhdissi.

Vaccin contre le Covid-19
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Transport aérien

Al Hoceima desservie
par  la compagnie

TUI Fly 

Covid- 19

Des entreprises de 
Tanger réticentes sur 
les tests de dépistage

La compagnie aérienne belge s’apprête à opérer des vols spé-
ciaux entre la Belgique et le Maroc dès le 27 août prochain, et 
ce jusqu’au 10 septembre.

Cette compagnie a été autorisée à opérer des vols spéciaux entre 
Bruxelles- Charleroi en Belgique et Casablanca, Oujda et Al Hocei-
ma, au Maroc.

Grâce à ces liaisons, les ressortissants marocains actuellement 
en Europe ainsi que les MRE d’Europe pourront rentrer au pays.

A souligner que la compagnie exige des passagers en prove-
nance de et vers le Maroc la preuve de leur double nationalité. Ils 
doivent également se soumettre aux conditions d’entrée des pays 
de destination et aux  mesures sanitaires en vigueur mises en place 
par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et par les 
autorités marocaines.

L
e ministère de la Santé impute la responsabilité de la 
recrudescence des cas de Covid-19 en milieu profes-
sionnel  aux patrons des entreprises qui doivent veiller 
à la protection de leurs travailleurs.

Ainsi, ces entreprises sont appelées à organiser des cam-
pagnes de dépistage de leurs personnels pour accompagner se-
reinement  l’activité économique et commerciale dans le pays.

Or, certaines entreprises du secteur privé, à Tanger,  refusent 
de soumettre leurs salariés aux tests de dépistage au nouveau 
coronavirus à cause du coût élevé de l’opération, alors que les 
autorités sanitaires exigent ces tests à chaque fois que de nou-
veaux cas positifs se déclarent parmi les personnels. 

C’est le cas d’une entreprise internationale œuvrant  au port 
de Tanger-Med.

Cette dangereuse situation  a provoqué une inquiétude au 
sein des autorités sanitaires et une  vague de mécontentement 
généralisé parmi les syndicats des travailleurs de la région qui 
ne cachent pas leurs craintes quant à la propagation de l’épidé-
mie dans certaines entreprises qui ne réalisent pas périodique-
ment les tests exigés à leurs personnels ou à chaque fois que 
de nouveaux cas sont confirmés, d’autant plus que plus de 90% 
des infections ne présentent pas de symptômes.

Pour faciliter l’opération, le ministère de la Santé a annoncé 
que des centres de santé de référence seront déployés  en vue 
d’accueillir les cas suspects de Covid-19 qui leur seront recom-
mandés par les médecins des secteurs privé et public, ou par 
des pharmacies où seront pratiqués des tests rapides sérolo-
giques.

DIVERS

La société NORATCO
a la grande tristesse de faire part du décès de 

Maître Nisso GABAI

né le 3 mai 1931, survenu à Tanger le 15 août 2020
(25 Av 5780).

Les obsèques ont eu lieu le 16 août 2020 ( 26 Av 5780)
 au cimetière de la Communauté juive à Tanger. 

AVIS DE DÉCÈS 

Association Tanger région, action culturelle

ATRAC
Condoléances 

La Présidence de l’ATRAC, regrette la disparition de feu 

Monsieur Nissim GABAI,
membre assesseur et conseiller de notre association.

 L’ATRAC présente  ses plus sincères condoléances  à sa veuve Madame Mery BENSI-
MON GABAI et ses deux fils Alberto et Salvatore  ainsi qu’à  ses petits-enfants et arrières 
petits-enfants.

Nissim GABAI,
 avocat près de la Cour de Paris, que tous ses amis appelaient 

Nisso, 
décoré par Sa Majesté Le Roi Mohamed VI que Dieu L’assiste, 

de la Médaille de Chevalier de l’Ordre du Trône.

Le regretté fut le Président de la Communauté Israélite de Tanger. Brillantissime 
entrepreneur, il créa la première agence immobilière marocaine en 1951 la NORATCO.

Décoré par le Président de la République Italienne, Commendatore GABAI a été un 
membre très actif au sein de ladite communauté en occupant le poste de Correspondant 
Consulaire du Consulat Général d’Italie.

   - Président de la Casa d’Italia et membre conseiller au sein de  la Direction de l’hôpital 
Italien.

   - Membre du Rotary Club Doyen à Tanger, Past Président du dit club, 
   - Membre fondateur et assesseur de plusieurs associations professionnelles, carita-

tives, culturelles et sportives tels que la Fédération internationale de profession immobilière 
(FIABCI) ;  International Real Estate Institute ;  Union des promoteurs immobiliers de Tanger  
(UPIT) ; Micro-crédit ;  Fès Saiss ; ATRAC, Royal country club  de Tanger ;  Royal yachting 
club de Tanger et le Club de  pétanque « CASA D’ITALIA »

Maître GABAI 
fut un membre très actif au sein de la société civile Tangéroise.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.
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L’ACTUALITE EN CONTINU
LES + VUS LES + COMMENTES DE RACHID MADANI

rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Portrait

sportif

Doute, incertitude, manque de transparence, hésitation ,reports, il y a 
un peu de tout dans les perspectives d’avenir de la reprise du championnat 
de la ligue professionnelle marocaine (2019-2020), face à la confusion que 
connaît le calendrier des matches, due au virus Corona.

Ces derniers jours, il y a eu une augmentation significative du nombre 
de joueurs contaminés, ce qui a provoqué une grande panique au sein des 
clubs, malgré les efforts déployés par la FRMF  pour assurer l’achèvement de 
la compétition. Faouzy Lekjae et Said Naciri les deux présidents de la Botola 
tiennent, coûte que coûte, à mettre à jour toutes les rencontres  surtout de 
la première division pour « encaisser » les droits de la télévision s’élevant à 
des milliers de dollars pour Bein Sports et des millions de dirhams pour la 
SNRT. « Pas de football sur le petit écran, pas d’argent pour la Fédération » 
déclare un membre du bureau fédéral.

Les deuxièmes reports
Les reports sont devenus un fantôme effrayant pour le Comité des 

compétitions, après qu’il en a terminé avec les matches  qui avaient été 
suspendus avant l’arrêt de la ligue, et les a complétés en développant un 
programme spécifique. Maintenant, il s’est retrouvé face à de nouveaux 
reports pour les clubs dont les joueurs avaient contracté le virus Corona.

Les reports se sont considérablement multipliés :IRT-RSB ,IRT-OCK 
,FUS-RBM,FAR-WAC,RBM-DHJ,IRT-FAR,Raja-RCOZ soit sept chocs 
importants.Il sera difficile pour la commission des compétitions de la 
Fédération marocaine de déterminer la date de ces reports, d’autant plus 
que l’ordre du jour fixé est chargé de matches.

Le virus frappe les clubs
La situation épidémiologique est toujours instable au Maroc, où elle 

assiste à une augmentation du nombre de cas, ce qui affecte l’état de santé 
des joueurs, car les clubs ont été touchés par l’aggravation du virus ces 
derniers jours, et la hausse continue des cas obligera les officiels à prendre 
de nouvelles décisions qui pourraient avoir un impact sur le championnat.

L’IRT de Tanger
L’IRT avec sa problématique est l’une des questions auxquelles la 

Fédération et la Ligue professionnelle cherchent à trouver une solution, 
compte tenu de la situation difficile que le club du détroit traverse avec la 
contamination de 16 footballeurs et de 10 membres du staff technique et 
administratif avec la quarantaine de l’équipe  pour une période de 14 jours.

Cette situation confirme que de nombreux matches de l’équipe 
peuvent être reportés, ce qui aura un impact important sur le principe de 
l’égalité des chances, d’autant plus que le club est en compétition pour la 
survie et occupe l’avant-dernière position. Les clubs en lice pour la survie 
s’opposeront également à l’idée de reporter d’autres matches pour Tanger, 
et n’accepteront pas leur cumul, ce qui rendra la position du Comité des 
compétitions de la Fédération marocaine plus difficile.

Le WAC et le RBM en quarantaine
A l’image de l’IRT , deux autres clubs sont entrés en quarantaine de 14 

jours et ne peuvent point jouer. Il s’agit du WAC avec 5 joueurs positifs covid 
19 et du Raja de Beni-Mellal avec 7 contaminés. Les trois formations ont une 
grande influence sur le déroulement du championnat :les casablancais sont 
de sérieux candidats pour le titre de champion du Maroc, les tangérois et 
les mellalis luttent pour le maintien. En deuxième division, il existe moins de 
risques dans les reports mais le TAS du Hay Mohammadi est touché par plus 
de 10 contaminations et il lui est impossible de terminer la compétition. Des 
problèmes et rien que des problèmes dans cette reprise du championnat 
dont la seule issue éventuelle n’est autre que l’imposition d’un arrêt forcé de 
toute activité sportive pour sauvegarder des vies humaines.

Compétitions africaines
La commission de programmation  a fixé un calendrier serré, soulignant 

la fin du championnat le 13 septembre, pour laisser la place aux quatre 
clubs marocains participant aux demi-finales de la Ligue des champions 
d’Afrique et de la Coupe de la Confédération, et tout retard mettra en péril la 
préparation de ce quatuor. Il sera impossible de terminer le championnat à 
la date précédemment spécifiée, notamment avec l’accumulation de reports 
et l’impossibilité de trouver des dates pour sa tenue, et il sera difficile 
pour la Fédération de football d’y trouver une solution face à la pression 
qu’exerceront les équipes participant aux compétitions africaines.

Tribune du Sport

Une période de turbulence en vue pour Gianni In-
fantino. Le retour du président de la FIFA promet 
d’être ébranlé au milieu des conséquences de la 

procédure pénale qui le menace, du congrès virtuel de la 
FIFA et du procès Nasser Al-Khelaïfi-Valcke en Suisse. Élu 
en février 2016 dans le cadre d’un programme de réforme, 
au terme d’une crise de corruption sans précédent au plus 
haut niveau mondial du football, Infantino a promis une 
«nouvelle» FIFA et c’est désormais lui qui est pris au piège 
de la justice.

Graves accusations
Depuis le 30 juillet, Infantino fait l’objet de poursuites 

pénales en Suisse. Le procureur fédéral considère qu’il 
existe «des éléments de conduite répréhensible en rap-
port avec la rencontre entre le procureur général Michael 
Lauber, le président de la FIFA et le premier procureur du 
Haut-Valais», Rinaldo Arnold, ami d’enfance d’Infantino. Les 
délits possibles mentionnés dans le dossier sont «l’incita-
tion à l’abus de pouvoir», «la violation du secret officiel» et 
«l’entrave à la procédure pénale». Si la procédure pénale 
est accélérée avec une probable citation d’Infantino par 
le procureur Keller, la justice interne de la FIFA sera sous 
pression.

Suspension de Blatter et de Platini
En septembre 2015, la commission d’éthique a ouvert 

une enquête contre le président de la FIFA de l’époque, Sepp 
Blatter et Michel Platini, pour paiement suspect du premier 
au second. Les deux ont ensuite été temporairement sus-
pendus pendant 90 jours, avant une suspension définitive 
de plusieurs années.La commission d’éthique «devrait 
immédiatement ouvrir une enquête et la révéler comme elle 
l’a fait contre moi», a déclaré Blatter à l’AFP. Mais cette com-
mission «n’est pas indépendante», dénonce l’ancien patron 
de la FIFA, pour qui Infantino, qui se croit «intouchable», a 
également «enfermé les organes de contrôle ,ce qui est très 
inquiétant».

Le prochain congrès
Infantino n’a jamais envisagé de quitter ses fonctions à 

la tète de la FIFA en dépit des accusations. Il a assuré depuis 

le 2 août qu’il resterait malgré tout au pouvoir et a depuis 
maintenu le dialogue avec les fédérations à travers des ren-
contres virtuelles en raison de la crise du Covid-19.C’est 
aussi une manière de préparer le prochain congrès. Initiale-
ment prévu en juin à Addis-Abeba, en Éthiopie, mais reporté 
au 18 septembre en raison de la crise des coronavirus, le 
70e Congrès se tiendra effectivement par vidéoconférence. 
Avant Cette date, la fédération zurichoise aura les yeux 
rivés sur Bellinzona (Suisse), où le Français Jérôme Valcke, 
ancien bras droit de Blatter et représentant de `` l’ancienne 
FIFA ‘’, devra être jugé par le tribunal à partir du 14 sep-
tembre. infraction pénale fédérale pour «gestion déloyale 
aggravée» et «corruption passive» dans le cadre de l’octroi 
des droits de télévision à BeIN Media pour les Coupes du 
monde 2026 et 2030.Le qatari Nasser Al-Khelaïfi, président 
du Paris-SG et leader du BeIN, doit comparaître pour «incita-
tion à une gestion déloyale» dans la même procédure. Ainsi, 
il se passe beaucoup de choses à la FIFA la plus haute ins-
titution qui gère le football mondial.                       

Cô
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 VERS UN ARRET DE LA BOTOLA 
PROFESSIONNELLE

GIANNI INFANTINO
PRESIDENT FIFA SUR LE BANC D’ACCUSATION

Après le cinquième test 
des autorités sanitaires 
du secteur public, la liste 
suivante des positifs de 
l’IRT a été confirmée avec 
la guérison de Mokoko 
mais avec un autre 
nouveau cas ajouté le goal 
Lemjhed.

LISTE DES 
POSITIFS 
COVID- 19 

DE L’IRT
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•  Photo numérique
•  Photos d’identité
•  Photos de presse-publicité
•  Agrandissement, cadres
•  Appareils, piles, etc.

• PHOTOGRAPHIES

• REPORTAGES

• CÉRÉMONIES FAMILIALES

• FILMS VIDÉO

CULTE
CHRÉTIEN

CULTE
JUDAÏQUE

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - Tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

23, KISSARIAT AL AHRAM
Avenue Prince Héritier - Tanger

Tél.: 06.62.87.22.56 
- 05.50.00.57.47

Studio
Rachid
Dfouf

Kaïssariat «Liberté», 54, rue de  la 
Liberté

Tél.: 05.39.94.71.02/05.39.93.31.01
GSM : 06.61.15.47.64

TANGER

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

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

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

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

 Sam. 15 05.10 13.31 17.08 20.08 21.29

 Dim.  16 05.11 13.31 17.07 20.07 21.28

 Lun.  17 05.12 13.31 17.06 20.05 21.26

 Mar.  18 05.13 13.30 17.06 20.04 2125  

 Mer.  19   05.14 13.30 17.05 20.03 21.23  

 Jeu.  20 05.15 13.30 17.04 19.01 21.21

 Ven.  21 05.17 13.29 17.04 19.00 21.20

HORAIRES DES PRIÈRES
du 22 au 28 Août 2020

CULTE
MUSULMAN

As
-S
ou

bh

Ad
-D
oh

r

Al
-A
sr

Al
-M
ag
hr
ib

Al
-Ic
ha
e

JOUR

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

PHARMACIE
DE GARDE
JOUR ET NUIT

URGENCES
MÉDICALES

Studio
HAMMOUDA

Pharmacie de garde
http/pharmaciedetanger.m

Dérangement....................................110
Renseignements ..............................160
Police-Secours ..................................190
Pompiers-Ambulance (fixe) ........... 15
Pompiers-Ambulance (portable) 150
Gendarmerie accidents .................177
Hôpital (urgences) ......05.39.93.08.56
Hôpital Mohammed V 05.39.93.24.44
Hôpital Med VI (urgence) .....................
05.39.31.25.23
Hôpital Duc de Tovar .05.39.93.66.53
Hôpital Al Kortobi .......05.39.93.42.42
Hôpital Béni Makada .05.39.95.88.07
Clinique Tingis .............05.39.34.04.04
Clinique Salam .............05.39.32.25.58
Wilaya (standard) ........05.39.94.09.13
Wilaya (standard) ........05.39.94.02.77
Brigade économique 05.39.94.05.03
Hygiène municipale ..05.39.93.28.63
Sûreté Régionale ........05.39.94.04.77
Gendarmerie Royale ..05.39.94.09.92

Forces Auxiliaires ........05.39.94.35.83
Permanence Taxi .........05.39.94.55.18
Port (ODEP) ...................05.39.93.60.40
Aéroport ........................05.39.39.37.20
Météo ..............................05.39.39.36.24
C.R. d’Investissement. 05.39.34.23.03
Agence urbaine de Tanger ..................
05.39.32.15.00
Amendis .....................................................
05.39.32.14.14 - 05.39.32.81.00
C.C.I.S. .............................05.39.94.63.80
Chambre franç. de Com.  .....................
05.39.32.22.22
Comanav........................05.39.94.05.04
Limadet ..........................05.39.93.36.47
Comarit ..........................05.39.32.00.32
R.A.M. ..............................05.39.93.47.22
Ibéria ...............................05.39.93.61.77
O.N.C.F. (Gare) ..............05.39.20.30.40
C.T.M. ..039.93.11.72 / 05.39.32.49.15
Médi I ..............................05.39.93.63.63
Radio-Tanger ................05.39.93.56.80

TELEPHONES UTILES

HORAIRE DES
PHARMACIES

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

et de 16 h 30 à 20 h 30
Vendredi :

de 9 h 00 à 12 h 30
et de 16 h 30 à 20 h 00

Samedi :
de 9 h 00 à 13 h 00

HORAIRE DES PHARMACIES 
DE 24 H PENDANT LA SEMAINE
de 9 h 00 à 09 h 00 du lendemain
HORAIRE DES PHARMACIES 
DE NUIT SAMEDI ET DIMAN-

CHE
19 h 30 à 09h 00 du lendemain

HORAIRE DE GARDE 
PENDANT LA JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche  :
de 09 h 00 à 20 h 00

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

PLUS
MAUVAIS

CAISSE
D’ÉPARGNE

OISEAU
ÉCHASSIER

CONTINENT

ÉTOILES
DE MER

ORDONANCE

RONDS

PASSAGE
ÉTROIT

PARVENIR

SODIUM

GÉNÉRAL

UTILISÉ

TITRE
ARABE

ENSUITE

AVIDES

DURILLON

CHEVRO-
TANTS

DE MÊME

ECLOS

RÈGLE

CŒUR
DE LION

INTER-
JECTION

MIS 
AU POINT

FRUIT
OBLONG

MOITIÉ

SOCIÉTÉ

POSA

ENCHANTÉ

PLANTE
LIGNEUSE

MÉDI-
CAMENT

EMPEREUR
ROMAIN

PACINO

COUPÉ
COURT

ARC-EN-CIEL NOTE

DÉPÔT

MAUSSADE

VOLEUSES

TITRE
D’AVOCAT

IRIDIUM

PARESSEUX

ARTÈRES

PETIT
GOLF

ADJECTIF
NUMÉRAL

D’UN
AUXILIAIRE

FIS
PÉRIR

QUOTE-
PART

VOUS
TROUVEREZ

ANNEAUX

INTENTE

NAZI

TABLEAU

TRIMES

SÉDUIT

CONNU

EPIENT

BERGE

 A B R I T E S P H O

 L U N F C Y V D M G

 

 1 2 3 4 1 5 6 1 2  6 7 4 2

 8 9 4 10 11 10 1  1 10 7 12 6 1

 12 1 13 4 2 1  9 8 1 5 7  14

 10 11 7 2  5 4 12 1 6 9 13 13 1

 9 10  1 10 9 13 4 2 7 15 13 1 

 11  16 10 4 10 1  13 17  11 6 8

 4 10 7  13 4 8 9 10 1 2  6 7

 6 7 8 3 1 1  18 1  9 13 1 10

 6 4 1 11  15 11 1  18 11 9  4

 1  11 2 1  13 9 13 7 6 4 2 1

 10 4 2  13 10 4 15 4 13 1  12 11

  18 1 13 7 4 6  13 1 10 15 4 2

 19 1  19 4 18 1 11 10  7 4 10 1

 7 8 4 1  1 2 13 1 10  6 1 2

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

     G

    X  F V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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GRILLE CODEE N° 693
A chaque chiffre de la grille correspond une lettre, toujours la même.
Pour vous aider, nous avons déjà inscrit quelques lettres. Complétez 
la grille  en conséquence et trouvez le reste pour obtenir des mots 
croisés.

• Grille codée N° 692

Solutions du précédent numéro

MOTS FLECHES N° 1184

• Mots croisés N° 756

• Mots fléchés N° 1183

MOTS CROISÉS (grille N° 757)

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

Horizontalement. — I. Somnanbule. - II. Ecouter. Or. - III. Matée. 
Abus. - IV. Bru. Laser. - V. Listes. ADP. - VI. An. Inter. - VII. Baronne. Me. - VIII. 
Etai. Lev. - IX. Eta. Retenu. - X. Sultan. Eté.
Verticalement. — 1. Semblables. - 2. Ocarina. Tu. - 3. Motus. Real. - 4. 
Nue. Trot. - 5. Atèle. Nara. - 6. Me. Asinien. - 7. Bras. Ne. - 8. Beat. Lée. - 9. 
Lourdement. - 10. Ers. Prévue.

Horizontalement.— I.  Qui produisent de la lumière. - II. Transforma en 
ions. Surface. - III. Vagabondèrent (Phon). Narrer. - VI. Foyer. Nid de colombes. 
- V. Tata espagnole. Un peu d’apéro. Ville de carnaval. - VI. Imputation d’une 
faute à quelqu’un. - VII. Deux fois rien. Forme de verbe avoir. - VIII. Bâtonnets 
combustibles. - IX. Donc bien venues. Obtenus. - X. Défrichasse.
Verticalement. —  1. Reproduisit indûment. Equidé. - 2. Relatifs à des 
travaux de jardins. - 3. Pronom. Recrutés n’importe comment. - 4. Fais feu. 
Eroda. - 5. Me permets. Architecte et fresquiste allemand (Cosmos Damian). 
- 6. Poussaient les chevaux. - 7. Période. Fête vietnamienne. - 8. Partisans 
d’un système thérapeutique. - 9. Période. Vache célèbre. Dupés. - 10. Fisse de 
remontrances.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CAJOLER

FUTUR
GRENOUILLE

BOUT
DE TEMPS

SOUPLESSE
REMUÉE

ELAN
DU CANADA

ENTRÉ
EN ACTION

PEU
À PEU

PETIT
COMMERÇANT

CI

ASIATIQUE

FLEUVE
D’ASIE

CHIFFRE

AVANT
MÉLO

PARENTES
TREILLAGE

RAYON
DE LUMIÈRE

PRÉNOM
DE FONDA

ETATS
D’AMÉRIQUE

COUTUMES

MATIN

ROULÉ

ENCHÂSSE

ECHOS

PRISE
DE

LAIT

BEAIU
PARLEUR

LE
LAPIDÉ

FLEUVE
DE SIBÉRIE

DÉLICATS

DÉVIDOIR

GREFFÉE

OBJET
DE DÉSIR

VENTILÉ

NOTE

OBTENU

ARTICLE

SALÉS

CUIVRE

EVALUA

PARTICIPE

NÉGATIION

LAC

SANS
ÉNERGIE

RAISON-
NABLE

VASE

JAUNISSE

CRUSTACÉ

UNIS

ARRÊT DE 
CIRCULATION

INDIEN

DANS

LIAISON
COUTUMES

MAUVAIS
ŒIL

FILS 
DE NOÉ

PÉPIN

NÉON

PRODUITE

1077

1076

1508
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CABINET ERNEC.SARL.
14, AV YOUSSEF IBN TACHFINE

LARACHE
STE EL HAJOUI BERRY – SARL - AU 

Capital Social : 20.000,00 DHS.
Siège Social : 14 AVENUE YOUSSEF 

BEN TACHFINE-
LARACHE

CONSTITUTION D’UNE SOCIETE
Au terme d’un acte sous seing privé à La-
rache en date de  06/08/2020 et enregistré 
le 07/08/2020
Il a été établi les statuts d’une société à 
Responsabilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les suivantes: 
Dénomination : La société prend la déno-
mination suivante : ((EL HAJOUI BERRY 
.SARL AU))
Objet :
La Société a pour objet principal : EXPOR-
TATION DES LEGUMES ET FRUITS 
FRAIS ET SURGELES.

AVENUE YOUSSEF BEN TACHAFINE-LA-
RACHE.

années à compter du jour de son immatricu-
lation au registre de commerce.

somme de Vingt Mille DH (20.000,00 DH) 

-

à :   
 Mr. LAHCEN EL HAJOUI... : 200 Parts 

sociales
SOIT UN   TOTAL  =  200 Parts Sociales
Gérance : 
Mr. EL HAJOUI LAHCEN, est nommé En 
qualité de gérant unique de la société pour 
une durée illimitée avec possibilité d’enga-
ger la société par simple signature.
SIGNATURE ET GESTION DU COMPTE 
BANQUAIRE :
L’assemblée générale a décidé que la 
signature unique de Mr. EL HAJOUI LA-
HCEN, Engage valablement la société 
envers les banques et les tiers.                                                                          

pour cent (5%) pour constituer la réserve 

déduction des sommes reportées à nou-
veau ou affectées à tous fonds de réserves 
suivant décision ordinaire des associés.
Année Sociale :

Le dépôt légal a été effectué au Greffe du 
tribunal de Première instance de

LA GERANCE
-----------------------------------------------------

FIDSUN MAROC
CABINET DE CONSEIL JURIDIQUE, 

FISCAL,
DE GESTION ET DE TRAVAUX DE 

COMPTABILITE
IBN KHALDOUN 85, N°78

- TANGER
FRIO TANGER TRANS

CONSTITUTION D’UNE SOCIETE A 
RESPONSABILITE LIMITEE

 A ASSOCIE UNIQUE 
I  - Au terme d’un acte sous seing privé, 
établi en date à Tanger du 26 juin 2020 et 

-
tué une Société à Responsabilité Limitée 
d’associe unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
* Dénomination sociale: La société prend la 
dénomination de «FRIO TANGER TRANS 
SARL AU».
* L’associé unique est : M. Oussama BEN-
CHEIKH.
* Objet : La Société a pour objet  tant au 
Maroc qu’a l’étranger.
Principalement :

marchandises pour le compte d’autrui ;
* Siège social : TARIK IBN ZIAD R MAN-

ETAGE, TANGER. 

apport en numéraire.

-
ties de la manière suivante :

 Monsieur. Oussama BENCHEIKH... :  

* Gérance : La société a pour gérant unique 
pour une durée indéterminée : Monsieur. 
Oussama BENCHEIKH, titulaire de la CIN 

-

seront répartis entre les associés propor-
-

sédées.
II - La société a été immatriculée au registre 
de commerce de la ville de Tanger en date 

registre analytique.

FIDSUN MAROC

FIDSUN MAROC
CABINET DE CONSEIL JURIDIQUE, 

FISCAL,
DE GESTION ET DE TRAVAUX 

DE COMPTABILITE
IBN KHALDOUN 85, N°78

- TANGER
OMNIYA BAWARDI 

CONSTITUTION D’UNE SOCIETE A 
RESPONSABILITE LIMITEE 

I  - Au terme d’un acte sous seing privé, éta-

une Société à Responsabilité Limitée dont 
les caractéristiques sont les suivantes :
* Dénomination sociale: La société prend 
la dénomination de «OMNIYA BAWARDI 
SARL».
* Les associées sont : Mme. Khadija MAJI-
DI ET Mme. Zohra MORABIT.
* Objet : La Société a pour objet  tant au 
Maroc qu’a l’étranger.
Principalement :

marchandises pour le compte d’autrui;
* Siège social : TARIK IBN ZIAD R MAN-

ETAGE, TANGER. 

apport en numéraire.

-
ties de la manière suivante :

* Gérance : La société a pour gérante 
unique pour une durée indéterminée : Ma-

-

seront répartis entre les associés propor-
-

sédées.
II - La société a été immatriculée au registre 
de commerce de la ville de Tanger en date 

registre analytique.

FIDSUN MAROC
-----------------------------------------------------

FIDUCIAIRE FIMAS -SARL-
107, Avenue Hassan II

1°Etage N°2 - Tel:0539914840

B.P: 174 – LARACHE -
CONSTITUTION D’UNE SOCIETE 

A RESPONSABILITE LIMITEE
BOUHOUM’ IMPORTATION - SARL

date à Larache du 28/07/2020, il a été éta-
bli les statuts d’une société à responsabi-
lité limitée, présentant les caractéristiques 
suivantes :

-
tée.
2.  DENOMINATION :  BOUHOUM’S IM-
PORTATION
3.  OBJET : La Société a pour objet, prin-
cipalement :

-
reils électroniques et informatiques.

de bureau, ordinateurs et grosses unités 
informatiques et micro-ordinateurs, des 
machines comptable et autres machines 
analogues.

vente ferme ou à la commission, la repré-
sentation, la consignation, le transport, la 
distribution, la diffusion et la commercialisa-

outillages et  accessoires divers servant 
dans les domaines de la construction, l’in-
dustrie, l’agriculture et la pêche maritime.

-
ploitation directe ou en participation de tous 
fond de commerce, succursales et dépôts 

visées.

moyen, à toutes entreprises ou sociétés 

Et plus généralement, la participation de la 
société dans toute opération industrielle,  

-
bilière, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’un des objets ci-dessus ou 

développement de la société, le tout tant au 
Maroc qu’à l’étranger.

Lotissement Essalam.

immatriculation au Registre du Commerce. 

-
ment souscrites et intégralement libérées, 

en proportion de leurs apports respectifs, 
savoir:

Parts sociales

Parts sociales

7. ASSOCIES :
-

8. GERANCE : Sont nommé cogérants de 

la société, sans limitation de durée:
Mr. BOUHOUM Abdelhamid, demeurant  à 

-

Et Mr. BOUHOUM Marouane, demeurant  à 
-

Ils sont investis des pouvoirs d’administra-
tion et de disposition les plus étendus, sans 
restriction ni réserve, pour agir au nom et 
pour le compte de la société à l’égard de 
tous tiers, en toutes circonstances.

désignés, engage valablement  la société.

immatriculée au registre de commerce du 
tribunal de première instance de Larache, 

-
lytique.         

de constitution
 AFIA Abdelhamid

-----------------------------------------------------

à  Associé unique
Société à Responsabilité Limitée

à Associé Unique

 Foum Oleq  MARTIL. 
ACTE  CONSTITUTIF

les statuts d’une société  à responsabilité 
limitée à associé unique   dont  les caracté-
ristiques sont les suivantes:
DENOMINATION:  
La société prend la dénomination de:    OA-
SIS NORD CABO Sarl.
OBJET 
La Société a pour objet :  
- Nettoyage et Gardiennage.

-
tion, d’entretien tel que: plomberie, piscine  
et électricité.
- Le négoce  en générale l’achat, la vente, le 
transport  et la distribution.   
- La prise en participation ou  d’intérêt dans 
toutes entreprises ou société ayant un objet 
similaire.
- Et plus généralement, toutes opérations 

mobilières et immobilières,  se rattachant 

– dessus, ou à tout autre objet similaire ou 

développement de la société

MARTIL Hay Groura foum Oleq.
CAPITAL SOCIAL:  

L’associé  unique  Monsieur EZZAID Nour 
eddine  fait en apports à la société d’une 
somme en numéraire de cent  mille dirhams.
GERANCE: Monsieur  EZZAID Nour eddine  
est  désigné  gérant  unique  la société  
OASIS NORD CABO  pour une duré durée 
illimitée. 
Le dépôt légal est effectué au greffe du Tri-
bunal de Tétouan  le 03 juillet  2 020 sous 

Fihar
-----------------------------------------------------

MAJI-NORD CONSEIL SARL
COMPTABILITE - CONSEIL JURIDIQUE 

ET FISCALE - CONSTITUTION DES 
SOCIETES

RUE MARRAKECH RES. NAJD 4éme    
APPT. 36 – TANGER

Société MEDATLANTIC TELL  SARL.
LOTISSEMENT FARAJ, N° 4, ENTRE 

SOL, AZIB HADJ KADDOUR,
 TANGER.

Sur la proposition de la gérance, les asso-
ciés de la société dite : MEDATLANTIC 
TELL  SARL : 
* Prend bonne note de la sortie de la so-
ciété des MM. Brahim ACHARGUI. Titulaire 

-
dite Société, cède et transporte sous toutes 
les garanties ordinaires et de droit la tota-

société pour M. Mohamed BOUZAMBOU, 
qui accepte de les acquérir.   
M. Souleman AZOUAGH, détendeur de 

dans ladite Société, cède et transporte sous 
toutes les garanties ordinaires et de droit 
la totalité des (330) P.S qu’il détient dans 
ladite société pour M. Mohamed BOUZAM-
BOU, qui accepte de les acquérir.  
Alors que les nouvelles parts sociales sont 
repartaient comme suite :

Parts Sociales.
Les associés décident d’accepter la dé-
mission de M. Brahim ACHARGUI de ses 
fonctions de cogérant de la société, et de 

date de sa nomination à ce jour. De même, 
Les associés décident que M. Mohamed 
BOUZAMBOU continuera ses fonctions de 
gérant de la société. Alors que la société 
est dorénavant sera gérée Pour une durée 
illimitée par son gérant unique associé à 
savoir :
*/ M. Mohamed BOUZAMBOU, né à EL HO-

: BZ 803883 et demeurant à EL HOCEIMA : 
HAY BOUSLAMA, BENI BOUAYACH.   
La société est engagée sur tous les actes 
et documents la concernant, par la seule 
signature de son gérant unique associe à 
savoir : M. Mohamed BOUZAMBOU. Titu-

Les associés décident la transformation de 
la forme juridique de la société de : Société 
à Responsabilité Limitée. A : Société à Res-
ponsabilité Limitée à Associé Unique.  
Les associés décident la refonte des statuts 

II/ Le dépôt légal a été effectué au tribunal 

MAJI-NORD CONSEIL
-----------------------------------------------------

** MODISAK SARL AU **

date du 08/07/2020 à TANGER et  y enre-

société à responsabilité limitée, dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
DENOMINATION: ** MODISAK SARL AU 
**
ASSOCIES:
Mr. AKHRIF YOUSEF, Marocain, né 

OBJET SOCIAL :
La société a pour objet, au Maroc et à 
l’étranger, directement ou indirectement 
tant pour son compte que pour le compte 
de tiers ou en participation :
- Transport routier national et international 
de marchandises.
- Distribution de produits alimentaires.
- Transport de marchandises de tout genre.
- Négoce et commercialisation des alimen-
taires générales.
- Négoce à l’importation des céréales ; légu-
mineuses ; et aliments   composent pour le 
bétail.

et produis liées à  l’activité de la société.
Plus généralement : toutes les presta-
tions de services sous forme d’opérations 

-
merciales ou immobilières pouvant se rat-
tacher directement et indirectement à l’un 
des objets précités ou pouvant favoriser le 
développement de la société.

HAY MESNANA BRANES LOT 5033-TAN-
GER.

immatriculation au Registre de Commerce.
CAPITAL SOCIAL : Le capital social est 

-
cune, souscrites et attribués a l’associe 
unique à savoir:

GERANCE : la société est administrée pour 
une durée indéterminée et engagée par la 
signature de gérante suivante : 
- Mr. AKHRIF YOUSSEF.

décembre.

charges sociales, sont accordés a l’associe.
Le dépôt légal a été effectué au greffe du 
tribunal de commerce de Tanger, en date 

POUR EXTRAIT ET MENTION
LA GERANCE

-----------------------------------------------------

SOCIETE MONIYO EXPRESS  SARL 

à Tanger enregistré le 06 Aout 2020, il a été 
établi les statuts d’une société à responsa-

Dénomination sociale : MONIYO EXPRESS  
Objet Social
- La livraison à domicile.
- la participation  de la société, par tous 
moyens, à toutes entreprises crées ou  à 
créer, pouvant se rattacher à l’objet social, 
notamment par voie de création de société 
nouvelle, d’apport, commandite, sous-

Alliance ou groupement d’intérêt  écono-
mique ou de location, gérance .Les activi-
tés Intégrantes l’objet social pourront être 
totales ou partielles, de manière directe ou 
Indirecte, développes par la société.
-Et plus généralement, toutes opérations 

Mobilières ou immobilières, de transport 

de Représentation, de gestion, de com-
mission, de courtage se rapportant direc-
tement ou Indirectement à l’objet social ou 

développement.
Siège.
Le siège social est établi à Résidence Al 
Azizia Blvd Royaume Arabie Saoudite 

Durée et année sociale

compter de la date de son immatriculation 
au Registre du Commerce des Sociétés. 

année qui commence le premier janvier et 

Capital 

Distribution des parts
Mr. HALOULI MOHAMED... : 500 parts 

Mme. HALOULI Mariam... : 500 parts so-

Gérance
La société est gérée et administrée par Mr 

Mr. HALOULI MOHAMED, de nationalité 

RUE ZAITOUNA TANGER

Prélèvement de 5 % pour constituer le 
fonds de réserve légale, le reste à décider 
par l’Assemblée Générale détermine, sur 
proposition de la gérance. 
Le dépôt légal a été effectué au greffe 
du tribunal de Commerce de Tanger le 

POUR EXTRAIT CONFORME
LE GERANT

-----------------------------------------------------

Société à Responsabilité limitée

– TETOUAN   

Les associés réunies en assemblée géné-

constatent  que la société n’a pas fonction-
née depuis ces trois dernières années, et 
ils décident  la dissolution  anticipée de la 
dite société. 
Monsieur  Mohamed Rachid BORAS, dé-
missionne de sa fonction de gérant de la 
société MOLI NEGOCE. Et il est désigné le 
liquidateur de la dite Société, et le Lieu de 

Kharraz - Tétouan.
Le dépôt légal est effectué au greffe du Tri-

Fihar
-----------------------------------------------------

FAWZI TEX SARL AU
CESSION DES PARTS 

des associés en date du 06/07/2020  il  
résulte que :
- Approuver la cession de la pleine propriété 
de Cinq cent (500) parts sociales de MR. 
EL HASSAN EN NASLA, en faveur de MR. 
MOSTAFA EL FTOUH.
- Transformer la forme juridique de la socié-
té  de SARL à SARL AU.
- Nomination d’un seul gérant en la per-
sonne MR. MOSTAFA EL FTOUH.
- Accepter la démission de MR. EL HAS-
SAN AN NASLA de la gérance

-
respondants  des statuts.

du tribunal de commerce de TANGER Le 

POUR EXTRAIT CONFORME 
LA GERANCE

-----------------------------------------------------
YIRA NEGOCE SARL

« CESSION DE PARTS SOCIALES »
« MODIFICATION D’ACTIVITE »

-

NEGOCE SARL» société à responsabilité 
-

triculée au registre de commerce sous le 

été décide ce qui suit :
-

quante parts (250) de MR.HAID  ABDELI-
LAH en faveur de MR. HAID  NIZAR.
- Tenir la dite cession pour bien et valable-

-
respondants  des statuts.
2/ Le dépôt légal a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce de Tanger le 

-

NEGOCE SARL» société à responsabilité 
-

triculée au registre de commerce sous le 

Les associés décident de préciser que les 

- TRANSPORT DE MARCHANDISES.
- DISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMEN-
TAIRES.
- IMPORT EXPORT.

du tribunal de commerce de Tanger le 

POUR EXTRAIT ET MENTION 
LA GERANCE

-----------------------------------------------------

MODIFICATIONS STATUTAIRES
-

été décidé  à l’unanimité de :

Mohsine BELCAID en sa qualité de fondé 
de pouvoirs agissant au nom et pour le 
compte de M. Carlos BARCENA ORBE.
II- Le dépôt légal a été effectué au secréta-
riat – Greffe du Tribunal de Commerce en 

Le gérant
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ECONOMIE SANTÉ SPORT TANGER PRATIQUE JEUX DIVERSTOURISMEECONOMIE SANTÉ JEUX DIVERSTOURISME TANGER PRATIQUE SPORTAnnonces Légales et Administratives
AL WAKIL MANAGEMENT ET GESTION 

DES AFFAIRES
AV MOULAY  ISMAIL RES MOULAY 

ISMAIL 2° ETAGE N°8,
TANGER

AJOUB TRANS
S.A.R.L 

Siège social : LOTS MARIAM 
RUE F N°21   

TANGER
PROCES-VERBAL DE  DELIBERATION

associés

L’AN DEUX MILLE VINGT, DIX SEPT JUIN  

« AJOUB TRANS » société  à responsabi-
lité limité au capital de Cent  Mille dirhams 

Feuille de Présence. 
L’ensemble des associés étant présent ou 
représenté, il n’a pas été jugé nécessaire 
de dresser une feuille de présence.
- Mr. MOHAMED AJOUB... : 50.000.00 DH

DH

- Mr. M’HAMED AJOUB... : 20.000.00 DH
Ainsi, les associés présents détiennent 

des parts sociales, et qu’en conséquence 
l’assemblée est habilitée à prendre à la dite 

statuts.
Le président dépose sur le bureau et met 
à la disposition de l’assemblée : une copie 
des statuts et la feuille de présence. Il dé-
clare en outre que l’assemblée est appelée 
à délibérer sur l’ordre du jour suivant :

 Cession des parts sociales. 
 La démission du gérant.

 Pouvoirs à conférer.

la décision de céder : 
-Cinq Cent (500) parts sociales appartenant 

-
quante Mille Dirhams (50.000DH), 

-

-

-

de :
- Mr OMAR AJOUB... : 500 (Cinq Cent) 
parts sociales. 
- Mr MOHAMMED BENALLAL... :  500 
(Cinq Cent) parts sociales.

-
ter la démission de gérant de la société 
*AJOUB TRANS*, Mr MOHAMED AJOUB 
et lui donne quitus.

-
mer Mr OMAR AJOUB et Mr MOHAMMED 
BENALLAL cogérants  de la société dés ce 
jour, et la société sera valablement enga-

Mr OMAR AJOUB et Mr MOHAMMED 
BENALLAL pour effectuer les diverses for-

-
mentaires.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est 

De tout ce que dessus, il a été dressé le 
présent procès-verbal qui a été signé par 
les associés. 
Dépôt légal : le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de Tanger, 

Le Gérant
-----------------------------------------------------

MEQUADIA TRAVAUX SARL AU

statuts d’une société à responsabilité limi-
tée à associé unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : MEQUADIA TRAVAUX 
SARL AU
Objet social principal : La Société a pour 
objet tant au Maroc qu’à l’étranger tant pour 
son compte que pour le compte des tiers :

-
dustrie.

- Maintenance.
- Location de matériels de chantier

- Agent immobiliers. 
Et plus généralement, toutes opérations 

rattachant directement ou indirectement à 
son activité principale ou pouvant favoriser 
son développement

HAJ KADDOUR - TANGER 

immatriculation  au registre de commerce.

-
rement libérées et attribuées en proportion 
des apports respectifs, savoir :

sociales
- Gérance : Est désigné comme gérant 
unique de la société, pour une durée 
indéterminée, Mr, RAKHIS NAJIB Maro-

LLAGHMICHE.et ce à compter de la date 
de légalisation de signatures des présents 
statuts.

La société est valablement représentée et 
engagées par la signature unique de Mr. 
RAKHIS   NAJIB.
Année sociale : commence le premier 

chaque année.  
Le dépôt légal a été effectué au secrétariat 
greffe du tribunal de commerce de Tanger 

-----------------------------------------------------
Y.A CONSEILS& MANAGEMENT

DECLARATION FISCALES
RUE EL HARIRI IMM 

Tel .FAX :039324377
Société  RISPRIT   TRANS SARL»

.Signé à Tanger 03/08/2020, et en registré 
-

tuts d’une Société à responsabilité limitée, , 
dont les caractéristiques sont les suivants : 
Associés :   .

- Objet : La Société a pour objet :  
- Principalement : Transport National et 
International                                      
. L’entreprise générale de transport, le ser-
vice  de transport routier de marchandises 
commissionnaires de transport de mar-
chandises à l’échelon national. 
La sous traitante et la présentation, la com-
mission, le négoce et le commerce en gé-

La prestation de tous types de services 
ayant un rapport avec les services.

commerce, , ou société similaire ;             
Et plus généralement, toutes opérations 

mobilières et immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l’objet de 
la société ou susceptibles de favoriser son 
développement.
Siège :  

-

Capital social :  

attribuées à : 

sociales

Gérance : Mr LOUDYE ZAKARIAE  est  dé-
signés en fonction de Gérant   de la société 
pour une période indéterminée.

-
cembre de chaque année..    
 Le dépôt   Légal a  été effectué  au greffe 
du  tribunal  de commerce  de Tanger, 

-
lytique.

-----------------------------------------------------
S.P.T. BARAE FABRICATION SARL 

à Tanger le 06/07/2020 et enregistre le  

société à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : S.P.T BARAE FABRICA-
TION  SARL 
Objet social principal : La Société a pour 
objet tant au Maroc qu’à l’étranger tant pour 
son compte que pour le compte des tiers :
- Fabrication et commercialisation des sacs 
papier
- Production de tous types d’emballage à 
base de papier et carton.
- Distribution par tous au Maroc qu’à l’étran-
ger de sac et emballages papier et carton.

papier et carton.
Et plus généralement, toutes opérations 

rattachant directement ou indirectement à 
son activité principale ou pouvant favoriser 
son développement.   
Siège social : RESIDENCE AL AZIZA 
BLVD ROYAUME ARABIE SAOUDITE 

immatriculation au registre de commerce.

somme de Vingt Mille (20 000) Dirhams, est 

-
rement libérées et attribuées en proportion 
des apports respectifs, savoir :
-  Mr. KHALFAOUI HASSANI MOHAMMED 

parts sociales.
Gérance : les associés nomment en qualité 
de cogérants de la société pour une durée 
illimitée :
- Monsieur KHALFAOUI HASSANI MO-

- Monsieur KACHIR MOHAMMED, Maro-

-
MED BEN ALLAL BOUAYACH ETAGE 05 

Année sociale : commence le premier 

chaque année.
Le dépôt légal a été effectué au secrétariat 
greffe du tribunal de commerce de Tanger 

HABIBI BURTON 
Société à Responsabilité Limitée 

Siège social : HAY MESNANA RDC LO T 

Par acte sous-seing privé à Tanger, en date 
du  03/06/2020, enregistré, en la même ville 

à responsabilité limitée, dont les caractéris-
tiques suivent :
Dénomination sociale : « HABIBI BURTON 
« S.A.R.L 
Objet La société a pour objet au Maroc et/
ou à l’étranger, directement ou indirecte-
ment, tant pour son compte que pour le 
compte de tiers ou en participation :
La société a pour objet principalement :

- Vent et achat d’habillement et autre pro-
duit assimilé 

- Et généralement, toutes opérations mobi-
lières, immobilières, commerciales, indus-

se rapportant de prés ou de loin à l’activité 
de la société ou susceptibles d’en favoriser 
le développement.
Siége social : HAY MESNANA RDC LO T 

années à compter du jour de son immatri-
culation au Registre du commerce, sauf les 
cas de dissolution anticipée ou prorogation 

Capital : Le capital social s’élève à 
QUATRE-VINGT DIX MILLE DIRHAMS  

-Chacune totalement libérées, et attribuées 

respectifs a savoir 
- Monsieur Gilbert Frank De Biasi... : 50 
(cinquante parts)
-   Monsieur Eugene Fred Meyer... : 50 (cin-
quante parts)
Gérance : 
- Monsieur Gilbert Frank De Biasi, né 

nommée cogérant, la sociétés séparer la 
signature 
- Monsieur Eugene Fred Meyer né le 

-
-

mée cogérant, la sociétés séparer la signa-
ture-                     

durée non limitée. 
-

cembre,
-

levé 5% pour constituer la réserve légale 

capital.
Le dépôt légal a été effectué auprès du 
Greffe du Tribunal du Commerce de Tan-

-----------------------------------------------------
COFIDET SARL

CONSEIL ET FINANCE DE DETROIT
AVENUE MOULAY ISMAIL RESIDENCE 

OUSSAMA N°9
-TANGER

CAPITAL ELECTRONIQUE SARL

Du procès-verbal de l’assemblée générale 

dite CAPITAL ELECTRONIQUE S.A.R.L, 
société à responsabilité limitée au capital 
de 500.000,00 Dirhams; et dont le siège 

AV MLY YOUSSEF, Tenue le 07/08/2020, 
ils ont été décidés ce qui suit :

BRITISH CITIZEN, de nationalité anglaise, 

-
ciété CAPITAL ELECTRONIQUE SARL, 
pour une durée indéterminée. 
Mr. RICHARD NEIL BRITISH CITIZEN  
accepte le mandat de la gérance de ladite 
société. 
A cet effet la société est valablement enga-
gée pour tous les actes et document par la 
signature séparé des cogérants. 
2. L’acceptation de la mise à jour des ar-
ticles des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au secrétariat 
greffe du tribunal de commerce de Tanger, 

-----------------------------------------------------
“LES EBRIDENNE TRANSPORT SARL  

ASSOCIE UNIQUE   ”.

les statuts d’une société à responsabilité 
limitée d’associe unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes 
- dénomination : STE LES EBRIDENNE 
TRANSPORT SARL AU 
Objet : Transport National et International 
De Marchandise 
- siège social : Rte de Tetouan Lots Mghou-

500 parts de 200.00 dhs chacune 
- Géant : SALIOUSSALI RACHID gérant 
unique de la société
- Dépôt légal  a été effectué au greffe du 

-----------------------------------------------------
IMALME SARL 

147 BD MOHAMED V RESD 
ALCANTARA APT 15

 - TANGER
SARL CAPITAL DE  100.000,00 

RC TANGER  104.123
Suite a la  décision de l’assemblée générale 

03/03/2020  il a  été décidé : 
-transfert le siège  social de la société qui 

dans la même ville à l’adresse suivante :

-D’étendre l’activité de la société à l’impor-
tation et distribution des produits   

Cosmétique et d’hygiène corporelle et pro-
duit de santé et tout autre produit 

- Le dépôt légal a été  effectué au greffe de 
tribunal de commerce de Tanger     

-----------------------------------------------------
JOCATEX  SARL AU  

ZI AL MAJD LOT 757 ETAGE 1 
 TANGER

SARL CAPITAL DE 500.000,00 DH
RC TANGER  50.409

décidé d’augmenter le capital social à  
2.000.000,00 Dirhams et ce par approba-
tion du report à nouveau.         
Le dépôt légal a été  effectué au greffe de 
tribunal de commerce de Tanger en date du  

-----------------------------------------------------
« DAOUDI TRA  » S.A.R.L

Société à Responsabilité Limitée 

Siège Social,  Segmentation EL sahli 10 

CONSTITUTION
R.C N° 106955

-

33330, il a établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
I- DÉNOMINATION : DAOUDI TRA 
II- FORME JURIDIQUE : S.A.R.L  
III-OBJET : 
Principalement la Société a pour objet au 
Maroc et à l’étranger, pour son compte ou 

-
vités suivantes :
- Transport national et international de mar-
chandises par tous moyens notamment par 
véhicules routiers ;
- Commissionnaire de transport de mar-
chandises national et international par tous 
moyens notamment par véhicules routiers ;
Et généralement, toutes opérations mobi-

-
trielles ou commerciales pouvant se rat-
tacher directement ou indirectement, en 
tout ou en partie, à l’une ou à l’autre des 
opérations visées ci-dessus de manière à 
faciliter, favoriser ou développer l’activité de 
la société.
IV-SIEGE SOCIAL : SEGMENTATION EL 

sa constitution.
VI- CAPITAL SOCIAL : Il est fait apport à la 
présente société :

- M DAOUDI MOHAMED , titulaire de la CIN 

Mille parts sociales

VIII- GERANCE : La société est gérée par 
*M DAOUDI MOHAMED, Marocaine, titu-

La gérante de la société est nommée pour 
une durée illimitée, avec faculté d’engager 
la société par sa signature individuelle.
Le dépôt légal a été effectue au Greffe 
du Tribunal de Commerce de Tanger 

-----------------------------------------------------
« GHAOUI LOG  » S.A.R.L

Société à Responsabilité Limitée 

Siège Social,  Segmentation EL sahli 10 

CONSTITUTION
R.C N° 106919

date du  6 Juillet 2020, enregistré à Tan-
ger  le 6 Juillet 2020, sous les références 

à responsabilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
I- DÉNOMINATION : GHAOUI LOG 
II- FORME JURIDIQUE : S.A.R.L  
III-OBJET : 
Principalement la Société a pour objet au 
Maroc et à l’étranger, pour son compte ou 

-
vités suivantes :
- Transport national et international de mar-
chandises par tous moyens notamment par 
véhicules routiers ;
- Commissionnaire de transport de mar-
chandises national et international par tous 
moyens notamment par véhicules routiers ;
Et généralement, toutes opérations mobi-

-
trielles ou commerciales pouvant se rat-
tacher directement ou indirectement, en 
tout ou en partie, à l’une ou à l’autre des 
opérations visées ci-dessus de manière à 
faciliter, favoriser ou développer l’activité de 
la société.
IV-SIEGE SOCIAL : SEGMENTATION EL 

sa constitution.
VI- CAPITAL SOCIAL : Il est fait apport à la 
présente société :

-  M. EL GHAOUI NOUREDINE , titulaire de 

Mille parts sociales

. VIII- GERANCE : La société est gérée par 
*M. EL GHAOUI NOUREDINE, Marocaine, 
titulaire de la CIN C776378
La gérante de la société est nommée pour 
une durée illimitée, avec faculté d’engager 
la société par sa signature individuelle.
Le dépôt légal a été effectue au Greffe 
du Tribunal de Commerce de Tanger 

« NASTRANO  » S.A.R.L A.U
Société à Responsabilité Limitée à 

associé unique 

CONSTITUTION
R.C N° 107129

date du 23  Juillet 2020, enregistré à Tan-
ger  le 23  Juillet 2020, sous les références 

à responsabilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
I-  DÉNOMINATION : NASTRANO 
II- FORME JURIDIQUE : S.A.R.L  A.U
III-OBJET : 
Principalement la Société a pour objet au 
Maroc et à l’étranger, pour son compte ou 

-
vités suivantes :

réalisation de tout genre de gros œuvres, 
d’immeubles, bâtiments ou constructions à 
caractère public ou privé 
Et généralement, toutes opérations mobi-

-
trielles ou commerciales pouvant se rat-
tacher directement ou indirectement, en 
tout ou en partie, à l’une ou à l’autre des 
opérations visées ci-dessus de manière à 
faciliter, favoriser ou développer l’activité de 
la société.
IV-SIEGE SOCIAL : Quartier de karziana 2 

sa constitution.
VI- CAPITAL SOCIAL : Il est fait apport à la 
présente société :

CD553002  à concurrence :
Mille parts sociales

. VIII- GERANCE : La société est gérée par 
*M AMINE HAKIM, Marocaine, titulaire de 
la CIN, CD553002 
La gérante de la société est nommée pour 
une durée illimitée, avec faculté d’engager 
la société par sa signature individuelle.
Le dépôt légal a été effectue au Greffe 
du Tribunal de Commerce de Tanger 

-----------------------------------------------------
––«Sté SAMBA DECO S.A.R.L»

CONSTITUTION DE  SOCIÉTÉ A RES-
PONSABILITE LIMITEE 

RC : 106945

SIEGE SOCIAL : LOTISSEMENT EL 
KHAIR 2 N° 63TANGER

date à Tanger, le 27/07/2020.
Monsieur EDDAY HAMZA, de nationalité 

ET
-Monsieur RAKOUN SOUFIAN, de nationa-

TANGER.
Ont établi ainsi qu’il suit  les statuts d’une 
société à  responsabilité  limitée, devant 

viendrait ultérieurement à acquérir la qua-
lité d’associé dont les caractéristiques les 
suivantes:
DENOMINATION: La société prend la dé-
nomination de «SAMBA DECO S.A.R.L» 
OBJET SOCIAL:La  société a pour objet :
Principalement: 
DECORATION DE VERRE
TRAVAUX D’ALUMINUIM ET D’AMENA-
GEMENT DIVERS.
Plus Généralement: 
Toutes opérations industrielles, commer-

-
lières se rattachant directement en tout ou 
en partie, à l’une ou l’autre des opérations 
visées ci-dessus et pouvant favoriser le 
développement de la société.

63.
DUREE:QUATRE VINGT DIX NEUF An-
nées à compter du jour de sa constitution 

ANNEE SOCIALE:L’année sociale com-
-

cembre.
CAPITAL SOCIAL: Le capital social est 

DIRHAMS (50.000 DH.). Il est divisé en 
CINQ CENT (500) parts sociales de CENT 

associés, intégralement libérées et attri-

-Mr. EDDAY HAMZA 250 parts sociales de 

-Mr. RAKOUN SOUFIAN 250 parts sociales 

Total égal au nombre des parts composant 
le capital social, soit : 500 parts.
GERANCE La société est gérée par: Mr. 
EDDAY HAMZA ET Mr. RAKOUN SOU-

pour une durée indéterminée. qui engage-
ront la société par signature séparées.

-
lèvement de la réserve légale sont répartis 
entre les associés proportionnellement à 
leurs parts.
Le dépôt légal sera effectué au Registre  de 

 GERANTS

Le Journal de Tanger

ECONOMIE SANTÉ JEUX DIVERSAnnonces Légales et AdministrativesTOURISME



إليها  الولوج  وتسهيل  الرياضية  الممارسة  تشجيع  سياسة  إطار  في 
الخصوص  وجه  على  القدم  وبكرة  عموما  بالرياضة  النهوض  أجل  ومن 
قدراتهم  تنمية  اجل  من  القدم  كرة  ممارسة  على  لألطفال  وتشجيعا 
القدم  لكرة  أجاكس  نادي  سيحدث  واالجتماعية،  والنفسية  البدنية 

المدينة ونواحيها . القدم موجهة ألطفال  لكرة  مدرسة 
المطلوبة من دون تخطيط مسبق ينطلق  النتائج  ولن يتأتى تحقيق 
ابن  ملعب  وجود  ظل  في  للمدرسة  المتاحة  االمكانات  ومن  الواقع  من 
خلدون لكرة القدم تابع للنادي ذو مواصفات عالية وإن لم تكتمل معالمه 
بعد، وفي موقع متميز يسمح بإحداث مدرسة رائدة لكرة القدم تتيح وعاء 
زمنيا معتبرا للممارسة، مع العمل على إحداث مالعب أخرى في المستقبل 
القدم  كرة  مجال  وفي  بالمدرسة...   الممارسين  لقاعدة  توسيعا  القريب 
البد ألي مخطط ان يستحضر الكفاءات اإلدارية والتقنية والموارد المالية 
الحال  بطبيعة  باالضافة  المسطرة، هذا  األهداف  تحقيق  اجل  الالزمة من 
الى اإلرادة والعزيمة والعمل الجاد.. ومن أجل إحداث مدرسة لكرة القدم 
متينة  أسس  وفق  عملها  الستمراية  وضمانا  متطورة  رياضية  بمعايير 
تتطلع  الوقت  نفس  وفي  األداء  في  الجودة  معيار  تراعي  صلبة  وقواعد 
لقاعدة واسعة من المستفيدين، ينبغي أن تتأسس على الخطوات التالية:

1 - العمل على إرساء إدارة تقنية في المستوى المطلوب تتوفر فيها 
)وهو ما تم  العمل  التام لهذا  والتفرغ  الميدانية  والخبرة  العلمية  الكفاءة 
الرحمان  وعبد  للنادي  عام  كمشرف  أجنوي  حسن  تعيين  خالل  من  فعال 

وتقني( إداري  البيدي كمنسق 
تام  انسجام  )تقنيا وعلميا وأخالقيا( تعمل في  أطر مؤهلة  اختيار   -  2
التقنية  السياسة  في  المسطرة  األهداف  تحقيق  على  التقنية  االدارة  مع 
للنادي  الصغرى  والفئات  المدرسة  في  االستثمار  على  القائمة  للفريق 
الصغرى  للفئات  التقنية  األطر  أجود  اختيار  خالل  من  فعال  تم  ما  وهو   (

بطنجة(. الكروية  الساحة  على  الموجودة 
من  وللنادي  للمدرسة  محكم  إداري  تنظيم  إرساء  على  العمل   -  3

خالل أطر إدارية كفؤة قادرة على ان تكون صلة وصل بين كل مكونات 
فعال  تم  ما  )وهو  ومحبين  وشركاء  وآباء  ومؤطرين  مسيرين  من  النادي 
للنادي  عام  عادل كمدير  فريد  السيد  المتخصص  االطار  اختيار  من خالل 

آخرين...(. إداريين  والى جانبه مساعدين 
4 - العمل على مأسسة التواصل مع آباء وأولياء األطفال بشكل يحقق 
الرفع  الثقة لهم مما سيساهم في  المؤطرين واآلباء ويعيد  التكامل بين 
السيد  مع  عليه  العمل  سيتم  ما  وهو   ( بالمدرسة  الممارسين  قاعدة  من 

.)...IRT آباء واولياء  الرائدة بجمعية  لتجربته  الوكيلي استنادا  شوقي 
والجهوي  الوطني  محيطها  على  المدرسة  انفتاح  على  الحرص   -  5
المدرسة  ستقوم  التي  الدوريات  إحياء  خالل  من  سواء  واإلقليمي 
ألبناء  الفعالة  المشاركة  خالل  من  أو  وازنة  اندية  بمشاركة  بتنظيمها 
الوطنية  المناسبات  استثمار   ( دولية  ولما ال  المدرسة في دوريات وطنية 
أبناء  الرفع من تنافسية  والعطل المدرسية لوضع برنامج موازي من أجل 

النادي(.
إشراك  خالل   من  المستمر:   والتكوين  بالتكوين  االهتمام   -  6
النادي  مدرسة  من  بتنظيم  إما  تكوينية  دورات  في  المدرسة  مؤطري 
أطرنا  يساير  حتى  الوطنية  التقنية  اإلدارة  من  أو  الشمال  عصبة  من  أو 
عدد  )التزام  والتأطير  التدريب  عالم  يعرفها  التي  المتسارعة  التطورات 
الورش  هذا  في  معنا  للمساهمة  المقتدرة  الطنجاوية  الوطنية  األطر  من 

التكويني(.
مبكر  بشكل  الضرورية  الرياضية   والمستلزمات  المعدات  توفير   -  7

من أجل انطالقة قوية وسلسة )كرات – أمتعة – بذل رياضية…(.
مالية  موارد  يحقق  بما  المالي  التدبير  في  الخبرة  على  االعتماد   -  8
الملعب  مرافق  كل  إتمام  من  تمكن  النادي  مدرسة  من  وكافية  قارة 
في  المؤطرين  مستحقات  بأداء  االلتزام  من  وكذلك  ممكن  وقت  بأسرع 

المحدد سلفا.  الوقت 
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والمنتخبات  الوطنية  التقنية  اإلدارة  مكونات  بين  التنسيق  إطار  في 
التقني  الطاقم  وبمعية  حاليلوزيتش  وحيد  الوطني،  الناخب  عقد  الوطنية، 
الثالثاء الماضي بمركب محمد السادس لكرة  للمنتخب الوطني األول، يوم 
القدم، لقاءا تواصليا مع اإلدارة التقنية الوطنية، بمن في ذلك المدير التقني 
للفئات  الوطنية  المنتخبات  ومدربو  التقنية  اإلدارة  أقسام  رؤساء  الوطني، 
وقدم  الوطنية.  القدم  لكرة  التقنية  المنظومة  تطوير  أجل  من  الصغرى 
وفلسفة  هوية  حول  وكامال  مفصال  عرضا  اللقاء  هذا  خالل  الوطني  الناخب 

اللعب داخل المنتخب الوطني األول، تحديات الالعبين على الصعيد الرياضي، 
وتوجيهات  نصائح  الوطنية،  النخبة  داخل  اللعب  أسلوب  والذهني،  البدني 
لمختلف الالعبين في مختلف المراكز ومواقع اللعب، إرشادات لإلعداد البدني، 
وتتبعه  نهجه  يجب  الذي  الحياة  أسلوب  وكذا  الطبية  المواكبة  التغذية، 
باإلضافة إلى الجانب النفسي لالعبين. و يأتي اللقاء تجسيدا ألهداف الجامعة 
الملكية المغربية لكرة القدم بخلق تواصل مؤسساتي بين جميع المشرفين 

والساهرين على تطوير أداء المنتخبات الوطنية.

أخبار الليغا
الكشف عن مواعيد الموسم المقبل في إسبانيا

كشفت »سبورت« الكتالونية أن انطالق الدوري اإلسباني 
بعد  المقبل،  سبتمبر   13 يوم  سيبدأ   2020-2021 لموسم 
الحصول على موافقة »رابطة الليجا«. وسيتم إنهاء المسابقة 
وأتلتيكو  برشلونة  كل من  وسيبدأ   .2021 مايو   23 بتاريخ 
دوري  من  متقدمة  أدوار  في  شاركوا  الذين  وإشبيلية  مدريد 
االبطال والدوري األوروبي هذا الموسم، مبارياتهم في الليجا 
اعتبارا من الجولة الثالثة،أما ريال مدريد وخيتافي فسيبدأن من 
الجولة الثانية. وأوضحت الصحيفة، أن كأس السوبر اإلسباني 
سيقام في األسبوع الثالث من يناير المقبل، فيما تقام المباراة 
النهائية بتاريخ 17 منه، أما نهائي كأس ملك إسبانيا، فسيقام 

في 17 أبريل.
rrrrr

إشبيلية يدرس تفعيل بند الشراء النهائي 
لياسين بونو

جيرونا،  من  المعار  إشبيلية  حارس  بونو،  ياسين  استغل 
مكانه  على  لينقض  فاسليك  توماس  األساسي  الحارس  غياب 
ويحمل فريقه إلى نهائي الدوري األوروبي على حساب مانشستر 
يونايتد. وأنقذ بونو، 6 محاوالت خطيرة من راشفورد وبرونو 
مؤخرًا  بونو  وخاض  ومارسيال.  جرينوود  وميسون  فرنانديز 
منهما  فقط،  هدفين  استقبل خاللها  مباريات   7 إشبيلية،  مع 
هداف  فيرنانديز  برونو  نفذها  جزاء  ضربة  طريق  عن  هدف 
وولفرهامبتون  أمام  حاسمة  لضربة  تصدى  بينما  اليونايتد، 
بونو،  من  مقربين  وبحسب  النهائي.  لنصف  فريقه  قــادت 
توصل إلى أن مسؤولي إشبيلية، أمام تألق الحارس المغربي، 
سارعوا للتفاوض مع ناديه جيرونا الذي أعاره للفريق األندلسي 
لموسم واحد من أجل تفعيل بند الشراء النهائي.وبحسب ذات 
يفوق  عرضهما  المنتظر  وراتبه  الصفقة  قيمة  فإن  المصادر، 

بكثير ما كان يطالب به بونو سابقا. 
rrrrr

سيلفا يعود لليجا من بوابة يرال سوسيداد
النادي إلى  أعلن ريال سوسييداد في بيان رسمي توصل 
السابق،  دافيد سيلفا، العب وسط مانشستر سيتي  اتفاق مع 
للعب خالل الموسمين المقبلين، وحتى 30 يونيو 2022، في 
ينضم  وسوف  سيتي،  مع  عقده  نهاية  بعد  حر  انتقال  صفقة 
التوقعات  قريبًا للمشاركة في التحضيرات للموسم«. وعكس 
قراره  سيلفا  حسم  اإليطالي،  التسيو  صفوف  إلى  بانتقاله 
فيجو  وسيلتا  لفالنسيا  سابًقا  لعب  حيث  الليجا  إلى  بالعودة 
عام  سيتي  مانشستر  لصفوف  انضم  اإلسباني  النجم  وإيبار. 
2010 قادما من فالنسيا وخاض 436 مباراة، وسجل 77 هدًفا 

وصنع 140 آخرين.
rrrrr

فاييخو يصل إلى غرناطة من جديد
سيكون خيسوس فاييخو العبًا في صفوف فريق غرناطة 
في  المشاركة  إلى  المركزي  المدافع  سيعود  حيث  أخرى،  مرة 
المقبل  الموسم  في  األندلسي  للفريق  التحضيرية  الفترة 
2021-2020 على سبيل اإلعارة، من حيث المبدأ، وبدون خيار 
هي  أولويته  كانت  الذي  الالعب،  رغبات  تحققت  أخيرًا،  شراء. 
الرغم من حقيقة أن  العودة إلى معقل لوس كارمينيس على 
ريال مدريد أراد كسب المال من انتقاله، ولكنه اكتفى بخروجه 
على سبيل اإلعارة. فاييخو موجود بالفعل في مدينة غرناطة، 
حيث وصل األحد الماضي وأجرى الفحوصات الطبية واختبارات 
فيروس كورونا وانضم إلى تداريب الفريق. وكان فاييخو أعلن 
فريًقا  أخيرًا  وجد  موقع »إنستجرام« أنه  على  حسابه  على 
يشعر فيه بالراحة وكانت رغبته في االستمرار مع غرناطة حتى 
اإلسباني  الدوري  في  كامل  موسم  في  المشاركة  مع  يتمكن، 
الدرجة األولى، من إظهار قيمته للموسم المقبل حتى يتمكن 
من العثور على مكان في داخل صفوف ريال مدريد بعد انتهاء 
كسب  األبيض  الفريق  أراد  أخــرى،  ناحية  من  إعارته.  فترة 
المال منه، لكنهم لم يجدوا أي عرض جيد واختاروا في نهاية 
المطاف تلبية رغبات الالعب، حيث المبدأ سيصل إلى غرناطة 
أراد  الذي  الشيء  وهو  شراء،  خيار  بدون  اإلعــارة  سبيل  على 

غرناطة إدراجه، لكن هذا لم يتحقق في النهاية. 
rrrrr

فياريال يعلن عن إصابة جديدة بفيروس كورونا
كورونا  بفيروس  أفــراده  أحد  إصابة  فياريال  نادي  أكد 
المستجد )كوفيد19-(، دون توضيح إذا ما كانت ألحد الالعبين 
أم في الجهاز الفني أو اإلداري أو األطقم األخرى. و أعلن النادي 
أنه بعد خضوع الالعبين والجهاز الفني واإلداري للفريق األول 
ظهرت  الماضي،  االثنين  يوم  الوباء  عن  الكشف  الختبارات 
النتيجة الخميس وأثبتت وجود حالة إصابة. وال يعاني المصاب 
للبروتوكول  وفقا  منزله  في  حاليا  ومعزول  أعراض  أية  من 
الدوري  ولرابطة  للنادي  الطبي  الجهاز  إشراف  تحت  الصحي 
الصحية  السلطات  توجيهات  تحت  وذلك  لجا«  »ال  اإلسباني 
يوم  للتدريبات  الصفراء«  »الغواصات  العبو  عاد  و  البالد.  في 
يومي  الوباء  عن  الكشف  اختبارات  من  االنتهاء  بعد  األربعاء 

االثنين والثالثاء.

اأجاك�س طنجة لكرة القدم يقدم اخلطوط العري�شة 
مل�شروع برنامج اإر�شاء مدر�شة النادي

حاليلوزيت�س وطاقمه يف لقاء توا�شلي
مع الإدارة التقنية الوطنية
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أخبار ريال م

كومان يوقع لبرشلونة وفونت 
يتوعده باإلقالة

الجديد  المدرب  وقع الهولندي كومان، 
الكتالوني  النادي  مع  عقده  على  لبرشلونة 
حق  من  لكن   ،2022 صيف  حتى  يمتد 
مجلس اإلدارة المقبل للبارسا، عدم الموافقة 
على استمرار المدرب الهولندي عقب نهاية 
صور  عدة  التقاط  تم  و  األول.  الموسم 
لكومان وبارتوميو رئيس النادي مع القميص 
المدرب  اسم  وعليه  لبرشلونة،  الجديد 
الهولندي. ومن ناحية أخرى، تحدث فيكتور 
فونت، المرشح لرئاسة برشلونة عن الوضع 
وما  الكتالوني،  النادي  به  يمر  الذي  الحالي 
كومان،  رونالد  مع  التعاقد  بشأن  فيه  يفكر 
وقال في تصريحات نقلتها صحيفة »ماركا« ، 
تعليًقا على قرار تعيين رونالد كومان كمدرب 
يحل  ال  المدرب  »تغيير  لبرشلونة:  جديد 
واالقتصادية  والمؤسسية  الرياضية  األزمة 
التي يعيشها نادي برشلونة، إنه هروب إلى 
ومجلس  بارتوميو  ماريا  لجوسيب  األمام 
أسطورة  كومان  »بالطبع  وأضاف:  إدارته«. 
أنه  على  رونالد  نشكر  أن  وعلينا  برشلونة، 
نظرًا للوضع المعقد الذي نعيشه فهو على 
استعداد لتحمل هذه المسؤولية، أتمنى له 
الشهير  تصريحه  عن  وبسؤاله،  التوفيق«. 
انتخابات  في  نجاحه  حال  كومان  بإقالة 
برشلونة، قال فونت: »حتى لو فاز بالثالثية 
عليك  مدربي،  يكون  فلن  المقبل  الموسم 
لديكم«.  السياق  في  العبارة  هذه  تضع  أن 
للسنوات  النادي  مشروع  أن  »نعتقد  وتابع: 
فقط،  اسم  حول  يتمحور  ال  القادمة  العشر 
مدرب برشلونة شخصية مهمة للغاية، نعم، 
لكنه مجرد قطعة أخرى في عتاد أكثر اكتمااًل 
من  قدر  أقصى  تحقيق  أجل  من  وتعقيدًا، 

النجاح في العقد القادم«. 

برشلونة يعلن عن بديل أبيدال
الماضي،  األربعاء  يوم  برشلونة  أعلن 
تعيين رامون بالنيس سكرتيرًا فنيًا جديدا 
المقال.  أبيدال  للفرنسي  للنادي، خلفا 
بعض التغييرات  البارسا إلحداث  واضطر 
بايرن  أمام  المذلة  الهزيمة  عقب  المهمة، 
أبطال  دوري  نهائي  ربع  في   ،)8-2( ميونخ 
مهمة  النادي إسناد  أعلن  حيث  أوروبا. 
رونالد  الهولندي  إلى  للفريق  الفني  المدير 
كومان، خلًفا لكيكي سيتين. وعجز البلوجرانا 
عن الفوز بأي لقب هذا الموسم، حيث خسر 
كأس السوبر اإلسباني والليجا وكأس الملك، 
قبل أن تأتي الضربة القاضية بالسقوط أمام 
البرتغالية  العاصمة  في  البافاري،  العمالق 

لشبونة.
بيكيه مطلوب في الدوري اإلنجليزي

قالت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، 
مطلوب  مدافع برشلونة  بيكيه  جيرارد  إن 
في الدوري اإلنجليزي هذا الصيف. وبحسب 
للتعاقد  يخطط  فولهام  الصحيفة،فإن 
يليق  بما  دفاعه  خط  لتدعيم  بيكيه،  مع 
وأوضحت  البريميرليج.  في  بالمنافسة 
المدرب  كومان،  الهولندي  أن  الصحيفة، 
الجديد لبرشلونة، يسعى إلجراء العديد من 
التغييرات على تشكيلة البارسا هذا الصيف. 
خروج  بعد  بالذهول  بيكيه  جيرارد  وُأصيب 
واعترف  أوروبا،  أبطال  دوري  من  برشلونة 
يبدي  أن  قبل  القاع،  إلى  وصل  الفريق  بأن 
إعادة  أجل  النادي،من  لمغادرة  استعداده 
بناء الفريق. وأكدت الصحيفة أن بيكيه الذي 
يتقاضى 220 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، 
جاهز للعودة إلى الدوري اإلنجليزي، واالنتقال 
أن  بالذكر  جدير  الصيف.  هذا  فولهام  إلى 
بيكيه لعب من قبل في البريميرليج، ولكن 

بقميص مانشستر يونايتد.

بيل في الطريق إلى توتنهام
يبدو أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب 
معاناة  إنهاء  في  يفكر  هوتسبير،  توتنهام 
الويلزي جاريث بيل مع ريال مدريد. ويعاني 
الويلزي البالغ من العمر 31 عامًا من ندرة 
من  وخروجه  مدريد،  ريال  مع  مشاركاته 
وآخر  زيدان.  الدين  زين  المدرب  حسابات 
الطرفين كان  بين  السيئة  العالقة  مشاهد 
الفريق  قائمة  في  التواجد  بعدم  بيل  طلب 
دوري  في  سيتي  مانشستر  واجهت  التي 
أبطال أوروبا، لعلمه بأنه لن يشارك مفضاًل 
لعب الجولف. ومع صعوبة تحسين عالقته مع 
زيدان، يبدو أن رحيله عن الفريق هذا الصيف 
وبحسب  للجانبين.  األفضل  الخيار  سيكون 
حاول  فقد  صن« البريطانية،  »ذا  صحيفة 
3 سنوات  منذ  الويلزي  مع  التعاقد  مورينيو 
عندما كان مدربا لليونايتد قبل أن تتعرض 
محاولة  في  اآلن  ويفكر  للفشل،  الصفقة 
التعاقد معه مرة أخرى. ويتمتع بيل بشعبية 
العروض  بعد  توتنهام،  بين جماهير  كبيرة 
قبل،  من  السبيرز  رفقة  قدمها  التي  القوية 
من خالل تسجيل 55 هدًفا في 203 مباريات، 
من بينها 26 هدًفا في 44 مباراة في موسمه 
األخير. يذكر أن بيل توج بالعديد من األلقاب 
الكبرى مع ريال مدريد من بينها 4 ألقاب في 
الوحيد  العائق  ويبقى  أوروبا،  أبطال  دوري 
أمام انتقاله ألي ناد هو أجره الضخم، حيث 

يتقاضى 650 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

العبو ريال مدريد احتفلوا بسقوط 
برشلونة

وســط  العــــب  كروس،  توني  كشف 
صفوف  في  زمالئه  فعل  رد  مدريد،  ريال 
الميرينجي، على الخسارة الكارثية لبرشلونة 
أمام بايرن ميونخ )8-2(، في ربع نهائي دوري 
أبطال أوروبا. وقال كروس، خالل تصريحات 
األربعاء:  اليوم  صحيفة »ماركا«،  نقلتها 
بين  قيل  ما  كل  عن  اإلفصاح  يمكنني  »ال 
يتخيل  أن  للمرء  يمكن  لكن  الريال،  العبي 
احتفال خبيث«. بل  ألم،  لم يكن هناك  أنه 

لم  بايرن،  ضد  برشلونة  »خسارة  وأضاف: 
احتفل  الذي  الوحيد  األوروبي  اإلخفاق  تكن 
مانوالس  هدف  بعد  بل  مدريد،  ريال  به 
في  يصرخون  وهم  الناس  ركض  روما،  مع 
الغرف.. والجميع هنا يعيش بهذه الطريقة«. 
وتابع: »اآلن العديد من جماهير ريال مدريد 
ستدعم بايرن ميونخ، على األقل كنادٍ ثان، 
ومع تتويجهم باللقب سيكون هناك موضوع 
السابق  النجم  وأتم  عنه«.  للحديث  آخر 
للفريق البافاري: »لقد تجاوزنا اإلقصاء أمام 
مانشستر سيتي، لكن هذا ال يعني أن األمر 
أن  يجب  مدريد  فريال  يضايقني،  يعد  لم 
الموسم  لكن  الـ16..  دور  من  أبعد  يذهب 

كان جيدًا«.
جيسوس من الريال إلى دورتموند

األربعاء  يوم  رسميًا،  مدريد  ريال  أعلن 
الماضي، رحيل العبه البرازيلي الشاب رينير 
وأصدر  دورتموند.  بوروسيا  إلى  جيسوس، 
أكد  الرسمي،  بيانًا عبر موقعه  ريال مدريد 
فيه توصله التفاق مع دورتموند إلعارة رينير 
وانضم   .2022 حتى يونيو  موسمين  لمدة 
الماضي،  يناير  في  مدريد  ريال  إلى  رينير 
قادمًا من صفوف فالمنجو مقابل 30 مليون 
يورو. وشارك رينير مع فريق الكاستيا بريال 
الماضي.  الموسم  مباريات  مدريد خالل 
الكتمال  رينير،  بإعارة  مدريد  ريال  وقام 
حصول  وعدم  األجانب،  بالالعبين  صفوفه 
الالعب على جواز سفر من االتحاد األوروبي، 

باإلضافة إلكسابه الخبرات الالزمة.

امل�شحة ال�شاد�شة ملكونات احتاد طنجة تعلن تعافـي 
موكوكو واإ�شابة املجهد

لقجع يوؤكد دعمه املايل ملقرتح برجمة جتمعات 
مغلقة لالأندية بالفنادق اأو املراكز الريا�شية

الإدارة التقنية تك�شف عن لئحة املرت�شحني 
للح�شول على رخ�شة التدريب A كاف

وتستمر معاناة اتحاد طنجة مع تزايد 
عدد المصابين بوباء كورونا المستجد في 
سادسة  بمسحة  قام  بعدما  العبيه،  قائمة 
فيروس  عن  للكشف  الماضي  السبت  يوم 
التقنية  واألطر  الالعبين  على  كورونا 
جاءت  حيث  المصابين.   23 واإلدارية 
اإلفواري  الالعب  عدا  إيجابية،  نتائجها 
اتحاد  لكن  للشفاء،  تماثل  الذي  موكوكو 
حارسه  بدخول  تلقى صفعة جديدة  طنجة 
بعد  المصابين  قائمة  المجهد  هشام 
المخبرية،  للتحاليل  المخالطين  إخضاع 
حيث  جاءت تحليلة حارس الفريق إيجابية. 
له،  بالغ  في  طنجة  اتحاد  مكتب  ووجه 
واألطر  المحلية  للسلطات  خاصا  شكرا 
المسلحة  والقوات  الصحة  لوزارة  الصحية 
للفريق  ودعمهم  تعاونهم  على  الملكية 
للمصابين،  الصحية  للوضعية  وتتبعهم 
الجامعة  رئيس  لقجع،  فوزي  إلى  وكذلك 
تتبعه  على  القدم  لكرة  المغربية  الملكية 
على  وحرصه  المصابين  لوضعية  اليومي 
الفريق  لعودة  الكافية  المساعدة  تقديم 

في أحسن الظروف إلستئناف البطولة.

القدم  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  بين  بتنسيق 
والعصبة الوطنية لكرة القدم االحترافية، ترأس سعيد الناصيري 
يوم  الجامعة،  رئيس  لقجع،  فوزي  بمعية  الوطنية  العصبة  رئيس 
الثالثاء الماضي اجتماعا عبر تقنية المناظرة المرئية مع كل من 
أعضاء المكتب المديري للعصبة االحترافية ورؤساء أندية القسم 
الناصري  رحب  االجتماع،  هذا  بداية  وفي  والثاني.  األول  الوطني 
الهدف  مبرزا  المصابين،  لكل  العاجل  الشفاء  متمنيا  بالحضور 
استئناف  من  األولية  المرحلة  بعد  يأتي  الذي  االجتماع  هذا  من 
نشاط كرة القدم ببالدنا، حيث أكد انخراط كل رؤساء األندية في 
لألندية  مغلقة  تجمعات  برمجة  طلب  إلى  مشيرا  العملية،  إنجاح 
بوحدات فندقية أو مراكز رياضية حسب اختيارهم لتفادي تفشي 
والطبية  التقنية  واألطقم  الالعبين  وحماية  كورونا  فيروس  وباء 

يتسنى  حتى  الوباء،  بهذا  بمصابين  اختالطهم  احتمال  وتجنب 
ظروف  في  االحترافية  الوطنية  البطولة  من  تبقى  ما  مواصلة 
آمنة. ومن جانبه، رحب لقجع باقتراح العصبة الوطنية االحترافية 
دعما  ستقدم  القدم  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  أن  مؤكدا 
بالمجهودات  نوه  كما  المقترح،  هذا  في  األندية  لمساندة  ماليا 
العودة  انجاح  أجل  من  الوطنية  القدم  كرة  أسرة  تبدلها  التي 
إلى المنافسات. و أكد أن الجامعة ستسخر جميع األطقم الطبية 
لمجال  سريعا  للعودة  األندية  مساندة  قصد  للجامعة،  التابعة 
وضعته  الذي  الصحي  للبروتوكول  تام  احترام  في  المنافسة 
جميعا  االندية  رؤساء  استحسنها  المبادرة  المختصة.  المصالح 
على  الحفاظ  مع  الموسم  نهاية  انجاح  في  انخراطهم  مؤكدين 

صحة كل أفراد منظومة كرة القدم الوطنية.

كشفت اإلدارة التقنية الوطنية يوم الثالثاء 18 غشت 2020 
التكوينية  الدورات  سيجتازون  الذين  المترشحين  الئحة  عن 
2020 – 2021 للحصول على  المبرمجة خالل الموسم الرياضي 
لكرة  اإلفريقي  اإلتحاد  بتعاون مع  A كاف وذلك  التدريب  رخصة 

القدم، وتضم 75 مترشحا.

الالئحة  اختيارها هذه  الوطنية في  التقنية  واعتمدت اإلدارة 
على مجموعة من المعايير، أبرزها الحاصلين على رخصة التدريب 
2010 ومستوى ممارسة اشتغالهم والفئة التي  كافB مند سنة 
أن  يذكر  حاليا.  لهم  الموكولة  والمهام  االن  عليها  يشرفون 
للحصول على رخصة  للتكوين  برامج  لم تعتمد   2014 منذ سنة 

التدريب A كاف.
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أبرون  المالك  عبد  تصريحات  أثارت 
محبي  عضب  الخاصة  اإلذاعات  إلحدى 
ومكونات اتحاد طنجة. وقال أبرون، العضو 
لي  يوقع  واخا  غتكمل  »البطولة  الجامعي 
26 غنوقفوا البطولة ولي  يوقع؛ ف الدورة 
غيلعبها  متلعبتش  مباريات  شي  عندو 
لي  والمسؤول   ،27 الدورة  غنكملوا  عاد 
مقدرشي يحمي الفريق ديالو من الفيروس 
فاشل  هو  اإلختالط  من  الالعبين  ويمنع 
غتكمل  .البطولة  ينعاس  دارو  ن  ويمشي 
ولي ما بغاش يلعب ميلعبش ؛و ما يجيشي 
واعتبر  عليه«.  غتوقفشي  ما  والبالد  كاااع 
مشجعو اتحاد طنجة الكالم موجه لفريقهم 
السابق  والرئيس  من  المسير  ولمكتبه 
للمغرب التطواني، الغريم التقليدي التحاد 
باتحاد  الدفع  بمحاولة  واتهموه  طنجة. 
طنجة نحو النزول إلى القسم الثاني ليفسح 
التطواني  المغرب  السابق،  لفريقه  المجال 
بالقسم  للجهة  الوحيد  الممثل  يظل  كي 
األول، وبالتالي االستفادة بحصة األسد من 

الدعم ومن منح مجلس الجهة.
أن  طنجــة  اتحاد  مكونات  حق  ومن 
تحتج على هذه التصريحات، وإن كنا نجهل 
أسباب اختيار هذه المرحلة الحرجة التي يمر 
العادية  الغير  الطلقات  الفريق لهذه  منها 
من مسير سابق لفريق غريم يعيش حاليا 
أزمة نتائج، وكان باألحرى على هذا المسير 
ويترك  السابق  فريقه  بمشاكل  يهتم  أن 
مشاكل اتحاد طنجة للطنجاويين.. ولألسف 
تأجيج  من  تزيد  الخرجات  هذه  مثل  أن 
والتراشق  الشمالية  الجماهير  صراعات 
فيما بينها عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
على  الفريقان  بين  المواجهات  يهدد  ما 
إلى  الجمهور  عودة  حال  في  المدرجات 
كورونا... أزمة  نتجاوز  بعدما  المالعب 

يتحمل  من  على  المفروض  من  كان  وإن 
مستوى  على  ومسؤولية  مهمة  مناصب 
مسؤوال  كالمه  يكون  أن  الجامعة  تسيير 
مدرجات  في  السالم«  »إلحالل  ويمهد 
المالعب المغربية حتى تعم الفرجة والروح 

الرياضية والقضاء على شغب المالعب.

جوسيب ماريا بارتوميوحوار السبت
يرحلوا” لن  الآخرين  الالعبني  وبع�س  “مي�شي 

هل تعمد اأبرون 
ا�شتفزاز احتاد 

طنجة؟

أجرى جوسيب ماريا بارتوميو، 
رئيس برشلونة مقابلة على 

قناة النادي الرسمية للحديث 
عن آخر مستجدات البلوجرانا 

وتوابع الهزيمة المهينة 
من البايرن بثمانية أهداف، 

والثورة التي يحدثها في 
الفريق الكتالوني، مؤكدًا 
على رحيل بعض الالعبين 

وبدء جيل جديد بوجود النجم 
األرجنتيني ليونيل ميسي، 

وامكانية عودة نيمار والتعاقد 
مع الوتارو مارتينيز.

امتالك المال إلبرام صفقات جديدة:
يمتلك  والنادي  الالعبين،  تغيير  فقط  ليس  التجديد 
بعد  سيما  ال  الرواتب،  مع  مشكلة  هناك  ولكن  المال، 
انخفاض األرباح واقترابها من الحد األدنى للرواتب، وفقدنا 

حوالي 300 مليون يورو من العوائد.

تخفيض الرواتب:
النادي، وديمبلي قضى فترة  أي استثمار يثقل كاهل 
اضطر  وكوتينيو  فعاليته،  رؤية  في  ونرغب  كبيرة مصابًا، 
من  طلبناه  وما  كثيرًا،  ساعدنا  وجريزمان  معارًا،  للخروج 
األمور  ستعود  وبالطبع  النادي،  أرباح  مع  يتوافق  الالعبين 

بعد تجاوز الوباء.

الصراع على األلقاب:
لن يكون موسمًا انتقاليًا، وكل عام نكافح على جميع 
األلقاب، ألن التزام برشلونة نادي مرجعي يطلب دائمًا أن 

تكون 100%.

رحيل الالعبين:
تحدث  وبعضهم  فردية،  محادثة  يتطلب  العب  كل 

معي، وجميع االختيارات متاحة.

تجديد عقد تير شتيجن؟
وبالطبع  رائعة،  وشخصية  كبير،  محترف  العب  هو 
سنجدد معه، وتجديد عقده توقف بسبب الوباء، وشخصية 

ملتزمة وهو من طلب هذا.

 100 بمبالغ  العبيـن  مـع  التعاقــد  نهاية 
مليون؟

ألنه  نعم،  القريب  المستوى  على  ولكن  أعتقد،  ال 
الموقف، سواء بحدوث حجر  بنا  أين سيذهب  أحد  ال يعلم 
صحي آخر أو إيقاف المسابقة، وكرة القدم صناعة متنامية 

وستكون من أوائل المتعافين.

مستقبل كوتينيو:
استمراره  قرروا  إذا  القرار،  ستتخذ  الرياضية  اإلدارة 

بالطبع سيلعب معنا في الموسم المقبل.

ميسي أفضل العب في العالم:
لدينا األفضل في العالم منذ سنوات، على الرغم من 
يخدم  نفكر في نظام  دائمًا  التشامبيونزليج،  في  إقصائنا 

قدرات ميسي، ونعتمد عليه 100%.

مستقبل اإلدارة الرياضية بعد اقالة أبيدال:
لدينا مكتب به العديد من األشخاص، واآلن سيقوده 
مع  باالتفاق  اتخاذها  سيتم  والقرارات  بالنس،  راموس 

المدرب الجديد.

من سيرحل؟:
الرياضية،  واإلدارة  المدرب،  مع  ذلك  تحديد  سيتم 
بالفعل،  يعرفون  وبعضهم  ذلك،  بعد  اإلعالن  وسيتم 
وأخبرناهم منذ فترة، وسيتم الحديث مع كل العب لشرح 

موقفه، وهم العبين أساطير.

عروض لالعبين:
ولكن  المثال،  على سبيل  فاتي  تلقينا عروض ألنسو 
نمتلك  أننا  من  الرغم  على  العبين  بيع  يريد  ال  برشلونة 
عروض لالعبين، وال نريد بيع فاتي، ولديه مستقبل كبير 

ولن نبيعه.

عودة نيمار:
ناديه ال يعرضه للبيع وهذا أمر عادي، مثلما ال نرغب 

في بيع أنسو فاتي.

قدوم الوتارو:
وأوقفنا  المسابقات،  استئناف  قبل  االنتر  مع  تحدثنا 
المدرب  مع  وسنتحدث  البطولة،  عودة  عند  المفاوضات 

الجديد لمعرفة ماذا سيحدث في المستقبل.

مبادئ النادي:
ماسيا،  ال  على  مبني  البارسا  في  القدم  كرة  نموذج 
وهذه ليست صدفة، بل العمل الذي نقوم به، وكريف جلب 
هذا األسلوب، وما زلنا نحافظ عليه، ويجب العمل وتدعيمه، 
وتطويره مع كرة القدم الحالية، المبنية على اللياقة البدنية.

اهمال ال ماسيا:
بسبب  توقف  فترة  هناك  كان  ولكن  هذا،  يحدث  لم 
المتواجدة،  للنجوم  نظرًا  األول،  للفريق  الجيد  المستوى 

اآلن لدية فرصة، ربما لم تكن متوفرة منذ 3 أو 4 سنوات.

العبين لن يرحلوا عن برشلونة:
ميسي وبعض الالعبين اآلخرين، ونعمل منذ سنوات 
على المستقبل، وسنعتمد عليهم، وهما: جريزمان ولينجليه 

وشتيجن وسيميدو وديمبلي ودي يونج وفاتي.

اإلحباط مع سيتين:
بذله،  الذي  المجهود  على  وأشكره  معه،  تحدثنا 
الحجر  ولكن  يناير،  في  برشلونة  تدريب  لتولي  وشجاعته 
الصحي لم يساعده بأي شيء، لهذا كان األمر صعبًا، وال 

أريد الحديث عنه بأي شيء سلبي، قام بأمور جيدة.

الحديث مع ميسي عقب اإلقصاء:
لم أتحدث مع ميسي، فقط تحدثت مع والده، وميسي 
علينا  وكان  نتفاءل  أن  علينا  ولكن  الجميع،  مثل  محبط 
علينا  اآلن  ولكن  إثنان،  أو  يوم  لمدة  حداد  في  العيش 

النهوض، وتغيير طريقة التفكير والبدء بقوة كبيرة.
ميسي وزمالئه في غرفة المالبس:

علينا توجيه السؤال لهم، وبعض اإلجراءات يجب أن 
تكون صارمة، وعلينا توديع البعض بشرف بعد تقديمهم 

كل شيء.
نهاية المرحلة؟

ليست نهاية الجيل، ألن نهاية المرحلة ستكون بدون 
ميسي  وحول  جديد،  جيل  ويخلق  مستمر،  وليو  ميسي، 

حدثت عدة أجيال، و األن سنبدأ أخرى.
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اإعالن قانوين واإداري
المملكة المغربية 

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة 
ملف تقديم أصل تجاري كحصة في 

شركة طور التأسيس
ملف عدد : 2020/376

يعلـــن رئيــس مصلحــة كتابــة الضبط 
بالمحكمة التجارية بطنجة ،أنه بمقتضى عقد 
عبد  السيد  قدم   ،2020/07/20 في:  مؤرخ 
الحميد زعري، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية 
رقم G10970 والساكن بطنجة، ساحة 9 ابريل 
التجاري  بالسجل  والمسجل    32 رقم   1947
بطنجة، تحت عدد 4494، أصله التجاري الكائن 

بطنجة،32 ساحة 9 أبريل 1947 الذي هو عبارة 
عن صيدلية كحصة في شركة طور التأسيس 
GRANDE PHARMACIE MO- »سسماة 

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

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

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

اأخبـــــــــــــــــار
المصالح األمنية تلقي القبض على بائع مشروبات كحولية

داهمت المصالح األمنية بطنجة إحدى شقق المجمعات السكنية بطريق تطوان، لتسفر المداهمة 
عن توقيف شاب له سوابق عدلية في الثالثينات من عمره، وذلك لتورطه في بيع المشروبات الكحولية 

المهربة ومادة »السيلسيون« الالصق.
 16 والمداهمة، أسفرت كذلك عن حجزما مجموعه  التفتيش  فإن عملية  وحسب مصادر مطلعة، 
علبة من مادة »السيلسيون« وفي داخل كل علبة 40 أنبوبا، باإلضافة إلى حجز 41 قنينة خمرمهرب 

وسالح أبيض، وهاتف نقال.
أن تقول فيه  انتظار  النظرية في  الحراسة  الموقوف يوجد حاليا تحت  أن  المصادر أضافت،  نفس 

العدالة كلمتها.
p p p p

اختفاء قاصر ألسباب غامضة
في ظروف وأسباب غامضة غادرت فتاة في الخامسة عشرمن عمرها، منزلها يوم الثالثاء الماضي 
بمدينة طنجة، دون أن تعود إليه مجددا. وحسب مصادر مطلعة، فإن المختفية تدعى »آية« كانت قد 
أسرتها بهذا  تعلم  أن  تثبت هويتها، قبل  الذهبية ووثائق  المجوهرات  حملت في جعبتها كمية من 

وتقدم بالغا لدى المصالح األمنية المختصة  بشأن اختفائها.
نفس المصادر أضافت، أنه وقبل اختفاء الفتاة، كانت قد أمضت جل يومها بمنزل صديقتها بالحي، 

التي صرحت بأنها كانت قد استعملت هاتفها لتتصل بأحد األشخاص. 
هذا وقد طالبت أسرة »آية« المصالح األمنية بتعميق البحث مع صديقة ابنتهم، معتبرة أنها قد 

تكون الخيط الوحيد، إليجاد الطفلة.
p p p p

السلطات تسيطر على حريق بالجبل الكبير
ما  إتالف  وخلف  الكبير  بالجبل  القادرية  تجزئة  قرب  الماضي،  الثالثاء  مساء  غابوي،  حريق  شب 

مجموعه 50مترا مربعا من الغطاء النباتي.
وقد تمكنت عناصر الوقاية المدنية ورجال السلطة من إخماد الحريق و التحكم فيه، قبل أن يصل 
الوالي  من  بقرار  بالمدينة،  المعتمد  االستشعار  و  الرصد  نظام  بفضل  وذلك  السكنية،  التجزئة  إلى 

امهيدية. 
ولإلشارة، فإنه بواسطة هذا النظام أصبح من الممكن تفادي العديد من الحرائق الغابوية.

• رميساء 

الأ�شبـوع

يحتضن المركــز الثقافــي ابن خلــدون 
بطنجة، من 31 أكتوبر إلى 8 نوفمبر   2020 
المعرض الوطني السابـع  لإلبداع والكتـــاب  
االحتفاء  المعرض  افتتاح  حفل  خالل  وسيتم 
للنشر  الوطني  »الراصد  بجائزة  بالفائزين 

والقراءةـ  رونق المغرب«  في دورة 2020. 
لجنة القصة المؤلفة من  القاص محمد 
الشايب، والقاص الناقد سعيد موزون والقاص 
الناقد حسان الدين نوالي، اعتمدت تقرير لجنة 
القراءة التي تولت قراءة النصوص المعروضة، 
ثالث   من  فائزين  ثالثة  على  اختيارها  ووقع 
مجموعات قصصية تم اختيارهــا من بين 12 
مجموعة قصصية توزعت على الشكــل التالي: 
المغرب  87، الجزائر46، مصر  34، العراق  15 
 ،4 فلسطين   ،6 األردن   ،7 لبنان   ،10 سوريا 
موريتانيا 2، ليبيا 2، اليمن 1 وتونس 1 من 

مجموع 215 مشاركة. 
وفاز بالجائزة األولى القاص عبد الجليل 
قصتـــه  الخميســات،  عن  من  حموية،  ولد 
للقاص  الثانية   القيامة«  وبالجائزة  »صرخة 
عبد المجيد رفيع ، من بني مالل، عن قصتــه 

»أسماك ال تجيــد السباحــة« ونوهت لجنــة 
الحكيم  عبد  الجزائـــري   بالقـــاص  التحكيم 
بقصة   شارك  الجزائـــر  الذي  أوكفيل  من 
بعنوان »صدمــات«  والتي فــازت بالجائـــزة 

الثالثة.   
تأسس »الراصد الوطني للنشر والقراءة«، 
بتاريخ 27 يناير 2013 بمندوبية وزارة الثقافة 
المبدعين  من  ثلــة  من  بمبـــادرة  بطنجة، 
ونبل  بجسامة  المؤمنين  والقراء  والناشرين 
الرسالة الثقافية التي تؤديها الكتابة والنشر. 
تعنى  مستقلة،  وطنية،  ثقافية،  جمعية  وهو 

بحركة النشر والقراءة بالمغرب.
وتهدف إلى:

والتوزيع  النشر  حركة  ودعــم  رصــد   -
بالمغرب.

- رصد حركة القراءة بالمغرب.
- التشجيع على فعل القراءة.

- المساهمة في دعم الكتاب المغربي.
- المساهمة في تحصين حقوق المؤلف.

حرية  هامش  توسيع  في  المساهمة   -
النشر واإلبداع.

مغربيان وجزائري يفوزون 
بجائزة »رواق املغرب« 2020 

لمنظمات  الوطني  الصندوق  فاجأ  
كافــــة  )كنوبس(  االجتماعي   االحتياط 
المغربـــي،  الشعـب  وعموم  المنخرطين 
بمذكرة  أعلن فيها أن الصندوق غير معني 
المرتبطة  الطبيــة  الخدمـات  بمصاريف 
بجائحة كورونا، سواء المتعلقة بالتحاليل 
أو  باألشعـــة  الفحوصات  أو  البيولوجية 
بالمستشفيــات   اإلقامة  أو  التشخيــص  
واألدوية ، وأكد أن مجموع تلك المصاريف 
غير قابلة للتعويض من طرف الصندوق. 
موضحا أن الجائحة تصنف كـ »قوة قاهرة«  

وفق قانون االلتزامات والعقود. 
ومعنى ذلك بـ »عربية تاعرابت«  أنه، 
عن  العمومية  الصحة  مصالح  عجز  أمام 
بالجائحــة،  المصابين  وعـالج  استقبال  
في  وضعـــف  في  األســرة  نقص  بسبب 
الحاصل  اإلنهاك  و  الطبيــة  التجهيزات 
عند األطر الطبية وغير ذلك من األسباب، 
إلى  الجنوح  إلى  »أيــت«،   الوزير  دفع  ما 
اختيــارٌ  وهو  بالبيت،  ‘المعالجة  اختيار 
صعب للغاية،  في الظروف التي  تعيشها 
شـرائـح واسعـة مـن الشعـب المغربــي، 
يبق  لم  وبالتالي  فإنه  ومعنويا،  ديا  ما 
أمام المرضى من ضُعفاء الحال، إال حصارُ 
البيت وانتظارُ الذي قد يأتي.... وسيأتي 

بكل تأكيد ! 
»البيروقراطيــــة«  العقــليـــة   هذه 
المغرب  أنهكـــت  التي  هي  البغيضـــة، 
وضيّعت عليه فرصا كثيرة لتخطي مراحل 
متسارعة في طريق النمو، كما قلصت من 
مؤشر ثقة المغاربة في اإلدارة العمومية 
عهد  على  عاليا،  يــوم  كــان  ذات  الــذي 
يُعقل  كيف  جــادة،  إذ  وطنية  حكومات 
البشرية  فيه  تواجه  الذي  الوقت  في  أنه 

»الكنوبس«  يطلع  مُدمرا،  وباء  جمعاء، 
في  جوهري  تصحيح  إلى  يحتاج  الذي  ـــ 
طريقة تدبيره لشأن المكلف به، بمذكرة 
على  تشريعية،  نصوصا   فيها  »يُغّلب« 
ولعموم  للمنخرطين  الدستوري  الحق 
مواجهة  أن  والحال  العالج،  في  الشعب 
بــ  أسماه  »الكنوبس«  ما  الجائحات  أو 
مواجهتها   أمر  متروك  القاهرة«  »القوة 
طاقة  تفوق  العالج  تكاليف  ألن  للدولة  
أو من يوجدون  الفقراء  المواطن، خاصة 
الفقر ولم تنجح  منهم بعيدا تحت سقف 
في  اآلن،  الــدولــة،  إلــى  مخططات  كل 

انتشالهم من »بؤرة« الفاقة والعوز. 
الحكومة  تنتبه  لم  لمَ  أدري  ولست 
ــى  وضع  ــادر إل ــب ــذا الــمــلــف، وت ــى ه إل
من  جميع  المناسب  لتمكين  التشريع 
المنخرطين  الجايحة«  من  »ضربتهم 
االجتماعي  من  التأمين  صناديق   في 
ــة  األدوي عن  التعويض  على  الحصول 
بسبب  إما  لشرائها  يضطرون  قد  التي 

وهو  العمومية  المستشفيات  في  نفادها 
ما يحصل  كثيرا في زمن »الرخاء« فكيف 

الحال  في زمن الشدة والقهر. 
المذكرة  على  الفعـــل  ردود   أولى 
الوطني  المكتب  جــاء من  »الكنوبسية« 
الذي  للصحـة  الديمقراطيـــة  للمنظمة 
مؤسسات  ـــزام  إل ـــرورة  ض على  ــدد  ش
ـــاري عن  ــق الــتــأمــيــن اإلجـــب ــادي ــن وص
الوطنــي  والصندوق  كنوبس  المرض،  
في  بالمشاركــة   االجتماعــي   للضمان 
مصاريـــف  التشخيص  والعالج   تغطية 
للمنخرطين  وإلغاء  مذكرة الكنوبس التي 
تعلن عدم التزام هذه المؤسسة بالتكفل 
مدونة  قانون  وفق  العالجات  بمصاريف 
ومجمل  المدونة  هذه  الصحية،  التغطية 
الكنوبس  عليها  اعتمد  التي  الفوانين 
ومطابقتها  وتغييرها  منزال،  قرآنا  ليست 
من »فقه النوازل« أمر بيد الحكومة  وأهل 

التشريع. 
ع.ك 

اأمام  تكثيف جهود الدولة من اأجل احتواء اجلائحة: 
»كنوب�س« ُيعلُن اأنه غرُي َمعني بالتعوي�س
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نحن جهلة
»العلم نور واجلهل عار«

سلسلة المجتهد
134

الدول  من  العجوز،  هي  فطحل  غفلة«،  وفي  ضاللة  وعلى  جهلة  »نحن  العجوز  اعترفت 
المتحضرة في شمال أروبا دولة سويسرا، أجمل بلدان أروبا جوا ومناخا ومنظرا ومياها، والجبال 

الشاهقة تكسوها ثلوج، تزيـد الحيـاة بهجة رونقا وبهاء، قيل أنها جنة الدنيا الصغرى!
أروبا«، نزلت ضيفا عند  2007م كنت في رحلة استجمام ببلدة »لوزان غرب  في ربيع سنة 

بأكبر  محاسبة  تشغل  البكر،  ابنتي 
العامة  الغذائية  المواد  لبيع  شركة 
»كوب«  )C.O.B( ولها عدة فروع في 

أنحاء سويسرا..
وضعت طفلتها األولى 

أدخلتهـــا  الثانيــة  سنتهـا  وفي 
اللغة  تعلمت  حضانـــة،  دور  والدتها 
ووالديهــا  الجهــة،  لغـــة  الفالمانية، 
بالفرنسيـــة، وعنـد حضور  يحادثانها 
جدها يكلمها باللغة العربيــة، لغــــة 
فتفتقت  بالمغـــرب،  واألجــداد  االباء 

لديها ثالث لغات.
االبتدائية  المدرسة  دخلت  ولما 
سويسرا  إلى  العائلــة  انتقلت  عندما 
بالفرنسيـــــة  دروسهـــا  تلــــقــت 
تتكـــلــم  فأصبحــت  واإلنجليزيـــة، 
الفرنسية،  العربية،   : لغــات  خمـــس 
األلمانيــة،  ثم  اإلنجليزية  الفالمية، 

تتكلم هذه اللغات بطالقة وروية.
من هي رانية ؟

كثيــــرة  مرحة،  نابغــة  حفيدتي 
أجّلها  غــيــورة..  والــســؤال،  الفضول 
وأعظم شأنها، وآخذ منها ألف حساب 
وحساب، ماهرة، ذكية، سريعة الجواب، 
وال  خاللة  ال  القول،  صادقـــة  مقنعة، 
الكالم وتزنه وتجيب  ضاللة، تمحص 
وشفافية،  وإحكام  وإقناع  روية  بكل 

كثيرة الفضول، مشاكسة لعوبة..
)بوم(  المجاورة لمدينة  )أطوبيس( ينقل الساكنة  ، أخذنا حافلة،  كان يوم أحد، عطلة عامة 
العامرة العاجة بالسكان من كل الجهات، في رحلة سياحية لمعالم المدينة وشراء بعض األغراض 

البيتية.
نطت رانيا على المقعد، وجلسـت عليه ومــدّت رجليها على مقعد فارغ ألجلس عليه، صحبتنا 

ثلة من األسرة، أم رانيا وجدتها العربية، وجدتها البلجيكية.
صعدت عجوزتان الحافلة تصاحبهما شابة يافعة شقراء ألمانية المنشئ، تدخلت في أطراف 

الحديث لتنال من غرور الطفلة رانيا وعجرفتها ألنها تحسن 
الكالم باللغة األلمانية، سألتها عن اسمها وديانتها )اإلسالم( 
بقناعة  وتجيبها  أسئلتهـــا  تساير  المعجـزة  الطفلة  كانـت 

وصدق.
رانيا  رأس  على  ووضعته  رأسها  غطاء  األلمانية  نزعت 

إعجابا وتقيها من شر عين الحاسدين.
»يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم من غيض وحقد

قالت إنها موسوعة الجيل الصاعد المتحضر«
أجوبتها  وتسلسل  الطفلة  إجابة  من  العجوزتان  تعجبت 
وسألتاها من يكون هذا الرجل بشيب الرأس عليه وقار، قالت 
لهما : هو جدي الوقور رمز العائلة وسيد العشيرة، يأتي من 
والد  أنه  في  شك  إننتابهما  أحوالنا،  وتفقد  لزيارتنا  المغرب 

الطفلة أول األمر.
التفتت إحداهما رلى األخرى وخاطبتها الطفلة باإلنجليزية. قالت إن دينهم اإلسالم يحثهم 
على احترام الكبير في السن، والمعاملة الطيبة لكل الناس، ظانة أن الطفلة لن تدرك إعجابها 

وما يقوالن إال نكدا، تدخلت الطفلة في سياق الحديث وأجابتهما باإلنجليزية.
قالت : شعوركما طيب ومالحظتكما قيمة، فاهت إحداهن عجبا، وقالت : »نحن جهلة أمام 

هذه الطفلة«.
لقد أثرت نفسين عن الجلوس على المقاعد، وهذا من حسن سلوك دينهم وتربيتهم، وما 
الطفلة  قلوبنا غيض وسخرية، ما كانت  أعيننا غشاوة وفي  إال قشورها، وعلى  الدنيا  نعرف من 

بدعة ولكن شهد شاهد من أهلها أنها موسوعة الجيل الناشئ كله، علم وأدب وحكمة بالغة.

والعراق  باألندلس  الحضارات  أولى  هم  ومغبة،  وحقد  غل  قلوبنا  في  أصبح  فقد  نحن  أما 
وبدمشق وغيرها. أخذنا من كتبهم ومؤلفاتهم أول علمنا، ومبدأ حضارتنا الزائفة، وقلوبنا غلف، 
أصابنا الغرور فاستعمرنا بالدهم، وحقرنا أولياءهم، لكنهم ال يرضون الضيم والمغبة واالستعباد، 
عادوا إلى حضارة أجدادهم، وتشبثوا بدينهم الحنيف، اإلسالم نور الهدى، فأتم اهلل مسيرتهم 

وخير دليل موهبة هذه الطفلة وتطلعها إلى الحياة..
خاطبت العجوز الثانية الطفلة رانيا 

قائلة :
دينكم يحث على عبادة اهلل الواحد 
تاريخ  في  رجل  أعظم  ونبيكم  القهار، 
صلتكم  وناصحهــا،  وأمينهــا  البشرية 
يهديكم  اليوم،  في  مرات  خمس  باهلل 
سبل الرشاد، ال خمر وال ريبة وال فسق 
نحن  أما  فيه،  ريب  ال  وهذا  بهتان،  وال 
شعوبا  وقهرنا  بأنفسنا،  العزة  أخذتنا 
حضارتهم  وسرقنـــا  والحديـــد،  بالنار 
واالستبـداد  الطغيــان  في  وتمادينـــا 
ليحـرروا  دمــاءهــم  أرخصـوا  لكنهم 
شعوبهـم، وعلمـوا أبناءهم تحت مظلة 
العلم  بيد  أخذ  في  ــره  وأوام اهلل  آيــات 

واألدب وحسن السلوك.
وتعاطوا  البيوت  غــادروا  جيلنا  أما 
خفية الحشيش وأحلوا الحرام، والميوعة 
واإلرهاب والطيش والهوان، أما هم أمة 
اإلسالم.. هم أصحاب الغُرفة وهم عباد 

الرحمان.
فخلق لهم فجاجا وسبال إلى طريق 

السالم.
أما نحن زدنا بخسا وهرقا.

فتعالى اهلل رب العالمين
وما هم بمعذبين في الدنيا

ومآلهم الجنة ونعيمها..
وقفت الحافلة بمحطات عديدة من ضمنها محطة وصولهن، فقالت إحداهن ألخرى، نسينا 
أنفسنا وأخذتنا هذه الطفلة اليانعة وأهلها الطيبون فنزلتا تصحبهما األلمانية، فقالت إحداهن:

حفظك اهلل يا قرة أعين أهلك.
يا معجزة الحاضر تتقنين لغات حية وأمهرت فيها، ثم خاطبت الثانية أم الطفلة وقالت لها :

اثنتين  لغتين  حتى  نحسن  لم  السابق  الجيل  ونحن  ابنتك،  وتعليم  تربية  أحسنت  لقد 
اإلسبانيـة  باللغــة  رانيا  أجابتها  لغات..  فباألحرى ست 
)اكراسيس(، وكادت تسقط من درج األطوبيس لوال أن 

ساعدها الجد في النزول.
ونفذ  صدرهــا  ضاق  فقد  األلمانيــة،  الشابة  أما 
في  عمل  من  تحبين  ما   : الطفلة  سألت  حين  صبرها 

المستقبل؟
ناجحــة،  محاميـة  أكون  أن  أفضل   : الطفلة  قالت 
كان  إن  بالعربية  موكلي  أخاطب  لغات،  عدة  أحسن 
حقوق  وأعــرف  بالفرنسية،  الفرنسي  وأخاطب  عربيا، 
الفالماني، كل بلغته،  أو  أو اإلنجليزي  موكلي األلماني 
أمام  دعوتهم  قضاياهم  عن  الدفاع  لي  يتسنى  حتى 

السادة القضاة.
قالت الشابة األلمانية، حفظك اهلل ورعاك.

هناك تدخلت األم وقالت بكل اطمئنان لن يأخذك العجب.. العالم فيه 6909 لغة مستخدمة 
وأكثر اللغات مستعملة في الحقل الدولي، اللغة اإلنجليزية، عدد كلماتها 600 ألف كلمة، تستعمل 
ضمن 6 لغات في جمعية األمم المتحدة بجنيف، سويسرا، اللغة العربية، وكثير من شعوب العالم 
نسوا لهجتهم كدولة البرازيل تقمصوا لغة االستعمار اإلسباني ونسوا لغتهم األم، هذا مما زاد 

في إعجاب األلمانية والعجوزتين.
انتشار  لكن  بجهلة،  ليسوا  عامة  والمسلمون  والعرب  موفقة،  واختبار  امتحان  رحلة  كانت 
الضارة على  األوبئة  الرقاب وغيرهم من  المفعول، وتسلط بعض  لغة االستعمار الزالت سارية 
المناصب، فانكمشت بعض الشعوب وركنت إلى إصالح ذات البين، واهلل العلي العظيم في صف 

المصلحين وأولي األلباب.
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

وتفقه في تعليل حلها فقال :
أحل العراقي النبيذ وشربـــــه     وقال : الحرامان، المدامة والسكر)101(
وقال الحجازي : الشربان واحد     فحلت لنا بين اختالفهــا الخمــــر)102(
سآخذ من قوليهمــا طرفيهــا     وأشربهــا جهــــــرا وللـوازر الوزر)103(

فتبسم وقال :
يا شريف، لقد خضنا في أدب »حديث األربعاء«)104( مع أم زئبق، وبنت أدهر)105( 

وولجنا ساحة اللهو العابث وكدنا نتوغل فيها!
فتماسكت عن الضحك غير أني افتررت في إهالس خفيف.. فقال :

ومهما يدعي ابن الرومي مدندنا في »قهوته« ويتفلسف متفقها في حلها 
فهي قهوة من عقرها حد ثمانين جلدة بالتمام والكمال! أما القهوة الحالل فتلك 
التي نعشقها إذا تعير السقيم ثوب الصحيح وتمشي في المفاصل كتمشي البرء 
في السقم)106(، فتأوهــت طربا القتباسه هذا الوصــف الذي به شهـد المأمــــون 
البن هانئ بأنه أشعر األولين واآلخرين..!)107( ثم رجوته أن يشنف سمعنا ويبرد 
فؤادنا بهذه الرائعة النواسية، فأسجد عينيه لحظة كأنه يستنطق حافظته، ثم 

انبرى استظهارا:
يا شقيق النفس من حكـــــم     نمت عن ليلي ولم أنـــم
فاسقني الخمر التي اختمـرت      بخمار الشيب في الرحــم

فبادرت قائال وأنا أتمايل لرقة هذا المعنى وبديع صورته:
لو سمحت بلفتة فضول أدبية!

فهز برأسه في لطافة وقال :
فهات  األيسرة)108(  أشباح  بعرف  ننتشي  كأننا  إيه!  أصفان...  ذو  الحديث 

استطرادك يا شريف، عله يصحينا من نشوتنا أو يخشمنا فيح رياه فنترنح!
فافتررت لهذه األمشاج التي هتف بها خيال صاحبي... ثم حكيت :

اختمرت..«  التي  الخمر  »فاسقني  البيت  هذا  ذكر  العباسي  الرشيد  بحضرة 
واختلف في معناها، فقيل : إنه يريد بخمار الشيب في الرحم أن الخمر تكون في 
جوانبها ذات زبد أبيض على وجهها، فقال األصمعي : إن أبا نواس ألطف خاطرا 
من هذا وأسد غرضا، فاسألوه.. فأمضى وسئل فقال : إن الكرم أول ما يجري فيه 
الماء يخرج شبيها بالقصبة، وهي أصل العنقود! فقال األصمعي: ألم أقل لكم إن 

الرجل ألطف خاطرا وأسد عرضا؟)109(.
فقال :

هذا إغراق دقيق في بيان النواسي قصده وسريرته وهو أدرى برمزه الالمح، 
غير أن المعنى الظاهر، كما يبدو لي -إن لم أكن ظللت عن فسيح جنباته- أنه 
يطلب من ساقيه أن يمأل كأسه خمرًا أطال عهدها في الرحم فشابت فتسترت 

بخمار وهي جنين لم يولدها الدن! ربما...
ثم استأنفت إنشاد القصيدة :

ثمت انصات الشباب لها     بعدمات جازت مدى الهرم
فهي لليوم الذي بزلـــت     وهي ترب الدهر في القدم)110(

عتقت حتى لو اتصلــــت     بلســـــان ناطــــق وفــــم
ال حتبت في القوم ماثلة      ثم قصــت قصـــة األمـــم)111(

قرعتها بالمـــــزاج يــــد       خلقـت للكـــأس والقلـــم
في ندامى سـادة نجـــب      أخـــذوا اللـذات من أمـــم

فتمشت في مفاصلهـــم        كمتشي البرء في السقـــم
فعلت في القوم إذا مزجت     مثل فعل الصبح في الظلم

فاهتدى ساري الظالم بها      كاهتداء السفــــر بالعلـــم)112(
فتبسم في رقة وقال :

أما أنا فإنني أهتدي إلى نشر طيب قهوتنا ملبيا دعوة الشاعر :
عرج على القهوة في حانــه      فاللطف قد حف بندمانهــــا
فإنها ال غــــم تبـقـــــي إذا      قابلك الساقــي بفنجانهــــا
ال يوجد الغم بحاناتـهـــــــا      قد خضع الغم لسلطانهـــــا
بمائها نغســل أكــــدارنــــا     ونحرق الهــــم بنيــرانهــــا
يقول من أبصر كانونهــــــا     أف على الخمــــر وأدنانهـــا

فاشرب وال تسمع كالم الذي     يجهلـــه يفتــي ببطالنـــها)113(
والتفت إلي في لهف :

ما بي من  فنجان قهوة عل »برودتها« تطفئ  إعداد  إلى  يا شريف!.. سارع 
حرارة!

فنهضت وقصدت المطبخ... ولما عدت قلت له مداعبا:
حيوية  في  »برودتها«  مفعــــول  ألثر  بتحريمها  الفقهاء  بعض  أفتي  ربما 

اإلنسان!!
فانطلق قائال وهو يتهافت :

هذه علة باردة خصرة ال يستقر عليها تحريم ال لذاته وال لغيره، وال تقوم بها 
داللة نص أو عبارة أو إشارة أو اقتضاء!)114(.

)يتبع(
ــــــــــــــــ

الهوامش :

)104( عمد طه حسين في كتابه هذا الذي درس فيه أغراض ثلة من الشعراء اإلباحيين أن يثبت أن القرن الثاني الهجري كان 
عصر شك ومجون واستهتار وفسق وقد أخلي من قيود الفضائل والمثل العليا.

)105( هما من أسماء الخمر.
)106( هذا تعبير مقتبس من بيت سائر ألبي نواس:

فتمشت في مفاصلهم      كتمشي البرء في السقم
وهو من قصيدة رائعة له :

)107( روى الشيباني قال : دخلت على المأمون فقال لي : من أشعر الناس؟ فقلت : قد اختلفت في هذا يا أمير المؤمنين، فقالوا: 
أشعر الناس امرؤ القيس إذا ركب، وزهير إذا رغب والنابغي إذا رهب، واألعشى إذا طرب! فقال المأمون : دعني من هذا... من 

الذي يقول :
ال ينزل الليل حيث حلت      فدهر شرابها نهار

فقلت : أبو نواس... فقال : من الذي يقول :
فتمشت في مفاصلهم      كتمشي البرء في السقم

فقلت : أبو نواس : فقال : من الذي يقول :
إذا ما أتت دون اللهاة من الفتى      دعاها همه من صدره برحيل

فقلت : أبو نواس : فقال : هو أشعر األولين واآلخرين!
»قطب السرور« 235.

)108( اآلسرة اسم من أسماء الخمر ألنها تأسر العقول
)109( »المثل السائر« ابن األثير 14/2.

)110( بزل الخمر : ثقب إناءها ليسيل
)111( اتحتبى : اشتمل بثوب أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة أو نحوها.

)112( »ديوان أبو نواس« 41
)113( »قول على قول« ج18/3

)114( داللة النص : التي تأتي من روح النص ومعقوله
داللة العبارة : تأتي من الحروف التي تكون عبارة تدل صيغتها على المعنى المتبادر فهمه منها متى كان مقصودا من سياقها 

أصالة وتبعا.
داللة اإلشارة : تأتي إلماعا من المعنى الذي هو الزم يفهم من العبارة لكنه غير مقصود من سياقها.

داللة االقتضاء : تأتي من تقدير المعنى ليستقيم فهم النص.

الجزء األول  ـ  جلسة 3

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

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

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

�للفظ �ملفيد

أعضـاء  وانطباعـات  لشهـادات  سماعكـم  بعد   •
الرواية المسافرة أترك لكم  الكلمة. 

حقيقي،  وامتنان  وتقدير  ومحبــة  كلمة شكر  •• هي 
وحينما أقول امتنان ليس مجاملة وإنما التجربة الحياتية 
في  وباألخص  المجاالت  جميع  في  التفاعل  بأن  لنا  تثبت 
الذوات بشكل  المجال اإلبداعي هو فرص حقيقية إلغناء 
الصحي  الحجر  لحظة  إلى  وبالرجوع  بالضبط  ألنه  كثيف 
التي عشناها والتي شعرنا فيها بأن التفاعل مع اآلخرين في 
القضايا التي تهمنا هو الذي يصنع عوالمنا الداخلية وأننا 
في األصل وهو الشيء الذي ال ننتبه له كفاية أننا كائنات 
اجتماعية على جميع المستويات، أقصد مستويات الشعور 

والعاطفة  والفعـل  والتفكيــر 
يعطي  ما  وهذا  والمعرفـة... 
تبادلنا قيمة  لتبادلنا وفرص 
كبيرة ومنها هذا اللقاء الذي 
أعتقد  كثيرا.  به  أعتز  حقيقة 
هي  الحياة  بأن  صراحة  بكل 
ذاتهـــا  حد  في  وهي  فرصة 
لكل  بالنسبة  معجزة  لحظة 
بما  ننتبه  ال  ربما  منا،  واحد 
الحقيقـة وهـذه  يكفي لهذه 
اللحظة التي نعيشها جميعنا 
كل بطريقته وظروفه وسياقه 
نهاية  في  تجمعها  وشروطه 
على  القــــدرة  هذه  المطاف 
التفاعل مع الوجود والمجتمع 
والكون بالطريقة التي يمكنه 
هنا  ومن  فيهــا،  يجتهد  أن 
اإلبـــداع  أن  شخصيــا  أعتبر 
الفني واألدبي ربما هو أرقى 

مستويات التعبير اإلنساني، ليس أحسنها ولكنها تتطلب 
درجة من التكثيف والدقة ومن التفاعل الوجداني الضروري 
تصل  وحينما  اآلخرين،  إلى  الرسالة  تصل  أن  أجل  من 
مداها  إلى  والدائرة وصلت  تام  الموضوع  يكون  الرسالة 

وبالتالي تصبح االستفادة كاملة. 
حينما أرى الكتب التي في مكتبتي أجدها مثل الكائنات 
الحية واألفالم التي نشاهدها كذلك، هي ليس لها طابع 
لنا  إنها في كل مرة يمكن أن تضيف  األرشيف فقط بل 
فكرة، صورة، إحساسا، تصورا ولذلك من المهم أن يكون 
الذهن دائم اليقظة ألننا في نهاية المطاف كلنا شعراء، 
الطريقة  الذي يختلف هو  التفاعل، لكن  كلنا نملك حس 
فقط، لكل طريقته، وبالتالي علينا اقتناص هذا الوعي الحاد 
والوجود،  الشعور  على  وبناء  عليه   بناء  والتفاعل  بالحياة 
في  خارقة  قوة  يعطي  أيضا  المقبل  بالفناء  الوعي  إن  ثم 
اإلبداع وفي كل المجاالت اإلبداعية التي تخلق فينا الشعور 

الواقــع هو  والتفاعل وحالة وجدانيــة خاصة، وهــذا في 
المطلوب والمرجو من اإلبداع بجميع أشكاله. 

في  حاســم  دور  األسرية  للتنشئــة  كان  هل   •
واألم  األب  أن  بحكـم  والنضاليــة  اإلبداعيـة  تجربتك 

شاعران مناضالن؟ 
•• حقيقية أنا مدين لوالدي ووالدتي ولألسرة كلها بما 
استطعت أن أحققه في حياتي والزلت أطمح إلى المزيد. 
أقول إنني مدين ألن والداي كانا مدرسة في تلقين أهمية 
المعرفة وااللتزام بقضايا المجتمع كالتزام أخالقي يفضي 
إلى فعل سياسي، فال يمكن وهذا ما تربينا عليه أن نشاهد 
الظلم ونسكت عليه، هذه مسألة أولى كانت في التربية 

والبيداغوجية التي تلقيناها. 
ثــانيــا أنه هنـــاك شيء 
مقدس اسمه الوطن بمعنى 
أن كل ما يمكن أن نقوم به 
أو أن نفكــر فيــه كمشـاريـــع 
القيمة لها وال معنــى لهــا إن 
لم يكن هناك وطن يستحق، 
عنه  ندافع  أن  المفروض  بل 
بأرواحنــا.  األمــر  اقتضي  إن 
المسألة ليست مسألة سداد 
المسألة  فكرة،  خطأ  أو  فكرة 
مسألة األرض والسماء والماء 
تتجسد  الذيـــن  والبشـــر... 
لنا  بالنسبـــة  الحيـــاة  فيهم 
لذا  المباشــر،  مستواها  في 
أو  فكرة  نملك  أن  يمكن  ال 
مشروعـــا أو حلما ال يرتبــط 

بهذه البالد. 
أنه  البديهي  من  باإلبداع،  االستمتاع  مسألـة  ثالثــا 
تحيط بنا أشكـال متعددة من اإلبداع تنعكس في شكل 
هي  يعني  ولوحات...  ومنحوتات  وأفالم  وموسيقى  كتب 
التعبير عن الجمال الذي يبدعه اإلنسان، الشروط تضمنه 
وأهميته  قيمته  هنا  ومن  اإلنسان  يبدعه  ولكن  سياقاته 
ألن كل أشكال هذا اإلبداع تضيف إلى أرواحنا وإلى كياناتنا 
الرحيم  عبد  خالي  بأن  قلت  إن  سرا  أكشف  ال  ما.  شيئا 
السقاط أثر في كذلك بحيث كانت لي معه عالقة صداقة 
وكنت أذهب عنده بشكل مستمر وكان قريبا مني وجدانيا 
وقد لعب دورا في أن الموسيقى أصبحت بالنسبة لي شيئا 
بديهيا في الحياة وليست مادة استهالكية. الموسيقى هي 
حالة وجدانية، هي تفاعل وغنى داخلي. ومن هنا يمكنني 
أن أقول إن األم واألب والمحيط ككل والتفاعل المستمر 
تجربتي  في  أساسيا  دورا  لهم  كان  والعطاء  واألخذ  بيننا 

كشاعر ومناضل. 

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 والمناضل :

الجزءالرواية المسافرة
1

• محمد العودي
  oddimed@gmail.com صالح الوديع

مآل مسرح سيرفانتيس  بشأن   مبادرة  أي  اآلن  إلى  تُتخذ  لم 
عودته  أجل  من  السنين،  ولعشرات  بقوة  طنجة  أهل  ناضل   الذي 
للحياة الفنية ، حيث إنه يُعتبر معلمة فنية وتاريخية  لهذه المدينة 
التي شهدت نشاطا مسرحيا  رفيع المستوى، بداية القرن الماضي 

بفضل وجود مسرح كبير، يضاهي أحسن المسارح وقصور األوبرا.
وافتتح سنة  إسبانية  عائلة  الذي شيدته    مسرح سيرفانتيس 
1913. ولم يكن   بيتا للمسرح المغربي فقط، بل كان أيضا فضاء 
والتدويل،  أنشطة سياسية و نضالية  الحماية  يحتضن خالل فترة 
الحركة  زعماء  وحضور  بمشاركة  والوحدة  االستقالل  أجل  من 

الوطنية آنذاك. 
وكان المؤمل  أن تتم برمجة ترميم هذا المسرح – المفخرة، 
البرلمان  صادق  أن  بعد  خاصة  العام،  هذا  الحكومة  طرف  من 
المغربية   للحكومة  ملكيته  عن  التنازل  مشروع   على  االسباني  

بناية  لكامل   للمغرب،  إسبانيا  جانب  من  هبة  اتفاقية   بمقتضى 
المسرح، مقابل التزام  المغرب  بترميم  البناية  بكاملها مع احترام 
الهندسة األصلية  سواء بالواجهة أو الداخل  والحفاظ على التصور 

األصلي للمسرح. 
مصاريف  بمجموع  المغرب  يتكفل  االتفاقية،  هذه  وبموجب 
اسم  على  الحفاظ  مع  والتسيير   والتجديد  والصيانة  الترميم 

سيرفانتيس الكبير  وحماية رمزيته التاريخية. 
وجاء قرار التخلي عن مسرح سيرفانتيس للمغرب، بعد العرض 
الذي تقدمت به الحكومة المغربية، على عهد وزير الثقافة السابق، 
األستاذ محمد بن عيسي، لحكومة مدريد  يلتزم بمقتضاه المغرب 
تنازل  حالة  في  إدارته   على  واإلشراف  المسرح   وصيانة   بترميم 

مدريد عن ملكيته  للمغرب. 

 متى يتّم و�شع ت�شور لرتميم  
واإ�شالح م�شرح �شريفانتي�س 

التاريخي  بعد اأن تخلت عنه 
اإ�شبانيا لفائدة املغرب ؟ 

إنه سؤال قديم ظل يطرح منذ أن انتبه المسلمون العرب فجأة إلى 
أنهم أمة غارقة في البؤس واالنحطاط، متخلفة تمام التخلف عن ركب 
الحديث، وكان ذلك بعد سطوع نجم  العالم  التي بلغتها أمم  الحضارة 
الحضارة الغربية واستوائها على عرش الحكم وإدارة شؤون العالم، في 
من  ومظلم  مهمل  ركن  في  قاطبة  العرب  أمم  فيه  تنزوي  كانت  وقت 

تاريخ البشرية وكأنها جرذ مصاب بالطاعون.
 ورغم حصول االنتباه من قبل النخب العربية في وقت متأخر أكثر 
الذي  السبب  رافقته، مع ذلك، أسئلة كبرى حول  مما هو مطلوب، فقد 
جعل أمة العرب تعيش حالة انحطاط تلو أخرى دون أن تمكن نفسها 
من منفذ يخلصها من الوضع البئيس بين األمم، وأسئلة عن إمكانية 
التساؤالت  من  وغيرها  الحالة،  هاته  من  مخرج  على  تدل  طريق  وجود 
حول طبيعة ما يمكن فعله  أو التنظير له بغاية التخلص من واقع دامس 
الظلمات. لكن األسئلة كلها ظلت، في كل لحظة وحين، أبعد ما تكون 
عن وجهة تنير السبيل للحصول على إجابات مقنعة بإمكانها تحويل أمة 
العرب المسلمين من مسار التخلف والتقهقر إلى الوراء نحو مسار االرتقاء 
ومسايرة ركب األمم العالِمَة. َفلِمَ كان األمر كذلك ؟ وهل لهذا الفشل 

في إدراك الوجهة الصحيحة عالقة بتاريخ العرب القديم والمعاصر؟
حين وجد العـــرب المسلمون أنفسهم، أوائــل القرن العشريــــن، 
والفكر  العلوم  ميادين  الجبارة في  الساطعة وقوته  الغرب  أمام حضارة 
أمة  أنهم  أجمع  وللعالم  واإلبداع، صدموا صدمة شديدة أظهرت لهم 
متخلفة بكل المقاييس وعلى كل المستويات، لكنها كانت صدمة سلبية 
بالنسبة لهم، فبدل أن تطرد النوم من أجفانهم وتوقظ لديهم جذوة 
التطلع إلى المستقبل وآفاقه المديدة، فإنها على العكس من ذلك كانت 
سببا للركون للماضي الدفين وللتغني باألمجاد الماضية، بل إن أغلبهم 
اهتدى إلى ما ظن أنه السبيل القويم إلحياء تلك األمجاد، وانتهى الجميع 
تقدم  إن  ببساطة:  تقول  المضامين خالصتها  مبهمة  معادلة  لصياغة 
العرب في شيء،  الدولة، ال يعني  الدين عن  الذي تحقق بفصل  الغرب 
بل إن تخلف هؤالء لم يتحقق إال بتخليهم عن دين اإلسالم، وال بد من 
الناس، فراحوا يفرخون  استعادة »اإلسالم«، الذي اعتبروه مهجورا من 
البئيسة،  الكالم، وال شيء سوى  الكالم، للتدليل على صحة نظريتهم 
بصورة حاولوا من خاللها إظهار أن مجتمع العرب، بعد انتشار اإلسالم 
الخير  وأن  كان مستشريا  العدل  وأن  أرضي،  ونعيم  جنة  وكأنه  بينهم، 
كان وفيرا، فهل كان األمر كذلك فعال ؟ أم أن األمر ال يعدو كونه مجرد 

تخمينات فاقدة لقوة العقل والمنطق ؟
أهمية  المسلمون  والقصص  األحاديث  رواة  يعيرها  ال  حادثة،  في 
محمد  الرسول  وفاة  بعد  أنه  اإلسالمي  التاريخ  مصادر  تخبرنا  تذكر، 
السقيفة  في  )يترب(  المدينة  أهل  تجمع  ودفنه،  تغسيله  وقبل  مباشرة 
النبي، وبعد أن استقروا على تنصيب سعد  النتخاب قائد يتولى خالفة 
الُقرَيْشيون  لم يرض  للمسلمين،  األنصار، خليفة  بن عبادة، وهو من 
باألمر فنزعوا البيعة عن سعد بن عبادة وولوا مكانه أبا بكر الصديق، 
ولم يقف األمر عند ذلك، بل نفاه عمر بن الخطاب من المدينة التي كان 
سيدها، ليرحل الرجل نحو بالد الشام حيث ُقتِل هناك، ولعله كان أول 
اغتيال سياسي في العصر اإلسالمي. لكن األغرب من كل هذا في حادثة 
َأنَّ سعدَ بنَ عبادََة  ابِن عوْنٍ  أنها نِسبت للجن، فعنْ  االغتيال هاته 
َفأنشدت  ميتا«.  َفخرَّ  َقائما  َفباَل  َقوٍْم  سباَطَة  َأتى   « عنهُ،   ُ اهللَّ رَضيَ 

اْلِجنُّ  بيتا شعريا يقول: 

ْعَد ْبَن ُعَباَدَة  ْزَرِج �شَ َد اْلَ يِّ »َنْحُن َقَتْلَنا �شَ
                           َرَمْيَناُه ِب�َشْهَمْيِ َفَلـــْم ُنْخــِط ُفــوؤَاَدُه«

نحن اآلن في األلفية الثانية، أي بعد أزيد من ألف سنة على ظهور 
حول  بموضوعية  نتساءل  أن  ولنا  العرب،  جزيرة  في  اإلسالمي  الدين 
طريقة  وتطورت  تبدلت  وهل  المسلمين  العرب  عقلية  في  تغير  ماذا 
التفكير لديهم ؟ وهل قامت العلوم الحديثة واإليمان بها مقام األساطير 
تجاوز  على  قادر  اإلسالمي  العربي  العقل  وهل  ؟  والخرافات  واألباطيل 

محنته  وورطة مجتمعاته بين براثن التخلف والجهل؟
إنها أسئلة مركزية، لكن اإلجابة عنها البد أن تكون بالنفي المطلق، 
فهي مجتمعات مازالت تؤمن بالخـوارق واألساطيـر والشعـوذات، وهذا 
ال يحتاج في إثباته إلى كبير عناء، فالمجتمعات العربية اإلسالمية الزالت 
جانب  إلى  تتكاثر  والزالت  والعفاريت،  وبالجن  والسحرة  بالسحر  تؤمن 
المصحات والعيادات الطبية محالت ملحقة بها للتداوي بإخراج العفاريت 
وطرد الجان واالستعانة في أحوال الضرورة بفرع من األصول أطلق عليه 
المتخلفة  العربية  المجتمعات  فهل  النبوي«،  »الطب  تسمية  الدجالون 
»الطب  لـــ  اللجوء  قبل  للعَِلل  جديد  تشخيص  إلى  حاجة  في  الزالت 

النبوي«؟

»يف احلاجة 
لت�شخي�س العلل«
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يتساءل الكثير من المتتبعين للشأن السياسي ببالدنا عن الوضعية المهزوزة  
الحكومة  هذه  أن  يعني  ما   ،2017 مارس  شهر  خالل  المعينة  الحالية  للحكومة 
من  تعاني  ومازالت  الرابع  عامها  في  الدخول  على  وتوشك  الثالثة  سنتها  أقفلت 
أفق  واستشراف  الحلول  وإبداع  اإلنجاز  على  والقدرة  السياسي  االنسجام  غياب 
مستقبلي متفائل.. حكومة خطابات وتصريحات  ووعود وكثير كالم لم ينفذ منه 
شيء على أرض الواقع..!! أربع سنوات بالكاد من دون إنجازات وال إصالحات، بل 
أوسع  الشعبية وطموحات  التطلعات  إلى مستوى  ترتق  لم  إجراءات محتشمة  هي 
وتخفف من  بمسؤوليتها  تلتزم  أن   الحكومة  من  تنتظر  التي  االجتماعية  الفئات 

معاناتها !؟
تلتزم  والتنفذ..!!   تعد  والتفعل..!!  تقول  لحكومة  تفسيرا  أجد  ال  شخصيا 
والتنجز..!! هل يمكن القول بأننا أمام أزمة سياسية عميقة..؟! إذا كان األمر كذلك، 
فإننا أمام أزمة حكومة وحكومة أزمة..!! أمام حكومة غير منسجمة، مهزوزة وعاجزة 
المغاربة..! حكومة من دون وجهة والقدرة..!! حكومة  إيجاد حلول لمشاكل  عن 
تتجه إلى إنهاء واليتها من دون إنجازات وال إصالحات على أرض الواقع..!؟ فعلى 
ماذا تراهن الحكومة الحالية في غياب خارطة طريق واضحة المعالم، أفضت إلى 
أزمة اقتصادية واجتماعية يتخبط فيها المواطن المغربي،  بسبب ضعف القدرات 
االختالالت  وما  الصائبة!  غير  واالختيارات  المتبعة  السياسة  ونتيجة  التدبيرية 
العمومية سوى  المرافق  بمختلف  المستشري  والفساد  التسيير  والتجاوزات وسوء 

نتيجة لما سبق ذكره..!! المؤكد أن نفس األسباب تؤدي إلى نفس النتائج!
  النستطيع بالمطلق أن نقرأ في فنجان األيام المقبلة، وال أن نتنبأ ألحداث 
الغيب الذي  البشري يظل بالتأكيد في حكم  العقل  المستقبل، فكل ما يعجز عنه 
يدبر أمره الخالق سبحانه..!! المسألة تشبه إلى حد كبير حكومة المغرب التي قالت 
أول تصريح حكومي  العثماني ضمن  الدين  للمواطنين على لسان رئيسها سعد 
له أو لها ما يشبه جملة تاريخية، قيلت ذات زمن في تونس: »أنا فهمتكم« نعم 
وتطلعاتكم  وطموحاتكم   أمانيكم  تحقيق  على  وسأعمل  وفهمتكم  سمعتكم 
بالقضاء على معضالت البالد االجتماعية واالقتصادية والتربوية، ووضع حد لكل 
المآسي التي تؤرقكم والمشكالت التي تقض مضاجعكم نعم.. فهمتكم  سنقضي 
للجميع..  »والرميد«  واالستشفاء  والدواء  للجميع..  الشغل  ونوفر  البطالة..  على 
بما  النقابية  المركزيات  الحوار مع  للجميع.. وسنفتح  للجميع..  والسكن  والتعليم 
يرضي الجميع.. انتظرونا.  فإن سياستنا الحكومية سيصفق لها الجميع..!! ـ عليكم 
بغرفتيه  البرلمان  أمام  الحكومة  رئيس  تاله  حكومي  تصريح  أول  إلى  بالعودة 
غداة تعيينه، للتأكد من صحة ما نقول ـ .. استيقظ المغاربة جميعا قبل انصرام 
سنة 2018 فلم يجدوا سوى السراب،  وأدركوا، ساعتها، أن  سبع سنوات بالتمام 
والكمال ضاعت من زمنهم..  اندثرت وتبخرت  بين »حكومتي عبد اإلله بن كيران 
وتبخرت  أمانيهم  فخابت  شيئا،  يجدوا  ولم  انتظروا  العثماني«..!  الدين  وسعد 
أحالمهم..!! -برامج ومخططات وسياسات وخطابات وشعارات ازداد معها الفقراء 
فقرا واألغنياء غنى؟! سبع سنوات استفحلت فيها البطالة، واتسعت دائرة الجريمة، 
واشتدت  األزمة التي أدت إلى تردي األحوال المعيشية للمواطنين، وازداد جيش 
الخريجين العاطلين.. والمهمشين.. والهائمين على وجوههم، واستفحلت ظاهرة 
من  اليقهر  لجيش  الباب  فتح  له-بما  المهنة  من  مهنة  أن صارت  -بعد  التسول 
المتسولين والمتسوالت!!، وأطفال الشوارع، والمختلين عقليا، والمنحرفين سلوكيا 

واجتماعيا..!! واليمكن حصر قائمة المعضالت..
المواطنين  معاناة  بعد  تنته  ولم  تباعا  السنوات  وتوالت   2018 انتهت سنة 
التي تستمر في خضم أزمات ومآسي متعددة األوجه »اجتماعيا واقتصاديا وتعليميا 
اليوم، بل وقبل شهور وسنوات، تعثرت لغة الخطاب  وصحيا وتربويا«.. قبل هذا 
والتواصل والقدرات التدبيرية والتحكم في زمام األمور، وأصبح االرتباك  والغموض 
هو سيد الموقف  لدى الحكومات المفتقدة لرؤية إصالحية حقيقية، وتصور شمولي، 
وتدبير عقالني، واستراتيجية محكمة من أجل إيجاد حلول لمشاكل معقدة  عمرت 
زمنا طويال، وتوارت إلى الوراء الحول لها والقوة..!! والحقيقة التي يعكسها الواقع 
عن  العجز  كل  عاجزة  اللحظة،  غاية  إلى  الحكومة،  أن  هو  مزايدة،  بدون  بوضوح 
تحقيق وعودها وخطاباتها وبرامجها التي الننكر، من طبيعة الحال، وجودها على 
الورق..!! الحظوا كيف تتنامى في مجتمعنا ظواهر غريبة، تحتاج  إلى تدخل.. وإلى 
إصالحات معقولة، وإرادة سياسية شجاعة.. والى مبادرات إيجابية تفضي إلى اتخاذ 

خطوات عملية جريئة، وليس إلى سياسات ترقيعية مرحلية التجدي نفعا..!
ماذا عسانا أن نفعل بعد رحيل سنوات ضاعت من زمن المغاربة وأصبحت في 
عداد مخلفات الماضي، وانضافت إلى مامضى من أعوام لم تحقق فيها الحكومات 
شيئا من آمال وتطلعات وطموحات الشعب المغربي بسبب االختيارات الالشعبية 
الحكومات،  بعض  فيها  أبلت  استثناءات  مع  الفاشلة..!؟  العمومية  والسياسات 
حكومة  حكاية  ولحظة   ساعة  كل  في  نترقب  نحن  وها  حسنا..  بالء  قلتها،  على 
تكون   لن  بالتأكيد  ومملة،  روتينية  انتخابات  لعبة  بعد  الزمان  بها  يجود  جديدة 
الفارغة  الحكومات  أنواع  الذين جربوا كل  المواطنين  آمال وتطلعات  في مستوى 
فـ »فاقد الشيء اليعطيه«، ومابني على باطل فهو باطل..!! ووراء نسج كل حكاية 
حكايات، مع الحكايات الفرجوية تمضي األعوام والسنوات  إلى أن يقضي اهلل أمرا 

كان مفعوال..

من صميم المجتمع

• إدريس كردود

حكومة و�شيا�شة 
وبرامج - »كم حاجة 

ق�شيناها برتكها«

إن الخطوة التطيبيعية التي تمت يوم 
الخميس 13 غشت 2020 بصدور البيان 
الصهيوني/األمريكي/ المشترك  الثالثي 

بين  الكامل  التطبيـع  بإعالن  اإلماراتي، 
لن  اإلحتالل،  ودولــة  المتحدة  ــارات  اإلم
المنتظر  ومن  األخيرة،  وال  األولى  تكون 
مع  مقبلة،  تطبيعية  خطوات  تعقبها  أن 
للعراب  باخرى  أو  بطريقة  تابعة  كيانات 
في  تدور  أو  المبــادرة  صاحب  »العربي« 
فلكه. ومن المؤكد جدا، أن ترتيبات ذلك، 
جارية، ويبقى اإلعالن عنها مسألة وقت، 

ليس إال.
وهذه الخطـوة، على أهميتها - ألنهـا 
منذ  األقل  على  الحجم  بهذا  مبادرة  أول 
اتفاق أوسلو - فهي لم تفاجئ كثيرا ممن 
يتتبعون عن كثب الشأن الفلسطيني في 
إال  ليست  وهي  العربي،  بالوضع  عالقته 
بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة، وإال، فإن 
العالقات مع الكيان الصهيوني متواصلة 
وأكثر من هذا، وممتدة  ثنائيا  ومستمرة 
إلى زمن غير يسير، وعلى أكثر من صعيد، 
وليست الواجهة السياسية إال واحدة من 
الخطوة  هذه  في  ما  أخطر  لكن  صورها، 
التاريخية، وهو لب هذا المقال هو أبعادها 
ومخرجاتها الالحقة والتي نبرزهــا تباعـــا 

على النحو التالي :
»أشرك«  إياها،  الخطـــوة  إن   : أوال 
فيها طرف عربي، له حضوره وحجمه على 
واإلعالمي  واإلقتصادي  المالي  المستوى 
الذي  الطرف  وهو  العربية،  المنطقة  في 
يوظف بالوكالة، لتثبيت الترتيبات المقررة 
العسكــــري  المستـــوى  على  للمنطقة، 
والجيوستراتيجي، هنا أو هناك، في هـــذه 
النقطة أو تلك، ولعل النظر في معطيات 
في  أو  المنطقة  شــرق  العربي  الراهن 

غربها، يؤكد ذلك بالدليل الملموس.
ثانيا : فإن هذه الخطوة، تأتي داخليا، 
في سيــاق عربي، مضطرب ومرتبك، على 
عنوانه  والشعبي،  الرسمي  المستويين 
العربي،  الربيع  ثورات  مناهضة  العريض، 

في صورتيها الشعبية والرسمية.
وأما على الصعيد الخارجي، فالخطوة 
جاءت في وضع مختل التوازن لصالح دولة 
اإلحتالل في مسار الصراع معها، وهي من 
جانب آخر، تتوج حصاد تدبيرات مناهضة 

واحتواء ثورات الربيع العربي.
ثالثا : وهذا هو األهم واألخطر، فإن 
غير  الحقــة  مخرجات  لها  الخطوة،  هذه 
هي  األجنــدة،  في  األخطر  ولعل  معلنة، 
تلكم المتمثلــة، في توظيــف المخــزون 
اإلعالمية  والترسانة  الضخــم،  المالي 
الهائلة، التي يملكها العراب، لخلق حالة 
عامة من التطبيع النفسي والشعبي على 
هذا  كان  وإن  العربية،-  الخريطة  امتداد 
األمر ماضيا منذ مدة- لكن اآلن سيمضي 
مخطط التطبيع بزخم أكبر رسميا وبشكل 
معلن، وبمباركة »دولية« بتهييء األجواء 
والبئية الحاضنة له على الساحة العربية، 
عبر البوابة الفكرية والثقافية واإلعالمية، 

من خالل توظيف أسماء ورموز ومؤسسات 
مستفيدة  أو  التطبيع  بمشروع  مؤمنة 
واستقطابات  اختراقات  بإحداث  أو  منه، 
ذمم  شــراء  معناه،  ما  أي  ــرى،  أخ لنخب 
وعقول لنخب جديدة، أو بتنظيم ملتقيات 
ومهرجانات ومؤتمرات و.. وهكذا والغاية 
لمشاريع  التسويق  هي  الحاالت،  كل  في 
التاريخية  الحقوق  على  ضدا  التسوية، 
والدعاية  الفلسطيني،  للشعب  الثابتة 
في  الغاصب  الكيان  مع  التطبيع  لمزايا 
والفكرية  واألمنية  االقتصادية  صورها 
الرأي  . من خالل مؤسسات وصناع  ..إلخ 
أو  اإلنتلجنسيا  من  العربية  الساحة  على 
والثقافة  الفكر  ورجــاالت  بقادة  يعرف  ما 
والفن واإلعالم والنخب المهنية المؤثرة 
مهندسون،  أطباء،  )محامون،  والحيوية 
جامعيون...( ليتم من خالل هؤالء عمليات 
ترصية وتقعيد للتطبيع، اجتماعيا وشعبيا، 
وكل  المدنية،  المؤسسات  صعيد  وعلى 
ذلك، اقتناعا من دوائر القرار، بأن التطبيع 
تؤتى  وال  النجاح،  له  يتحقق  ال  الرسمي 
من  المنظورة،  المرجوة  وآثاره  »ثماره« 
الناحية االقتصادية والثقافية واألمنية....

وامتداد  وبعمق  إجتماعية  بحاضنة  إال 
شعبي.

ولعله من نافلة الحديث، القول بأن 
مشروع التطبيع في عالمنا العربي، بأبعاده 
المختلفة، السياسية واإلقتصادية واألمنية 
هو  والنفسيـة...  واإلعالميــــة  والثقافية 
من  عقودا  يمتـــد  جديد-قديم  مشروع 
مع  ابتدأ  وقد  الماضي،  القرن  الزمن،في 
نشوء دولة االحتالل منذ أزيد من سبعين 
بإعالن  إلى محطته األخيرة  سنة، وصوال 
غشت   13 الخميس  ليوم  الثالثي  البيان 

الجاري وأكيد، أنها لن تكون األخيرة.
في  إفـــراط  كبير  غير  ــن  وم لكن، 
في  والثغرة  أكبر،  المؤامرة  ألن  التفاؤل، 
خاضت  مصر  كانت  فلئن  أوسع،  الداخل 
وانتهت  اإلحتالل  دولة  مع  حروب،  ثالث 
سنة 1979، بتوقيع إتفاقية كامب ديفيد 
مشروع  فــإن  الصهيوني،  الكيان  مــع 
حيث  من  وتهشم  مترنحا  بدأ  التطبيع 

ابتدأ، في النقطة التي أريد لها أن تكون 
مركز تمدد، وقبلة إشعاع لباقي المنطقة، 
المصري  الرئيس  أن  هنا،  دليال  وكفى 
لإلتفاقية  ثمنا  رأسه  دفع  السادات،  أنور 
بالتطبيع مع دولة اإلحتالل.  الذكر  سيئة 
على  فقط  مجسدا  المشروع،  هذا  ليظل 
المستوى الرسمي السياسي واالقتصادي 
واألمني، في رفض شبه تام له 100/100 

على المستوى الشعبي.
النخبـــة  أن  الثابتـــة،  والحقيــقــة 
المصرية من قادة الرأي والفكر والساسة 
وممثلي  واإلعالم  الثقافة  ورجال  األحرار 
النخب والقطاعات المهنية الوازنة، كانت 
كل  مناهضــة  في  الطولــى،  اليد  لهم 
المخططــات التطبيعيــة على المستــوى 

الشعبي.
الثالثـي،  البيــان  صدور  بعد  واآلن، 
أجندة  من  مابعـــده  له  سيكون  والذي 
ولواحق ومخرجات كما سلف البيان، وهي 
األخطر، فإن النخب العربية من المحيط 
إلى الخليج وكل األحرار والغيارى على تنوع 
وعلى  واإليديولوجية،  الفكرية  ألوانهم 
مدعوون  السياسية،  انتماءاتهم  اختالف 
أكثر من أي وقت مضى، إلى حالة استنفار 
عامة، لمواجهة مخططات التطبيع والتي 
وأكيد ستغدق  وساق،  قدم  على  ستجري 
األذرع  كل  فيها  وستوظف  األموال،  فيها 
المبادرة،  لعراب  اإلعالمية،  والواجهات 
واستقطابـــا  والنفوس،  للذمم  شــراء 
للرموز  واحتضانــا  والعقـــول،  للكوادر 
ودعاية  ..تعريفا  والهيئات  والمؤسسات 
العناويــن  وتسويقا، للمشـــروع بشتــى 

والشعـــارات  والالفتـــات... وهكذا..
المخطط  إن  آخرا،  وليـس  وأخيــرا، 
الصهيوني في عمقـه وحقيقتــه مشروع 
القيــم  ويستهـدف  عنصري،  استئصالي 
واإلنتماء والهوية، بما هي كينونة ووجود 
حسي ومعنوي في نفس اآلن، وإذا كانت 
مصر »الشعبية« مصر الحضارة والتاريخ، 
فإن  الــمــشــروع،  هــذا  على  تمنعت  قــد 
التأجيل،  يقبل  ال  والــذي  اللحظة  واجب 
جنبينا  بين  تجري  اإلختراق  وسيول  اآلن 
التاريخية،  اللحظة  واجــب  وهناك،  هنا 
ينادي ويستدعي كل األحرار وأبناء وبنات 
العام  ــرأي  ال صناع  من  العربية  النخب 
و...  و...  واإلعالم..  والثقافة  الفكر  وقادة 
األشــاوس  المهنية  القطاعات  ورجــاالت 
والغيارى األحرار، بالمنتميهم، والوطنيين 
والقوميين واالشتراكيين واإلسالمييـــن 
بعدالـــة  المؤمنين  كل  والليبيرالييـــن 
منها  القلب  وفي  الفلسطينية،  القضية 
أمتنا المستهدفة ككيان وهوية وانتماء، 
واحد،  رجل  وقفة  للوقوف  ينادي،  الواجب 
موحد،  ــد  واح وبشعار  واحــد،  صف  في 
)بإرساء وعي مقاوم مناهض ودائم، جميعا 

من أجل مناهضة التطبيع( !!!
واهلل غالب على أمره.

•  عبد السالم برواين
محام بهيئة طنجة

 وفاعل جمعوي وحقوقي

النخب العربية
والوعي المقاوم
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لم تدم زيارة والدي إلى بيته لتفقد أحوال أسرته، بعد طول غياب في 
جبهة القتال، سوى يومين، لم أفارق خاللهما حضنه إال بتدخل من أمي 

إلرضاعي أو لتغيير مالبسي وحفاظاتي بعد استحمام.
 بعد أخذ ورد في الكالم،وأنا غارق في المنام، شرعت  والدتي في سرد 
تفاصيل عملية تفتيش البيت من لدن عساكر إسبان، في وقت الظهيرة 
البطل  ولده  بأن  حينها  أدرك  حيث  باهتمام،  يصغي  ووالدي  بالتمام، 
الهمام، قد أصاب بسهام بكائه أفئدة زبانية انصرفوا بغير رجعة كقطيع 

أغنام، وهم يجرون ذيول الخيبة متثاقلي األقدام.
لتفقد  قفزوالدي  نيام،  والناس  الكالم،  عن  والدتي  سكتت  ولما 
السالح المطمور تحت السرير في أمان.. أخرجه من مكمنه فقام بتنظيفه 
وتشحيمه، وقبل طلوع الشمس حمل زاده على كتفه ،والسالح دسه تحت 
فلذة  أم  حياته،  شريكة  الكفاح،مودعا  في  رفاقه  مربط  ،قاصدا  جلبابه 

كبده،وقد خلف في وجدانها عميق الجراح.
مراكزهم  وتدمير  اإلسبان  الجنود  هزيمة  بعد  ـ  إفني  مدينة  كانت 
بمنطقة أيت باعمران ـ محاصرة برا من طرف المقاومين األبطال، بينما 
تم  أن  إلى  االستعمار  نير  تحت  ترزح  ظلت  وشواطئها  ببحرها   المدينة 
استرجاعها إلى حوزة الوطن في الثالثين يونيو من سنة ألف وتسعمائة 

وتسعة وستين.
وخالل تلك الحقبةـ حسب رواية عزيزي شعيب ـ كان سكان المدينة 
يعيشون في وئام وسالم مع المقيمين اإلسبان، ونشأت عالقات حميمية 
تأقلم  وقد  والسلم سلم،  فالحرب حرب  الهدنة،  فترة  الطرفين، في  بين 
بعادات  واستأنسوا  المنطقة  مناخ  مع  والمدنيين  الجنود  من  العديد 
إفناويين برسم شهادة  أهلها،ومنهم من كانوا يفتخرون كون أوالدهم 
الميالد، كما أبدى العديد منهم إعجابهم بشجاعة الباعمرانيين وأشادوا 

بشهامتهم ونبل أخالقهم.

على  مشرعة  الرزق  وأبواب  بالمدينة،  مزدهرا  التجاري  الرواج  كان 
»الفرقطات« حموالتها من سلع  و  البواخر  تفرغ  المدينة، حيث  شواطئ 
وطالب  للحمالة  وكان  الكناري،  جزر  من  واردة  غذائية  ومواد  وبضائع 
الشاطئ   على  المتدفقة  الخيرات  هذه  من  الينضب  رزق  مورد  المعاش 
أكياسا وصناديق تحت مراقبة فيالق حراسة مدعمة ببنادق ردعا ألطماع 

أي »هارف« أو سارق.     
وفرة المواد الغذائية المرفوفة في المتاجر وشتى السلع المثيرة لعين 
وأنف العابر،من ثوب باهر وعطر ساحر وحبوب شاي فاخر، وشراب كافر، 

جعلت القوم يعيشون في مأمن من الفقر القاهروالبؤس الظاهر.
قلوب  فتشمل  السماء  من  الرحمة  تنزل  والرخاء  السلم  يعم  حينما 

األحياء، وتطهر نفوس األصدقاء/ األعداء، فتصفو بينهما األجواء.
حكى ليـ  عزيزي شعيب الريفيـ  المجند في صفوف البحرية اإلسبانية 

آنذاك قائال:
الزلت أذكرحالة زمالئي الجنود اإلسبـــان، وهم يحزمـون حقائبهـم 
بهزيمــة  مهامهم  انتهـــاء  بعد  مواطنهـم،  إلى  بحرا  المدينة  لمغادرة 
عليه،  عزيزا  فقد  كمن  مريرا  بكاء  يبكي   بعضهم  كان  حيث  جيشهم، 

ومنهم من أغمي عليه حينما علم بقرار الرحيل.
 عشق أوالئك الجنود لمدينة إفني واندماجهم مع أهلها، كاد ينسيهم 

في أهاليهم ومساقط رؤوسهم ومراتع صباهم.
ومن  الجنود البحارة من منحوا مفاتيح منازل إقامة أسرهم لرفاقهم 
المغاربة الذين انفصلوا عن صفوفهم، لكي يتصرفوا فيما تركوه خلفهم 

من أثاث وأفرشة وأواني وأجهزة. 
وظلت وشائج المودة تربط بين األصدقاء المغاربة واإلسبان الذين 
قلب عاصمة  بإنشاء جمعية في  الوطيدة  الحميمية  العالقة  رسخوا هذه 
والزال   .»Amigos de Ifni إفني  »أصدقاء  إسم  تحمل  مدريد  بالدهم 
ـ  واألخرى  الفينة  بين  ـ  يقومون  بآبائهم،  اقت>داء  إفني،  مواليد سيدي 

بجوالت سياحية لمسقط رأسهم إحياء لذكرى ميالد.

يد
ط  ال
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محمد اإمغران -
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مذكــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س
محمد وطا�س

8 من طنجة اإلى جاكارطا
املنتظر” املهدي  اأنتجت  “كرونا 

شخصية المهدي تتأرجح بين الوهم 
وبين ما هــــو آت، في ظــل ابتـــالء أمــة 
بكارثــة، أو حينمـــا يدب الفساد، فيبشــر 
شيوخ الطرق بقرب ظهــــور »المهدي«، 
ويظل منتظرا كبلسم للغاضبين، في ظل 
الشيوخ  عليها  دأب  التي  التنويم  سياسة 
بتأويالت  مشفوع  والكل  بعيد،  زمن  منذ 
عن أحاديث موضوعة في العصر العباسي 
الذي انتســب إليــه الطبـــري، والبخاري، 
ومسلم وغيرهم... وكأني بك في انتظــار 
ليهدئ  يأت،  ولم  يأتي  الذي  المجهول 
الروع ويُعيـــد االطمئنــان إلى النفــوس 
البعض  يريد  غابرة،  بدائية  بطرق  إيحاءا 
إسقاطها على حاضرنا، في ظل السباق مع 
الزمن علميا، أرضا وفضاءا، يقوم الشيوخ 
بتعويمنا خياال بظهـور المهدي محفوفــا 
بأصحاب الرايات السود ومبايعتــه بمكة، 

العالم. وقد فسر بعضهم  يغير مسار  قد 
أن هؤالء أصحاب الرايـــات السود هــــم 

»داعش« في زمننا.
إذن ما أريد لهذه البلبلة هو المزيد 
وترويـــج  شعوبنـــا  ذاكــرة  تضبيب  من 
»فتاوى« ابن تيمية الموغلة في التطرف، 

وبتكريس االنتظارية بظهور المهدي.
التناقض واضح، وعدم دقــة صحــــة 
المهدي  هذا  ظهور  مكان  بتحديد  الخبر 

في الشام أو في اليمن...
مشرقنا  من  اآلن  يستنتج  ما  شك  ال 
العربي، هو مؤامــرة على الفكر واإلنتــاج 
من  المعادلة  قبلنـــا  ما  فــإذا  المعرفي، 
والصهيونيـــة  باالستعمـــار  التشهيـــر 
األســـاســـي  الداء  يتجلــى  والماسونية، 
والذاتية  الدينية،  الطائفــة  في  والمزمن 
المفرطة الموروثة والمصقولــة بعقليــة 

العبوديـــة من طرف  القبيلة، وتكريــس 
بإيديولوجيات  المحكومين  على  الحزب 
وصدام  الناصر  عبد  تجســــد  متعـــددة 
حسين وحســـن نصر اهلل والقـــدافـــي، 
كل من منظور البسطــاء مهـدي زمانـــه 
بوتين«  »فالديمير  للرئيس  عاليا  تثمينا 
ببشراك  االتحادية،  روسيــا  دولة  رئيس 
أول من  للبشرية جمعاء، فكنتم  المدوية 
أنتــم تغزون البشرية  غزا الفضــاء، وهـا 
باكتشـــاف  وإنسانيتكـــم  بإحسانكـــم، 
علمائكم لقــــاحا ضد وبـــاء »كورونـــا« 
الذي يجب أن يتجدد  في عهد واليتكــم 

ويظل العلم دائمًا سيد الموقف.
أردنا نحن من طنجــة  إذا  بالمقابل، 
إلى جاكارتا ـ الخروج من دائرة التخلــف، 
يجب أن نتعامل ونوظف العقل قبل النقل 

بمفهومنا الحداثي اإلسالمي.

• عبد العزيز الحليمي
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�سل�سـلـة جديـدة
22 غـ�شـت  2020

ن�سيحة الآيت : 
امر�شـــوا يف بيـــوتكــــم  

من استراتيجية ألخرى، الوزير آيت يعلن عن 
بالفايــروس،  المصابين  لمعالجــة  جديدة  خطة 
وهكذا  بالبيت.  صحي  حجر  العالج  داخل  تتوخّى 
أفرغت مستشفيات عادية وأخرى ميدانية بطنجة 
وغيرها من المدن إال أن المصابين يتوجب عليهم 
المستشفيــات  إلى  التوجه  أجل  من  الحجر  خرق 
غير  التحاليل.  وإجراء  الدواء  على  الحصول  بهدف 
لألصحاء  بالنسبة  آمنة  تبدو  ال  العملية  هذه  أن 
في  للمرضــى  اإلجباريــة  »مخالطتهــم«  بسبب 

األماكن العمومية.  
وحتى ما إذا قرر المصابون التعالج على نفقتهم، 

فإن مُعظم األدوية المطلوبة كثيرا ما تختفي من الصيدليات،  حتى العادية منها  مثل ٌ»فيتامين س« 
و»دوليبران« و,,,,,, وغيرها. أما التحاليل المخبرية، فتلك طامة أخرى !  

هذا إذا اعتبرنا أن المصابين يتوفرون على ظروف مناسبة للحجر الصحي بالبيت، وهو أمر يصعب 
فقد  وبالتالي  وشظف،  وضيق  فقر  تعيش  ظروف  المواطنين  من  واسعة  شرائح  أن  قدرنا  إذا  تصوره 

يشكلون عامل عدوى  حقيقي وأكيد.  
المتحدة  األمم  منظمة  مع  بشراكة  التخطيط  مندوبية  رسمي  أعدته  تقرير  سجل  أخرى  جهة  من 
والبنك الدولي أن السنة الجارية ستشهد تراجعا ملحوظا في الدخل الفردي بالمغرب  بسبب الجائحة، كما 
أن فوق المليون شخص، سينضافون إلى  الفقراء أو المهددين بالفقر، األمر الذي يستوجب اتخاذ القرارات 

المناسبة من أجل تعديل هذا الوضع.  
   rrrrr

اأ�شيلة �شغرية ومحاينها كبار !    
 مع البحر، ومع الصيف، ومع الحركة...... 

فـــإذا كــان الصيــف، هذا العــام بال طـعــم 
وال لون والعون، وانعدمت فيه البركـة من الحركـة 
غياب  ومنها  تعلمون،  التي  لألسباب  توقفت  التي 
يبق ألهالي  لم  فإنه  والسياحي،  الثقافي  الموسم 
هذه المدينة العريقة، سوى الشاطئ البلدي الذي 
فيه  وينعم  واألطلسي  المتوسط  حسنات  يجمع 

األهالي وأبناؤهم بالراحة والسعادة. 
إال أن الرياح ال تجري دائما كما تهوى سُفن 
األمن،  قوات  صدّت  فقـــد  النبالء،  الزيالشيين 

وبصرامة، نهاية األسبوع الماضي، محاولة من بعض شباب المدينة »الختراق الحصار« ومعانقة أمواج 
البحر، في عزّ صيف مجدب قاحط ، على غير عادة  مناخ وطقس هذه المدينة.  

وهو  طنجــة،  كورنيـش  في  فعلـت  كما  الشاطئ  فضاء  إخالء  في  بيسر،   نجحت،  العمومية  القوات 
كل ما تبقى  للطنجاويين، بعد إغالق كل فضاءات  هذه المدينة »المنكوبة« ليروحوا عن النفس ، هم 

وأطفالهم، وينسوا، ولسويعات، الهموم »الكورونية«  التي يعيشونها منذ انطالق الحجر السعيد !  
ألوامر  امتثلوا  حيث  رائعا،  كان  تدخلهم  وصرامة  األمن  رجال  مع  والطنجاويين  األصيليين  تجاوبُ 
اإلفراغ  بتفهم واعتبار، فهم أبناء مدينتين متحضرتين، منضبطتين،   أصيلتين ، يقدرون مساعي الخير 

ويرفضون منطق العنف، من أي جهة كان !  . 
من  خالية  تكون  تكاد  ومدينتهم  شاطئهم  يُغلق  لماذا  هو  الزيالشيين  يحير  يزال  الذ  والسؤال 
الفيروس اللعين. ولكنهم سرعان ما يدركون أن السبب، هو انتماء مدينتهم، إداريا، لطنجة ، المدينة التي 
كانت ضحية الفايروس »الصناعي« الذي تناقله عشرات اآلالف من العمال الزاحفين على طنجة الكبرى،  

بعد أن أغرتهم بمشاريعها الكبرى التي كانت نعمة في طيّها....... ما تعيشون  !!!   
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يخٌت  ورق�ٌس و�شيجارة وكا�س ! 
اإلثنيــن  بقوة،  له  الترويج  تمّ  تافــه  حدٌث 
االجتماعي  وكأنه  التواصل  مواقع  الماضي،  على 
كارثة متربصة بالبشريـــة..... مُدمّرة. تهافـــت 
نشطاء المواقع على التعليــق عليها بين متعجب 
منبهر، و مُنفعل متذمر ، وداع إلى فتح تحقيق في 

النازلة.  
األمر ببساطة يتعلــق بسويعـــات »زهوانية« 
على ظهر يخــت  »اختلسهـــا« نفر من »األلبـــة« 
عن  به  بما  يُروحوا  »أثثــوهـا«  و  »الزهوانيين« 
على  وغنـــاء،  ويضفـــي  ورقصــا  كأسا  أنفسهم، 
جمعهم مزيدا من النشاط والسعادة والحبور !.    

حولها  ومن  راقصة  على خصر  فيه  النشاط  »يتفجّر«  ماجن  لـحفل  يُعطى  حتى  إذا...  المشكل  ما 
ماجنون »يتبحّرون«، كل هذا االهتمام وهذا الحذر؟  

ال مشكل البتة !. فللناس فيما يعشقون مذاهبُ.... إال أن ما حملني على التطرق لهذا الموضوع، 
الصحي  الحجر  زمن  في  وطيش،  ورعالة  برعونة  متنه  على  كانوا  من  تصرف  الذي  ذاتهُ  اليختُ  هو 
الناس  مُنع  زمن  في طنجة،  في  كما حدث  ومقابر،  ومنتزهات  وشواطئ  وأحياء  لمدن  الكامل  واإلغالق 

في هذه المدينة الشاطئية من الولوج إلى البحر، والبحر بالنسبة ألهل طنجة، وطنٌ ثان لهم، ومنعوا 
ألنهما  الدخلة  ليلة  وعريسها  بعروس  السجن  في  زُجّ  زمن  في  الكورنيش،...  من  حتى من االقتراب 
الشواطئ،  وتقام  من  طرّة  أية  في  نعلم  يتحرك،  ال  يتبختريخت،  ذلك،  الحجر....ومع  تدابير  »خالفا« 
على  »ظهره« سهرة من ألف ليلة وليلة،  دون أن يتفطن أصحاب الحال إلى »الفيشطة« البحرية  التي 
المواطنون قد تتبعوها  بشعور من الغضب والكآبة والغضب والحزن، والحكرة أيضا،  البد  وأن يكون 
فايــروس  وال  جـائحـة  تردعهـم  ال  هذا،  المغرب  زمن  في  والنقـــود  النفــوذ  أصحـاب  أن  يـرون  وهم 
وال دين وال مّلة وال قانون، وال يحتاجون إلى رخصة الباشا ليتنقلوا بين المناطق والمدن والشواطئ، 

والبحار  متى طاب لهم ذلك.  

الوقت الذي يحرص مواطنون بُسطاء،  على احترام إجراءات  المنع من الوصول إلى شواطئ  وفي 
طنجة، توجد شواطئ  تطوان والمدن والمجاورة، والشواطئ القريبة من طنجة، غاصة  بالمستجمّين  من 
نيكرو  وكابو  والمضيق  سمير،  إلى  مارينا  وصلوا  ّفتح....كيف  وما  منها  أغلق  ما  المغرب،  كل  مناطق 
ومارتيل وبنيونش و الدالية والقصر الصغيـر... وغيرهـا؟ ليس مستحيـال أن نعلم كيف؟ فــ »السالتـون« 
أن  بأنفسنا  نربأ  الفايسبوك...ولكننا  على  ويطلقونها  بل  والحرام،  الحالل  وحيلهم  وسائلهم  يخفون  ال 

ندخل في هذه »المطبات« .  

ُكم« ِذيَن �آَمُن�� َل َت�ْساأَُل�� َعْن �أَ�ْسَياَء �إِن ُتْبَد َلُكْم َت�ُس�ؤْ َها �َلّ »َيا �أَُيّ
  )صدق اهلل العظيم(  
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الداخلية - النتخابات: 
لقـــاءات املراحــل الأخيــرة 

كان اهلل في عون وزير الداخلية الذي يواصل 
لقاءاته بقادة األحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، 
للنظر في ملتمساتها بشأن  اإلصالحات السياسية 
التي  القادمة.  االنتخابات  أفـــق  في  واالنتخابية، 
المزمـــع  التعديــالت   بإدراجها ضمــن  يطالبون 

إدخالها على القوانين االنتخابية.  
بشكـــل  انصب  والتنميــة  العدالة  إهتمام 
تلك  العتبة،  ما  أدراك  وما  »العتبة«  خاص  على 
المطلوب  األصوات  من  األدنى   الحد  ترسم  التي 
للمشاركة  عليها  الحصول  السياسية  األحزاب  من 

الغاية  أن  الحزب  ويرى منظرو هذا  دائرة.  أي  عليها في  المتنافس  االنتخابية  المقاعد  توزيع  في عملية 
من هذا التدبير  هو تعزيز وعقلنة الخريطة السياسية، مقترحا اعتماد 6 في المائة في الدوائر المحلية 
بالنسبة لالئحة  بالمائة   3 الحفاظ على نسبة  الجماعات، بينما يقترح  والتشريعية  والجهوية وانتخابات 
الوطنية. ويجمع المتتبعون  على أن مطالبة العدالة والتنمية باقتراح نمط االقتراع  بالالئحة، وعتبة 6 

بالمائة، إجراءات تخدم  العدالة والتنمية الذي يعتمد على  قواعد شعبية واسعة.    
الثالثة   األحزاب  نظر  وجهة  موحدة،  تعرض  مقترحات  بمذكرة  بدورها  تقدمت  المعارضة  أحزاب 
القضايا  من  عدد  حول   ، والمعاصرة(  األصالة  واالشتراكية،  التقدم  )االستقالل،  انتخابيا  »المتحدة« 
وجوهرية،  شكلية،  اختالفتات،  وجود  ويالحظ  عام.  بشكل  المقبلة.  باإلنتخابات  تتصل  التي   األساسية 
الذي  للحكومــة   السياســـي  واإلشراف  الحال،  بطبيعة  بالعتبة،  يتعلق  فيما  خاصة  المذكرتين،  بين 
لألحزاب  المقدم  الدعم  من  والرفع  لالنتخابات،  وطنية  لجنة  إحداث  بدله  وتقترح  المعارضة  ترفضه 
النساء  االنتخابية،  وكوطا  اللوائح  ومراجعة  المقبلة،  الشعبية  المادي  لالستشارة  الوطنية،  والتنظيم 

والشباب،  وتفعيل القانون الذي يكفل لمغاربة العالم ممارسة حقوق المواطنة بشكل كامل. 
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عن اجلامعات املغربية  
ال أريد أن أختم »تدويناتي« لهذا األسبوع، 
على وقع الجائحة التي أعلم أن أخبارها أصبحت، 
مُقززة،   بل »ومنرفـــزة«، ولذا اخترت موضوعا 
العالـــي  التعليـم  وضــع  في  التأمـــل  إلى  يدعو 

ببالدنا.  
في  تــردد  خبـــرا  مقدمـــات،  أنقــل  وبدون 
المغربيـــة  الجامعــــات  أن  مفاده  الصحف  بعض 
للجامعات  عالمي  تصنيف  من  ُأقصيت،  جميعها، 

األلف المتميزة بالعالم  خالل سنة 2020.  
المتحـدة  الواليــات  احتفظـت  عـــام،  وككل 

الدول  كل  عنه  غابت  عالميا،  الذي  األفضل  جامعة  األلف  ترتيب  في  األماميــة  وبريطانيا  بمواقعهما 
العربية التي لم تنجح  في الولوج إلى صفوف المائة جامعة األولى في التصنيف العام حيث   تمكنت  أربـع 
جامعـــات سعوديــة  من الحصول على ترتيب خارج هذا التصنيف، وخمس جامعات مصرية  و 12جامعة 
إيرانية، وجامعة واحدة  في كل من أثيوبيا وتونس وقطر  و9 جامعات من جنوب إفريقيا، وسجلت جامعة 
فرنسية واحدة في المرتبة  14 عالميا وجامعة إسبانية واحدة في الترتيب خارج المائة األولى، )ما بين 

150 و 200(.  
والبحث  التعليم،  جـــودة  أبرزهـا  المؤشرات  من  مجموعة  خاص،  بشكل  التصنيف،  هذا  ويشمل 
المتخصصة،  وأعداد  العالمية  بالمجالت  المنشـورة  المختلفة  بالبحوث  المتصلة  العلمي،  واإلصدارات 

الفائزين بجوائز عالمية  من بين األساتذة والخرّيجين  وغيرها.   

NO COMMENT !  

azizguennouni@hotmail.com
عزيز  گنوني

من دفاتري



مع تفشي فيروس كورونا المستجد، عرفت أغلب القطاعات 
المعيشي.  و  االقتصادي  المستوى  على  ملحوظا  سلبيا  تأثيرا 
أنها  علما  التجارية،  المحالت  على  قليال  الضوء  نسلط  واليوم 
تضررت جلها، وعلى سائقي سيارات األجرة، بعدما كنا قد تحدثنا 
في أعداد سابقة عن مجموعة من القطاعات األخرى التي تضررت 
بدورها، جراء هذه الجائحة. فمن ناحية بائعي المواد التجميلية، 
قبل  اقتناها  التي  السلع  أغلب  فإن  به »ب.ن«  أفاد  ما  وحسب 
الجائحة بأيام قليلة، قد أتلفت بسبب إغالق المحالت في فترة 
الحجر الصحي التي عرفتها بالدنا، األمر الذي خلف خسائر مادية 
باتوا  أنهم  نفسه،  المتحدث  وأضاف  إليهم.  بالنسبة  حقيقية 
يواجهون اليوم معاناة أخرى، هي ندرة وقلة السلع المتوفرة، 
إذ أن أغلب منتجاتهم كانت تأتي عبر حدود إسبانيا أو سبتة 
المحتلة، ومع إغالق الحدود بين البلدين بسبب انتشار الوباء، 
أصبحوا يلقون عجزا في هذا المجال، كما أشار إلى أن السياحة 
الداخلية تعرف ركودا جراء اإلجراءات االحترازية المتخذة من قبل 
السلطات بمدينة طنجة، مع إغالق األبواب المؤدية منها و إليها، 
وهو األمر الذي أفاض الكأس بالنسبة إليهم، دون إغفال فواتير 
الماء و الكهرباءوواجبات الكراء التي يجب عليهم تأديتها عند 

نهاية كل شهر.
الحال  فإن  المالبس،  لتجار  وبالنسبة  بالموضوع،  وعالقة 
لديهم ال يختلف كثيرا عن باقي التجار، فحسب ما صرح به أحد 
مالكي المتاجر، فإن هذه »المحالت« قد ألحق بها أيضا ضرر 
جسيم، إذ أن أغلب السلع قد بارت بفعل الرطوبة التي عرفتها 
مع بداية الحجر الصحي الذي تزامن مع شهر مارس الماضي. 
وأضاف أنه نظرا للركود الذي يعرفه مجال السياحة في المدينة، 
تراجعا  المجال  عرف  الماضية،  السنة  صيف  مع  ومقارنة  فإنه 
كبيرا و واضحا، موضحا »إذا كنا، السنة الماضية،  قد قمنا ببيع 
نسبة 90 %، فاليوم ومع هذه الجائحة فقد انخفضت النسبة إلى 
10 %«. ومن هنا تتبين لنا كمية الخسارة التي يعرفها هؤالء 

التجار.
أنه  لنا  آخر، فصرح  تاجر  تواصلنا مع  الصدد،   وفي نفس 
سلعا  يشتري  اليوم  أصبح  إذ  الجائحة،  هذه  من  تأذى  بدوره 
)على سبيل المثال( ب 300درهم، ليقوم ببيعها ب200 أو 250 
درهما، للتقليل من الخسارة، والسبب راجع إلى الغالء الناتج عن 

هذه الجائحة ، وعدم قدرة المواطن العادي على اقتناء مالبس 
اإلغالق  تهديدات  من  التجار  خوف  وكذا  الباهظة،  باألثمنة 
مجددا.وعن هذا الخوف عبر ذات التاجر بقوله »أن أبيع بنصف 

الثمن خير لي من أن تبقى السلع في وجهي«.
أما في ما يخص سائقي سيارات األجرة، فبدورهم أصبحوا 
يعيشون اليوم،  تحت ضغط كبير، إضافة إلى معاناتهم الدائمة 
مع هذا القطاع، حيث كانوا قبل أيام معدودة، عبروا عن غضبهم 
القرارات  وعلى  المزري،  وضعهم  على  احتجاجهم  طريق  عن 
الطاقة  في  وتتجلى  الوباء،  هذا  ظل  في  حقهم  في  المتخذة 
االستيعابية لكل سيارة،إذ ال تتجاوز 50 % ، أي شخصان بالنسبة 
للسيارات الصغرى و ثالثة أشخاص بالنسبة للكبرى. وقد شارك 
في هذا االحتجاج أغلب سائقي سيارات األجرة، سواء من النوع  
الكبير أو الصغير. وحسب أحد سائقي سيارة األجرة الصغيرة،  
فإنه ال معنى أن يكون للسيارات الكبيرة الحق في نقل ثالثة 
أشخاص على خالفهم، ألنه وحسب رأيه، ال يوجد فرق بينهما، 
ال من حيث التباعد أو المساحة المتاحة داخل السيارة، مضيفا 
السلطات  طرف  من  لهم  المحددة  العمل  لساعات  ونظرا  أنه 
المختصة خالل هذه الفترة، والتي تنتهي عند الساعة الحادية 
عشرة و النصف مساء، فإنها مدة زمنية غير كافية بالنسبة إليهم، 
إذ أن ساعات العمل القليلة ، مع الطاقة االستيعابية المعمول 
بها قانونيا، ال تمكنهم من تأدية المبلغ الملتزمين به مع مالك 

السيارة، فما بالك بأجرتهم؟
آخر،  أجرة  مع سائق سيارة  تحدثنا  الموضوع،  نفس  وفي 
من  مجموعة  هناك  أن  إلى  مشيرا  نفسه،  الكالم  أكد  وبدوره 
نظرا  الفترة،  هذه  في  عملهم  ترك  إلى  اضطروا  السائقين 
للظروف الصعبة التي يعيشونها، وعدم قدرتهم على االلتزام 
بالمبلغ المحدد. دون نسيان معاناتهم الدائمة في هذا القطاع، 
لعدم توفرهم على أي حقوق تضمن لهم مستقبلهم، وعدم 

االلتفات  إليهم، ولو التفاتة صغيرة، من قبل السلطات.
وهكذا فإن مجموعة من العراقيل والمعاناة باتت تعرفها 
أغلب القطاعات بالبالد، فمع هذا الوباء ال يوجد قطاع إال وقد 

تضرر.
ويبقى السؤال المطروح: متى سيفرج عن هذه القطاعات؟ 

ومتى ستهتم السلطات المختصة بأمورها و شؤونها ؟

)تتمة ص1(

444

4120 • ال�شبـت  22 غـ�شـت  2020  جريدة طنجة • عـدد 

التجار يدقون ناقو�س اخلطر... 
و�شائقو �شيارات الأجرة ي�شتغيثون

•  رميساء بن راشد

ومعلــوم أن الحالـة الوبائية بالمغــــرب 
شهدت ارتفاعا مهوال في مختلف جهات البالد، 
منذ بداية  شهر غشـت الجــاري، األمــر الذي 
شكل فرصة للفيروس لينتشر بقوة في العديد 
من المناطق, ويرجع البعض ذلك إلى السماح 
بعيد األضحى  وفتح أسواق بيع الماشية  التي   
الهائلة،  البشرية  التجمعات   عنها  تغب  لم 
على  ما ساعد  االحترازية،  التدابير  كما  غابت 
انتشار الفيروس بشكل قوي عبر مختلف جهات 

البالد. 
واعتبرت بعــض المواقـــع اإلليكترونية، 
»تخرج  الجيش   ودبابات  الكمامة  غرامات  أن 

طنجة من مقبرة كورونا«. 
والحقيقة أن طنجة   لم تكن  يومــا على 
اإلصابات  ارتفاع  أسباب  وأن  »الموت«،  حافة 
معروفة سواء لدى السلطات  المحلية أو لدى 
طرأ  الذي  التحسن  وأن  أنفسهم.   السكان 
نتيجة  فقط،   ، اعتباره  ال  يمكن  الوضع   على 
»غرامات الكمامة«  ودبابات الجيش،  فوسائل 
الزجر ليست  دائما، الطريقة المثلى للوصول 
إلى النتائج الموجوة،  بل إن خير وسيلة إلحداث 
هو  المواطنين،  سلوك  في  المنشود  التغيير 
وتوعيتهــــم  الوضــع  تحسيسهـم  بصعوبة 

حصل  ما  وهو  بالجميع.  المحدقة  باألخطار 
عززه  الذي  المحلية  السلطات  عمل  بفضل  
المواطنين  وتفهم   ، األهلية  الجمعيات  عمل 
أن  ومتمدن،  ولو  حضاري  بشكل  وتعاونهم، 
تصرف بعض قوات األمن لم يكن دائما صائبا  

في تخاطبه مع المواطنين. 

واألمل أن يسري تحسن الوضع في طنجة 
المدينة والجهة، على سائر جهات البالد حتى 
يسترجع المواطنون الشعور باألمن والسالمة، 
بعد أشهر الرعب التي أثرت كثيرا عل نفسيتهم 

ومعنوياتهم.
ع.ك

 

اأوراق
مغربية

azizguennouni@hotmail.com

قضية »الضّو« لم تعد تُقلق المواطنين فحسب، بل تعدّتهم إلى 
عُلى  زال مستمرا،  ال  واسعا  جدال  وأشعلت  والبرلمان،  ذاتها،  الحكومة 

مستوى  أحزاب المعارضة ومواقع الفايسبوك والرأي العام الوطني. 
ولكن، لمَ كلُّ هذا اللغط، والحاُل أن رئيس الحكومة عيّن ثالثة 
أعضاء في مجلس »ضبط الضوّ« الذي أحدثه سلفه، »الحسنُ الذكر«، 
ما  غالبا  التي  »االستشارية«  »المجالس  الئحة   به   ليُغني  بنكيران،  
تطلع ببالغات موسمية،  موسومٌة  ببديهيات وعموميات قد ال تُبرّر 

الميزانيات  الكبيرة التي تُضخّ في جيوب أعضائها، واهلل أعلم ! 
قادة األحزاب السياسية المعارضة، وجدوها فرصة ثمينة  للتضامن 
مع بيان حزب التقدم واالشتراكية  الذي اعتبر تصرف  رئيس الحكومة 
ورئيسي غرفتي البرلمان، »إساءة صارخة وخرقا سافرا لألخالق السياسية 

والممارسات المؤسساتية«  ........ ! 
لغة اإلدانة انتقلت من أحزاب المعارضة إلى مكتب مجلس النواب 
الذي  »يطغى« عليه البيجيدي،حيث سعى بعضُ أعضائه إلى استفسار 

رسمي  لحبيبنا المالكي حول ما أسمته المعارضة بــ »الفضيحة«. 
 ال فضيحة وال هم يحزنون. هكذا رد العثماني، موضحا أنه يملك 
الصالحيات القانونية لتعيين ثالثة  من أعضاء  المجلس »الضوئي« 
دون التشاور مع أيّ كان.  »كارط بالنش،  نعام آس«. إال أن الفضوليين  
المشاغبين  »عمّقوا« البحث، فيما »ال يعنيهم« بطبيعة الحال، ليقفوا 
على ما هو أفظع: بدل الفضيحة فضيحتين . األولى أن  العثماني حدد 
ألفا  إلى62  تصل  التي  الهيئة  ألعضاء  الشهرية  التعويضات  بمرسوم 
و618 درهما خاما جزافا،  وتعويضات »برامكية«« أخرى لرئيس لجنة 
فض النزاعات،  في حدود7142 درهما عن أربعة اجتماعات في الشهر. 
الشهر، مبلغا جزافيا  اجتماعات في  أربعة  أما األعضاء فيتقاضون عن 
الكثير، حيث  الخيرُ  »الخابية«  زال في  وال  درهما.   5714 قدره  كذلك، 
إن العثماني لم يغفل تعويضات التنقل التي جعلها في حدود  700 
ل الهيئة  درهم في اليوم، داخليا، و 2000 درهما خارجيا، إضافة إلى تحمُّ
وأن  البد  الذي  للتشريع  وفقا  وغيرها  والكيلومترات  النقل  تعويضات 

يكون من وضعه  فاعل خير كريم جدّا. 
أما »الفضيحة« األخرى،  فهي، وفق ما تردد من أخبار في الموضوع، 
أن العثماني يكون  قد قرر تمتيع أعضاء الهيئة بتعويضاتهم الشهرية 
بأثر رجعي، أي منذ شهر دجنبر الماضي، تاريخ صدور قرار تعيينهم ، 
بمعنى أنهم سيتوصلون بحوالي 56 مليون سنتيم عن الستة أشهر 
التي »لم يضربوا فيها ضربة« والعاطي اهلل، سبحانه. وإذا صح هذا الخبر  

فإنه سيكون كارثة بكل معاني النّكبة. 
ذلك ألن األمر يُخالف قاعدة األجر مقابل العمل وألنه على فداحة 
التعويضات في زمن أزمة مالية خانقة، اهلل وحده يعلم مجراها ومرساها، 
ودين  داخلي وخارجي غير مسبوق .  فإن اإلعالن عن تعويضات مليونية  
ألعضاء مجلس ال يًجمع الشعب على ضروريته، في الوقت الذي تعرضت 
ماليين من الشعب  لضياع  أرزاقهم،  بسبب  ارتباك تدابير الحكومة في 
مواجهة الجائحة، حيث أتلفت مهنٌ وضاعت حرفٌ وفسد العديد من 
األعمال الحرة، وارتفع سهم البطالة  والبطالة المقنعة، بشكل مُرعب،  
وفرضت اقتطاعات »من المنبع« من أجور شرائح واسعة من  الموظفين 
مرٌ مُستفــزّ لمشاعر  »السوبالطيرن« ومن معاشــات المتقاعدين، ألأَ

المواطنين ومتحدّ لعواطفهم وأحاسيسهم، ومخيّب آلمالهم. 
ومن »المُغرّبات« المغربية، أن يدخل بنكيران على خط األحزاب 
المعترضة على تعيينات المالكي وبنشمّاس، ويُهنئها على موقفها 
الرافض لمبدأ »الوزيعة«، وهو نفسه الذي أحدث »مجلس الضو« يوم 

كان  يرأس الحكومة قبل أن يُطيح به عناده !  
التقــدم  إلى  البيجيدي  داخل  القائد«  »الرئيس  أنصار  سارع  وقد 
بمبادرة استفسار حبيبنا المالكي في الموضوع، إال أن الماكي وبنشماس 
سارعا لاللتحاق، مبكرا، بركب العثماني حيث تبنّوا أطروحته التي تعفيه 

من أي مشورة مع أيّ كان، بخصوص هذه التعيينات. 
واآلن، األمور أصبحت واضحة، فبفضل هيئة الضو، يمكننا أن نضغط 
على الزّر،  و »ها الضو جا«، ويمكننا أن نفتح الصنوبر، »وها الما جا«، 
»برّق ما تقشع« حكمة ربّانية. ألم يقل بنكيران، ذات يوم، لشبيبة حزبه 
»إن حكومة البيجيدي حكومةٌ مباركٌة« وأن العدالة والتنمية »هبة اهلل 

للمغاربة« ! 
انتهى الكالم !   

 »جمل�ُس هيئة ال�شّو«: 
تعوي�شاٌت باملاليني يف زمن الأزمة واجلائحة !!! 

حتـ�شــــــن  فـي  الو�شــــع 
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فضاء األنثـى :

وأخــيـــرا، ارتــفـــعَ صــوتُ المـــرأة على صــوت رجـــاالت 
حقوقهن  احترام  النساُء  والتشريـع،   وفرضت  السياسة  والحكم 
نصرا  ليحقَقن  واألعراف  التقاليــد  على  وتغلبن  المؤسسات،  في 
تاريخيا على »المتساهلين« في فرض األمــر الواقع، المتشبثين 
بتقاليد الجاهلية األولى، من أجل تبرير  عنادهم وإصرارهم على 
مُعيّنة  وسلوكات  بل  دائم  حجر  المرأة  وفرض  حقوق  هضم 

ومُهينة لها.   
يتعلقُ األمر في هذا المقـــام،  بالنساء السالليـــات الالئــي 
2007،  شكل  بدءا من سنــة  ليتخذ نضاُلهن،  ناضلن، لسنوات 
السالليــة من  المرأة  إقصاء  في  المتشدديــن  دائم ضدّ  صراع 
الساللية،  الجماعات  أراضي  في  الطبيعي  حقها  من  االستفادة 
معتدّين ببعض النصوص المرتبطة بظهير يعود لبداية القرن 
الماضي )أبريل 1919(  الذي تمّ إعطاؤه  تأويالت تسير على خط 
إقصاء النساء، ولم  تنجح التعديالت التي وقعت على هذا الظهير، 
ما بين 2009 و 2020،  إال في اعتراف »مُحتشم« بمساواة )على 
الورق ( بين رجال ونساء الجماعات الساللية، اعترافٌ بقي بدون 

تفعيل. 
ولعّل اقتناع المسؤولين بضرورة »فعل شيء ما« جاء نتيجة 
اإلحتجاجية  المظاهرات  العديد من  السالليات عبر  النساء  نضال 
أمام البرلمان ومقــرّ وزارة الداخليــة،  للمطالبــة بحقهــن في 
السالليــة،  مساواة مع  آبائهن في  األراضي  إرث  االستفادة من 
الرجل  الذي يُغّلب في باب رفضه لميراث النساء، تقاليدَ وأعرافا، 
كانت سائدة قبل دخول اإلسالم، والتي كانت تُحرم المرأة من 
إلى  انتقالها  يجوزُ  ال  القبيلة  أراضي  أن  الحقــوق  باعتبــار  تلك 
تزوجها  من  حال  في  الساللية  المرأة  وألن  أخري،  قبيلة  ملكية 
غريب تتسبب في مزاحمة هذا الغريب لقومها في أراضيهم. ولذا 

وجب اإلقصاء.   
ودوليا،  واسعا  وطنيا  صدى  له  كان  الساللية  المرأة  نضاُل 
حيث دخلت منظماتٌ حقوقية مغربية على خط نضال السالليات، 
المغربية  للنساء بالمغرب، والرابطة  الديمقراطية  الجمعية  منها 
للمواطنة وحقوق اإلنسان،  كما أن منظمات دولية تابعة لألمم 
أن  أساس  على  السالليات،  النساء  وضع  مع  المتحدة   تعاطفت 

ذلك الوضع  يَمسّ بجوهر مبدأ المساواة بين الجنسين.    
قضية  في  رأيه  أعطى  األعلى  العلمي  المجلس  فإن  للتذكير 
فجاء  الداخلية،  وزارة  من  بطلب   ،2010 سنة  السالليات،  النساء 
ردّه  أن ال وُجود في اإلسالم لما يبرّر استثناءهن من حقهنّ في 
االستفادة، شأنُهن شأن الرجال،  من محاصل الجماعة الساللية.   

سنـــوات  عشــر  الداخليــة  وزارة  ذلك،  انتظـــرت  ومــــع 
الجمـــاعــات  على  بالوصايــة  قانون  يتعلــق  بمشروع  لتتقدّم 
السالليـــة  )17 – 62(   يُنهـــي الجـــدل بخصوص المشاكـــــل 

المرتبطة باستفادة المرأة من أمالك الجماعات الساللية.   
ومعها  بالمغرب  السالليات  النســاء  تعتبــره  القانــون  هذا 
المنظمات الحقوقية  والنسائية، ثمرة نضال التحركات المطلبية 
أو  لمنظمات  دُخل  وال   ،2007 أبريل  منــذ  السالليات  للنساء 
على  المغربية  الحكومــة  تساعد  التي  تلــك  من  أجنبية  برامجَ 
عبر  اإلنسان،  بحقــوق  المرتبطــة  األزمات  بعض  من  الخروج 
النساء  تمويل برامج مشتركة بماليين الدوالرات،  كما أن نجاح 
السالليات في هذا الملفـ يُعتبر مكسبا هاما  ومرحلة ذات أبعاد 
التامة  المساواة  تحقيق  طريق  على  واعدة  واجتماعية  سياسية 
حرّ  متضامن،  ديمقراطي،  مجتمع  بناء  أجل  من  الجنسين،  بين 

ومتعدد، وقابل للحياة وللتطوّر.   

•  سميـة أمغـار -

�شاللّيـــات:  
اإ�شراّر الن�شاء يهزم 

عناد وكربياء الّرجال  

دور املنتخب املحلي يف حماية الرتاث الثقافـي والتاريخي

إن التطرق إلى دور المنتخب في حماية 
التوقف  يستوجب  والتاريخي  الثقافي  التراث 
برهة عند دور المنتخب عموما، أو بمعنى آخر 
التوقف عند فكرة االنتخاب سلوكا وتجسيدا 
عن  فصله  يمكن  ال  الذي  المفهوم  وهو 
التطور التاريخي لفكرة الديموقراطية وضرورة 
لالضطـــالع  الشعـــب  يختارها  نخبة  وجود 
بالشأن العام بما يصلحه، اعتبارا لكون حماية 
التراث الثقافي والتاريخي من مهام الجماعة 
التراث أوال  إليهــا هذا  التي ينتمي  البشرية 
وقبل غيرها من دارسين وباحثين ومهتمين، 
فإن المهمة تنتقل تلقائيا إلى من يفترض أن 
مقامها  ليقوم  اختارته  قد  البشرية  الجماعة 
أال وهو  العامة،  ويسهر على تدبير شؤونها 
المنتخب هذا على المستوى النظـري العام، 
على  أساسي  بشكل  يحيل  الحال  واقع  لكن 
نطاق اشتغال هذا المنتخب، أو اإلطار القانوني 
في  يجعلنا  ما  وهو  المهمة،  لهذه  الضابط 
السياق المغربي نقارب الموضوع أساسا على 
مستوى الجماعات الترابية، عبر رصد إشارات 
أولية لمحاولة استجماع عناصر الموضوع في 
سياقه العام. فمقتضيات القانون التنظيمي 
والذي  بالجماعات،  113/14المتعلق  رقم 
المناطة  االختصاصات   77 مادته  في  حدد 
بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم 
في  والمواطنين  للمواطنات  القرب  خدمات 
بموجب  إليها  المسندة  االختصاصات  إطار 
بتنظيمهــا  وذلك  التنظيمي،  القانون  هذا 
تمارس  الغاية  ولهذه  وتتبعها،  وتنسيقها 

واختصاصات  ذاتيــة  اختصاصـات  الجماعة 
مشتركـة مع الدولـة واختصاصات منقولــة 
المهام  هذه  »ومن  األخيرة.  هذه  من  إليها 
أو االختصاصات التي تقوم بها الجماعة مع 
الدولة« اختصاص تثمين المواقع التاريخية 
 87 المادة  الثالـث  البـاب  في  ورد  حيــث 
االختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة، 
اختصاص »المحافظة على خصوصيات التراث 
يقتضي  ما  وهو  وتنميته«  المحلي  الثقافي 
القيام بعدة مبادرات، منها على سبيل المثال 
ال الحصر: » إحداث المركبات الثقافية، إحداث 
المكتبات الجماعية، إحداث المسارح والمتاحف 
والتأهيـــل  والموسيقيـــة،  الفنية  والمعاهد 
والتثمين السياحي للمدن العتيقة والمعالم 

السياحية ، والمواقع التاريخية«. 
االختصاصات  مستــوى  على  إذن  هذا 
االختصاصات  مستــوى  على  أما  المشتركة، 
للجماعات  التنظيمي  القانون  المنقولة، فإن 
على  ينص  التخصيص،  وجـه  وعلى  نفسه، 
إلى  الدولـــة  المنقولــة من  االختصاصــات 
في  إياهـا  محددا   ،90 مادتـه  في  الجماعـة 
الماثر  وترميم  »حماية  أولهما  اختصاصين 
على  والحفاظ  الثقـافــي  والتـراث  التاريخية 
المواقع الطبيعية« بل إنه واعتبارا لمركزية 
يغفل  لم  الجماعي،  المجلس  رئيس  موقع 
الثقافــي  التـراث  حماية  في  دوره  المشرع 
أن  إلى   100 المادة  تشير  حيث  والتاريخي، 
بصالحيات  يضطلع  الجماعة  مجلس  رئيس 
عدة، ذكر البعض منها على وجه الخصوص، 

الحفاظ  في  »المساهمة  أورد  ضمنها  ومن 
التاريخــي  والتراث  الطبيعيــة  المواقـع  على 
التدابير  باتخاذ  وذلك  وحمايتها،  والثقافي 
الالزمة لهذه الغاية طبقا للقوانين واألنظمة 

الجاري بها العمل«. 
لكن ومن خالل مقاربتنا لهذه النصوص 
إغفــل  عدم  ورغــم  أنـه  سيتبين  القانونية 
مستوى  على  المحلي  المنتخب  دور  المشرع 
الثقافي  التراث  الترابية في حماية  الجماعات 
والتاريخـي، فإنه حصــر هــذه المهمــة في 
ما  وهو  والمشتركة،  المنقولة  االختصاصات 
هذا  في  المحلية  الجماعات  دور  عمليا  يعيق 
كاختصاص  إدراجهـا  عدم  ظـل  في  اإلطــار، 
ذاتي للجماعات الترابية، عكس ما ذهب إليه 
وفق  الجهة  بمهام  يتعلق  ما  في  المشرع 
التعديالت المنصوص عليها في إطار التوجه 
نموذج  تأسيس  إلى  الرامي  للدولة  الجديد 
يعنــي  ما  وهو  المتقدمة،  للجهوية  مغربي 
يبقى  المحلي  المنتخب  تحرك  هامش  أن 
محدودا ومرتهنا بإيرادات أخرى، لكن هذا ال 
ينفي عنه المسؤولية وأساسا ضرورة الترافع 
حماية  هدف  تحقيق  أجل  من  المؤسساتي 
الذاكرة الجماعية والتراث الثقافي والتاريخي، 
احزابا  الجميع،  مسؤولية  تبقى  فالمسؤولية 
قضية  إنها  ومؤسسات،  فاعلين  وجمعيات، 
تظافر  تستلزم  جماعية  وذاكرة  تاريخ 
مجهوداتنا المتكاملة لحمايتها من التالشي 

واالندثار.
محمد العربي بنرحمون

وألنــــه  »منشط« برنامـــج تافــــه 
لإللهاء و  »التكليـــخ«  في قناة »دوزييم«، 
واالستخفاف بذكاء المواطنين،  فإنه اعتبر 
نفسه »نجما« ال يلحــق بـه أحــد  يركعــه 

نظام وال قانون. 
إنه المدعو رشيــد العاللـــي »شو« 
بالنسبـة  لدوزيم امتطى  فرسا وقفز على 
أغلقتـه   الحجر الصحي، في شاطئ  نظام 
سلطات طنجة في وجه العموم كوسيلة 
لمقاومة  احترازيـة،  أخـرى،  وسائل  من 
الجائحة، وتسلل إلى شاطئ يعتبــر قبلة 
المدينة   هــذه  أهالــي  عنــد  االصطياف 
الذين مُنعوا منه ومن غيره من الشواطئ 
المتوسطية واألطلسيـــة، حيــــث إنه ال 
الرمال،  من  باالقتراب  حتى  لهم  يُسمح 
ويتم طردهم من الكورنيش،  فأحرى أن 
يُهاجموها على ظهر جواد ويرتاعوا في 

أفضيتها الخالية  إال من  النوارس. 
 واألفظع أن ينشر هذا »الشو«  صور 
األنترنيت،  على  هاتــه  البليدة  مغامرته 
وهو يبدو مزهوا  بالتحكم، هو ومن كانوا 
يمتد  شاطئ  في  فحسب،  ليس  برفقته، 
ألنه  وأيضا،  بل  لكويرة،  إلى  طنجة  من 
خرق قانون الحجر الصحي،  عمدا، وبسبق 
أنه  المواطنين  لجميع  ليتظاهر  إصرار، 
من  أشكاال  فرض  الذي  القانون«  »فوق 
المناطــق  مختلـف  على  الصحــي  العزل 

والبحار  بالمغرب. 

الحــدث  هذا  يثير  أن  طبيعيا  وكان 
حفيظة  أهل طنجة الذين رأوا  في تصرف 
هذا  »الشو« استفزازا لمشاعرهم واحتقارا 
الذي  القانــون  مع  اإليجابــي  لتفاعلهــم 
إن  بل  قساوته،  رغم  عليه،  يعترضوا  لم 
غضبهم نابع مما يالحظونه من تمييز وال 
مساواة  في التعامل مع القانون حيث يمنع 
عام،  والشمـال بوصف  أهالي طنجة  على 
الولوج إلى الشواطئ بينما غيرهم يصل 
إليها بسهولــة ويستمتع بها في تمــام  

الحفظ واألمان.  
التفاعـل اإليجابي ألهــل طنجــة مع 

حرص  بأن  إيمانهم  عن  صادر  القوانين 
الوالي على فرض احترام الحجــر الصحي 
وحماية  حمايتهـم  أجل  من  سليم  إجراٌء 
مشبوهــة  تصرفـــات  ولكن  سالمتهــم 
تواطؤات  بوجــود  توحي  والتي  للبعض، 
ما، وعلى مستـويـات ما، البد وأن تثيـــر 
غضبهم وتدفعهم إلى االستنكار واإلدانة.  
المحليـــة  السلطـــات  تحرك  وكان 
سريعا حيث استضاف األمن »السيد« شو 
الطوارئ  حالة  خرق  تهمة  إليه  ووجهت 
القناع، وكلتا  ارتداء  الصحية وتهمة عدم 

التهمتين يعاقب عليهما القانون .
ع ك 

 ُم�شاغٌب يف »دوزمي« يخرق قانون الطوارئ ال�شحية 
الأمن »ي�شت�شيف« ر�شيـد �شـو
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ْجُذوْب« ْمَع َهاُدو َراَحة َما ْبَقاْت َيا »اْلْ
اَحة.. َطّ ْفْبالْد ْمْقُلوَبة ْعَلى �شْ

ْواْلَبْقَرة ْم�ْشِكيَنة ْمْحُلوَبة
اَحة.. َفة..َما ِهي ْحِريَجة ْوال ْنَطّ ْم�َشّعْ

ي ْبَناْدْم ْتْرَتاْح ْتَخّلْ�ْص ْمْن �شِ
َما ْتْبَقا�ْص َهاّزْ ْذِبيْلُتو..

اَبة َطّ ا ْوال�ّشْ ْباْلَ
ُهَو ْوْقِبيْلُتو..

يقول »المجذوب«:

بنيحيى اللطيف  • عبد 

محمد العمراني

مجرد توضيح

أعاد الفيديو الذي يوثق رحلة باذخة، على متن يخت بشاطئ المضيق، 
لمجموعة من االشخاص، قيل أن من بينهم مصطفى التراب مدير المكتب 
الحياة  بين  التمـاس  حدود  حول  النقـاش  جديد  من  للفوسفاط،  الشريف 

الشخصية لرجال الدولة وبين حياتهم المهنية.. 
اليخت  الذي يظهر على متن  التراب هو  إذا كان  ما  النظر عن  وبغض 
األمر  أن  أو  مايا،  الشطاحة  إياه، وهو في غاية »النشاط« مستمتعا برقص 
أحقية  بمدى  تتعلق  حقيقية  إشكالية  يطرح  األمر  فإن  آخر،  يتعلق بشخص 
كبار مسؤولي الدولة في االستمتاع بحياتهم الخاصة، ما دامت غير مؤداة 

من المال العام.. 
نظريا ومن وجهة نظر قانونية وحقيقية فإن من حق أي مواطن أن تكون 
له حياته الخاصة، وأن يقتطع لنفسه أوقات يعيش فيها حياته الطبيعية دون 
إكراهات المهام والمسؤوليات التي يتحملها، لكن على المستويين العملي 
نتخيلــه،  الذي  الوضـوح  بذلك  ليس  الحياتين  بين  الفصل  فإن  والواقعي 
ظروفا  ويعيش  صارخة،  وطبقية  اجتماعية  فوارق  يعرف  بلد  في  خصوصا 

استثنائية قاهرة بسبب تداعيات فيروس كوفيد.. 
شخصيا، لم اتفاجأ بحجم الغضب الذي اجتاح مواقع التواصل االجتماعي، 
الفرصة  انتهزوا  الكثيرون  كان  وإن  للتراب،  الموجه  الالذع  الهجوم  وبهذا 
لتصفية الحساب مع الرجل، أو لنقل أنهم خططوا ودبروا أمر الفيديو للنيل 
إمكانية  أمام  عليه  الطريق  وقطـع  المهني،  وتدميــر مستقبله  التراب،  من 

تحمله لمسؤوليات أخرى على رأس مؤسسات دستورية أخرى. 
ببالدنــا،  النادرة  الكفـاءات  بين  من  التراب  مصطفى  أن  جميعا  نعرف 
حساسية  الجميــع  بال  على  يخفى  وال  األصابع،  رؤوس  على  والمحسوبون 
المؤسسة التي يديرها، وما تلعبه من دور ريادي اقتصادي وتنموي بالنسبة 
لبالدنا، بل وعلى المستوى الدولي، حيث أصبح من المساهمين الرئيسيين 
في تحقيق األمن الغذائي العالمي، بالنظر لحيوية مادة الفوسفاط في مجال 
الزراعة، وهو من هذا المنظور أصبح محط اهتمام وتتبع قوى وجهات دولية، 
بل ومصدر إزعاج لها، حيـث ال يروقهـا الدور االستراتيجي الذي بات يلعبه 

المكتب الشريف للفوسفاط..
كل هاته المعطيات تضع مصطفى التراب في خانة كبار رجاالت الدولة 

المؤثرين والنافذين.. 
حياته  يعيش  أن  في  بأحقيته  التشبث  فإن  االعتبارات  هاته  كل  وألجل 
على  تداعياته  حيث  من  مكلفا  أمرا  يصبح  يريد،  الذي  بالشكل  الشخصية 
من  بالكثير  ومحفوفا  وسياسيا،  اجتماعيـا،  اقتصاديا،  المستويـات،  مختلف 

المخاطر ..
يخلوا  أن  المسؤولين  كبار  من  وغيره  التراب  من  مطلوبا  ليس  طبعا، 
عليهم  يجب  ولكن  ومسؤولياتهم،  لمهامهم  24 ساعة  مدار  على  حياتهم 
اتخاذ أقصى تدابير االحتراز والحيطة حين اقتطاعهم وقتا ألنفسهم ليتفرغوا 
العمل،  ضغط  من  والتخلص  بعطلهم  واالستمتاع  الخاصة  لحياتهم  فيه 
ألنهم شئنا أم أبينا رجال دولة، ومن شبه المستحيل التمييز بين مناصبهم 

ومسؤولياتهم وبين حياتهم الشخصية.. 
الصمت  قرر  عندما  فادح  خطأ  ارتكب  قد  يكون  التراب  فإن  ولذلك، 
ورفض الخروج بتوضيح يضع فيه النقط على الحروف، ينفي أو يؤكد عالقته 
بالفيديو، عوض أن يترك مهمة الدفاع عنه لكثير من المتطوعين، معظهم 
فيما  األساسي،  دافعهم  هو  التراب  اكرم  الجميل  ورد  االشهار  صنبور  كان 

االقلية استنكرت حملة االستهداف من منطلق حقوقي وقانوني.. 
وإذا كان البد من درس يمكن استخالصه من ضجة الفيديو، فاألمر في 
نهاية المطاف ال يمكن أن نلبسه لبوسا قانونيا، إما لمنح الحق للمواطنين 
في اقتحام آلحياة الخاصة لمواطنين لهم وضع استثنائي، ونقصد بهم كبار 
بالحياة  مس  ذلك  باعتبار  القضائية  المتابعة  ورقة  بإشهار  أو  المسؤولين، 

الخاصة لألشخاص.. 
األمر في اعتقادي المتواضع له بعد أخالقي أوال واخيرا، حيث على كبار 
مسؤولي الدولة ورجاالتها مراعاة الظروف االستثنائية التي يجتازها الوطن، 
وعليهم االبتعاد عن أي موقف قد تكون له حمولة استفزازية لمشاعر فئات 

عريضة من المواطنين..
واهلل أعلم..

حدود التما�س بني احلياة 
اخلا�شة وال�شخ�شية العمومية

قائد  والتّنمية،  العدالة  حزبُ  يخشاهُ  الذي  »السّيناريو« 
االئتالف الحكومي، أصبحَ يطرحُ نفسه أكثر من أيّ وقتٍ مضى في 
العثماني«  »إخوان  رفضَ  لطالما  حيُث  العمومي،  النّقاش  واجهة 
»التّقنقراط«  من  تكتّاًل  تضمّ  وطني«،  »إنقاذ  حكومة  خيار 
والكفاءات لقيادة البالد في الّظروف الحالية الصّعبة في ظّل فشل 

السّياسيين في مواجهة »أزمة وباء كورونا«.
ولعّل من تجّليات »فشل السّياسي« في تدبير جائحة »كورونا« 
غياب أيّ تصوّر مشترك لفرق األغلبية للخروج من األزمة، السيما 
في ظّل ارتفاِع عدد اإلصابات في صُفوف المغاربة، وفشل المنظومة 
الصّحية في مُجاراةِ تمدّد الجائحة في كّل ربوِع المملكة، وهو ما 

ينذرُ بحدوثِ كارثة، إن لمْ تُتّخذ إجراءات جرّيئة الحتواء الوضع.
وطني  إنقاذ  حكومة  تشكيل  إلى  مكّثفة  دعوات  وانتشرت 
الوطنية،  الحساسيات  كل  يضمّ  موسّع  ائتالف  ذات  حكومة  أو 
البالد من األزمتين  السّادس على إخراج  الملك محمّد  لتعمل مع 
االقتصادية واالجتماعية، بينما يرفضُ زعماء أحزاب هذا المقترح، 
الذي وإن سلكه المغرب فسيكون أمام خيار تأخير موعد االنتخابات 

التّشريعية المقبلة.
ويبدو أنّه إذا تمّ سلكُ هذا الخيار، الذي يعتبره البعض ضربًا 
فإّن  ثقيلة،  بخطواتٍ  المغرب  يسلكه  الذي  الدّيمقراطي  لالنتقال 
حزب العدالة والتّنمية سيكون من أبرز الخاسرين، على اعتبار أنّه 
دائمًا ما يقدّمه نفسهُ كقوّة سياسية أولى في البالد ويتوّفر على 

زخٍم شعبي كبير.
وسبقَ للكاتب األوّل لحزب االتحاد االشتراكي، إدريس لشكر، 
وحدة  حكومة  إلى  والّذهاب  العثماني  حكومة  »إنهاء  اقترحَ  أن 
وطنية«، مبرزًا أنّه »في ظّل الوباء ستصبحُ الحاجة إلى الّلجوء إلى 

ائتالف حكومي أمرا حتميا«.
ورفض رئيس الحكومة واألمين العام لحزب العدالة والتنمية، 
سعد الدين العثماني دعوات تطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني 
لمواجهة تداعيات أزمة كورونا االقتصادية واالجتماعية، معتبرا أنها 

»محاولة لاللتفاف على المسار الديمقراطي في البالد«.
يتم  ألنه  وطني،  إنقاذ  لحكومة  معنى  »ال  إنه  العثماني  وقال 
اللجوء إليها عندما تكون هناك أزمة سياسية في البالد، ونحن لسنا 

في أزمة سياسية ولم يقل بهذا أحد«.
حكومة إنقاذ أم حكومة وطنية

وحدة  حكومة  بين  ما  لزرق  رشيد  السّياسي  المحّلل  ويميّز 
وطنية، التي يكون تشكيلها بجميع األحزاب الوطنية، وحكومة إنقاذ 

انتماء  أطرًا وكفاءات قد تكون بدون  وطني، »وهي حكومة تضمُّ 
سياسي«.

إّن  بالقنيطرة  طفيل  ابن  كلية  في  الجامعي  األستاذ  وقال 
التنمية،  العدالة  »حكومة وحدة وطنية تُبقي رئاسة الحكومة بيد 
ألّن األمر يتعّلق بتوسيع مجال التّحالف الحكومي، ويمكن أن يأتي 

باقتراح رئيس الحكومة، في إطار الفصل 47 من الدستور«.
أمّا في ما يخصّ حكومة الكفاءات الوطنية فيعتبرها المحّلل 
ذاته »بدون أيّ سند دستوري إال بإعمال فصل 59 من طرفِ رئيس 
حالة  إلى  اللجوء  فإن  الدستوري  الفقه  »وفق  أنّه  موردًا  الدّولة«، 
االستثناء يعود للسلطة التقديرية لرئيس الدولة، لتمكينه من كل 

الصالحيات من أجل إعادة األمور إلى نصابها«.
بشأن  لشكر  إدريس  »مبادرة  أّن  إلى  ذاته  الباحث  ويشيرُ 
تدبير  الحكومة  بفشِل  برّرها  التي  وطنية،  وحدة  حكومة  تشكيل 
وإبقاء  السياسيين،  إزاحة  من  تخوّفه  تُخفي   ،19 كوفيد  جائحة 
الوحدة  »حكومة  موضحا:  وزاد  الحكومة«،  رئيس  بيد  المبادرة 
الوطنية ستضمّ كّل األحزاب، خالفًا لحكومة إنقاذ وطني، التي قد 
تزيح كل السياسيين من الحكومة ليتمّ تعويضهم بالتّكنوقراط«.

حالة استثناء
كّل  تسعى  االستثناء  حالة  إعمال  »سيناريو  إّن  لزرق  وقال 
ينزع  لكونه  تجنبه،  إلى  والتنمية،  العدالة  مقدمتها  وفي  األحزاب، 

المبادرة من السياسيين«.
وتابع المحّلل ذاته: »حكومة كفاءات ال يمكن دستوريا إقامتها 
إال باستعمال الفصل 59 من الدستور، الذي يعطل الفصل 47 الذي 
يلزم رئيس الدولة بتعيين رئيس الحكومة من الحزب األول، وعلى 

أساس نتائج االنتخابات التشريعية«.
إنقاذ وطنية  أّن »خيار حكومة  السّياسي على  المحلل  وشدّد 
قد يكون فعاال في تدبير األمور وال يضع اعتبارات سياسية في تنفيذ 
المخططات الحكومية، وهو األمر الذي يفزع السياسيين، خاصة من 

العدالة والتنمية، ألن التواجد في الحكومة يجلب عائدا انتخابيا«.
إلى ذلك، أبرز الجامعي في تحليله أّن »وزراء البيجيدي يتشبّثون 
خاصة  المحاسبة،  من  للهروب  غطاء  لهم  تمّثل  ألنّها  بالحكومة 
من طرف المنتخبين على صعيد الجماعات والجهات، باإلضافة إلى 
تخوّف منتخبي الحزب على صعيد الجماعات الترابية من اختالالت 

تدبيرية«.
*عن »هسبريس«

�شيناريو حكومة اإنقاذ وطني ل�شّد »كورونا« 
ُيخيف »اإخوان العثماين«

)تتمة ص1(
فبعــد الرحلــة التي كانــت مبرمجة، 
يوم  بالمغرب،   العالقين  عودة  إطار  في 
الخميس 20 غشت، ، إنطالقا من طنجة،    
اإلسبانية  الدبلوماسية  السلطات  أعلنت 
بالمغرب، أنه تقرر  تنظيم رحلـة أخــرى  
على  الجــاري،  غشت   25 الثالثــاء  يــوم 
ميناء  من  انطالقا  زواال،  الثانية  الساعة 
تم  فقد  الغاية  ولهذه  المتوسط،  طنجة 
لشركة  الكبير  األسطول  من  باخرة  كراء 
أقـــدم  من  »تراسميديتيرانيا«  وهــــي 
الشركـات المالحيــة التي تؤمن رحــالت 
نظامية بين البلدين،  لتتكلف بنقل الرعايا  
ومن  المغاربــة  والمواطنيــن  اإلسبان 
جنسيات أخرى، المقيمين  بطريقة شرعية 
في إسبانيا.. ويمكن للراغبين في السفر 
االتصال  طريق  السفرعن  بطائق  حجز 
بالهاتف  بالشركة البحرية الناقلة  ويكون 
آخر  أن  ويُعلم  االئتمان.  ببطاقة  الدفع 

23 غشت في حدود  للحجز هو يوم  أجل 
الثانية زواال. ويؤكد منظمو السفر إلزامية 
استعمال األقنعة الواقية خالل مدة السفر.  

وكان عدد من  سكان مليلية العالقين 
بالمغرب طالبوا بتسهيل رحيلهم مباشرة 
من الناظور اعتبارا لكون أغلبهم قد نفذ 
ما كانوا يتوفرون عليه من مال بالمغرب 
عن  تبعد  التي  طنجة  إلى  انتقالهم  وأن 
الناظور بخمسمائة كيلومتر تقريبا، قصد 
ترحيلهم إلى إسبانيا   مكلف جدا، إضافة 
الصحي  الحجر  الختــراق  تعرضهـم  إلى  

بالمغرب. 
المغربيـــة  السلطــات  أن  ومعلوم 
الماضي   يونيه  من  التاسع  منذ  شرعت، 
بإسبانيا   العالقين  المغاربة  ترحيل  في 
الخطوط  أمنتها  جويـــة  رحـــالت  عبر 
مطارات  من  انطالقــا  المغربية  الملكية 
وقال  ومالقــة.  وبلبــاو  وبرشلونة  مدريد 
الصدد،  هذا  في  بوريطة،  الخارجية،  وزير 

أصبحت  العالم  مغاربة  عودة  خطة  أن 
قابلة للتنفيذ بعد اتخاذ التدابير الصحية 

المالئمة وإرساء هياكل االستقبال     
 وكانت أول طائرة  استقلها المغاربة 
 10 األربعاء  قد حطت  بإسبانيا،  العالقون 
الرمل”  “سانية  بمطــار  الماضي،  يونيه 
ركابها  بين  من  وكان  تطوان،  بمدينة 
الخضراء  الجزيرة  بمدينة  عالقون  مغاربة 
بعدما أقلعت من مطار مالقا. وكان 300 
قد  بإسبانيا،  العالقين  بين  من  مغربي 
“سانية  لمطار  الماضي  األسبوع  وصلوا 
جوية  رحالت   3 ضمن  بتطوان  الرمل” 
جرى  حيث  المغربية،  الملكية  للخطوط 
على  سياحية  ومنشآت  مراكز  إلى  نقلهم 
طول الشريط الساحلي “تمودة باي” بين 
ذلك  بعد  لتتواصل  والفنيدق  المضيق 
عملية عودة المغاربة العالقين بالمملكة 

اإلسبانية..
ع. ك

تنظيم رحلة جديدة بني طنجة واجلزيرة اخل�شراء 
لرتحيل الإ�شبان والأجانب املقيمني بهذا البلد، 

العالقني باملغرب
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تنظيم رحلة جديدة بني طنجة واجلزيرة 
اخل�شراء لرتحيل الإ�شبان والأجانب املقيمني 

بهذا البلد، العالقني باملغرب

َزاْيْد َناْقْص
عبد اللطيف بنيحيى

فريو�شات الثقافة 
والإعالم

واإلعالمي  الثقافي  الوضع  في  المتأمل  إن 
أفرزه  وما  المحروسة،  المدينة  هذه  عندنا،في 
من حصيلـــة على مستوى بعـــض اإلصدارات 
لما  بصلة  تمت  ال  التي  المعطوبة،  الهزيلة 
توهمه أصحابها أنها روايات أو سير ذاتية، ألمر 
يدعو إلى الحسرة والغبن، على هذا التردي الذي 
إليه وضع ثقافي مريض، ما أحوجنا أن نجد  آل 
الكورونا  المصابين بهذه  إنعاش بين  له سرير 
في  وعمقـــت  المضاجــع،  أقضت  التي  الخبيثة، 

قلوبنا المواجع.
وما زاد طين هذا الوضع بلة، ذلك الطابور 
النقد  باسم  و)المغيطين(،  المطبلين  رهط  من 
نصبــــوا  الذين  النصي،  والتفكيـــك  والتحليل 
القِرَب  هذه  في  في  للنفخ  وتطوعوا  أنفسهم، 
المهترئة المثقوبة، فال هي استوت، وال هم كفوا 
األوداج  لها  التي تختنق  بأنفاسهم  عن حشوها 
المهمة  بهذه  للقيام  فرصة  لهم  سنحت  كلما 

النفخية.
التي  اإلصدارات  هذه  أصحاب  أن  أشك  وال 
توالت )طبعاتها( بشكل يثير االستغراب، من باب 
في  يحسون  التمويه،  و  اإلثارة  لفنون  إتقانهم 
قرارات أنفسهم أنهم المعنيون في هذا )العمود( 
الذي يتمنى صاحبه لو تحول إلى عصا من غصن 
شجرة زيتون بري، ليضرب به )تحميلة( صارمة، 
لهؤالء الكتبة التافهين، فال تستكين الستعطاف 
فقيهنــا  الشـــأن مع  عليه  أو صــراخ، كما كان 
البكـدوري رحمه اهلل في حي المصلى، عندمـــا 
يتهيأ لسلخ قدمي أحد )المحاضرة( الذي يختلط 

عليه وضع النقط على الحروف.
بعـــض  إلى  أشــرت  الذي  اإلسفـاف  وهذا 
مالمحه في مجال  اإلصـدارات )األدبية(، ينطبق 
أيضا على تلك المهرجانات الموسيقية والشعرية 
التي جعلت الغيورين على هذه المدينة يضربون 
األخماس في األسداس، متحسرين على زمـــن 
والفني  الثقافــي  رصيدها  أغنى  مضى،  متوهج 
بعطاء تميز ببعده الوطني والمتوسطي والدولي.

األدبية  اإلصدارات  بعض  هنــا،  ونستثنــي 
صياغتها  في  أصحابها  بذل  القليلة،  والتاريخية 
كل  منا  تستحق  جبارة  مجهودات  وضبطها 
إصدارات  بينهم  من  نذكر  والتقدير،  التنويه 
المؤرخين جبرون  والعفاقي، والذكريات الدقيقة 
التقاطهــــا  من  المساري  حمـــزة  تمكن  التي 
الجوانب  عن  نظيــره  قل  إبداعي  وحس  بذكاء 
الخفية والبهية لمجتمع مدينة طنجة،  الشعبية 
كتبت  رواية  ألول  واألمينة  الرصينة  والترجمة 
»فسيفساء  العربي،  العالم  في  الفرنسية  باللغة 
مجهودا  شقرون  بن  عثمان  فيها  بذل  باهتة« 
كبيرا، وجهدا مضنيا، رغم معاناته مع الجهة التي 
كان من المفروض أن تكون داعمـة له ولهـا..

وإصدارات أخرى في مجال النقد األدبي لعز الدين 
الشنتوف ويوسف الناوري.

القادم من هذا  العدد  في  نتطــرق  وسوف 
العمود الزائد الناقص،إلى ما هو أدهى وأمرّ، في 
حقل الصحافة واإلعالم، الذي تناسلت في جسمه 
فيروسات خبيثة ال شك أن موعد الخالص منها 

قد حان واقترب.. وإن غدا لناظره قريب..!!

من المالحظ أن الحالة الوبائية 
بطنجة  بدأت تتحسن بشكل واضح، األمر 

الذي بعث األمل، من جديد،  في نفوس 
األهالي  الذين استفزتهم  الطريقة 
التي تعاملت بها بعض المواقع مع 

طنجة،  كمدينة  »موبوءة« والحال أن بؤر 
الجائحة كانت بالدرجة األولى »صناعية« 

ومسؤوليتها تقع على من غض الطرف عن 
استمرارها في العمل دون التقيد بتدابير 

وقائية صارمة. 
تحسنُ الوضع جاء نتيجة التدخل 

الصارم للسلطات المحلية ولتعاون 
المنظمات األهلية  وتفهم غالبية 

السكان،  بعد أن أيقن الجميع أن الوضع 
يزداد سوءا، وأن احترام تدابير الوقاية صار 

لزاما لوقف تفشي الجائحة. 

حتـ�شــــــن  فـي  الو�شــــع 

المغربية  الحدود  إغالق  منذ  بالمغرب،  العالقين  رعاياها  لترحيل  واسع  برنامج  تنفيذ  إسبانيا  مملكة  تتابع 
الذي   ،9 كوفيد  فايروس  مواجهة  في  الجانبين   من  اتخاذها  تم  التي  الصحية  التدابير  إطار  في  البلدين،  بين 
الزال يصيب العديد من مواطني البلدين ويزهق أرواح الكثيرين منهم، يوميا، وفي هذا اإلطار، نظمت السفارة 
بالمملكة  المقيمين  وكذا  بالمغرب  العالقين  رعاياها  لفائدة  بحرية  رحلة  العشرين  فوق  بالمغرب  اإلسبانية 

بصورة شرعية. 

سنة سعيدة
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إدارة  1442، يسعد  الجديــدة  الهجريـة  السنة  حلول  بمناسبة 
جريدة طنجة وكافة العاملين بها من محررين وكتاب وتقنيين أن 
أمير  الجاللة  صاحب  حضرة  إلى  التهاني  عبارات  بخالص  يتقدموا 

المؤمنين
الملك محمد السادس

األميـــر   العهد  ولي  الملكي  السمو  صاحــب  وإلى  واهلل  نصره 
رشيد  األمير موالي  الملكي  السمــو  صاحب  وإلى  الحسن  موالي 
القدير  العلي  من  راجين   ، الشريفة  الملكية  العائلة  أعضاء  وكافة 
أن يحفظ جاللته واألسرة الكريمة، ويبارك خطواته الرشيدة وينعم 

عليه بدوام الصحة والعافية والسالمة. 
وإلى  الكريم  المغربي  الشعب  إلى  التهاني  بصادق  نتقدم  كما 
كافة  الشعوب العربية واإلسالمية مع األمل في أن ينعم اهلل على 
االستقرار  من   ومغاربها بمزيد  األرض  مشـارق  في  المسلميـن 

والسعادة والتقدم. 


