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Wilaya de Tanger

La ministre du Tourisme rencontre 
les opérateurs de la région 

Covid 19 

Tétouan et sa région en alerte

trois mois après sa pre-
mière rencontre, l’été der-

nier, avec les hôteliers, restaura-
teurs, représentants du transport 
touristique et voyagistes de la 
région tanger-tétouan-al Ho-
ceima, la ministre du tourisme, 
Nadia Fettah alaoui, a présidé, 
mercredi 21 octobre, à la Wilaya 
de tanger, une nouvelle réunion 
de travail avec les opérateurs 
régionaux, en présence du wali 
de la région, Mohamed M’hidia 
et de la présidente du Conseil 
régional du tourisme, CRt-tta, 
Rkia alaoui..

Cette rencontre qui n’aurait, 
pour l’instant, donné lieu à aucun 
communiqué officiel détaillé, si-
non à une communication qua-
lifiant d’encourageants les pre-
miers signes de la reprise, aurait 
permis à la ministre de recueillir 
des propositions pratiques, mais 
qui restent à étudier, pour une re-

Le nord du Maroc qui a totalisé, 
jusqu’à présent, 15520 cas de 

contaminations depuis le début de la pan-
démie, est, de nouveau, après une accal-
mie notable, en pleine tourmente à cause 
de la flambée des cas , et les habitants de 
la ville de tétouan font face, depuis mer-
credi, à de nouvelles mesures restrictives 
afin de renverser la courbe galopante de 
l’épidémie du Coronavirus

a titre indicatif, au cours de la journée 
du jeudi 22 octobre, 248 nouveaux cas 
ont été enregistrés dans la région de tan-
ger-tétouan-al Hoceima., avec en tête la 
ville de tétouan comptant 87 cas positifs. 
Elle est suivie de tanger avec 61 cas dont 
sept étudiants à la faculté de Médecine. 

Face à cette recrudescence, les auto-
rités locales, en coordination avec les 
autorités sanitaires de tétouan, ont ins-
tauré dans la ville un couvre-feu nocturne 
qui va de 22 h à 5 h. Des barrages sont 
mis en place pour contrôler l’accès et la 
sortie de la ville, les déplacements des 
personnes, les parcs, aires et terrains de 
jeux de proximité sont provisoirement 
fermés, les rassemblements de plus de 
dix personnes sont interdits, les marchés 

lance du secteur dans la région. 
C’était donc beaucoup plus 

une séance d’écoute qui aurait, 
tout de même, servi à faire le 

boré par le Conseil régional du 
tourisme, CRt-tta, traçant des 
projets embryonnaires de pistes 
pour une reprise progressive du 

de proximité doivent fermer à 17h et les 
souks à 13h ; les cafés, restaurants, ham-
mams, instituts de beauté et salles de 
sports devront fermer à 22H.

Dans la région de tétouan, notamment 
à Martil, M’diq et Fnideq, la situation pan-
démique n’est pas meilleure, puisqu’on 
y a également annoncé l’application, de-
puis hier vendredi à minuit, d’une série 
de mesures restrictives, pour enrayer la 
propagation de la pandémie du Covid-19.

Comme pour le cas de la ville de té-

mams, des salons de beauté et des salles 
de sport, avec la réduction de 50% de leur 
capacité d’accueil, et la fermeture des 
parcs, jardins publics et des aires de jeux.

A cela s’ajoutent l’adoption du confi-
nement sanitaire total pour les membres 
des familles vivant avec une personne 
contaminée par le Covid-19, l’intensifi-
cation du contrôle et de la désinfection 
des quartiers et ruelles touchés par des 
foyers infectieux ; le renforcement des 
campagnes de sensibilisation à l’appli-
cation des mesures de prévention pour 
stopper la propagation de la pandémie et 
l’incitation des établissements et institu-
tions à privilégier le télétravail.

Par ailleurs, les autorités locales et sa-
nitaires invitent les citoyens à respecter le 
port du masque, la distanciation physique 
et les consignes de sécurité sanitaire.

Les mesures de fermeture et de déplace-
ment ne s’appliquent pas aux personnels 
des hôpitaux, cliniques et pharmacies, au-
torisés à se déplacer de et vers leur lieu de 
travail, idem pour les éléments de la police, 
de la gendarmerie royale, des forces auxi-
liaires et de la protection civile, les agents 
de l’autorité locale et leurs auxiliaires.

point sur les activités touris-
tiques régionales durant la der-
nière saison estivale et sur un 
avant-programme de travail éla-

tourisme international, et pro-
posant des solutions probables 
à même d’aider à la reprise du 
secteur sinistré dans le nord. 

Selon des informations qui ont 
filtré de la réunion de mercredi, 
les propositions des profession-
nels tourneraient autour de l’as-
souplissement des tests PCR 
avec possibilité de les effectuer 
à l’arrivée dans les aéroports 
marocains ; un ajout aux vols 
spéciaux, une ligne maritime 
ferry pour les visiteurs en pro-
venance de l’Espagne, sachant 
que, pour l’instant, les lignes 
Sète-tanger et Gênes-tanger 
sont suspendues ; l’assouplis-
sement des restrictions de cir-
culation de personnes entre les 
villes, notamment en périodes 
de vacances scolaires et de 
congés de fêtes et de fin d’an-
née, partant du fait que les hô-
tels sont très sécurisés.

touan, ces mesures portent sur la mise en 
place de barrages de contrôle, la ferme-
ture, à 21 heures, des cafés, des restau-
rants et des locaux à usage commercial, 
professionnel et de service, l’interdiction 
de la diffusion de matchs de football dans 
les cafés et restaurants, et l’instauration 
d’un couvre-feu nocturne de 22 h à 5 h.

Il s’agit également de la fermeture, à 
18h, des marchés de proximité, l’interdic-
tion de tout rassemblement de plus de 5 
personnes, la fermeture à 21h des ham-

La ministre du Tourisme, Nadia Fettah Alaoui, présidant, mercredi, une réunion de travail à Tanger, 
avec les opérateurs du Tourrisme, en présence du wali de la région, Mohamd M’hidi.

Ph : DR

Ph : DR
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Dans son classe-
ment des zones 

économiques les plus at-
tractives au monde pour 
l’année 2020, « FDI’s Glo-
bal Free Zone of the Year » 
place «tanger Med Zones 
» à la «deuxième zone 
économique mondiale », 
alors qu’elle était classée 
cinquième en 2019.

tanger Med Zones est 
développée sur une su-
perficie de 2.000 ha, et 
comprend six zones d’ac-
tivités, orientées autour 
des métiers de l’automo-
bile, de l’aéronautique, de 
la logistique, du textile et 
du commerce. Elle compte 
plus de 1000 entreprises 
représentant un volume 
d’affaires annuel à l’export 
de 85 milliards de dirhams 
(2019) et génère, à ce jour, 
près de 80.000 emplois.

Cette plateforme de com-
pétitivité régionale, ados-

La première im-
pression qui se 

dégage, une fois à l’inté-
rieur du Consulat général 
de France à tanger, c’est 
celle du strict respect des 
règles sanitaires contre la 
pandémie du Covid 19. 

La seconde, c’est celle 
du calme olympien qui 
règne dans cet imposant 
édifice de la diplomatie 
française, trônant au cœur 
de tanger.

C’est en milieu de ma-
tinée de jeudi 21 octobre 
courant que le Journal de 
tanger a été reçu par le 
nouveau consul général 
de France à tanger, M. 
Denis François, pour un 
entretien exclusif.

L’accueil était digne de 
l’hospitalité française.

Rappelons-le, cela fait 
un peu plus d’un mois, 
plus exactement, le 15 sep-
tembre dernier que le nou-
veau Consul général a pris 
ses fonctions dans notre 
ville, en remplacement de 
M. thierry Vallat qui était en 
poste à tanger depuis le 1er 
septembre 2017. 

a une question concer-
nant ses premières im-

sée au 1er complexe por-
tuaire en afrique et en 
Méditerranée, dispose 
d’atouts importants et 
garantit une proposi-
tion de valeur en phase 
avec les attentes des 
acteurs mondiaux. Elle 
s’est démarquée par la 
qualité de ses services 
intégrés, l’infrastructure 
aux standards interna-
tionaux et sa position 
géographique unique 
offrant aux investisseurs 
un pont maritime de 14 
km vers l’Europe et une 
connectivité maritime 
vers plus de 180 ports et 
70 pays.

Ce complexe portuaire 
marocain a obtenu, à 
cette occasion, d’autres 
importantes distinc-
tions dont le 1er prix 
mondial «Large tenant» 
pour la catégorie grands 
projets d’investissements, 

in automotive» grâce au 
dynamisme d’un écosys-
tème automobile fort d’une 

de la formidable montée 
en puissance du réseau 
des zones d’activités déve-
loppées par tanger Med, le 
plus important complexe 
industrialo-portuaire en 
afrique, situé sur le Détroit 
de Gibraltar.

Le rapport de classe-
ment de « FDI’s Global 
Free Zone of the Year» 
compare près de 100 
zones économiques, se-
lon des benchmarks in-
ternationaux, et mesure 
l’adéquation de leur offre 
face aux attentes des in-
vestisseurs.

La première place 2020 a 
été attribuée à «Dubaï Multi 
Commodities Center», aux 
Émirats arabes Unis ; la 
troisième est octroyée à « 
katowice Special Econo-
mic Zone » en Pologne, et 
la quatrième place est re-
venue à « Waigaoqiao Free 
trade Zone» en Chine.

pressions sur tanger et 
sa population, M. Denis 
François s’est montré en-
thousiasmé par l’évolution 
de notre ville aux « acti-
vités vivantes », en dépit 
des contraintes imposées 
par la pandémie du Covid 
19 ; et par « la chaleur des 
gens ».

Concernant ses prises 
de contact avec les autori-
tés locales et les membres 
de la Communauté fran-
çaise de la région, M. De-
nis François affirme avoir 
entrepris progressivement 
des démarches dans ce 
sens, qui s’avèrent toutes 
fructueuses. « J’ai eu le 
grand honneur d’être reçu 
par M. le wali de la région 
tanger - tétouan - al Hocei-
ma » dira-t-il. 

Le Consul général qui 
ne signale aucun fait né-
gatif dans ses démarches, 
évoque sa visite aux 
écoles, lycées et institut de 
la mission française à tan-
ger, où le diplomate a ap-
précié les méthodes d’en-
seignement, se félicitant 
des conditions favorables 
d’accueil qui se déroulent 
dans la stricte observation 

comme pour l’ensemble 
de notre réseau diplo-
matique et consulaire au 
Maroc. Elle a démontré à 
nouveau le très haut de-
gré d’engagement de ses 
équipes, et elle a souligné 
l’importance de notre ser-
vice public consulaire et 
ses missions d’accompa-
gnement de nos ressor-
tissants résidents et de 
passage.

Vous pouvez compter 
sur notre entier engage-
ment afin que l’action du 
Consulat général puisse 
répondre au plus près 
à vos attentes, dans un 
esprit d’écoute et de dia-
logue. Je travaillerai natu-
rellement en étroite coopé-

est entré au Ministère de 
l’Europe et des affaires 
étrangères en 1992. 

- 1992 – 1995 : Res-
ponsable de la zone 
asie-Océanie au sein de 
l’agence pour l’enseigne-
ment français à l’étranger

- 1995 – 1997 : Rejoint la 
Direction des ressources 
humaine 

- 1999 – 2001 : Rejoint 
la Direction générale de la 
coopération internationale 
et du développement 

- 2001 – 2004 : Res-
ponsable des affaires so-
ciales, adjoint au sous-di-
recteur de la sécurité des 
personnes

- 2004 – 2008 : Consul 
général adjoint à Montréal

- 2009 – 2013 : Secrétaire 
général de l’assemblée 
des Français de l’étranger

- 2013 – 2016 : Chef du 
bureau des politiques sta-
tutaires et de gestion des 
ressources humaines

- 2016 – 2020 : Sous-di-
recteur de la formation et 
des concours

- 15 septembre 2020 : 
nommé Consul général de 
France à tanger.

la mention de spécialiste 
mondial du secteur auto-
mobile «Specialism award 

centaine d’équipemen-
tiers installés, et le 1er 
prix africain pour les 
PME «Free Zone of the 
Year for SME’s» grâce à 
l’offre infrastructurelle et 
aux opportunités com-
merciales offertes pour 
cette catégorie d’entre-
prises.

Cette consécration 
vient renforcer davan-
tage le positionnement 
compétitif de la plate-
forme industrielle tan-
ger Med dans la reconfi-
guration des chaînes 
d’approvisionnement 
mondiales, en particu-
lier dans l’espace eu-
ro-méditerranéen, dans 
la perspective post- Co-
vid-19. 

C’est la première fois 
qu’une zone africaine 
occupe une place aussi 

élevée dans ce classement 
mondial, ce qui témoigne 

des règles sanitaires. 
En ce qui concerne le 

fonctionnement des ser-
vices consulaires, nous 
reprenons les termes du 
dernier message M. De-
nis François : « Je suis 
heureux de rejoindre une 
équipe très profession-
nelle et dévouée, avec la-
quelle je serai pleinement 
investi au service de la 
communauté française 
de notre circonscription 
ainsi que des Français de 
passage, en poursuivant 
le dialogue confiant noué 
avec les élus consulaires.

La crise sanitaire liée à 
la pandémie de COVID 19 
a constitué un défi majeur 
pour le Consulat général 

ration avec les différents 
acteurs qui valorisent la 
présence française dans 
notre circonscription, en 
particulier nos établisse-
ments d’enseignement 
français, nos instituts, la 
communauté d’affaires et 
les associations». 

Questionné au sujet de 
la commémoration pro-
bable de la Fête de l’ar-
mistice le 11 novembre 
prochain au consulat 
général de France à tan-
ger, le Consul général a 
confirmé la tenue de cette 
cérémonie , mais en ob-
servation des conditions 
sanitaires préventives 
exigées par les autorités 
sanitaires marocaines eu 
égard aux risques pos-
sibles de contamination 
consécutifs à la pandémie 
du Covid 19, dira le diplo-
mate français. 

Ainsi prendra fin l’en-
tretien exclusif accordé à 
notre hebdomadaire par le 
nouveau Consul général 
de France à tanger.

Rappelons que M. Denis 
François est né le 29 avril 
1965 : il est diplômé d’une 
maîtrise en droit public, et 

Tanger-Med

2ème zone économique spéciale 
dans le monde 

Entretien avec le nouveau 

Consul général de France
 Denis François
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Au moment où le Centre 
national de transfusion 

sanguine (CNtS) tire la sonnette 
d’alarme sur le manque enregis-
tré dans les réserves de sang, 
les centres régionaux lancent, à 
leur tour, un appel humanitaire 
exhortant les donneurs à sauver 
les vies des patients et des per-
sonnes qui ont besoin de sang.

a tanger comme ailleurs, l’in-
disponibilité de sang dans les 
centres de transfusion sanguine 
devient récurrente, particulière-
ment depuis la survenue de la 
pandémie du Covid 19 qui rend 
cette rare matière vitale très de-
mandée.

Le plus inquiétant c’est, 
comme chacun le sait, cette ma-
tière humaine ne se vend pas et 
ne s’achète. En outre, sa conser-
vation est limitée dans le temps. 
La seule et unique source de 
sang provient des dons de per-
sonnes bénévoles et conscientes 
de la gravité de la situation.

De plus en plus, les frigos des 
centres de transfusion se vident 
d’où un danger de mort pour les 
patients nécessitant des inter-
ventions chirurgicales urgentes, 
donc ne pouvant être décalées.

Et cela est valable dans la to-
talité des centres hospitaliers 
et cliniques du Maroc, obligés 

Le Conseil de la région 
de tanger-tétouan-al 

Hoceima a été sélectionné pour 
rejoindre le programme local de 
Partenariat pour un gouverne-
ment ouvert (OGP Local), ce qui 
en fait la première entité de la 
région Moyen-Orient et afrique 
du nord (MENa) à adhérer à ce 
programme participatif.

Dans un communiqué, ce 
Conseil explique que l’accep-
tation de son adhésion à ce 
programme, qui constitue une 
initiative rassemblant les gouver-
nements et les organisations de 
la société civile pour garantir plus 
de transparence, de participation 
et d’inclusion, intervient après 
l’évaluation de sa candidature et 
son élection par les différents co-
mités de sélection représentés au 
sein du programme OGP Local.

L’adhésion du Conseil de tan-
ger-tétouan-al Hoceima à ce pro-
gramme est le fruit de la politique 
proactive qu’il mène conformé-
ment à un processus de concer-
tation entre les différents acteurs 
aux niveaux national et régional, 
et qui s’est concrétisée à travers 
la mise en valeur et la consé-
cration de ses réalisations, en 
termes d’ouverture et de mise en 

L’organisation «Salama au travail» lancée par UNFPa, 
le Fonds des Nations unies pour la population, pour 
répondre aux contraintes de la période de sortie du 

confinement dans le milieu du travail, nous a été présentée, 
pour la première fois, pendant l’été dernier, par notre concitoyen 
Mohammed Serifi Villar, Coordonnateur régional de UNFPA ,à 
l’occasion d’une opération lancée par ladite organisation, en 
étroite collaboration avec des partenaires institutionnels et de 
la société civile, pour agir auprès des populations vulnérables ; 
et une deuxième fois à l’occasion du lancement d’une nouvelle 
initiative dans un nombre d’entreprises industrielles dans la 
ville de tanger.

Cette fois, on apprend que «Salama au travail» est à l’œuvre à 
El Hoceima où elle intervient dans la participation économique 
de la femme rurale.

ainsi, après donc son intervention précitée dans le milieu 
industriel, avec les femmes ouvrières, «Salama au travail» 
consacre cette nouvelle phase à l’action dans les coopératives 
artisanales et agricoles.

Les actions de cette phase devaient être lancées hier vendredi 
23 octobre au complexe artisanal d’al Hoceïma. 

Ces mesures ont pour objectif d’appuyer, dans un premier 
temps, quelque 1.200 femmes dans 120 coopératives agricoles 
et artisanales dans la région de tanger-tétouan-al Hoceïma, et 
profiter à plus de 50.000 personnes de leur entourage proche.

L’intervention de «Salama au travail» dans le milieu rural a 
pour objectif de «sensibiliser et renforcer les compétences des 
femmes œuvrant dans des coopératives dans le monde rural, 
à travers la communication pour le changement de comporte-
ment, des mesures de protection dans les espaces communs et 
des moyens de protection individuelle.

Dans la pratique, des kits de protection seront confectionnés 
par les femmes concernées elles-mêmes, leur permettant de 
participer activement dans ce processus et générer des reve-
nus supplémentaires.

«Cette initiative conjointe se veut être un premier pas pour dé-
velopper un programme durable et pérenne auprès de la femme 
rurale, qui soit soutenu par les services publics et les associa-
tions de proximité et professionnelles, explique-t-on, précisant 
que ce travail prend en considération les conséquences que 
les femmes œuvrant dans les coopératives rurales ont dû subir 
suite à l’arrêt de l’activité économique.

Une attention particulière est accordée aux femmes qui 
viennent des communautés les plus exclues, qui ont le plus subi 
les effets de la crise et où la pauvreté a été accentuée en cette 
période de difficultés économiques.

de s’approvisionner auprès des 
centres de transfusion sanguine.

En parlant de celui de tanger, 
répétons-le, la situation de pénu-
rie est fréquente, déjà qu’un seul 
centre s’avère désormais insuffi-
sant, estime-t-on, et l’appel aux 
généreux donneurs est perma-
nent, ce qui incite ce centre, en 
coordination avec des acteurs 
de la société civile, à organiser, 
chaque fois, une campagne de 
don du sang, exhortant les conci-
toyens à se montrer généreux.

Fort heureusement, assez 
nombreux sont les donneurs 
qui répondent à l’appel. Malheu-
reusement, cela ne comble pas 
toujours les besoins incessants. 

aujourd’hui encore, de vibrants 

œuvre des mécanismes de dé-
mocratie participative, et ce via la 
mise en place d’un plan d’action 
régional 2020-2022, en ligne avec 
la stratégie nationale, qui couvre 
les axes d’accès à l’information, 
de transparence budgétaire, de 
participation citoyenne, et de 
communication et sensibilisa-
tion au gouvernement ouvert.

Le conseil de la région tta, en 
tant que nouveau membre de ce 
programme participatif, œuvre-
ra aux côtés des organisations 
de la société civile et d’autres 
membres du gouvernement ou-
vert à décliner les objectifs de 

appels sont lancés pour inciter 
les citoyens à faire don de leur 
sang. tout ce qu’on peut espé-
rer, c’est que les gens prennent 
conscience de l’importance d’un 
tel geste humanitaire en venant 
en grand nombre au centre pour 
faire don de leur sang.

C’est une question d’un quart 
d’heure mais, surtout, de volonté 
et de grande satisfaction morale 
de sauver une vie humaine…! En 
dehors des interventions chirur-
gicales classiques, il s’agit, le 
plus souvent d’enfants atteints 
de cancer, de victimes d’acci-
dents de la circulation ou encore 
de jeunes mamans enceintes 
souffrant d’hémorragies aigues...
entre autres.

cette initiative au niveau régional 
et à améliorer les méthodes de 
travail au service des citoyens, a 
assuré la même source.

Grâce à ce partenariat, le 
Conseil aspire à renforcer ces ef-
forts de coopération avec toutes 
les parties régionales et à tirer pro-
fit des enseignements tirés par les 
autres membres du programme.

Il convient de noter que le 
Conseil de la région tanger-té-
touan-al Hoceima a été élu aux 
côtés de 56 nouveaux membres, 
qui ont été sélectionnés parmi 112 
candidats, représentant 64 gou-
vernements locaux de 32 pays.

« Salama au travail » 
à El Hoceima 

Assistance à 1.200 femmes dans 
120 coopératives agricoles 

et artisanales dans la région TTA

Nouvelle alerte 

La pénurie de sang 
est au rouge à Tanger 

Ph : DR

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

adhésion à l’OGP Local 
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ActuAlités

Tout a commencé par un gros lapsus lorsque le 
député du parti de la justice et du développe-

ment (PJD), maire de Fès, Driss El AZAMI EL IDRISSI, bouil-
lonnant sous la coupole du parlement, a perdu le contrôle de 
son langage en versant dans «l’argot dialectal», défendant, 
bec et ongles, le maintien de la «retraite à vie» des parlemen-
taires, lors de la réunion d’une commission parlementaire te-
nue mardi dernier, pour débattre justement de la conserva-
tion ou la suppression de cette pension de retraite. 

« Voulez-vous que l’on travaille biliki pour vous ? » a dit 
Driss Al Azami, dans un mouvement de colère.

Le lapsus « Biliki » signifie : « pour rien ; gratis », au sens 
de l’intervenant.

Il a suffi de ce vulgaire pataquès considéré comme insul-
tant pour la langue arabe et provoquant envers les Maro-
cains, pour réveiller le diable endormi des contestations de la 
rente à vie des parlementaires et des ministres, et rallumer la 
mèche des protestations.

Cette dramedy intervenait presque simultanément avec la 
disparition d’un grand artiste-comédien, ce qui a fait écrire par 
notre confrère, l’hebdomadaire national Tel Quel : « Feu Aziz 
Saadallah vient malheureusement de nous quitter, voici que 
de nouveaux comédiens ont fait irruption sur nos écrans, le 
temps d’un épisode de sitcom. C’est Driss Azami El Idris-
si qui a fait rire (ou pleurer, en fonction des sensibilités) 
les Marocains devant leurs télés. Le spectacle a eu lieu 
dans l’hémicycle et le discours est éloigné, très éloigné, 
de celui tenu par le PJD, il y a quelques années devant 
des millions de Marocains alors que se profilaient des 
élections où le parti de la Lampe faisait office de favori. 

Durant cette réunion de la commission parlementaire, 
notre ancien ministre s’est transformé en défenseur des 
traditions, lui dont le parti a tant appelé au changement. La 
retraite parlementaire ? Un débat “populiste” selon le dépu-
té-maire de Fès dont le propos pourrait être acceptable en 
temps normal, mais qui est difficilement cautionnable lorsque 
les licenciements économiques s’enchaînent et que les Ma-
rocains craignent pour leur avenir » a écrit l’hebdomadaire 
national.

Aussitôt, le jargon politique marocain s’est enrichi d’une 
nouvelle appellation : « Les bilikistes » désignant les incondi-
tionnels, comme El Azami, adeptes du maintien de la « rente 
à vie » au bénéfice des parlementaires qui, « grâce à eux, la 
Nation reste debout », dira le député Pjidiste .

Ipso facto, les réseaux sociaux se sont largement emparés 
de la question pour dénoncer la « langue fourchue » de Driss 
El Azami, et pour remettre sur le tapis la question de cette 
fameuse « rente » faisant depuis toujours l’objet de contes-
tations populaires y compris par le PJD lors des élections lé-
gislatives de 2011 qui ont porté le parti islamiste au pouvoir.

Cette sortie musclée de Driss El Azami semble apparem-
ment précipiter les choses, mais dans le sens contraire 

à celui que le député PJDiste escomptait.
En effet, depuis mardi, la question récurrente qui 

revient sur toutes les lèvres est celle de savoir si 
l’on doit supprimer la retraite des parlementaires 
? Selon plusieurs indicateurs, la réponse serait 
plutôt « oui », ce qui ne manque pas de créer une 

certaine panique au sein du parlement ... !

Panique au parlement

Les retraites des par-
lementaires, au 

même titre que celles des mi-
nistres, a toujours suscité l’indi-
gnation populaire. Considérées 
comme injustes et non méri-
tées, ces retraites sont versées 
à vie aux concernés pour des 
mandats grassement rémuné-
rés et limités dans le temps. 

Le débat, jusque-là sciem-
ment refoulé chaque fois, sur 
cette question lancinante, vient 
de refaire surface aussi bien 
dans l’enceinte parlementaire 
que sur les réseaux sociaux, 
mais aussi dans la rue.

C’est la jeune députée Ibtis-
sam azzaoui du parti de l’au-
thenticité et de la modernité 
(PaM) qui a réveillé le diable 
endormi, en proposant un nou-
veau projet de loi suggérant la 
suppression des pensions de 
retraite versées aux députés. 
Un texte audacieux qui n’est 
pas du goût de toute monde, 
et surtout pas de celui du dé-
puté Pjdiste qui cumule aussi 
la double-fonction rémunérée 
de président de la commune 
urbaine de la ville spirituelle de 
Fès, Driss El azami El Idrissi.

N’empêche, la commission 
des Finances à la Chambre 
des représentants n’avait pas 

d’autre choix que celui de sou-
mettre au débat le texte de ce 
projet de loi, pour le mardi 13 
octobre 2020. 

C’est justement ce débat qui 
a provoqué l’ire musclée du dé-
puté et maire de Fès, Driss El 
azami El Idrissi qui, en tentant 
de bâcler ce déât risqué, n’a fait 
qu’attiser la flamme des contes-
tataires de ce régime de retraite, 
enclenchant ainsi des prises de 
position sur les médias sociaux 
qui, depuis quelques semaines 
déjà, bruissaient d’une pétition 
à grande échelle lancée par 
des internautes qui appellent à 
annuler les retraites des parle-
mentaires sous peine de boy-
cotter les prochaines élections 
prévues en 2021. Une échéance 
électorale proche, à laquelle se 
préparent activement les par-
tis politiques qui commencent 
d’ores et déjà à lancer des opé-
rations ponctuelles aux allures 
de campagnes électorales anti-
cipées.

Ladite pétition connaît un 
franc succès avec l’adhésion 
d’un grand nombre de Maro-
cains en colère contre un tel ré-
gime de retraites, institué dans 
les années 90 et qui ne trouve 
plus sa place dans les circons-
tances économiques actuelles, 
marquées par la crise sanitaire 
du Covid 19 et la baisse des re-
cettes de l’Etat.

tous ces facteurs on contri-
bué à attiser la colère du député 
El azami qui s’est carrément 
déchainé contre les réseaux 
sociaux : «Le Parlementaire 
doit-il travailler « beliki (gratis) 
? », é répété le député Pjidiste, 
fustigeant ainsi ceux qu’il a 
qualifié d’«influenceurs» sur 
les réseaux sociaux, les accu-
sant d’«induire les gens en er-
reur» lorsqu’ils évoquent les re-

traites des parlementaires et le 
cumul fonctions et donc des 
indemnités, comme c’est son 
propre cas puisqu’il bouffe à 
plusieurs râteliers. 

«Je le dis clairement, en ré-
ponse au populisme odieux 
et l’atteinte aux institutions : 
le Maroc est fort par ses insti-
tutions et à sa tête Sa Majesté 
le Roi que Dieu le préserve et 
avec lui le gouvernement, le 
parlement, les institutions ter-
ritoriales, les walis et gouver-
neurs, les directeurs de service, 
les chefs et les fonctionnaires 
qui, grâce à eux, l’Etat est solide 
!», » dira El azami, poursuivant : 
« ces gens travailleront-ils biliki, 
sans salaires? Ces personnes 
ne travaillent pas pour Dieu. Ils 
le font certes en implorant la 
miséricorde de Dieu mais il leur 

faut, à la fin du mois, de quoi 
nourrir leurs enfants !» (sic). 

Les observateurs estiment 
que Driss El azami s’est particu-
lièrement égaré à ce niveau-là, 
et tenté de brouiller les cartes, 
parce que la commission ne dé-
battait pas des salaires, ni des 
primes, mais d’un sujet bien dé-
fini qui divise depuis toujours, 
celui de la retraite contestée 
que l’on considère indûment 
accordée au parlementaire qui 
n’est pas un fonctionnaire et 
n’est pas soumis au statut gé-
néral de la fonction publique, 
notamment le Dahir du 24 fé-
vrier 1958, mais exerce, à sa 
demande, un mandat volontaire 
consistant à contrôler l’action 
du gouvernement, à contribuer 
à l’élaboration des lois et à éva-
luer les politiques publiques, 
et il perçoit un salaire mensuel 
tout au long de son mandat 
électoral.

Cela n’a pas empêché l’in-
traitable intervenant d’insister: 
« C’est du populisme et nous 
devons faire face, sans avoir 
peur de ce qu’on appelle les 
attaques des soi-disant influen-
ceurs sociaux !», incitera-t-il. 

Suite en page 6

Retraite des parlementaires : 
 après la poignante plaidoirie du député Driss El Azami
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tel qu’annoncé dans notre 
précédente édition, la dé-

légation composée d’une quin-
zaine de voyagistes espagnols, 
membres de l’association des 
agences de voyage de la région 
d’andalousie, accompagnés 
de deux journalistes, accueil-
lie dans la soirée de jeudi 15 
octobre courant à l’aéroport 
Ibn Batouta à tanger, par la 

présidente Rkia alaoui et des 
membres du Conseil régional 
du tourisme tanger-tétouan-al 
Hoceima (CRt-tta), a commen-
cé, dès le lendemain, vendredi, 
son programme de visite qui l’a 
conduite, en plus de tanger, à 
tétouan et Rabat. 

Rappelons que dans le cadre 
de ce premier «Fam trip» co-or-
ganisé depuis le début de la 
pandémie du nouveau corona-
virus (Covid-19), par la repré-
sentation en Espagne de l’office 
national marocain du tourisme 
(ONMt) et le CRt-tta, pour pro-
mouvoir la destination Maroc, 
notamment celle du nord du 
royaume, une première séance 
de travail a réuni, dès vendredi 
matin, dans un palace de tan-
ger, les hôtes andalous avec 
des professionnels représen-
tant différents secteurs du tou-
risme à tanger. 

Pour le représentant de 
l’ONMt en andalousie, azze-
dine Bijjou, cette visite s’ins-
crit dans le cadre des efforts 
consentis par l’Office pour pro-

mouvoir le tourisme au Maroc.
«Le contexte de la pandémie 

a compliqué l’organisation de 
ce voyage en faveur des ac-
teurs touristiques de la région 
de l’andalousie. Nous avons, en 
fin de compte, réussi à l’orga-
niser afin de permettre aux ac-
teurs touristiques espagnols de 
rencontrer leurs homologues 
dans la région de tanger-té-

touan-al Hoceïma et à Rabat, 
en vue d’examiner la possibilité 
de programmer des voyages et 
d’encourager les touristes es-
pagnols à visiter le Maroc pour 
contribuer à la relance du sec-
teur», dira Bijjou, précisant que 
la présence de eux journalistes 
parmi la délégation espagnole, 
contribuera à rapprocher les 
touristes de la région de l’an-
dalousie de l’atmosphère favo-
rable existante au Maroc.

après tanger, la délégation 
andalouse s’est déplacée, sa-
medi 17 octobre à Rabat ? à 
bprd du tGV al Boraq, pour 

une visite de prospection qui 
était l’occasion pour les respon-
sables du Conseil régional du 
tourisme de Rabat-Salé-kénitra 
(CRt-RSk), de présenter l’offre 
touristique de leur région.

« Cette opération est la pre-
mière ouverte à l’international 
depuis que le Maroc est touché 
par la pandémie du Covid-19. 
Elle va permettra à notre des-
tination de faire connaître les 
mesures sanitaires en vigueur 
dans notre pays » a indiqué le 
président du CRt- R.S.k, Has-
san Bargach, annonçant qu’une 
rencontre a été organisée entre 
les membres de la délégation 
de l’andalousie avec les pro-
fessionnels du tourisme de la 
région de Rabat ». 

L’intéressé précise que les Es-
pagnols arrivent en cinquième 
position des touristes qui choi-
sissent la destination Rabat, et 
rappelle que, sur le plan natio-
nal, environ un million de tou-
ristes espagnols visitaient le 
Maroc avant la pandémie.

« Cette visite intervient à un 
moment où l’on assiste à un 
début de reprise de l’activité du 
secteur du tourisme au niveau 
de notre région », indique Has-
san Bargach. 

De retour à tanger et tétouan, 
la délégation andalouse a pour-
suivi ses rencontres avec les 
professionnels de notre région.

Pour plus de détails sur les 
travaux, les résultats et les re-
commandations de cet éduc-

tour, nous pourrions probable-
ment recevoir un communiqué 
récapitulatif officiel, à ce sujet, 
de la part du CRt-tta. 

ActuAlités

Il fallait beaucoup plus que ça pour « fermer le bec » à ceux 
que Driss El Azami appelait les influenceurs, surtout que plu-
sieurs voix se sont mises de la partie pour s’élever contre le 
«biliki» du ténor péjidiste.

« C’est un vrai scandale! Un ancien ministre et maire de la 
capitale spirituelle du Royaume ose effrontément défendre des 
parlementaires qui touchent un très gros salaire mensuel, alors 
que d’autres citoyens ont les poches vides », a dénoncé un 
journal arabophone national, ajoutant : « ce député, est venu 
demander aux Marocains, dont certains ne trouvent pas de 
quoi se nourrir en ces temps de crise, s’ils veulent que nous 
travaillions ‘biliki’ et que nous n’offrions rien à nos enfants à la 
fin du mois » (sic). S’adressant au dirigeant PJDiste, le journal 
lui conseille: « allez, ‘a khouna’ (notre frère), continuer sur cette 
voie puisque votre sens politique vous permet de défendre vos 
millions de centimes, devant un peuple opprimé qui n’a que sa 
patience! ». Et de conclure: « Prenez, ‘a khouna’, ce que vous 
voulez et ce, au moment où le gouvernement que dirige votre 
parti octroie entre 800 et 2000 DH aux Marocains…». 

Conclusion plutôt défavorable pour Driss El azami El Idrissi 
qui avoir réellement raté le coach puisque, pour le moment, on 
semble vraiment s’acheminer vers la suppression du régime 
de retraite des députés. 

En effet, si le texte de loi proposé est approuvé, cela impli-
querait, dès son approbation puis son entrée en vigueur, l’ar-
rêt des prélèvements sur les cotisations des représentants en 
cours de mandat. Ces derniers bénéficieraient du cumul des 
montants déjà prélevés. En revanche, tous les députés qui se-
ront élus ultérieurement seront privés du régime actuel. Ce qui 
conduirait à une suppression totale des retraites des députés. 
Si ce texte ne concerne pour le moment que les députés, beau-
coup dans la sphère politique appellent à sa généralisation aux 
membres de la chambre des conseillers et même aux ministres. 
On relève déjà des mouvements à la deuxième Chambre où 
des Conseillers demandent au président de convoquer une 
conférence pour discuter des mécanismes visant à liquider le 
régime de retraite. 

Ces événements qui se bousculent ne manquent pas de 
créer une certaine angoisse, voire une panique au sein des 
deux chambres du parlement et parmi des membres du gou-
vernement car, on ne se sépare pas aussi facilement du sein 
nourrissant de la maman.

Il faut cependant dire que ce n’est pas la première fois qu’un 
tel projet de loi est proposé. avant le PaM, d’autres formations 
politiques ont, par le passé, proposé des textes similaires qui 
n’ont jamais abouti.

Seulement, cette fois, les circonstances politiques et écono-
miques ont radicalement changé avec la crise du Covid-19 qui 
sévit dans le pays et tout son corolaire de difficultés engen-
drées pour les finances de l’Etat. Ce nouveau contexte de crise 
pourrait, en effet, aider, selon des spécialistes, à donner des 
chances de réussite à ce nouveau projet de loi, qui, il faut bien 
le dire, répond à une revendication populaire très ancienne. 

Certains diront que la suppression des retraites aux parle-
mentaires ne permettra pas de construire des hôpitaux, mais 
elle enverrait un signal fort aux citoyens… !

Suite de la page 5

Panique 
au parlement

Fam trip 
des voyagistes andalous 

à Tanger-Tétouan

Ph : DR

Tarte de bienvenue découpée par la présidente du CRT-TTA, 
Rkia Alaoui et la présidente de la délégation andalouse.      

Démarches de la délégation espagnole à Rabat

Ph : DR

Ph : DR

Ph : DR
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Al-Hoceima
Saisie de 4 tonnes 

de résine de cannabis 

Une patrouille pédestre relevant du poste de sur-
veillance de la Marine royale d’Inouaren, situé à 

quatre kilomètres à l’ouest d’al Hoceïma, a procédé, tôt 
dans la matinée du mardi 20 octobre, à la saisie de 117 
ballots de résine de cannabis, d’un poids total de quatre 
tonnes, dissimulés dans un thalweg adjacent à la plage 
de la localité, en attendant leur acheminement qui devait 
se faire peu de temps après par embarcations clandes-
tines vers la côte espagnole.

Des trafiquants qui étaient planqués non loin, ont été 
débusqués mais ils ont eu le temps de prendre la fuite, 
abandonnant leur camelote. 

La cargaison saisie a été confiée à la Gendarmerie 
royale d’al Hoceïma pour la procédure judiciaire d’usage 
et enquête pour identifier les commanditaires et les 
exécutants de cette opération de trafic international de 
drogue.

uuuuuu

Melloussa 
Vol de pièces détachées 

pour automobiles, 
à l’usine Renault 

Des éléments de la gendarmerie royale, en coordina-
tion avec les services des douanes, ont procédé, 

samedi 17 octobre courant, à la saisie d’un gros lot de 
pièces détachées et autres équipements pour véhicules 
automobiles, d’une valeur globale estimée à 2,5 millions 
de dirhams, chargés à bord d’un camion qui s’apprêtait 
à quitter l’usine Renault de Melloussa, dans la province 
de Fahs anjra.

Il s’avèrera que ces pièces étaient le fruit d’un vol 
commis dans ladite usine et que le chauffeur du camion 
et son assistant tentaient de faire sortir clandestinement 
de l’enceinte de l’unité industrielle. Ils ont été arrêtés et 
placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête, 
avant d’être présentés au parquet.

Cette opération clandestine serait survenue quelques 
jours seulement après le démantèlement d’un réseau de 
26 individus, dont des salariés de la même usine, soup-
çonnés d’avoir déjà trempé dans des opérations de vol, 
du même genre.

Le réseau impliqué écoulait apparemment ces pièces 
volées à des receleurs identifiés sur le marché. 

Le bureau national de police judiciaire (BNPJ) qui se 
serait saisi de ce dossier, aurait dépêché des policiers à 
tanger pour traquer les membres de ce réseau, démon-
trant qu’il s’agissait d’une bande criminelle dont les ra-
mifications s’étendaient à plusieurs villes où s’activaient 
des complices, notamment des propriétaires de maga-
sins de pièces de rechange pour véhicules, qui ache-
taient les objets volés à des prix dérisoires.

Les supposés membres du réseau ont été déférés 
devant le procureur général du Roi près la Cour d’appel 
de tanger pour constitution de bande criminelle, vols 
qualifiés à répétition, abus de confiance et complicité. Le 
juge d’instruction près la Cour d’appel de tanger aurait 
ordonné leur mise en détention préventive, en attendant 
leur procès.

Saisie à Tanger d’une 
tonne de viande avariée

Presqu’une tonne, plus exactement 980 kilo-
grammes de viandes avariées et donc impropres à 

la consommation, sortis d’abattoirs clandestins, ont été 
saisies, lundi dernier, par la police judiciaire préfectorale 
de tanger, en coordination avec les services de la Di-
rection générale de la surveillance du territoire (DGSt), 
l’Office National de Sécurité Sanitaire des produits Ali-
mentaires et le Bureau municipal d’Hygiène.

Les investigations menées dans le cadre de cette af-
faire ont permis d’interpeller le conducteur d’un tripor-
teur qui distribuait des viandes rouges et blanches ainsi 
que des dérivés comme des saucisses et de la viande 
hachée, à des marchands spécialisés dans la restaura-
tion rapide ambulante.

Le mis en cause, déjà connu des services judiciaires 
comme étant imprégné de l’idéologie extrémiste, a été 
placé en garde à vue pour les éléments de l’enquête et 
l’identification des différents et complices. Impliqués 
dans l’abattage, le stockage, et la distribution de ces 
viandes néfastes pour la santé.

uuuuuu 

Mesnana
Descente policière dans 

une fête de mariage 
 

avisés par des voisins, des policiers ont effectué, 
dans la soirée de dimanche, une descente dans 

une fête de mariage célébrée dans le quartier de Mes-
nana à tanger, en présence de membres de la famille des 
nouveaux mariés, mais en violation de l’état d’urgence 
et sans aucune observation des mesures sanitaires pré-
ventives contre la contamination par le virus Covid 19.

Les deux nouveaux mariés ont été interpellés et 
conduits au commissariat.

uuuuuu

Un pédophile écope 
de 12 ans de prison 

La chambre criminelle près le tribunal de 1ère ins-
tance de tanger, a condamné, mardi, à 12 ans 

de prison ferme, un pédophile cinquantenaire pris en 
flagrant délit de détournement de mineur et d’attentat 
à la pudeur, sur ce jeune garçon, au quartier Charaf à 
tanger.

L’accusé a été arrêté le 28 septembre dernier lorsque 
des passants l’avaient découvert en flagrant délit, dans 
une zone peu animée du quartier.

Reconnaissant les faits, le mis en cause a avoué avoir 
déjà eu précédemment des relations sexuelles avec sa 
jeune victime, moyennant, chaque fois, une pièce de 
cinq dirhams.

Tentative de viol d’une 
personne handicapée 

Des éléments du premier arrondissement de la Sû-
reté nationale, relevant de la préfecture de police 

de tanger, ont interpellé un individu en état d’ébriété 
avancée, alors que l’individu perpétrait de la violence 
sur une personne à besoins spécifiques, la menaçant 
de viol.

C’est grâce à l’intervention de passants que la vic-
time handicapée a pu être arrachée des griffes de son 
agresseur.

Des policiers qui faisaient leur ronde, non loin, sont 
intervenus pour arrêter l’agresseur et le conduire au 
commissariat où il a été placé en garde à vue, pour ins-
truction du dossier judiciaire d’usage et présentation du 
suspect au parquet.

uuuuuu

Un garçon de Berrechid
retrouvé à Tanger 

Un garçon de 12 ans porté disparu à Berrechid, a 
été retrouvé là tanger.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sû-
reté nationale (DGSN) indique que la brigade de la police 
judiciaire relevant du district de la Sûreté de Berrechid a 
été avisée de la disparition de l’enfant mineur dans des 
conditions mystérieuses.

Les recherches immédiatement lancées ont permis 
de localiser le jeune disparu, errant sur la voie publique, 
à tanger.

La brigade des mineurs relevant de la préfecture de 
police de tanger qui a récupéré l’enfant signalé, explique 
que cette affaire ne donne lieu à aucune suspicion crimi-
nelle et que l’enfant avait quitté volontairement le domi-
cile de sa famille.

avant que le jeune garçon ne soit convoyé à Berre-
chid pour être remis à ses parents, une procédure est en 
cours pour dévoiler les circonstances de cette fugue et 
savoir avec l’aide de qui le jeune fugueur s’est-il rendu 
à tanger.

uuuuuu

Bilbao-Espagne 

Un chauffeur Tangérois 
retrouvé mort dans 

son camion 
La police espagnole de 

la ville de Bilbao, a 
découvert, récemment, le 
corps du chauffeur d’un 
camion de transport in-
ternational par route (tIR), 
mort dans la cabine de 
son véhicule.

Ce chauffeur de 44 
ans, demeurant à tanger, 
n’avait pas donné signe 
de vie depuis trois jours alors que son camion restait in-
habituellement immobilisé dans un parking de la ville, ce 
qui a intrigué ses collèges qui en ont informé la police. 

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’homme 
serait subitement mort d’un malaise ou d’une attaque 
cardiaque survenue dans son sommeil.

En effet, son corps ne porte aucune trace de violence 
et sa position étendue dans la cabine du camion témoi-
gnerait d’une détente d’endormi.

Le consulat du Maroc à Bilbao a contribué au rapa-
triement du corps pour inhumation.

Cette perte subite a créé un grand chagrin parmi les 
membres de la famille du regretté disparu, à tanger, et 
une triste émotion parmi ses collègues. 

Ph : DR

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

rachidtanger1@yahoo.fr  -  GSM : 0615539626

Portrait

sportif

Le FC Barcelone a cessé de faire des recettes de 203 millions 
d’euros la saison dernière en conséquence directe de la pandémie 
COVID-19. L’impact de cette baisse de revenus a contraint le club 

à redimensionner le budget prévu de 1 047 millions d’euros, générant à 
terme des pertes après impôts de 97 millions d’euros. Au cours des douze 
derniers mois, le club azulgrana a inscrit 855 millions d’euros.

Ce sont les premières conclusions de la présentation de la clôture de 
l’exercice 2019-20  du vice-président financier Jordi Moix, qui a comparu 
devant les médias par voie électronique. Certains comptes qui doivent être 
approuvés par les membres délégués lors de l’Assemblée générale ordinaire 
convoquée le 25 octobre prochain ... si les circonstances le permettent.

Si la pandémie n’avait pas existé et que l’activité du club n’avait pas été 
affectée, les revenus auraient atteint 1059 millions, un record absolu dans 
l’histoire du club et une étape franchie un an avant la fin du plan stratégique 
conçu pour la période 2015-2021. Dans tous les cas, le bénéfice qui aurait été 
obtenu serait seulement deux millions d’euros.Un vrai drame économique.
Avec le Camp Nou fermé, avec Barcelone sans touristes, le club a subi dans 
sa chair la dureté des pertes qui sont courantes dans l’industrie du football 
car il y a des clubs, comme Manchester United, qui ont également perdu 
100 millions d’euros. . Tous sauf le Real Madrid, qui a annoncé un bénéfice 
de 350 000 euros.Le FC Barcelone a numéroté les secteurs d’activité où 
ces pertes importantes ont directement chuté: Estadi Camp Nou (moins 47 
millions d’euros), Botigas FCB (-35 millions), Musée / Tour Camp Nou (-18 
millions d’euros), événements Camp Nou (-3 millions), droits de télévision 
(-35 millions), parrainages et tournées (-37 millions), transfert de joueurs (-29 
millions).

Économies sur la masse salariale
Les pertes auraient été encore plus encombrantes si le FC Barcelone 

n’avait pas mis en œuvre un plan choc pour minimiser l’impact du COVID-19. 
Et dans cette rubrique, trois éléments sont à souligner: les salaires sportifs 
pour l’ensemble du club (économie de 42 millions d’euros sans préciser 
combien correspond à la première équipe de football), les salaires non 
sportifs, c’est-à-dire le personnel du club (économie de deux millions) et 
frais de gestion (économies de 30 millions)

 La dette
Lors de la présentation de la clôture économique, Jordi Moix a expliqué 

que la dette nette du FC Barcelone au 30 juin est de 488 millions d’euros, 
dont les 109 millions d’investissements déjà réalisés dans le projet Espai 
Barça ne doivent pas être pris en compte. . La dette ajustée, selon les statuts 
du club, serait alors à 379 millions d’euros et placerait l’EBITDA à 3,64, bien 
au-dessus de ce qu’autorisent les statuts eux-mêmes et qui nécessiteront 
une correction dans les deux prochaines saisons.

Budget 2020-2021
Lors de la présentation du budget de cette saison, le vice-président 

Jordi Moix a avancé qu’il était impossible de le fermer précisément parce 
que de nombreuses variables changeront en fonction de l’évolution de 
la pandémie. Si l’Estadi pouvait être ouvert, s’il y avait plus d’afflux de 
touristes dans le musée et dans les magasins, le scénario serait différent. 
Il faut aussi prendre en compte les transferts et les transferts qui peuvent 
être effectués .

Malgré tout, le FC Barcelone estime que cette saison, dans le pire des 
cas, il atteindrait 791 millions d’euros de revenus ordinaires.

Tribune du Sport

Le divertissement et le sport
Poursuivant son engagement envers le monde du 

divertissement et du sport, LaLiga crée un nouveau 
concept d’hospitalité baptisé LaLiga TwentyNine’s. Cette 
nouvelle approche du bar sportif traditionnel va pro-
mouvoir LaLiga et ses clubs à travers le monde entier 
et permettre aux amateurs du sport de vivre toute une 
série de compétitions sportives de manière unique et 
expérientielle.

La Liga TwentyNine’s tire son nom du nombre 1929, 
année de la création de LaLiga. Ce concept novateur 
combine gastronomie, divertissement, football et autres 
sports dans un environnement unique et interactif, avec 
la technologie au cœur du dispositif. C’est la première 
fois qu’une compétition sportive crée un modèle de 
concession de licence de ce type à l’échelle mondiale, 
générant ainsi de nouvelles opportunités pour le secteur.

À travers ce projet, la ligue de football espagnol 
entend  renforcer l’engagement des fans à l’intérieur 
comme à l’extérieur de l’Espagne, tout en développant 
l’image internationale de la compétition ainsi que la 
marque LaLiga, en allant au-delà du football pour re-
joindre son slogan « It’s not football, It’s LaLiga ».

Óscar Mayo, Directeur Commercial, Marketing et Dé-
veloppement International de LaLiga, a déclaré : « LaLiga 
TwentyNine’s marquera à n’en pas douter un avant et un 
après dans le monde du divertissement. Nous combi-
nons les loisirs, le sport et la gastronomie pour offrir aux 
gens quelque chose de tout à fait unique et inédit. La clé 
sera les expériences uniques qui sont proposées dans 
ce concept de bar sportif ré imaginé.

Dans les centres commerciaux, les aéroports, les 
hôtels, les bateaux de croisière, les parcs d’attractions 
ou tout simplement dans la rue, LaLiga TwentyNine’s 
sera disponible partout. Le premier de ces espaces de-
vrait ouvrir ses portes à Barcelone au début de l’année 
prochaine et ensuite, à l’intérieur du parc d’attractions 
PortAventura World à Tarragone.

Des expériences uniques dans un espace polyvalent
LaLiga TwentyNine’s comprendra différentes zones 

où les clients pourront vivre des expériences uniques, 
au-delà de celles créées autour du Clásico ou des derbys 
de LaLiga Santander. 

Une partie de l’espace sera consacrée à la gastro-
nomie où l’expérience culinaire occupera une place cen-
trale. Il y aura également un gradin polyvalent qui recrée 
l’esprit des tribunes des stades de LaLiga, offrant ainsi 
aux spectateurs la sensation d’être à l’intérieur même du 
terrain, entourés d’autres fans vivant l’émotion du sport 
en direct. Les visiteurs pourront assister aux matchs de 
LaLiga ainsi qu’à d’autres grands événements sportifs 
internationaux ou nationaux, comme le tennis, le bas-

ket-ball ou le baseball. Des événements spéciaux seront 
également organisés avec les ambassadeurs de LaLiga 
Santander, ou des stages avec les entraîneurs des clubs 
de LaLiga.

Autre particularité : les sites comprendront une zone 
spécialement dédiée aux sports en ligne , une zone d’en-
gagement des fans, une zone dédiée au merchandising 
et un « Beat Center », où les fans pourront accéder à plus 
d’informations sur LaLiga Santander et LaLiga Smart-
Bank, acheter des produits LaLiga ou participer à des 
concours et des quizz sur la compétition.

Pour ceux qui souhaitent repousser encore plus loin 
les limites de l’innovation et de la gastronomie, un espace 
baptisé « B-eatExperience » sera également disponible 
sur certains sites. Cet espace avant-gardiste combinera 
des expériences gastronomiques uniques avec des pro-
jections . Conçue comme un espace exclusif, cette zone 
sera créée sur certains sites LaLiga TwentyNine’s dans le 
monde entier.Toutes ces différentes zones sont conçues 
pour être flexibles et pourront ainsi être construites en 
fonction des intérêts et des besoins locaux de chaque 
territoire. Cependant, tous les sites auront le même as-
pect afin de donner aux utilisateurs une image cohérente 
de La Liga. 

En plus d’offrir des événements majeurs comme le 
Clásico ou les derbys de LaLiga Santander, ces espaces 
seront ouverts 365 jours par an et proposeront des offres 
exclusives aux fans, les incitant ainsi à faire de LaLiga 
TwentyNine’s un point de rencontre régulier.

Une présence mondiale grâce à BarcelóHotel Group 
et à d’autres partenaires

Afin de faire connaître le projet à un public mondial, 
LaLiga a signé un contrat avec BarcelóHotel Group, une 
chaîne hôtelière espagnole comptant plus de 252 hôtels 
dans 22 pays. Ce contrat accorde au spécialiste de l’hô-
tellerie les droits exclusifs des licences de LaLiga Twen-
tyNine’s dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique 
du Nord (MENA).Sara Ramis, Directrice Marketing de 
BarcelóHotel Group, confie : « Chez BarcelóHotel Group, 
nous continuons à miser sur l’innovation expérientielle, 
permettant ainsi à nos clients de vivre des expériences 
uniques et différenciées dans nos hôtels. LaLiga Twenty-
Nine’s est une idée innovante qui nous unit à la marque 
prestigieuse qu’est LaLiga pour développer un nouveau 
concept de bar sportif dans lequel nos clients pourront 
vivre des expériences surprenantes liées au sport ».

« Ce projet ambitieux réaffirme l’engagement de 
LaLiga en faveur de l’innovation dans le cadre de son 
développement international et représente la création de 
nouveaux secteurs d’activité qui apportent une réelle va-
leur ajoutée à nos clubs », explique Óscar Mayo. « Nous 
faisons cela, main dans la main, avec des partenaires 
stratégiques ».

LA SITUATION FINANCIERE DU FC BARCELONE :
UN DRAME ECONOMIQUE

cadres 
nordistes 
candidats 
LICENCE CAF

 
Huit entraineurs nordistes viennent 
d’être retenus par la FRMF pour 
passer l’examen de la licence 
CAF de football. Il s’agit de Hakim 
Daoudi, Abdeslam Laghrissi, 
Khalid Bahid, Mohamed Bentaleb, 
Jamal Drideb, Khalil Boudrae, Said 
Zekri,Abdelhakim Sdiqui. Bonne 
chance de réussite.Cô
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(Jordi Moix vice-président financier)

LaLiga Santander lance LaLiga TwentyNine’s,
un nouveau concept de bar sportif qui révolutionne 

le monde du divertissement et de l’hospitalité
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ActuAlités

Patrimoine 

La Médina de Tétouan 
se refait une beauté 

La cité de tétouan qui tire 
son histoire des lé-

gendes ancestrales de l’anda-
lousie arabe, compte parmi les 
villes mythiques du Maroc. 

tout récemment, notre 
consœur Sanae El Ouahabi a 
signé un article parrainé par 
l’agence Maghreb arabe Presse 
(MaP), faisant ressortir la splen-
deur patrimoniale de la cité de la 
Colombre Blanche, notamment 
sa mythique Médina. 

Nous n’avons pas résisté au 
plaisir de partager le contenu 
de cet article avec nos aimables 
lecteurs qui auront ainsi l’op-
portunité d’apprécier les beau-
tés patrimoniales de cette ville 
du nord du royaume. 

Joyau architectural urbain et 
touristique, aux formes suran-
nées, classé patrimoine mondial 
de l’UNESCO depuis 1997, la 
Médina de tétouan poursuit sa 
remise à niveau pour retrouver 
son lustre d’antan et réconcilier 
ses visiteurs avec son charme 
et son authenticité légendaire.

adossée majestueusement 
aux pentes abruptes de Jbel 
Dersa, l’ancienne médina de 
tétouan s’offre une nouvelle 
vie, grâce au programme com-
plémentaire de réhabilitation 
et de valorisation 2019-2023. 
trois axes majeurs l’articulent 
: cadre bâti, restauration et ré-
habilitation des monuments 
historiques et animation écono-
mique et touristique, le but étant 
de compléter les projets déjà ré-
alisés pour l’embellissement et 
l’entretien de ce chef-d’œuvre.

Doté d’un investissement de 
350 millions de dirhams (MDH), 
ce programme, qui jouit de la 
sollicitude royale, constitue le 
prolongement du programme 
de réhabilitation de la médina 
de tétouan (2011-2014), qui a 
été réalisé pour 315 MDH et pro-
fité à une population de plus de 
26.000 habitants.

Chantier global, il touche à la 
fois le cadre bâti, les infrastruc-
tures et les édifices religieux, 
et porte également sur le dé-

Dans les villages situés dans les montagnes donnant sur le 
détroit de Gibraltar, des dizaines de salles de classe desti-

nées à l’enseignement préscolaire ont été aménagées dans le 
cadre d’une expérience pionnière au niveau national, qui vise à 
généraliser ce type d’enseignement dans la province de Fahs-
anjra au cours de l’année scolaire 2020-2021, rapporte l’agence 
Magheb arabe Presse (MaP) dans un reportage publié hier ven-
dredi 

Les efforts consentis par plusieurs partenaires, en coordina-
tion avec l’Initiative nationale pour le développement humain 
(INDH), sous la supervision du gouverneur de la province de 
Fahs-anjra, abdelkhalek Merzouki, ont permis à la province 
d’être la première zone au niveau national qui a réussi à s’en-
gager dans cette initiative de généralisation de l’enseignement 
préscolaire et de couverture de tous les villages et douars des 
communes qui en relèvent.

Dans ce cadre, le chef de la division de l’action sociale à la pré-
fecture de Fahs-anjra, Mohammed tassammite, a mis en avant 
les efforts déployés par tous les acteurs de la province pour dis-
penser un enseignement préscolaire gratuit et de qualité dans la 
perspective de sa généralisation d’ici la fin de l’année universi-
taire 2020-2021.

Dans une déclaration à la MaP, le responsable a expliqué que 
l’intérêt accordé à cette question trouve son origine dans l’im-
portance qu’occupe l’éducation en général, et l’enseignement 
préscolaire en particulier, dans l’amélioration des indicateurs de 
développement humain, relevant que chaque année supplémen-
taire dans le parcours d’études d’un individu augmente d’environ 
8% son revenu moyen annuel.

M. tassammite a, à cet égard, fait savoir que plus de 170 
salles de classe destinées à l’enseignement préscolaire ont été 
construites et équipées, au niveau des différentes communes de 
la province, avec une enveloppe budgétaire de plus de 59 mil-
lions de dirhams, notant que le nombre de bénéficiaires de l’en-
seignement préscolaire dépasse actuellement les 3.000 élèves.

De son côté, le responsable provincial de la Fondation maro-
caine pour la promotion de l’enseignement préscolaire, chargée 
de la gestion de ces unités, Yassin Slimani a affirmé que l’ensei-
gnement préscolaire sera généralisé aux sept communes rele-
vant de la province de Fahs-anjra au cours de l’actuelle saison 
scolaire, et ce dans le cadre d’un partenariat avec l’INDH, ajou-
tant que “le nombre de bénéficiaires avoisine actuellement les 
3.900, et d’ici la fin de l’année, nous devrons aménager 174 salles 
de classe”.

M. Slimani a assuré que la Fondation, créée en 2008 pour dis-
penser un enseignement préscolaire de qualité et des services 
intégrés, en vue de sa généralisation à l’horizon 2030, s’occupe 
de la gestion des unités d’enseignement préscolaire, notant 
que 174 enseignantes ont été formées au niveau de la province, 
conformément au programme pédagogique en vigueur.

Il a, en outre, fait savoir que la Fondation procède également 
parfois à l’équipement de ces unités en matériel et fournitures 
scolaires.

Dans la localité d’Oued Ghlala à la commune de ksar El Majaz, 
à proximité du complexe portuaire de tanger Med, l’enseignante 
Fatima Zahra Benkrimou accueille, dans l’unité de “Dhar El kha-
roub”, les élèves venus des villages voisins à bord de bus de 
transport scolaire.

a l’entrée de la salle de classe, Mme Benkrimou veille à 
prendre la température des élèves et à désinfecter leurs mains, 
avant de commencer le cours, dans le respect de la distanciation 
physique, avec la limitation du nombre d’élèves par classe à 10 
au maximum.

“Nous essayons de faire aimer l’école aux enfants, à travers 
la pédagogie du jeu adoptée par la Fondation, qui constitue une 
méthode éducative efficace pour communiquer avec eux”, a-t-
elle fait savoir.

La même ambiance joyeuse et bon enfant règne dans l’unité 
d’enseignement préscolaire au village “al-Houma” surplombant 
le port de tanger Med, où les enfants apprennent les bases de 
la langue arabe et les chiffres, sous la supervision d’une ensei-
gnante hautement qualifiée.

Cette expérience pionnière, menée par l’INDH à la province de 
Fahs-anjra, avec le soutien de la Fondation tanger Med, l’agence 
pour la promotion et le développement du Nord (aPDN), l’aca-
démie régionale de l’éducation et de la formation (aREF) et des 
conseils élus, vise à dispenser un enseignement préscolaire de 
qualité et un encadrement éducatif de haut niveau, à même de 
permettre aux enfants de réussir leur parcours scolaire et de réa-
liser leurs rêves d’un avenir meilleur.

veloppement des services so-
cio-culturels, la réorganisation 
des commerces et la promotion 
des activités touristiques.

Une fois le chantier terminé, 
la ville historique de tétouan 
sera comme neuve, sans perdre 
pour autant son cachet authen-
tique, ses traditions ancestrales 
et ses particularités urbanis-
tiques et architecturales.

Le Dr Bouzaid Bouabid, pro-
fesseur de l’histoire de l’art et 
des civilisations à la faculté des 

lettres de Martil, souligne que la 
ville de tétouan est fort renom-
mée pour sa richesse culturelle 
et son patrimoine architectural 
qui témoignent en même temps 
de sa tradition et son ouverture 
sur le monde. Ce programme 
de nouvelle génération vise, 
en particulier, à valoriser l’an-
cienne cité et à l’ériger en levier 
de développement des activités 
économiques et touristiques, 
tout en aidant à la sédentarisa-
tion de sa population, en stimu-

lant une nouvelle dynamique 
sociale.

Expert en art et civilisations, 
le Dr Bouzaid Bouabid fait re-
marquer que cet intérêt parti-
culier porté à la médina reflète 
son rôle de jonction entre les 
cultures et les civilisations ma-
rocaine et andalouse. Il contri-
buera, sans aucun doute, à 
l’amélioration des conditions de 
vie de la population, à la promo-
tion de l’éducation esthétique, 
et au renforcement de la dyna-
mique économique, tant la mé-
dina est appelée à constituer un 
levier d’attractivité touristique et 
de dynamisation du territoire et 
de la vie, en capitalisant sur son 
legs culturel et son patrimoine 
architectural et artistique.

Financé par plusieurs par-
tenaires, ce programme, qui 
s’étale sur cinq ans, connait un 
« taux de réalisation des projets 
s’inscrivant dans le cadre du 
programme s’élève à environ 
50% pour les engagements 
(marchés engagés) et 25% pour 
les travaux sur chantier.

Réalisé en partenariat avec les 
acteurs de la société civile et les 
artistes locaux, le revêtement 
des sols et le ravalement des fa-
çades ont atteint un état d’avan-
cement de plus 50%, tandis que 
d’autres portant notamment sur 
l’aménagement du marché de 
proximité et d’une auberge de 
jeunesse sont en cours d’achè-
vement. L’une des composantes 
essentielles de ce programme 
est le projet de réhabilitation de 
la kasbah, qui devrait s’ériger en 
un pôle culturel, social et touris-
tique d’envergure. 

Adossée majestueusement aux pentes abruptes de Jbel Dersa,
l’ancienne Médina de Tétouan s’offre une nouvelle vie  

Les reliques d’une histoire, de rencontres et d’affrontements 
méditerranées 

Ph : DR

Ph : DR

Fahs-Anjra

Généralisation 
de l’enseignement 

préscolaire 
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CULTE
CHRÉTIEN

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

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

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

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

tAnger prAtique
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  Sam. 24 06:07 13:12 16:11 18:41 19:57 

 Dim. 25 06:08 13:12 16:10 18:39 19:56 

 Lun. 26 06:09 13:12 16:09 18:38 19:55

 Mar. 27 06:10 13: 12 16:09 18:37 19:54

 Mer. 28 06:11 13:12 16:08 18:36 19:53

 Jeu. 29 06:11 13:12 16:07 18:35 19:52

 Ven. 30  06:12 13:12 16:06 18:34 19:51

HORaIRES DES PRIÈRES
du 24 au 30 Octobre 2020

CULTE
MUSULMAN

HORAIRE DES
PHARMACIES

PHARMACIE DE GARDE
JOUR ET NUIT

Pharmacie de garde

HORaIRE NORMaL 
JOURNaLIER

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

et de 16 h 00 à 20 h 00
Samedi :

de 9 h 00 à 13 h 00
HORaIRE DES PHaRMaCIES 

DE 24 H PENDaNt La SEMaINE
de 9 h 00 à 09 h 00 du lendemain

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

HORaIRE DE GaRDE 
PENDaNt La JOURNÉE

Samedi :
de 13 h 00 à 20 h 00

Dimanche :
de 09 h 00 à 20 h 00

CULTE
J U D A Ï Q U E

Synagogue Chaar Rafael
Boulevard Pasteur - tanger

PHARMACIES
DE GARDE DU JOUR
EN WEEK-END

PHARMACIES
DE GARDE DE NUIT
EN WEEK-END

BÉLIER : (21 MARS - 20 AvRIL)
Humeur : Remettez à plus tard ce que vous souhaitez obtenir. Vous vous 
sentez mieux et vous avez confiance en vous.
Amour : Vous rencontrez certes quelques zones de turbulence mais vous 
êtes soutenu par un ciel globalement bienveillant qui encourage vos élans.
Travail : Vous ne pensez qu’à vous détendre et à profiter du soleil (si pos-
sible), voir vos amis, prendre un verre avec eux.
Argent : Il faut rechercher d’autres solutions professionnelles ou écono-
miques, de nouvelles façons de faire votre travail. 

TAUREAU : (21 AvRIL - 20 MAI)
Humeur : Une excellente nouvelle va vous donner du ressort pour pour-
suivre, continuez sur votre lancée sans sauter d’étape. 
Amour : Vous fuyez les remous trop émotionnels ou les sentiments trop 
exigeants ! L’ambiance insuffle sa fantaisie, sa fougue et son indépendance. 
Argent : La bonne surprise car il y en a une c’est qu’il vous reste un peu 
d’argent pour vos loisirs.
Travail : Vous êtes sujet à des expériences contradictoires et épuisantes. Le 
retour à la rigueur vous fera du bien. 

GÉMEAU : (21 MAI - 21 JUIN)
Humeur : C’est le moment de mettre les bouchées doubles pour toutes les 
questions pratiques. 
Amour : Votre sentiment de satisfaction est total car vos besoins émotion-
nels tournés vers les autres sont souvent pris en compte.
Argent : Vous faites une sorte de chasse aux sorcières concernant vos 
croyances erronées sur l’argent.
Travail : Grâce à vos idées brillantes, vous n’avez aucun mal à sortir du lot 
et à vous faire remarquer. 

CANCER : (21 JUIN - 23 JUILLET)
Humeur : Un regain d’énergie renforce votre bonne humeur. Vous vous sen-
tez plus ouvert et surtout plus enclin à vous consacrer à l’essentiel. 
Amour : Entre échanges de vues passionnants, rencontres insolites, coups de 
main inespérés, il y a fort à parier que vous ne saurez plus où donner de la tête.
Argent : Vous cherchez probablement à vous entourer des meilleurs experts 
pour connaître les arcanes du monde de l’argent.
Travail : Ouvrez bien les yeux et les oreilles, une aide non négligeable pour-
rait tomber du ciel. 

 LION : (24 JUILLET - 23 AOûT)
Humeur : Sachez défendre vos intérêts avec habileté, sans prendre de front 
toutes les susceptibilités.
Amour : Vous bénéficiez d’un grand pouvoir de séduction mais vous reven-
diquez haut et fort votre indépendance, l’amour sans obligation.
Argent : Des discussions en famille vont vous aider à mieux cadrer votre 
avenir matériel.
Travail : Le climat est à l’indépendance, à l’originalité, à la volonté indivi-
duelle, c’est une bonne occasion de partir à la découverte de quelqu’un.

vIERGE : (24 AOûT - 23 SEPTEMBRE)
Humeur : Le moment est idéal pour achever ce qui était en cours et tirer un 
trait sur le passé. Votre optimisme en hausse devrait vous y aider !
Amour : Vous n’êtes pas au bout de vos surprises. Vous pensiez qu’une 
situation était bloquée, il n’en est rien.
Argent : De nouveaux accords vous entraînent dans une disposition totale-
ment imprévue mais bénéfique pour votre argent.
Travail : Le temps se place sous le signe de l’amitié. Bricolage entre potes 
ou bien sortie dans les environs, vous avez le choix. 

BALANCE : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : Les efforts relationnels que vous ferez seront hautement positifs et 
reconnus. Vous brillez de mille feux si vous devez-vous exprimer en public.
Amour : Vous ne prenez pas la vie trop au sérieux et vous entretenez ainsi 
la complicité avec vos proches.
Travail : Même si vous devez assumer quelques contraintes ou courir tout, 
vous en sortirez parfaitement indemne.
Argent : Des relations amicales ou des proches vous sortent d’une impasse 
et suscitent l’envie de vous renouveler dans votre travail salarié.

SCORPION : (23 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)
Humeur : C’est le moment pour entamer des discussions, des négociations, 
pour exprimer ce que vous avez à dire, faire passer vos idées. 
Amour : Les coeurs s’embrasent et les yeux pétillent, votre coeur fait boum! 
Même si vous êtes fou amoureux : n’en faites pas trop. 
Argent : Vous restez prudent. Si vos finances ne vous le permettent pas 
vous ne vous engagez pas à faire des achats que vous pourriez regretter.
Travail : Si vous êtes au chômage, c’est un moment idéal pour poser votre 
candidature. Vous vous sentez soutenu et protégé par un ciel stable et amical..

SAGITTAIRE : (23 NOvEMBRE - 21 DECEMBRE)
Humeur : Votre bonne humeur et votre énergie sont communicatives. Vos 
interlocuteurs vont vous suivre les yeux fermés. 
Amour : Vous profitez d’excellentes influences mais la tendance jouera plutôt 
sur le plan amical : une rencontre pourrait peut-être prendre un tour plus tendre.
Argent : Vous ne vous contentez pas de situations étriquées et vous avez 
tendance à embarquer vos proches dans votre univers.
Travail : Il est possible qu’un courant amical arrive à point pour faire valoir 
vos talents et chanter vos louanges. 

CAPRICORNE : (21 OCTOBRE - 22 NOvEMBRE)
Humeur : Vous vous débarrassez d’un souci en prenant une décision ca-
tégorique ; il ne faut pas hésiter car vous avez des facilités à restructurer.
Amour : Vous devez consolider une amitié ou renforcer un lien récent. Pro-
fitez de cette heureuse parenthèse.
Argent : Vous êtes plein d’entrain pour matérialiser vos actions financières 
de votre empreinte personnelle, le rythme s’accélère positivement.
Travail : Même si c’est la première fois que vous effectuez ce travail, vous 
dominez parfaitement la situation. 

vERSEAU : (21 JANvIER - 19 FEvRIER)
Humeur : Vous avez l’art de provoquer les autres... Mettez de l’eau dans 
votre vin, avant qu’on ne vous le fasse regretter. 
Amour : Dans un premier temps, il règne une ambiance un peu nuageuse 
sur vos amours, la faute à un malentendu qui a suffisamment traîné.
Argent : Si vous avez besoin d’un appui financier, vous l’obtiendrez par vos 
amis, votre famille ou en demandant plus officiellement un prêt. 
Travail : Il y a peu de chances que l’on vous fasse changer d’avis. Vous 
suivez votre ligne de conduite personnelle, avec le sourire !. 

POISSON : (20 FEvRIER - 20 MARS)
Humeur : C’est avec enthousiasme et discernement que vous portez un re-
gard neuf sur votre vie amicale.
Amour : Vos rêves devraient coller à la réalité. Si vous dépendez de quelqu’un 
pour les réaliser, forcez le destin en tentant le tout pour le tout.
Argent : Le calme de cette semaine va vous inciter à vous pencher sur des 
points de détail capitaux pour votre avenir financier.
Travail : Un vent de liberté souffle et vous encourage à vous exprimer, à 
prendre des décisions, à vivre plus intensément. Mais vous risquez aussi de 
manquer de tact et de vous élancer comme un chien fou vers des projets 
parfois utopiques.

HOROSCOPE

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

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

TELEPHONES UTILES

• PHOTOGRAPHIES
• REPORTAGES
• CÉRÉMONIES FAMILIALES
• FILMS VIDÉO

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

Studio
Rachid
Dfouf

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

GSM : 06.61.15.47.64
taNGER

AbdelilahAbdelilah

Photographe de presse
Photographe du Maire de Tanger

Semaine du 26 au 30 
OctObre 2020

Lundi 26 OctObre 2020 
Pharmacie Annasr
Cplx. Dar Mouigna en face Hôp Med 6 
Tél.: 05.39.31.08.64
Pharmacie Annour
Lot Dhar Ejjaidi n°15 Aouama
Tél.: 05.39.95.11.05
Pharmacie Al Ghazali
73; Haroun Errachid Colonia Souani 
Tél. : 05.39.93.96.05
Pharmacie Complexe Al Baraka
Doha Dhar Al kanfoud Mers Aouama
Tél. : 05.39.35.10.70 
Pharmacie Assafwa
Rte Rahrah en face Cplx. kawasim
Tél.: 05.39.31.29.18
Pharmacie Complexe Al Hassani
Cplx. Al Hassani Rte de Rabat km 7 
Tél.: 05.39.31.61.16
MArdi 27 OctObre 2020
Pharmacie Ifriquia
44, Av. Mly Ali Cherif Beni Makada
Tél. : 05.39.95.31.97
Pharmacie Erradi
Rés.Amine Zemmouri 2 Rte de Rabat
Tél. : 05.39.31.77.44
Pharmacie Anfa
Av. Haroun Errachid Colonia Souani
Tél. : 05.39.33.12.88
Pharmacie Al Madkhal Al Karim
Rue des Abattoires, Imm.Monopolio
Tél.: 05.39.94.07.88
Pharmacie Tarik El Moujahidine
Hay El Moujahidine rés. Omar N°24
Tél.: 05.39.31.40.79
Pharmacie Masjid Marchan
81, Av. des Nations Unies Marchan 
Tél. : 05.39.33.45.90
Mercredi 28 OctObre 2020 
Pharmacie Arrabie
Hay Kherba derrière faculté de droit 
Tél. : 05.39.31.84.48
Pharmacie Mabrouka
Rouida rue en face Qashla vers zaoudia
Tél. : 05.39.95.36.82
Pharmacie Val Fleuri
Av. Mly Rachid prés hôp Med 5 
Tél.: 05.39.37.23.81
Pharmacie Mediterrannee
Tanja Balia de 30 m de Attijariwafa
Tél. : 05.39.94.50.46
Pharmacie Ibn khaldoun
Lot. Al Majd à côté rés. Al Fajr Aouama
Tél. : 05.39.36.02.90
Pharmacie Europharm
hay Bir Al Ghazi rue Al kodss N°520
Tél. : 06.84.87.49.52
Jeudi 29 OctObre 2020
Pharmacie Al Firdaous
Dar Mouigna prés collége Abderrahman
Tél. : 05.39.31.74.88
Pharmacie Irchad
Hawmat Draoua derrière poste drissia
Tél.: 05.39.36.39.39
Pharmacie el kindy
Av. Harroun Errachid quartier Belgique
Tél.: 05.39.94.94.42
Pharmacie Arreda
Tanja Balia Doha Menbet N°2
Tél. : 05.39.30.12.82
Pharmacie Hadia
Hay Rahrah prés mosqué Rahrah
Tél.: 05.39.31.30.79
Pharmacie Al Ouroud Malika
Lot. Al Ouroud Malika Aouama
Tél. : 06.38.25.13.57
Vendredi 30 OctObre 2020
Pharmacie Jade
Rue Ibn Ajroum rés. Jade local n°2
Tél. : 05.39.32.31.34 
Pharmacie Al Fahs
Rue 36, Jirari 2 Béni Makada, 10
Tél.: 05.39.95.00.63 
Pharmacie Jnan Marjane
Derriére Marjane en face Doha Wafae
Tél. : 05.39.38.11.56
Pharmacie Ibn Batouta
Rue Ibn Ardoun n°134 A Branes 1 
Tél. : 05.39.31.42.52
Pharmacie Route de Rabat
Doha route de rabat Irfane 
Tél.: 05.39.39.51.68
Pharmacie Ibn Sina
124 avenue Hassan II Marchan 
Tél.: 05.39.93.58.99

Samedi 24 et dimanche 25 
OctObre 2020

•  SAMedi
Pharmacie Imam Chatebi
Arrière poste Mister khoch 
Tél.: 05.39.94.93.06  
Pharmacie El Hekma
Av. Omar Mokhtar N°25 Drissia
Tél. : 05.39.36.05.93 
Pharmacie Narjis
Branes 2 prés mosqué Imarati
Tél. : 05.39.31.57.69
Pharmacie Bab El Bhar
Bab El Assa N°28 Kasbah
Tél. : 05.39.93.05.61
Pharmacie Al Faraj
Boukhalef Complexe Al Irfane 2
Tél. : 05.39.39.28.44 
Pharmacie La perle du Boughaz
Quartier Gambouria 2 Rte Ain Dalia
Tél. : 05.39.95.13.35
 •  diMAncHe
Pharmacie les Parents
Satfilage rte Principale en face l’ENCG
Tél. : 05.39.31.16.62
Pharmacie Banafsaj
Rue Banafsaj (Dradeb) 
Tél.: 05.39.33.00.72
Pharmacie Moulay Ismail
Bd Moulay Ismail Rte de Rabat
Tél. : 05.39.36.24.10
Pharmacie Safae
Rte Aswak Assalam prés stat° Total 
Tél. : 05.39.31.00.27 
Pharmacie La Italiana (Beni Said)
Av. sidi Driss, prés lycée Al Hassan II
Tél. : 05.39.30.73.35 
Pharmacie Al Aouda
Béni Makada Hay Al Aouda Av. Tunisie
Tél. : 05.39.36.05.00

Samedi 24 et dimanche 25 
OctObre 2020

Pharmacie Al Kantara
Al Kantara de Bendibane
Tél. : 05.39.95.94.86
Pharmacie Belkacem
Jirari 2 prés lycée Al Farabi
Tél. : 05.39.95.83.71
Pharmacie Msallah
45, Av. Sidi Med Ben Abdellah
Tél. : 05.39.93.25.64
Pharmacie Galerie Andalucia
Ancienne Rte de cap spartel Boubana
Tél. : 05.39.37.21.39
Pharmacie Cap Spartel
Complexe. Al Irfane Boukhalef 
Tél. : 05.39.39.50.62
Pharmacie Al Rahma
Mghogha Sghira, rte de Tétouan 
Tél.: 05.39.95.89.39
Pharmacie El Hadri
Sidi Driss en face café Jamal 
Tél.: 05.39.38.55.55
Pharmacie Afilal
Drissia 2 Belle Vue prés Jawhara
Tél. : 05.39.95.60.87
Pharmacie Chair
Satfilage résidence Al Anwar N° 29
Tél.: 05.39.30.26.52
Pharmacie Adam
Khandaq El Ouard Aouama
Tél. : 06.63.04.84.88 
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GRILLE CODEE N° 721
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° 720

Solutions du précédent numéro

MOTS FLECHES N° 1243

• Mots croisés N° 815

MOTS CROISÉS (grille N° 816)

Horizontalement. — I. Souffrance. - II. Entrouvert. - III. De. Ortega. - 
IV. Erine. Cuit. - V. Nettes. Sée. - VI. Tu. TP. - VII. Axées. Azur. - VIII. Urêtre. - IX. 
Ra. Envoûté. - X. Ecossaises.
erticalement. — 1. Sédentaire. - 2.Onéreux. AC. - 3. Ut. It. Eu. - 4. Fron-
tières. - 5. Forée. Sens. - 6. Rut. St. TVA. - 7. Avec. Paroi. - 8. Négus. Zeus. - 9. 
Craie. Te. - 10. Et. Terrées.

Horizontalement.— I. Préciosité. - II. Clarté. Attention. - III. Iridium. 
Suppression de la voyelle finale. - IV. Sous-vêtement. A rendre. Cuivre. - V. 
Rude. Un peu de philo. - VI. Saison. Irréligieux. - VII. Après bis. Vieux do. - 
VIII. Soldats grecs. - IX. Essaim. Lichen gris. - X. Possessif. Natte.

Verticalement. —  1.  Dérapage. - 2. Pli de vêtement. Trime. - 3. Eclos. 
Petits ifs.  - 4. Insecte piqueur. Epoque. - 5. Spécialiste. Eclatera. - 6. Pareil. 
Difficile. - 7. Né.  Se sert. - 8. Pronom. Vis en crochet. - 9. Gamin. Possessif. 
- 10. Tracas. Plus neuve.
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• Grille codée N° 1025

• Mots croisés N° 1114

GRILLE CODEE N° 1026

• Mots fléchés N° 1545

MOTS CROISÉS (grille N° 1115) MOTS FLECHES N° 1546



إعداد : عبد الرحيم ابن جلون 

سلسلة المجتهد
151

قال اهلل تعالى جل جالله: 
الذين يقولون ربنا إننا أمنا فاغفر لنا ذنوبنا 

وقنا عذاب النار )صدق اهلل العظيم(
وقال تعالى: 

الصابر والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين باألسحار... شهد اهلل أنه ال 
إله إال هو والمالئكة وأولو العلم قائما بالقسط. ال إله إال هو العزيز الحكيم )صدق اهلل 

العظيم( س ال عمران اآلية 16.

إيمانيــات
أشهد أن اهلل الواحد الصمد خالق وخالقي الناس أجمعين.

اشهدوا يا مالئكة العزيز الجبار أني أشهد أن محمدا رسول اهلل 
اشهدوا يا مالئكة الرحمن معي أن اهلل تعالى ربي وربكم

اشهدوا يا مالئكة الكريم العزيز الجبار أنني أومن بالكتب المنزلة 
اشهدوا يا مالئكة رسل اهلل ان القران كالم اهلل

أشهدوا وأشهد أنه الجبار المتكبر
اشهدوا على مالئكة الرحمن الرحيم أنه اتبع ملة إبراهيم حنيفا

اشهدوا معي أنه اهلل قادر وهاب سبحانه وتعالى عما يصفون
شهدوا معي أنه رازقي ومدبر أمري ومقدر رزقي

أشهد أن اهلل خالق السماوات السبع واألرض وما بينهما
اشهد أني أومن إيمانا تاما بما أنزل في كتاب العزيز

أشهد أن ال إله إال هو وحده ال شريك له، وأن محمدا رسوله
أشهد أنه ربي ورب كل شي في الوجود

أشهد أن القران الكريم نزل به الروح األمين بعلمه
قال تعالى 

بسم اهلل الرحمان الرحيم
لقوم  عربيا  قرءانا  اآياته  ف�صلت  الرحيم كتاب  الرحمان  تنزيل من  »حم 

يعلمون ب�صريا ونذيرا« )صدق اهلل العظيم س فصلت 3.                               
واأ�صهد اأن املنافقني لكاذبون    .

وقال تعالى:  
»اأومل يكف بربك اأنه على كل �صيء �صهيد« )صدق اهلل العظيم(

س فصلت 52
قال تعالى:    

بسم اهلل الرحمين الرحيم.
»احلمد ل الذي خلق ال�صماوات و الأر�ص وجعل الظلمات والنور. ثم الذين 

كفروا بربهم يعدلون« اآلية 2 األنعام 

•  أشهد أن اهلل تعالى موجود، وأنه قديم وأزلي وباق ال يلحقه فناء قال تعالى: 
»كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو اجلالل و الإكرام فباأي ءالء 

ربكما تكذبان«.
صدق اهلل العظيم الرحمان 25/26.

المريض  أنين  ويسمع  الظلمات  في  النملة  دبيب  أنه سميع بصير يسمع  وأشهد 
فيشفيه.

وأشهد أنه متكلم ناه وكلم موسى عليه السالم.
و ليس بكالم عربان وال عبران وال سريان
فكالم اهلل للمسلمين هو القرآن الكريم.

وأشهد أنه  مريد و قادر وعالم و يبصر فإدا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون.
و أنه قادر على كل شيء يحيي و يميت و يبعت أشهد بوحدانية اهلل.  قال تعالى:

وهم من  ارتضصى  اإل ملن  ي�صفعون  وما خلفهم ول  اأيديهم  ما بني  »يعلم 
خ�صيته م�صفقون. ومن يقل منهم اإين اإله من دونه فذالك جنزيه جهنم كذلك 

جنزي الظاملني. )�صدق ال العضصيم« س األنبياء 29/28.
وقال تعال:

»لو كان فيهما اآلهة اإل ال لف�صدتا ف�صبحان ال رب العر�ص عما ي�صفون ل 
ي�صاأل عما يفعل وهم ي�صاألون اأم اتخذوا من دونه اآلهة. قل هاتوا برهانكم. هذا 
ذكر من معي وذكر من قبلي بل اأكرثهم ل يعلمون احلق فهم معر�صون«. 

صدق اهلل العظيم س . األنبياء 24/21.
و أشهد أنه قائم بنفسه على تدبير شؤون خلقه حتى يوم البعث، فهو ال يحتاج إلى 

من يعينه وهو غني عن العالمين.
قال تعالى:

»لي�ص كمثله �صـيء«       س الثورى 11 
»و ل املثل الأعلى«      س النحل  60

سأل رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم سيدنا جبريل عليه السالم:
ما االيمان؟

قال:
بالقدر خيـره  اإليمان أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن 

وشره      رواه البخاري و مسلم.
دعاء:

ال تحمل هم الدنيا فإنها هلل.
وال تحمل هم الرزق فإنه من اهلل.

وال تحمل هم المستقبل فإنه بيد اهلل.
واستفتح دعاءك بالرحمة في اهلل:

اللهم ارزقنا حمدا يمأل الميزان و شكرا يزيدنا في اإلحسان وتوبة صادقة قد تدخلنا 
بها الجنان و نورا وهداية باإليمان وصحة و عافية في األبدان. 

برحمتك يا عزيز غفار والحمد لك ربي و رب العالمين.

إيمانيات
»عقيدة املسلم«
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الحديثة  العصور  الغزاة، ولذلك ظلت في  لمقاومة  التاريخ قلعة  شكلت طنجة عبر 
بعد انسحاب االستعمار البرتغالي واإلنجليزي حافلة بأنواع من األسلحة المتخلى عنها، 
كما أضيفت إليها األسلحة التي استعملها المغرب في تطوير ترسانته العسكرية خالل 
التي  المدافع  مئات  في   ويتمثل ذلك  تعزيز  حصن طنجة،  أجل  الالحقة من  المراحل 
كانت موزعة على أسوار المدينة وأبراجها مثل برج الحجوي بباب المرسى، وبرج النعام 
في القصبة، وعلى مراكز أخرى مثل قلعة دار البارود، وساحة القصبة، ومنطقة مرشان، 
والمندوبية، وسيدي المناري، وباب القصبة، حيث كانت هذه المواقع تحتفظ بعدد كبير 
من المدافع المتفاوتة الحجم، بعضها من صنع محلي والبعض اآلخر مستورد من الدول 
األوربية، منها المدافع الضخمة التي كانت تغطي فضاء دار البارود، وكذلك المدفعان 
المتطور  الصنف  من  فهي  المرسى.  ببــاب  الحجوي  برج  في  الموجودان  الكبيران 
مجال  توسيع  أجل  من  دائرية  سكة  فوق  متحركة  شبه  كانت  ألنها  الوقت،  ذلك  في 
لحماية  البحر   نحو  موجهة  كلها  وكانت  أدق.  بشكل  العدو  قوات  ومواجهة   القصف 
الشواطئ المغربية.. كما كان برج دار البارود محصنا بكل أنواع الراجمات التي ظلت 
وقد  األسواق.  في  تباع  خردة  إلى  وتحويلها  تفكيكها  بدأ  أن  إلى  لمدة طويلة  قائمة 
كان السبيل في البداية هو اإلهمال وغياب الصيانة والحفظ من تأثيرات الرطوبة .. 
ثم حلت المرحلة األخيرة التي اقترنت بشن هجوم كاسح على تلك اآلليات من طرف 
اللصوص والمنحرفين الذين شرعوا في هدمها وتفتيتها وتقطيعها بالمناشير إلى أن 
أتوا على أغلبها، ولم يتبق منها إال أجسام مشلولة مشوهة. وكل ذلك يتم في غفلة 
من المسؤولين الذين قصروا في حماية هذا الموروث التاريخي، ونفس األمر  ينسحب 
على مدافع باب المرسى التي تعرضت لذات المصير وأصبحت بدورها فاقدة لصورتها 
األصلية التي كانت توحي بمظهر القوة واألبهة والهيبة.  وإلى وقت قريب كانت تلك 
المدافع ما زالت محافظة على محتوياتها، كما كانت محاطة بأكوام من »الكور« الذي 
كان يستعمل خالل الحروب . لكننا اآلن نقف أمام آليات معطوبة مشوهة، بعد تعريتها 

من محتوياتها ومن القطع المكونة لها..
أما الصنف الثالث من المدافع فقد ارتبط بمرحلة  االحتالل اإلسباني لطنجة سنة 
المدافع والراجمات  1941، فحينما انسحب الجيش اإلسباني ترك مخلفات مهمة من 
موزعة على عدد من المراكز  داخل المدينة وخارجها، كان من بينها مركز  الغندوري 
األنفاق  من  كثير  جانب  إلى  البحر   تجاه  المصفوفة  المدافع  عددا  يضم  كان  الذي 
والمصدات والمباني .. وكل ذلك أصبح في خبر كان بعد أن التهمه البحر أو استبدت 

به األطماع ..
كان للمدفع حضور في حياة ساكنة طنجة، ألنه كان وسيلة إلعالن مواقيت بداية 
الصوم واإلفطار في رمضان، وفي مناسبات األعياد انطالقا من منطقة الحافة وهضبة 
مرشان . وقد استمر هذا التقليد إلى اآلن ولكن بنسبة أقل .. و األساسي هو أن مشهد 
المدافع كان يؤثث عددا من الفضاءات التي كانت تحظى بالتقدير والعناية مثل ساحة 
9 أبريل،  وساحة إسبانيا، والميناء. ثم تم توسيع التجربة ليصل مداها إلى مناطق أخرى 
مثل الشاطئ وقلعة غيالن، وباب الوالية وسور المعكازين الذي يحتفظ اليوم بخمس 
يتراجع،  بدأ  األخيرة  السنوات  في  عددها  أن  والمؤسف  النحاسي..  الصنف  من  قطع 
وخصوصا ذلك الصنف المصنوع من النحاس. فما كان يتم الكشف عنها في مكان حتى 

الحجم أكثر تضررا  النوع الصغير  .  وكان  أثر  تختفي في ظروف غامضة وال يبقى لها 
نظرا لسهولة نقله وتهريبه إلى أماكن خاصة أو إلى أماكن إعداد الخردة وتسويق مادة 
الحديدة والنحاس التي يعاد صنعها إلخفاء أثر الجريمة .. ولم يفتح نقاش في يوم ما 

حول اختفاء هذه المدافع  وكل ما يرتبط بها من تجهيزات مثل القنابل والكور .
وفي الوقت الذي يتحدث المسؤولون عن إحياء ذاكرة طنجة من خالل حفظ تراثها 
المادي، نجد أنهم يفرطون في هذا الجانب ويغضون عنه الطرف  ألسباب غير واضحة. 
فلماذا لم يتم فتح تحقيق حول سبب اختفاء هذه الوحدات وتراجع عددها، علما أنها 

كانت تعد بالمئات لو تمت العودة إلى أرشيف الصور .
وما زال الرأي العام يتساءل عن مآل المدافع التي كانت بجوار  منارة الشاطئ التي 
تم هدمها .. كما يتساءل البعض حاليا عن سبب اختفاء مدفع من ساحة إسبانيا بعد 
إال مدفعان  يتبق  ولم  مدافع،  ثالثة  كان  العدد  إن  التهيئة، حيث  إعادة  أشغال  انتهاء 

اثنان.
ولهذا يحق للرأي العام طرح عدة تساؤالت بخصوص هذا الموضوع :

سجل  ضمن  وأحجامها  أصنافها  بكل  المدافع  لهذه  دقيق  إحصاء  هناك  فهل 
ممتلكات المدينة الخاصة بالتراث المادي؟ ومن هي الجهة التي تحتفظ بهذا الملف 
وتمسك بتفاصيله، ثم ما هي الجهود التي بذلت للحفاظ على هذا الموروث؟،  وما هي 
زالت  الموجودة  ما  المدافع  . وهل كل   المدينة؟  الحالي داخل تراب  خريطة توزيعها 

ملكا عموميا أم أن بعضها قد تحول إلى ملك خصوصي لبعض األشخاص النافذين؟
وللتذكير ، فقد سبق للرابطة إثارة هذا الموضوع ضمن تقرير  لها صدر سنة 2006  
عملت من خالله على رصد األخطار التي تهدد تركة المدافع باالنقراض، انطالقا مما 
كان يتعرض له برج  دار البارود من تدمير وسرقة وتشويه متعمد للقضاء على معالمه. 
إال  التدخل  يتم  فلم  عليه،  كان  ما  على  الوضع  واستمر  آنذاك  ساكنا  أحد  يحرك  ولم 
بعد فوات األوان في سنة 2015، عندما طرح مشروع إعادة ترميم سور المدينة. فهل 
نجح هذا المشروع في معالجة هذا المشكل؟ الجواب قطعا هو ال، ألن معظم المدافع 
عرضة  جعلها  مما  والحفظ،  الصيانة  إلى  تفتقر  الفضاءات  بعض  على  حاليا  الموزعة 
في  صدئة  قطع  مجرد  إلى  تحولت  فقد  والتعرية.  الطقس  عوامل  تأثير  تحت  للتآكل 

طريقها إلى التآكل والتحلل النهائي ثم الذوبان والدخول في طور النسيان...
العـراء وسـط  المدافع منتصبة في  تلك  اإلبقــاء على  األنسـب هو  األسلوب  وهل 
الفضاءات العامة وفوق األسوار  وكأننا في حالة حرب؟، أفلم يكن األجدى واألنسب من 
يضم  المقاومة  بتاريخ  خاص  متحف  بإنشاء  القيام  التاريخ،  عبر  عليها  المحافظة  أجل 
هذه األسلحة بشكل يحقق االستفادة  من وجودها وقيمتها المعنوية في ربط الماضي 
بالحاضر  وأخذ الدروس التي تتحول إلى مصدر إلهام بالنسبة لكل األجيال..؟  كال ثم 
التـراث، يشكل قمة  التعامل مع  العبثـي في  كال، إن اإلصرار  على  هذه هذا االختيـار 

العبث، ويدل على العقم الثقافي والمعرفي الذي مني به مسؤولو هذه المدينة .

المكتب المركزي لرابطة الدفاع
عن حقوق المستهلكين

اأين اختفت مدافع
التاريخية !?مدينة طنجة 

باب المرصى برج الحجوي
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خبر األسبوع

أنطونيو  مــيــالن  إنــتــر  مـــدرب  ــال  ق
فريقه  على  الصعب  من  كان  إنه  كونتي 
الظهير  فــقــدان  النفسي  الجانب  على 
بفيروس  إصابته  بسبب  حكيمي  أشــرف 
مباراة  انطالق  4 ساعات من  قبل  كورونا، 
أبطال  دوري  في  مونشنغالدباخ  بروسيا 
في  السابع  الالعب  وأصبح حكيمي  أوروبا. 
خالل  كورونا  بفيروس  يصاب  الذي  إنتر 
األسبوعين الماضيين وتعافى أحدهم وهو 
في  كونتي  وأشركه  باستوني  أليساندرو 

الفريق  مع  التعادل 2-2  الثاني في  الشوط 
إصابة  خبر  بتلقينا  سهاًل  يومًا  يكن  »لم  كونتي:  وأضاف  األلماني. 
حكيمي بالفيروس الساعة الخامسة مساء، كان يتدرب معنا حتى صباح 
)يوم المباراة(، وسيشارك في التشكيلة األساسية، وقمنا بإعداد بعض 
وأبلغت  المشاكل  لهذه  تعرضنا  »لكننا  وأضاف:  له«.  الفنية  الخطط 
الوضع لم  أنه يجب علينا فعل ذلك والحفاظ على تركيزنا،  الالعبين 
يكن سهاًل من الناحية النفسية لكن الالعبين أظهروا أنهم رجال بقدر 

ما هم العبو كرة قدم«.

الدوري اإلسباني
مارتينيز مونويرا يقود كال�شيكو 

الرب�شا والريال

اإ�شابة حكيمي بعرثت اأوراق كنتي

شهدت الدورة السادسة من الدوري اإلسباني مفاجآت كبيرة أبرزها 
صنعها قاديس الصاعد هذا الموسم إلى القسم األول، من خالل عودته 
بانتصار من قلب ملعب البيرنابيو على حساب ريال مدريد بهدف لصفر. 
ولم يستغل برشلونة كبوة الريال، وسقط في رحلته إلى ضواحي مدريد 
أمام خيطافي الذي صنع ثاني مفاجآت البطولة وفاز على البارسا بهدف 

لصفر.
وانتزع ريال صوصيداد الزعامة هذا األسبوع مناصفة مع فيا الريال 
برصيد 11 نقطة لكل منهما. حيث عاد الفريق الفاسكي بفوز كبير من 
إشبيلية على حساب بتيس، بينما فاز فيا الريال بالديربي على فلينسيا 

بملعب بهدفين مقابل هدف واحد.
ديربي  في  الفوز  هدف  ليحرز   82 الدقيقة  حتى  غرناطة  وانتظر 
أندلسي على إشبيلية الذي تأثر بطرد العبه جوردان قبل نهاية الشوط 
ثانية. واستعاد   30 أقل من  الثانية في  الصفراء  البطاقة  لتلقيه  األول 
فيغو على حساب  بفوز من  تعادلين، وعاد  بعد  توازنه  أتلتيكو مدريد 

سلطا.
واستأنفت مباريات الجولة السابعة أمس الجمعة بمباراة إلتشي و 
فالينسيا. وتتواصل اليوم السبت بقمة كالسيكو األرض يجمع برشلونة 
وريال مدريد. وأعلنت رابطة الدوري اإلسباني رسميًا، أول أمس الخميس، 
أسماء حكام الكالسيكو الذي يحتضنه ملعب كامب نو. وبحسب موقع 
»ديفينسا سينترال« اإلسباني، فقد أسندت رابطة الليجا مباراة كالسيكو 
الدور األول للحكم مارتينيز مونويرا، بينما سيكون الحكم خوسيه ماريا 
سانشيز في غرفة تقنية الفيديو »فار«. وقاد مارتينيز مونويرا 24 مباراة 
كان ريال مدريد أحد طرفيها طوال مسيرته، حيث فاز الميرنجي معه في 
15 مباراة، وتعادل في 5، وتلقى 4 هزائم. بينما قاد مونويرا 21 مباراة 
لبرشلونة، فاز البارسا في 15 منها، وتعادل في 3، وهزم مثلهم. وكانت 
آخر مباراة قادها مونويرا لريال مدريد، هي األولى في الموسم للميرنجي 

ضد ريال سوسيداد، التي انتهت بنتيجة 0-0.
ومن أبرز القرارات التي اتخذت بشأن الدورة السابعة، عودة برمجة 
االتحاد  بين  اهتدى  بعدما  واإلثنين  الجمعة  يومي  المباريات  بعض 
اإلسباني و العصبة االحترافية إلى الحل. ويسدل الستار على مباريات 

الدورة بعد غد اإلثنين بمباراة ليفانتي و سلطا.
نتائج الدورة 6:

غرناطة / إشبيلية: 1 – 0 
سلطا / أ.مدريد: 0 – 2 

ريال مدريد / قاديس: 0 – 1  
خيطافي / برشلونة: 1 – 0 

إيبار / أوصاصونة: 0 – 0 
أ.بلباو / ليفانطي: 2 – 0  

فيا الريال / فالينسيا: 2 – 1 
أالفيس / إلتشي: 0 – 2  

ويسكا / بلد الوليد: 2 – 2 
بيتيس / ريال صوصيداد: 0 – 3 

برنامج الدورة 7: 
أمس الجمعة:

إلتشي/ فالينسيا) الساعة الثامنة 
مساء(

اليوم السبت: 
الساعة   ( أ.بلباو   / أوصاصونة 

الثانية عشر ظهرا(
الساعة   ( ريال مدريد   / برشلونة 

الثالثة مساء(
إشبيلية / إيبار ) الساعة الخامسة 

والنصف مساء(
الساعة   ( بيتيس   / أ.مدريد 

الثامنة مساء(
غدا األحد: 

الساعة   ( أالفيس  الوليد/  بلد 
الحادية عشر صباحا(

الساعة   ( الريال  فيا   / قاديس 
الثالثة مساء(

الساعة   ( غرناطة   / خيطافي 
الخامسة والنصف مساء(

ريال صوصيداد / ويسكا )الساعة 
الثامنة مساء(

بعد غد اإلثنين:
ليفانطي / سلطا ) الساعة الثامنة 

مساء(
الترتيب العام

1 - ريال صوصيداد: 11 نقطة
2 - فيا الريال: 11 //

3 - ريال مدريد: 10 //
4 -  خيطافي: 10 //

5 - قاديس: 10//
6 -  غرناطة: 10//  

7 -  بيتيس: 9 //
8 - أ.مدريد: 8 //
9 - برشلونة: 7//
10 - اشبيلية: 7//

11 - أوصاصونة: 7 // 
12 - إلتشي: 7 //

13 -  فالينسيا: 7 //
14 - أ.بلباو: 6 //

15 - إيبار: 5 //
16 - ويسكا: 5 //
17 - سلطا: 5 //

18 - أالفيس: 4 //
19 - بلد الوليد: 3 //

20 - ليفانتي: 3 //

لجأ المكتب المديري للمغرب التطواني إلى المدرسة اإلسبانية مرة أخرى، وتعاقد 
مع  عقده  وقع  الذي  ماكيدا  خوصي  خوان  اإلسباني  مدريد،  لريال  السابق  الالعب  مع 
الفريق مساء األربعاء الماضي. وقطع ماكيدا، 51 سنة، مشواره كالعب وسط ميدان حمل 
قميص أندية، ريال مدريد ما بين 1988  و1993، ثم  ألباسيتى ولوغرونيس وفالنسيا 
بالقسم األول، وفيرول وفوينالبرادا بالقسم الثاني باء. كما خاض تجربة في الدوريين 
أهداف في  ثمانية  الرياضي سوى  ، ولم يسسجل طيلة مشواره  والمكسيكي  اليوناني 
مدربا مساعدا  مهامه  يتجاوز  ولم   2003 منذ  التدريب  في  وبدأ مسيرته  مباراة.   197
بالفريق الثاني لريال مدريد، وبالفريق األول في عهد المدرب البرازيلي لوكسومبورغوا 
خالل موسم 2005 / 2006، ثم بناديا ليفانتي وسيلتا فيغو. وخاض تجربة التدريب خارج 

إسبانيا كمدرب لإلتحاد اإلسكندري المصري والشعلة والفتح السعوديين.. 

بطل  النسوية  القدم  لكرة  المضيق  نهضة  نادي  أحرز 
محور تطوان، تاشيرة الصعود إلى القسم الوطني الثاني بعد 
بهدفين  طنجة  محور  بطل  الرياضي،  المنار  نادي  على  فوزه 
البلدي  بالملعب  الفاصلة  السد  مباراة  واحد في  مقابل هدف 
مرمى  حارسة  وتألقت  كبيرة.  ندية  شهدت  والتي  بأصيلة 
المنار التي تصدت لضربة جزاء في بداية الشوط الثاني من 

المباراة.
احتــرام  وكسب  الرأس  مرفــوع  المنــار  الفريق  وخــرج 
بسبب  المعاناة  رغم  طيبة  صورة  تقديمه  بعد  المتتبعين 
اإلصابات وإشراكه لست العبات من فئة الفتيات أمام منافس 
ساعده عامل الخبرة الذي تتوفر عليه العباته. كما كان الفريق 
قاب قوسين من تقديم اعتذار خالل المباراة لعدم توفره على 
النهائية،  المباراة  في هذه  أصيلة  إلى  الالعبات  لنقل  وسيلة 
الذي  رئيسه،  في شخص  ديبان،  بن  شباب  نادي  دعم  لولى 

وضع وسيلة نقل فريقه الخاص رهن إشارة نادي المنار.

بعد حارس المرمى هشام المجهد، جدد نعمان أعراب، عميد اتحاد طنجة، عقده 
مع الفريق لثالث سنوات إضافية تنتهي في 30 يونيو 2023. وفضل أعراب التجديد 
لفريقه رغم توصله بعدة عروض أخرى. ويسير اتحاد طنجة نحو الحفاظ على ركائزه 
وفي  للتركيبة.  اإلضافة  يمنحون  العبين  انتداب  في  بالتفكير  تنافسي  فريق  وبناء 
هذا السياق أبرم الفريق أولى تعاقداته بالتوقيع مع الدولي الغابوني أكسيل ماي، 

سابقة  تجربة  خاض  الذي  سنة(،   25( الحسيمي،   الريف  لشباب  السابق  المهاجم 
الصعود،  معه  وحقق  الثاني  بالقسم  إسكيشيهير سبور  فريق   مع  التركي  بالدوري 
ثم نادي مانساسبور. و بالدوري الفرنسي بفريق »باريس إف سي« بالقسم الثاني. 
السوبر  وكأس  اإلتحاد  بكأس  معه  فاز  الذي   القادسية  بنادي  الكويتي  بالدوري  و 

المحلي. 

انتقل إلى عفو اهلل عبد القادر أصريح، بالديار البلجيكية. وذلك يوم الثالثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق ل 26 صفر 1442، عن سن 
تناهز 74 سنة. حيث ووري جثمانه الطاهر الثرى بأحد المقابر اإلسالمية ببروكسيل. وكان المرحوم غادر المغرب مبكرا في اتجاه بلجيكا 

في سنة 19 سنة.
السلة  لكرة  الروحي  واألب  الخطيب،  ابن  بثانوية  المتقاعد  البدنية  التربية  أستاذ  أصريح،  محمد  صديقنا  شقيق  هو  والمرحوم 

الطنجاوية والشمالية، وكان العضو المؤسس التحاد طنجة لكرة السلة.
ولهذا المصاب الجلل، نتقدم بأحر التعازي ألستاذنا محمد أصريح أطال اهلل في عمره ورزقه الصحة والعافية، وإلى جميع أفراد أسرة 

الفقيد، تغمده اهلل برحمته الواسعة وأسكنه فسيج جنانه. إنا هلل وإنا إليه راجعون.

ماكيدا مدربًا جديدًا للمغرب التطواين

اإناث امل�شيق يف الق�شم الثاين وم�شتقبل زاهر 
ينتظر منار طنجة

لعب ثاين يجدد لحتاد طنجة و الغابوين اأك�شيل ماي 
اأولى انتدابات الفريق

عبد القادر اأ�شريح �شقيق الأ�شتاذ محمد اأ�شريح 
يف ذمة اهلل
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نـة
أخبـار برشلو

د
دري

أخبار ريال م

بيكيه يضحي بنصف راتبه
 لمساعدة برشلونة

مدافـع  بيكيــه،  أن  »سبورت«  أكدت 
50 % من  التنازل عن  على  وافق  برشلونة، 
راتبه لمساندة البارسا في األزمة االقتصادية 
كورونا.  فيــروس  أحدثهــا  التي  الطاحنة 
النادي  سأل  بيكيه  فإن  الصحيفة،  وبحسب 
من  تخفيضها  يحتاج إلى  التي  النسبة  عن 
مواجهة  في  المساعــدة  أجــل  من  عقده، 
عليها  ووافق   ،%  50 أنها  وأخبروه  األزمة، 
عقد  قد  برشلونة  وكان  الفور.  على  الالعب 
تجديد  أجل  من  الالعبين  وكالء  مع  جلسة 
يونج،  دي  بيكيه،  هم،  العبين  أربعة  عقود 
خالل  التطرق  وتم  ولينجليت،  شتيجن  تير 
خالل  الرواتب  تخفيض  الجلسة إلمكانية 
األزمة.  ولم يكن  المقبلة، لمواجهة  الفترة 
اقتصاص  على  وافق  من  هو  وحده  بيكيه 
جزء من راتبه، فقد وافق الثالثة كذلك على 
اقتصاص 30 % من قيمة رواتبهم لمواجهة 
النادي  حددها  التي  النسبة  وهي  األزمة، 
أسابيع.  قبل  الفاكس  عبر  بها  وأبلغهم 
بنود أخرى في  أن هناك  الصحيفة  وكشفت 
خالل  يلعب  لم  إذا  بأنه  تفيد  بيكيه،  عقد 
نسبة  و2023-22(   2022-21( موسمي 
إنهاء  للنادي  فيمكن  المباريات،  %35 من 

العقد من جانب واحد.

ألبا قريب من في الكالسيكو
الكتالونية،  »سبورت«  صحيفة  أكدت 
برشلونة  تدريبات  إلى  ألبا  جوردي  عودة 
بشكل طبيعي، وبات من الممكن لحاقه بلقاء 
أوتار  في  إلصابة  ألبا  وتعرض  الكالسيكو. 
اليمنى، خالل مباراة إشبيلية  الركبة بساقه 
يوم 5 أكتوبر، ومن وقتها لم يشارك مطلًقا 
مع فريقه. وبعد غيابه عن مباراتي خيتافي 
جاهزًا الستعادة  ألبا  أصبح  وفيرينكفاروزي، 
الوافد  وإعادة  اليسرى،  الجهة  في  مكانه 
الجديد سيرجينو دست إلى مركزه الطبيعي 
ألبا.  غياب  عوّض  بعدما  أيمن،  كظهير 
الجمعة(  )أمس  الغد  أن مران  التقرير،  وأكد 
ألبا يمكنه بدء  سيحسم ما إذا كان جوردي 

الكالسيكو اليوم السبت المقبل أم ال.

صحيفة إسبانية تعتذر بعد إهانة 
أنسو فاتي

تقدمت صحيفة )إيه.بي.سي( اإلسبانية 
باعتذار إلى أنسو فاتي العب برشلونة بعدما 
بأنه  الهائلة  سرعته  المباراة  تقرير  وصف 
أشبه »ببائع متجول أسود يفر من الشرطة«. 
وقدم الالعب البالغ عمره 17 عاما عرضا رائعا 
فرنسفاروش  على   5-1 برشلونة  فوز  في 
المجري في دوري أبطال أوروبا يوم الثالثاء 
وسجل هدفا. لكن بعد االنتصار جاء الوصف 
منتخب  العب  على  للصحيفة  للجدل  المثير 
وتقدم  بيساو.  غينيا  في  المولود  إسبانيا 
التقرير،  كاتب  سوستريس،  سالفادور 
باالعتذار على موقع الصحيفة على اإلنترنت 
صباح الخميس، بينما ذكرت تقارير محلية أن 
وقال  قضائية.  دعوى  إقامة  ينوي  برشلونة 
الكاتب: »في محاولة مني للتركيز على جمال 
تحرك أنسو، ومستواه العالي كالعب شاب، 
بعض التعبيرات تم وصفها بأنها عنصرية«. 
غرضي  يكون  أن  يمكن  ال  »هذا  وأضاف: 
كما  بالالعب،  دائما  تشيد  التي  آرائي،  أو 
للمباريات منذ  تقاريري  الحال دائما في  هو 
بسبب  شديد  باعتذار  أتقدم  األول.  ظهوره 
سوء الفهم ولكل من انزعج«. وتعرض فاتي 
التواصل  مواقع  على  كثيرين  من  للدعم 
أنطوان جريزمان مهاجم  االجتماعي. وكان 
»ال  معلقا:  لفاتي،  الداعمين  أول  برشلونة 
للعنصرية وال لألخالق السيئة«. وأعاد جاري 
لينيكر مهاجم إنجلترا وبرشلونة السابق نشر 
يبدو  التقرير  إن هذا  وقال  رسالة جريزمان، 

وكأنه »أعادنا للخلف 50 عاما«.

حفل تكرميي متميز لالعب حميد )الهان�س ( 
مبلعب ابن خلدون

تجسيدا لثقافة االعتراف، أقامت الجمعية الرياضية لقدماء العبي اتحاد طنجة لكرة القدم صباح السبت الماضي 
مباراة تكريمية لفائدة الالعب المتميز حميد غناي ) الهانش (، بملعب بنخلدون التابع لنادي أجاكس طنجة، حيث 
أجريت مباراة شيقة بين قدماء اتحاد طنجة ورجاء بني مكادة. ويعد الالعب حميد غناي المعروف ب ) الهانش ( 
من أبرز الالعبين الذين شغلوا مركز خط الدفاع ولعب لمجموعة من الفرق نذكر منها، حسنية طنجة الذي ترعرع 
فيه، واتحاد طنجة الذي حقق معه حلم الربع قرن بالصعود إلى القسم األول سنة 1986، كما لعب للقصر الكبير 

ونادي الشرطة بالرباط وفرق أخرى.
وشهدت المباراة االستعراضية والحفل التكريمي حضور مجموعة من الفعاليات الرياضة وممثلي الصحافة 
المخصصة من قبل  الجوائز  التنظيم وكذا  رائعة من حيث  أجواء  الالعبين، ومر في  والوطنية وقدماء  المحلية 
للمحتفى به وهي  المنظمة هدية خاصة  المعية  التكريم من تذكارات، فيما خصصت  المساهمة في  األطراف 

عبارة عن دراجة نارية )سكوطور(، للتخفيف من عبئ مصاريف النقل التي كان يعاني منها المحتى به.

بالموسم  الخاصة  الصيفية  الالعبين  تسجيل  فترة  تاريخ  تغيير  القدم،  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  أعلنت 
القدم  لكرة  الوطنية  البطولة  وفرق  االحترافية  القدم  لكرة  الوطنية  البطولة  لفرق  بالنسبة   2021  –  2020 الرياضي 
7 و30  ما بين  القدم  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  القاعة. وحددت  القدم داخل  لكرة  الوطنية  البطولة  هواة، وفرق 

21 أكتوبر و20 نونبر كما تم اإلعالن عنه سابقا. 2020 موعدا جديدا لفترة تسجيل الالعبين بدال من تاريخ  نونبر 

الشواطي،  رحيمو  الفاضلة  السيدة  اهلل،  عفو  إلى  انتقلت 
السابـق  العميد  النايب،  الدين  سيــف  وصديقنـــا،  أخينا  أم 
اتحاد  العبي  قدماء  جمعية  ورئيس  القدم،  لكرة  التحاد طنجة 
الثالثاء  يوم  الثرى  الطاهر  جثمانها  ووري  القدم.  لكرة  طنجة 
الماضي بعد صالة الظهر بإحدى المقابر اإلسالمية بالعاصمة 
بأحر  نتقــدم  الجلل،  المصاب  ولهــذا  بروكسيل.  البلجيكية 
التعازي إلى جميع أفراد أسرة الفقيدة، تغمدها اهلل برحمتــه 

الواسعة وأسكنها فسيح جنانه وألهم ذويها الصبر الجميل.

جامعة الكرة تعلن تغيري فرتة ت�شجيل الالعبني

والدة �شيف الدين النايب يف ذمة اهلل

الريال يدرس استعادة ريجيلون
 من توتنهام 

البريطانيـة  »ذا.صن«  صحيفـة  أكدت 
ظهيره  السترجاع  يستعد  مدريد  ريال  أن 
إلى  حديًثا  والمنتقـل  ريجيلون،  سيرجيو 
صفوف توتنهام، باستغالل بند إعادة الشراء 
في عقده مع ناديه. ويتوجب على توتنهام 
لبيع  الريال  من  المقدم  العرض  قبول 
المادي  للمقابل  وصوله  حال  في  ظهيره، 
الصحيفة،  وبحسب  مسبًقا.  عليه  المتفق 
فإن المبلغ المتفق عليه يبلغ نحو 40 مليون 
جنيه إسترليني، وفي حالة تقدم ريال مدريد 
بعرض يحمل هذه القيمة، سيكون بإمكانه 
استعادة ريجيلون. وأوضح التقرير، أن تغيير 
موقف ريال مدريد من الالعب جاء لرغبتهم 
في إيجاد بديل لمارسيلو الذي يعاني من كبر 
)32 عامًا( مستويات  السن. وقدم مارسيلو 
أن  ويبدو  األخيرة،  اآلونة  في  مرضية  غير 
عامل السن حكم بأحكامه. ويحظى ريجيلون 
بثقة كبار الشخصيات في النادي، حتى لو لم 
الفريق  مدرب  زيدان  إعجاب  نيل  في  ينجح 
الذي يفضل ميندي في مركز الظهير األيسر.

بنزيما يتجاوز رونالدو 
في قائمة مميزة

حقق كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، 
خسارة  رغم  شاختار،  مميزا أمام  رقمًا 
الجولة  في   ،3-2 بنتيجة  بملعبه  الميرنجي 
أبطال  لدوري  المجموعات  دور  من  األولى 
أوروبا. وبحسب الموقع الرسمي للريال، فقد 
أصبح بنزيما خامس أكثر العبيه مشاركة في 
دوري أبطال أوروبا، حيث دخل الفرنسي في 
ليخوض  شاختار  مباراة  من  الثاني  الشوط 
كريستيانو  على  متفوًقا   ،102 رقم  مباراته 
هذا  في  اآلن  يتقدمه  وال  مباراة(،   101(
وراؤول   )152( كاسياس  سوى  التصنيف 
كارلوس  وروبرتو   )124( وراموس   )132(
لبنزيما  الرسمي األول  )109(. وجاء الظهور 
مع الريال في دوري األبطال، يوم 30 سبتمبر 
مارسيليا  أولمبيك  ضد  الفوز  في   2009
مع  أهدافه  أول  جولتين سجل  وبعد   ،)3-0(
سان  بملعب   )1-1( ميالن  ضد  الميرنجي 
هداف  أفضل  ثالث  بنزيما  ويعتبر  سيرو. 
بعد  التاريخ،  عبر  األبطال  دوري  في  للريال 
البرتغالي كريستيانو رونالدو )105( وراؤول 

.)66(

زيدان يُحمل نفسه مسؤولية 
الخسارة الصادمة

أكد زيدان، مدرب ريال مدريد، أنه يرى 
التي  اللحظة  مع  التعامل  على  قادرًا  نفسه 
بخسارتين  مني  أن  بعد  فريقه،  بها  يمر 
قادش،  أمام  الليجا  في  األولى  متتاليتين، 
والثانية من شاختار في دوري األبطال، علق 
عنها زيدان »ال أعتقد أن األمر يتعلق بنقص 
الرغبة. بدأنا المباراة بتلقي هدف عقب خطأ، 
ومن هنا بدأت الثقة تضيع، خاصة أننا خسرنا 
»تلقي  وتابع  الليجا«.  في  السابقة  المباراة 
كرة  لكن  معقد،  أمر  تواليا  الثانية  الهزيمة 
القدم فيها لحظات سيئة. مررنا بهذا األمر 
في الماضي وعلينا أن نرفع رؤوسنا ونمضي 
قدمًا. نحتاج إلى أقصى درجات التركيز يوم 
السبت لتقديم مباراة كبيرة«. ويلتقي ريال 
مدريد، السبت المقبل، في مباراة الكالسيكو 
مع غريمه التقليدي برشلونة ضمن منافسات 
يتعلق  »ال  الفرنسي  المدرب  وصرح  الليجا. 
كل  في  نقص  وإنما  الرغبة،  بنقص  األمر 
شيء، خاصة في الشوط األول. كانت مباراة 
لكن  شيء،  كل  عابنا  لنا.  بالنسبة  معقدنا 
باألخص نقص الثقة التي تعد أهم شيء«.

ال  المسؤول.  »أنا  زيدان  أضاف  ذلك  ورغم 
بد أن شيئا ما لم أفعله جيدًا ليخرج الشوط 
الفريق 3  األول بهذه الصورة«، حيث تلقى 
أهداف. وقال المدرب إن ما حدث ال يجب أن 

يهدر حق العبيه منذ بداية الموسم.
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فريـق  أمام  الرياضي  الوداد  فريق  انهزم 
النادي األهلي المصري بهدفين لصفر ) 2-0(، 
في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت 
محمد  الرياضي  المركب  أرضية  على  الماضي 
نصف  ذهاب  لحساب  البيضاء  بالدار  الخامس 
نهائي عصبة االبطال االفريقية .هدفي النادي 
أفشا  مجدي  محمد  المهاجم  سجلهما  األهلي 
في  معلول  علي  المدافع  و   ،)4( الدقيقة  في 
.وأضاع  جزاء  ضربة  طريق  عن   )61( الدقيقة 
نفذها  جــزاء  ضربـة  الرياضي  الوداد  فريــق 
المهاجم بديع أوك في الدقيقة 42 . و لحساب 
المنافسات،  نفس  من  الثاني  النهائي  نصف 
سقط الرجاء البيضاوي بعد الوداد بيوم واحد، 
أمام ضيفه الزمالك المصري، على أرضية ملعب 
لصفر.  بهدف  البيضاء،  بالدار  الخامس  محمد 
ويدين الفريق المصري إلى المهاجم المغربي 
أشرف بنشرقي، الذي تمكن من تسجيل هدف 
المباراة الوحيد في الدقيقة 18، مستفيدا من 
الزنيتي  أنس  الرجاوي  الحارس  تعامل  سوء 
النجم  التى أسكنها  والمدافع مدكور مع الكرة 

المغربي برأسية في شباك الرجاء البيضاوي.
بينما  أدائـه،  في  مقنعــا  يكن  لم  الوداد 
البيضاوي  جاره  من  بكثير  أفضل  كان  الرجاء 
خاصة في الشوط الثاني من المباراة التي كان 
تحقيق  أو  النتيجة  في  فيه  يعود  أن  بإمكانه 
تحكيمية  لمجزرة  وتعرض  األقل  على  التعادل 

بعد حرمانه من ضربتي جزاء واضحتين.
على أي ليس الموضوع هو هزيمة ممثلي 
في  الساعة  لحــد  حسم  شيء  ال  ألن  المغرب، 
المالحظ  لكن  بمصر.  اإلياب  نتيجة  انتظار 
هنا هو سوء تدبير األندية المغربية لبرامجها 
المباريات.  برمجة  مع  تعاملها  وسوء  التقنية، 
المنافستيـن.  توفـره  الذي  الربح  ودراسة 
مكافــأة  يمنح  المغربية  بالبطولة  فالتتويج 
بكأس  الفائــز  يحصل  بينما  دوالر،  الف   270
الف دوالر  2 مليون و500  األبطال على  عصبة 

والوصيف على 1مليون و250 الف دوالر.
الوداد والرجاء وهما يلعبان على واجهتي 
يقــرءا  لم  القاريــة  والمنافســات  البطولـــة 
بشكل  والوداد  أهدافهمــا.  المطلوب  بالشكل 
التتويج  األقل  على  الرجاء  حسم  بعدما  خاص 
دمارا  معا  الفريقين  كلفت  لكنها  بالبطولة. 
بدنيا أثر على الالعبين الذين لم يتمكنوا من 
كانوا  الذين  والزمالك  األهلي  العبي  مجاراة 
من  اإلرهـــاق  نال  بينم  بدنيا.  استعدادا  أكثر 
اإلياب  في  خيرا  ونتمنى  والرجاء.  الوداد  العبي 
وجه  ينقذ  األقل  على  ممثلينا  من  واحدا  لعل 
للظفر  الحظوظ  ويواصل  المغربية  القدم  كرة 

بالكاس.

بيدرو  بنعلـيحوار السبت

هذا ما جنته مناف�شة 
الوداد والرجاء

على البطولة
بنعلي، مدرب  بيدرو  يتواجد 

بمدينة  بإسبانيا،  طنجة  اتحاد 
لم  التي  قرطاجنة مع عائلته 

لنيل  وبالتالي  يزرها منذ عام، 
قسط من الراحة بعد ضمان 
األول  بالقسم  البقاء  فريقه 
وخص  االحترافية.  للبطولة 

الرياضية  »آس«  بنعلي صحيفة 
تحدث فيه  بحوار  اإلسبانية 
التي قطعها  المراحل  عن 

التي  والصعوبات  الفريق  مع 
واجهته:

اإلنقاذ لم يكن سهال. بعدما خرجنا من  الفريق،  مع 
الالعبين،  إلى  تحدثت  للتداريب  وعدنا  كوفيد  أزمة 
قلت لهم أنه غير مسموح بالتراجع بعد المعاناة التي 
ممرنا منها. الالعبون كانوا رجاال. منذ اليوم األول من 
التدريب عانقوا بعضهم البعض كما لو كانوا قد عادوا 
للتو من الحرب. تحدثنا وقررنا أنه بعد ما مررنا به، لم 

نتمكن من السماح ألحد بضربنا«. 
استئناف المباريات وحدوث المعجزة:

المعجزة،  وحققنا  المنافسات  الفريق  »استأنف 
كنا أبطال المرحلة األخيرة من البطولة. حققنا أربعة 

حـدوث  ومفاجـأة  للبطولـة  التحضير  بداية 
إصابات بالوباء:

البطولة  الستئنـاف  التحضير  في  »انطلقنا 
التي  الصعبة  الوضعية  ظل  وفي  األندية  كباقي 
يعيشها الفريق. عشنا معاناة حقيقية في ايام صادفت 
عيد األضحى، حوالي 31 فردا من مكونات الفريق لم 
يسلموا من مشاكل  كوفيد، من العبين وأطر تقنية 
وإدارية ثبت إصابتهم بالوباء بعد الخضوع للتحاليل 
المنازل  إلى  الجميع  الضرورة عودة  المخبرية. فدعت 

لقضاء فترة الحجر الصحي«.
بنعلي لم يسلم بدوره ويشعر بالموت:

»لم أسلم بدوري من الوباء، أحسست باألعراض، 
حاستي  فقدان  الصداع،  اإلسهال،  السعال،  اإلرهاق، 
الشم والتذوق. أحسست شعرت بالموت. قضيت أربعة 
أو خمسة أولى أفكر أنها النهاية وأنني سأفارق الحياة. 
الطبي  المسعف  خصوصا  ساندني،  من  كل  أشكر 
وصديقين ظلوا إلى جانبي خاصة أنني لم أكن اقوى 

على الحركة«. 
مـن  يومـا   16 بعــد  العـافيــة  استعـادة 

الحجر:
ينتعش،  بنعلي  بيدرو  خوان  بدأ  يومًا،   16 بعد 
اضطر إلى االتكاء على كرسي عند عودته إلى التدريب، 
وتابع  »كان األسبوع األول صعبًا للغاية. كنت متعبًا 
للغاية. كنت بحاجة إلى الجلوس ألنني لم أقوى حتى 
المشي. كنت أحس بصعوبة المسؤولية التي تحملتها 

انتصارات وخمسة تعادالت، وتمكنا من ضمان البقاء 
على بعد دورة واحدة من نهاية الموسم«.

والمستحقــات  االتحــاد  عقــد  بين  بنعلي 
وعروض أندية أخرى:

 وختم بنعلي« يتعين عليه العودة إلى المغرب قبل 
نهاية أكتوبر، لدي عروض من العديد من األندية. من 
حيث المبدأ سأستمر مع اتحاد طنجة، ال زلت مرتبط 
بعقد مع الفريق لعام إضافي. لدي كذلك مستحقات 
مالية عالقة من رواتب ومكافأة خاصة بإنقاذ الفريق 

من النزول«.

»�شعرت باملوت ولَديَّ م�شتحقات عالقة
مع احتاد طنجة«
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اإعالنات قانونية واإدارية - اإعالنات 
JANAT AL KARAM FOOD SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع الحسن األول،

حي األندلس رقم 213 91000 شفشاون المغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية محدودة

ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري : 1473

بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 10 ماي 2020 
تم إعداد القانون األساسي لشركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد بالمميزات التالية:
شكل الشركة : شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد.
اإلقتضاء  عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

بمختصر تسميتها :
JANAT AL KARAM FOOD SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : مقاولة نقل السلع، بيع 
سلع مختلفة، التغذية العامة.

عنوان المقر االجتماعي : شارع الحسن األول، 
حي األندلس رقم 213 91000 شفشاون المغرب.

المـدة التـي تأسسـت من أجلهـا الشـركـة : 
99 سنة .

درهم،   100.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 
مقسم كالتالي:

السيدة أديبة بوغالد : 1.000 حصة بقيمة 
100 درهم للحصة .

وصفات  والعائلية  الشخصية  األسماء   -
ومواطن الشركاء :

السيدة أديبة بوغالد عنوانه)ا( شارع سيدي 
رضوان، الحي اإلداري 91000 شفشاون المغرب.

ومواطن  والعائلية  الشخصية  األسماء 
مسيري الشركة:

السيدة أديبة بوغالد عنوانه)ا( شارع سيدي 
رضوان، الحي اإلداري 91000 شفشاون المغرب.

تم اإليداع القانوني بالمحكمـة االبتدائيــة 
بشفشــاون بتاريــخ 06 ماي 2020 تحـت رقـــم 

.2020/28
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملكة المغربية 
وزارة العدل 

المحكمة التجارية بطنجة 
مكتب التنفيذ

ملف عدد: 26/2013/198 
إعالن عن بيع عقار

لفائدة : البنك الشعبي لطنجة تطوان ش م.
ضد: السيد جمال بندادة، عنوانه طريق الرباط 
مركب العرفان رقم 238 الطابق الرابع رقم 19 

طنجة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/11/25 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
البيوعات  بقاعة  سيجرى  مساء  الثالثة  الساعة 
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المسمى 
)19L238 ( ذي الرسم العقاري عدد 06/98296 
الكائن  أعاله  المذكور  عليه  للمنفذ  المملوك 
بعنوان المنفذ عليه المذكور أعاله،  وهو عبارة عن 

شقة بالطابق الرابع مساحتها 56 م 2.
العقــار في  لبيــع  االفتتاحــــي  الثمن  حدد 

مبلغ450.000.00 درهم. 
تقدم العروض إلى مكتب التنفيذ ابتداء من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن. يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 
3 في المائة ، وللمزيد من اإليضاح يمكن االتصال 

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
المحكمة التجارية بطنجة 

مكتب التنفيذ 
ملف عدد: 26/2014/140  

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

ضد: السيد محمد كنون السعيد، عنوانه حي بني 
مكادة تجزئة لالمريم القطعة رقم 81 طنجة.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/11/25 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
البيوعات  بقاعة  سيجرى  مساء  الثالثة  الساعة 
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني للعقار المدعو 
)لالمريم 81( ذي الرسم العقاري عدد 06/49524 
المملوك للمنفذ عليه المذكورأعاله الكائن بشارع 
وشارع  السالم سابقا  مع شارع  المتقاطع  اليمن 
القاهرة  وزنقة  حاليا  اليوسفي  الرحمان  عبد 
والعقار عبارة عن أرض بها  بني مكادة  طنجة، 
بناء يتكون من سفل به كراج من بابين وسدة 

وطابقين وطابق ثالث مقلص مساحته 99 م 2.
حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقــار في مبلـــغ 

1.528.100.00 درهم. 

توصلت الجريدة بنسخة من شكاية، موجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة 
القاطـن بحي  العزيز جغجــوغ،  االبتدائيـة بطنجة، بعــث يها المواطــن عبد 
الروداني بمنطقة بنديبان، مفادها أن عدلين، ذكرهما بإسميهما، لهما مكتب 
إبراء،  بتزوير وثيقة، موضوعها موجز  قاما في وقت سابـق  بالمنطقـة ذاتها، 
بينما هو لم يكن موجودا بمدينة طنجة، خالل تاريخ إنجاز الوثيقة المذكورة، 
وأمينة  جغجوغ  الحسين  والديه،  إبراء  تخص  وثيقـة،  أي  بكتابة  يقم  لم  كما 
الغربي، األمر الذي ألحق به أضرارا معنوية ومادية كبيرة، علما أنه يتوفر على 
وكالـة خاصة، سلمت له، حديثا، من طرف والده الذي يضع فيه الثقة كاملـة 

وتتوفر الجريدة على نسخة من هذه الوكالة.
ويلتمـس الضحيـة عبد العزيز جغجوغ من وكيل الملك بابتدائية طنجـة 
اتخـاذ المتعيـن القانوني في هــذه النزيلــة التي استغـرب لها كثيــرا، حسب 

تصريحه للجريدة، موضحا أنه الزال ينتظر، بل ويجهل مصيرها.
م. إ

مواطن ي�شتكي من عدلني ن�شبا عليه

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

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بطنجة
مكتب التنفيذ 

إعالن عن بيع عقار
ملف تنفيذي عدد: 26/2016/329

لفائدة: السيد رشيد أشمالل، ينوب عنه ذة/فريدة 
اإلدريسي المحامية بهيئة طنجة.

ضد: السيد محمد الدغوغي.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/12/01 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
عمومية  سمسرة  ستجرى  زواال   الثالثة  الساعة 
بالمزاد  لبيع  المحكمة  بهذه  البيوعات  بقاعة 
العلني للعقار المدعو )السعادة 120(  ذي الرسم 
العقاري عدد 61/51865 والكائن بأصيال المحل 
المدعو رأس السقاية، وهو عبارة  عن قطعة أرضية 
مساحتها 96 م 2  بنيت فوقها بناية تتكون من 
طابق أرضي وطابق علوي. حدد الثمن االفتتاحي 

لبيع العقار في مبلغ 420.000.00 درهم. 
تقدم العروض إلى قسم التنفيذ ابتداء من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن،  يمكن لكل شخص داخل 
عرضا  يقدم  أن  السمسرة  تاريخ  من  أيام  عشرة 
عما رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق 
بمقدار السدس ثمن البيع األصلي و المصاريف 
)479 ق م م(. ويؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 3 في 
المائة ومصاريف التنفيذ بواسطة شيك مضمون. 
بمكتب  الٳتصال  يمكن  اإليضاح  من  وللمزيد 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المملكة المغربية

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية بفاس

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

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

إعالن عن بيع أصل تجاري بالمزاد العلني 
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة 
على   2020/11/26 بتاريخ  أنه  بطنجة  التجارية 
الساعة الثالثة بعد الزوال سيجرى بقاعة البيوعات 
بهذه المحكمة بيع بالمزاد العلني لألصل التجاري 
الكائن  أعاله،  المذكورة  عليها  للمنفذ  المملوك 
بإقامة موالي علي الشريف زاوية شارعي سجلماسة 
بالمحكمة  المسجل  طنجة،  الطبري  جرير  وأبي 

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

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

زيادة 10 في المائة. 
االتصال  يمكن  المعلومات  من  وللمزيد 

بمكتب التنفيذ بهذه المحكمة.
عن رئيس كتابة الضبط

أحمد بورباع
خبير محاسب قضائي 

قـرار وزاري رقـم 3305 بتاريخ 1995/10/31
عضو المجلس الوطني لخبراء العدل 

سنديك التسوية والتصفية القضائية منذ 2004 
عضو في جمعية الخبراء المحاسبين المحلفين لدى 
المحاكم المغربية و مقبول في هيئة األمم المتحدة 

التسجيـل بالباتنتا 10 مارس 1983
المحكمة التجارية بطنجة

ملف رقم 2018/8212/712

بتاريـــخ  بطنجــة  التجارية  المحكمة  عن  الصادر  الحكــم  بمقتضى 
2019/07/16، ملف رقم 2018/8212/712، الذي يقضي بحل وتصفية 
شركة YUPI ش.م.م، الكائن مقرها االجتماعي بشارع موالي يوسف إقامة 
الفتح بلوك B الطابق 8 شقة رقم 53 طنجة، وتعيننا مصفيا لها، وعليه 
وطبقـا للمـواد 686-687-569 من مدونة التجارة نطلب من الدائنين 

التصريح بدينهم لدى مكتبنا من تاريخ اإلشهار بهذه الجريدة. 
                                                                                                 المصفـــي :

 األستاذ أحمد بورباع

حـل وت�شفيـة �شركـة YUPI  �س.م.م.

يظهر عبد اإللــه بن كيــران، الحديث 
بلحيته  ويزبد  يرغد  وهو  بالبرلمان،  العهد 
المبعثرة أمام فتح اهلل ولعلو، وزير االقتصاد 
ابن  دخل  التنـاوب.  حكومـــة  في  والمالية 
كيران البرلمان بعد صفقة سياسية غامضة، 
وجاء محمال بمهارات الدعوة والخطابة ليثير 
موضوع المعاشات والظلم الذي فيه، قبل أن 
يجيبه ولعلو، كان يتابع شطحاته بابتسامة 
ماكرة ال يتقنها غير من خبر الناس ودروب 

تحوالتهم في األمكنة واألزمنة.
نفسه:  قرارة  في  يقول  ولعلو  وكأن 
»سنرى ما ستفعلون يوم تكونون مكاننا«. 
وذلك بالفعل ما حدث، بعد عشرين عاما من 
مشهد ابن كيران في البرلمان، يعود إدريس 
للبيجيدي،  الوطني  المجلس  رئيس  األزمي، 
ويزبد  ليرغد  البرلمانية  القاعة  نفس  إلى 
بدوره، لكن بدون لحية مبعثرة هذه المرة، 
ودفاعا عن تعدد التعويضات وعن المعاشات، 
ألن البرلمانيين كما قال »ما غاديش يخدمو 

بيليكي«.
سنترك الظواهر وقشور السطوح لعابر 
الزمن، وسنتوقف عند القانون العميق الذي 
بعض  الكاريكاتيرية،  التحوالت  هذه  يحكم 
الناس ال يجيدون حرجا في أن يفعلوا عكس ما 
يقولون، ولديهم قدرة رهيبة على أن يغيروا 
مواقفهم  وتغيير  مواقعهم،  بتغير  جلدهم 
كما يغيرون زوجاتهم وربطات عنقهم، وهم 
يعتبرون أن الكل يجب أن يخضع للمحاسبة 
من  جندا  أنفسهم  يرون  الوقت  نفس  وفي 
اهلل يعلون على النقد ويسمون فوقه، وما هو 
حرام على اآلخرين يجدون له كل المسوغات 

الممكنة كي يكون حالل بالنسبة إليهم.
قديما قال عبد الرحيم بوعبيد »الراس 
اللي ما يدور كدية«، لكن الرجل كان يقصد 
السياسية  المتغيرات  مع  اإليجابي  التفاعل 
يقصد  يكن  ولم  الموضوعية،  والمعطيات 
القط  مثل  تدور  التي  الرؤوس  تلك  بتاتا 
هوائي يصطاد كل فرص االغتناء الممكنة، 
والفقراء  الضرائب  دافعي  حساب  على  ولو 
المحتاجين من الناس، وعلى حساب خطاب 
الحزب وسياسة البؤس التي حصد بها أصوات 

الناخبين..
لو شاء المرء أن يعد تناقضات البيجيدي 
هذه  لكن  ذلك،  في  مجلدات  كفته  لما 
االزدواجية المقيتة تثير التقزز حين يريدون 
بل  ينتقدهــم،  من  مواجهـــة  في  تبريرها 
من  والمستفيد  ظالم  إلى  المنتقد  وتحويل 
الناس  هؤالء  ضحيـــة،  إلى  بالقيم  التالعب 
القيـــم  واحد:  بمنطــق  محكومين  صاروا 
السياسية  التجارة  سوق  في  تعرض  بضاعة 
واالنتخابية، وحتى دين اهلل يمكن المتاجرة 
به في صور تواصلية، تماما مثلها مثل الوطن 
الذي يمكن أن يكون في مرتبة ثانية انتصارا 

لراع أيديولوجي ومالي إقليمي أو دولي.
ويبدو أن قانون االنتهازية يسري على 
هؤالء أينما كانت مواقعهم في الحكومة أو 
المنتخب  حالة  لنأخذ  غيرهما.  أو  البرلمان 
المروري،  المولى  عبد  والمحامي  الجماعي 
على سبيل المثال، هذا الرجل يظل ينظر في 
التحكم  وهيمنة  النخب  فساد  وفي  اإلصالح 
القانون وهلم جرا، لكن وما  والحاجة لدولة 
أن يكون مدعوا إلى الخضوع للقانون حتى 
ينقلب عليه ويتنكر له، تماما كما حدث حين 
اإلجباري  التصريح  لقانون  الخضوع  رفض 

بالممتلكات.

إنها لمفارقة حقا أن ترفع شعار محاربة 
الحياة  وتخليق  للشفافية  وتدعــو  الفساد، 
العامة بينما ترفض أن تصرح بممتلكاتك كما 
ينص على ذلك القانون، واألدهى من ذلك أن 
تفضل العزل من وظيفتك التمثيلية دفاعا عن 
أموال على أن تواصل  راكمته من  سرية ما 
مهامك في »التفويض الشعبي« الذي أعطاك 
ال  لكنك  عن مصالحهم،  لتدافع  إياه  الناس 
تأبه لكل ذلك، كما ال تأبه سوى الستخالص 
حتى  كان  وجه  بأي  جريدة  من  مستحقاتك 
وإن كنت تنظر في حرية الصحافة، دون أن 
يهمك وضع الصحفيين العاملين بها وال هوة 

اإلفالس المالي التي تقف عليها.
والقصة نفسهــا في ازدواجيـــة معايير 
آخـــر،  صنديد  مناضـــل  لدى  نجدها  القيم 
صحفيا  نفسه  يقدم  الذي  منجب  المعطي 
وأكاديميا ومؤرخا وناشطا حقوقيا… يتناسى 
كل هذه الصفات حين يتعلق األمر باألموال 
والعقارات واألراضي، الرجل طرح عليه سؤال 
بسيط: من أين لك بكل هذا؟ وبدل أن يجيب 
عن  واإلضراب  التمارض  إلى  الهروب  اختار 

الطعام.
وأين الشفافية في كل هذا؟ وأين الحق 
التنظير  في  عنه  يدافع  الذي  المعلومة  في 
للصحافة االستقصائية؟ أنا صحفي وأريد أن 

أم  ظلم  العامة  النيابة  تدعيه  ما  هل  أعرف 
ال، ما بحوزتي هو رواية النيابة العامة، لكن 
المعطي يرفض أن يعطيني روايته، ويهرب 
والمخابرات  والتحكم  المخـــرن  اتهــام  إلى 
بينما  عليه،  بالتآمر  وغراندايزر…  والموساد 
السؤال واضح: من أين لك هذا وكيف؟ لكن 
بالذمة  يتعلــق  السؤال  عن  الجـواب  وألن 
الذمة  حماية  فإن  بالقيم،  وليس  المالية 
المالية المشتبه فيها أسبق من حماية القيم 

المتشذق بها.
هكــذا هــي الصــــورة بكل سوريالية 
كاريكاتيرية متاحة، وهذا هو الحجم الطبيعي 
للعقل السياسي االنتهازي لدى هؤالء الناس، 
هكذا  يبقى  أن  للموضوع  يمكن  كان  وقد 
بينهم وبين أعطابهم النفسية، أما وقد حولوا 
تناقضاتهم وازدواجياتهم إلى معايير للحكم 
وقوانينينا،  قضائنا  وعلى  ديمقراطيتنا  على 
فإن ذلك يجعل منهم صيدا سهال وضروريا 
ومشروعا لكل من يرفض أن تكون السياسة 
في  بضاعة  اإلنسان  وحقوق  والديمقراطية 
سوق االغتناء الشخصي غيـــر المــبرر، وغير 

المشروع.
*عن أحداث. أنفو
يونس دافقير

�شــــوق املتاجـــرة بالقيـــم!



كيف أصبت بالفيروس؟
إحدى  زارت  التي  زوجتي  طريق  عن  ذلك  حصل 
األخيرة كانت قد حضرت عرسا يضم  قريباتها، هذه 
بوادر  علينا  ذلك ظهرت  بعد  أيام  ثالثة  50 شخصا. 

اإلصابة بالوباء. 
مراحل اإلصابة بالفيروس

1 - إلتهاب الحنجرة 
التهاب  يعقبها  عادية،  برد  نزلة  مثل  األمر  يبدأ 
في الحنجرة ثم ارتفاع في درجة الحرارة قد تصل إلى 

39 درجة. 

2 - آالم الرأس
مزعـــج  لكنــه  طفيــف،  صداع  بعدهـا  يصيبك 

يستمر  بل  النهار،  طـول  ينقطــع  ال  ومستمر، 
إليك  يخيل  الفيروس.  من  تعافيك  غاية  إلى 
هذا  يطول  عندما  البوتان.  غاز  استنشقت  أنك 
في  تصاحبـه  يغلي  رأسـك  بأن  تشعر  الصداع 
يتهيأ  الغثيان كمن  فــي  رغبــة  الوقــت  نفس 
ارتفاع في درجة حرارة  للقيء، كل هذا يرفقــه 

الجسم.

3 - فقدان حاسة الشم
لن تستطيع شم أقوى الروائح التي اعتدت 
شمها مثل رائحة الصابون ورائحة العطور، بل 
لن تستطيع شم حتى رائحة عرقك. غياب حاسة الشم 
يرافقها انسداد واحتقان األنف مع سيالن خفيف من 

وقت آلخر.

3 - جفـاف
دافئ.  هواء  من  إال  فارغة  بالونة  وكأنك  تشعر 
يختنق تنفسك وتشعر أنك في مرحلة ما قبل االختناق 
أو  الهاتف  عبر  تتحدث  أن  يكفي  التنفس.  وانقطاع 
في  حتى  بل  التنفس،  عنك  لينقطع  الدرج  تصعد  أن 
ساعات النوم تجد صعوبة بالغة في التنفس وتحاول 
يصبح  بحيث  نومك  وضعية  تغيير  تلقائيا  بعدها 
أيضا  تشعر  ضيقا.  ما  نوعا  كان  وإن  سلسا  تنفسك 
يديك  أصابع  وتبدأ  الصدر  مستوى  على  حاد  بجفاف 

بالتشقق دليال على الجفاف. 

4 - آالم المفاصل والعظام والشرايين
كل هذه اآلالم مجتمعة تشعر بها من وقت آلخر 
في جميع أطراف جسدك ابتداء من الرقبة وإلى غاية 
بسبب  أقدامك  في  وبتخدير  بتشنج  تشعر  القدمين. 
بمرض  شبيهة  آالم  الدموية.  الدورة  سيالن  تعثر 

الروماتيزم وهشاشة العظام.

5 - تعب وعياء مستمران.
النوم  من  االستيقاظ  في  صعوبة  تجد  سوف 
اإلصابة،  من  األول  األسبوع  في  خصوصا  صباحا 
إذا  خصوصا  بتحسن  تشعر  سوف  اليوم  مدار  وعلى 
األعشاب  بخار  أو  المنزل  خارج  نقيا  هواء  استنشقت 

الطبيعية كالقرنفل والقرفة وغيرهما. 
يعتبر هذا الفيروس مثـــل كـــاشــف ألمراضنــا 
المخفية حيث يؤثر على عللنا التي نعاني منها ونحن 
يعاني من  كان  بفيروس كورونا، فمن  غير مصابين 
صعوبة في التنفس أو ضغط الدم أو تعثر في الدورة 
الوضع  يصبح  فسوف  األمراض  من  وغيرها  الدموية 
المعتاد. ويعتبر فقدان حاسة  إليه أسوأ من  بالنسبة 
الشم خصوصا مؤشرا قاطعا على اإلصابة بالفيروس.

الفيروس  تعامل مناعتنا مع  أيام من  بعد سبعة 
تتحسن صحتنا شيئا فشيئا وتختفي األعراض ونصبح 
 14 وبعد  أيضا،  الشم  حاسة  ونستعيد  معديين  غير 
صحتنـا  نستعيد  الصحي  الحجر  مدة  بالضبط  يوما 

لكنه  الفيروس،  بالكامل حيث نكون قد تخلصنا من 
يظل في الجسم مدة شهرين كاملين وإن كان ميتا، 
لذا ال داعي إلجراء فحص ثاني خالل هذه المدة ألنه 

سيكون إيجابيا بالتأكيد.

تناولها فهي  يجب  التي  األدوية  فيما يخص  أما 
كالتالي:

• الكلوروكيـن ألنـه مضـاد حيـوي، هـذا إن كـان 
والتهاب  التنفس  يعاني من ضيــق  الشخص 

الرئة.

من  والتخفيف  الحرارة  لخفض  باراسيطامول    •
صداع الرأس.

الزكـام وسيــالن  أجـل محاربة  C من  فيتامين   •
األنف كما أنه معروف بمحاربة الفيروسات. 

التشنجــــات  محاربــة  أجــل  مــن   D فيتاميـن   •
على  كذلك  ويساعـد  العظام  وآالم  العضلية 

امتصاص الفيتامينات األخرى. 

مضــاد  وهو  المناعـة  لتعزيز  الزنك  فيتامين    •
أكسدة يعمل على طرد السموم من الجسم.

وغسل  االجتماعي  والتباعـــد  الكمامــة  وتبقى 
اليدين بالماء والصابون باستمرار هي الطرق الوحيدة 

حاليا لتجنب هذا الفيروس اللعين.

11

4129 • ال�شبـت  24 اأكتـوبـر  2020  جريدة طنجـة • عـدد 

جتربتي مع فريو�س “كورونا”

 محمد العودي

الثانية من جائحة كورونا الخبيثة،  ها نحن اليوم نعيش في دوامة الموجة 
وقد خرجنا لتونا من دوامة الموجة األولى بكثير من األزمات المادية والنفسية، 
والحذر  الحيطة  من  مزيد  اتخاذ  من  مناص  ال  إذ  لشهور..  دام  حجر صحي  إثر 
لتفادي اإلصابة بهذا الفيروس القاتل الذي أزهق أرواح العديد من المواطنين 

وزعزع االقتصاد الوطني وزرع الرعب والكآبة في النفوس.
هذا الفيروس الخطير الزال يعيش بيننا يتربص بنا الدوائر.. متحينا الفرص 
لكتم أنفاسنا.. فال مجال للتقليل من حجم خطورته واالستهانة به.. فهو العدو 

اللدود الذي ال يرحم..
فكونوا له بالمرصاد من بعيد ومن قريب.. حصنوا ذواتكم بالوقاية والتباعد 

وعدم االختالط، تفاديا للوقوع في براثنه الفتاكة في صمت وخفاء..
كونوا حريصيـن أشـد الحرص على سالمة صحتكم وصحة من حولكم من 

أهلكم وكافة المقربين إليكم.
التزموا باحترام التدابير الوقائية االحترازية وشروط السالمة تفاديا للندامة..!!

إن التخفيف من حاالت الطوارئ الصحية ال يعني أننا 
قد تجاوزنا عتبة الخطر.. فنحن لسنا في مأمن من هذا 
الفيروس القاتل، فحذار ثم حذار من تبعات وخطورة هذه 

الجائحة وسرعة انتقالها وتفشيها.. تفاديا للعودة لحجر صحي أشد صرامة، يزيد 
من تأزم وضعنا وتحميلنا ما ال طاقة لنا به..

أيها المواطنون والمواطنات
نناشدكم من خالل هذا المنبر، باتخاذ المزيد من الحيطة والحذر.. وااللتزام 
بما تمليه الجهات المسؤولة من تدابير وقائية احترازية وإرشادات صحية أمال 

في العودة إلى مزاولة حياتنا اليومية بكل تفاؤل ونشاط..
وقانا اهلل وإياكم من شر كوفيد..!!

وعزاء جميل لكافة أسر المفقودين، تغمدهم اهلل بواسع رحمته أجمعين.
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

نداء للمواطنني اتقاء ل�شر كوفيد اللَّعيـن



810

4129 • ال�شبـت  24 اأكتـوبـر  2020  جريدة طنجـة • عـدد 

الفسحــة  عزيــزا في هــذه  بك ضيفــا  أهــال وسهال   •
الحوارية ونرحب بك ونتشرف باللقاء معك .

فضيلة الدكتور، أول ما نبدأ به حوارنا نريد أن تحدثنا عن 
سيرتك الحياتية والتعليمية لنتشرف بمعرفتك أكثر؟ 

الحسني، من  الغماري  المومن  •• عبد اهلل بن محمد عبد 
مواليد سنة 1977 بطنجة من أبوين شريفين يمتدّ نسبهما 
إلى الدّوحة النبوية الشريفة، كان المولد والنشأة بساحة أمراح 
المرسى  جهة  إلى  البارود  دار  وحيّ  شماال  القصبة  حيّ  بين 
وكتاتيبها،  )مسايدها(  في  وقرأ  العتيقة،  بطنجة  تربّى  جنوبا، 
بجامع  اليدري  الفقيه  على  السور  قصار  بحفظ  يتعهد  وكان 
»سيدي الحُسْني« بأمراح، ومسيد »البيت« وكان مجاورا لدار 
السكنى على أحد الفقهاء من بني مصور، ثم قرأ بزاوية »سيدي 
أحمد بن الطيب« بالقصبة على الفقيه الشريف سيدي محمد 

العلمي التيدي رحمه اهلل مع زمرة من أبنائه، وبعض الطلبة.
بالسقاية  الحرّة  اإلسالمية  الشعبية  بالمدرسة  التحق 
الجديدة في سن الخامسة وبالضبط سنة 1982م، وكان يشرف 
من  البقالي  المختار  سيدي  الطنجي  الشريف  األستاذ  عليها 
حوالي  إلى  المؤسسة  تأسيس  ويعود  بوعراقية،  أحفاد سيدي 
خيرة  من  نخبة  ضمت  وقد  الماضي،  القرن  من  الخمسينيات 
والتربيــة  العربيــة  أصول  من  الكثير  عليهم  تعلم  األساتذة، 

الدينيــة،  ومبــاديء الفرنسيـة 
مــع  والطبيعيــات،  والرياضيات 

حزم ومراقبة دائمين.
الشهادة  إحراز  بعــد  انتقل 
إلى  1987م  سنـة  االبتــدائيـة 
فـــدرس  اإلعــدادي،  السلــك 
من  التـي  القصبــة،  بإعداديـة 
لمؤسسة  احتضانهــا  بركاتها 
أو  سابقـــا،  الدينـــي  التعليــم 
الذي  األصيــل  الديني  المعهد 
درّس به نخبـة من كبار علماء 
أطرها  وأدرك بعضا من  طنجة، 
في مرحلة التقاعد، لكنها وبعد 
التربيـــة  بمؤسسات  التحاقهـا 
بتدريــس  اختـصــت  الوطنية، 
المستوى اإلعدادي، فأحرز منها 
على شهادة اإلعدادي في حدود 

سنة 1992.
وكان في هذا اإلبان بين المستويين اإلبتدائي واإلعدادي 
يتعاهد الزاوية الصديقية وكل زوايا وجوامع المدينة العتيقة، 
نهل من  وقد  يوميا،  الراتب(  )الحزب  مجالسها  في  يقرأ  وكان 
مجالس القرآن تلك معَان جّلى، وُفيوضات في الحسّ والمعنى، 
غالبت نشوَة الصّبا فدفعته حُبّا وصَبّا إلى استكمال الحفظ 
األولى،  المراحل  في  القصار  بالسور  ابتدأه  والذي  اهلل،  لكتاب 
ثم عكف في مرحلة زمنية قصيرة المدى، بعيدة الصدى، على 
حفظ كتاب اهلل على والده الشريف سيدي محمد بن أحمد بن 
هشام بن الصديق بن عبد المومن، وجده من جهة األم إمام 
بن  الشافي  عبد  بن  المبارك  حينها سيدي  الصديقية  الزواية 
المالك  عبد  سيدي  الفقيه  يد  على  أيضا  درس  كما  الصديق، 
الرغيوي وأصله من قرية الرمّان بأنجرة، كان يُدرّس بمسجد 

الحافة بطنجة.
التكويـــن  بين  الجمـع  في  حاسمـة  مرحلـة  تلك  وكانـت 
حفظ  في  الموازي  التكوين  وبين  عليه،  والمواظبة  المدرسي 
المعيدين  أحد  كان  حتى  وتكراره،  واستظهاره  الكريم  القرآن 
رحمه اهلل بإعدادية القصبة يزجره عن ذلك خشية التيه، ويقول 
له في كل لقاء به: ال تٌتعب نفسك، واعلم أن حُبّين في القلب 
ورغم  القرآني،  التعليم  أو  المدرسي  التعليم  فإما  يجتمعان،  ال 
بالجلوس  حصته  عن  أستاذ  غاب  كلما  عليه  ينادي  كان  ذلك 

إليه فيقرآ سويا أجزاء من القرآن في إدارته ويثني عليه ويحفزه 
بعض  وفي  والنجاح،  بالتوفيق  ودعاء  نقدية  وقطع  بهدايا 
تحفيز  لكن  ويُسدّد،  يسمعُ  وهو  عليه،  يقرأ  كان  األحيان 
بحفظ  الخير  ونشدان  اهلل  رحمه  الجدّ  وبركة  حينها  األبوين 
اهلل  كتاب  حفظ  فأتم  الرجاء،  تحقق  في  سببا  كان  اهلل  كالم 
بالموازاة مع إحراز شهادة اإلعدادي سنة 1992م أو ما يقاربها.

في  الصالحين  منازل  إلى  والده  بصحبة  ولوعا  كان  وقد 
وتعريفــه  معــه،  استصحابه  على  يحرص  وكان  كله،  المغرب 
شيوخــا  فــزار  منهم،  والبركة  الدعاء  والتماس  بمناقبهم، 
مسندين كبارا في العلم والتربية، وهو ال يعي بعدُ مكانتهم 
العالم  الشيخ  ومنهم  حين،  بعد  إال  قدرهم  يعرف  ولم  حينها 
بالمغرب  القراءات  مسند  كيران  بن  المكي  سيدي  المقريء 
بتطوان،  الحراقية  الزاوية  شيخ  الحراق  عرفة  وسيدي  بفاس، 
وسيدي  بتطـوان،  الوالي  الفقيـــه  التجكاني  محمد  وسيدي 
عبد القادر وسيدي بدر الدين بن عجيبة بالزميج وبني سعيد 
المجاذيب بسال،  النجار  الفقيه  وأوالد  وتطوان،  بنواحي طنجة 
وغيرهم كثير، ممن كان يزور مشاهدهم ويحضر مجالسهم...، 
وكان يحضر مجالس كبار العلماء رغم حداثة األسنان وسفاهة 
األحالم، وأولهم الحافظ المحدث سيدي عبد اهلل بن الصديق 
حيث كان يُدرّس ساعة الشروق بعد الفجر بالزاوية الصديقية 
تفسير النسفي، ونيل األوطار للشوكاني، وجمع الجوامع...وكان 

كانوا  الذين  المشايخ  عدد  من  وينبهر  المجلس  ذلك  يحضر 
يحجون إلى حَِلقه ومجلسه، وشاء اهلل أن يتتلمذ فيما بعدُ على 
بعضهم، ولربما في الغالب ال يعي مباديء تلك المعارف لكنه 
الحضور  عنده  صقل  وقد  التخصصات،  ونوع  المصادر  يعرف 
إذ سييسر  العلم وأهله  الطلب ومحبة  الحسي والمعنوي همة 
أولئك  كتب  وقراءة  الفنون  تلك  على  االطالع  بعدُ  تعالى  اهلل 
األعالم الكبار، وكان يحضر أيضا مجلسه لإلفتاء قبيل كل صالة 
إال  يتكلم  ال  وهو  ويستفتونه،  الناس  فيجتمع  أيضا،  بالزاوية 
إذا كلمه أحدهم رحمه اهلل ورضي عنه، وقد نهل من مجالسه 

الشيء الكثير أحكاما وآدابا ومواعظ خالدة.
الزاوية  مواسم  في  أشقائه  مجالس  بحضور  اهلل  وأكرمه 
ومناسباتها، من خطب الجمعة، ودروس، ومجالس في بيوتاتهم 
بين الحين واآلخر، ومنهم المحدث العالمة سيدي عبد العزيز 
وبالء،  ضر  كل  من  وعافاها  عمرها  في  اهلل  بارك  خالته  زوج 
والعالمة األصولي النحرير سيدي عبد الحي والذي كان ينعته 
»بالفقيه« كلما لقيه وسلم عليه ال سيما بعدما سمع خطبة له 
المناسبات، وكان  ابن  ست عشرة سنة في مناسبة من  وهو 
الزمزمي  الشريف سيدي محمد  العالمة  مجالس  أحيانا  يحضر 
بمسجد هدي الرسول، وهي مجالس دعوة وعلم وحكمة ونكتة 
أيضا، وحضر بعض دروس سيدي عبد اهلل التليدي وقرأ عليه 

بعض المصنفات الحديثية، وحضر على الفقيه أحمد التوزاني 
والمية  واأللفية  األجرومية  في  متفرقة  دروسا  الحافة  بمسجد 

األفعال وشرح الورقات للجويني...
بسالسل  مُنَقادا  سوقا  إليها  يُساق  كان  مجالس  وكلها 
التدبير الرباني ومنّة المتابعة األبوية، بين مرحلتي اإلعدادي 
انتخب  التي  السنة  وهي  1993م،  سنة  الثانوي  واستشراف 
فيه على  وأحرز  اختيارا  الديني األصيل  بالتعليم  الدراسة  فيها 
أن  اإلبّان  هـذا  في  اهلل  وشاء  1995م.  سنة  البكالوريا  درجة 
يدرس على ثلة من جّلة المشايخ خريجي القرويين دروسا في 
الفقه تضمنت شرح تحفة ابن عاصم، وفي األصول من كتاب 
من  بأبواب  اللغة  وفي  خالف،  الوهاب  لعبد  الفقه  أصول  علم 
األلفية وفي البالغة والعروض غيرها، وفي الحديث، والتفسير، 
مع  الفنون،  من  وغيرها  والتاريخ  العربي،  واألدب  والتوقيت، 

التكوين المزدوج في نفس المسار.
سيدي  الفقيه  القرويين  علماء  أحد  بمجالسة  يتفرد  وكان 
عبد العزيــز الخليـع رحمه اهلل في الزاوية الصديقيـة فيعكـف 
بين يديه على مراجعة دروس اللغة والبالغة والفرائض التي 
جماعة  في  عليه  درس  كما  األصيل،  بالتعليم  يدرُسها  كان 
يتميز  وكان  لمكوار،  الفرائض  في  ودروسا  األجرومية  كتاب 
الفكرة  إيصال  في  المنهجي  التدريس  وحنكة  االطالع  بدقة 
واالستيعاب الرصين، وقد أفاد من 
وتأكيدا،  مراجعـة  الكثيــر  دروســه 

وبناء وتأسيسا.
ويسر اهلل في هذا الوقت اجتياز 
اختبار حفظ القرآن على يد العالمة 
رحمــه  الشنتــوف  محمـــد  الفقيه 
رئيس  القروييـن،  علمــاء  من  اهلل 
حينها  المحلـي  العلمـي  المجلس 
باستظهاره  اهلل  فأكرمــه  بطنجة، 
الفاتحة إلى سورة  عليه جزئيـا من 
الحفــظ  شهــادة  ومنحـهُ  الناس، 
اهلل  رحمه  بحضـوره  وُكتبت  الجيد 
على يد الكاتب والموظف بالمجلس 

الشاب الطنجي نبيل المتني.
1996م  سنـة  اهلل  يســر  ثــم 
الديــن  أصــول  بكليــة  االلتحــاق 
بتطوان، والتي أدرك بها جملة من 
كبار العلماء، في تخصصات مختلفة، 
في العقيدة وعلم الكالم، والفلسفة، وأصول الفقه، والحديث، 
وكان  علومهم،  من  وأفاد  عليهم،  فدرس  والفقه،  والتفسير، 
إبراهيم  والمحدث  الورياغلي،  محند  األصولي  العالمة  منهم 
بن الصديق، والفقيه محمد الحبيب التجكاني، وباقي األساتذة 
وأحمد  الخياطي،  ومحمادي  العسري،  محمد  السادة  العلماء 
الكنوني، ومحمد  السالم  الخطيب، وعبد  الخياطي، وإسماعيل 
الشنتوف،  ومحمد  الغلبزوري،  وتوفيق  التمسماني،  اإلدريسي 

وغيرهم كثير، منهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر... 
ثم اقتحم في سنة التخرج بحثا تحقيقيا لعمل الحافظ أحمد 
باهلل  للعارف  المعارف  أحاديث عوارف  تخريج  الصديق، في  بن 
بن  علي  محمد  الدكتور  فضيلة  بإشراف  السهروردي  اإلمام 
الحسن بن الصديق، والذي خاض في تفاصيله تجربة صعبة 
وأحكام  متخصص،  وعر  ومعجم  فحلة،  لغة  استكشاف  في 
استدراكية، ونتائج عالية، فكان المبتدأ بفن الحديث والتخريج، 
وأشرف  منازع،  دون  الحفاظ  خاتمة  بالشنان،  له  يقعقع  لعالم 
الغلبزوري،  توفيق  الدكتور  أستاذه  فضيلة  مناقشته  على 
محمد  الدكتور  العالمة  أستاذه  مناقشته  بحضور  وتشرف 

الحبيب التجكاني رحمه اهلل تعالى برحمته الواسعة.
)يتبع(

في ضيافة كاتب
والمبدعين في شتى  والباحثين  الكتاب والمفكرين  الضوء على بعض  إلقاء     تهدف سلسلة »في رحاب ضيافة كاتب« 
مجاالت العلوم والمعرفة، إلبراز لمحات من حياتهم الشخصية والعلمية، والتعريف بمؤلفاتهم وإصداراتهم التي تشهد بعمق 

معرفتهم، وموسوعية علمهم، تتنوع هذه الشخصيات بين أكاديمية وعلمية وأدبية.
 سلسلة تعريفية في قالب حواري لكال الجنسين تمد الجسور بين الكتاب والقراء، وتطلعهم على مسار إنتاجهم وأهم 

أعمالهم وآخر إصداراتهم. 

)4/1(في ضيافة كاتب

عبد اهلل عبد المومن الحوار الذي نقدمه للقراء في هذه الحلقة
إعداد : عمـر قـربـاشيدور مع الباحث األصولي األستاذ الدكتور
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مع الكاتب والأديب المختار محمد التمسماني يف كتابه:

“مع صاحبي”

وكأني أسمعه يقول في أنين :
حبيبي من الدنيا الكتاب فليس لي        إلى غيــره ما بي إليــه من الفقــــر
كأن لصــــوق الروح بالروح مانـــح        دنــوا بال بعـــد ووصــال بال هجـــر
فكرسيه حجري إذا كنــــت قاعـــدا        وإن أضطجع أفرشه مستلقيا صدري)52(

وأتخيله وهو يشير إلي من وراء ستار ويقول :
يا شريف...! إن اللذة في كتب فطالعها)53( ألن الكتاب »عالم ملئ علما ووعاء وعي، 

وظرف حشي ظرفا، وبستان مجمل في ورد«)54(... يا شريف :
إذا رمت الجنان وساكنيهــا     وإمتاع العيـون بما يفيــد
فكتبك جنة الفردوس فيها     ثمار الخلد تجني ما تريــد
وغذ الروح منها كل وقـــت     وال تشبع فروحك ال تحيـد
وإن فات الزمان عليك جنيا      فعد واقطف ثمارا ال تبيـد

وإياك التخلي عن جناهــــا      فعقلك من غذاها يستفيد)55(
فأجبته في خاطري، موالي الشريف :

كتابي فيــه بستـانــي واحـــي     ومنه سمير نفسي والنديـم
يسالمني وكـل النـاس حـــرب      ويسليني إذا عـرت الهمـوم
ويحيـي لي تصفــح صفحتيـــه     كرام الناس إن فقــد كريـم

وإذا اعجوجت علي طريق أمري     فلي فيه طريــق مستقيـــم)56(
أجل : الكتب هي أوعية :

ومجموعة فيها علـــوم كثيــــرة      يقر بها فيهـــا عيـــون األفاضــــل
ألذ من النعمى وأحلى من المنى     وأحسن من وجه الحبيـب المواصل
أطالعها في كل وقت فأجتلـــــي      عقائل يغلــي مهرهـــا كل عاقــــل

وأمنعها الجهال فهـــي حبيبــــة      جرى حبها مجري دمي في مفاصلي)57(
وكم يتأوه صاحبي شوقا وتحرقا على سنوات التحصيل، سنوات الخير والبركة كمام 
يحلو له أن يصفها، سنوات قضاها طالب علم يتبختر فيها بين حلقات الفقهاء ومجالس 
العلماء ودروس المعهد األصلي وكلها كانت صافية المشارب... وشيوخ زمان -سقى 

اهلل مثواهم- شيوخ :
ماتوا وغيب في التراب شخوصهـــم       فالنشـر مســك والعظــام رميـــم)58(

شيوخ :
جمال »طنجة« كانوا في الحياة وهم       بعد الممات جمال الكتب والسير)59(

شيوخ كانوا يرغبون في البحث الدقيق مع تأمل وحفظ... شيوخ :

تساقوا كؤوس العلم في روضة التقى      فكلهم من ذلك الـــري ال يظمـا
نفوس على لفظ الجدال قد انطــوت       فتبصرهـا حربا وتعقلهـا سلمـــا
وما ذاك من جهل بهم غيــر أنهـــم       لهم أسهم شتى تنكبت المرمى

أولئك مثل الطيـــــب كل له شـــذى       ومجموعه أزكى أريجــا إذا شمـــا)60(
شيوخ أفاض اهلل عليهم سبحان رحمته :

مجالسهم مثل الرياض أنيقة     لقد طاب منها الريح واللون والطعم)61(
شيوخ ال يستغني عنهم كتاب... إيه!

يظن الغمر أن الكتب تجـدي      أخـــا ذهـــن إلدراك العـلــــوم
وما يدري الجهـول أن فيهــا      غوامض حيرت عقـــل الفهيــم
إذا رمت العلـوم بغير شيـــخ      طللت عن الصراط المستقـــيم

وتلتبس األمـور عليـــك حتى     تصير أضل من تومــا الحكيـــم)62(
إيه...!

أمدعيا علما ولســــت بقــــارئ       كتابا على شيخ به يسهل الحزن
أتزعم أن الذهن يوضح مشكال       بال موضح؟ كال لقد كذب الدهن

وإن الذي تبغيـــه دون معلـــم       كموقد مصباح وليس له دهـــن)63(

شيوخ.. كانوا قدوة السلوك النبيل تربية ونصحا وإرشادا.. كانوا نماذج حية لرضى 
علمهم  زكاة  يؤدون  كانوا  هادية...  ومنارات  مضيئة  هاالت  كانوا  وسريها...  األخالق 
الغزيرة المتأصل في إخالص وطواعية، وما يكتمونه إال عن ذوي المكابرة والجهالنية 
والتيه اتباعا لقوله صلى اهلل عليه وسلم : »ال تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها، وال 

تمنعوها أهلها فتظلموهم« وفي هذا يقول الشاعر :

سأكتم علمي عن ذوي الجهل طاقتي     وال أنثر الدر النفيس على البهـم
فـــإن قــدر اهلل الكريــــم بلــطــــف      وال قيت أهـال للعلـــوم وللحكــم
بذلت علومي واستفــدت علومهـــم      وإال فمخزون لـــدي ومكتتـكــــم

فمــن منـح الجهـــال علما أضاعــــه      ومن منع المستوجبين فقد ظلم)64(

شيوخ... كانوا محك العقول، فقد أشعلوا في فكر طالبهم قناديل المواهب، وفتائل 
والتعليقات  والحواشي  الشروح  في  والغوص  والمتون،  المصنفات،  لدراسة  المفاهيم 
علوم  تلك  الحسان...  آذان  في  كالشنوف  دورر  وهي  والطرر  والتقييدات  والتقريرات 
قامت  علوم  تماما!  ينطفئ  اليوم  نبراسها  ويكاد  الخمول،  مهاد  سنوات  منذ  شارفت 
الكتب  أعداء أصالتنا«  المجد على كتب يسميها  لبناء قواعد  ركنا سديدا وسندا متينا 
الصفراء«! تراهم... يحاربون تداولها بتشويه طبعها ويسخرون من مجالس علمائها... 
بنزغات  محيطهم  طوقوا  وقد  بأعالمها  ويستخفون  كنوزها...  حملة  ذكر  ويخمدون 
التنكيت، وترصدوا لهفواتهم بلدغات التهويل، وشنزوا على آرائهم بشنيع التحريض..! 
أعداء أصالتنا جهلوا علوم السلف في التفسير، والحديث والفقه واألصول واللغة والنحو 

واألدب والمنطق واالقتصاد واالجتماع والنبات والحيوانات وغيرها كثير.
جهلــت فعــاديت العلـــوم وأهلهـــا      كذلك يعادي العلم من هو جاهله)65(

أعداء أصالتنا - وهم من جلدتنا - يظنون أنهم بإجازاتهم ودبلوماتهم قد علموا... 
وما علموا!!

وجاهل يدعي في العلم فلسفــة      قد راح يكفـــر بالرحمن تقليــدا
وقال : أعرف معقوال : فقلـت لــه     عنيت نفسك معقــوال ومعقــودا
من أين أنت وهذا الشيء تذكره     أراك تقرع بابا عنـــك مســـدودا

فقال : إن كالمي لست تفهمــه!      فقلت : لست سليمان بن داوود)66(

ــــــــــــــــ
الهوامش :

)52( المصدر السابق  - 21
تي ُكتب أطالعها  )53( يقول ُكتيّر العلياوي األندلسي : ليس المدامة مما أستريح له وال مجاوبة األتار والنغم وإنما لذَّ

وصارمي أبدًا في نصرتي قلمي »المغرب في حلى المغرب« ج1 /399
)54( »المخالة« 100

)55( للعالمة القاضي أحمد بن محمد بناني الرباطي في »صفحات من صبر العلماء..« 223 ح.
قطقي في »جؤنة العطار..« الشاط 217 )56( البن الطِّ

)57( ألبي عبد اهلل المقري في »معجم األدباء...« ج 1 /61
)58( »صفحات من صبر العلماء..« 393.

)59( أصل البيت : جمال ذي األرض.. وهو للمعري في »سقط الزند« ج1/141. وطنج هي طنجة.
)60( لإلمام ابن دقيق العيد في »أزهار الرياض في أخبار عياض» ج4/247 و»صفحات من صبر العلماء..« 383.

)61( »صفحات من صبر العلماء..« 124
)62( »نفح الطيب..« ج2 /264
)63( »نفح الطيب..« ج2 /268

)64( »إيقاظ الهمم في شرح الحكم« ابن عجيبة 143.
)65( البن دريد في »مجمع الحكم..« 72.

)66( لبهاء الدين زهير في »مجمع الحكم..« 70.
)يتبع(

الجزء األول  ـ  جلسة 4

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.

َخرُي حالَبْيِك تنَطِحني!.
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• هل نعيش زمن استقالة المثقف العضوي 
بتعبير »أنطونيو غرامشي«؟ 

بعض  إنتاج  إعادة  سجناء  نظل  أن  يمكننا  ال  بأنه  أظن   ••
النماذج باعتبارها صالحة لكل زمان ومكان. فكرة المثقف العضوي 
الشيوعي  الحزب  بتجربة  عالقة  له  جدا  خاص  سياق  في  ارتبطت 
فيه  تعيش  الشيوعية  الحركة  فيه  كانت  زمن  وفي  إيطاليا  في 
الثقافي،  أو  السياسي  المستوى  على  سواء  ومؤثرا  كبيرا  مخاضا 
حدثت  وقد  اليوم  لحياة  النماذج  هذه  نستعير  أن  يمكن  ال  لكن 
التكنولوجيا  فيها تقلبات كثيرة وخطيرة ليس أقلها طبعا وسائل 
الحديثة ووسائل االتصال االجتماعي وغيره، لذلك يجب أن ننكب 
مما  مختلفة  بنظرة  المثقف  دور  إلى  وننظر  الحالي  عصرها  على 
ويجب  نفسه  المثقف  تعريف  من  بدءًا  السابق  في  إليه  ننظر  كنا 
اليوم  العالمية  الساحة  ففي  الخاصة  ساحتنا  إلى  فقط  ننظر  أال 
االقتصاد  في  مختلفة  تخصصات  خـالل  من  مثقفـــون  هنــاك 
والفلسفــة واالجتمــاع... يساهمــون في إثارة نقاشات كبرى حول 
النماذج االقتصادية  الحديثة سواء فيما يخص  القضايا اإلنسانية 
المتبعة أو نتائج االختيارات المتبعة على حيـاة النـــاس أو أنماط 
تدبيـر المدن والعالقـة مع العالم القروي ومع البيئة الخ... وهذه 
العمومي  النقاش  هذا  في  اليوم  المثقفين  لهـؤالء  المساهمات 
هي  مساهمات أساسية وقوية، ال أظن أنها غير مؤثرة كما يشاع. 
أرى  ال  أنا  المغربي،  الخاص  في وضعنا  نبقى سجناء  أن  إذا شئت 
المساهمـات  للمثقفين، هناك دائما بعــض  أن هنـــاك استقالـة 
متعــددة  تخصصات  من  مثقفــون  بها  يقــوم  التي  األساسيــة 
وهنـاك حضور للمثقـف في القضايا األساسية المتعلقة بالحريات 
وبالوضـع الديمقراطــي وبالقضايـــا االجتماعية وبقضايا الفوارق 
والفقر. يكفي أن نستعيد النقاشات التي جرت حول قضايا التعليم 
الخ...  األساسية  اللغوية  واالختيارات  اللغة  قضايا  حول  وإصالحه، 
السياسيــة  اإلصالحات  المرتبطـة  السياسيــة  القضايــا  وكذلك 
والدستورية الخ... ال يمكن أن نمحو بجرة قلم حضور عدد كبير من 
المثقفين في النقاش العمومي اليوم، ربما ما يثير االهتمام إصرار 
استبعاد  على  ومؤسسات  ونقابات  أحزاب  من  األساسية  اإلطارات 
إقالة  بل  استقالة  ليس  وهذه  والتأثير  القرار  مجال  المثقفين من 
ممنهجة ومضبوطة وإال فإن األجواء السياسية التي نعيشها اليوم 

ال يرتفع فيها صوت بأكثر مما يرتفع فيها صوت بعض المبدعين 
والفنانين واألدباء، وإذا كانوا غير مسموعين بالقدر الكافي فهذا 
وليس بسبب  السياسي  التدبير  في  الموجـودة  االختالالت  بسبب 

ابتعادهم عن الشأن العام. 
على  السيــاسيـة  تجربـتـك  أثـرت  هــل   •

عملـك األدبــي؟ 
•• أنا أضع في قلب تجربتي في الحياة تجربتي األدبية ولكن 
في  نخوضها  التي  التجارب  عن  ننفصل  أن  الممكن  من  ليس 
المجاالت األخرى غير المجال األدبي ولذلك أعتبر مساهمتي  في 
العمل النضالي وأفضل هذه التسمية على العمل السياسي أقول 
أعتبرها مساهمة أساسية في حياتي. أنا لست من الذين يدبجون 
في كل يوم هجاء سخيفا للسياسة والسياسيين. أنا أعتبر السياسة 
والتقدم،  والحريـــة  العدالة  لقيم  باالنتصار  ارتبط  إذا  نبيال  عمال 
الذين  الشرفاء  المناضلين  مع  مرتبطا  تجربتي  في  كنت  وقد 
بأنني  أعتبر  تجربتي.  قيــادة  وفي  تأطيري  في  وساهموا  عرفتهم 
كنت مرتبطا بهذه القيم والزلت حتى اليوم وإن كنت قد توقفــت 
عن العمل الحزبــي المباشــر. لست نادمــا على كل األشيــاء التي 
البد  شرفا  االنتماء  وأعتبر  الحزبي  العمل  إطار  في  بها  ساهمت 
اختيار  هو  فاالنتماء  يستحقها،  التي  النبيلة  المكانة  إعطائه  من 
حر وهو ليس اعتباطيــا وليــس اختيارا مصلحيا ذاتيا ألنه اختيار 
للمساهمة في بناء الكيان الجماعي ويجــب أن يظـــل كذلـك في 
المستقبــل. هناك اليوم تعثرات في الوسط السياسي ربما  تمنى 
الكثير من الناس المساهمة في العمل السياسي المباشر وأتمنى 
أن يبتكر شباب اليوم طريقة أو إطارا ليساهموا به في بناء مغرب 
السابقة  المراحل  أحزاب  اعتبار  لدرجة  متعصبا  لست  المستقبل. 
ضرورية لكل زمان ومكان، ما صلح منها فليستمر وما توقف عن 
الوفاء للقيم األساسية التي بني عليها فليضمحل، البد أن تنشئ 
األجيال الجديدة التعبيرات المناسبة لها. البد أن تتحمل مسؤولية 
تعذر  وإذا  لإلصالح  والقابلة  الموجودة  السياسية  الهياكل  إصالح 
وتجعلها  تناسبها  تعبيرات  لنفسها  تبتكر  أن  حقها  فمن  ذلك 
تساهم بشكل فعال في تغيير المغرب ألن هذا هو المهم وليس 
المهم هو االصطفاف في إطار ما والحصول على مكان مريح في 

دكان سياسي ما.

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

هدفها التواصل مع الكتاب واألدباء ومشاركة تجاربهم األدبية. 
مع وزير الثقافة السابق :

الجزءالرواية المسافرة
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• محمد العودي
  oddimed@gmail.com محمد األشعري

جانكير  بقشلة  اإلنذار  صفارات  زعيق  أفزعني  األيام  كباقي  ليس  يوم  في 
فهرعت إلى الشرفة مستقصيا مصدر ذاك الصوت الرهيب  وإذا بي أقف مشدوها 
للركض  يتأهبـون  وبعضهم  صوب..  و  حــدب  كل  في  يهرولون  جنود  لمرآى 
على  بأحزمتهم  يشـدون  اآلخر  والبعض  رؤوسهم  على  قبعاتهم  يسوون  وهم 
تلبية  األنظار  عن  فاختفـوا  للريـح  سيقانهم  أطلقوا  منهم  كثير  و  خصورهـم.. 

لنداء صفارات اإلنذار.
وهم  والهتــاف  بالصراخ  الساحــة  يملؤون  العيال  وبقـي  الرجـال  اختــفـى 
يرددون: »بن بلة يالغدار«.. وبعتبات أبواب الشقـق  وبمداخل العمارات زيجات 
على  بادية  واالستفهام  التعجب  وعالمات  الحديث  أطـراف  يتجاذبن  الجنود 
صفحات وجوههن وهن يمططن شفاههن  ويعقدن حواجبهن ويضعن سبابة 
باحتمال  أزواجهن  طرف  من  أخبرن  قد  كن  إنهن  خدودهن..  على  أصابعهن 
نشوب حرب بين المغرب والجزائر.. كانت األمهات اللواتي يحتضنن أطفاال في 
نكد شديد، وأشد ماكن يخشينه أن يفقـدن السند والمدد في معارك »اللئام« 

فيصبحن أرامل وأبناؤهن من األيتام..
الزلت أتذكـر ذاك المشهـد الرهيـب، في منتصف الليل البهيــم ،حين ودعنا 
أجهشت  قد  الفراق  بحرقة  المكتوية  ووالدتي  في  خفاء..  والدي مكفكفا دمعه 

بالبكاء لحظة العناق.  
ودعنا عائلنا على عتبة الباب.. فراقبناه في ممشاه من الشرفـة ،بحزن دفين، 
وهويلوح لنا بيده  و كيس لوازمه على ظهـره، متجهـا صوب شاحنة عسكرية، 
على متنها جنـود  من جيراننــا  ـ هم أيضاـ ودعوا أسرهم تلك الليلة بوبيل من 
البكاء والنحيب والعويل..كانت أضواء الشقق تشق النوافذ والنساء في الشرفات 
ويلوحون  ويصيحون  يركضون  منهـن  عدد  وأوالد  ونواح  بكاء  بعد  يزغردن 

بأياديهم مودعين آباءهم الذين سيشقون طريقهم نحوجحيم الحرب.
لوائها،  تحــــت  ينضـوي  والدي  كان  التي  عشرة،  الحادية  الكتيبة  كانت 

يتصدر فيلقها الثالث الصفـوف األماميـة في جبهـة القتـــال بحاسي بيضاء. 
لقد أبان الجنود المغاربة في حرب الرمال تلك، عن قوة شكيمتهم وصالبة 
أضعها  ـ  وثيقة  ذي  وهاهي  الوطن،   حوزة  المستميت عن  ودفاعهم  شوكتهم 
شرف  لي  شجاع  مغربي  لجندي  بطولية  مواقف  بأمانة  تسجل  ـ  عيونكم  نصب 
من  اعتراها  ما  رغم  مستقيمة  نشأة  يديه  بين  والنشوء  صلبه  من  االنحذار 

»زيكزاكات« وانحرافات.. أيام الشغب والمشاكسات.
لدن  من  »االقتباسية«الموقعة  العسكرية  الوثيقهة  هذه  في  جاء  ومما   
المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الجينرال إدريس بن عمر المشرف على 

تكتيك »حرب الرمال« مايلي ترجمته بتصرف:
أوال: من 16 إلى17 أكتوبر 1963 أثناء استرجــاع حاســي بيضا قاد ضابط 
الصف هذا فرقته بتألق لصد هجوم العدو دافعا الثمن بشخصه إلنجاح العملية 
يرفع معنويات عناصر فرقته على  ببرودة دم مثالية وشجاعة التضاهى.. وكان 
الرغم من ندرة المياه. وكان حاضرا في كل األوقات وفي أصعــب اللحظات.. لقد 

شارك ببطولة في غزو الهدف النهائي.
ثانيا: أثنـــاء الهجوم الجزائــري المضاد ليوم 24 أكتوبر 1963 لقد قاوم 
كل الهجومات التي استهدفت فرقته مكبدا العدو خسائر فادحة.. والموضع الذي 

تموقع فيه رجاله كان في الغالب مكشوفا للعدو المهاجة الذي تقطعت أنفاسه.
الرجال..سلطوي  تدريب  في   كفاءته  أظهر  بتهــور..  الهجوم  في  انخـرط 

جريء.
في  الضابـط  عليه  يكون  أن  يجب  لما  ومثال  قــدوة  هـذا  الصـف  ضابط 

ظروف صعبة.  

مذكـــــــرات
ال�شحافـي النبـا�س

من املـهـد اإلى املـعـا�س

17

محمد وطا�س

السالم  عبد  واإلعالمـــي  الفنــان  أطلـق 
الخلوفي، يوم اإلثنين، من كلماته وألحانه، عمال 
غنائيا تحت عنوان “صرخة” يرصد فيه ظاهرة 

اختطاف األطفال واغتصابهم وقتلهم.
وقال الفنان الخلوفي، في تصريح لوكالة 
المغرب العربي لألنباء : “ألن حوادث اختطاف 
ظاهرة  أصبحت  وقتلهم  واغتصابهم  األطفال 
داخل  متزايدا  قلقا  وتثير  كبير،  بشكل  تقلقنا 
تتكرر  وغـــدت  وتؤرقــه،  المغربي  المجتمع 
بسيناريوهــات مختلفة في أكثـــر من مدينــة 
ناجعة  حلول  في  التفكير  وجب  وألنه  مغربية، 

للتصدي لهذه الظواهر، كانت أغنية )صرخة(”.
وأضاف الفنان الخلوفي قائال: “هذا العمل 
الغنائي هو عبـــارة عن صرخة في وجـــه كل 
على  والتأكيد  البريئة،  بالطفولة  المتربصين 
النفسية واالجتماعية  للعواقب  االنتباه  ضرورة 
للظاهرة، هي ناقوس خطر يدق لتنبيه الجميع 
للخطر المحدق بأطفالنا، من جراء تنامي حوادث 
بسيناريوهات  والقتل،  واالغتصاب  االختطاف 

مختلفة”.
فكرة  أطلقـــت  التي  الشرارة  كانت  وقد 
العمل، يقول الفنان الخلوفي، هو: “ما تعرض 
الطفل عدنان بمدينة طنجة، من اختطاف  له 
لها  اهتز  بشعة  جريمة  في  وقتل،  واغتصاب 

المؤلمة  الحوادث  وتوالت  المغربي،  المجتمع 
وقتلها،  نعيمة  الطفلة  زاكورة  ابنة  باختطاف 
فاعتراض سبيل الطفل وليد من أجل السرقة 
ومحاولة المقاومة التي انتهت بقتله، ناهيك عن 
جرائم مقلقة يكون ضحيتها األطفال، كثير منها 

ال يصل لإلعالم”.
وأكد الفنان الخلوفي، ــ الذي كان أطلق، 
المغربي  الفنان  رفقة  الصحي،  الحجر  ظل  فى 
إبداعيًا  تفاعاًل  الماعى،  رفيق  ببلجيكا  المقيم 
موسيقيا غنائيا عن بعد شارك فيه 16 فنانًا من 
أماكن مختلفة في العالم، التأموا للصالة على 
ـ أن “أغنية  الرسول محمد صلى اهلل عليه وسلم،ـ 
الجهود،  لتظافر  صريحة  “دعوة  هي  )صرخة( 
للوقوف في وجه المعتدين والمغتصبين، وهو 
ناجعة  حلول  إيجاد  تطلب  ضحية  لسان  على 

للتصدي للكارثة المتربصة بكل أطفالنا”.
ما  إطار  في  تندرج  التي  “صرخة”،  وأغنية 
يحرص  الذي  االجتماعي”،  اإلبداع  ب”  يعرف 
القضايا  إلى  بالتطرق  إغنائه  في  المساهمون 
التي تهم المجتمع، هي من أداء وغناء الفنان 
أسامة عبد الدايم، وتوزيع محمد خلفاوي حسني، 
والكولة(  )الناي  اغبالو  هشام  الفنان  وعزف 

والفنان محمد قجوار )اإليقاع(.
المأساوي والفعل اإلجرامي  الحادث  فبعد 

بوشوف  عدنان  الطفــل  ضحيتــه  ذهب  الذي 
كان  مماثلة  حوادث  من  أعقبه  وما  بطنجة، 
ضحيتها أطفال أبرياء بعدد من المدن المغربية، 
فاض وجدان الفنان عبد السالم الخلوفي، نظما 
 : الضحايا  األطفال  هؤالء  باسم  يصرخ  ولحنا، 
فابنها   .. األجفان  تطبق  أن  أمي  من  “اطلبوا 
اليوم صار في عناية الرحمان .. وانثروا على قبري 
ما تأتى من الريحان .. وتحصنوا بالثبات ووافر 

الصبر والسلوان”.
يضيف الفنان الخلوفي، على لسان الطفل 
الضحية: “تسألونني من أكون ..أنا من اغتصب 
في ليل السكون ..أنا الدليل أنا العربون .. أنا من 

وئد تحت الثرى كالعرجون”.
وهو  الخلوفـــي،  السالم  عبد  الفنـان  بدأ 
من مواليد مدينة طنجة سنة 1965، مسيرته 
الفنية سنة 1982 كعضو ضمن جوق المعهد 
فرقتـه  يؤسس  أن  قبـل  بطنجـة،  الموسيقـي 

الخاصة “ليالي النغم” سنة 1985.
التلفزيونية  الموسيقية  البرامج  أبرز  ومن 
األلحان”،  برنامج “شذى   : بإعدادهــا  قام  التي 
و”الخالـدات”  و”أنغـــام”  األطلــس”  و“أنغــام 
و”روح وريحان” و”نغنيوها مغربيـة” و”ألحــان 

عشقناها”.

اخللويف  ال�شالم  عبد  للفنان  جديد  غنائي  “�شرخة” عمل 
ير�شد ظاهرة اختطاف الأطفال واغت�شابهم وقتلهم

عبد السالم الخلوفي الضحية عدنانالموزع محمد خلفاوي حسنيأسامة عبد الدايم



لبى نداء ربه المشمول بعفو اهلل المرحوم

عبد املجيد بو�شعيد )العبا�س اخلروبي(
اإلطار بشركة »الريد« سابقا، »أمانديس« حاليًا 

وذلك يوم األربعاء 14 أكتوبر 2020 وشيع جثمانه الطاهر ودفن بمقبرة سيدي اعمار، 
بعد صالة الظهر من اليوم نفسه.

الوزاني   أمينة  السيدة  الفقيد  أرملة  إلى  التعازي  بأحر  نتقدم  الجلل،  المصاب  وبهذا 
وإلى أبنائهما، بدرية، سعيد، عماد، نادية، وعزيز، وكذا إلى جميع أفراد عائلتي، بوسعيد 
الصبر  لهـم  راجين  التلمساني،  كنـزة  أختـه  أبناء  وخاصة  والوزاني،  الخروبي(  )العباس 
والسلوان،  وللفقيد عظيم األجر والغفران، تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته 

مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
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العاملين  من  األصدقاء  أحد  وبين  بيني  جرى  مقتضب  حوار  خلفية  على 
بالصحافة المحلية حول الدعم العمومي الموجه للمقاوالت الصحفية الوطنية 
والمجالت الورقية واإللكترونية برسم سنة 2020، قلت له بأن الحكومة توزع 
جريدتك  فيها  بما  والجهوية  الوطنية  الورقية  الصحف  على  الماليين  مئآت 
التي تعمل بها والتي استفادت من دعم سخي من الحكومة الرشيدة.. وانبرى 
هذا الصديق بأدبه المعهود مدافعا عن جريدته واصفا الدعم بالهزيل الذي 
اليشفي الغليل أمام صعوبات وإكراهات وتحديات العمل الصحفـي..؟  أنهيت 
معه الحديث دون أخذ كالمه على محمل الجد وأنا على قناعة تامة بأن الدعم 
العمومي يوزع يمينًا وشمااًل على قاعدة »باك صاحبي«، والندري بعدها ماهي 
المقاربة المعتمدة في دعم المقاوالت الصحفية!؟ فكرت في األمر مليا وصلت 
إلى خالصة مفادها أن ممارسة المحسوبية والزبونية وباء مستشر على امتداد 
الصحافة فحسب، بل تشمل مجاالت  المسألة ال تقتصر على  الوطن!!  خريطة 
يطول شرحها..!! والبد من اإلشارة هنا إلى أن الدعم بأشكاله المختلفة الذي 
تخصصه حكومة »الكفاءات« للقطاعات المعنية من خالل وزارة الثقافة الوصية 
على الشأن الثقافي والفني »واإلعالمي والسينمائي« المجالين األخيرين تشرف 
عليهما وزارة االتصال بعد إبعاد هذه االخيرة من التعديل الحكومي الذي جرى 
منذ  المعنية  الوزارة  عليه  دأبت  الدعم  توزيع  أن  قلت   - الماضية  الشهور  في 
سنوات.. وحتى تكتمل الصورة جيدا أعرض في سياق الموضوع ألشكال وأنواع 
الدعم العمومي الذي يصل إلى أصحابه بنظام وانتظام، مع األخذ بعين االعتبار 
عينة  سوى  يشمل  ال  الذي  الفنانين  أوساط  في  واسعا  جدال  أثار  الذي  الدعم 
منهم ارتكازا على شروط ومعايير ودفتر تحمالت.. كيف ذلك؟ الوزارة المعنية 

مؤهلة أكثر من أي جهة أخرى للجواب على التساؤالت المطروحة؟! 
-   دعم المشاريع الثقافية

-   دعم الجمعيات الثقافية والفنية
-   دعم المقاوالت الصحفية

-   دعم األعمال الفنية
دعم إنتاج األعمال السينمائية، لم أتوصل إلى الكشف ومعرفة باقي أنواع 
الدعم المرصود لقطاعات وإنتاجات أخرى التي من المؤكد أن لها حضور فاعل 
البرلمانيون يطالبون  النواب  الثقافية والفنية واإلعالمية... وحتى  الساحة  في 
على إبقاء معاشاتهم بصفة دائمة ويتطلعون إلى أن تصبح شكال من أشكال 
الدولة  األمر  إلى ذوي حقوقهم - واليضير  ينتقل بعد وفاتهم  الثابت   الدعم 
البرلمانيون  يشتغل  أن  المقبول  غير  ومن  »بيليكي«  شيء  فكل   - شيء  في 

»بيليكي«!! اختلط علينا األمر وتشابه علينا البقر..!!
الصحفية،  للمقاوالت  الموجه  الدعم  بخصوص   )1( الحديث  لنكمل  نعود 
البد من التذكير بأن وزير الثقافـة أعلن في وقــت سابق في اجتماع بمجلس 
النواب عن تخصيص وزارته دعما مباشرا للصحافيين والموظفين بالمقاوالت 
)يوليوز - غشت  أشهــر  بقيمـة 75 مليون درهم موزعة على ثالثة  الصحفية 
-شتمبر ( والحيز اليسمح بالخوض في تفاصيل وبيانات وأرقام توجد في مواقع 

وأرشيفات الوزارة المعنية لمن أراد االطالع عليها..
وبالرجوع إلى الوراء تحديدا إلى سنة 2018، فإن المجلس األعلى للحسابات 
تقريره  وفي  المطبوعة،  الصحافة  دعم  لعملية  وتقييم  افتحاص  بمهمة  قام 
المنجز رصد مجموعة من االختالالت وأصدر توصيات - وهذا بيت القصيد - 
المتعلقة  المسطرة  مراجعة  بضرورة  تقول  التوصيات  هذه  إحدى  من  الهدف 
للفنانين  الموجه  االستثنائي  الدعم   -  )2( الصحفية!؟  للمقاوالت  الدعم  بمنح 
الثقافة  انتقادات موجهة لوزارة  أثار جدال واسعا وموجة  الفنية الذي  واألعمال 
المالية التي وزعت هي األخرى يمينا وشماال وعلى طريقة »باك  حول المبالغ 
صاحبي«..!! كيف يمكن توزيع »مليار وأربعمائة مليون، بالدرهم المغربي طبعا، 
في الوقت الذي يعاني فيه المغاربة من أزمة على مستوى معيشهم اليومي..!! 
على  عارمة  وفوضى  سلبية  آثارا  الموزع  الدعم  يخلف  أن  أيضا  الطبيعي  من 
مستوى فنانين ومطربين وممثلين ومجموعات الغناء الشعبي -هؤالء يشكلون 
ومشاريعهم  أعمالهم  عطلت  التي  األزمة  بنار  اكتوى  معظمهم  كبيرا  جيشا 
فإن  بشفافية..  وماهي  الشفافية  لشرط  المعايير  إخضاع  تم  ومهما  الفنية.. 
المسؤولية األخالقية تقتضي من وزارة الثقافة أن تعيد ترتيب أوراقها وتتريث 
قليال قبل اإلقدام على عملية توزيع الدعم حتى تمر الجائحة التي خلقت ركودا 
عاما وأزمة عمل، من نتائجها تفاقم الوضع االقتصادي بشكل ال يمكن تصوره، 
الحد  عند هذا  نتوقف  الفنانين!!..  بين  متباينة  مواقف  إلى خلق  أيضا  أدى  ما 
لنستكمل الحديث في القادم من األيام عن خروقات وأشكال أخرى من الدعم 
العمومي في زمن الجائحة بصعوباتها وأزماتها ومشاكلها الصحية واإلنسانية 
إلى جميع مكونات  أن يصل  الدعم يجب  المسبوقة..  غير  االقتصادية  وآثارها 
الموجودين في دائرة  المعوزين والمهمشين اجتماعيا،  الفقراء و  الشعب من 
استفاد فعال من دعم مالي هزيل  والحرمان.. بعض هؤالء  والنسيان  اإلقصاء 
-  دعم وما هو بدعم - ال يخفف عبئا  واليحل مشكلة، هو فقط لسد الرمق ثم 
العودة إلى نقطة الصفر.. إنه االستثناء من القاعدة ومعادلة خاطئة في زمن 

الجائحة!!؟

من صميم المجتمع

• إدريس كردود

احللقة املفقودة 
يف م�شل�شل الدعم املو�شول...

ال�شتثناء والقاعدة 
و »بَّاك �شاحبي« !!

ِ َواإِنَّا اإَِلْيِه َراِجُعوَن اأُوَلِئَك  يَبٌة َقاُلوا اإِنَّا ِلَّ اَبْتُهْم ُم�صِ اِبِريَن الَِّذيَن اإَِذا اأَ�صَ ِ ال�صَّ { َوَب�شرِّ
ْهَتُدوَن  } َلَواٌت ِمْن َربرِِّهْم َوَرْحَمٌة َواأُوَلِئَك ُهُم امْلُ )�صدق ال العظيم(َعَلْيِهْم �صَ

بيــن اخلـــوف والعـــار

ومرة أخرى مع الخريف، لكن هذه المرة، خريف بعبق 
الياسمين، وعطر األخوة والمحاباة...

من وسط البيت الكبير، حيث ترعرعرت أربعة أجيال 
على التوالي،بدء من الحاج محمد إلى آخر جد،الحاج عيسى. 
تزوج أبناء الجيل األول وفضلوا العيش في البيت الكبير، 
حيث تسود روح األخوة، والمحبة والتعاون، باإلضافة إلى 
بين  وتقاسمها  التجارب  ونقل  للجميع،  اآلمن  التعايش 
األفراد. استطاع أبناء وبنات العــم نسج عالقــات أخوية، 
بهم  ويضرب  الكبيــر،  البيت  داخل  اليفترقــون  فصاروا 

المثل داخل الحي.
يكبر علي ويصبح شابا وحيدا بين البنات: أخته، ابنة 
خاله، ابنة عمه، بنات عمتــه،... لم يعــد الطفل الصغير 
الذي يحمل سعـاد بين يديه، أو يضربها، أو يلعب معها 
لم  هرمونات  تحركه  علي   ! يميــز  صار  علي  العروسة! 
إلى جانبه  تغير سلوكه! وجود سعـاد  قبل!  يعرفهــا من 
أختــه!  ولكنها في مقـام  بها كثيــرا  يتعبه، فهو معجب 
يـــوم   ! والممنــوع  المتــاح  بين  األفكار، يضيع  تتجاذبه 
الجمعة تذهب النساء للزيارة والترحم على موتاهم، ولكن 
هذه الجمعة اعتذرت سعاد وابنة عمها بسبب مرض ألم 
بهما، فال يغادران البيت. ويحدث ماتم منعه منذ سنوات : 
يختلي علي بسعاد بحراسة ابنة العم! مؤسف، داخل الدار 

الكبيرة،
وأقارب  إخوة  والجميع  واإلحترام،  الوئام  يسود  حيث 
صحاب، تخدش الثقة، وتنمو األسرار!!! سعاد تستمر في 
سوى  بها  اليعلم  عالقـة  في  العم  ابن  علي  مع  عشقها 
ابنة عمها.وتمر األ يام تلو األيام لتقف سعـاد  مع أمها : 

»دورتي الشهرية تأخرت لثالتة أشهر!«.
تجري األم نحو الباب لتسدل الستار لكي اليسمع أهل 
الدار، »ماذا تقولين، أنت التخرجين من البيت، من صاحب 

العملة يا.....؟« واصفة إياها بأسوأ وأعنف الصفات.
»إنه ابن عمي، علي«.

للنــاس؟  نقول  ماذا  اهلل،  اهلل،  عمــك،  ابن  »علي، 
نقول  ماذا  ....؟؟؟  وأعمامك،  وجدك؟  لعمك؟  نقول  ماذا 
تنـــام سعاد وسط حلـم  واللكم،  البكاء،  بين  للجميع؟؟؟ 
حكم عليه باإلعدام، ابن العم، الحبيب، وزوج المستقبل، 

ما العمل؟ كيف نعالج األمر؟
أم سعاد تعتبرها نساء الدار من الحكيمات ،فلها فعال 
رصيد من المعرفة والثقافة ما يأهلها لتكون أقرب واحدة 

من الجميع.
حيـث  بالبادية  منــزال  الكبيرة«  »الدار  أهل  يمتلك 
يقضون فترات اإلستجمام، يمكن ألي فرد أن يستفيد من 
خدماتهــا في أي وقت شـاء. لم يكن أمـام أم سعــاد إال  
افتعال سبب وجيه لكي ترحل رفقة سعاد للقرية. وهذا ما 
حدث بالفعل ! وضعت سعاد حملها في سرية تامة بين 
أمها ومساعدة األم. وتقتضي مشيئة اهلل أن يكون الحمل 

لتوأم أنثى! سبحان اهلل ...
بين الخوف والعار، تحير الحكيمة، ما العمل؟ طفلتين..

هل تخبر الوالد، فتحل اللعنة على أسرتها، ويتنزل الغضب 
ونفسها  ابنتها  طاوعت  كيف  الكبيرة«؟  »الدار  أهل  على 

وبلغت إلى هذا اليوم دون علم أحد؟؟؟

األم »سعاد« سليبة اإلرادة، ال رأي لها، والقرار،إال أنها 
مازالت تحلم بالزواج بابن العم!

ابنتها  رفقة  الحكيمة  تعود  المنتظر،  اإلستشفاء  بعد 
»للدار الكبيرة«.

وتعود األيــام لحالها السابـق، وتلتقـي سعاد بعلي، 
ولكن هذه المرة في غرفة الحكيمة.

يتزوج علي ابنة عمه، غير مبال وال متسائل عن مكان 
الطفلتين، وال وضعهما، وال مستقبلهما...

يفرح الجميع ويزغرد في حفل الزواج ،وال يعلمون بأن 
روح التوأم تحلق فوق دارهم مطالبة بحقها.

بين الخـوف والـعـار، كم من حياة تهدر، بين الخوف 
والعار، كم حقوق تضيع، بين الخوف والعـار، نقضي على 

األمل!
الخوف من األب، الخوف من األم، الخوف من اإلخوة...

ماذا سيقول األقارب، ماذا سيقول الجيران، واألصدقاء، 
والمجتمع؟؟؟

الممكن  ترتكب جرائم، كان من  والعـار  الخوف  بين 
منعها!

ما سبب الخـوف ؟ أليس غيـاب التواصل ؟ واليمكن 
للتواصل ان يتحقق إال داخل أسرة تعتمد مبادئ التربية 

السليمة، التي تقتضي المصاحبة والتتبع.
هل القضاء على حياة بريئة، أو حرمانها من حقها في 

النسب، والحياة اآلمنة، سلوك يمنع العار؟
مايحملــه   إال  نسبهم  من  اليعرفــون  أفراد  من  كم 

إسمهم!
كم من هؤالء يعيشون اإلنزواء؟

كم منهم يعيشون اإلقصاء اإلجتماعي رغما عنهم؟
وماذا عن أبنائهم؟؟؟

هذه هي األسئلة التي يجب التفكير فيها قبل الخوف 
وقبل العار!

وفي الختام، التوأم انفصلتا،في سن الخامسة.واحدة 
منهما تشتغل مساعـدة في بيــت »علي وسعاد« والأحد 

يعرف ذلك!
تصور ابنتك  مساعدة في بيتك، وأنت ال تعرف قرابتك 
بها، بل وما سيحدث معها ومع أخيها قصة ربما أحكيها 

لكم، بعدما تجف دموعكم ،ويذهب حزنكم.
مساعدة في »الدار الكبيرة« مجهولــة النسـب، ترى 

في أحالمها كل أفراد الدار يقدمون لها الورود.
ترى هل يتحقق حلمها؟

المتتبعـــون  والصديقــات  األصدقــاء  أيها  موعدنا 
والمتتبعات في الحلقة المقبلة بإذن اهلل.

األستاذة وفاء بن عبد القادر
رئيسة جمعية كرامة لتنمية المرأة بطنجة

الحلقة الرابعة



6

4129 • ال�شبـت  24 اأكتـوبـر  2020  جريدة طنجـة • عـدد 

من  المواطنين  جــل  فيــه  يعاني  الذي  الوقــت  في 
السلبي على  المستجـد، وتأثيـره  وبـاء »كورونـا«  تفشـي 
أضحـت  المعيـشـــي،  و  االقتصادي  ووضعهــم  ظروفهم 
تصرفات ومعامالت بعض سائقي سيارات األجرة بالنسبة 
احتـــرام  لعــدم  نظرا  وذلك  للمواطن مشكلـة حقيقيـة، 
القانونية  الغير  األفعـال  عن  فضــال  للزبائن،  السائقين 
التي أصبح البعض منهم يتعامل بها، كالمطالبة بمبالغ 
تفوق السعر الحقيقي للرحلة وطبعا دون استعمال العداد، 
باإلضافة إلى رفضهم نقل الزبائن من وإلى بعض أحياء 
نقل  وجوب  على  ينص  القانون  أن  من  بالرغم  المدينة، 
الزبون إلى أي وجهة يريدها بالمدينة، عالوة على تجنبهم 
حمل شخصين أو ثالثة معا وإصرارهم على حمل كل واحد 
على حدة، معتبرين أنه وفي حالة قبولهم، فإنه لن يكون 
لديهم أي ربح من أداء واحد عن زبونين أوثالثة، في الوقت 
الذي يمكنهم الحصول على أكثر من أداء ومن زبائن كثر. 
التي  المتكررة،  اللفظية  االعتـداءات  ننسى  أن  دون  هذا 
السائقين  الزبائن من طرف بعض  تمارس على  أصبحت 
األحياء  بعض  ووجود  بمكان  معرفتهم  وعدم  بالمدينة، 
بالمدينة، علما أنه من شروط وقوانين سيارات األجرة، أن 
يكون السائق على معرفة ودراية تامة بجميع األحياء، إال 

أن الواقع شيء آخر.
مجموعة من الشكايات قدمت في حق سائقي سيارات 
من  القطاع  هذا  كـون  رغم  عـارم،  غضب  وسط  األجرة، 
المشتكين من  بين  للمواطن. ومن  قربا  القطاعات  أكثر 
هذا الوضع إحدى الزبونات التي كانت قد استقلت إحدى 

هذا  أن  إال  عملها،  بمكان  االلتحاق  بغية  األجرة،  سيارات 
وطلب  القانون،  يفرضه  كما  العداد  يستعمل  لم  األخير 
أن  حين  في  للرحلة،  كثمن  درهما   20 مبلغ  تأدية  منها 
الثمن العادي و الحقيقي هو 10 دراهم فقط، كما جاء على 
لسانها. وتضيف الزبونة نفسها، أنها حين أرادت تسجيل 
رقم سيارة األجرة لتضع شكاية ضد سائقها، »لم تجد أي 

رقم بها«!! 
انتبهوا  قد  المواطنين  من  العديــد  فإن  ولإلشـارة، 
عدم  في  المتجلى  نوعه،  من  الفريد  األمــر  هــذا  لوجود 
في  ال  أجرة،  سيارة  لكل  المخصص  للرقم  البعض  وضع 
األمامي  الباب  في  وإنما  السيـارة،  سطـح  في  وال  الخلف 
أو  واضحة،  غير  الزالت  وألسباب  فقط،  بالسائق  الخاص 
أي  يقدم  ال  لكي  الزبون،   عرقلة  أجل  كان هذا من  ربما 
شكاية ضد السائق في حالة تعرضه العتداء ما، أو الحظ 
وجود أي خرق قانوني، هذا باإلضافة إلى انتباههم لوجود 
وهذا  األجرة،  سيارات  بعض  في  المتكررة  األرقام  بعض 
أمر أخطر مما سبـق، لكونه يهدد سالمة وأمن المواطن 
االعتبار  بعين  الخروقات  هذه  أخذ  يجب  لذا  بالخصوص. 
ومعالجتها والحد منها، قبل انتشارها أكثر، وقبل التكيف 
رقمها في  أن التضع  أجرة  إذ كيف يمكن لسيارة  معها،  
المكان المخصص لها؟ إذا أين هي المراقبة؟ ومن سلم 
الرخص وأعطى الحق لهؤالء السائقين للعمل،  دون توفر 

الشروط القانونية؟
والسـؤال األهــم،  هو هل مكتب ومصلحـــة مراقبــة 

سيارات األجرة على علم بما يجري؟

•  رميساء بن راشد

�شائقو �شيارات الأجرة 
بني مخالفة القوانني والتمرد عليها

 

atlati.mohammed@gmail.com
محمد العطالتي -

اللفظ املفيد

المغربي  الجيش  تاريخ  موضوعها  في  تناولت  التي  الكتابات  لعل 
التي عالجت مواضيع من  النصوص  قليلة، سيما مقارنة مع حجم  تعد 
في  الرئيس  العنصر  هذا  جعــل  ما  المغرب،  تاريخ  في  أخــرى  طبيعة 
بنيان الدولة مجاال غير معروف لدى العموم بشكل واضح، وظل، ربما 

ألسباب قد تكون نفسية، محل تحفظ أو خوف.
العالــم،  أقطـار  باقـي  في  كما  يرتبط،  للمغـرب  العسكري  التاريخ 
بنشوء وتطور الدولة عبر مراحل تاريخية متعاقبة، تميزت على الدوام 
السكان األصليين للدخالء من باقي األصقاع، وهذا قبل أن  بمواجهة 
يتم »التصالح« بينهم وبين »الوافدين« من الشرق تحت راية الدين 

الجديد. 
بالعلويين،  وانتهاًء  باألدارسة  بدءًأ  سادت،  التي  الدول  تعاقب  مع 
وبإبداع  بقوة  ساهموا  خاص  نوع  من  عسكريين  قادة  المغرب  أنجب 
في صياغة »فلسفة عسكريــة« مميزة لبالد المغرب، العتبارات تتعلق 
بتاريخ البلد وجغرافيته وبثقافته القتالية، وهكـذا ظهر، كمثــال، اسم 
شهيــر في تاريــخ الحروب هـو  القائد األمازيغـــي طارق بن زياد الذي 
اإليبيرية،  الجزيرة  داخـل  والتوغـل  الشمـال  نحو  البحر  عبـور  استطاع 
وطوال تلك الفترات التاريخية ظهر المغاربة كقوة عسكرية يضرب لها 
الحساب، سواء في مواجهة العثمانيين من جهة الشرق أو  في مواجهة 

البرتغالين واإلسبان من ناحية الغرب.
إال بعد استقالل  يتم  النظامي لم  للجيش  الرسمي  التأسيس  لكن 
المغرب في 1956، حيث تم اإلعالن رسميا في يونيو من نفس السنة 
البرية والجوية، وذلك قبل أن  عن ميالد »القوات المسلحة الملكية«، 
تتعزز الحقا  بقوات » البحرية الملكية«. وخالل مسيرتها الممتدة ألزيد 
المجال  في  المعة  أسماء  العسكرية  المؤسسة  أفرزت  عقود،  ستة  من 
الحربي، إذ كان الجيل المؤسس ممن حاربوا في الهند الصينية أو ممن 
شاركوا، تحت راية فرنسا، في الحرب الكونية الثانية، لتتخرج بعد ذلك 
أفواج جديدة من داخل المدارس واألكاديميات المغربية، ولعل أشهر 
أطرُها  وقَّع  التي  العسكرية«  »اهرمومو  المؤسسات هي مدرسة  هذه 
وتالميُذها عام 71 على أحداث كادت تعصف باستقرار المغرب، قبل أن 
تَلِيَ ذلك، وبعد عام واحد فقط، مشاركة ضباط من قاعدة القنيطرة 
الثاني، والتي  الراحل الحسن  الملك  الجوية في محاولة إسقاط طائرة 

كان يقودها، للمفارقة، ضابط سابق في سالح الجو الملكي.
الدوام  على  كانوا  أنهم  المغاربة  العسكريين  شخصية  في  المثير 
الريفيين منهم، بشكل خـــاص، قد نبغوا  رجال حرب حقيقيين، ولعل 
أول  أن  يعرف  فالجميع  غيرهم،  من  أكثر  القتالية  والفنون  العلوم  في 
وآخر عسكري بلغ رتبة »ماريشال« لم يكن إال ضابطا ريفيا يحمل اسم 
فرانكو،  الجنرال  جانب  إلى  عمل  الذي  الضابط،  هذا  أمزيان،  محمد 
يرجع له فضل ترجيح كفة الديكتاتور ضد قوات اليسار اإلسباني خالل 
الحرب األهلية. وفي مرحلة ما بعد استقالل المغرب برزت للعلن كفاءة 
الريفيين في مختلف أسلحة الجيش، ومن الالفت لالنتباه أن  الضباط 
ويبلغ  الشراط  اليزيــد  باسم  الفرسـان  في سالح  ريفي  يترقى ضابط 
الفروسية  مهارات  في  لألمراء  معلما  ويصبح  بل  ركن،  عقيد  درجة 

ومرافقا للملك الراحل الحسن الثاني.
بعيدا عن معارك الدفاع عن صحراء المغرب التي أبلى فيها الجنود 
سوريا  خارجية  وزير  أن  التاريخية  المصادر  تذكر  حسنا،  بالء  المغاربة 
األسبق عبد الحليم خدام التمس من ملك المغرب دعما لخوض حرب 
ضد إسرائيل، فكانت مناسبة لملك ذكي كالحسن الثاني ليقدم إجابة 

مختصرة : المغرب ليست لديه أموال، لكن لديه رجال.
بقيادة  رجـــل   6000 لواء مدرعا من  المغرب  أرسل  بالفعل فقد  و 
رجال  العالم،  القادر  عبد  والعقيد  الصفريوي  السالم  عبد  الفريق 
سبقتهم شهرتهم إلى ميدان القتال، فقد عمدت الطائرات اإلسرائيلية 
ذلك  لكن  تحييدهم،  أجل  من  المغاربة  الجنود  على  مناشير  إلقاء  إلى 
من  كبرى  مناطق  محررا  المغربي  المدرع  اللواء  تقدم  فقد  يفلح،  لم 
الشهداء، شهداء  من  العشرات  ذلك  في سبيل  وقدم  إسرائيل،  قبضة 
في  أسالفهم  فعل  كما  تماما  الشام،  بالد  الزكية   بدمائهم  خضبوا 

معركة حطين.
فـــ »تحية للجيش البطل«.

للجي�س  “حتية 
البطل”

عندما تحــدّث وزير الصحــة خالد آيــت 
الطالب ذات مرّة عن مدينة طنجة بنعتها »ديك 
المدينة ّلي فالشمال«، اعتبر كثيرون أن األمر 
ال يعدو أن يكون زّلة لسان، لكن سعي نفس 
مستشفى  إللحاق  مؤخرا  الحكومي  المسؤول 
»القرطبي« العريق في طنجة بمصالح المركز 
االستشفائي الجامعي، يعطي االنطباع بأن األمر 

أكبر من مجرّد زّلة لسان. 
يطـالـب  الذي  »القرطـبــي«،  مستشفـى 
اإلدارية  وضعيته  بتحويل  الطالب  آيت  اليوم 
الجامعــي  االستشفــائي  للمركز  تابعًا  وجعله 
أكثر  هو  »اكزنايـة«،  بجماعة  حديثًا  المُشيّد 
بناية  مجرّد  من  وأكثر  مستشفى  مجرد  من 
يعود تاريخها إلى عدّة عقود، هو مَعلمة تُؤرّخ 
لمرحلة مهمة في تاريخ الطب بالمغرب عموما 
مدرسة  أيضا  وهو  خصوصا،  طنجة  وبمدينة 
في تخصّصات طبية ال يقدّمها أي مستشفى 
عمومي آخر بالمدينة، وكان يفترض أن يُعزّزها 
المركز االستشفائي الجامعي بخدماته الجديدة 
البنية التحتية الصحية ال أن  ويرفع من جودة 

يضمّ الموجودة منها. 
من جهتهم، استنكر العاملون بمستشفى 
»القرطبي« مشــروع وزير الصحـة بتفـــويــت 
المستشفى وجعله مؤسسة صحية تابعة للمركز 
االستشفائي الجامعي، مؤكدين أن ذلك يُشّكل 
طنجة  لساكنة  يُقدّمها  التي  للخدمات  ضربًا 
واألذن  واألنف  والعيون  األعصاب  طبّ  من 
وغير  والحركي  النفسي  والترويض  والحنجرة 
ذلك من خدمات طبية وجراحية تتميّز بطابعها 

التكاملي. 

في  »القرطبي«  مستشفى  موظفو  وحّذر 
واألمانة  الصحة  وزارة  إلى  موجّهة  مراسلة 
العامة للحكومة ووالية جهة طنجة أن مشروع 
سينعكس  عليه  المصادقة  تمت  إذا  التفويت 
حاليا  المقدّمة  الطبيــة  الخدمـات  على  سلبا 
ذات  الصحيــة  المؤسســات  من  وسيقّلـص 
أنه  إلى  الثاني، مشيريـــن  العالجي  المستوى 
االستشفائي  المركز  يُشّكل  أن  يُنتظر  كان 
الجامعي بطنجة إضافة نوعية للخدمات الصحية 

والعالجية وليس العكس.  
تـم  هـل  مراسلتهـم،  في  هؤالء  وتساءل 
القيام بدراسة لتكلفة هذا التفويت المحتمل؟ 
الجامعي  االستشفائـي  المركــز  أن  موضحين 
والدرجة  المستعصية  األمراض  بعالج  يختص 
العمليات  إجراء  على  سلبا  سيؤثر  مما  الثالثة، 

الجراحية الصغرى التي يستفيد منها عدد كبير 
من المرضى حاليا بمستشفى »القرطبي«. 

مستشفى  بتفويت  الصحة  وزير  مشروع 
»القرطبي« يجب أال يتم، ويجب بالمقابل اإلبقاء 
وفارقة  مضيئة  عالمة  المستشفى  هذا  على 
النسيج الصحي بمدينة طنجة، رغم كل  داخل 
القطاع، والحرص على  التي يعرفها  اإلكراهات 
يُمارس  الجامعي  االستشفائي  المركز  ترك 
أو  أي ضمٍّ  عن  بعيدًا  العالجيـــة  اختصاصاته 
إلحاق أو تفويت له ألية مؤسسة صحية أخرى، 
ما سيمّكن »ديك المدينة ّلي فالشمال«، على 
حدّ وصف الوزير، من قطب صحي يُوّفر خدمات 

وعالجات طبية شاملة ومتكاملة.

أنور البقالي 

م�شروع لوزير ال�شحة يحرم �شاكنة
»املدينة ّل فال�شمال« من خدمات طبية مهمة
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�سل�سـلـة  جديـدة
24 اأكـتـوبــر  2020

 �شنـٌة �شعيـدٌة  »متخـومـــة«  بالديـــون  
اإن �شـاء اهلل !  

شاء  إن  المقبلـــة  السنـــة  نستهل  سوف 
مليون  بقيمـة 44  مالي جديد،  باقتراض  اهلل  
درهم، يضاف إلى »خزائن« الديون المتراكمة، 
للتحمالت  اإلجمالـي  المبلغ  يصل  سوف  التي 
مليار   500 حوالي  المقبلــة،  السنة  بشأنها، 
ميزانية  بخصوص  شـاع  ما  بعض  هذا  درهم. 
العام المقبل التي  حمل إلينـا بنشعبون،  بشرى 
الصحــة  أن  نفقــات قطاعـــي   سعيدة، وهي 
والتعليـــم،    سيخصص لهمـا مبلـغ  6 مليارات 

درهم،:  )4 مليارات للتعليم و ملياران للصحة( كما أن القطاعين سيستفيدان معا من 3.500 
منصب عمل جديد خالل السنة المقبلة  

 كما أن  مشروع الميزانية يضع  خطوات لدعم تشغيل الشباب،  وذلك باإلعفاء من الضريبة 
على الدخل بالنسبة لألجور المدفوعة من طرف المقاوالت للشباب البالغين من العمر 30 سنة 
على األكثر، عند أول تشغيل لهم، وذلك لمدة 24 شهرا. وجاء في المشروع أيضا أن إجمالي 

النفقات للسنة المقبلة سيبلغ 331 مليارا و 456 مليون درهم. 

المقبلـة قد  السنة  الضريبية، برسم   اإلعفاءات  أن  ماليـة  تقارير  أخرى، ذكـرت  من جهـة 
2900 مليار سنتيم، سوف يستفيد منها بصفة خاصة،  رجال األعمال والمنعشون  إلى  تصل 

العقاريون... 

وقولـــوا بــــــــــــــاز !!!..... 

  ooooo

طـنـجـــة 
ح�شوٌر لفٌت » للبيليكي والديب�شخي« يف دورة املجل�س البلدي 

أمحجور،  نائب العمدة »المفشش«، استفز 
أهالينا في طنجة،  مرتين، خالل دورة المجلس 
األولى، حين  الميزانية.  لعرض  األخيرة  البلدي 
البلدية،  استغـالل منصة  أنه من حقـه  اعتبــر 
وخالل مجلس رسمي،  ليقوم بدعاية مفضوحة 
باستحضار  النعمـة،  إلى  أوصلـه  الذي  للحزب 
مزاياه ومحاسنه،  وأفضاله على مدينة طنجة، 
التي أوصلت هذا الحزب، باألساليب المعلومة،  

إلى االستحواذ على جل كراسي القاعة،. 

 وعوض أن يركز، باألساس، على الموضوع الذي كان يجب أن يكون جوهر تدخله، أال وهو 
عرض ميزانية بلدية طنجة للسنة القادمة،  انصرف  لإلشادة بإيجابيات التسيير »البيجيدي« 
لشؤون عدد من بلديات المغرب، وطنجة بوجه خاص،  في إطار »التدبير التشاركي« المنصف 
حالة  »نشوة  في  أدخله  ما  التدبير  لهذا  الباهرة  بالنتائج   وللتباهي  المحلي،  للشأن  والعادل 
صوفية«  دفع بعض المستشارين إلى أن يصرخ في وجهه: لم يبق إال ان تقول لنا بأن حزبكم 

»بركة نزلت على طنجة من  السماء« !!! 

ولم يتخلف  أمحجور، هذه المرة أيضا، عن عادته  في انتقاد خصوم حزبه  من »المعارضة«  
أوراد  من  قديـم  وردٌ   ولعلها  »الدبشخيــة«   مستنجدًا ب  واقعيـة«،  »الغيـر  بـ  التي وصفها 
»البيجيدية« تعمد  الميستر بيليكي، الشهير،  استحضاره وتحيينه  وربما استعماله  في  موعد  

اليوم المعلوم ،  عنوانا الستقامة ونزاهة وورع  ونبل ووطنية  مترشحي  حزبه !!!!.   

وال ننسى أن السيد بنكيران  الذي »غيبه« بعضٌ من أهله، سبق وأن صرح في اجتماع 
لشبيبة حزبه وهو رئيس الحكومة ، في أكتوبر 2018،   بأن حزب العدالة والتنمية »هدية من 

اهلل للمغاربة«  »ألننا هزمنا أنصار الفساد !!!..... 

 ooooo

رّحال...يرحُل اإلى مكتب العثماين.... على عجل 
مموني  كبيـر  رحـال،  رحــل  عجــل،  على 
الحفالت بالمغرب، إلى مكتب رئيس الحكومة، 
»اإلزعاج«  على  الرئيس  دولة  اعتذار  ليتقبل 
قد  بالبرلمان،   األخير  تصريحُه  يكون  الذي  
ذلك  أن  إلى  وليطمئنه  ولفيدراليته،  له  سببه 
ـ،  وأن  التصريح سيء فهمه وتأويله،ـ  كالعادة ـ 
الممونون  أولئك  هم  بالكالم،  المقصودين  
الذين يمونون الحفالت واألعــراس  بطريقــة 

سرية، مخالفين بذلك إجراءات الوقاية المرعية، ما ساهم في انتشار فيروس الجائحة الفيروسية  
اللعينة. 

وكانت الفيدرالية  قد عبرت عن غضبها من تصريحات الرئيس بالبرلمان،  محملة  الحكومة 
الموقرة، مسؤولية انتشار الوباء لعجزها عن حصاره و السيطرة  عليه.   

زادهم  الفاحش منا،  الثراء والتنعم والترف  الذي كان سيُحرم  طبقة  اللبسُ  رُفع  وهكذا 
فرض  الذي  العزل  طوال   نحن،  كما  يفتقدوها  لم  خدمات  من  الرزق،  في  وفحشا  سَعة  اهلل 
علينا لشهور وال زال، بل  استمرت  تصلنا  أصداُء الحفالت، واألعراس، والعقيقات، والنزاهات« 
و»العشويات« و »الليالي المالح«،  و »حفالت الطالق«، أي نعم، حتى الطالق أصبح يُحتفل به  

اليوم بالطريطور، عند »األلبّة« !!«. 
الشوكة  »سّل  في   العثماني  ونجح  بخير،  »الجرة«  خرجت  أن  اهلل  نحمد  حال،  كل   على 

بالدم«. وانتهى الكالم.  
   ooooo

الإعــدام   عقوبــة 
اأمينـة بوعيـا�س  ت�شتفّز و  »ُت�شّر وتوّقـع«... يف طنجـة  

عدنان  الطفـل  لعائلة  مفضوح  تحد  في 
المغتصب والمغتال، وألهله وللمغاربة  أجمع، 
تنصيب   مناسبـــة  بوعيــاش،  أمينة  اغتنمت 
اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان، لتصرخ عاليا 
بأنها ترفض  حكم اإلعدام، على خلفية مأساة 
بذلك   أوصى  مجلسهـا  وأن  عدنان  الطفل 
»بمذكرة !« وأنها تعتبر،  ولها كامل الحق في 
حاّل،  ليس  اإلعدام،  حكم  تنفيذ  أن  تعتبر  أن 
بحكم  تشاء  ما  تعتقد  أن  بوعياش   وللسيدة 
اإلنسان   لحقوق  العالمي  والميثاق  الدستور 

وجميع األوفاق والمعاهدات الدولية  ذات الصلة، التي صادق عليها المغرب،  وأصبح طرفا فيها 
!على أن كالمها  ال يعني إال شخصها، وال يمكن أن يؤثر على القضاء  ألن القضاء »يعرف شغله 

مزيانا« .... ! 
الناجحة، عادت لتؤكد أن »عقوبة اإلعدام«  وفي تصريح لجريدة »طنجة 7« اإلليكترونية 
ليست دستورية ، ألن الدستور  ينصّ على  » الحق في الحياة«. وأضافت أن الحقوقيين يريدون، 
بالمقابل، محاسبة مستمرة وتوضيح جرائم االغتصاب بكل أشكالها، واالعتراف بجريمة االعتداء 
الجنسي كجريمة قائمة بحد ذاتها، وهو ما سيمكن من مواجهة هذه الجرائم، وليس اإلعدام !   
ومن هذا المنطق، يمكن اعتبار الحكم باإلعدام الذي أصدرته محكمة االستئناف بطنجة، 
القتل العمد   ارتكابهما   جريمة  29 شتنبر الماضي في حق زوج وزوجته ثبت في حقهما  في 
بمدينة  الماضية،  السنة  نوفمبر من  نهاية  بجثته،   والتمثيل  الزوح،   قاصر من صلب  لطفل 

العرائش حكما غير دستوريًا.   
السيدة بوعياش سبق وأن عممت منشورا حددت فيه   موقفها من عقوبة  اإلعدام، وقدمت 
كل األسباب والحجج التي تعتمد عليها في دعم موقفها. وكنتُ قد عقبتُ على هذا المنشور 
في عدد 29 شتنبر من هذه الجريمة، مستعرضا موقف المطالبين بإعدام المعدم، وأن الحق 
في الحياة يجب أن يكون مكفوال  لجميع الناس  وليس فقط، لسفاكي دماء غيرهم من البشر، 
َلَعَلُّكْم  ْلَباِب  اْلأَ اأُوِل  َيا  َحَياٌة  ا�ِص  اْلِق�صَ ِف  باب  »القصاص«.  »َوَلُكْم  وذلك من  

ُقوَن«  َتَتّ
 إن »أدبيات« السيدة أمينة بوعياش، في هذا الباب، غير مقنعة  ليطمئن المواطنون على  
سالمتهم وسالمة أسرهم، خاصة وأن مؤشرات جرائم اغتصاب وقتل األطفال  في تصاعد مهول 
وأن »هيبة«  األمن والقضاء، تضاءل،  إلى حد بعيد ، نفوذها في أوساط المجرمين والمكبوتين 
والمنحرفين  وقطاع الطرق. وأنه يوجد ألف ألف سبب النتشار الجريمة بشتى أنواعها بالرغم 
من الجهود الكبرى والمتواصلة التي يبذلها رجال األمن الوطني الذين ال تنقصهم الكفاءة ، 

ولكنهم في حاجة إلى المدد والعدد ! 
   ooooo

القرطبي مهدد بالزوال  
القرطبي  مستشفى  إلحــاق  العموميـة  الصحة  وزير  قرر  االستثنـاء،  مغـرب  في  كالعادة، 
للتخصصات، بالمستشفى الجامعي، دون مشاركة األطر العاملة في هذا المستشفى الذي يعتبر 

رمزا من رموز طنجة التاريخية، حيث إنه  دخل الخدمة العمومية منذ مائة عام.  
الثالثة كمستشفى تخصصات،  ويضم  عددا من  الدرحة  القرطبـي يصنف في  مستشفى 
واألنف  العيــون  وجراحة  واألسنـان  والمفاصيل  والدمـاغ  الجلد  طب  في  الطبية  التخصصات 
والنطق  والحركي  والطبي  النفسي  الترويـض  خدمات  إلى  والكـف،  والفم  واألذن،  والحنجرة 

وغيرها.  
بطنجـة،  الخامس  محمد  االستشفائي  للمركـز  تابع  مستشفـى  من  وضعيتـه  تغيير  لعل 
اآلن  يوفرها  التي  القرب  أهالي طنحة من خدمات  بذاته سيحرم  القائم  الجامعي  للمستشفى 
كما أنه سيتسبب في معاناة إضافية للمرضى الذين يستوجب إخضاعهم للفحوصات باألجهزة 
والرنين المغناطيسي، خاصة على مستوى النقل »الطبي« الذي ال توفره إال سيارات اإلشعاف، 

وهي قليلة قد ال تستوفي بالحاجة.. 
إلى  جديدة  معاناة  سيضيف  إذ  الرياح  مهب  في  بالقرطبي  العاملين  مصير  يضع  إنه  ثم 
المعاناة التي يعيشونها، خاصة والمسافة التي تربط بين القرطبي والجامعي تربو عن ثالثين 

كيلومتر.  
وأمام التصرف العجول  لوزارة الصحة التي لم تكلف نفسها فتح مشاورات مع ممثلي األطر 
فإنه مطلوب  الملف  هذا  يطرحها  التي  المشاكل  لمعرفة  المستشفى  بهذا  والنقابات  الطبية 
من المنظمات األهلية التحرك من أجل أن تتم المحافظة على القرطبي بوضعه الراهن، خدمة 

لمواطني هذه المدينة.  

azizguennouni@hotmail.com
عزيز  گنوني

من دفاتري



البرلمان بأي مفهوم كان، يضع الناخبون ثقتهم في أعضائه ويأتي 
ترشيحه كانحداره من حزب عريق، أو حزب إسالمي مموه، أو آخر ليبرالي 
أو ذي توجه اشتراكي، والمفروض في حزبه أن تكون له مقاييس في 
اختيار مرشحيه، حفاظا على سمعة الحزب ومبادئه، كالسلوك الحسن في 
دائرته، وخلو ملفه من المتابعات بأنواعها، وتواصله التلقائي مع دائرة 

تواجد سكناه مع القاطنين بها.
بمراجعتنا لقوائم عدة برلمانيين، نجد منهم رجال المال واألعمال 
بصفتهم  الحظ  لهم  ابتسم  من  أو  تينوقراطيين،  أو  كبار،  فالحيين  أو 
اإلسالمية في ظل فراغ مميت لباقي األحزاب، كبرلمانيي حزب العدالة 

والتنمية.
وكل  الناخبين  لدى  نفسها  سجلت  البرلمانيين  هؤالء  من  نماذج 
أمام  مقر سكناه  يقفل  منهم من  إذ  دوائرهم  المغاربة فصنفوا حسب 
سكناه  مقر  يغير  من  ومنهم  قضاياه،  لحل  والتدخل  نصيحة  طالب  أي 

بالمقعـد  فـوزه  بعـد  دائرته  خارج 
يتكلم  لم  البرلماني، ومنهم من 
مصالـح  عن  دفاعا  واحدة  بكلمة 
معضلة  في  رأي  إبداء  أو  دائرته، 
مدة  طيلة  سياسية  أو  اجتماعية 
الغماري  كالنائب  السابقة  واليته 
ما  وهذا  االشتراكي  االتحاد  عن 

الحظه نواب من داخل البرلمان.
المواطنين  فنظـــرة  عموما 
المغـــاربـــة والناخبـــيــــن على 
مؤسسة  نحو  تغيرت  الخصوص 
فيها  المفروض  هامة،  انتخابية 
أن تعكس نخبـة من المفكريـن، 
والمختصين في شؤون االقتصاد 
والمطلعين  واالجتماع  والثقافــة 
فتـم  برمتهـا  البـالد  أحـوال  على 

العزوف...
هنا نثمن عاليــا شجاعة وصراحـة وزير الداخلية السابـق »شكيب 
بنموسى« بأن نسبة المشاركة لعدد الناخبين كانت 20 ٪ وهذا التصريح 
يسجل من ضمير حي ونموذج متفرد لجميع وزراء الداخلية السابقين منذ 

االستقالل عين بعدها سفيرا للمغرب بفرنسا.
التواصل  في  مقصرون  البرلمانيين  السادة  أن  اختزاله  يمكن  ما 
الدورات  أثناء  البرلمان  مع ناخبيهم، مقصرون في حضورهم تحت قبة 
كل  وتتبع  بمشاهدة،  وهذا  فارغة،  القاعة  تكون  ما  ومرارا  البرلمانية 
المغربية  التلفــزة  تغطيــات  بواسطة  والخارج  الداخل  في  المالحظين 

مشكورة.
ديمقراطيتنا  بأن  الناس،  عامة  بين  الديمقراطية  مفهوم  يتأرجح 
هؤالء  بأن  الجميع  بين  قناعة  وتسود  األفراد،  مصالح  ديمقراطية  هي 
غيرها،  أو  االنتخابية  بالدائرة  لهم  البرلمانيين قضوا وطرهم وال شأن 

فيجيب اآلخر إنهم يأكلون في بطونهم نارا، أما ثالثهم فيقسم ونيابة 
عن عائلته بأنه لن يتوجه إلى صناديق االقتراع مدى الحياة وهكذا يسجل 

العزوف االنتخابي.
اآلن وفي خضم هذا الجدل االنتخابي يسجل باستخفاف عن إلحاح 
هؤالء بالتشبث بأجرة التقاعد كحزب وحيد هو حزب العدالة والتنمية على 

لسان نائب رئيس فريقه في البرلمان.
اآلن حان الوقت للضمائر الحية أن تصرخ:

ـ كفى هدرا للمال العام.
الزهور يتعاطين الدعارة من أجل لقمة  ـ كفى من فتيات في عمر 

العيش.
ـ كفى  من تفقير عائالت تقتات الخضر بالماء وبعض قطرات من الزيت.

ـ كفى من هضم حقوق متقاعدين أفنوا زهرات شبابهم في المنافي 
لتعليم األجيال.

ـ كفى من انتظـار 9 مالييــن 
عانس وما يمثلونهن من الشباب 
هو  المزمن  والعائق  أسرة  لبناء 

البطالة.
ـ كفــى من شباب تحولـــوا 
إلى قراصنة يصطادون بالسيوف 
تحصيـــل  أجـــل  مــن  اآلمنيـــن 

مصروفهم.
الناس  حديث  بأن  استدراكا 
المستعجل انتشر بسرعة بتساؤل 
بهـــا  تدخــل  التي  الحرارة  حول 
األزمي نائب رئيس فريق العدالة 
دفاعا  النواب  بمجلــس  والتنمية 
والبرلمانيين،  الوزراء  تقاعــد  عن 
بالتهديد  الجرأة؟!  هذه  النائب  هذا  استمد  أين  من  طرحت،  تساؤالت 
والوعيد وسط صمت أعضاء فريقه، مقابله مسن برلماني يهدد بالضرب 

بالحجارة أعضاء اإلدارة في دائرته إن لم يساعدوه للعودة إلى البرلمان.
ذهب آخرون أن اردوغان انفتحت شهيته على المغرب إحياءا لتوسع 
في  تكسرت جيوشها  إمبراطوريته  أن  وتاريخيا  العثمانية  اإلمبراطورية 
أن  ونسي  المغرب،  أسود  زئير  سمعت  عندما  هربا  الجزائر  مع  الحدود 
»كمال  العلماني  تركيا  باني  إلى  راجع  اآلن  تركيا  تعرفه  الذي  التقدم 

أتاتورك«.
استبعد آخرون أي عالقة قد تجمع العدالتين التركية والمغربية وإن 
نسجتها القيادتان، فداخل العدالة والتنمية المغربية مناضلون، ومغاربة 
قبل كل شيء يستنكفون العمالة لألجنبي، ويعرفون أن أردوغان خرب 
سوريا، كما خرب ليبيا، ويحتوي غزة في فلسطين ويناوش اليونان بين 

الجزر في قاع البحار على الحدود تنقيبا عن البترول.
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تقاعد الربملانيني اإهدار للمال العام
هل تركيا تدعم حزب العدالة 

والتنمية يف املغرب

أطلقت أمينة بوعياش مبادرة إحياء ملف  معتقل الموت »تازمامرت« 
بعد  والصبار،  األزمي  عهد  على  »رهبا«  أكثر  »بلوكاج«  بعد  الرهيب، 
العناية  الكبرى واإلنسانية  التي خصه بها الراحل بنزكري  الذي كان 

نفسُه ضحية فترة اإلرهاب »الرسمي«.) ! ( 
هذا المعتقل الذي تحكمت في  تصوره وإنشائه وتدبيره عقوٌل من 
عالم آخر، ال يمتّ بصلة إلى العالم الحاضر  المتحضر، والذي فتح في 
اعتبروا مشاركين في  والطائرة،  أومن  الصخيرات  أحداث  وجه مدبري 
تلك األحداث األليمة، المروعة، ليستقبل  من نجوا من  اإلعدام، والذين 
كانوا يتمنون الموت  بعد ما قاسوه من  عذاب   ال تقـدر أقصى العقول 

جبروتا أن تتصوره. 
بعض  رواها  التي  العذاب«  »قصص  بعض  على  اطلع  من  ولعل 
الناجين، ومنها »الزنزانـة رقم 10« و »الناجـون«، يستطيع أن يكون 
فكرة عن معاناة من حشـروا في »قبـور« مظلمة  لما يناهـز عقدين 
من الزمن،  دخلوا »فتوة« في ريعان الشباب ليغادرها البعض كهوال 
وشيوخا  منهوكي القوى، هياكل عظمية متحركة بصعوبة،  يقاومون 
أمراضا  صارت  مزمنــة  تنخــر ما تبقى سليمـا من عظامهــم، بينما 

غادر  المعتقل بعضهم،  توا، إلى المقبرة.... 
من  اقتلـع  أن  وبعد  اليـوم،  عليه  هـذا،  يضفـون  المـوت  معتقل 
»التصالـح معها«  بل  »ذاكرة وطنيــة«  مطلوبٌ  منا  جذوره،  صفــة 
رئيسة  اليوم  عليه  الذي تشتغل  »الحقوقي«  المشروع  وحفظها. وهو 
للحياة«  »فضاء  إلى  لتحولــه  قولهــا،  اإلنسان،  حسب  حقوق  مجلس 

و»حفظ الذاكرة.« 
ال أعتقد أن معتقل تازمامرت  »ذاكرةٌ« وطنيٌة،  يلزم حفظها،  إنها 
ذاكرة ، بل »كابوسُ«  كل من كانت له يدٌ من قريب أو بعيد في إقامته 

أو شارك  في تصور صيغ التعامل  داخله مع »ضيوفه«. 
 قد تكــون »ذاكــرة« شـــؤم  وتعاســة، ونحس، وشــر، بالنسبــة 
راكمه  ما  بسبب  الحياة،  مدى  تالحقهم  المعتقل،  هذا  لمن  ابتدعوا 
أيما  بها  نعتز  نحن،  فإننا  الوطنية،  ذاكرتنا  أما  مؤلمة.  أحداث  من 
أحداث  من  منتهية  ال  سلسلة  ألنها  فخر،  أيما  بها  اعتزاز،  ونفخر 
ماجدة،  وأمجاد  تليدة، خلدها تاريخ المغرب منذ قيام الدولة اإلدريسية 
الفاتحة،  ونحن مرتاحون إليها، ونحملها في قلوبنا ووجداننا، ونبارك 
رموزها الخالدةٌ  في ذاكرتنا ممن قاوموا االستعمار في الجبال،  ومن 
قاوموا االستعمار بالقلم  والعلم والفعل السياسي في الداخل والخارج، 
ووهبونا الخالص والحياة. نحن في غنى عمن يذكرنا بذاكرتنا الوطنية 

النظيفة   
بـث  وبعد  الراهـن،  الوقـت  في  التفكيـر  ينصرف  أن  مانع من  وال 
استغالل  اإلنسان،  إلى  لحقوق  الوطني  المجلس  في  جديدة  دينامية 
مراكز االعتقاالت السرية واالختفاء القصري، التي كان من أبرزها قصر 
درب موالي علي الشريف، بالرباط، وغرسة بريشة، بتطوان وغيرها مما 
أحصاه الراحل محمد بلحسن الوزاني، زعيم حزب الشورى واالستقالل، 
بها  اعتقـال، وبعث  المائة مركـز  وسجلـه على الئحـة تضمنـت  فـوق 

إلى  األمير عبد الكريم الخطابي بالقاهرة، بداية عهد االستقالل. 
الشـورى  حزب  مناضلــو  المراكــز،  هذه  ضيوف  أبـرز  من   وكـان 
بنضالهم  عرفوا  المغرب،  وشباب  رجال  خيرة  واالستقالل،  وهم  من 
المبكر  من أجل  طرد المستعمر  ثمّ من أجل عودة الشرعية الوطنية 
والدينية التي يمثلها العرش العلوي المنيف. ليتسلمهم زبانية عهد 
االستقالل بسبب تنافس حزبين سياسيين كان أحدهما يخطط بإصرار 

لالستفراد بالحكم. 
من  الغايــة  إن  بوعيـــاش  أمينــة  تقــول  االتجــاه،  هــذا  وفي 
فضاءات  إلى  والعــار  والخــزي  الذل  المبادرة  هي  تحويل  فضــاءات 
التي  ستعرضها، لو أحسن  »اجتماعية وثقافية« قد تساعد األنشطـة 
اختيارها  وضبط برامجها التي ينبغي أن تدور حول نشر ثقافـة حقـوق 
اإلنسان، حتى ينشأ النشء عليها وتترسخ فضائلها في وجدانه،  وحتى 
يرتاح ضحاياها، أو ما تبقى ممن قهرهم الموت بعد سنين االعتقال 

الرهيب، إلى أن الوطن آخٌذ بيدهم، ومهتمٌ  بأوضاعهم. 
التي هي حــق من  بتلبيــة بعض مطالبهــم  إال  يتأتى ذلك  ولن 
حقوقهم  والتي  ضاعت لسنوات داخل الرفوف ، على أنه يبدو اليوم أن 

مالمح انفتاح تلوح في األفق. 
الناجين من  بتلبية سائر مطالب  إال  المرتقب  االنفراج  لن يتحقق 
تازمامرت، ومن أهمها حصولهم على تقاعد »مدني«  بعد ما تلكــأت 
الصحيـة  والتغطيــة  ملفهم،  مع  التعامـل  في  العسكرية  المؤسسة 

الشاملة،  وفتح ملفات جبر الضرر من جديد. 

تازمامرت ?

على إثر نشر توضيح في مقال »أحمد رضا كديرة قبضة يد من حديد في قفاز من حرير« المنشور في صفحة 8 عدد 4127 
في جريدة طنجـة، فبعد التحري من خـارج الجريــدة تبيـن أن صاحب التوضيـح ومن منطوقـه هو محمد ليموري مشكورا.

ونظرا لتعدد المصادر ولو بنشر صورة حكومة بال فريج وقائمة حكومته، فإن السيد أحمد رضا كديرة في زمانه، كان له 
الشأن والحظوة من المغفور له جاللة الملك الحسن الثاني، وكما جاء في المقال المذكور فإن السيد أحمد رضا كديرة كانت 

له مواقف من حزب االستقالل سواء أخذ صورة مع حكومة بال فريج أو أدرج في قوائمها أم لم يدرج.

عبد العزيز الحليمي

المرحوم  أن  إلى  التحرير،  غرفـة  في  نبهنـا  وأن  سبق 
أحمد رضا كديرة لم يكن عضوا في حكومة الراحل الزعيم 
إال على  أحمد بالفريج، وأنه لم يدخل حكومـات االستقـالل 
عهد الراحل مبارك البكاي  لهبيــل  )26 أكتوبر 1956 ــ 16 
والسياحة. وقدمنا  األخبار  1958( وكان يحمل حقيبة  أبريل 
الثالثة برئاسة أحمد  المغربية  الحكومة  الئحة بأسماء وزراء 
بالفريج،  )12 ماي  1958 ــ 3 ديسمبر 1958( وصورة تجمع 
وزراء  هذه الحكومة حول جاللة الملك الراحل محمد الخامس 

طيب اهلل ثرا، ولم يكن من بينهم كديرة رحمه اهلل.. 
بمشاركاتــه  دائما  نرحــب  الذي  المقــال،  كاتب  أن  إال 
في  للحق  احتراما  ننشره  وتوضيـح«  »بيان  بـ  ردّ  القيمة، 
التعبير، إال أننا لم نجد فيه ال بيانا وال توضيحا. فقط، صاحب 
»شأن«  لـه  كان  كديــرة  السيد  بأن  بتذكيرنـا  اكتفـى  الرد 
و»حظوة« لدى الملك محمد الخامس نور اهلل ضريحه، وهو  
واقع ال ينكره أحد، إال أنه أصر على رأيه فيما يخص توزيره 

في حكومة بالفريج، »سواء أدرح في قوائمها أو لم يدرج أو 
ظهر في الصورة أو لم يظهر ! 

نعتقد أن »مصادر« صاحب المقال لم تكن أمينة. ففي 
بحثنا في سجـالت الحكومـات المغربية  وجدنـا أن  كديـرة 
كان موضوع الحلقة 11 من سلسلة أسبوعية نشرت بجريدة 
»هبة بريس« بعنوان »شخصيــات تركــت أثرا في الذاكرة، 
ورد فيها الحديث عن دخول الراحل كديرة في حكومة أحمد 
بالفريج. كما ورد ذكره بهذه الصفة في تحقيق لـ »الجزيرة« 
يشير إلى أن أحمد رضا كديرة كان وزيرا للدفاع الوطني  في 
حكومة محمد الخامس وتسلم حقيبة الخارجية المغربية  في 

حكومة بالفريج.  
وبـه نكون قـد أنهينـا الحديث في هذا الموضوع الذي 

ال يعني إال صاحبه. 
ع.ك

بيـان وتو�شيـح

وانتهى الكــالم
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فضاء األنثـى :

تلتفــت  لم  العادية،  أكتوبر، كأيام اهلل   15 الخميس  مرّيوم 
إليه  و ال إلى رمزيتـه  إال قلـة من المنابر اإلعالميـة والمنظمات 
األهلية على الرغم من أهميته المصيرية بالنسبة للبلد، لكل بلد، 

خاصة في بالد اهلل »التائهة« إلى األبد، على طريق النمو.  
أصبح يوم 15 أكتوبر من كل عام، يوما عالميا للمرأة القروية 
أقرته القمة العالمية للمرأة  في بكين التي مثلت المرأة المغربية 

فيه الراحلة األميرة لال فاطمة الزهراء العزيزية.  
ويهدف هذا اليوم، فيما يهدف إليه، إلى االعتراف بدور المرأة 
القروية  في ضمان استمرار المجتمعات  القروية وتحسين ظروف 
العيش في البادية، حيث إنها تمثل نسبة عالية في القوى العاملة 
سواء في الزراعة أو التجارة أو تربية الماشية، فضال عن التكفل  

الكامل بشؤون البيت، وتربية األطفال.  
القروي  في  الرجل  زادت من معاناتها سلطة وسطوة   ولقد 
التعامل مع المرأة، التي تفوق نسبة إنتاجها  »الغير مدفوع« نسبة 
عمل الرجل، بالرغم من أنها لم تحصل إال في السنوات األخيرة 
على بعض من  حقوقها في الخدمات األساسية العامة كالتعليم 
والرعايــة الصحيــة  و اإلنارة العموميـة والطرق والمواصـالت،. 
حيث  المتمنيــات«  »أغلى  مـن  زال  فال  الشـرب،  مياه  توفير  أما 
وإناثا،  تجوب  الجبال والسهول،  زالت جحافل األطفال، ذكورا  ال 
آمنـــة  غير  ظروف  في  الكيلومترات،  عشرات  يوم،  وتقطع  كل 
بالمرة،  للظفر بجرة أو جرتين من ماء  غالبا ما يكون غير آمن، 
خاصة  في بعض فصول السنة. ما دفع العديد من المحققين إلى 
القـول بأن كــل المؤشرات تدل على أن المرأة القرويــة تعـاني 
أكثر من الرجل في مواجهة معاناة وتكاليف الحياة اليومية، رغم  

ما تعانيه من فقر وإقصاء وهشاشة  وتهميش. 
وبالمغـرب، حيث ال تزال المرأة  الحضريــة  تناضل من أجــل 
الحصول على كامل حقوقهـا  في المساواة الكاملة  والفعلية،  مع 
المسؤوليات   كل  في  والمناصفة  والواجبات  الحقوق  في  الرجل 
إدارية كانت أو سياسية أو تمثيلية،  غاب، إلى عهد قريب، حضورُ 
إلى  الحياتية والمعيشية األساسية،  المجاالت  القروية في  المرأة 
أن  تدخلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أدرجت المرأة 
»القروية  المناطـق  اهتماماتهــا، خاصة في  القرويـة على الئحة 
داخل  المنتج  العمل  ظروف  من  بعضا  لها  ووفرت  الحضرية«   –
»تعاونيات«  لألعمال التقليدية   لتثمين بعض المنتجات المحلية 
كالحياكة، وإنتاج الحليب والزيت والعسل وغيرها  وتأمين بعض 

فرص تسويق هذه المنتجات 
العميق« ال زلن يعشن   النساء في »المغرب  على أن معظم 
عيشة البؤس والفقر بعيدات كل البعد عن االستفادة من مباهج 
كهــوف  في  وأوالدهن  حياتهن  ويقضين  بل  الحضرية،  الحياة 
ويرافقــن  السهــول،  في  وصلصال  تبن  من  بيــوت  أو  بالجبال 
الفـالحــة  عبـر تضاريـس وعرة في ظروف  للعمل في  أزواجهن 
العالــم »المتحضر«  مناخيـة قاسيـة جـدًا، وفي عزلــة تامة عن 
اهلل  بما قسم  قانعات  ذلك،  إلى  يطمحون  يعرفونه  وال  ال  الذي 

لهن  إلى أن تصلهن أفضال »المبادرة« !!!.... 
فيما  الجديد،  التنمـوي  النموذج  مخطط  ينجـح  أن  ونأمـل 
فشل فيه القديم، للوصول إلى أعماق أعماق المغرب »العميق« 
حيث  يجوز أن يكتشف خبراء هذا النموذج ،  مغاربة من سالالت 
إيغود،  قبل  بجبل  المبعثة  عام،  ألف   300 الـ  جمجمة  أصحاب 
يليق  تنمية  مخطط  يضعوا  لهم  المشهود،   حتى  البعث  يوم 

بصبرهم وتحملهم. 
تحدث  أن  في  األمل  على  تعيش  القروية   والمرأة  عام  وكل 

المعجزة ذات يوم !!!.   

-•  سميـة أمغـار

مّر يوُمك اأيتها 
املراأة القروية ! 

)تتمة ص1(    
• حملة شعبوية  

رئيس مجلـــس  المالكي،  وكان حبيبنــا 
في  النواب  لحق  المناصرين  أبرز  النواب،  من 
التمتع بالتقاعد مدى الحياة بالرغم من أن  عمر 
والية البعض ال يتعدى دورة واحدة وفي الغالب 
الواحد  الزعيـم  عبد  اثنتين، باستثناء  دورتين 
الذي  االشتــراكـي  الخالــد،  النائــب  الراضي، 
دخل البرلمان المغربي عقب أولى االنتخابات 
دائــرة  1963  عن  بالمغرب  سنة  التشريعية 
سيدي سليمان، ولم يغادره لآلن، وهذا دليل 
الداخلية  الديمقراطية  وسالمة  جدية  على 

لألحزاب المغربيةالتاريخية. !   
تمــر،  فرصــة  يترك  لم  المالكي  وكان 
خاصة  النواب  معاشات  معركـــة  منذ  اندالع 
االشتراكي عمر بالفريج  أن وضع  النائب  بعد 
بإلغــاء  المتعلـق  2018 مشروعــه  يونيه  في 
هذه المعاشــات  دون أن  يسفه هذا المشروع 
ويعتبر ما يروج بشأنه »حملة شعبية« ونوعا 

من »تخريب المؤسسات«!  
وتأكيدا لرأيه المناهض  للمس بمعاشات 
البرلمانيين، اعتبر  خالل  ندوة صحافية عقدها 
دورة  انتهـاء  إثـر   ،2020 فبراير  بالرباط  في 
تشريعية، وهو يوجه الكالم للصحافيين،   أنه 
بتقاعد  تُسمونه  »ما  يؤمن  بشرعية  زال  ال 
البرلمانييــن« وما يعتـبــر أن الهــدف منـــه 
»التقليل من أهمية المؤسسات« . وأنه مقتنــع 
بأن للنائـــب »وضعٌ اعتباري«  ألنه  منتخبٌ 
من  اآلالف  عشـــرات  بل  آالف،  من  طــرف 
المواطنين وأن البرلمانيين »يمثلون جزءا من 
الشعب« وهذه الصفة تقتضي حدا أدنى من 
»االحترام«.  وأن تبخيس هذا المُعطى  يعني 
»دول  إليه  ذهبت  »للمجهول«  الذي  الذهاب 

قريبة وبعيدة منا« !!!....  
• وضع اعتباري 

الصحافية  ندوته  المالكي  في  واعتبر 
مختلـف  اليوم  2018( أن برلماني  فبراير   22(
تماما عن برلمانيي األمس، وبالتالـي فإنه  ال 
اليوم نفـس ما  البرلماني  يمكن أن يتقاضى 
أربعين سنة  قبل  البرلمانـي  كــان  يتقاضــاه 
بأن  رأيه  معلال  واألحـوال،  الظروف  تغير  رغم 
برلمانيي اليوم يتميزون »بتكوين« عال وأن 
نسبة مهمة منهم لهم »مستوى جامعي«.    

إلى  بحاجة  يكن  لم  المالكي  والواقع  أن 
إقناع المواطنين عبر وسائل اإلعالم،  بوجاهة 
العالي  الجامعـي  المستوى  يخص  فيما  رأيه 
»المتتبعين«  المواطنين  ألن  اليوم،  لنواب 
قوية  اقتناعات  أيضا،  هــم  لديهـم،  تكونت 
لما  الحبيــب،  الرئيـس  رأي  وراسخة،  بصواب 
لمسوه من جــديـــة   في دفـــاع النــواب  عن 
المساءالت  خــالل  »سيـــرك«  الشعب  قضايا 

الثاني  الحسن  للراحل  األسبـوعيـة  )والوصف 
رحمه اهلل( . 

• المعاشات قضية »تقنية«  
البرلمانيين  تقاعـــد  قضيــة  تغب  ولم 
أن  أكــد  حيــث  الصحافية،  تصريحاته  عن 
وليست  »تقنية  البرلمانية،  قضية  المعاشات 
هـــذا  حول  المثــار  النقـــاش  سياسية« وأن 

الموضوع، فيه الكثير من المبالغة. !  
المستمر  عن  »الغياب«  حديثــــه    وفي 
كما  مبرر،  تقديم  البرلمانيين،  دون  لعشرات 
للمجلس،  الداخلي  القانون  ذلك  على  ينص 
أعلن المالكي  أن هذا األمر »ال يجوز« كما ال 
يجوز أن يبقى متغيبا دون مبرر مقبول، نائب 
بالبرلمان. وتحسر على أن القانون الداخلي ال 
يفرض عقوبات على »الساليتية« من ممثلي 
األمة،  الذين يجب لهم االحتــرام االعتبــاري 
فيهم،  تغيبوا«   المفروض  أم  »حضروا  سواء 
»يتسلمــوا«   »رواتبهم  العامة،  أن  ترى  كما 
الزهيدة« كما وصفها المالكي في مواجهة من 
»تعويضاتهم«،  البرلمانيين  استكثروا  على 
دون اعتبار الدور الكبير الذي  يقوم به نواب  
الشعب. وحماية  الدفاع عن قضايا  األمة، في 
وتقدمه !!!!. تطـوره  في  والمساهمة  حقوقه 

أمــا  النــواب المتغيبــون، فإن  أقصــى مــــا 
يسمــح به النظــام الداخلـي، هو  ان تعلــن 
أسماؤهم،  ويقتطع من »أجورهم«  إال أن هذه 
بالنسبة  المسطرة  أبانت عن ضعف فعاليتها 
Je-m’en-fou-  ببعض »الجمانفوتيين« الــ 

  tistes
• دور البرلمانييـــن محـــوري 

فـــي االستقرار  
إذاعة  مع  حديث  صرح خـالل  أن  وبعـد 
البرلمانيين بطي  إقناع  ينوي  أن،  بأنه  ميدي 
هذا الملف نهائيا، اعتبارا  ألن النائب البرلماني 
الحـــزب  تمويــل  من  وفيـــرا  قسطا  يتحمل 
حسب  مسؤول،  أنه  كما  ينتمي  إليه  الذي 
زعمه،  عن دائرته، خاصة في الدوائر القروية، 
إضافية  تتعلق  مصاريف  يكلفه  الذي  األمر 
عدد  المواطنيــن  ومساعــدة  مــع  بالتواصل 
بمختلف  ملموس  واقع  وهذا   - منهم،  كبير 
مفاخر  من  مفخرة  االنتخابية،  يشكل  الدوائر 
اعتبر  المغربية«  »االستثنائيـة  الديمقراطية 
مـــا  النواب  تعويضـات  على  المعترضين  أن 
وأن  الماضي،  »كليشيهـات«  يعيشــون  زالوا 
بالنسبة  جــدا«  »هــزيـــلة  التعويضات  تلك 
للوطن  خـدمــة  به  يقــومـون  الذي  للعمــل 
والمواطنين،  وأن المس بسمعة البرلمانيين 
المغــرب  في  اإلستقرار  ركائز  مسٌّ  بإحدى 
والتي تتشخــص في المؤسسة التشريعية.    

الشعبية  المطالبة  حــدة  تصاعـــد  ومع 
كإجراء  ينطلق  البرلمانيين،  معاشات  بإلغاء 
هذه المرة من القاعدة، من أجل إصالح مالية 

الشعب،  لم تصمد مساعـي الحبيب من أجل 
طيّ الملف، أو الوصول إلى »تفاهمات« بين 
»حـــل  إلى  الوصـول  البرلمانية  بغاية  الفرق 
متفق عليه« كما لم  تنجح في إقناع الرأي العام 
الوطني بأن معاشات البرلمانيين ليست »ريعا« 
وال  أخالقيــا،  )حـــوار  ديمقراطيا  ال  سياسيا، 
الوضع  احترام  »يجب  وأنه  الجزيرة(  قناة  مع 
االعتباري للنائب البرلماني، كما هو الشأن في 
عدد كبير من الدول التي لها تقاليد برلمانية 
»الكورونيــة«  الظــروف  في  عريقة،  خاصــة 
الراهنة  التي ال تسمــح  بإعــادة طرح إصالح 

نظام معاشات البرلمانيين«. 
• مرحلة التصفية النهائية  

إلى  الجميـــع  انتهـــى  ذلك،  فقد   ومع 
االقتناع بمطالب الرأي العام، ولم يجد رؤساء 
الفرق البرلمانية بدّا من اإلذعان للرأي العام 
وقبول مبدأ اإللغاء، خالل لقائهم ب »السيد« 
الملف  األربعاء ما قبل األخير ليدخل  الرئيس، 

مرحلة التصفية النهائية وفق القانون.   
المجلــس  بيان  الحال، كشــف  وبطبيعة 
»توافقي«  جو  في  اتخــاذه  تم  القرار  أن  هذا 

مطبوع بالواقعية  والرغبة في طي الملف .   
وهكذا، يكون مجلس النواب قـد تمكـن 
من إنهــاء الجــدل الواسع في المغـــرب  حـول 

موضوع تلك المعاشات. بصفة نهائية.  
استغالل  هذا  الفرقــاء  فرصة  تفت  ولم 
الذاكـــرة  باستحضـــار  التوافــقـــي  النجــاح 
التاريـــخ  استعـــراض  تم  البرلمانية  حيــث 
قدمها  بالعطاءات  واإلسهامات  التي  الحافل 
والتي  قرن،  أزيد من نصف  األمة  منذ  ممثلو 
اإليجابية،  التراكمــات  البالد  بفضل  مكنت 
الديمقراطيـــة  أســس  وترسيـــخ  إرساء  من 
النوعــي  الوازن،  الحضور  التمثيلية  وتعزيـــز 
مبرزا أن البرلمان  شكل فضاء واسعا لمناقشة 
قضايا األمة وتكوين النخب السياسية، وفاعال 

مركزيا  في شتى مجاالت الشأن العام.  
هذا العمل هام جدا،  ألنــه  يختزل عمل 
البرلمان  في بيــان، ويحق أن تعتمـده وزارة 
تــدرس بمختلـف  التربيـة والتعليــم كمــادة 
مستويات التعليم، محاولـة إقنــاع رجال الغد، 
معاداة  اإلقالع عن  إلى  األمر ودفعهم  بجدية 

العمل السياسي وعن مقاطعة االنتخابات !  
أليس كذلك ؟.... ربما ! 

وعلى أي،  فإننـــا ننتظـــر، مبتهجــيـن، 
البرلمــــان،  دورة  ومتفائليــــن »حصيلــة« 
على  الحالية، التي  الوالية  بانتهاء  المنتهية  
المجلس تقديمها للناخبين،  وفـق ما ورد في 

الخطاب الملكي األخير.
عزيز كنوني 



وَلى ْطِبيْب َداَيا اْنَت َياْلُ
اَمْع ْف�ْسَكاِتي ْنَداَيا ْواْنَت ال�َسّ
ة ْحَداَيا َدّ َما ْلِقيْت ْفُيوْم ال�ّسْ

اْر... اِف ْل�ْضَ ِغرْيْك َيال�َسّ
اْحْب َزْعَما ْيَحاِمي لي ْعْمْلُتو �سَ اِلّ

ْرَماِن ْمْن ْوَراَيا ْب�ْسَهاِمي
وْد َحاِمي ُفّ ْوْزَرْع ِبنْي ْجَناِبي �سْ

اْر... َما ْبَقاِل ِغرْي َباْبْك َياَعاْلْ ْل�ْضَ
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يقول »المجذوب«:

بنيحيى اللطيف  • عبد 

محمد العمراني

مجرد توضيح

العدالة  بحزب  البارز  القيادي  األزمــي،  إدريــس  وجد  عندما 
للهطة  الرافض  بوك  الفيس  شعب  طرف  من  محاصرا  والتنمية، 
ريع  على  الحفاظ  األساسي  همها  بات  التي  الحزبية،  النخـب 
مخرج  من   - األزمي   - له  يجد  لم  التعويضات،  وتعدد  المناصب 
كل  ومواجهة  المؤسسات  عن  الدفاع  ورقة  إشهار  سوى  لورطته 

من يسعى لـ »تبخيسها«..
ويكشف هذا االستغالل البشع لورقـة الدفــاع عن المؤسسات 
عن انتهازية مقيتة لعينة من نخب حزبية وصلت إلى موقع القرار، 
في سياق إقليمي تكشفـت مالبساتـه وخبايـاه، وباتت غير مستعدة 

للتخلي عن مكتسبات وامتيازات كرسي المسؤولية.. 
مواقـــع  رواد  وجـه  في  بنكيران  فجـأة صنيعـة  انتفض  هكذا 
السياسيين  صورة  بتشويـــه  إياهم  متهما  االجتماعي،  التواصل 
مدافعــا  الجمـاعـات،  ورؤسـاء  البرلمانيين  الوزراء  أداء  وتبخيــس 
يشتغلوا  ان  يمكن  ال  ألنهم  واالمتيازات،  التعويضـات  تعدد  عن 

»بيليكي«، وأنها هي العاصم من السقوط في براثن الفساد!!.
من دون شك، أن ورقة الدفـاع عن المؤسسات كانت ستؤتي 
أكلها، لو أن قادة حزب العدالة والتنمية، وضمنهم األزمي، تصدوا 
للدفاع عن جميع مؤسسات الدولة، من دون استثناء وال انتقائية، 

لكن واقع الحال يكشف واقعا ال يرتفع:
دامت  ما  المؤسســات  عن  الدفــاع  ورقـة  يشهرون  إنهم 
تخــدم مصالحهم الحزبية الضيقة، وإال لماذا يبلعــون ألسنتهم 
عندمــا يتم استهداف مؤسسات دستورية من طـرف أعداء الوطن 

وطابورهم الخامس المندس بالداخل؟!..
تتــعــرض  عندمـــا  الرمـال  في  رؤوسهــم  يدفنـون  لمــاذا 
المؤسســة العسكرية واألمنية لحملة تشويه باتت ممنهجة، في 
محاولة يائسة من جهات التخفي عداءها للمصالح العليا للوطن، 
موظفة في ذلك عمالءها بالداخل، والحال أن الشعب يعرف جيدا 
أن األمر يتعلق بمؤامرة لكسر شوكة حماة الوطن وخط الدفاع عن 
أمن المغرب الداخلي والخارجي، فيما هم يتصرفـون وكأن األمـر 
ال يعنيهم من قبل ومن بعد، حتى ال أقول أنهم كانوا يرقبون ما 

يجري بشماتة؟!..
قادة  طرف  من  االنتهازي  االستعمال  على  دليل  أبلغ  ولعل 
هذا الحزب لورقة الدفاع عن المؤسسات، هو حملتهم الممنهجة 
لتبخيس مؤسسة القضاء والضغط على القاضي في ملف متابعة 

حامي الدين بجريمة قتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد. 
المتناقض من قضيــة  لنا موقفـه  أن يشـرح  إذ كيف لألزمي 
جهـة  من  فهـو  أدائها،  تبخيـس  وعدم  المؤسسات  عن  الدفــاع 
ينتفض للدفاع عن مؤسسة البرلمان والحكومة، وعن أحقية تعدد 
األزمي  فيما  الجماعات،  ورؤساء  والوزراء  البرلمانيين  تعويضات 
ومعه قادة الحزب، يقود إنزاال حزبيا للمحكمة من أجل التأثير على 

القضاء لنصرة اخيهم حامي الدين!!.
عن  الدفاع  مع  الدبشخييـن  حزب  فيه،  لبس  ال  واضح  األمر 
ويضمن  السياسية،  أجندته  يخـــدم  األمر  مــادام  المؤسسات 
امتيازات قادته وعموم منتسبيــه، لكن إذا تعارضت المصالــح فإن 
الحزب يصبح أكبــر من المؤسسات، وليذهب الوطن إلى الجحيم 

ألن الوالء للجماعة بالنسبة لهم أكبر من االنتماء للوطن.

انتهازيـة مقيتـة

صادق المجلس الحضـري لطنجـة يوم 
ألشغال  الثانية  جلسته  في  أكتوبر  األربعاء21 
وبإجماع   2020 أكتوبر  لشهر  العادية  الدورة 
التي  النقط  جميع  على  الحاضرين،  األعضاء 
يتضمنها جدول أعماله، بما في ذلك، ميزانية 
سنة  بميزانية  تحويالت  إجراء  و   ،2021 سنة 
اقتناء  على  ذاته  المجلس  صادق  كما   ،2020
قطعة أرضية تابعة لألحباس، مخصصة لمركز 
بمنطقة  كائنة  مأوى،  بدون  األشخاص  إيواء 

سيدي بوعبيد.
الدورة مداخـــالت مهمــة  عرفـــت هذه 
الفـرق  أعضاء  مختلـف  بين  عميقـة،  ونقاشات 
الجماعي، حيــث تطرقـت  السياسية للمجلس 
إلى العديد من النقط الهامة، تخص صناعات 
األلبســة وسـوق الجملة الجديد والقديم، وأيضا 
أن  المقرر  من  كان  والتي  المدينـة  مداخيــل 
تصل مداخيلها إلى مليار درهم، كما أشار إلى 
ذلك حسن بوهريــز، فالبرغم من المخططات 
التي رسمت من قبل إال أن المداخيل المتوقعــة 
نظرا  وذلك  التحقق،  صعبــة  والزالت  كانت 
المجلس،  واجهت  التي  المتعددة  لإلكراهات 
أو غيرها... ويتوقع بوهريز أن  القانونية  سواء 
وكذا  والعقارية  االقتصادية  المداخيل  تعود 
السياحية إلى ما كانت عليه من قبل. كما أثير 
النقل  ملف احتالل الملك العمومي وكذا ملف 
وعائقا  إشكاال  يشكـل  أصبح  الذي  الحضري 
حقيقيا في وجــه الساكنــة، كما أشار إلى ذلك 
للمراقبة  لجنة  بإحداث  مطالبا  البحري،  حسن 
حد  على  جاء  كما  »الخروقـات«  على  والوقوف 
لسانه. وعالقة بالموضوع، اعتبر حسن البحري 
أن تدخالته لم تعرف أي استجابة، متسائال ما 
شخصيا  إليه  راجع  هذا  التجاوب  عدم  كان  إذا 
أم إلى القضايا التي يطرحها أو إلى المعنيين 
الملفيــن  إلى أن هذيـن  بها. وتجدر اإلشـارة 
في  نفسه  البحري  طرف  من  طرحا  أن  سبق 
الجلسات السابقة، إال أنهما لم يعرفا أي تجاوب 
بعد. ومن أهم المداخالت التي عرفتها الجلسة 
أيضا، مداخلة سلطت الضوء على ملف الضرائب 
المحولة التي عرفت عدة تراكمات في السنوات 
األخيرة، وكما وضح حسن بلخيضر،  فإن هــذا 
من  بالرغم  مجهود  أي  فيه  يبذل  لم  الملف 

انسجام الجماعة الحضرية والترابية.
أمحجور،  محمد  مداخلة  مايخص  في  أما 
النائب األول لرئيس الجماعة الحضرية والمكلف 
بالمالية، خـــالل الجلسـة، فقد وضـع مشـروع 
كل  االعتبار  بعين  أخـذا   2021 سنة  ميزانية 
اإلمكانيات المالية واالستثنائية في ظل الظروف 
التي تعيشها البالد،  بسبب تفشي وباء كورونا 

المستجد.
العبدالوي،  البشيــر  قــال  ومــن جانبــه، 
أن  للجريدة  له  تصريـح  في  المدينـة،  عمدة 
القطاعات  مراعاة  على  عملت  الميزانية  هذه 
المتضررة، كقطاع إنتاج المشروبات و السياحة، 
والتي من المتوقع أن يستمر تضررها لسنة أو 
البقاء في  الميزانية على  سنتين، كما حرصت 
نسب النمو، نظرا لما تتطلبه المدينة من نسب 
81مليارا،  حدود  في  قدرت  والتي  سنويا  نمو 
يكلف  أن  المتوقع  من  أنه  العبدالوي،  وأضاف 
االنتقال إلى المطرح الجديد مبلغ 8 مليار. وفي 
أشار  فقد  القديم،  الجملة  سوق  مآل  مايخص 

المتحدث نفسـه إلى أن هنــاك طلبـات متعددة 
والتي تخص اقتراحات الساكنة حول هذا السـوق 

الذي سيتحول إلى مرفــق من مرافق المدينة.
وتجــدر اإلشــارة، إلى أن دورة أكتــوبــر 
إلى  قسمــت  قــد  طنجــة،  جماعــة  لمجلس 
جلستين، حيث عقـدت الجلسة األولى في السابع 
من الشهر الجاري، وتمت المصادقة فيها على 
جميع النقط التي تضمنها جدول أعمالها، بما 
نزع  مع  العامة  الطرق  حدود  تحديد  ذلك  في 
ملكية العقارات الالزمة لذلك ومعاوضة الوعاء 
مركـــز  لبناء  المخصص  الحبسي  العقاري 
تحويــل النفايــات المنزليــة والمشابهــة لها. 

كـما تمـت المصادقة من خاللها على تحيين 
 21 بتاريخ   2018-178 عدد  الجماعي  المقرر 
ماي 2018 المتعلق بنزع ملكية جزء من الرسم 
العقاري G-2432 الكائن بحي الرميالت قصد 
طرف  من  المحددة  المالية  القيمة  تضمينه 
استخــراج  على  وكذا  للتقييم،  اإلدارية  اللجنة 
قطعتيـــن أرضيتين من الملك العام الجماعي 
تفويتهما  قصد  الجماعي،  الخاص  الملك  إلى 
اللجنة  طرف  من  المحدد  الثمن  وفق  للغير 
الشوارع  تسمية  عن  فضال  للتقييم،  اإلدارية 

واألزقة.
• رميسـاء

املجل�س احل�شري ي�شادق على ميزانية 2021

خالل  الجماعيين،  المستشارين  العمدة  نائب  أمحجور،  محمد  فاجأ 
لمشـروع  يخصصها  أن  المفروض  كان  طويلة  بمداخلة  أكتوبر،  دورة 
الميزانية المعروض، ولكنه حوَّلها بقدرة قادر إلى مرافعة حماسية لصالح 

العدالة والتنمية.
والثنــاء  المدح  لسان  أمحجور  أطلـق  الجميـع  دهشة  وأمام 
والتزكية في حق العدالة والتنمية، مبرزًا، بكثير من المبالغة فضائل 
ـ  وبنجاح مشهود  بأغلبية  يدير شؤونها  التي  الحزب على طنجة 

حسب قوله.
وبالغ في المدح والثناء، حتى صاح في وجهه أحد المستشارين 
قائاًل : »لم يبق إال أن تقول إنه حزب مالئكة، منزل من السماء«!

وفي سياق حملته االنتخابية المبكرة جدًّا، لفائدة حزبه، قال إن »العدالة والتنمية عمل 
منذ انتخابه وتوليه للتسيير على اإلصالح ومحاربة الفساد واالستبداد ومحاصرته والحرص على 
مصلحة الوطن والمواطن« وهو األمر الذي اعتبره مفخرة للحزب وللمواطنين على السواء، إذ 
أشار إلى أنه يجب على المغاربة اليوم أن يرفعوا رؤوسهم وأن يفخروا بعدما كانوا في صحراء 
استثناءا حقيقيًا ودقيقًا يمد جذوره في  أنفسهم  يعتبروا  والذل واالعتالل... وأن  العذاب  من 

األراضي المغربية«.
كما استغل أمحجور المناسبة النتقاذ خصومه من األحزاب السياسية األخرى والتي وصفها 
قال  حينما  فاس،  مدينة  عمدة  األزمي،  إدريس  زميله  الواقعية«، مستحضرا مصطلح  »بعدم 
»حنا ماكنعاملوش الديبشخي«، هذا المصطلح الذي استحضره األزمي في اجتماع لجنة المالية 

بمجلس النواب.
وتجدر اإلشارة إلى أن محمد أمحجور كان قد التحق بالجلسة الثانية للدورة العادية لشهر 
ارتدائه »الكمامة« ودون مراعاته ألي من اإلجراءات  األربعاء، دون  انعقدت يوم  التي  أكتوبر 
االحترازية لفيروس »كورونا« المستجد، إذ اعتبر البعض أن هذا الفعل فعل متهور وال مسؤولية 
فيه، من رجل في مكانته والذي  يفترض فيه أن يعطي المثال في هذه الظروف، وأن يلتزم 

بالتدابير االحترازية الوقائية في ظل حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البالد.

اأمحجور يطلق حملة انتخابية لفائدة 
»البيجيدي« من داخل جمل�س اجلماعة

)تتمة ص1( 
الصناعيــة  طنجـة  منطــقــة  واستطاعت 
هـذا  في  أخـرى  باستحقاقـــات  تفــوز  الحرة،أن 
التصنيف العالمـي حيــث حــازت على المرتبــة 
االستثماريــة  المشاريع  عالميـــا  برسـم  األولى 
فيما  عالمــي  بتنويـــه  حظيـت  كمـا  الكبــرى،  
يخصّ  قطاع السيـارات،  حيــث تموقــع بهــذه 
المنطقة فوق المائة مصنع  فضال عن  الجائـزة 

عرض  وجود  بفضل  والمتوسطة  الصغيرة  للمقاوالت  األولى  اإلفريقية 
مناسب ومتطور للبنيات التحتية والفرص التجارية المتاحة لهذه الفئة 
من المقاوالت للعمل في منطقة صناعية حرة، أقيمت  على  مساحة تفوق 
2000 هكتار وتضم ست مناطق لألنشطة تتمحور حول مهن صناعة 
ألف  من  والتجارة،  وأزيد  والنسيج  واللوجستيك  والطائرات  السيارات 
مقاولة تمثل حجم معامالت سنوية للتصدير بلغ  85 مليار درهم سنة 

2019 وأحدثت إلى غاية اليوم ما يفوق 80  ألف منصب شغل  قار. 
ومن مقومات هذه المنطقة الصناعية الحرة، التنافسية،  أنها تقع 
بمحاذاة أكبر  مركب مينائي بإفريقيا و بمحيط البحر األبيض المتوسط،، 
يتوفـر على مؤهـالت مهمـة بمواصفـات عالميــة عالية  ويقدم  عرضا 

العالميين.  الفاعليـن  متطلبات  يلبـي  للقيمة 
ويتميز بجودة خدماته المندمجة.. 

ميناء طنجة المتوسط، يوفر للمستثمرين  
الجـودة  عاليـة  وتجهيـزات  متميـــزا  موقعـا 
كما  يعرض  مريحة،  تنافسية  عمل  وشروط 
عليهم موقعا جغرافيا فريدا يشكل لهم جسرا 
بحريا يربطهـم بما ال يقل عن  180 ميناء في 

70 بلدا عبر قارات العالم.  
ويأتي هــذا االعتــراف الدولـي،  ليــؤكــد 
إعـادة  بطتحـة،  في  الحـرة  الصناعــيـة  للمنصـة  التنافسيــة  األهميـة 
هيكلـة سالسـل التموين العالمية بعـد ما يتخلـص العالم من  تبعات 

الجائحة. 
بقي أن نشيـر إلى أن  هـذا الترتيب المتميز لمنطقة طنجة الصناعية 
الحـرة، التي أبهـرت العالـم بسرعـة إنجازها  وجــودة تجهيزاتها وبنيانها  
وخدماتهـا  سرعان ما قفـز بها إلى المرتبة الثانية بعـد اإلمـارات العربيــة 
المتحـدة،  في تصنيــف عالمــي خص حوالي مائة منطقة مماثلة عبر 

العالم، فاقت به مناطـق في  بولندا والصين.. 
ع.ك
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�ُشكري والكالب
رحيـل محمد  عندما وصلني خبر  بعمق،  تألمت 
شكري، مساء يوم 15 نوفمبر 2003، وأنا على متن 
سيارة مصلحة إذاعة طنجة، في اتجاه الرباط، لحضور 
توزيع الجوائز على الفائزين في الدورة األولى للجائزة 

الوطنية الكبرى للصحافة، بأحد الفنادق الفخمة.
بغزارة، ونحن  تتهاطل  األمطار كانت  أن  وأذكر 
على مشارف مدينة القنيطرة، وتسارعت على الخاطر 
الرجـل  بهذا  ربطتـنـي  التي  الذكريــات  من  سلسلة 
ثالثـــة  امتدت ألكثـر من  رفقة طويلة  الرائع، خالل 
عقود، كانت حافلة بالنقاشات األدبية العميقة، وعناق 
للحياة بجرعات زائدة من التمـرد والعبـث والجنـون، 
المتأنقين  من  الهجين  الرهــط  بذلك  مباليـن  غير 
وهم  أنفاسنا،  ويحصـون  بنا  يتربصون  كانوا  الذين 
يتكدسون طيلة الصباح والمساء في إحدى المقاهي 
الخامس بمنحدر  بالطابق  الصغيرة  المجاورة لشقته 
طريق تولستوي. وهي المقهى التي سيتبول شكري 
من بلكونتها ذات صبـــاح على زبنائها، لتحمله سيارة 
مصحــة  إلى  ذلك  بعد  مباشــرة  المدنيــة  الوقايـة 

األمراض العصبية.
وقد تغير نمط حياة شكري، مباشرة بعد تقاعده 
المتوسط  األبيض  البحـر  بإذاعـة  والتحاقه  النسبي، 
ميدي1، برغبة ملحة من مديرها الكورسيكي  »بيير 
وتقديم  إلعداد  الثمـانينـات،  منتصف  في  كازالطـا« 
برنامج أسبوعي اختار له عنوان »أشياء من الحيـاة«، 
بعد االنتشار العالمي المذهـل الذي حققتـه سيرتـه 
الذاتية الروائية )الخبز الحافي( بترجمة بديعة وأنيقة 
المباشرة  ومشاركته  الفرنسية،  إلى  بنجلون  للطاهر 
المتميـــزة فـي البرنــامـج التلفـزيـونــي الشهـــيــر 

»أبوستـروف« لــ »بيرنار بيفو«.
»روبيرطو  أدبي هو  وهكذا صار لشكري وكيل 
دقيقــة  متـابعـة  على  أشـرف  الــذي  هوالندا«،  دي 
مختـلـف  إلى  الحافــي«  »لخبز  لـ  الترجمـــات   لكل 
التي  الماليـة  المستحقـات  وضبط  العالمية،  اللغات 
أن  له  يحلو  كــان  والتي  تتقاطر على شكـري،  بدأت 
»األرزاق«، وتفرغ إلصالح شقته الصغيرة  ينعتهـا ب 
وتجهيزها، وبناء حجرة زجاجية في السطيحة الشاسعة 
المطلة على »ليسي رينيو« التابعة للبعثة الثقافية 
الفرنسية، واشترى من شخص أفلس في القمار كلبًا 
إسم  له  اختار  األلماني،  للبيرجي  هجينة  فصيلة  من 

»جـوبـا«.
الوديع،مع  المسالم  الكلب  هذا  يصبح  وسوف 
مرور السنوات، من أقرب الكائنات الحيــة إلى قلــب 
بلوازم  »الروبيو«  وتكليـف  وفاتـه  حين  إلى  شكري، 
شجرة  تحت  طنجـة  غابات  إحدى  في  ودفنـه  كفنه 
ليلة وهو  »جوبا« خذل شكري ذات  أن  صنوبر، رغم 
العمارة، حين  باب  اتجــاه  في  مترنحــا  يجر خطواته 
وعندما  بسيط،  أبيض  بسالح  وهدداه  لصان  أوقفه 
فرَّ  اللصين،  على  بالهجوم  إياه  آمرا  بجوبا  استنجد 
باب  إلى  مبـاشــرة  المسالـــم  األلمـانــي  البيرجـي 
الطابق  إلى  البــرق  بسرعة  المشرع، صاعدا  العمارة 
الذي  انتظــار سيـده  القرفصاء في  الخامس، وجلس 
اللصان ولو سيجارة واحدة يطفىء بها  له  يترك  لم 
غضبه، ومع ذلك ظل شكـري ودودا مع جوبا، إلى حين 
شكري  وإصابـة  الشلل،  ثم  الكامل  بالعجـز  إصابته 
بثالثة سرطانات هجمت على جسده النحيف، ونهشته 
نهشا إلى حين وفاته بالمستشفى العسكري بالرباط، 

يوم 15 نوفمبر 2003.
)البقية ص 2(

طنجــة  منطقـة  السنــة،   هــذه  تحقــقــه،  هامٌّ  إنجازٌ 
إحدى  كانــت  التـي  المتوسط«،  »طنجة  الحــرة  الصناعيـة 
»جواهـر« المخطط  الملكي لطنجــة الكبـرى  الذي أطلقــه 
خاص،  بوجـه  شمــل،  والذي   ،2013 سنــة  جاللــة  الملك 
والحضرية  والثقافية  والرياضية  االجتماعية،  البنية  مجاالت 
واالقتصادية  التي تشكل دعامة قيام »طنجة الكبرى« كصرح 

اقتصادي وحضاري« في مغرب محمد السادس. 
 اإلنجاز الجديد يشكل قفزة رائعة لهذه المدينة  بغرض 
والتجارة  االقتصاد  ميادين  في  المتعددة،  بمزاياها  التعريف 
الحرة   والعالقات الدولية وبموقعها المتميز على مفترق طرق 

مائية تصل كل قارات العالم. 
»الفنانشيال  لـ  تابعـة  فقـــد نشـرت مجلـة متخصصـة 
االقتصادية  للمناطق  عالميا  تصنيفا  األسبـوع،  هذا  تايمز« 
األكثر جاذبية  في العالم، لهذا العام، تصدرت قائمته منطقة 
طنجة الصناعيـة الحرة »طنجـة المتوسط«،  حيــث احتلــت 
المرتبة الثانية بالعالم. ما يدل، حسـب خبـراء هذه المجلـة 
المتخصصة، على نجاح  شبكة  األنشطـة التي طورتها هذه 
المنطقة،  كأكبر مركب مينائي صناعي  بإفريقيا، على ضفاف 

بوغاز جبل طارق. 
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جمل�ُس النّواب   
تّيار الي�شار ال�شرتاكي ينت�شُر  على حماة حق الّنواب 

يف ال�شتفـادة من ريـع املعـا�س  

بعد جدل واسع، تدخلت فيه فئات واسعة من الشعـــب 
بمنظماته األهليــة، حقوقـيــة، وسياسيــة،  وثقافيـــة، 
مناضلـي  من  العديـد  وكـذا  الحـرة،  اإلعالميــة  وبمنابـره 
أحـزاب التحـالـف والمعـارضــة،  انتهــى األمــرُ بانتصــار 
 ،2018 منــذ  يقـوده  الـذي  االشتــراكـي  اليســار  تيـار 
عن   المدافعيـن  جمــوع  بالفــريــج،  على  عمــر  النـائــب 
االحتفـاظ   بمعاشـات  النـواب »الديبخشييـن«  المعارضين 

للعمل »البيليكي« بالبرلمان المغربي. !
)البقية ص3(


